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بدر سعيد الفيلكاوي

ذهبت إلى مجمع األڤنيوز التجاري بعد رفع احلظر 
الكلي عن البالد ووجدت الوضع فيه منظما بشكل راق 
وفق الضوابط االحترازية املوصى بها من قبل وزارة 
الصحة، مع وجود مفتشــني من وزارة البلدية خالفوا 
أمامي أحد احملالت بسبب تواجد عدد من الزبائن داخل 
احملل يفوق العدد املسموح فيه في آن واحد، مع وجود 
طابور انتظار لضبط األعداد فيه، وفي نفس اليوم ذهبت 
مساء إلى مجمع شــهير يقع بجنوب البالد لقيت فيه 
الوضع «سايب» وليس هناك أي التزام بلبس الكمامة 
وليــس هناك أي موظف يتأكد من درجة احلرارة عند 
بوابات املجمع كما هو موجود في األڤنيوز، والتجمعات 
داخل احملالت من دون ضبط.. وكأن التركيز فقط على 

األماكن األشهر وترك غيرها.
نعم أرقام اإلصابات بكورونا ازدادت كوننا في مرحلة 
تغير موســم إضافة إلى أن عدد املسحات ازداد من ٥ 
آالف مسحة باليوم إلى ١١ ألف مسحة، فطبيعي أن تزداد 
عدد اإلصابات بسبب زيادة عدد املسحات، وال شك أن 
احلكومة تريد زيادة أعداد التطعيمات باللقاح في ظل 
تخوف عدد مــن املواطنني منه وتردد اآلخرين، ولكن 
ليس احلل في العودة إلى املربع األول في التفكير بعودة 
احلظر أو إيقاف األنشــطة التجارية، بل في استمرار 
الوضع كما هو عليه وإغالق املطار ألنه السبب الرئيسي 
لوصول الڤيروس إلى البالد، وال شك أنه سيكون أيضا 
السبب الرئيسي لتفشي املتطور منه، ال سمح اهللا، ان 
لم يغلق املطار، كما أن الطيران املدني ووزارة الصحة 
ال تفرضان على القادمني عمل فحص للڤيروس مبطار 
الكويت وتكتفي بالشهادة اخلارجية التي اثبت وجود 

التزوير فيها من القادمني بعدد من الدول.
أمتنى مــن غرفة التجــارة والصناعة أخذ موقف 
إلنقاذ املبادرين أصحاب املشاريع الصغيرة واملتوسطة 
واملســجلني على الباب اخلامس وإنقاذ مشاريعهم من 
التعثر إزاء قرارات مجلس الوزراء، حيث ان احلل ليس 
في إيقاف األنشــطة التجارية بل هناك حلول أخرى 
كثيرة تســبق ذلك: أولها تنظيــم العمل وفق ضوابط 
االجراءات االحترازية ومخالفة غير امللتزم فيها، (خالفني 
لكن ال توقفنــي)، كما يجب من اإلخوة النواب ممثلي 
األمة أخذ خطوات عاجلة حاســمة إليقاف هذا القرار 
املجحف وغير املدروس والذي ستترتب عليه تأثيرات 
الحقة على االقتصاد الكويتي بشكل عام وعلى أرزاق 
مواطنني ووافدين شرفاء بدال من محاولة ترقيع اخلطأ 
بتحميل الدولة مبالغ تعويض للمتضررين لتصليح هذا 

اخلطأ بعد وقوعه!
ال نريــد من الدولة تعويــض املتضررين بقدر ما 
نريدها أن حتمي مشاريعهم التجارية وإحساسهم باألمان 
واالستقرار مهما تغيرت الظروف من خالل أداء الدور 
املطلوب منها ليس فقط في ضبط األنشطة التجارية وفق 
الضوابط االحترازية بل وأيضا التجمعات االجتماعية 
اخلاصة في الدواوين واملزارع والشاليهات واملؤسسات 
احلكومية، بدال من اختيار احلل األسهل عليهم وعلى 
موظفيهم في إيقاف األنشطة التجارية بكل بساطة دون 
االكتراث بأن أصحاب املشاريع لديهم أسر والتزامات 
مالية وإيجارات وقروض وحتتهم عمالة متغربة لديها 

أيضا أسر والتزامات!

بعد أن أقر مجلس الوزراء برئاسة سمو الشيخ صباح 
اخلالد حزمة جديدة من التعليمات واالشتراطات الصحية 
التي من شأنها احليلولة دون تفشي ڤيروس «كوفيد ـ 
١٩» واملتمحور منه إلى عدة سالالت، بعد اكتشاف وجوده 
لدى أحد األشخاص القادمني إلى الكويت، تقوم الكويت 
بتطبيق احلزمة اجلديدة من االشتراطات الصحية من 
األحد ٧ اجلاري، حيث احلظر اجلزئي من الثامنة مساء 
إلى اخلامســة صباحا وقفل املطاعم واملوالت والفنادق 
وتطبيق القانون على كل من يخالف االشتراطات الصحية 
والقرارات احلكومية اجلديدة، وأقولها بصراحة.. كثر 

اهللا من جهودكم يا حكومتنا الرشيدة.
وحتــى ال يكون هناك جدل بيزنطي بيني وبني من 
يخالفون القرارات اجلديدة للحكومة وينتهجون منهج 
الدفاع عن أصحاب املشــاريع الصغيرة واملتوسطة.. 
بصراحة أدعو احلكومة إلى تطبيقات إجرائية وقانونية 
صارمة أكثر من املعلن، ورحم اهللا امرأ نطق حقا، وليست 
مني بحيدة ولكنها احلقيقة، بأن عدم تطبيق االشتراطات 
الصحية احلقيقية في الكويت على القادمني واملزورين كان 
أحد األسباب التي ساهمت في انتشار الوباء، والتهاون 
منذ بداية اجلائحة مع املصابني القادمني بإخاللهم باحلجر 
املؤسساتي من الدول املوبوءة، كان تقصيرا عظيما من 
القائمني على تنفيذ قــرارات احلكومة الكويتية، وعدم 
وجود البدائل واإلجراءات اجلزائية الفورية ضد املتالعبني 
باختبار الـ PCR أعادنا إلى املربع األول، فعلى احلكومة 
الكويتية إلغاء إقامــة كل قادم إلى الكويت ممن تالعب 
باختبار الـPCR وتغرمي اجلهات املسؤولة عنه/ الكفيل 

والرخصة.
وإذا ما أردنا الرجوع إلى املعارضني بإقفال املشاريع 
الصغيرة واملتوسطة من اإلخوة املواطنني والنواب، فعلى 
احلكومة إيجــاد طرق لتعويض املواطن الكويتي جراء 
هذا القفل اإلجرائــي الوقائي، وتغرمي املواطن صاحب 
املشروعات ومنها املطاعم التي تؤوي مصابا بالكورونا، 
وإذا ما التفتنا إلى اإلجراءات الوقائية التي كان يجب أن 
يتبعها أصحاب املطاعم والكافيهات واملوالت جند أنه ال 
اشتراطات صحية مطبقة وهناك مخالفات جسيمة، أناس 
بال كماماتـ  جتمعات بشريةـ  خروقات بالنظافة الصحية 
للمواد االســتهالكية، ليس هناك أي ضمانات مكفولة 
للمواطن بأن املطاعم لم تخرق االشــتراطات الصحية، 
وعليه قبل القفل العام كان البد من محاسبة اخلروقات 
الوقائية داخل أروقة املشاريع الصغيرة واملتوسطة والتي 
من شأنها احلد من انتشار املرض منذ بداية اجلائحة وإلى 
اآلن على مؤسسات الدولة أن تتكاتف جهودها، بدءا من 
البلدية وحماية املستهلك، واملختبرات الغذائية، ووزارة 
الصحة بفحص العاملني في هذه املشــاريع دوريا، إلى 
جانب وضع الســوار اخلاص مبن طبق عليهم احلجر 
املؤسسي واملنزلي، وعلى الكويت أن تتوقف عن استقبال 
الطيران القادم من الدول املوبوءة وبهذا.. نقول استطعنا 
االنتصار على الوباء، وإال فالتمني رأسمال املفاليس وال 

يسمن وال يغني من وقاية.

الشيخ  الداخلية  معالي وزير 
بالطبــع جهودك  العلــي،  ثامر 
مشــهود لها في كل املواقع التي 
توليت مسؤوليتها، ومنذ أن توليت 
مســؤولية وزارة الداخلية شعر 
اجلميع بإجنازاتك وجهودك رغم 

أنها فترة قصيرة.
لكنني هنا أطرح عليك مشكلة 
أبناء الشهداء، وأعلم أنني ال أحتاج 
إلى مقدمة لكي أشــرح ملعاليك 
الشهيد وسأقوله  أبناء  موضوع 
باختصار شديد «هناك عسكري 
خليجي تابع لوزارة الداخلية خالل 
األشهر املاضية وأثناء عمله شعر 
بإعياء شــديد نقل على إثره الى 
املستشفى، وهناك مت تشخيص 
حالته بأنه مصاب بڤيروس كورونا 
املستجد (Covid-١٩) وعلى إثرها 
انتقل الى رحمة اهللا، تاركا خلفه 
زوجته وأبناءه، ومن تاريخ وفاته 
حتى اليوم لم يتم إنصافه من قبل 
وزارة الداخلية باعتباره «شهيد 
الواجب» كونــه كان على رأس 
عمله قبل وفاته، وال أخفيك أنني 
حاولت أن أنهي معاناة أبنائه الذين 
ال يوجــد لهم معيل غيره، ولكن 
دون جدوى، لذلك وجهت املوضوع 
إلى معاليك شخصيا كونك الوزير 
القرار في إنهاء  املعني وصاحب 
هذه املعاناة، ومن املعروف عنك 
منذ تسلمك حقيبة الداخلية وأنت 
تعمل على قدم وساق حلفظ األمن 

في البالد.
سائلني املولى أن يحفظ الكويت 
في ظل قيادة صاحب السمو األمير 

وسمو ولي عهده األمني.

كل أمة معجبة بتاريخها، وال 
يخلو تاريخ أي أمة من الدروس 
املفيدة، لكن هناك أمة تستفيد من 
تاريخها، وتنشأ على هذه الدروس 
أطفالها، وهناك أمة حتّفظ أطفالها 
التاريخ دون حتديد واستخالص 
الدروس املســتفادة منه، ومن 
أبرز األشخاص الذين استفادوا 
من دراسة التاريخ والتفكر فيه 
هو العّالمة ابن خلدون، وليس 
بعجيب أن يظهر في األمة العربية 
التي كانــت حينها مركزا للعلم 
والتعلم، ومن خالل حتليله لعلم 
التاريخ استخرج نتائج أسس من 

خاللها علم االجتماع.
يعــّرف ابن خلــدون علم 
التاريــخ في مقدمتــه (هو في 
ظاهره ال يزيد على أخبار عن 
األيام والدول والســوابق من 
القــرون األولى، وفــي باطنه 
نظر وحتقيق وتعليل للكائنات 
ومبادئهــا دقيق، علم بكيفيات 
الوقائع وأسبابها عميق، فهو لذلك 
أصيل في احلكمة عريق، جدير 
بأن يعد في علومها خليق، فليس 
املهم األخبــار، بكثرة الدروس 
املستفادة من وراء هذه الظواهر، 
وكيف نعرف املستقبل من خالل 

املاضي.
النظرة العربية حاليا للتاريخ 
الطابع  نظرة حاملة يغلب عليها 
الرومانسي، ننزه األجيال السابقة 
من كل خلل، وهذا جميل كقصص 
وبطوالت، لكنه قبيح بأننا نذكر 
العيوب، وهذا  اإليجابيات دون 
يجعلنا نفقد أهم شيء في هذا 
العلم، وهو االستفادة من العيوب، 
فكيف نستفيد من عيب ننكر 
وجوده، وفي نفس الوقت، نركز 
على اجلانب العسكري منه، فال 
تكاد تكون هناك حرب تاريخية، 
إال ونعرف أحداثهــا وقوادها 
انتصارنا فيها، وهذا  وطريقة 
كان له دور جميل بشحذ الهمم، 
أثناء  األمة،  بأبطــال  واالقتداء 
مرورنا باالســتعمار، لكن اآلن 
العلم هو  الزمن، وأصبح  تغير 
لغة العصر، ومازلنا نركز على 
أسماء السالطني وقواد احلرب، 
وشبه جهل عام بالعلماء العرب 
وإجنازاتهم، إال بعض اخلطوط 
العريضة، فنحن محتاجون اآلن 
إلى التركيز علــى تاريخ العلم 
والعلماء العرب، لشــحذ الهمم 
وصناعــة قدوات فــي املجال 

العلمي.

نعيد إنتاج الصراع على النفوذ والتي 
بانعكاساتها تضر بنمو البلد وتطوره، 
ليست املعارضة وال النفس املعارض هما 
سببا تعطل التنمية وتخلف أداء بعض 
املؤسسات، بل الصراع السياسي الذي 
يتجدد مع كل حقبة، وحتى تفهم كامل 
املشــهد الصراعي في كل حقبة عليك 
أن تنتظر احللقة األخيرة لتفهم كل ما 
فاتك من صراعات نشأت داخل وحتت 
قبة البرملان، متاما كاملسلسالت العربية.

< < <
الصراع متجدد أو نحن نعيد إنتاجه 
ثم نلعب دميوقراطيا مبوجب معطياته 
هو السبب الرئيسي في تعطل كل شيء 
وتخلفنا في أشياء كثيرة، وحتى ننتهي 
من هذا ونخرج من دوامة الصراع ال 
شيء أمامنا سوى أن نراهن على وعي 
الشعب، فمتى ما فهم الغالبية َمن يقاتل 
َمن بأدواتنا الدميوقراطية ومن يتحالف 
مع مــن وَمن يلعب لصالح َمن، بعدها 
ستتقلص هذه الصراعات عندما يكتشف 
رجل الشــارع البسيط َمن يحرك من 

وَمن سيد الدمى في كل طرف.

حتى ال نصدم فجأة بتخلي العالم عن 
النفط وهو مصدرنا الوحيد والرئيسي.
التنفيذية  الســلطتان  فهل تعــي 
والتشريعية هذه املعضلة وتستشرفان 
املستقبل، ويعمالن معا إلنقاذ ما ميكن 

إنقاذه؟!
كنا نسمع شعارات إيجاد بديل عن 
النفط منذ عقود، لكننا لم نر أي خطوات 

على أرض الواقع.
نحن في خطر حقيقي، ففي زمن 
ليس بعيد لن جند أحداً يشتري نفطنا، 

وستكسد بضاعتنا.
سياستنا االقتصادية التي تعتمد على 
بيع النفط اخلام يجب أن تتطور لتشمل 
النفطية املســاندة بشكل  الصناعات 
أكبر مثل البتروكيماويات والبالستيك 

وغيرهما من املشتقات النفطية.
املطلوب ال يحتاج إلى عصا ساحر 

أو معجزة، بل إرادة وقرار.
فهل من مجيب؟!

في العالم والشرق األوسط قد متكنت 
من توسيع نطاق اعمالها واجراء عمليات 
االستحواذ، فمن ابرز صفقات االندماج 
واالستحواذ الضخمة التي متت خالل 
العام املنصرمـ  فوربس: مورغان ستانلي 
١٣ مليار دوالر، ارامكو وسابك ٦٩ مليار 

دوالر، اوبر ١ مليار دوالر وغيرها. 
ومن هنا يــرى اخلبراء واحملللون 
االقتصاديون انه ميكن ان يكون لالندماج 
واالستحواذ اثار إيجابية وسلبية على 
االقتصاد وهو ما أثار جدل االقتصاديني، 
حيث يعد االندماج طوق النجاة للشركات 
املتعثرة واملهددة باإلفالس. اما املخاطر 
الســلبية فقد تكون احتكارا للقطاعات 
االقتصادية واخلدمية، وتؤثر االندماجات 
واالستحواذات بشــكل مباشر وغير 
مباشر على درجة تركز السوق ودرجة 
التنافس، ما يؤكد اهمية وجود تشريعات 
واجهزة تعمل على حماية املنافسة ومنع 
االحتكار لضمان جناح عمليات االستحواذ 

واالندماج على االقتصاد.

واملســتفيدين من هذا املشروع وفقا 
للقانون. 

والسؤال الذي يطرح نفسه هو: هل 
الواقع احلالي لتطبيق «عافية» يتوافق 
مع األهداف التي نص عليها القانون رقم 
١١٤ لسنة ٢٠١٤ بشأن التأمني الصحي 
على املواطنني املتقاعدين وما مت شرحه 
بعد ذلك في املذكرة اإليضاحية والالئحة 
التنفيذية؟ إن من حق املواطنني املتقاعدين 
الذين صدر القانون من أجلهم منذ أكثر 
من خمس ســنوات أن نطمئنهم بأن 
املشــروع قد لبى آمالهم وحاز ثقتهم 
سواء من النواحي الفنية أو اإلجرائية أو 
املالية والبد من الشرح لهم بكل شفافية 
وأن يكون لهم رأي في تطبيق املشروع 
على أرض الواقع. ومع بداية العام اجلديد 
أمتنى لكل مواطن ومواطنة ولكل من 
يعيش على هذه األرض الطيبة الصحة 
والعافية وأن يشهد عامنا اجلديد رؤية 

جديدة لـ«عافية».

في الثمانينيات كانت أفضل محتوى، 
بينما اليوم هي افضل بالصورة فقط أما 
من حيث احملتوى أو األداء أو االبتكار 
فصفر كبير على شمال املشهد الثقافي.

< < <
حتى العقلية السياسية لدينا تعاني 
من تخلــف في الفهــم واألداء بدليل 
أننا نعيد إنتاج مشكالتنا في الصراع 
على النفوذ والتي تنعكس على األداء 
الدميوقراطي وتؤثر في ثقافة املتلقي، 
فنحن في الكويت منذ السبعينيات ونحن 

مهمة وحساسة ملن لهم القرار في هذا 
البلد، بأن االعتماد على النفط وحده، دون 
التحرك الفعلي واجلاد إليجاد مصادر 
دخل بديلة وإضافية ستكون نتيجتها 
احلتمية دخولنا في احليط، فنحن في 

آخر أيام النفط.
على احلكومة مسؤولية مهمة في 
تنويع مصادر الدخل (فعليا) وليس نظريا 

هناك اتفاق اختياري بني شــركتني او 
اكثر على االنضمام معا ودمج عملياتهما 
لتكوين كيان قانوني جديد او شــركة 
جديــدة، بينما االســتحواذ يقصد به 
السيطرة املالية واإلدارية إلحدى الشركات 
على نشاط شركة أخرى وتقدمي نفسها 

على أنها املالك اجلديد. 
وعلى الرغم من االضطرابات التي 
شهدها عام ٢٠٢٠، فإن بعض الشركات 

دراسات إن كانت قد أجريت بالفعل أو 
اهتم أحد بالتخطيط إلجرائها ألهميتها 
البالغة في تطوير املشروع. ومن اخلطأ 
أن يعتقد البعض أن مشروع عافية هو 
مســؤولية وزارة الصحة وحدها ألنه 
مشروع تنموي حتت مظلة ومسؤولية 
احلكومة بأكملها حتت رقابة الســلطة 
التشريعية والرأي العام واملجتمع املدني 

منها، بل بعضهــا يختفي من الذاكرة 
مبجرد انتهاء الدقيقة األخيرة منها، بل 
لو دققنا على أداء أغلب ممثلي الدراما 
لوجدنا أنهم ميثلون بأداء مســرحي 

متكلف مبالغ فيه.
< < <

النتــاج الثقافي هو انعكاس لواقع 
املجتمــع، والنتاج الثقافــي كمثل ما 
عرضت من واقع اإلنتاج الدرامي يثبت 
أن مجتمعنا ليس بخير ثقافيا، الدراما 
لدينا لم تتطور منذ الثمانينيّات، بل إنها 

البديلة من طاقة الرياح والطاقة الشمسية 
الصديقة للبيئة.

ففي احلياة القاعدة تقول إن البقاء 
لألقوى، والقوي هــو القادر على أن 
يتطور وينهض بنفسه ومن يقف وال 
الدمار  يتحرك من مكانــه، فمصيره 

والهالك والتراجع.
ولعل ذلك يقودني إليصال رسالة 

التوريــد وانخفاض الطلب على النفط 
ومصادر الطاقة األخرى. 

 ومنذ ظهور الشــركات املساهمة 
القانوني احلالي  بالشكل  واستقرارها 
دوليا وهى تســعى الى السيطرة على 
بعضها البعض بهدف اكتساب األسواق، 
وزيادة القدرة التنافسية لها، وحتقيق 

األرباح إلغراء املستثمرين. 
فعادة ما يحدث االندماج عندما يكون 

املتعددة ويجب وضعه ضمن أولويات 
برنامج عمــل احلكومة وخطة التنمية 
ألن االستثمار في صحة املواطنني هو 
أرباحا  العائد ويحقق  استثمار متزايد 

طائلة أثمن من أي أموال. 
وأتســاءل اآلن عن الدراسات التي 
قامت بها اجلهات املختلفة لتقييم مشروع 
عافية وملاذا لم يتم نشر أي تقارير أو 

عن جتربة شخصية، فإنه من السهل 
فهم أحداث أي مسلســل عربي فقط 
مبجرد مشاهدة احللقة األخيرة منه، فقط 
شاهد احللقة األخيرة من أي مسلسل 
عربي وستفهم ٨٠٪ من األحداث، ذلك 
أن املؤلف وكاتب السيناريو واملخرج 
في املسلسالت العربية يتركون احللقة 
األخيرة لشرح وتفســير كل حلقات 

املسلسل ووضع اخلامتة السعيدة.
< < <

هذا األســلوب العربي في املعاجلة 
الدرامية املبنية بشكل كامل على أسلوب 
احلكواتي جعل الدراما العربية متخلفة 
متاما، رمبــا يخرج عن هــذا اإلطار 
احلكواتي مسلسل او مسلسالن، هذا 
بشــكل عام، أما املسلسالت الكويتية 
فهي ال تتبع أسلوبها في اإلخراج طريقة 
تتبع أســلوب  العربية، بل  احلكواتي 
العجائز القصصي التي حتكيه ألحفادها 
بطريقة كان ياما كان مع خلطة بشيء 
من النميمة النسائية الطابع، لذا أغلبها 
يتم نسيانه في ذات العام الذي عرضت 
فيها وال يعلق بالذاكرة املجتمعية شيء 

يتذكر العالم كيف كان صدى الصحف 
الورقية وتأثيرها السياسي واإلعالمي في 
املاضي القريب، وسوق اإلعالن الكبير 
بهذا املجال، وكيف جاء التحول الرقمي 
التواصل االجتماعي  وسحبت وسائل 
التأثير وســوق اإلعالن من الصحف 
الورقية، فأصبحت خاوية على عروشها.
ومن منا ال يتذكر الهواتف النقالة 
في بداية التسعينيات، سلسلة هواتف 
«انطلــق»، وفي بدايــة األلفية الثانية 
شــركة نوكيا العمالقة ثم بالك بيري 
الشهيرة وأخيرا الهواتف الذكية آيفون 
وسامسوجن وجاالكسي، وكيف دارت 

األيام على الشركات تباعا.
ولعلنا نرى اليوم انطالق سيارات 
تيسال والتحول التدريجي للسيارات من 
استخدام الوقود إلى الطاقة الكهربائية.
الســيارات  التغيير في  ولم يقف 
فقط، بل أصبحنا نرى التحول الكبير 
في إنتاج الطاقة واالعتماد على الطاقة 

شهدت عمليات االندماج واالستحواذ 
منوا كبيرا في جميع أنحاء العالم خالل 
العقدين األخيرين، فقد وصلت مبالغ 
وأحجام عمليات االندماج واالستحواذ 
إلى مستويات قياســية غير مسبوقة 
فــي الوقت الراهن. وتعــزى العوامل 
الرئيســية إلى العوملة، التجارة احلرة، 
واحلرية االقتصاديــة. هذا باإلضافة 
إلى األزمات املاليــة التي تواجه الدول 
الناميــة واملتقدمة، ومن ثم احلاجة إلى 
املنافسة  خلق كيانات كبيرة تستطيع 
للبحث عن النمو والربح وتوسيع حجم 

النشاط االقتصادي.
إال أن جائحة ڤيروس كورونا العاملي 
لها األثر علــى عمليات االندماج  كان 
واالستحواذ في العالم، وفي فترة زمنية 
قصيرة قامت العديد من الشركات حول 
العالم بإغالق وتقليص أنشطتها بشكل 
واسع، كما مت تسريح اآلالف من العمالة 
مما كان لــه آثار اجتماعية واقتصادية 
كارتفاع معدالت البطالة، وتعطل سالسل 

إن ما مت إجنازه بخصوص التأمني 
الصحي للمتقاعدين الكويتيني أو كما 
يعرف باســم «عافية» يجب أال يكون 
نهاية املطاف، حيث إن املشروع ال يزال 
أقل من الطموحات التي تتسع لها عافية 
املواطنني سواء من ناحية الفئات التي 
يغطيها التأمني أو األمراض أو اخلدمات.

إن فلسفة التأمني الصحي للكويتيني 
والرؤية املستقبلية واملردود الصحي 
والتنموي واالقتصادي للمشروع بحاجة 
إلى متابعة متخصصة، ليس فقط من 
املنظور الصحي ولكن من منظور جميع 
األطراف ذات الصلة باملشروع. وإنه من 
الطبيعي مع تطبيق أي مشروع جديد 
أن تظهر بعــض التحديات على أرض 
الواقع والتي يجب مناقشتها بشفافية 
ومهنيــة دون أي مجامالت أو تربص 
أو تصفية حسابات وأعتقد جازمة أن 
فتح حوار حول مشــروع عافية بني 
التطبيــق والطموح ســيحقق الفوائد 
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