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وليد توفيق

أوباما وميشال مع ضيوف البيت األبيض

باريس مع شاين موسلي قبل املباراة

)أ.پ( باريس واختها نيكي  

في حفل العشاء السنوي لرابطة مراسلي البيت األبيض

أوباما يتخلى عن وقار الرؤساء وُيغرق الحضور بالنكات!

.. وصحيفة تتهمه بالخيانة الزوجية: 
أمضى ليلة في فندق مع مساعدته!

العالم يحتفل بيوم الضحك العالمي
تايبيه ـ د.ب.أ: في متام الساعة الثانية عشرة 
من ظهر امس وملدة 3 دقائق احتفلت دول اوروبية 
بيـــوم الضحك العاملي، واختـــار أعضاء »احلركة 
الدولية للضحك« -التي حتتفل باملناسبة في األحد 
األول من شهر مايو من كل عام- شعارا هو حكمة 
شعبية تقول: الضحك هو خير دواء. وكان الطبيب 
الهندي مادان كاتاريا هو أول من دعا إلى هذا اليوم 
عام 1998. ويوجد حول العالم نحو ستة آالف من 
»نوادي الضحك« التي حتتفل بهذا اليوم بحفالت 

موسيقية راقصة في الهواء الطلق.
ويؤكد اخلبراء أن الضحك سواء كان قهقهة أو 
مجرد ابتســـامة خجولة ال يساهم فقط في إدخال 
السعادة على القلب، بل ميكن أن يساعد في تخفيف 
األلم أيضا. ووفقا ألقوال اخلبراء فإن الضحك ملدة 
دقيقتـــن في اليوم له نفـــس تأثير 20 دقيقة من 

التريض كما يساعد في تقوية نظام املناعة، عالوة 
على أن الضحك احلقيقي يســـاعد في تنشيط 80 

عضلة في اجلسم.
الطريف أن الضحك ينشط أماكن في املخ ال تنشط 
إال بتأثير الكوكاين أو النقود، كما أن اإلنســـان ال 

يضحك ويفكر في نفس الوقت.
وقد انضمت »نوادي الضحك« في تايوان امس 
للنوادي االخرى فـــي أنحاء العالم لالحتفال بهذا 
اليوم، حيث احتشـــد أكثر من 200 من أفراد نادي 
تايوان الفر يوجا )نادي الضحك التايواني( أمام 
قاعة دكتور سون ياتـ  سن في تايبيه للضحك فيما 

بينهم.كما عقدوا مسابقة »للغناء االرجتالي«.
واجتذب هذا احلدث أعدادا غفيرة من املواطنن 
الذين أشادوا به ووصفوه بانه مفيد للصحة في 

حن كان في نظر البعض أمرا سخيفا.

التابلويد ناشونال  وجهت صحيفة 
انكوييـــر اتهامات للرئيـــس االميركي 
بارك أوبامـــا بأنه أمضى ليلة في فندق 
مع مســـاعدته فيرا بيكر التي ساهمت 
بجمع التبرعات حلملة أوباما في الترشح 

ملجلس الشيوخ.
واعلنت الصحيفـــة على موقعها ان 

أوباما امضى ليلة في فندق بواشـــنطن 
وتزعم الصحيفة انها وجدت ادلة ومن 
يؤكد القصة التي تتابعها منذ العام 2008.
ومتتلك الصحيفة التي سبق لها كشف 
فضيحة كلينتون ولوينســـكي، لقطات 
ڤيديـــو تظهر فيه أوبامـــا دخل الفندق 

بصحبة فيرا بيكر.

وسل خصوم أوباما خناجرهم بسرعة 
وجاء إعالم صحيفة ناشونال انكويير 
ذاتها عن عرض مبليون دوالر ملن يقدم 

صورا تكشف خيانة أوباما الزوجية.
اما احد مالكي الصحيفة فهو روجر 
التمان مستشار احلملة الرئاسية لهيالري 

كلينتون وأحد اعضاء نادي بلدربرغ.

وليد توفيق ينجو 
من الموت في حادث حريق

أنقذت العناية اإللهية املطـــرب اللبناني وليد توفيق من حادث 
حريق ضخم شـــب في منزل مواطنه املوزع املوســـيقي جو بارود 
جيان، والذي كان متواجدا من اجل تســـجيل مجموعة من اغنيات 
ألبومه اجلديد حيث غادر قبل احلريق بدقائق معدودة وذلك بحسب 

موقع تلفزيون وراديو العرب.
على اجلانب اآلخر انتهى وليد توفيق من تسجيل مجموعة كبيرة 
من اغنيات ألبومه اجلديد والذي من املقرر طرحه خالل الفترة املقبلة، 
والتي تعاون فيها مع الكثير من الشعراء وامللحنن منهم هيثم زياد 

وطوني ناعسة ونزار فرانسيس ومنير عساف.
كما انه زار مؤخرا اململكة العربية السعودية الداء فريضة العمرة 
واهدى خالل الزيارة لوزير الثقافة واالعالم السعودي د.عبدالعزيز 
خوجة اغنية بعنوان »الســـعودية يا حبي أنا« من أحلانه وكلمات 
رمي البـــوادي وقام بتصويرها على طريقة الڤيديو كليب، واظهرت 

روعة وجمال اململكة واجنازاتها املتطورة.

باريس هيلتون 
في مباراة للمالكمة 

باريس هيلتون واختها نيكي هيلتون تنضمان إلى احلشد املتواجد 
قبل مباراك املالكمة في الوزن اخلفيف املتوسط بن فلويد مايويذر 

جي آر وشاين موسلي.

ـ رويتــــرز: نّحى  واشــــنطن 
اوباما  بــــاراك  الرئيس األميركي 
جانبا القرارات والبيانات السياسية 
لليلة واحدة وحاول تقمص دور 
الفنــــان الفكاهي اول من امس في 
العشاء السنوي لرابطة مراسلي 
البيــــت االبيض. حضر العشــــاء 
وهو احد ابرز االحداث االجتماعية 
السنوية في واشــــنطن مشاهير 
هوليوود وبعض اكثر الساســــة 
األميركين نفوذا. وتنافس اوباما 
على انتزاع ضحكات احلضور مع 
الفكاهية األميركي  البرامج  مقدم 
جاي لينو الذي راح يلقي النكات 
في العشاء. ومن املشاهير الذين 
حضروا احلفل املخرج السينمائي 
ستيڤن سبيلبرج واملمثالن مورجان 
فرميان واليك بولدوين واملغنية 
جيسيكا سيمبسون. ومن بن الذين 
تناولهم اوباما في نكاته نائبه جو 
بايدن ومجموعة جولدمان ساكس 
املصرفيــــة العمالقة التي اتهمتها 
اجلهــــة الرقابيــــة بالتحايل على 
املســــتثمرين. وقال اوباما انه لم 
يكن متأكدا ما اذا كان ينبغي له ان 
يحضر العشاء لكن بايدن أقنعه 
بأن يحضر. ومضى اوباما يقول 
»مال نحوي وقال: سيدي الرئيس 
هذا ليس عشاء عاديا. هذه وجبة، 
كبيرة«. وأثنــــاء القاء اوباما هذه 
اجلملة انطلقت صافرة الكترونية 
مثــــل تلك التي تطلــــق للتغطية 
علــــى أي حديث غيــــر الئق أثناء 
البرامج التي تبث على الهواء في 
التلفزيونات األميركية. وقال اوباما 
ان جميع نكاته في احلفل الرسمي 
»مقدمة إليكم« من بنك جولدمان 

اتهمته  الذي  ساكس االستثماري 
جلنة االوراق املالية والبورصات 
األميركية قبل اسبوعن باالحتيال. 
وأضاف اوباما للحضور الذي قارب 
ثالثة آالف شخص »ال تقلقوا فهم 
يكســــبون املال سواء ضحكتم ام 
ال«. وسخر اوباما السبت من تدني 
شعبيته في استطالعات الرأي ولم 
يتردد اوباما في ان يسخر من نفسه 
لتسلية ضيوفه وقال اوباما حائز 
جائزة نوبل للسالم لعام 2009 في 
كلمته »لقــــد أصبت بخيبات أمل 
عديدة العام املاضي. كنت أمتنى 
ان أنال نوبل الفيزياء لكن ال ميكن 

للمــــرء ان يفوز بــــكل اجلوائز«. 
وأضاف »مرت ســــنة تقريبا منذ 
ان حتدثت هنا للمرة االخيرة. ومذ 
ذاك حصلــــت تقلبات كثيرة منها 
ايجابية واخرى سلبية باستثناء 
استطالعات الرأي حول شعبيتي 

التي ما انفكت تتدنى«.
وخالل العشاء سخر اوباما ايضا 
من احملافظن الذين مازالوا يصرون 
على القول ان اصل الرئيس الذي 
ولد في هاواي، ليس من الواليات 
املتحدة. واضــــاف »لكن هذه هي 
السياسة وهذا ال يزعجني. وعندما 
ســــئل ما اذا كان سيوافق على ان 

تتعرف ابنتاه ساشا وماليا على 
افراد فرقتهمــــا املفضلة جوناس 
بــــراذرز، اجاب »ســــأكتفي بقول 
كلمتن طائــــرات بريدايتور )من 
دون طيار(«. وتهكم اوباما ايضا 
من منافسه السابق في االنتخابات 
الرئاسية جون ماكن النائب عن 
والية اريزونا حيث مت تبني قانون 
صارم ضد الهجرة غير املشروعة. 
وقال اوباما »يقــــول جون ماكن 
انه ال يشــــعر بانه يشبه قناصا. 
لكننا نعرف جميعا ماذا يحصل في 
اريزونا في حال لم يكن لديك بطاقة 

هوية. تصبح أمرا من املاضي«.

مسيرة »عاريات الصدور«
للمساواة مع الرجل

ماين ـ سي.إن.إن : جتمع املئات في شوارع مدينة فارمنغتون 
السبت، ملراقبة أكثر من 25 امرأة قررن السير عراة الصدر إلثبات 
حقهن في املساواة مع الرجال، خاصة أن قانون والية ماين األميركية 
التي تتبعها املدينة يؤكد حق املواطنن من اجلنســـن بالســـير 
عراة الصدر. وقالت مديرة جامعة فارمنغتون، أندريا سيمونيو، 
إنها نظمت املسيرة للتأكيد على املساواة بن اجلنسن، ولتذكير 
سكان الوالية بأن القانون يسمح للنساء بإظهار اجلزء األعلى من 
أجســـادهن علنا، وكذلك لوقف ما وصفته بـ »املعايير املزدوجة« 
لدى الناس الذين يبدون دهشـــتهم لرؤية النساء وهن يستفدن 
هذا القانون، بخالف ردات فعلهم العادية إزاء الرجال عراة الصدر. 
ووسط احلشـــد الكبيرة الذي طوقته قوات الشرطة حرصا على 
عدم خروج األمور عن السيطرة قالت سيمونيو: »أريد من الناس 
تفتيح عقولهم واالعتياد على رؤية النســـاء بصدور عارية.. لقد 
نفذنـــا حملتنا ولـــم يصاب أحد بأذى، وبالتالـــي فأنا أتصور أن 
خروج املرأة دون مالبس في اجلزء األعلى من جسدها ليس بحد 
ذاته سببا لنشوب مشاكل«. ولكن الكثير من سكان فارمغتون لم 
يشعروا باالجنذاب لفكرة سيمونيو وحملتها، وفي هذا السياق، 
قالت ألن غراهام، إحدى سكان املدينة، إن احلملة تسببت بضرر 
كبير للمجتمع احمللي. وقالت غراهام: »هذه احلملة معيبة للمجتمع، 
وقد قامت النساء املشاركات فيها بإهانة أنفسهن، كما أنهن بعثن 
برسالة شديدة السلبية للفتيات الصغيرات في السن، مفادها أن 

تعرية النفس أمر عادي«.

سعودية تطلب الطالق بسبب »النمص« 
الرياضـ  د.ب.أ: قرر زوجان في املدينة املنورة أخيرا االنفصال 
عن بعضهما عقب ثالثة أعوام من االرتباط، إثر خالف فقهي نشب 

بينهما، متحور حول نتف احلواجب أو ما يعرف بـ »النمص«.
وفقا ملا ذكرته صحيفة »عكاظ« امس فقد تقدمت الزوجة بطلب 
طالق إلى احملكمة، عندما فشلت محاوالتها في إقناع زوجها برأي 
بعـــض العلماء، الذين أباحوا »منص احلواجب«، فيما كان الزوج 
متمســـكا برأي آخر معارض لها، ما ســـبب خالفا بينهما أدى إلى 
طلب الزوجة الطالق منه رسميا. من جهتها، حولت احملكمة العامة 
في املدينة املنورة القضية إلى مجلس صلح لتقريب وجهات نظر 
الزوجن، بيد أن كل طرف متســـك برأيه، ما أدى إلى إنهاء العالقة 

الزوجية وحصول الزوجة على صك الطالق.

مصادمات في عيد العمال
متظاهــر يقوم بتهشيــم الباب الزجاجي ملكتـــب أحـــد البنــوك وذلك أثنـــاء مصـــادمات في عيد العمال في كالي 
)أ.ف.پ(. في كولومبيا  


