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املقاطع: الكشف عن البكتيريا الضارة في األسماك بالطرق البيولوجية 
اجلزيئية يساعد على التحكم في سرعة انتشار األمراض واألوبئة

التكنولوجيا  أجنزت دائ���رة 
احليوية في معهد الكويت لألبحاث 
العلمي���ة العديد من الدراس���ات 
التي تس���هم نتائجها  واألبحاث 
ف���ي تطوير التقني���ات احلديثة 
وتطبيقاتها للحفاظ على سالمة 
السلع الغذائية واحلد من انتشار 

األمراض واألوبئة الضارة. 
الباحثة س���لوى  وأوضحت 
املقاطع جناح الدائرة مؤخرا في 
إجناز مشروع حتت عنوان »تقييم 
وتهيئة طرق الكش���ف اجلزيئي 
للتشخيص الس���ريع للبكتيريا 
الضمي���ة في الطعام البحري في 
الكويت« حيث أكدت نتائج املشروع 
أهمية وجناح الطرق البيولوجية 
اجلزيئية في الكشف عن البكتيريا 
الضارة في األسماك بالدقة املطلوبة 
والسرعة املناسبة والتي تساعد 

� املباركي���ة � الفحاحيل( مبعدل 
84، 81، 73، عين���ة بالتتابع من 
كل سوق. ومتت جتربة 6 أزواج 
م���ن املس���ابر )Primer( وأزواج 
املسابر التي تنتج عملية معرفة 
 S r 16 �التسلسل اجليني املنظم ل
DNA املأخوذة من العينات بطريقة 
 )Random Selection( عش���وائية
وت��م حتديد هوي���ة ك��ل عي��نة 
باس������تخدام ال� BLAST. وكانت 
عينات البكتيريا الضمية اإليجابية 

23 عينة بواقع %44.44 
وتكون مدة الطبخ مناس���بة 
للتخل���ص من هذه البكتيريا في 
حالة تواجدها في الطعام املعد. 
أدوات  كذلك احلرص على غسل 
الطبخ املس���تخدمة من سكاكني 
وألواح تقطيع وإبعاد األكل النيئ 

عن األكل املطبوخ. 

املنظم للحمض النووي لعينات 
من اسماك الكويت املهمة اقتصاديا 
وهي الهامور � النقرور � الزبيدي � 
الشعم � السبيطي والربيان، ومن 
عدة مصادر لألسماك املستوردة 
من الب���الد املجاورة. وقام بجمع 
العينات كل 3 أشهر لتحري وجود 
البكتيريا بطريقة الزراعة التقليدية 
وبطرق التضخيم الطولي للحمض 
النووي. ومت قياسه بواسطة جهاز 
»حتليل الطيف الضوئي« ملعرفة 
كمية ومدى نقاوة احلمض النووي 
البروتينات  املس���تخلص ض���د 
بكثافة ضوئية مبقدار )260/280( 

والكربوهيدرات )260/230(. 
وقال���ت ان فريق العمل جمع 
ع���دد 238 عين���ة م���ن األطعمة 
البحرية و14 عينة ثلج من أسواق 
األس���ماك بالكويت )سوق شرق 

على التحكم في سرعة وانتشار 
األمراض واألوبئة.  وقالت رئيسة 
املشروع سلوى املقاطع في تصريح 
صحافي: إن الدراسة اعتمدت على 
جتميع عينات من األسماك احمللية 
الدول املجاورة  واملستوردة من 
والتي يتم تس���ويقها محليا في 
الكويت. وقام فريق البحث بعزل 
البكتيري���ا من العينات املأخوذة 
واستخالص احلمض النووي ال� 
DNA من األنس���جة املختلفة في 
مختب���رات دائ���رة التكنولوجيا 
احليوية في معهد الكويت لألبحاث 
املقاطع أن  العلمية.  وأضاف���ت 
الفريق البحثي اس���تخدم أحدث 
طرق التشخيص اجلزيئي السريع 
للبكتيريا الضمية، حيث مت جتربة 
6 أزواج من املس���ابر التي ينتج 
عنها معرفة التسلس���ل اجليني 

سلوى املقاطع

بوب: الطيور تعتبر 
الكويت واحة

جاذبة 

البد من تشريعات 
متنع قتل الطيور 

وقت الهجرة

أكد محمود شهاب رئيس فريق 
الطيور باجلمعية  رصد وحماية 
الكويتية حلماية البيئة أن الدليل 
احلقلي للطيور في الكويت سيرى 
النور قريبا، مشيرا الى أن الدليل 
بعد أن مت����ت مراجعته علميا من 
قب����ل خب����راء ومتخصصني من 
ذوي العلم واملعرفة بهذا املجال، 
دخل ف����ي مرحلة االعداد النهائي، 
الفتا الى ان الدليل يوثق بالشرح 
الكويت  والتعريف للطي����ور في 
مرفقا بصفاتها وسماتها ومعلومات 
دقيقة وعلمي����ة عن كل طائر من 
تلك الطيور املرصودة في الكويت 
والبالغ عددها 380 نوعا والدليل 
يتضمن كذلك وصفا دقيقا ملسارات 
رحالتها ومواطنها ان كانت مهاجرة 
فضال عن اماكن تواجدها بالكويت. 
وأضاف شهاب أن الدليل يشتمل 
كذلك على رس����ومات توضيحية 
التعريف  الطيور م����ع  ألش����كال 

باالختالفات بني كل نوع وآخر.
وفي هذا السياق أكد رئيس فريق 
الطيور باجلمعية  رصد وحماية 
الكويتية حلماية البيئة أن جهود 
الفريق متواصلة لنشر املزيد من 
التوعية بني فئات املجتمع حول 
جدوى حماي����ة الطيور املهاجرة 
الى  الكويت، الفتا  واملتوطنة في 
أن األنش����طة التي يبذلها الفريق 
بصفة مستمرة هي لتحقيق هذا 

الهدف العظيم.
واشار الى أن ثمة محاوالت من 
آن آلخر يأتي بها بعض املتجاوزين 
الطيور وتتمثل في الصيد  بحق 
اجلائر للطيور املهاجرة وعرضها 
للبيع بأبخس األسعار في بعض 
األسواق دون مراعاة لندرة بعض 
االن����واع أو لقوانني الطبيعة ذات 
العالقة بالتوازن البيئي، مستنكرا 

له����م الدخول للمزرعة لكن هذا ال 
مينعه����م من قت����ل الطيور داخل 
السور. فقد سئلت عدة مرات أن 
ألتقط الطيور امليتة وألقيها إليهم 
ولكنني على اجلانب اآلخر، خمن 
ماذا كان جوابي لم يس����لم طائر 
س����واء كان خارجا من املزرعة أو 
داخال إليه����ا من القتل، خصوصا 
القارية )اخلضيري( حيث  طائر 
إنه في ه����ذا الوقت يعتبر الهدف 
األول للصيادين � هل بسبب ألوانه 
الزاهية؟ شخصيا ال أعتقد أن هؤالء 
الصيادين يعرفون أو يهتمون مبا 
يطلقون عليه النار � إنهم يطلقون 
النار ألن لهذه الطيور أجنحة تطير 
بها، لعلهم يعتبرونها هدفا متحركا، 
حتى الطيور اجلارحة التي تعتبر 
غير قابلة لألكل تعتبر من أهدافهم، 
فهذا طائر العوسق أصيب بطلق 
ناري. ويواصل مراقب الطيور مايك 
بوب اجلنوب األفريقي: أعتقد أن 
الطيور امليتة كانت أكثر حظا بسبب 
أن موتهم كان سريعا، لكن اجلرحى 
من الطيور كمكسور اجلناح والذي 
به ج����رح مميت يعتب����رون غير 
محظوظني ملعاناتهم وتأملهم قبل 
املوت - وه����ذا طائر آخر من من 
طيور القارية )اخلضيري(، وطائر 
القاري����ة األوروبية وهو مجروح 
وعندما يحل الظالم س����يأكل بعد 
معاناة ألم اجلرح. وطائر العوسق 
بانتظار قدره وهو املوت بسبب 
الصيد الظالم. وهذا الباشق وبالرغم 
من أنه مجروح اليزال عزيز النفس 
لكنه متأل����م وقد آملني ما حل به. 
القتل ومذابح الطيور املهاجرة ليس 
أمرا طارئا وال يحصل فقط في هذا 
اليوم لكنه أمر مستمر ويستعد له 
ويتابع سنة بعد لطيور ال حول 

لها وال قوة.

املزرعة مسورة وحتيط بالسور 
أسالك شائكة حلماية أكثر لكن هذا 
المينع أصحاب البنادق بل يجعلهم 
يرون ما فوق السور واألشجار وما 
في املزرعة. أنا أفهم وجود القوانني 
والتشريعات التي متنع هذا القتل 
غير املتحكم به، لكن خالل السنوات 
اخلمس التي قضيتها في الكويت لم 
أر أي جهة رسمية متنع هذا الفعل 
في الصحاري وفي املناطق السكنية 
لكن أعرف أن هذا حدث عدة مرات 
في اجلديليات وفي سوق الطيور. 
أرى أن األم����ر ال يع����دو أن يكون 
ال مباالة وعدم جدية في تطبيق 
أناسا  املقابل قابلت  القوانني. في 
مهتمني جدا لهذا األمر ويحاولون 
التغيير في عدة مجاالت، لكن هذا 
األمر غير كاف في نظري بسب أن 
قتل الطيور مسلسل مستمر خالل 
موسمي اخلريف والربيع سنة بعد 
سنة بدون تغيير. ومن خبرتي هذا 
فقط ليس حتت السيطرة ولكنه 

مباح ومشروع للجميع.
إنه ع����دم االكتراث  ويضيف: 
للحماي����ة واحملافظ����ة م����ن أجل 
مستقبل الكويت والدول األخرى، 
هذه الطيور قد جاءت للتفريخ أو 
مغادرة للتفريخ، إذ وأنا في املزرعة 
أحيانا يأتيني شعور وكأنني وسط 
معركة حقيقية من شدة الرمي من 
جميع االجتاهات والرصاص يسقط 
علي وعلى سيارتي كاملطر عندما 
مير س����رب من الطيور خارجا أو 

داخال ملزرعة.
لم أس����تطع املكوث ملدة أطول 
أو أن أمتشى في املزرعة خلوفي 
من أن أجعل الطيور املختبئة من 
الصيادين تطي����ر باجتاههم فهذا 
سيجعلها إما ميتة أو معاقة تنتظر 
املوت. هؤالء الصيادون غير متاح 

الوق����ت ذاته صي����د الطيور  في 
باألسلحة النارية أو شباك الصيد 

أو أي من تلك الوسائل.
وفي إطار متصل وفيما يتعلق 
الطيور خ����الل هجرتها  مبذبحة 
الربيعية في الكويت، أشار مايك 
بوب رئي����س اللجن����ة الكويتية 
 )KORC( لتميز الطي����ور النادرة
الى مشاهداته خالل زيارته واحة 
طبيعية غرب مدينة الكويت وهي 
ف����ي الصحراء  الوحيدة  املنطقة 
الغربية ملدينة الكويت والتي بها 
شجر وماء وطعام للطيور املهاجرة 
واملتوطنة طوال العام. ويقول: لقد 
أنتجت طيورا نادرة رائعة خالل 
السنوات الفائتة وهي دائما تستحق 
الزيارة بالرغم من مكانها البعيد 
وطول الطريق، إذ دائما نرى شيئا 
يستحق املشاهدة. خالل وقت هجرة 
الطيور تعتبر هذه الواحة جاذبة 
للطيور املهاجرة العابرة إذ توفر 
املأوى والطعام والراحة للطيور 
املتعبة من عناء السفر وهو الوقت 
املناسب من السنة الذي يأتي خالله 
مراقبو الطيور الدوليون زائرين 
للكويت لرؤية هذا املنظر البديع 
لهجرة الطيور خالل فصل الربيع، 
وكذلك األمر بالنسبة لعدد مراقبي 

الطيور احملليني واملصورين.
ويواصل بوب: في يوم الربيع 
ه����ذا ترك����ت منزلي مع ش����روق 
الشمس ألصل للمزرعة )الواحة( 
في الساعة السابعة متاما، حيث 
كانت الرياح مناسبة لهجرة الطيور 
وجميع املؤشرات فيما يبدو تدل 
على أن الوقت مناسب لعدد كبير 
وتنوع رائ����ع من الطيور في هذا 
اليوم. تخيل الشعور املتردي الذي 
أحسست به وأنا أهم بدخول املزرعة 
عندما رأيت املناظر املؤملة أمامي. 

طائر مقتول بالرصاص خالل الهجرة حتذيرات من صيد الطيور املهاجرة ملنع انقراضها

محمود شهاب

يوثق بالشرح والتعريف سمات ومعلومات دقيقة عن 380 نوعاً من الطيور في الكويت

شهاب: الدليل احلقلي للطيور سيرى النور قريباً

»األنباء« تنفرد بنشر التقرير اخلاص الذي مت تداوله بتكتم شديد

»الصحة« تقرع أجراس اخلطر: انتشار وبائي جرثومي مبستشفى العدان

صورة زنكوغرافية للتقريرمستشفى العدان يعاني من وباء جرثومي

دق تقري����ر مهم حصلت عليه 
»األنب����اء« ناق����وس اخلطر ومت 
تداوله في تكتم ش����ديد بانتشار 
وبائي جرثومي »MRSA« وتوطنه 
في مستشفى العدان نتيجة تكرار 
واستمرار حدوثها منذ أوائل 2010 
في العناية املركزة وبعض األقسام 
األخرى، ما أدى الى عقد اجتماعات 
على مستويات عالية في املستشفى 
لوضع حلول للحد من االنتش����ار 

ومحاصرة الوباء.
ونبه التقرير الى انتشار هذه 
اجلرثومة بشكل كبير في مستشفى 
العدان واستيطانها ان لم يتم اتخاذ 

اإلجراءات الالزمة في ذلك.
وتكمن خطورة هذه اجلرثومة 
بشراس����تها »MRSA« وصعوبة 
عالجها وتوطنها في املستشفى، 
وهي جرثومة متع����ددة املقاومة 
للمضادات احليوية، ومن املمكن ان 
تؤدي الى الوفاة، خصوصا للمرضى 

أصحاب املناعة الضعيفة.
وأكد التقرير ان عدم السيطرة 
على هذا االنتشار الوبائي واستمرار 

حدوثه من ش����أنه ان يجعل هذه 
البكتيريا اجلرثومية مستوطنة 
ف����ي املستش����فى، وبالتالي فإنه 
سيعرض املرضى ملخاطر اكتساب 
البكتيريا  النوع من  وانتقال هذا 
والتي يصع����ب عالجها ملقاومتها 

للمضادات احليوية.
وج����اء في التقري����ر ايضا ان 
هذه البكتيريا عديدة ومس����تمرة 
في االنتشار في مستشفى العدان، 
املركزة،  العناية  خاصة في قسم 
حيث ينتش����ر هذا الوباء نتيجة 
الستطالة مدة مكوث املريض في 
املستش����فى وقلة عدد املمرضات 
وعدم غس����ل األيدي وتطهيرها، 
األي����دي هي األكثر  ان  خصوصا 
وسيلة النتقال البكتيريا املتعددة 

املقاومة للمضادات احليوية.
الى توصيات  التقري����ر  ودعا 
يجب اتخاذها للحد من انتش����ار 
هذا الوباء اجلرثومي، منها زيادة 
عدد املمرضات ليتناسب مع عدد 
املرضى، وتوفير جميع وس����ائل 
غسيل وتطهير األيدي، باإلضافة 

الى التزام الطاقم الطبي والتمريض 
العدوى بغس����يل  سياس����ة منع 

األيدي.
وكشف التقرير عن حدوث 10 
إصابات بهذا الوباء منها 5 إصابات 
في ديسمبر من العام املاضي، و5 
إصابات في يناير من العام احلالي 
منتشرة بالعناية املركزية واألقسام 
األخرى في املستشفى، مؤكدا في 
الوقت نفسه انها عادت لالنتشار 

مرة اخرى.
وأك����د التقري����ر ان مع����دالت 
االلتهابات املكتسبة في مستشفى 
العدان هي األعلى بالنسبة لباقي 
املستشفيات في البالد، مبينا ان 
السبب في هذا هو النقص في طاقم 
التمريض في قس����م منع العدوى 
نسبة لعدد األسرة حسب املعايير 
العاملية في مستشفى العدان، وعدم 
تعاون قسم امللفات في مستشفى 
العدان مع قسم منع العدوى لرصد 
احل����االت، ومتابعته����ا من خالل 

االطالع على ملفات املرضى.
عبدالكريم العبداهلل  ٭

تتقدم ب�سادق �لعز�ء و�ملو��ساة �إىل

عائلة احلرب�ش الكرام

لـــوفـاة �ملغفـور له باإذن �هلل تعاىل

ظاهر ما�ضي احلرب�ش

تغمد �هلل �لفقيد بو��سع رحمته و�أ�سكنه ف�سيح جناته

و�ألهم �آله وذويه �ل�سرب و�ل�سلو�ن

معهد دسمان نظم دورة
حول مستجدات »السكري«

نظم معهد دسمان للسكري دورة تدريبية 
حول رعاية مرضى الس���كري بالتعاون مع 
وزارة الصحة وجامعة دندي االسكتلندية 

واريديا للمعلوماتية.
وقال مدير العالقات العامة في معهد دسمان 
للسكري طارق العريان ان ما يقارب من 165 
فردا من الهيئة الطبية وغيرهم من املختصني 
في مجال الرعاية الصحية في الكويت شاركوا 
بالدورة التي عقدت أمس مبقر املعهد مبنطقة 
دسمان، وذلك بحضور ومشاركة عدد من أبرز 
املختصني في املجال الطبي، وعلى رأس���هم 
مدير معهد دسمان للسكري د.كاظم بهبهاني 
ومش���اركة البروفيسور اندرو موريس من 

جامعة دندي.
وأضاف العري���ان، ان هذا البرنامج يعد 
األول من نوعه على مستوى الكويت والذي 
يعقد للمرة الثانية عل���ى التوالي، ويهدف 
التاحة الفرصة لتداول احدث ما توصلت إليه 
الدراسات العاملية حول مرض السكر، وكافة 
جوانبه املختلفة من معلومات وتدريب طبي 
ومحاورات علمية متخصصة جلميع العاملني 
في مجال الرعاية الصحية، الفتا الى ان هذه 
الدورة تسمح للراغبني في املشاركة للدراسات 
العليا واحلصول على شهادة ماجستير في 

مجال رعاية السكر فيما بعد.
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