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الراشد باستقبال  تتشرف مستشفى 
الطبيب الزائر / عفاف علي إسماعيل 
املناظير  التوليد وجراح���ة  أس���تاذ 
بجامعة األزهر واستشاري األمراض 
الوراثي���ة واجلين���ات ببلجي���كا، 
وعضو اجلمعية االوروبية جلراحة 
النس���ائية وعضو املجلس  املناظير 
العلمي للزمالة املصرية .وتس���تقبل 
املستش���فى ح���االت احلم���ل اخلطر 
الدم  إرتفاع بضغط  والذى يصاحبه 
أو إرتفاع نس���بة الس���كر أو أمراض 
القلب وحاالت اإلجهاد املتكرر. وتقوم 
الدكت���ورة / عف���اف علي إس���ماعيل 
بتش���خيص وع���اج ح���االت العقم 

وتاخر احلمل وإجراء مناظير أمراض 
التش���خيصية واجلراحية  النس���اء 
وذلك لعاج حاالت تكيس املبيضني 
وإستئصال اكياس املبيض أو األورام 
الليفي���ة م���ن الرحم. كما تس���تقبل 
املستش���فى حاالت الس���لس البولى 
)ع���دم القدرة عل���ى التحكم بالبول( 
أو السقوط املهبلي والرحمي نتيجة 
تكرار احلم���ل وال���والدة .واملتابعة 
الدقيقة للتش���خيص والعاج املبكر 
لألورام الت���ي تصيب عنق الرحم أو 
املبيضني . علمًا بأن الزيارة س���وف 
تبدأ من الثامن عشر من شهر يوليو 
الى السابع عشر من شهر أغسطس.

الدكتورة /عفاف علي إسماعيل الراشد تتشرف بزيارة  مستشفى 

جمهور حاشد حضر من الساعة الـ 8 صباحا ملتابعة عملية انتشال القرش احلوت

م.مجبل املطوع والزميل محمد راتب

أعضاء فريق الغوص التطوعي ينفذون أوامر املركز العلمي إلجناح العملية

بعد عملية انتشال استمرت نحو 9 ساعات

القرش الحوت ودع مياه المارينا مبحرًا نحو رأس السالمية

شغف وسعادة.
وذكر ان طول القرش احلوت 
ال����ذي غادر املارينا يتراوح بني 5 
و6 أمتار، ويصل وزنه إلى 30 طنا، 
وهو بطيء احلركة، حيث ال تتعدى 
سرعته 5 كم في الساعة، إال أنها 

تتزايد لدى شعوره باخلطر.
وفي رده على سؤال عن الوسائل 
التي ميكن اتخاذها لتجنب عودة 
القرش، قال املطوع: األهم من ذلك 
أننا تعلمنا كثيرا من هذه التجربة، 
وستكون هناك آلية سنتفق عليها 
في املستقبل، فهذه اجلهود علمتنا 
الكثير، ونحن ألول مرة نتعامل مع 
هذا الوضع، وسنستطيع التعامل 

معه مستقبال.
أما عضو فريق الغوص علي 
السبيعي، فأكد أن عملية إخراج 
املركز  احلوت متت بالتعاون مع 
العامة للبيئة،  العلمي والهيئ����ة 
موضحا أن خطة العمل قد شارك 
اجلميع فيها بآرائه، وذلك لوضع 
أفضل احللول من أجل إخراج سمكة 
القرش، حيث مت ربطها من اخللف 

لشل حركتها لتسهيل العملية.
وقال السبيعي: إن جناح هذه 
التجربة اعطانا دافعا كبيرا لتنفيذ 

العديد من التجارب القادمة.
وعن سبب حتديد منطقة رأس 
الساملية لترك سمكة القرش هناك، 
قال: إنها منطقة مفتوحة في البحر 
وبها مياه غريزة، وبذلك نضمن 

حياة مستدامة للسمكة.

أكشف عن وجود عضو ذكري لها، 
وهذا ما ي���دل على أنها أنثى على 
األرجح، وبالرج���وع إلى الدوائر 
العلمية ومراس���لة أح���د العلماء 
وموافاته بالتفاصيل، علمنا أنها لم 
تصل مرحلة البلوغ، بل هي في سن 
املراهقة، لذا فإنه من غير املرجح 
أن تكون حامال. وقال: املعلومات 
شحيحة عن هذه السمكة مقارنة 
باألسماك األخرى التي أجريت عليها 
دراس���ات مكثفة، وقد تعلمنا من 
سلوكها الكثير، واستطعنا أن نعرف 

كيف نقودها ميينا وشماال.

تتمي����ز بل����ون جلده����ا الرمادي 
الداكن املنقط باألبيض، وبرأسها 
املفلطح وفمها املوجود في مقدمة 
الرأس، الفتا إلى أنها كائن مسالم 
يس����بح ببطء ويتغذى بواسطة 
الهوائم  البح����ر على  فلترة مياه 
واألسماك الصغيرة. وذكر اخلرافي 
أن أعضاء فرق الغوص انتظروا 
اجلزر حتى يسهل عملية االنتشال 
على الغواصني، ولكنها كانت رغم 
ذلك تفلت منه����م، مبينا أن تعكر 
املاء له ميزة سلبية وإيجابية في 
نفس الوقت، وهي انه يشوش على 

الغواصني الرؤية، لكنه في املقابل 
يحجب السمكة عن رؤية احلمالة، 
وبالتالي كان الغواصون يراوغون 
عليها مستفيدين من هذه النقطة، 
ويجعلونه����ا تدخل ف����ي احلمالة 

وتستجيب للغواصني.
وقال: »لقد أدينا العمل على أكمل 
وجه، لكننا ال ندري إن كانت السمكة 
ق���د أضاعت الطري���ق أم أن مكان 
املارينا أعجبها، مرجحا االحتمال 
األخير، والذي لم يجد له تفسيرا، 
وقال: لقد حاولت أن أكشف إن كان 
جنس السمكة أنثى أو ذكرا، ولم 

أم����ا عض����و فري����ق الغوص، 
البحرية،  والباحث في األحي����اء 
واملنس����ق واملسؤول عن مشروع 
انتش����ال القرش، محمد اخلرافي، 
فلفت إلى أن بداية محاصرة القرش 
كانت مغامرة جيدة لفريق الغوص، 
حيث مت وضعه في احلضانة بعد 
أن متكنت الفرق من شل حركته، 
مشيرا إلى أن خطة الشباك لم تنفذ 
في الكويت، رغم أنها جنحت في 
تايوان. وكش����ف اخلرافي عن ان 
سمكة القرش تعتبر من الكائنات 
املعرضة خلطر االنقراض، وهي 

محمد راتب
في جتربة فريدة هي األولى من 
نوعها في الكويت، تكللت محاوالت 
اجلهات املشاركة في عملية انتشال 
»القرش احلوت« الذي حل ضيفا 
على مياه املارينا منذ بضعة أيام 
بالنج����اح، ومت نقل����ه إلى منطقة 
رأس الس����املية التي مت اختيارها 
لكونه����ا فضاء بحريا سيس����اعد 
الس����مكة املهددة باالنقراض على 
اإلبحار والتكاثر في بيئة تضمن 

لها السالمة واألمان.
السالمة واألمان، هما الغاية التي 
من أجلها بذلت فرق اإلنقاذ جميع 
جهودها وسخرت كل ما متلكه من 
موارد بشرية وإمكانات في سبيل 
احلفاظ على ضيف املارينا النادرة. 
فقد أع����رب مدير املرك����ز العلمي 
م.مجبل املط����وع ل� »األنباء« عن 
الغامرة بنجاح عملية  س����عادته 
انتشال القرش وسحبه إلى منطقة 
رأس الساملية، وذلك بفضل جهود 
فرق الغوص التي بذلت جميع ما 
في وسعها إلجناح تلك العملية، 
مبينا أن تلك الس����مكة تعتبر من 
األسماك املهددة باالنقراض، وهذا ما 
حدا باجلهات املشاركة على احلرص 
على سالمتها، وعدم اإلضرار بها أو 
إيذائها، موضحا أن جتمهر الناس 
لرؤية العملية أع����اق إلى حد ما 
جهود الفرق املش����اركة، لكنه في 
املقابل بني أن اجلمهور تابع احملاولة 
التي استمرت لنحو 9 ساعات بكل 

لقطات

)أحمد باكير(القرش احلوت بعد عملية رفعه باحلضانة متهيدا لنقله إلى رأس الساملية وفي اإلطار كاميرا إحدى الفتيات ترصد احلدث بالتزامن مع قيام احد منفذي العملية بقطع احد احلبال وسحب القرش الى رأس الساملية

خرج محمد اخلرافي في الساعة 11 صباحا 
من املاء معلنا متكنه من تقييد ذيل القرش، 
فم���ا كان من املتجمهرين اال ان ابدوا اعجابهم بهذه 

اخلطوة وأخذوا في التصفيق للخرافي.
في الساعة 11.30 صباحا صرح احد اعضاء فرق  

ــات بال حراك، ولم يتبق  الغوص بأن القرش ب
اال وضعه في احلضانة للخروج به من املكان احملاصر 

به الى فضاء البحر.
محمد اخلرافي عضو فريق الغوص اصيب  

في يده بعد ان متكن من تقييد ذيل القرش 
بحبل س���اهم كثيرا في معرف���ة حتركه على مدار 

الوقت.
احد املتجمهرين تقدم الى فريق املتطوعني وسألهم  

عن خطتهم، وعندما اجابوه قال لهم: »ما ينفعكم اال اللي 
اقوله« قالوا: »ويش تقول؟« قال: »ترمونه بالرصاص« 
ــتغرابه الشديد من  فما كان من الفريق اال ان ابدى اس

هذه الفكرة، لكنهم قالوا لالخ: »ان شاء اهلل«.
فريق املتطوعني تذمر من جتمهر الناس على  

حواف املارينا لرؤية فرق الغوص خالل محاوالت 
االمس���اك بالقرش، وعندما بلغ السيل الزبى وشعر 
الفريق بإعاقة اجلمهور لعملية االمساك اطلقوا صرخة 
استغاثة باجلهات االمنية املتواجدة في مكان العملية، 
غير ان عناصر االمن لم يفلحوا في ثني اجلمهور عن 

مشاهدة املسرحية وتصويرها بكل فصولها.


