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نيلسون ديليس

أفريقيا ألهمت امرأة لبدء شركة ناجحة

أحد املطاعم في سنغافورة

فيلم سوري عن زيارة أنچلينا چولي إلى دمشق 
دمشـــق ـ إيالف: بعد أن خاض جتربة 
اإلخراج املسرحي في أكثر من عمل، يستعد 
النجم السوري نضال سيجري للدخول في 
غمار اإلخراج التلفزيوني لتكون جتربته 
اإلخراجية األولى من خالل الفيلم التلفزيوني 
«طعم الليمون» املستوحى من زيارة أنچلينا 
چولي وبراد پيت الى دمشق عام ٢٠٠٩ في 
إطار دعم الالجئني العراقيني، واملأخوذ عن 
فكرة للمخرج حامت علي، سيناريو وحوار 
رافي وهبي في حني سيتعاون املخرج الليث 
حجو مع سيجري فنيا في اإلخراج، والفيلم 
من إنتاج املؤسسة العامة لإلنتاج اإلذاعي 

والتلفزيوني.
وعن هذه التجربة قال سيجري لـ «إيالف»: 
أدخل هـــذه التجربة للتجربـــة والتعليم 
واالكتشاف وسأعمل لوضع بصمتي اخلاصة 
على الفيلم الذي هـــو مزيج من العالقات 

اإلنسانية واملواقف املختلفة.
وأضاف سيجري: الفيلم يتناول زيارة 
النجمني األميركيني الشـــهيرين «أنچلينا 
چولي وبراد پيت» إلى دمشق لزيارة الالجئني 
العراقيني الذين اســـتقروا في دمشق إبان 

االحتالل للعراق، فمن خالل اإلذاعة يسمع 
الناس بهذه الزيارة حيث ندخل إلى منزل أبو 
يوسف الذي يقطنه أبو يوسف «فلسطيني» 
وأم يوســـف لبنانية وأبو النور نازح من 
القنيطرة وزوجته سهام من حلب، وبشير 
من اجلوالن السوري احملتل، وليلى وجنيب 
من العراق حيث يبدأ التحضير لهذه الزيارة 
والتجهيز الســـتقبال النجمني األميركيني 
الشـــهيرين وخالل ذلك نتناول تفاصيل 
العالقات اإلنسانية بني القاطنني في منزل 
أبو يوسف ونتناول عالقاتهم باجلوار وأهل 
احلي ووجهات النظر املختلفة حول هذه 
الزيارة املرتقبة، وضمن كل ذلك تبرز قصة 
الطفلني «فارس» و«يافا» اللذين يعيشان 
قصة حب بريئة جدا، ضمن هذا االنتظار 
وعالقة الطفلني بالســـكاكر التي لها طعم 

الليمون.
وأشار الفنان الســـوري إلى ان العمل 
يتحدث عن استعدادات حي سوري مزيج 
من عراقيني وفلسطينيني ولبنانيني ونازحني 
سوريني، وخليط من أديان مختلفة، الستقبال 

النجمة العاملية.

 فضيحة برلسكوني.. مسؤول عرض رشوة لتغيير شهادة ميالد روبي

على صفحتها األولى صورة قالت 
إنها وثيقة خاصة بكرمية احملروق 
وفيها طبــــع تاريخ ميالدها وهو 
األول من نوفمبر ١٩٩٢ وهذا يعني 
أنها كانت في السابعة عشرة حني 
مارست اجلنس مع برلسكوني ما 
بني فبراير ومايو من العام املاضي 
وفق ما قالــــه فريق االدعاء العام 

ملدينة ميالن.
 في املقابل قال محامو رئيس 
الوزراء اإليطالي إن هذه املعلومات 
«مثيــــرة للضحك» لكــــن أحزاب 
املعارضة طالبت بإجراء حتقيق 
طارئ للكشــــف عــــن مدى صحة 

الشائعات.

    ميالنــــو ـ إيــــالف: ذكــــرت 
صحيفة الديلي تليغراف اللندنية 
إن مســــؤولة تسجيل مغربية قد 
وعدت مببلغ كبير من املال إن هي 
قامت بتبديل تاريخ ميالد كرمية 
احملروق املعروفة باســــم «روبي 

خاطفة القلوب». 
التليغراف هذا اخلبر  ونقلت 
عن صحيفة إيطالية هي «إل فاتو 

كوتيديانو».
 ومن املعلوم أن رئيس الوزراء 
اإليطالي ســــيحاكم يوم ٦ أبريل 
التهامه بدفع كرمية احملروق مبلغا 
من املال مقابل ممارسته للجنس 
معها حني كانت في سن السابعة 
عشرة وكانت تعمل آنذاك مومسا. 
وفي إيطاليا تعتبر مواقعة أي فتاة 
الثامنة عشرة جرمية  حتت سن 
القانون بالســــجن  يعاقب عليها 

لثالث سنوات. 
لكن محامي برلسكوني قادرون 
على إنقاذه إن هم أثبتوا أن عمر 
روبي كان فوق الثامنة عشرة حني 

واقعها رئيس الوزراء اإليطالي.
 وكانت املوظفة املغربية التي 
لم يكشف عن هويتها قد اتصلت 
بالصحيفــــة اإليطالية وأخبرتها 
بأن ثالثة رجال، إيطاليني ومغربي 
اتصلوا بها يوم ٧ فبراير املاضي في 
مكتبها في بلدة «فقيه بن صالح» 
وسط املغرب حيث ولدت كرمية 

احملروق.
 وقد طلب املغربي بالعربية من 
موظفة التسجيل إن كانت تستطيع 
إرجاع تاريخ ميالد «روبي» بعامني 

في وثيقة والدتها.
 وطبعت الصحيفة اإليطالية 

صحتك
الموسيقى الصاخبة
تضر بالجهاز العصبي

أملانيا ـ د.ب.أ: أثبت باحثون أملان ويابانيون حدوث 
أضرار في اجلهاز العصبي كعارض مبكر جراء الســــماع 

املنتظم للموسيقى الصاخبة.
وقال العالم النفسي هنيج تايسمان من معهد دراسات 
املغناطيسية احليوية وحتليل اإلشارات التابع جلامعة 
مونستر غربي أملانيا عن الدراسة: «لقد قمنا بقياس نشاط 

اخلاليا العصبية في القشرة السمعية للدماغ».
وأضاف تايســــمان أن الغرض من عملية القياس هو 
التثبت من وجود أوجه قصور وظيفية في هذه اخلاليا 

ال ميكن إثباتها بطرق االختبار التقليدية.
وقامت الدراســــة على فحص اخلاليــــا العصبية في 
القشرة السمعية ملجموعتني من الشباب البالغني تتألف 
من ١٣ شابا حيث كان أفراد إحدى املجموعتني من الشباب 
الذين اســــتمعوا على مدار سنوات للموسيقى الصاخبة 
فيما لم يتعرض ســــمع أفراد املجموعة األخرى ملثل هذا 

النوع من املوسيقى.
وقال تايسمان إن أفراد املجموعة األولى وحدهم وجدوا 
صعوبــــة في متييز أصوات صادرة من أجهزة مثبتة في 

اخللفية في حال صرف اهتمامهم عن هذه األصوات.
وأشار تايسمان إلى أن أوجه القصور املذكورة ميكن 
تفاديها في حال تركيز السمع على هذه األصوات غير أن 

هذه الطريقة لن جتدي على األرجح إال ملدة محدودة.
وانتهى القائمون على الدراسة إلى أنهم أمكنهم قياس 
أعراض أضرار سمعية مستقبلية في أدمغة أفراد املجموعة 

التي تعرضت لسماع املوسيقى الصاخبة ملدة طويلة.

علماء أميركيون يستعينون بالتماسيح أميركي فرنسي يفوز بمسابقة وطنية للحفظ
إلنقاذ األراضي الرطبة

مياميـ  أ.ف.پ: يستعني العلماء األميركيون في منتزه ايفرغليدز 
الوطني في فلوريدا بالتماســـيح والقواطير في كفاحهم للحفاظ 
على األراضي الرطبة الهشـــة من خالل زرع رقائق متصلة بأقمار 

صناعية في أعناقها للمرة األولى.
فيما تشـــق احليوانات طريقها عبر أجزاء مختلفة من املنتزه 
الوطني الشاسع، تبث معلومات حول التغييرات في النظام البيئي 

وتأثيرها على حجمها وأمناط حتركاتها.
يقـــول فرانك مازوتي، وهو عالم بيئة وخبير في التماســـيح 
الكبيـــرة في جامعة فلوريدا «انها تزودنا مبعلومات مهمة... انها 

تعمل لصاحلنا».
وتنقل املعلومات بواســـطة األقمـــار االصطناعية إلى تطبيق 
حاسوبي يستعني بخرائط غوغل لتعقب حركات احليوانات التي 
يتم القبض عليها ثم إطالق سراحها ضمن مجموعات من حوالي 

١٥ متساحا.
يقول مازوتي «يستعني العلماء بعدة متغيرات ملتابعة طريقة 
تأثر القواطير والتماسيح بالتغييرات في النظام البيئي، مبا في 

ذلك أعدادها ووزنها وحجمها ومواطنها».
ويتابع «كل هذه املعلومات توفر بيانات مهمة ضرورية لتقييم 
ســـالمة النظام البيئي في منطقة ايفرغليـــدز» وملعرفة إن كانت 

اجلهود السابقة للحفاظ على املوارد الطبيعية قد جنحت.
ويقدر دعاة حفظ الطبيعة وجود بني ٥٠٠ و١٢٠٠ متســـاح في 
جنوب فلوريدا. والتماســـيح تختلف عن القواطير كون خطمها 

أضيق وأسنانها مكشوفة.

التفاؤل.. يقصر العمر!
ريفرســـايد ـ يو.بي.آي: وجد باحثـــون أميركيون ان 
للشـــخصية تأثيرا في العمر الذي يعيشه املرء بحيث ان 
األكثر تفاؤال وبهجة يعيشـــون حياة أقصر من اآلخرين 

الذين ال يتحلون بنظرة إيجابية.
وحلل باحثون طوال ٢٠ سنة بيانات من دراسة شملت 
١٥٠٠ ولد يتميزون بالبهجة والتفاؤل وكانوا في العاشرة 
من العمر عند بدء الدراســـة فـــي العام ١٩٢١ وقالت إحدى 
املشاركات في الدراسة ليسلي مارتن من جامعة ال سييرا 
في ريفرســـايد ان النتيجة هي ان «املشاركني الذين كانوا 
األكثر بهجة ويتمتعون بحس فكاهة في طفولتهم عاشوا 

فترة أقل من الذين كانوا أقل مرحا وميال للمزاح».
وأوضـــح الباحثون ان الســـبب هـــو ان األكثر بهجة 
وســـعادة ومرحا مييلون للمخاطرة أكثر بصحتهم على 

مر السنني.
وقال املعد الرئيسي للدراسة هاورد فريدمان من جامعة 
كاليفورنيـــا انه بالرغم من ان املقاربة املتفائلة مفيدة في 
األزمات إال «أننا وجدنا ان اعتماد فكرة «كل شيء سيكون 
جيدا» في احلياة بشكل عام يعتبر أمرا خطيرا إذ انه يجعل 

املرء غير مهتم بأمور مهمة للصحة وطول العمر».

نيويوركـ  أ.ف.پ: فاز نيلسون ديليس، الشاب األميركي من أصول 
فرنســــية البالغ من العمر ٢٧ عاما، باملسابقة الوطنية الرابعة عشرة 
للحفظ، في ختام يوم من االختبارات. الشاب املولود في لندن من والد 
فرنسي ووالدة أميركية والذي يقيم في والية ماساشوستس (شمالـ  
شرق) يعمل في مجال املعلوماتية وقد متكن من التغلب على منافسيه 
تدريجيا، وباألخص على الفائز في مسابقة السنتني املاضيتني، روني 
وايت. جرت املسابقة في مقر شركة الكهرباء كونيديسون في نيويورك، 
وشملت أربع مراحل.  في فترة الصباح، توجب على املتنافسني تذكر 
أسماء نحو ١٠٠ شخص عرضت عليهم صورهم ثم سلسلة من األرقام. 
بعــــد ذلك، طلب منهم تالوة قصيدة غير منشــــورة بعد ١٥ دقيقة من 
دراسة نصها. وفي فترة بعد الظهر، مر أمام املتبارين سبعة أشخاص 
زودوهم بتفاصيل عن حياتهم، مثل اسمائهم وسنهم ورمزهم البريدي 
ورقم هاتفهم وأطباقهم وسياراتهم املفضلة وأنواع حيواناتهم األليفة 
وأسمائها. وبعد خلوة ملدة عشــــر دقائق، توجب على املتنافسني أن 
يســــردوا كل التفاصيل املتعلقة بحياة كل من األشخاص الذين مروا 
أمامهم. وفــــي املرحلة النهائية، تعني عليهــــم تذكر ١٠٤ ورقات لعب 
بترتيب معني. الفائز اجلديد نيلســــون ديليس ليس فقط متفوقا في 
مجال الرياضيات، بل هو رياضي أيضا ويستعد لتسلق جبل اڤرست 

في الهماليا بعد اسبوعني.

طبيعة أفريقيا وراء نجاح منتجات «أفريكولوجي»

فن الطبخ واألكل.. سالح جديد للسياحة في آسيا

جوهانسبرغ ـ ســـي.ان.ان: قبل نحو ١٠ 
سنوات، بدأت رينشيا دروغانس اختصاصية 
معاجلة البشـــرة في جوهانسبرغ بجنوب 
أفريقيا، مزج منتجات للعناية بالبشرة عبر 

مكونات كانت تخلطها في مطبخها.
وعندما يتعلق األمر باملكونات الطبيعية، 
فإن دروغانس ليست في حاجة إلى البحث 
بعيدا، فجميع تلـــك املنتجات موجودة في 

الطبيعة األفريقية الغنية من حولها.
وتقـــول دروغانـــس مؤسســـة ماركة 
«أفريكولوجي»، للعناية بالبشـــرة ضمن 
برنامج «التجارة العادلـــة»، إنها لديها كل 
شيء في محيطها، مضيفة «هناك كمية مدهشة 

من احلكمة في املواد اخلام التي تعمل بشكل 
فعال مع اجلسم، وليس ضده».

وباستخدام مكونات نشطة محلية مثل 
«املاروال» والبطاطا األفريقية وعشبة املرميية، 
أنشـــأت دروغانس مجموعـــة من منتجات 
العناية بالبشـــرة التي تســـتفيد من تنوع 

النباتات ووفرتها في أفريقيا.
وتضيف املعاجلة األفريقية «املكونات التي 
نستخدمها من أعلى مستويات اجلودة.. ال 
أستطيع حتمل استخدام أي شيء رخيص، 
أو مزج مواد كيميائيـــة في املنتجات التي 
نحضرها، وذلك من أجل احلفاظ على سالمة 

املنتج».

 سنغافورةـ  أ.ف.پ: من جويل 
روبوشون الى االن دوكاس ومن 
فولفغانــــغ بوك الى غي ســــافوا 
ثمة طلب كبير على كبار الطهاة 
العامليني في آسيا حيث يتحول فن 
الطبخ أكثر فأكثر الى احد محركات 
السياحة. سمعة طوكيو وهونغ 
كونغ فــــي هذا املجال راســــخة، 
فالعاصمة اليابانية تعد اكبر عدد 
في العالم من املطاعم التي حتظى 
بثالث جنمات من دليل ميشــــالن 
متقدمة على باريس. وهونغ كونغ 
كذلك معروفة مبطاعمها الشهيرة 
التي جتــــذب الصينيني  الكثيرة 
األثريــــاء ورجال األعمــــال الذين 

يزرونها، على حد سواء.
اال ان مدنا أخرى باتت تكشف 
عن طموحات في هذا املجال على 
اللتني  غرار سنغافورة وبانكوك 
ال تكتفيان بتقدمي أطباق املطبخ 
املأكوالت  او  املرهــــف  التايلندي 
الهجينــــة التي تعكــــس اخلليط 
الذي يشكله ســــكان سنغافورة. 
ويقول تيتسويا واكودا كبار طهاة 
مطعم «واكو غني» الذي ميزج بني 

التأثير الياباني واألوروبي «صورة 
سنغافورة كمدينة يحلو فيها األكل 
تبرز أكثر فأكثر راهنا، لدي الكثير 
من األصدقاء األجانب الذين يأتون 
لهذه الغاية فقط». وتوضح رانيتا 

ســــوندرا من مكتبة السياحة في 
سنغافورة الذي أطلق أخيرا حملة 
ترويج للمطاعــــم احمللية ان فن 
الطبخ واألكل «هــــو احد احملاور 
الرئيسية لتنمية» السياحة. فإلى 

جانب واكودا تعتمد ســــنغافورة 
على طهاة كبار أمثال الفرنسيني 
جويل روبوشــــون وغي ســــافوا 
ودانيال بولــــود او األميركي من 

أصل منساوي فولفغانغ بوك.


