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18 عامًا.. ثم عثروا عليها ملفوفة بـ»السيلوفان« اختفت 
قالت الشرطة الكرواتية إنها عثرت أخيرا على 
جثة امرأة بعدما اختفت عن األنظار قبل أكثر من 18 

عاما، وفق ما نقلت صحيفة »ديلي ميل« البريطانية. 
وذكرت الشرطة أن اجلثة يبدو أنها تعود لسيدة 
تدعى، جاسمينا دومينيك، التي أُبلغ عن فقدانها عام 
2005، فيما شوهدت آخــر مــرة عــام 2000، وكان 

عمرها آنذاك ال يتجاوز 23 عاما.

وقال بيان للشرطة إنه مت العثور على اجلثة في 
مجمد »فريزر« ثالجة تتواجد مبنزل عائلة دومينيك، 

في قرية بافلوفك بشمال شرق العاصمة زغرب.
ووفقا لتقارير محلية، فاجلثة كانت ملفوفة في 
السيلوفان، مشيرة إلى أن الشرطة داهمت املنزل 
بعد تسرب رائحة كريهة منه، بسبب انقطاع التيار 

الكهربائي، مما أدى إلى تعفن اجلثة.

وقالت الشرطة إنها اعتقلت امرأة تدعى، سميليانا 
سرنك )45 عــامــا(، يشتبه في عالقتها بالقضية، 
مشيرة إلــى أنــهــا تخضع اجلــثــة حاليا للفحص 

والتشريح.
وتساءل متابعون عن صمت عائلة دومينيك طيلة 
هذه املــدة، فيما عبر آخــرون عن استغرابهم إلخفاء 

اجلثة بهذه الطريقة وملدة 18 عاما، 
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قضت محكمة تنزانية، الثالثاء، بسجن سيدة أعمال صينية 
بارزة توصف بأنها »ملكة العاج« 15 عاما، لتهريبها أنياب أكثر 

من 350 فيال يبلغ وزنها نحو طنني. 
ووجهت ليانغ فينغ جــالن اتهامات في أكتوبر 2015، مع 
رجلني تنزانيني، بتهريب 860 قطعة من العاج، بني عامي 2000 
و2004، تساوي 13 مليار شلن )5.6 مليون دوالر(. ونفى 

الثالثة هذه االتهامات.
وقالت مصادر بالشرطة إن يانغ )69 عاما( تعيش في تنزانيا 
منذ السبعينيات وشغلت منصب األمــني العام ملجلس األعمال 

الصيني األفريقي بتنزانيا.
كما متتلك يانغ، التي تتحدث السواحلية، مطعما صينيا شعبيا 

في دار السالم.
ورحبت جماعات احلفاظ على البيئة بإدانة يانغ، وقالت إنها 
دليل على جدية احلكومة في مكافحة الصيد غير املشروع للحياة 

البرية، ولكنها انتقدت احلكم.
وقالت أماني جنــوســارو، مديرة الصندوق العاملي للحياة 
البرية بتنزانيا لرويترز »إنــه ليس عقابا كافيا للفظائع التي 
ارتكبتها وملسؤوليتها عن الصيد غير املشروع آلالف األفيال في 

تنزانيا«.
وأضافت »لقد كانت تدير شبكة قتلت آالف األفيال«.

ووفقا إلحصاء أجــري عــام 2004، تراجع عــدد األفــيــال في 
تنزانيا من 110 آالف فيل في 2009 إلى أقل من 43 ألفا في 2014 
مع إنحاء جماعات احلفاظ على البيئة باللوم على الصيد غير 
املشروع. وأدى طلب دول آسيوية مثل الصني وفيتنام على العاج، 
حيث يتم حتويله إلى مجوهرات وحلي، إلى زيادة في الصيد غير 

املشروع عبر أفريقيا.

الكشف عن سر زيارة ميغان ماركل 
املفاجئة إلى نيويورك

كشفت مجلة أزيـــاء أميركية، 
ــة  ــر زيــــارة دوق ــن س األربـــعـــاء، ع
ساسيكس ميغان مــاركــل، التي 
تنتظر أول مــولــود لها مــن األمير 
هــاري حفيد امللكة إليزابيث، إلى 

نيويورك. 
ــرز بـــازار،  ــارب وقــالــت مجلة ه
نقال عــن مــصــادر لــم حتــددهــا، إن 
ميغان ماركل وصلت إلــى مدينة 
نــيــويــورك حلــضــور حــفــل خــاص 

سيقام ملولودها املنتظر.
وهذه أول مرة تعود فيها املمثلة 
األميركية السابقة للواليات املتحدة 
منذ زواجها من األمير هــاري، في 
حفل امــتــأ باملشاهير فــي قلعة 

وندسور في مايو املاضي.
 وامتنع قصر كينزنغتون عن 
التعليق على تقارير قالت إن ماركل 
)37عاما( ستحضر االحتفال بقدوم 
طفلها. وشــوهــدت مــاركــل تخرج 

من فندق فخم في منطقة أبر إيست 
سايد في مانهاتن بعد ظهر الثالثاء.

وذكرت مجلة هاربرز أن ماركل 
وصلت إلى نيويورك يوم اجلمعة 
املاضي، ومن املقرر أن تكون ضيفة 
الشرف في احلفل الذي سيقام في 

الفندق الذي تنزل فيه.
ــرر أن تــقــوم ميركل  ــق ومـــن امل
وهاري بزيارة رسمية للمغرب من 

23 حتى 25 فبراير.

أعلنت احلكومة البريطانية، األربعاء، بدء تطبيق 
مناطق حظر الــطــائــرات دون طــيــار ضمن مسافة 5 

كيلومترات من املطارات، الشهر املقبل. 
وقالت وزارة النقل إن »املنطقة املوسعة ستحمي 
بشكل أفضل مطارات اململكة املتحدة من أولئك الذين 
يسيئون استخدام طائرات مسيرة وسيبدأ تطبيقها في 
13مارس«. وأكدت الوزارة تعاونها مع سلسلة متاجر 

اإللكترونيات »جيسوبس«، لزيادة الوعي لدى العامة.
وذكـــرت أن احلكومة تقوم بصياغة قــانــون مينح 
ضباط الشرطة صالحيات تسمح لهم بتوقيف وتفتيش 
أشخاص »يشتبه في استخدامهم طائرات مسيرة بشكل 

مؤذ«.
وأضافت أن التشريع سيتيح للشرطة »الوصول إلى 
بيانات إلكترونية مخزنة على طائرات مسيرة من دون 

احلصول على إذن«.
ويحظر القانون احلالي حتليق الطائرات املسيرة في 
نطاق كيلومتر من حدود املطارات في بريطانيا. ويعاقب 
القانون البريطاني على تعريض طائرة للخطر بتلك 

الطائرات املسيرة بالسجن ملدة قد تصل إلى 5 سنوات.
وتسببت عمليات حتليق غامضة قبيل عيد امليالد 
بفوضى في حركة الطيران لعشرات آالف املسافرين في 

مطار غاتويك، بعد تعليق رحالت لثالثة أيام.
كما علق مطار هيثرو، أكثر املــطــارات األوروبــيــة 
ازدحــامــا جميع رحالته املــغــادرة لنحو ساعة الشهر 

املاضي، بعد حتليق طائرة مسيرة.

4 عقود.. السجن بعد فظائع 
15 عاما لـ»ملكة العاج«  

ألول مرة.. اختر »اإلميوجي 
املفضل« على لوحة سيارتك

بعد أن غــزت الرسائل ووســائــل التواصل 
االجتماعي، سيكون مبقدور سائقي السيارات 
في واليــة كوينزالند األسترالية، ابــتــداء من 
األول من مــارس، إضافة الــرمــوز التعبيرية 

»اإلميوجي« للوحات مركباتهم. 
وستبقي لــوحــات الــســيــارات على نظام 
ـــروف الــثــالثــة والــرقــمــني على اللوحات  احل
الرسمية، بينما يستطيع مالكو املركبات اختيار 
رمز تعبيري واحد إلضافته للوحة مقابل 350 

دوالر أميركي.
وطــبــقــا ملــوقــع »ســـي إن إن«، فـــإن قائمة 
»اإلميـــوجـــي« الــتــي ستتوفر لــإضــافــة على 

لوحات السيارات هي »الضحك« و«الغمزة« 
و«النظارة« و«العيون بقلوب« و«ابتسامة«.

واعتبرت املتحدثة باسم نــادي السيارات 
امللكي في كوينزالند، ريبيكا مايكل، أن السماح 
بإضافة »اإلميوجي« يندرج ضمن اإلضافات 
األخرى املسموح بها على لوحات املركبات، مثل 

النادي املفضل أو البلد.
ويستخدم يوميا أكــثــر مــن 700 مليون 
»إميوجي« مع منشوراتهم على »فيسبوك«، كما 
وصل تعداد هذه الرموز التعبيرية إلى 2800، 
وقــد خّصص يــوم عاملي لإميوجي يصادف 

السابع عشر من شهر يوليو.

»السلطان إبراهيم« يرعى احتفالية 
الهيئة العامة لشئون ذوي اإلعاقة

رعى مطعم السلطان إبراهيم احتفالية 
الهيئة العامة لشئون ذوي اإلعاقة ملناسبة 
ــاد الوطنية املــجــيــدة والــتــي عقدت  ــي األع
فعالياتها بتاريخ 20 اجلاري في مجّمع دور 

الرعاية االجتماعية.
ـــادرة الــســلــطــان إبــراهــيــم  وتـــأتـــي مـــب
انطالقا من التزامه ببرنامجه للمسؤولية 
االجتماعية الرامية الى دعم املجتمع الكويتي 
بكافة فئاته ومشاركته مناسباته الوطنية 

املجيدة.
ــدث عبد عــكــاوي،  ــذا اإلطـــار، حت ــي ه وف

مدير العمليات في مطعم السلطان إبراهيم 
قائال: “يسعدنا ويشرفنا بأن نساهم في 
رعاية مناسبة اجتماعية راقية وهادفة وهي 
احتفالية الهيئة العامة لشئون ذوي اإلعاقة 
بالذكرى ال 58 العياد الكويت الوطنية 
املجيدة. ونفخر بأن نشارك املجتمع الكويتي 
العزيز كافة فعالياته ملبادلته الوفاء ولنكون 

دائما عند حسن ظنه وتطلعاته”.
وفي نهاية الفعالية كرمت إدارة الهيئة 
ممثلي السلطان إبراهيم بتسليمهم درعا 

تذكاريا تقديرا ملساهمتهم في االحتفالية.

كشفت دراســـة طبية حديثة 
أن نبتة يابانية قــدميــة، كانت 
سببا رئيسيا في احلياة الصحية 
والطويلة لليابانيني، رمبا حتمل 
الــســر فــي إبــطــاء الشيخوخة 

وإطالة العمر. 
وشكلت نبتة أجنليكا كييسكي 
كويدزومي الــنــادرة، وموطنها 
ــان، عــنــصــرا أســاســيــا في  ــاب ــي ال
وجــبــات مــحــاربــي الــســامــوراي 
طول آالف السنني، وفقا ملا ذكرته 

صحيفة »تليغراف« البريطانية.
وتتمتع هذه النبتة التي تعرف 
محليا أيضا باسم »أشيتابا«، 
وتعني حرفيا »ورقة احلياة« أو 
»ورقـــة املستقبل«، بخصائص 
مجددة للحيوية، خصوصا إذا مت 
قطع أوراقها في الصباح، حيث 
ستبدأ في النمو مجددا في اليوم 

التالي.
ــمــاء، الــذيــن  ــف الــعــل ــش ــت واك
يــبــحــثــون حــالــيــا عــن مــركــبــات 
ميكنها أن تــعــمــل عــلــى إبــطــاء 
الشيخوخة، أن واحدا من أفضل 
هذه املركبات ميكن العثور عليه 

في نبتة أشيتابا.
ووفقا للدراسة العملية، فإن 
هذا املركب املعني في هذه النبتة، 
الـــذي يــعــرف باسمه املختصر 
»دي أم سي«، إذا ما أعطي لذبابة 
الفاكهة والــديــدان، فإنه يطيل 

فترة حياتها بنسبة 20 باملئة.
كــمــا يــحــول دون شيخوخة 
اخلاليا البشرية، وهــي احلالة 
الــتــي تصبح فيها اخلــاليــا غير 
قادرة على االنقسام أو التخلص 
من نفسها، مما يؤدي إلى اإلصابة 

بأمراض السرطان.
وثبت أيضا أنها تساعد في 
حماية قلوب الفئران حتى عندما 

يتم تقليل تدفق الدم إليها.

وقــــال األســـتـــاذ فــي جامعة 
ــنــمــســاويــة، فــرانــك  غـــراتـــس ال
مـــاديـــو، فـــي دوريـــــة »نيتشر 
كوميونيكيشنز« إن حتويل 
املركب إلــى دواء، قد يحل محل 
استراتيجيات أخـــرى تتحدى 

التقدم في السن، مثل الصيام.
 وأوضــــح مــاديــو قــائــال »فــي 
حــني أن اآلثــــار املــفــيــدة لبعض 
االســتــراتــيــجــيــات السلوكية 

والـــغـــذائـــيـــة، ال ســيــمــا تقييد 
ــة، تعد غير  ــراري الــســعــرات احل
قابلة للجدل، فإن معظم األفــراد 
يواجهون صعوبات في االلتزام 
بها بشكل صارم ودائم.. وشجع 
ــن الــبــدائــل  ـــر الــبــحــث ع هـــذا األم

الدوائية احملتملة«.
وأضــاف »من املثير لالهتمام 
أن نتمكن مــن اكــتــشــاف مركب 
»دي أم ســي« فــي أوراق نبتة 

أجنليكا كييسكي كويدزومي، 
الــذي يعزا إليه الفضل في طول 
العمر واآلثار املعززة للصحة في 
الطب الشعبي اآلسيوي.. ويعمل 
على تغذية التوقعات بأن يصبح 
املركب »دي أم سي« عالجا قابال 

للتطبيق على اإلنسان«.
ويعتقد الباحثون أن مركب 
»دي أم ســي« يعمل على حتفيز 
ــن اخلــاليــا  اجلــســم للتخلص م
الــقــدميــة أو املــريــضــة وإفــســاح 
املــجــال ألخــرى صحية جديدة، 
وهي العملية التي تعرف باسم 
»االلتهام الذاتي«، وهي آلية تدمير 
طبيعية تعمل بصورة منّظمة 
على تفكيك املكونات اخللوية غير 

الضرورية أو املعطوبة.
وعندما تتعطل هــذه اآللية، 
قد ينجم عنها أمــراض مرتبطة 
بالشيخوخة والتقدم في العمر، 
مبا فيها أعراض التحلل العصبي، 
عندما تتجمع اجلزيئات املعطوبة 

أو السامة في اخللية.
وكانت نبته أشيتابا أو »ورقة 
املــســتــقــبــل« تستخدم تقليديا 
كعالج لتحسني عملية الهضم 
وتسريع شفاء اجلـــروح ومنع 
اإلصــابــة بــالــعــدوى، وغالبا ما 
كانت جــزءا من مراعي املاشية، 
إذ يقال إنها حتسن صحة األبقار 

وجودة ونوعية احلليب.

نبتة الساموراي تبطئ الشيخوخة..
والسر في الـ»دي إم سي«

بريطانيا توسع مناطق
حظر »درونز« قرب املطارات


