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اسمك يؤثر
في حكم اآلخرين عليك

مانيالـ  د.ب.أ: قال مسؤولون في الفلبني امس ان جنارا )60 
عاما( أخرج أطفاله الســــتة من املدرسة بسبب الفقر فاز بثاني 

أكبر جائزة لليانصيب في تاريخ البالد.
وذكرت مؤسسة اليانصيب في الفلبني أن النجار الذي يعمل 
أيضا حارســــا في قرية بإحدى ضواحــــي العاصمة مانيال فاز 
بجائزة بقيمة 356 مليون بيزو )8.27 ماليني دوالر( اخلميس 
املاضي. وقال املسؤول اإلعالمي في املؤسسة جوزيف مويجو 
ان النجار الذي أصبح مليونيرا فجأة وأسرته سرعان ما تركوا 
احلي الفقير الذي عاشــــوا به على مدار سنوات بعد تلقي قيمة 
اجلائزة. وأضاف أن »النجار وأسرته عادوا إلى موطنهم األساسي 
ألسباب أمنية. إنه أمر طيب ألنهم استمعوا إلى نصيحة مسؤولي 

مؤسسة اليانصيب ألن ذلك يصب في صاحلهم«.
وقال مويجو ان الفائز الذي اختار أرقاما توافق تاريخ الذكرى 
السنوية لزواجه وأيام ميالد أطفاله يخطط لشراء منزل جديد 
وقطعة أرض لصالح أســــرته. وذكر »الرجل العجوز يريد أن 
يرسل أوالده إلى املدرسة«، وأضاف »لقد أخبرني بأنه لكونه ترك 
املدرسة في الصغر فإنه ال يعلم كيفية حساب قيمة اجلائزة«. 
ومتثل لعبة اليانصيب هواية شعبية في الفلبني حيث يعيش 

أكثر من ربع السكان ـ 94 مليونا ـ على أقل من دوالر يوميا.

واشنطنـ  يو.بي.آي: أظهرت دراسة أميركية جديدة أن اسم 
الشخص يؤثر على كثير من األمور في حياته ويرتبط بخيارات 
كثيرة فيهــــا من ضمنها العمل، كما يؤثــــر على حكم اآلخرين 
عليه من ناحية أدائه. وذكر موقع »اليف ساينس« االميركي أن 
الباحثني في جامعة بنسلفانيا وجدوا أن األسماء مرتبطة بكثير 
من اخليارات احلياتية، بينها نوعية عمل األشــــخاص وكيفية 
تبرعهم للجمعيات اخليرية. وقال الباحث املسؤول عن الدراسة 
جون واغونر إن »االســــم الذي تطلقه على طفلك هو نوع من 

الوكالة عن كثير من األمور في ثقافتنا«.
وكانت دراسات سابقة أظهرت أن ما يطلقه األهل على أوالدهم 
من أسماء يختلف وفقا لوضعهم االجتماعي االقتصادي ومستواهم 
التعليمي. وقد بحث واغونر وزمالؤه فيما إن كان لألسماء تأثير 

على ما يتوقعه اآلخرون.
وطلب الباحثون من مجموعة من الطالب اجلامعيني أن يضعوا 
عالمــــة بني 1 )ليس ناجحا( و10 )ناجح جدا( حول ما يظنونه 
بشــــأن أداء تلميذ باسم معني أكادمييا. وقد مال املشاركون في 
الدراسة إلى احلكم على األسماء املرتبطة بقلة ثقافة األم والوضع 
االجتماعي االقتصادي املنخفض، بأنهم قليلو اإلجناز من الناحية 

العلمية، مقارنة مبن يحملون أسماء أكثر رفعة.
وقال واغونر إن »ما يتوقعه املدرسون هو أن كودي سيكون 

أداؤه أسوأ دراسيا، مقارنة بـ بنيامني وصموئيل«.
وتبني أن األسماء التي نالت أقل رتب هي »ترافيس« أما التي 

نالت الرتب األعلى فهي »كاثرين« و»صاموئيل«.

واشنطن أ.ف.پ: أطلقت السيدة األميركية األولى ميشيل 
أوباما اخلميس حملة جديدة بهدف الترويج لتغذية سليمة 
تعتمد على منوذج وجبة مثالية، تتألف من الفواكه واخلضار 

والبروتني واملنتجات املرتكزة على احلبوب الكاملة.
وقد توصلـــت وزارة الزراعة األميركية إلى هذه الوجبة 

املسماة »ماي باليت« )صحني(.
وقالـــت أوباما الرائدة في مكافحـــة البدانة لدى األطفال 
والشـــباب في بيان، »هو تذكير موجز وبســـيط يســـمح 
للجميع بإبداء املزيد مـــن االنتباه للمنتجات الغذائية التي 

نستهلكها«.
وأضافت »بوصفي أم، اعرف كم ستســـهل هذه الوثيقة 
عمل األهالي«، فـ »كل شيء يجري على ما يرام عندما تأتي 
نصف وجبة أطفالنا من الفواكه واخلضار، تكملها البروتينات 

واملنتجات اللبنية قليلة الدسم وحبوب كاملة«.
وقال وزير الزراعة توم فيلســـاك »نظرا لعدد اخليارات 
الكبير املقدم للمستهلكني، من الصعب اختيار أفضل املواد 
الغذائية لصنع وجبات صحية«، مضيفا »هذه املبادرة تهدف 
الى توعيـــة العامة على أن هناك خيارات وطرق بســـيطة 

إلعدادها في حياتنا اليومية«.

اسطنبولـ  د.ب.أ: أنهى املغني التركي الكردي الشهير إبراهيم 
تاتليسس عالجه في أملانيا في أعقاب تعرضه حملاولة اغتيال 

أسفرت عن إصابته بإصابات خطيرة.
وذكرت وسائل إعالم تركية أمس اجلمعة أن املغني واملذيع 
الذي يحظى بشــــهرة عاملية عاد إلى اسطنبول على منت طائرة 

خاصة ودخل إلى مصحة إلعادة التأهيل.
كان مجهولون قد أطلقوا النار على تاتليسس منتصف مارس 

املاضي أثناء مغادرته ألحد االستديوهات.
وأصيب تاتليسس )59 عاما( بإصابات خطيرة في اجلمجمة 

وظل عدة أيام يصارع املوت.
ونقل املغني الذي يعاني من حالة شلل شبه كامل قبل نحو 
شــــهرين إلى مستشــــفى في مدينة هامبورغ األملانية على منت 

طائرة طبية تابعة للحكومة التركية.
ومازالت خلفيات احلادث مجهولة في الوقت التي تكهنت فيه 
وسائل إعالم تركية بوجود صلة بني املغني الشهير وعناصر من 
املافيا، كما رجحت تقارير أخرى أن يكون احلادث جاء بسبب 

خالفات حول مشروع استثماري كبير في شمال العراق.
يذكر أن تاتليســــس جنا عام 1998 مــــن محاولة اغتيال في 
اسطنبول، كما قام شخص بإشعال قنبلة يدوية أثناء حفل للمغني 
الشهير في جامعة هامبورغ األملانية قبل حوالي 6 أعوام األمر 

الذي أسفر وقتها عن إصابة اثنني من عناصر احلراسة.

انهى املمثل التركي بولند اينال الذي جسد دور »يحيى« 
في مسلسل »سنوات الضياع« )38 عاما( يوم االحد 29 مايو 
املاضي عزوبيته ليتزوج أخيرا من مصممة املالبس مليس 
تويسوس )25 عاما( في نادي بوليغون للصيد في منطقة 

استنيا في اسطنبول.
وفضل العروسان تنظيم حفل زفاف بسيط بعيدا عن اعني 
الصحافة، وحضره عدد محدود من زمالء الوسط الفني منهم 
برجوزار كوريل الشهيرة بـ »شهرزاد« في مسلسل »ويبقى 
احلب« وزوجها الفنان خالد ارجينج الذي جسد دور »ميار« 

في مسلسل »عليا« و»أنور« في مسلسل »ويبقى احلب«.
كما حضر ملك برامج الـ »Talk Show« الفنان التركي اوكان 

بايوجلان، واملمثل واملخرج كردي االصل يلماز اردوغان.
وتعتبر والدة مليس مخرجة اهم برامج املنوعات التركية، 

كما تعمل ابنتها مليس مسؤولة مالبس الفنانني.
وعاش اينال في وقت سابق قصة حب مع طوبا بيوكستون 
عاصي، وبران ســـآت سمر »العشق املمنوع« لكنهما فشلتا 

في ادخاله القفص الذهبي.

منذ ظهوره في 23 مايو يواجه عطر Someday من جوستني 
بيبر انتقادا ألنه نسخ فكرة زجاجة عطر Lola العطر األكثر 

مبيعا من مارك جاكوبس.
وقد وجهت له الصحافة النقد الشـــديد وبعضهم اتهمه 

بسرقة الفكرة.
ومن املنتظر أن يسحب بيبر العطر اجلديد ويعمل على 
تغييـــر هذا االستنســـاخ الذي ينفي صفـــة اإلبداع عن من 

يقوم به.

الورقة الرابحة

اثناء تسجيل االرقام

ميشيل أوباما

إبراهيم تاتليسس

يحيى وعروسه

جوستني بيبر

جنار الفلبني األمي.. مليونير!

ميشيل أوباما تقدم
»الصحن املثالي« لغذاء سليم 

إبراهيم تاتليسس ينهي عالجه
في أملانيا بعد جناته من االغتيال

»يحيى« سنوات الضياع تخلص
من »عزوبيته« على يد مصممة مالبس

جوستني بيبر ينسخ
عطر مارك جاكوبس!

أنچلينا: أشجع أبنائي على القراءة احلرة
 بداًل من أداء الواجبات املدرسية

التي كان يرتديها براد پيت لم تكن 
تتناسب مع احلدث، حيث اعتاد 
الصحافيون على مشاهدة النجوم 
الرسمية على السجادة  باحللة 

احلمراء وفي عروض األفالم.
وفي ظهورهمـــا اجلماهيري 
األحـــد املاضي، كان بـــراد پيت 
يرتـــدي بنطلونا بنيـــا فاحتا 
مع »سويت شـــيرت« من نفس 
اللون ـ وكأنه في جلسة عائلية 
ـ حيـــث أكمل طلتـــه »العادية« 
بنظـــارة شمســـية، ومحتفظا 
بقصة شعره التي صارت متيزه 
في الفترة األخيرة، وهي عبارة 
عن شـــعر بني طويل مع إطالق 
حليته حول محيط الشفتني بينما 
ارتدت أنچلينا فستانا سواريه 
من الساتان األسود مفتوحا من 
أحد اجلانبني حتى أعلى الركبة، 

ومزينا بحزام جلدي عريض.

أعمارهم بني عامني إلى تســـعة 
أعوام. وثالثة من هؤالء األطفال 

بالتبني.
ويتلقى أبناء النجمني تعليمهم 
بشـــكل خاص نظـــرا لصعوبة 
التزامهم بالتعليم املدرسي بسبب 
سفر األســـرة املتكرر فإذا كانت 
چولي أو پيـــت لديهما تصوير 
في مكان ما فإن األسرة بالكامل 

تنتقل لهذا املكان.
من جهة أخرى، أثناء حضورهما 
العرض العاملـــي اخلاص لفيلم 
»Kung Fu Panda 2« بفرنســـا، 
التقطت عدسات املصورين العديد 
من اللقطات لنجمي هوليوود براد 
پيت وأنچلينا چولي، حيث ظهرت 
على األخيرة عالمات االمتعاض 

والنفور وعدم الرضا.
وقـــد حاول بعـــض املعلقني 
تبرير غضب أنچلينا بأن املالبس 

لنـــدن ـ د.ب.أ: قالت املمثلة 
الشـــهيرة أنچلينا  األميركيـــة 
چولي إنها ال تعبأ كثيرا مبراعاة 
أبنائها للنظام املدرسي التقليدي 
وتشجعهم على القراءة احلرة بدال 

من عمل الواجبات املدرسية.
وقالت چولي في تصريحات 
لصحيفة »إندبندنت« البريطانية: 
»أرى أننا نعيش في حقبة زمنية 
مختلفة وأن النظام التعليمي لم 
يتطور مع أطفالنا ومع أسلوب 

حياتنا«.
أنها تشجع  وأضافت چولي 
أطفالها دائما على إنهاء الواجبات 
املدرسية بسرعة ليستغلوا الوقت 
بعد ذلك في الذهاب إلى متحف أو 

عزف اجليتار أو قراءة كتاب.
يذكـــر أن چولـــي )35 عاما( 
وشريك حياتها املمثل براد پيت 
)47 عاما( لهما ستة أطفال تتراوح 

عائلة براد وأجنلينا

ظبي ينبعث شعلة نار في الهواء
لينجو من بني مخالب أسد وثالث لبؤات

ثانيـــة، كان الظبي يكمل رحلة 
تـــاركا للبؤات اخلجل  النجاة، 

والعار واجلوع.
وهنا تنبهت الكاميرات على 
أول املمـــر، أن اجلوع ميكن أن 
يوجه اللبـــؤات ناحية مصادر 
األضواء واحلرارة، فأسرع اجلميع 
بركوب سياراتهم، والسير على 
طريق الظبي، أو طريق النجاة، 
ال يحملون معهم سوى ذكريات 
معركة قصيرة في الطرف اآلخر 

من العالم.

املخالب من مخابئها، وكشـــرت 
األنياب عن نفسها، وطارت كل 
األجساد في الهواء كأنها احتفالية 
على مذبح لكائن ضعيف، ولكن 
احلياة سرت في أوصال الظبي، 
لتبعثه شـــعلة نار من بني كل 
هذه املخاطر، وفي محاولة أخيرة 
مستميتة، قفز الظبي نحو مترين، 
رافســـا بحوافره كل ما صادفه، 
ليطير اجلسد في الهواء عاليا، 
في اللحظة التي كانت تهبط فيها 
األسلحة، كأنها تستعد لضربة 

لندنـ  وكاالت  ترك ظبي أسدا 
وثالث لبؤات وذيولهم بني أقدامهم 
من اخلجـــل، ومعداتهم خاوية، 
بعدما انبعث كشعلة نار، قافزا 
في الهواء نحـــو مترين، لينقذ 
حياته من بني املخالب واألنياب 
املتوحشـــة، في معركة قصيرة 

وغريبة.
وقالت صحيفة »ديلي ميل« 
البريطانية: بدأت املعركة حينما 
كان قائـــد رحـــالت الســـفاري 
البريطاني ستيف بيلي يصطحب 
مجموعة من السياح في جولة 
مبحمية »إيسترن كيب« بجنوب 
افريقيـــا، وعند أحد املمرات في 
احملمية توقفت املجموعة عندما 
شـــاهدوا أســـدا وثالث لبؤات 
انتظار  فـــي  يتربصون خفية، 
وجبة غـــداء قادمة على الطرف 
اآلخر للممـــر، كان ظبي أوقعه 
حظه في طريقهم، وتوقع اجلميع 
معركة قصيرة تنتهي بالظبي بني 
أنيابهم، وفي حلظة خاطفة وجد 
الظبي نفسه محاطا باللبؤات، 
شـــعر اجلميـــع أنهـــا الدقائق 
الكاميرات  األخيـــرة، فرفعـــوا 

اللتقاط الصور.
يقول ســـتيف بيلـــي »كنت 
أشعر بالكاميرات تهتز في أيديهم 
املرتعشة، إنه اإلحساس باخلطر 
يهدد حياة الظبي ورمبا حياتهم، 

في مواجهة جوع اللبؤات«.
تقول الصحيفة: فجأة خرجت 

هل تسببت مالبس براد في إحراج چولي في كان؟

السويديون يؤيدون بقاء النظام امللكي

وسائل اإلعالم تستعد للزفاف األسطوري الثاني ألمير موناكو
بزيارة نواد ليلية وارتباطه بصلة 

مبنظمات تابعة للمافيا.
وأظهر استطالع للرأي أجراه 
معهــــد »ســــيفو« لقيــــاس الرأي 
ونشرت نتائجه صحيفة »سفينسكا 
داجبالت« الصادرة امس اجلمعة 
أن 72% من الســــويديني يؤيدون 
بقاء النظام امللكي مقابل 20% أيدوا 
إلغاء هذا النظام. وقالت نسبة %8 
إنه ليست لديها رأي في املوضوع. 

شمل االستطالع 1500 شخص.
من ناحية أخرى، رصد نفس 
االســــتطالع تراجعا مبقدار أربع 
نقاط مئوية في تاييد اســــتمرار 
األسرة املالكة بني 500 شخص جرى 
استطالع رأيهم في أعقاب مقابلة 
إعالمية حتدث فيها ملك السويد 
عن االتهمات املوجهة له ونفى متاما 
صلته باملافيا أو بارتياده نوادي 

لرقص التعري.

من جهة أخرى، لم تتراجع ثقة 
املواطنني في الســــويد في النظام 
امللكي في بالدهم رغم ما أثير مؤخرا 
حول قيام العاهل السويدي امللك 
السادس عشــــر جوستاف  كارل 

موناكوـ  أ.ش.أ: تستعد وسائل 
االعالم الغربية لالحتفال بالزواج 
االسطوري الثاني بعد زواج االمير 
وليام وزوجته كيت، لالمير موناكو 
البير الثاني وزوجته شــــارلني ـ 
ويتستوك من جنوب افريقيا يوم 
2 يوليو القادم. فقد قامت خمسون 
محطة تلفزيونية بوضع كاميراتها 
على الصخرة التي سوف ينقل من 
خاللها حفل الزواج الذي من املنتظر 
ان يشاهده 2 مليار مشاهد والذي 
يتكلف اكثر من مليون يورو دفعتها 
امــــاره موناكو، بينما يســــتغرق 
خمس ساعات بث مباشر. كما رفض 
الثاني قيام طائرات  البير  االمير 
هيليكوبتر بتصوير حفل الزفاف 
الن ذلك يسبب ضوضاء تدمر البيئة 
كما يوجد 200 سيارة ليموزين/ 
بــــي ام دبليو/ لنقل الضيوف من 

الشخصيات الكبيرة.

أمير موناكو البير الثاني وزوجته شارلني


