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اللواء متقاعد حمد السريع 

القضاء والقدر
القضاء والقدر ال راد له فاهلل وحده يعلم 

متى ترتفع الروح إلى السماء، قبل سنوات 
عدة راجعت أحد املستشفيات اخلاصة وأنا 

جالس منتظرا دوري واذا بامرأة تصرخ 
بصوت عال باكية وحني سألت علمت أنها 

ابنها البالغ عامه 16 توفي بسبب خطأ 
طبي نتيجة زيادة جرعة املخدر املقرر له 

بالعملية والتي كانت عملية ليزر في العني 
ومدتها ال تزيد على عشر دقائق.

أخطاء طبية حتدث بعضها يؤدي إلى 
الوفاة واخرى تسبب عاهة مستدمية 
لإلنسان وما حدث للمرحوم سعود 

العازمي في مستشفى اجلهراء هو خطأ 
طبي من احد األطباء أدى الى وفاته. 
اعضاء مجلس أمة حاليون وسابقون 

وآخرون كثر اثاروا موجة استياء عارمة 
وبعضهم طلب من وزير الصحة تقدمي 
استقالته قبل أن تظهر نتائج التحقيق.

أعضاء مجلس األمة يعرفون قبل غيرهم 
القوانني والقرارات املعمول بها في اجهزة 

الدولة، فحني يرتكب أحد املوظفني خطأ 
اداريا او فنيا في ادارته تشكل جلنة 

ملعرفة اسباب ذلك اخلطأ وحني يتبني 
وجود تقصير او اهمال متعمد فإن 

املوظف يحال إلى النيابة العامة وكذلك 
الطبيب اذا وقع منه خطأ طبي تشكل 

جلنة طبية ملعرفة نوع اخلطأ وعلى ضوء 
ذلك يصدر القرار.

هذا الطبيب لم يرتكب جرمية قتل أو 

اعتدى بالضرب عمدا على مواطن حتى 
تلقي الشرطة القبض عليه وحتيله مكبال 

إلى النيابة العامة بل ارتكب خطأ طبيا 
تسبب في وفاة مواطن كويتي رحمه اهلل 

وسارعت وزارة الصحة بتشكيل جلنة 
حتقيق تبني لها في اقل من )48( ساعة أن 

الطبيب املعالج يجب إحالته بذلك اخلطأ 
الطبي إلى النيابة العامة.

النيابة العامة واالدارة العامة للتحقيقات 
هي اجلهة املخولة بالقانون مبنع سفر 

أي شخص وليس وزير الصحة وهروب 
الدكتور ال يعفيه من املساءلة القانونية بعد 

أن صدر تقرير اللجنة الطبية التي تؤكد 
مسؤولية الطبيب عن ذلك اخلطأ واحالته 

للنيابة العامة.
الدكتور قدم إلى الكويت حتت التجربة 

ولم ميض عليه ثالثة اشهر كما أن قرارات 
الهيئة العامة لقوى العمل متنع حجز جواز 

املقيم لدى مقر عمله.
هناك اكثر من 57 قضية منظورة أمام 

احملاكم تتعلق بوقوع اخطاء طبية ارتكبها 
األطباء لم تتم إثارتها اعالميا.

التشهير بكفاءة الطاقم الطبي والطاقم 
التمريضي والتشكيك بقيادات وزارة 

الصحة امر مرفوض وهناك الكثير من 
األصوات التي تبحث من وراء رفع صوتها 

عن مكاسب.
رفع دعوى قضائية هو احلل وليس 

التشهير والتشكيك في اجلهاز الطبي.

سوالف أمنية

الفريق سليمان الفهد خالل ترؤسه االجتماع بحضور الوكالء املساعدين

ترأس اجتماعاً ضمّ وكالء »الداخلية« املساعدين املختصني وامليدانيني مبناسبة بدء العام الدراسي

الفهد ناقش اإلجراءات األمنية في املطار 
ومراجعة مراحل التفتيش متاشياً مع التطورات اإلقليمية

وزارة الداخلية ممثلة في عدد 
من إدارات وزارة الداخلية خاصة 
امليدانية واجلهات املشاركة من 
خارج الوزارة ممثلة في »وزارة 
التربية ـ وزارة اإلعالم ـ وزارة 
الصحة« إدارة الطوارئ الطبية 
وذلك التخاذ اإلجراءات الالزمة 
في حالة وجود أي اختناقات أو 

عرقلة حلركة السير.
وشدد على أهمية العنصر 
البشري وجاهزيته للتعامل مع 
أي أحداث طارئة وضرورة متيزه 
باليقظة ونقل املعلومة لسرعة 

اتخاذ القرار.
كما بحــــث الفريــــق الفهد 
اإلجراءات األمنيــــة في مرفق 

مطار الكويت الدولي واملنشآت 
احليوية املرادفة له وسبل تأمينها 
في البالد والتنسيق املتبع في 
هذا الشأن بني القطاعات األمنية 
املختصة، كذلك مراجعة كافة 
اإلجراءات ومعرفة مدى كفاءتها 
بالنظر إلى التطورات واألوضاع 
اإلقليمية باملنطقة، باإلضافة إلى 
ذلك مراجعة إجراءات التفتيش 
والتدقيق في كافة مراحل سير 
املغادرين والقادمني مبا يكفل 
التأمني الشــــامل بهذا اجلانب، 
فضــــال عن ذلك التنســــيق مع 
القطاعــــات األخــــرى العاملة 
باملطــــار ذات العالقة باجلانب 
األمني لالرتقــــاء بهذه اخلطة 

نحو حتقيقها وإجنازها.
وشــــدد الفريق الفهد على 
ضرورة اإلشــــراف املباشر من 
قبــــل قياديي امن املطار للتأكد 
من مدى تطبيق اخلطة وتنسيق 

اإلجراءات واخلطوات املتبعة.
كما اســــتمع الفريق الفهد 
إلى خطط تأمني مطار الكويت 
الدولي واخلطط البديلة، مبديا 
عددا من املالحظات بشأن تلك 
اخلطط، مؤكدا أن علينا جميعا 
مسئوليات وأعباء كبيرة جتاه 
الوطن لضمان أمنه واستقراره 
واحلفاظ على مقدراته خاصة في 
هذه املرحلة حتديدا التي تشهد 
مستجدات ومخاطر عديدة ماثلة 

في املنطقة.

املعنية قد أســــفرت عن وضع 
خطة عمل متكاملة تكفل توافر 
اإلجراءات الوقائية االحترازية 
لتنظيم وتسهيل حركة السير، 
وتقدمي كافة اخلدمات األمنية 
الالزمة لضمان سالمة وصول 
الطالب إلى مدارسهم، وعودتهم 

عقب انتهاء اليوم الدراسي.
واستعرض الفريق الفهد مع 
احلضور مالمح االستعدادات 
التي تشمل انتشارا أمنيا واسعا 
في الطرقات الرئيسية والفرعية، 
إلــــى النقــــاط األمنية  إضافة 
املتحركة وتعاونها مع النقاط 
األمنية الثابتة وذلك بالتنسيق 
مع اجلهات املشتركة من داخل 

ترأس وكيل وزارة الداخلية 
الفريق سليمان الفهد، صباح 
امس املوافق اجتماعا ضم وكالء 
وزارة الداخليــــة املســــاعدين 

املختصني وامليدانيني.
وقد بدأ االجتماع بترحيب 
الفريق الفهد باحلضور موضحا 
لهم أن هــــذا االجتمــــاع يأتي 
استكماال لالجتماعات السابقة 
التي تهدف إلى االستعدادات لبدء 
العام الدراسي اجلديد وتذليل 
كافة الصعوبات ووضع جميع 
اإلمكانــــات لتحقيــــق األهداف 
املرجوة والتي تتمثل في تأمني 
حركة السير، وتأمني بداية العام 
الدراسي، وأشاد بجهود رجال 
األمن لتحقيق املزيد من األمن 

واألمان.
واستعرض الفريق الفهد مع 
وكالء وزارة الداخلية امليدانيني 
استعدادات وزارة الداخلية لبدء 
العام الدراسي اجلديد بجميع 
القطاعات األمنيــــة واملرورية 
وبحث اخلطط املوضوعة في 
هذا الشــــأن لتســــهيل احلركة 

املرورية.
وأوضح أن استعدادات وزارة 
الداخلية لبدء العام الدراسي قد 
تضمنت عقد سلسلة من اللقاءات 
التنسيقية بني اجلهات املختصة 

في الوزارة.
وأشار إلى أن هذه االجتماعات 
التنسيقية للقطاعات األمنية 

شدد على أهمية 
العنصر البشري 

وجاهزيته للتعامل 
مع أي أحداث طارئة 

وضرورة متيزه باليقظة 
ونقل املعلومة لسرعة 

اتخاذ القرار

پ ت�شخي�ض وعالج جميع الأمرا�ض اجللدية.

پ حقن الفيلرز لتكبري ال�شفاه واخلدود.

ال��وج��ه وعالج  ل��ن�����ش��ارة  امل��ي��زوث��رياب��ي  پ جل�شات 

ت�شاقط ال�شعر.

پ اذابة الدهون وازالة ال�شيلوليت و�شد اجل�شم باحلقن.

پ جل�شات تبيي�ض الب�شرة عن طريق احلقن.

الزائد  ال���ت���ع���رق  مل���ع���اجل���ة  ال���ب���وت���ك�������ض  ح���ق���ن  پ 

والتجاعيد.

پ عالج الهالت ال�شوداء والتجاعيد حول العني.

پ اأحدث طرق التق�شري الكيميائي لعالج جتاعيد 

الب�شرة وت�شبغات اجللد والن�شارة.
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عيادة اجللدية والليزر وجتميل الب�سرة

د/ حممد عمران -  اأخ�سائي جلدية وتنا�سلية

پ تقنية البالزما الغنية بال�شفائح الدموية ) PRP ( للن�شارة وعالج 

ت�شاقط ال�شعر .

وعالج  والن�شارة  الوجه  ل�شد  املخفية  اجلراحية  اخليوط  اأح��دث  پ 
جتاعيد الوجه.

پ تخفي�شات اإ�شافية على جل�شات الليزر

پ فتح امللف والك�شف جمانًا

ليزر الجسم كاماًل
100 د.ك


