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بيطري يبتكر آلة تنقذ
احليوانات من النفوق «اختناقً ا»
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� 16صفحة ــ  100فل�س

 700شعلة تضيء سماء «تبوك»
احتفا ًال بالعيد الوطني للسعودية
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في الصـميم

الطبيب البيطري التركي برهان بينارباشي

جنح الطبيب البيطري التركي ،برهان بينارباشي ،املقيم
في والية سيواس وسط البالد ،في ابتكار آلة تقي احليوانات
من املوت بسبب مرض النفاخ (إنتفاخ الرئة).
هذه اخلطوة من قبل البيطري التركي ،جاءت بالتعاون
مع املدينة التقنية بجامعة جمهورييت بوالية «سيواس»،
وكنتاج جلهوده على مر السنوات الـ 10املاضية ،في مجال
ابتكار آالت حول الصحة احليوانية.
اآلل��ة التي حصل «بينارباشي» على ب��راءة اختراعها،
تساهم بشكل كبير في وقاية امل��واش��ي من النفوق جراء
النفاخ الناجت عن تراكم الغازات في األمعاء ،والذي يع ّد حالة
منتشرة بكثرة بني احليوانات.
اآللة التي أطلق «بينارباشي» عليها اسم «تروكار مظلي»،
جتاوزت حدود تركيا في املبيعات لتصل إلى أسواق كل من
الواليات املتحدة األمريكية ،وكندا ،واملكسيك ،والبرازيل،
وأملانيا وروس��ي��ا .وف��ي حديثه ل�لأن��اض��ول ،ق��ال الطبيب
البيطري برهان بينارباشي ،إن مشروع ابتكار اآللة املذكورة،
ك��ان بدعم من مؤسسة األب��ح��اث العلمية والتكنولوجية
التركية (توبيتاك) ،وحصل على ب��راءة اختراعها وباتت
مطروحة للبيع بشكل رسمي في األسواق التركية واألجنبية.
وأوضح أن اآللة مستخدمة على نطاق واسع من قبل األطباء
البيطريني حول العالم ،مبينا ً أنها مبثابة آلة لإلسعاف األولي
والعالج على املدى القصير للحيوانات.
وحول احل��االت ،التي تُستخدم فيها اآللة ،قال البيطري
التركي ،إن تراكم الغازات في أمعاء احليوانات يؤدي إلى
النفاخ الذي يتسبب بدوره في الضغط على الرئة ،وبالتالي
ضيق التنفس الذي ينتهي بنفوق احليوان اختناقا ً.
وتابع قائالً« :ف��ي ه��ذه احل��االت ،نقوم بفتح ثقب على
اجلانب األيسر من احليوان ،مبحاذاة األمعاء ،ومن ثم ندخل
اآللة عبر الثقب إلى األمعاء ،ما ينتج عنه تفريغ الهواء نسبيا ً
وتأمني تقليص النفاخ لدى احليوان».

األلعاب النارية تضيء سماء «تبوك»

أن��ارت أكثر من  700شعلة من األلعاب
النارية سماء مدينة تبوك أم��س احتفا ًء
باليوم الوطني الـ  89الذي جاء حتت شعار
« همة حتى القمة».
وخصصت الهيئة العام للترفيه منتزه
األمير فهد بن سلطان بتبوك إلطالق األلعاب
النارية التي ش��ارك ف��ي إطالقها وح��دات
الدفاع املدني ،وإدارة األسلحة واملتفجرات
بشرطة تبوك والهالل األحمر السعودي.

مم��ا ي��ذك��ر أن الهيئة ال��ع��ام��ة للترفيه
ت��واص��ل ب��ذات امل��وق��ع مشاركتها لألهالي
احتفاءهم بيوم ال��وط��ن وس��ط حزمة من
ال��ع��روض وال��ب��رام��ج وال��ف��ع��ال��ي��ات التي
أعدتها بهذه املناسبة ومزجتها بقيم احلب
وال���والء والفخر بوطن العزة والشموخ،
حيث تضمنت الفعاليات العناصر الفنية
وال��ع��روض املتجولة وامل��س��رح املوسيقي
وشاشات عمالقة للعرض احل��ي ومنصة

للفنانني واستعراضات وأه��ازي��ج تقدمها
فرق فلكلورية ،م��رددة األهازيج الوطنية،
باإلضافة للورش الفنية املصممة لتعليم
وت��رف��ي��ه األط��ف��ال متنوعة ف��ي محتواها
تستعرض إجن���ازات اململكة وتسهم في
ت��ع��زي��ز روح االن��ت��م��اء وال�����والء ،ك��م��ا مت
تخصيص م��ن��اط��ق تتيح ل��ل��زوار ت��ذوق
أشهى األطباق من مختلف النكهات احمللية
والعاملية.

فخر للعرب واملسلمني أن يطلق اس��م عالم الفضاء
املصري فاروق الباز على أحد الكويكبات الصغيرة تقديرا ً
جلهوده وابحاثه في هذا املجال ..أمثال الباز من العلماء
الذين احتضنهم الغرب واستفاد من قدراتهم ..أغلبهم لم
يجدوا الفرص في أوطانهم فلجأوا إلى ال��دول املتقدمة..
ما أحوجنا إلى عودتهم واالستفادة منهم من خالل توفير
الفرص لهم وتشكيل فرق من العلماء الصغار ليتعلموا
منهم!!

تركيا تسلم بغداد قطع ًا أثرية مت ضبطها مع مهربني عام 2008
وق��ع��ت ت��رك��ي��ا وال����ع����راق أول أم��س
ب��روت��وك��وال لتسليم مجموعة قطع اثرية
ضبطتها السلطات التركية مع مهربني في
عام .2008
ونقلت وكالة (أناضول) التركية لألنباء
عن نائب وزي��ر الثقافة والسياحة التركي
ن��ادر أرس�لان القول أن ب�لاده تولي اهمية

كبيرة ملكافحة سرقة وتهريب آثار البلدان.
مشيرا إل��ى أن انقرة متكنت من استعادة
 4200قطعة أثرية مهربة.
وج��رى تسليم القطع األثرية منها ختم
اسطواني يعود تاريخه لنحو ألفي عام قبل
امليالد الى السفير العراقي لدى تركيا حسن
اجلنابي مبتحف مدينة (ه��ط��اي) جنوب

ببالغ احلزن والأ�سى وبقلوب م�ؤمنة بالق�ضاء والقدر
تتقدم �أ�سرة جريدة

بخال�ص العزاء واملوا�ساة من

عائلة النفي�سي
لوفاة املغفور له ب�إذن اهلل

ع�صام فهد عبدالعزيز النفي�سي
�سائلني العلي القدير �أن يتغمد الفقيد
بوا�سع رحمته وي�سكنه ف�سيح جناته

البالد.
وك����ان م��ك��ت��ب امل��دع��ي ال��ع��ام ف��ي بلدة
(ريحانلي) في (ه��ط��اي) سلم في فبراير
 2008متحف املدينة القطع االثرية املسروقة
ل��ت��وض��ع حت��ت احل��م��اي��ة ف��ي ح�ين اج��رت
السلطات التركية اتصاالت مع بلدان عدة
ملعرفة مصدر اآلثار ليتم حتديد ملكيتها.

أوزبكستان تفرض قيود ًا للحد
من البذخ في حفالت الزفاف
فرض برملان أوزبكستان قواعد على مراسم حفالت
الزفاف بالبالد شملت حتديد فرقتني موسيقيتني
وث�لاث سيارات فارهة للموكب كحد أقصى فضال
ع��ن اقتصار ع��دد الضيوف على  250ف��ردا وذل��ك
بهدف احلد من البذخ واإلفراط في االنفاق والسخط
االجتماعي.
ورغ��م أن متوسط الدخل بالعاصمة طشقند أو
باملدن الرئيسة األخرى في البلد الواقع بوسط آسيا
يبلغ ما بني  200و 300دوالر شهريا ،إال أن أسر
العروس أو العريس تنفق على األرج��ح نحو 20
ألف دوالر على الزفاف.
وجتلب هذه األم��وال في الغالب باالقتراض من
أصدقاء وأقارب على أن ترد خالل السنوات التالية.
ونقل موقع ”كون دوت يو زد“ اإلخباري احمللي
عن عضو البرملان إقبال ميرزو قوله يوم اجلمعة
في تعليقه على القواعد اجلديدة التي تدخل حيز
التنفيذ العام املقبل ”حفالت الزفاف لدينا وصلت
إلى املستوى الذي ميكن أن تسبب فيه إفالس البالد
دون أي حرب“ .ويعيش كثير من أبناء أوزبكستان
ف��ي اخل���ارج وب��األخ��ص ف��ي روس��ي��ا لدعم أسرهم
داخ��ل أوطانهم وتذهب معظم أموالهم على أعمال
جتديد املنازل وحفالت الزفاف .وانتقد رئيس البالد
شوكت ميرضيائيف حفالت العرس املترفة قائال
إنها تتسبب كثيرا في وفاة أف��راد في اخلمسينيات
من أعمارهم بسكتات دماغية وأزم��ات قلبية بسبب
تخلفهم عن سداد ما عليهم من ديون.
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 @reem78_alflaالريــم
رساله لوزاره الداخليه يعني حطيتوا قانون بعدم استخدام الهاتف
اثناء القياده و فيها مخالفه ليش في فاشنستات وبلوقر يصورون
واه��م يسوقون وينشرون فيديوواتهم والوضع عندهم ع��ادي !!
سؤال يتخالفون نفسنا و اال اهمه على راسهم ريشه ما يطبق عليهم
القانون؟؟

 @lailaaahmadليلى احمد
فعال شركة املطاحن الكويتية من أكثر الشركات الوطنيه اللي
تشتغل بذمة وضمير ،ودائما متطوره حتى -متأخرة -دخلت ملدارس
احلكومة ،لتنقذ صحة عيالنا من إنعدام القيمه الغذائيه من أكل السوق
اللي كان باملقاصف املدرسيه وجنتهم من السمنه ..بارك الله فيهم

 @Tahaniii2807ته ـ ـ ــاين
أمامي في اجلمعية شغالة آسيوية شايلة طفل رضيع على كتفها
وماسكة طقلني اعمارهم من  ٣الى  ٥سنوات وولد عمره  ٨سنوات
ميشي معاها تشترى اغراض البيت ويدز العربانة السايق اآلسيوي!!
السؤال رقم مليون لنوعية أباء وأمهات هاألطفال :أنتوا جايبني أطفال
ليش ؟؟!

 @AlsaeedFajerفجر ال�سعيد
بالنسبه للحياة السياسيه الكويتيه نصيحه للساده النواب ...أبلعوا
العافيه ترى النعمه زواله  ..وصلت؟!

@Alwasatkuwait

رضيعة إندونيسية تتغذى يومي ًا على القهوة
كشفت وس��ائ��ل إع�ل�ام إندونيسية أن
والدي الرضيعة ،خديجة هاورا ،الساكنني
مبحافظة سوالويسي كانا يطعمان ابنتهما
( 14شهرا) مبا مقداره  1.5لتر من القهوة
يوميا دون أن يسبب لها ذل��ك مشاكل
صحية.
واستمر الوالدان في إطعام ابنتهما ملدة
 8أشهر مبشروب قهوة «كوبي توبروك»
اإلندونيسية املصنوع من حبوب القهوة
املغلية واملمزوجة بالسكر الشبيهة بالقهوة
التركية .
وقال الوالدان ،شريف الدين وأنيتا ،إن
إمكانياتهما املالية ال تسمح لهما بشراء
احلليب أو ال��غ��ذاء املالئم البنتهما ،حيث
يجنيان  1.42دوالر يوميا م��ن عملهما
املتمثل في استخراج لب جوز الهند املجفف
في أحد املصانع بقريتهما.
وأكد األب��وان أنه لم يكن لهما خيار آخر
سوى تزويد ابنتهما مبشروب القهوة منذ
أن كان عمرها  6أشهر.

النا�رش :دار الأخبار لل�صحافة والن�رش والتوزيع «ذ.م.م».
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الرضيعة اإلندونيسية

وأفادت وسائل إعالم محلية بأن خديجة
ال تعاني إل��ى غ��اي��ة اآلن م��ن أي��ة مشاكل
صحية ،كما أنها تنمو بشكل طبيعي ،على

�إدارة التوزيع واال�شرتاكات
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الرغم من اع��ت��راف والديها بأنها تعاني
من نقص في النوم ،حيث تبقى مستيقظة
أحيانا طوال الليل.

�إدارة الت�سويق والعالقات العامة

هاتف - 25748905 :داخلي - 269 :فاك�س 25749612 :

E-mail: marketing@alwasat.com.kw

