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الخالصة
زايد الزيد

أخطاء طبية «قاتلة»

قالت وزارة التجارة الصناعة أنها تقود تحركا رقابيا موسعا
ل�ل�ق�ض��اء ع�ل��ى أس� ��واق ال�ب�ض��ائ��ع ال �م �ق �ل��دة ،وذل� ��ك ف��ي مختلف
ال�ق�ط��اع��ات ،م��ؤك��دة أن آث��ار ان�ت�ش��ار البضائع ال �م��زورة سلبية
وكبيرة على البيئة والصحة واالقتصاد.
وأوض �ح��ت ال ��وزارة ف��ي ب�ي��ان لها أن�ه��ا أمهلت ت�ج��ار البضائع
المقلدة ثالثة أسابيع إلزال��ة المخالفات ،مشددة على أن��ه في
حالة التمادي في المخالفة ستقوم الوزارة بمصادرة البضائع
المزورة وسيتم غلق المحل إداريا.
وأش� ��ارت إل��ى أن الحملة ال�ت��ي ت�ق��وده��ا ال تقتصر ع�ل��ى س��وق
المالبس واألحذية فقط بل تتضمن قائمة طويلة من البضائع
المغشوشة منها قطاع البرمجيات وقطع الغيار وغيرها من
البضائع التي تؤثر على الصناعات الوطنية لكثرة وجودها
ً
ً
ورخص أسعارها والتي تشكل عامال مدمرا لالقتصاد الوطني
ً
وف �ع��ال ي�س��ان��د ال�ج��ري�م��ة ال�م�ن�ظ�م��ة واألن �ش �ط��ة غ�ي��ر ال�ق��ان��ون�ي��ة
بشكل مباشر.
ولفتت ال��وزارة إلى أن انتشار البضائع المزيفة يخالف أبسط
حقوق الملكية الفكرية لما تشكله من قرصنة واضحة لحقوق
ً
الملكية ،مضيفا أن ال��وزارة ماضية في حملتها على الجهات
المخالفة.
وأف� ��ادت ب��أن م��راق�ب��ي ال�ت�ج��ارة س�ج�ل��وا خ��الل األي ��ام الماضية
محاضر وإقرارات لشريحة واسعة من المحالت ببيع البضائع
ً
المقلدة ،م��ؤك��دا أن حملة ال ��وزارة بهذا ال�ش��أن ممتدة وتهدف
لتفكيك هذه السوق.

« 3دقات» حققت
نصف مليار مشاهدة!

حققت أغنية « 3دق��ات» أكثر من نصف مليار ُمشاهدة على قناته
على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» ،وذلك خالل عامين فقط.
وك��ان��ت األغ�ن�ي��ة ،للفنان ال�م�ص��ري ،الشهير ب��اس��م أب��و ،ط��رح��ت في
أكتوبر  ،2017وشوهدت على نطاق واسع ،كما تمت ترجمتها إلى
عدة لغات.
وظ �ه��رت « 3دق ��ات» ل�ل�م��رة األول ��ى ف��ي ال� ��دورة األول ��ى م��ن مهرجان
الجونة السينمائي.
وب�ح�س��ب م �ص��ادر ص�ح��اف�ي��ة م�ص��ري��ة ب��ات��ت « 3دق� ��ات» أول أغنية
مصرية تحصد هذه النسبة وفي تلك الفترة الوجيزة.
ونقلت المصادر عن مؤلفها ،السيناريست تامر حبيب ،قوله« :هذه
هي المرة األولى التي أكتب فيها أغاني ،وكنت في جلسة دردشة مع
أبو ،وقال لي إنه لديه لحن لكن ال توجد كلمات له».
وأض��اف «ف��ي ال�ي��وم ال�ت��ال��ي ،كنا على موعد ف��ي منزل الفنانة منة
شلبي ،وسمعت اللحن وأعجبت به جدا ،وبدأنا في كتابة الكلمات،
وانتهينا في  3ساعات فقط».

املوضة اإللكترونية
ال��روب��وت الشهيرة «صوفيا» تلقي محاضرة ع��ن األزي��اء والموضة
اإلل�ك�ت��رون�ي��ة خ��ال ج�ل�س��ات مجموعة ع�م��ل «مكسيكو ال �ق��رن »21
التي تنظمها مجموعة «تيلماكس» المملوكة للملياردير المكسيكي-
اللبناني كارلوس سليم( .الصورة من أ .ف .ب)

مصر ..أول مزار سياحي
للمعدات الحربية تحت املاء
القاهرة -الوكاالت :للمرة األول��ى في
مصر أقامت محافظة البحر األحمر
مزارا سياحيا لمعدات حربية تحت
الماء.
وأعلنت المحافظة ف��ي بيان رسمي
أن��ه ت��م إن�ش��اء ال �م��زار بالتنسيق مع
ال � �ق� ��وات ال �م �س �ل �ح��ة ،ل �خ �ل��ق م�ن��اط��ق
غ � ��وص ج� ��دي� ��دة وم �ج ��اب �ه ��ة ال �ط �ل��ب
ال � �م � �ت ��زاي ��د ع� �ل ��ى ري � ��اض � ��ة ال� �غ ��وص
بالبحر األحمر.
وقالت إن المعدات الحربية وصلت،
ال � �ث� ��الث� ��اء ،م ��دي �ن ��ة ال � �غ� ��ردق� ��ة ،ح�ي��ث
سيتم إن��زال دب��اب��ات وم�ع��دات تابعة
ل�ل �ج �ي��ش ال �م �ص��ري ف ��ي ق� ��اع ال�ب�ح��ر
األحمر ،مضيفة أن المشروع يعتمد
على إغ��راق معدات ومركبات حربية
اس �ت �غ �ن��ى ع �ن �ه��ا ال� �ج� �ي ��ش ب��أم��اك��ن

مختلفة بالبحر ،وسيتم تثبيت هذه
ال �م �ع��دات ف��ي ال �ق��اع ب�ش�ك��ل م�ن��اس��ب
لتسهيل الغطس من جانب الزائرين.
وق� � � ��ال ال � � �ل � ��واء دك� � �ت � ��ور أح � �م� ��د ع �ب��د
ال � �ل ��ه م� �ح ��اف ��ظ ال� �ب� �ح ��ر األح� � �م � ��ر ،إن
ال �م �ش��روع ي�ع��د األول م��ن ن��وع��ه في
مصر ،ويهدف لجذب ع��دد كبير من
السياح ،مشيرا إلى أنه يندرج ضمن
خ �ط��ة ال �م �ح��اف �ظ��ة ل �ت �ط��وي��ر ال�م�ن�ت��ج
السياحي من خالل استغالل البحار
والشواطئ والجزر المحيطة.
وأضاف أن فكرة المشروع تهدف ألن
يكون لها م��ردود اقتصادي ،مشيرا
إلى أن موقع « المزار السياحي» تم
اخ�ت�ي��اره بالنظر إل��ى أع�ل��ى معايير
حماية البيئة البحرية ،والتأكد من
أن المكان آمن للغواصين.

ال ش��ك أن القطاع الصحي ف��ي الكويت
ُ
يعاني بشدة رغم المليارات التي تصرف
ً
عليه ،بل إن هناك خلا في بعض جوانب
القطاع الصحي غير موجود في دول ال
تصرف رب��ع ما نصرفه من ميزانيات
على مستشفياتنا.
ولعل اإلهمال الفظيع الموجود في بعض
المرافق الصحية كما شاهدنا قبل أشهر من
زحف للبكتيريا داخل بعض المستشفيات
والمختبرات الصحية ،إضافة إلى وجود
عمليات تاعب بالمواعيد في العيادات
الخارجية ،ومحسوبيات وف�س��اد على
حساب صحة الناس وأرواحهم ،هو تمثيل
حقيقي لفشل اإلدارة الصحية في الباد.
لكن المشكلة الكبرى التي يعانيها القطاع
الصحي ليست في اإلمدادات أو التلوثات
أو التاعب بالمواعيد ،بل هي في صلب
العمل الطبي وأعني بها األخطاء الطبية
حتى ب��ات��ت ب��ادن��ا م��ع األس��ف الشديد
م �ش �ه��ورة ب �ه��ذه األخ �ط��اء ع�ن��د ال�ب�ل��دان
المجاورة.
وشاهدنا قبل أيام ما حدث في مستشفى
العدان من فاجعة كبرى تمثلت في إخبار
مواطن أن طفليه الموجودين في قسم
الخدج قد توفيا ،وتم تسليم ذوي الطفلين
تصاريح الدفن قبل أن يتبين أنهما على
قيد الحياة ثم توفيا مرة أخرى وتم تسليم
ذويهما تصريح دفن آخر!
إن المصيبة الكبرى تتمثل في أن  8أطباء
كانوا موجودين أثناء وقوع الحادثة لم يعرفوا
بوفاة الطفلين ،أو أنهم أهملوا اإلشراف
على القسم ما تسبب بهذه الكارثة التي
لم تفجع أهل الطفلين فحسب ،بل إنها
بالقطاع
تسببت بزعزعة ثقة المواطنين
ً
الصحي وبمستشفى العدان خصوصا.
وبحسب إحصائيات منشورة عن إدارة
الطب الشرعي ف��ي األدل��ة الجنائية فإن
هناك  450حالة خطأ طبي في الشهر
ما يعني  15حالة خطأ طبي في اليوم!،
وزادت نسبة ًاألخ �ط��اء ال�ط�ب�ي��ة ٪900
خال  1٣عاما فقط ما يشير إلى تردي
الخدمات الطبية ونقص جودتها المقدمة
رغم زيادة الميزانيات وافتتاح وتجديد
بعض المستشفيات.
ول��أس��ف ف��إن ال�ق�ط��اع الطبي ومجتمع
األخ��وة األطباء الذين نشد على عملهم
اإلنساني في عاج المرضى وتطبيبهم،
ً
بدال من أن يقوموا باالعتراف بالمشكلة
المثبتة باألرقام واألدلة واإلحصائيات-وتشخيصها ومحاولة إيجاد حل لها ألنها
متعلقة ب��أرواح الناس ،نجدهم يقومون
بالدفاع المستميت عن زمائهم األطباء
وتقديم حجج غريبة مثل قولهم إن األخطاء
الطبية في البلد الفاني أكثر من الكويت
وأن خوف الناس على حياتهم أو حياة
آبائهم هو مجرد «تكسبات ومزايدات»
وكأن الذي يخاف على صحة ابنه أو والده
يزايد ويتكسب!
م��وض��وع األخ� �ط ��اء ال�ط�ب�ي��ة واإله �م��ال
المتفشي في وزارة الصحة يستلزم
وقفة حقيقية كما كتبنا في عدد من
المقاالت السابقة وذل��ك ألنها متعلقة
بأرواح البشر ودمائهم ولن تفي الحلول
الترقيعية أو «الفزعات» المهنية في إيجاد
حل حقيقي وشامل.

Zayed.alzaid@gmail.com

القيلولة تقي من مرض القلب
توصل باحثون إل��ى أن األش�خ��اص الذين ي��أخ��ذون قيلولة
ن �ه��اري��ة م ��رة أو م��رت �ي��ن أس �ب��وع �ي��ا ه ��م أق ��ل ع��رض��ة لخطر
اإلصابة بالنوبة القلبية أو السكتة الدماغية بنسبة 50%
تقريبا ،مقارنة بأولئك الذين ال ينامون ً
أبدا خالل اليوم.
ً
ووف �ق��ا ل�م��وق��ع صحيفة «دي �ل��ى م�ي��ل» ال�ب��ري�ط��ان�ي��ة ،وج��دت
دراسة أن القيلولة أكثر من مرتين فى األسبوع لم يكن لها
فوائد أخرى على صحة القلب .وأكد الباحثون أن قلة النوم
تزيد من خطر تصلب الشرايين ،وهو تراكم للكوليسترول
في شرايين الجسم ما يؤدى إلى تضييقه وتصلبه.
وقال العلماء إن الوقت المثالى للنوم هو ثماني ساعات في

الليلة ،ويمكن أن تكون القيلولة أداة لمساعدة األشخاص
على الوصول إلى هذا الرقم إذا فاتهم ذلك فى الليلة السابقة.
وكشف الباحثون أن األفراد الذين تزيد أعمارهم عن  65عاما
ويعانون م��ن توقف التنفس الشديد أث�ن��اء ال�ن��وم ،م��ا زال��وا
معرضين لخطر اإلصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية.
وي��وص��ي ال �خ �ب��راء ،ف��ي ال ��دراس ��ة ال �ت��ي ن �ش��رت ف��ي المجلة
الطبية البريطانية « ،»Heartبضرورة الحصول على قسط
جيد م��ن ال�ن��وم ليال ون �ه��ارا ،وات �ب��اع نصائح نمط الحياة
المتمثل في الوجبات الغذائية الجيدة ومستويات النشاط
الالئق.
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السالمية ،ق  ،11شارع خالد الزيد الخالد ،م  ،4ت.25615205 :
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