
حذر علماء من أن تغير املناخ 
وإزال��ة الغابات يعرضان أكثر 
من نصف أن��واع النب البري في 
العالم خلطر اإلن��ق��راض ومنها 
أنواع تلقى رواجا مثل بن أرابيكا 

)النب العربي( وبن روبوستا.
وتوصل بحث نشره خبراء 
ف��ي مؤسسة )روي���ال بوتانيك 
غاردنز( في كيو ببريطانيا إلى 
أن إج����راءات احلماية احلالية 
ألن��واع النب البري ليست كافية 

حلمايتها على املدى البعيد.
وقال آرون ديفيز رئيس وحدة 
بحوث النب في كيو والذي شارك 
في إدارة البحث إن من بني أنواع 
البناملهددة ب��اإلن��ق��راض بعض 
األنواع التي ميكن استخدامها في 
استنباط وتطوير أنواع جديدة 
للمستقبل. وأض���اف أن بعض 
ه��ذه األن���واع م��ق��اوم ل��أم��راض 
وميكنه حتمل األح��وال املناخية 

القاسية.
وق���ال ديفيز إن ثمة حاجة 
ملحة إلج���راء موجه ف��ي بلدان 
استوائية بعينها وبخاصة في 
أفريقيا ومناطق الغابات التي 

تتأثر بشدة ب�تغير املناخ.
وأب��ل��غ وك��ال��ة “رويترز” 
قائال:”بينما ترتفع درج��ات 
احل���رارة ويقل هطول األمطار 
... تنكمش امل��س��اح��ة املالئمة 

للزراعة«.
وأش��ار ديفيز إل��ى أن نتائج 
ال��ب��ح��ث ليست مهمة لعشاق 
ال��ق��ه��وة فحسب وق���ال “هناك 
بلدان كثيرة تعتمد على النب ... 
في معظم عائداتها من التصدير.. 
ومن املقدر أن مئة مليون شخص 
ينتجون القهوة في مزراع حول 

العالم«.
وقال الباحثون، الذين نشروا 
نتائج بحثهم أمس األربعاء في 
دوري��ت��ي )ساينس أدفانسيز( 
و)غلوبال تشينغ بيولوجي(، 

إن النتائج مهمة إلثيوبيا بصورة 
خ��اص��ة. وإثيوبيا ه��ي املوطن 
الطبيعي للنب العربي وأكبر 
مصدر للنب في أفريقيا. ويعمل 
ح��وال��ي 15 مليون إثيوبي في 
إنتاج النب وتقدر قيمة الصادرات 

السنوية من النب مبليار دوالر.
وباستخدام مناذج كمبيوتر، 

وضع الباحثون تصورا لكيفية 
تأثير التغير املناخي على إنتاج 

النب العربي في إثيوبيا.
ورس��م��وا ص���ورة وصفوها 
بأنها “قامتة” ألن��واع ال��نب، إذ 
سيتراجع ع��دد مواقع زراعتها 
بنسبة ت��ص��ل إل���ى 85 باملئة 

بحلول عام 2080.

ي��ح��ت��ف��ل ال���ع���ال���م، اخل��م��ي��س، 
بالذكرى ال�86 مليالد املعنية داليدا 
التي عاشت حياة مبهرة براقة 
في ظاهرها، لكنها مأساوية في 
ج��وه��ره��ا، انتهت باالنتحار في 

.1987
وول�����دت امل��غ��ن��ي��ة اإلي��ط��ال��ي��ة 
– الفرنسية في مصر، وعاشت 
طفولتها في القاهرة، وبدت كامرأة 

غير تقليدية سبقت زمانها.
وعلى الرغم من أنها عاشت حياة 
مرعبة في انكساراتها املتتالية، 
اشتهرت بإطاللتها املتألقة أمام 
جمهورها املتيم بشخصيتها في 

ستينات القرن املاضي.
وال يزال عشاق داليدا ينتشرون 
حول العالم، مستمتعني مبجموعة 
متنوعة ومختلفة من األغاني التي 
قدمتها، لكنهم رمب��ا ال يعملون 
عنها بعض األشياء اخلفية التي 
لعبت دورا محوريا في خياراتها 
ال��ع��اط��ف��ي��ة وجن��اح��ه��ا ال��ف��ن��ي، 
اختصرتها صحيفة “إندبندنت” 

البريطانية في خمس معلومات.
1. ملكة جمال مصر

ب���دأت م��س��ي��رة دال���ي���دا عندما 
أصبحت ملكة ج��م��ال مصر عام 
1954. وفي نفس العام، انتقلت 
إل��ى باريسلتلتحق الحقا مبهنة 

التمثيل، بحسب اإلندبندنت.
ومن املعروف أن داليدا ولدت 
في حي شبرا بالقاهرة عام 1933، 
وسافرت الحقا إل��ى فرنسا حيث 

اكتسبت شهرتها هناك.
2. ألبوماتها بسبع لغات

قدمت دال��ي��دا نحو 500 أغنية 
بالفرنسية واإليطالية والعربية، 

وح��ق��ق��ت أل��ب��وم��ات��ه��ا مبيعات 
جت����اوزت 130 م��ل��ي��ون نسخة 

بأنحاء العالم.
كانت غالبية ألبومات داليدا 
بالطبع باللغة الفرنسية، لكنها 
غنت باإليطالية أي��ض��ا، وتقول 
اإلندبندنت إنها سجلت أغانيها 

بسبع لغات.
وف���ي ب��ع��ض األح��ي��ان سجلت 
األغنية نفسها بلغتني مختلفتني، 
ك��م��ا ف��ع��ل��ت ع���ام 1977 عندما 
قدمت األغنية املصرية “سلمى 
ي��ا سالمة” باللغتني الفرنسية 

والعربية.
3. موسيقية شاملة

في وقت مبكر من حياتها املهنية، 

أبدت داليدا إعجابها وشاركت في 
إنتاج بعض من أغاني موسيقى 
البوب وذلك كرد على ظهور فرقة 
ال���روك البريطانية البيتلز في 
أوائ��ل الستينات، وكانت أغنتيها 
Itsi Bitsi Petit Bikini أبرز 
شاهد على ذلك. كما تأثرت أيضا 
مبوسيقى ديسكو املنتشرة في 
الواليات املتحدة، التي يستخدمها 
بكثرة األميركيون من أصل أفريقي، 
وكانت Mourir sur scène أبرز 
أغانيها التي اعتمدت ه��ذا النوع 
من املوسيقى في ثمانينات القرن 

املاضي.
4. عالقة غرامية بطالب

أطلقت داليدا عام 1973 أغنيها 

Il venait d>avoir dix-«
huit ans«  التي تُترجم إلى 

“بلغ للتو 18 عاما«.
في هذه األغنية حتكي داليدا 
ع��ن عالقتها م��ع ط��ال��ب أصغر 
سنا منها، مما أدى إلى حمل غير 

مخطط له.
ووفقا لشقيق دال��ي��دا، املنتج 
أورالن���دو، ال��ذي حت��دث عن ذلك 
علنا، كانت داليدا في ال�34 من 
العمر في وقت العالقة بينما كان 

الطالب يبلغ 22 عاما.
أجهضت املغنية حملها، في 
وق���ت ك���ان اإلج��ه��اض ف��ي��ه غير 
قانوني في فرنسا وإيطاليا، وقد 
أدت هذه اخلطوة إلى عدم قدرتها 
على إجن��اب أط��ف��ال، وشعورها 

القاسي بالوحدة، األمر الذي أثر 
عليها نفسيا.

5. دفنت في مومنارتر
انتحرت داليدا في 3 مايو عام 
1987 في باريس، إثر تناولها 
جرعة زائدة من احلبوب املنومة، 
تاركة رسالة قصيرة تطلب فيها 

الصفح من جمهورها.
دفنت ف��ي ح��ي مومنارتر في 
باريس الذي انتقلت للعيش فيه 

عام 1962.
وهناك أجنز النحات الفرنسي 
أصالن متثاال باحلجم الطبيعي 
للمغنية ل��ي��وض��ع ع��ل��ى شاهد 
قبرها، مما يسهل التعرف عليه 

في مقبرة مومنارتر. 
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في ذكرى مولدها..

5 معلومات ال تعرفها عن داليدا  

حتذيرات من انقراض
النب العربي خالل سنوات

كشف علماء عما يقولون إن��ه نظام حمية 
غذائية مثالي لصحة كوكب األرض وسكانه 
يشمل مضاعفة استهالك املكسرات والفواكه 
واخل��ض��راوات والبقوليات وخفض استهالك 

اللحوم والسكر إلى النصف.
وق��ال الباحثون إن العالم إذا اتبع نظام 
“الصحة الكوكبية” الغذائي فإن ذلك قد ينقذ 
أكثر م��ن 11 مليون شخص م��ن امل��وت املبكر 
كل ع��ام، باإلضافة إلى أنه سيسهم في خفض 
انبعاثات الغازات املسببة لالحتباس احلراري 
وسيحمي مزيدا من األراض��ي واملياه والتنوع 
البيولوجي. وقال تيم النغ األستاذ في جامعة 
لندن البريطانية وال��ذي ش��ارك في اإلش��راف 
على البحث: “الطعام الذي نتناوله والكيفية 
التي ننتجه بها حت��ددان صحة الناس وكوكب 
األرض، ونحن حاليا نتعامل مع ذل��ك بشكل 

خاطئ على نحو خطير«.
وأض��اف أن إطعام ع��دد سكان متزايد يقدر 
بنحو 10 مليارات شخص بحلول عام 2015 
وفقا ل�نظام حمية صحي ومستدام سيكون 
مستحيال ب���دون تغيير ال���ع���ادات الغذائية 

وحتسني إنتاج الغذاء وتقليل إهداره.
وقال النغ: “نحتاج إلى إصالح كبير، وإلى 
تغيير النظام الغذائي العاملي على نطاق غير 

مسبوق«.
وترتبط العديد من األم��راض املزمنة التي 
تهدد احلياة باألنظمة الغذائية السيئة، ومن 
بينها السمنة والسكري وسوء التغذية وعدة 

أنواع من السرطان.
وق��ال الباحثون إن األنظمة الغذائية غير 
الصحية تتسبب حاليا في عدد وفيات وحاالت 
مرضية في جميع أنحاء العالم بقدر أكبر مما 
تسببه عدة عوامل مجتمعة وهي املمارسة غير 
اآلمنة للجنس وتعاطي الكحول وامل��خ��درات 

والتبغ.
والنظام الغذائي الكوكبي املقترح هو نتاج 
مشروع استغرق 3 أع��وام بتكليف من دورية 
)النسيت( الصحية وشارك فيه 37 متخصصا 

من 16 دولة.
ووف��ق��ا ل��ه��ذا ال��ن��ظ��ام ف��إن��ه ينبغي خفض 
متوسط االستهالك العاملي ألطعمة مثل اللحوم 
احلمراء والسكر بنسبة 50 في املئة، في حني 

ينبغي مضاعفة استهالك املكسرات والفواكه 
واخلضراوات والبقوليات.

وبالنسبة لأقاليم اجلغرافية كل على حدة، 
ف��إن ه��ذا النظام يعني تغييرات أش��د تأثيرا. 
فسكان أميركا الشمالية على سبيل املثال يأكلون 
ما يزيد 6.5 م��رة على الكمية املوصى بها من 
اللحوم احلمراء، في حني أن سكان جنوب آسيا 
يتناولون فقط نصف الكمية التي يقترحها 

النظام الغذائي الكوكبي.
وستحتاج تلبية األه���داف التي يقترحها 
النظام للمزروعات النشوية مثل البطاطا  إلى 
تغييرات كبيرة ف��ي منطقة أفريقيا جنوب 
الصحراء حيث يزيد ما يأكله الناس في املتوسط 

7.5 مرة عن الكمية املقترحة.
وقال وولتر ويليت من جامعة هارفارد في 
الواليات املتحدة “أكثر من 800 مليون شخص 
ال يتناولون غذاء كافيا في حني يستهلك كثيرون 
نظاما غذائيا غير صحي يسهم في الوفاة املبكرة 

واملرض«.
وأضاف: “إذا لم نتمكن من حتقيق ذلك، فمن 

األفضل أن نحاول االقتراب منه قدر اإلمكان«.

11 مليون شخص من املوت سنويا اكتشاف حمية تنقذ 

ك���ث���ي���رون م��ن��ا ي��س��ت��خ��دم��ون ال���ك���ؤوس 
البالستيكية الصغيرة، في تناول الشاي أو 
القهوة أو غيرها من املشروبات الساخنة أو 
الباردة، وكثيرون منا أيضا يستخدمون املالعق 
والسكاكني والشوك البالستيكية في تناول 

األطعمة املختلفة السخونة.
ويصر الكثيرون على االستمرار في استخدام 
هذه الكؤوس البالستيكية، على وجه التحديد، 
على الرغم من التحذيرات الكثيرة والعديدة 
من خطورتها على اجلسم والصحة وأضرارها 

واإلصابة باألمراض مثل مرض السرطان.
ولكن ه��ل ت��س��اءل أح��دن��ا ع��ن السبب وراء 
استخدام مثل هذه الكؤوس البالستيكية أو ملاذا 

ال نستخدم الزجاجية أو املعدنية بدال منها؟
على أي ح��ال، ثمة أسباب كثيرة وعديدة 
للتوقف عن استخدام الكؤوس البالستيكية 
وغيرها من القطع البالستيكية االستهالكية 

التي تستخدم ملرة واحدة.
أما السبب الرئيسي وراء مثل هذا التحذير 
فيتمثل بالطبع في معرفة التركيبة األساسية 
التي تصنع منها الكؤوس البالستيكية، أال وهي 
“البيسفينول” و”البولي بروبيلني”، وهما 

مادتان كيماويتان صناعيتان.
وتستخدم هاتان املادتان في تصنيع املواد 
البالستيكية منذ ستينيات القرن العشرين، 
وغالبا ما تدخالن في تصنيع األوعية املستخدمة 

في تخزين املواد الغذائية واملشروبات.
مثل ه��ذه امل���ادة ليست م��ض��رة باإلنسان 
فحسب، بل تشكل تهديدا كبيرا للبيئة، خصوصا 

أن استخدامها أصبح كبيرا جدا وشائعا للغاية.
اآلثار املدمرة

عندما نستخدم هذه الكؤوس البالستيكية في 
تناول السوائل الساخنة، فإن حرارة السوائل 
تعمل على تسخني ال��ك��ؤوس البالستيكية، 

وبالتالي املواد الداخلة في تصنيعها، وهو ما 
يعمل على تلبك املعدة بعد تناول تلك السوائل، 

كالشاي والقهوة.
باإلضافة إلى ذلك، يساعد التفاعل بني املواد 
الكيماوية وامل��واد السائلة الساخنة في زيادة 
السمنة ويؤثر سلبا في البلوغ، كما أنه يقود 
إلى اإلصابة بأمراض السرطان، من بني أمراض 

عديدة أخرى.
كذلك تؤثر مادة البيسفينول بشكل مباشر 
على ال��ه��رم��ون��ات م��ا يسبب اض��ط��راب��ات في 
تطور ومن��و اجلهاز التناسلي ومن��و الدماغ؛ 
كما تؤثر على خاليا ألفا املسؤولة عن إنتاج 
اإلنسولني في البنكرياس، لذلك فإن وجود مثل 
هذه الكيماويات في اجلسم ميكن أن يؤثر على 
مستوى اجللوكوز والسكري، بحسب ما جاء في 

موقع أومياليتس.
وب���امل���ث���ل، ف����إن غ��س��ل وج���ل���ي ال���ك���ؤوس 
البالستيكية مبياه ح��ارة من أجل استخدامها 
ث��ان��ي��ة، تتسبب ب��ض��رر مم��اث��ل، ح��ت��ى وإن 

استخدمناها لتناول مشروبات باردة.
وأظ��ه��رت نتائج اخ��ت��ب��ارات أج��ري��ت على 
أشخاص تناولوا مشروبات ساخنة بواسطة 
كؤوس البالستيك أن 95 في املئة منهم احتوى 

بولهم على معدالت مرتفعة من مادة البيسفينول 
الكيماوية.

ووج��ود معدالت عالية من البيسفينول في 
اجلسم ميكن أن يكون خطيرا للغاية بالنسبة 
للنساء احلوامل واألجنة على السواء، وميكن أن 
يؤدي إلى اإلصابة بسرطان الثدي، كما قد يؤدي 

إلى اإلجهاض.
وعند الرجال، قد يتسبب تناول املشروبات 
الساخنة بواسطة الكؤوس البالستيكية إلى 
اإلصابة مبرض سرطان البروستات، كما أنه 
يقلل من مستوى وعدد احليوانات املنوية لديه، 
ومبعنى آخ��ر فإنه يقود إل��ى إص��اب��ة الرجال 

بالعقم.
وم��ن النتائج املثيرة لتناول املشروبات 
بواسطة الكؤوس البالستيكية أنه يساهم في 

خفض مناعة اجلسم.
وم��ن اآلث��ار األخ��رى أن اإلن��س��ان قد يصبح 
أكثر عدائية وفائق النشاط، كما أش��ار موقع 

ويكيبيديا.
وأخ��ي��را ف��إن ت��ن��اول امل��ش��روب��ات الساخنة 
بواسطة هذه الكؤوس  يجعل من عملية إعادة 
تدويرها مسألة صعبة وغير مكتملة، ما يجعل 

منها مشكلة بيئية أيضا.

املشروبات الساخنة في أكواب 
البالستيك.. سموم نشربها بأيدينا

أرملة أسكوبار تكشف 
تفاصيل »حساسة« عن 

تاجر املخدرات الشهير

كشفت أرملة بابلو أسكوبار، عن مجموعة من األس��رار املثيرة 
املتعلقة بحياتها الشخصية، وذلك في كتاب يتناول قصة حياتها مع 

تاجر املخدرات الكولومبي الشهير، الذي لقي حتفه عام 1993.
ومن األسرار التي أماطت فيكتوريا إيوجينيا هيناو اللثام عنها، 
في مقدمة كتابها “حياتي وسجني مع بابلو أسكوبار”، تعرضها 
لالغتصاب من قبل أسكوبار وه��ي ال ت��زال في سن الرابعة عشر، 

وإجبارها على اإلجهاض.
ووفق ما نقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية عن فيكتوريا، فقد 
اقتادها أسكوبار إلى منطقة نائية، حيث قامت سيدة عجوز بإجهاضها 

بطريقة بدائية ومؤملة.
وبعد العملية، أوصلها أسكوبار إلى منزلها، ونصحها باتباع 
التعليمات التي أُعطيت لها، مؤكدا ض��رورة إبقائه على اطالع بأي 

مستجدات تتعلق بصحتها.
وخضعت فيكتوريا جللسات عالج واستشارات نفسية للتخلص 
من آث��ار تلك احلادثة، والتي تعتبر في كولومبيا “اغتصابا” في 
حال وجود فجوة زمنية في العمر بني طرفي العالقة يزيد عن خمس 
سنوات، علما أن هذا الرقم كان 11 سنة في حالة فيكتوريا وأسكوبار. 

ولم تبدي فيكتوريا ندمها على ارتباطها بأسكوبار، بالرغم من 
األلم الذي سببه لها، حيث أشارت إلى أن ثمرة عالقتهما “كانت ولدين 

رائعني هما سباستيان ومانويال«.

بعد أن وصفوه بـ»نفايات 
طبية«.. أم ترّد على 

األطباء بالصور

نشرت أم “شجاعة” مجموعة من الصور جلنينها ال��ذي توفي 
وعمره ال يتجاوز 14 أسبوعا، إلثبات أنه “طفل حقيقي”، بعد أن حثها 

األطباء على اإلجهاض وقالوا إن ما في بطنها أصبح “نفايات طبية«.
ووف��ق م��ا ذك��رت صحيفة “ذا صن” البريطانية، ف��إن ش��اران 
ساثرالند )40 عاما( التقطت عددا من الصور الصادمة للجنني )3 

أشهر ونصف( بعد إجهاضه، وهو في طور النمو.
وبلغ طول اجلنني 10 سنتمترات ووزنه 26 غراما فقط. وميكن، من 

خالل الصور، رؤية وجهه الكامل ويديه وقدميه.
ومت حفظ اجلنني ملدة أسبوع في الثالجة، قبل دفنه حتت شجيرة 

تتواجد في البيت.
وال ميكن، في بعض الواليات األميركية، تصنيف األطفال بشكل 

قانوني ك�”رضيع” حتى يبلغ من العمر 20 أسبوعا )5 أشهر(.
وهذا يعني أن األطباء تخلصوا من الطفل ألنهم اعتبروه “نفاية 
طبية”، على حد وصفهم، إال أن عاطفة األمومة لدى شاران رفضت ذلك 

التعبير ودفعتها إلى التقاط صور جنينها املتوفى.
وعلى الرغم من “الكارثة”، تقول شاران إنها “ممتنة” ألنها حصلت 

على فرصة لرؤية طفلها قبل توديعه.
وأوضحت األم، املنحدرة من والية ميزوري، أنها لم تصدق في 
البداية فقدان جنينها، مضيفة “كل شيء كان على ما يرام، ملست أذنيه 

ولسانه وشفتيه.. ال أعرف ماذا حصل«.
وحث األطباء شاران على إجهاض طفلها، بعد أن أظهرت عملية 

التصوير باملوجات فوق الصوتية أن قلبه توقف عن النبض.


