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«أرض اخللود» و«أرض الفردوس العظيم»، هكذا وصفها 
املؤرخون قدميا نظرا لشهرتها بينابيع املياه العذبة وغابات 
النخيل، وهي األرض التي شهدت حضارات متتد جذورها 
ألكثر من ٥٠٠٠ عام، وحلقة الوصل بني حضارات الشــرق 
األقصى والشرق األوسط، نحن نتحدث عن مملكة البحرين 
العزيزة والتي حتتفل باليوبيل الذهبي الستقاللها في الـ ١٦ 
من ديســمبر اجلاري ٢٠٢١ وبالذكرى ٢٢ جللوس صاحب 
اجلاللة والفخامة امللك حمد بن عيسى آل خليفة، حفظه اهللا، 
على العرش، لذا أحببنا أن نقدم التهنئة ألشقائنا في مملكة 
البحرين قيادة وشــعبا وأن نشاركهم أفراحهم ومساعيهم 
ملستقبل أفضل يكون فيه الكيان اخلليجي أرض اخلير واألمن 

والسالم ملن يعيش فيه.
كانت البحرين - والتزال - محط أنظار وإعجاب املناصرين 
للحضارة والسالم والنجاح في مجاالت احلياة املتعددة، حيث 
عرفت قدميا وقبل امليالد بـ «حضارة دملون» ثم «تايلوس» 
و«أوال» وكانت حلقة وصل ومحطة لطرق التجارة بني الشرق 
والغرب مما جعل أرضها تشهد مزيجا من األعراق والثقافات 
املتنوعة يتعايشون في أمن وسالم واستمر ذلك حتى ظهور 
اإلسالم في شــبه اجلزيرة العربية، فكانت أول من ساهم 
في نشر اإلسالم في شرق آسيا، وإلى اليوم يشهد كل من 
علــى أرض مملكة البحرين من مواطنني ومقيمني وزائرين 
هذا التناغم املعيشــي فيما بينهم رغــم اختالف عقائدهم 
وثقافاتهــم، هذا التعايش بفضــل اهللا تعالى حيث املوروث 
التاريخي احلضاري لهذه األرض الطيبة، واجلهود العظيمة 
حلكام مملكة البحريــن آل خليفة العظام والذين يحكمون 
هذه البقعة الطيبة منذ القرن الثامن عشر وحتى يومنا هذا.
هذا اإلرث احلضاري العظيم متت ترجمته في بداية عهد 
امللك حمد بن عيســى آل خليفة في دستور ٢٠٠٢ وميثاق 
العمل الوطني والحقا في التعديالت الدستورية ٢٠١٢ والتي 
جميعا كانت والتزال تهدف إلى نهج احترام حقوق اإلنسان 
لتعزيز دولة املؤسسات وفق ثوابت وطنية راسخة ال تقبل 
املساس أو العبث لتحقيق االستقرار والرخاء، ولعلني أذكر 
مقولة جاللة امللك حمد بن عيسى آل خليفة في ذكرى اإلعالن 
العاملي حلقوق اإلنسان، حيث قال «سيظل انتهاج الدميوقراطية 
واحترام حقوق اإلنسان جناحني تطير بهما البحرين إلى آفاق 
املستقبل، وهما ركيزتان رئيسيتان في املشروع اإلصالحي 
الشامل، وبهما جرى تعزيز احلقوق الدستورية وفق ثوابت 

وطنية وإسالمية ومبا يتوافق مع إرادة الشعب».
وملواكبة متطلبات العصر احلديث املتســارعة وبنظرة 
ثاقبة خبيرة استشــرفت التغيرات املستقبلية أطلق امللك 
حمد بن عيسى آل خليفة مشروعه اإلصالحي «رؤية ٢٠٣٠» 
والذي يرتكز على ٣ محاور «االستدامة والعدالة والتنافسية» 
ويشــرف على هذا املشروع اإلصالحي ولي العهد صاحب 
السمو امللكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، حفظه اهللا- 
رئيس مجلس الوزراء ونائب القائد األعلى ورئيس مجلس 
التنمية االقتصادية وهو املجلس الذي يتولى إدارة وتنفيذ 
الرؤية املستقبلية القتصاد اململكة وذلك بالتعاون مع وزارات 
اململكة وهيئات استشارية عاملية، وقد اعتمدت خارطة الطريق 
منذ عام ٢٠٠٨ والتي تهدف إلى حتويل اقتصاد اململكة إلى 
التنافسية العاملية، وقد أنشأت اململكة في إطار سعيها لتحقيق 
هذه الرؤية «منطقة البحرين العاملية لالســتثمار» من قبل 
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وهي املنطقة التي تضم 
١١٤ شركة صناعية وشركات خدمات محلية متعددة اجلنسيات 
وتوظف أكثر من ٥٢٠٠ موظف وتبلغ نسبة استثمار الشركات 

الدولية فيها ٨٠٪ مببلغ يتعدى ملياري دوالر.
وال ننسى في هذا املشروع اإلصالحي دور «معهد البحرين 
للتنمية السياسية» والذي يرأسه وزير الدولة لشؤون اإلعالم 
د.علي بن محمد الرميحي، وهو املعهد الذي تأسس عام ٢٠٠٥ 
بهدف تدريب وحتضير الكوادر السياسية واإلعالمية ورفع 
مستوى الوعي السياسي واإلعالمي والثقافي كدعم لتحقيق 

اإلصالح الشامل وليس االقتصادي فقط.
وال يســعنا املقال أن نســتفيض في الكالم عن مملكة 
البحرين الشــقيقة، ألننا لن نوفيها حقها، فهي بالنسبة لي 
منوذج لكل ما هو طيب وجميل وحتتل في نفســي مكانة 
خاصة، أدعو اهللا ســبحانه وتعالى أن يوفقهم قيادة وشعبا 
لــكل خير وتقدم ورخاء وأمن وأمــان، كل احلب والتقدير 
والتهاني لألشقاء في عيدهم الوطني، حفظ اهللا اململكة من 

كل سوء وجعل كل أيامهم أعيادا وسعادة.

ثعلب السياســة األملانية بســمارك كان نائبا شابا في 
البرملان استطاع بدهائه أن يكسب إعجاب امللك فريدريك، 
حيث عينه وزيرا فأثبت جدارته وأضاف بسياسته الرصينة 
قــوة للدولة وعزز هيبة امللك فأصبح عملة نادرة يصعب 
التخلي عنه، مات فريدريك وخلفه أخوه ويليام الذي بدوره 
يكره بسمارك لكنه ال يســتطيع جتاهل مهاراته اإلدارية 
والقيادية ورصيده السياسي، خصوصا مع وجود خصوم 
كثر للملك فوقف بسمارك إلى جانبه وأمده بالقوة وحثه 
على اتخاذ إجراءات عملية حاســمة عززت من ســيطرته 
ونفوذه، فصار بســمارك نقطة ارتكاز للملك حتى عينه 
رئيسا للوزراء ثم قام بتوحيد الدويالت األملانية املختلفة 

وأصبح مستشارا ألملانيا.
 ونتذكر هنا إشــارة الفاروق عمر على أبي بكر رضي 
اهللا عنهمــا بعزل القائد الفذ خالد بن الوليد ے، فيجيبه 
الصديق «من يجزي عني جزاء خالد؟»، صنع من نفســه 

نقطة ارتكاز فاستحال التخلي عنه.
ووزير خارجية أميركا األســبق هنري كيسنجر جنا 
من التصفية السياســية أيام نيكسون ليس لكونهما على 
وئام بل ألن كيســنجر تترس بعالقاته الواسعة ونفوذه 
في املؤسسات األميركية فكان االستغناء عنه سيؤدي إلى 

فوضى عارمة عالوة على دهائه وديبلوماسيته الفريدة.
وقبل أن يقرر امللك لويس احلادي عشر التخلص من 
أحد املنجمني لديه قال لــه «إنك تزعم أنك تعرف مصائر 
اآلخرين فأخبرني ما مصيــرك؟، وكم تعتقد أنه بقي لك 

حتى تعيش»؟
فأجاب املنجم: ســوف أموت قبل جاللتكم بثالثة أيام! 
فأوقف امللك أمر القتل بل وراح يغدق عليه بالهدايا وجعل 
أبــرع أطباء البالط يهتمون بصحته فــكان مصير امللك 

مرتبطا مبصيره.
حني تصنع من نفسك رقما صعبا مؤثرا ونقطة ارتكاز 
بتخصص أو مهــارة تتبناها ومتنحها جل وقتك وجهدك 
ستثمر إجنازات ونفوذا متنحك ميزات فتغدو كاملغناطيس 
يلتف حولك اآلخرون ويصعب التفريط فيك ســواء كنت 

موظفا أو سياسيا أو إعالميا أو ناشطا اجتماعيا.

السكوت مقبوال  لم يعد 
على مشاهد انتخابات الطلبة 
سواء في اجلامعة أو املعهد 
التطبيقي. فبعد أيام تتجدد 
ذكرى انطالق أول رســالة 
نقابية طالبيــة أعلنها طلبة 
الكويت في ٢٤ ديسمبر ١٩٦٤ 
اململكة  القاهرة ومن ثم  من 
املتحدة. بحروف من حكمة 
الكويت  كتبوا: «نحن طلبة 
اجلامعيني إميانا منا بالتنظيم 
النقابــي ودوره الفعال من 
أجل مستقبل أفضل لشعبنا 
وأمتنا، ومن أجل الدفاع عن 
قضايا اإلنسانية جمعاء قررنا 
إنشاء االحتاد الوطني لطلبة 
الكويت»، مختتمني كلمتهم 
بعبارة «ليكون طليعة ومشعال 
هاديا للمستقبل»، ما أجملها 
من عبارات سطرت الرسالة 

املنهج.
اثنان على  لن يختلــف 
أهمية العمل النقابي الطالبي 
الذي أخرج لنا قامات سياسية 
وثقافيــة وعلمية تفخر بها 
الكويــت جمعاء، فما قدمته 
الطالبيــة ميكن  التجربــة 
العديد من الطلبة من قياس 
قدراتهــم القيادية ومهارات 
اإلبداعيــة فــي التخطيط، 
والتنظيم والتحفيز واإلجناز. 
لكن املشهد احلالي وبعض 
املمارسات الدخيلة على هذا 
العمل النقابي املشرف بحاجة 
الى وقفة أو وقفات للحد من 
تأثيرها السلبي على سلوك 
الطلبة املستجدين،  وأفكار 
فلم يعد من املقبول أن متر 
العنيفة وتبادل  املشاجرات 
الشتائم واالصطفاف البغيض 
أو  مرورا عاديا بغير عقاب 

رادع.
أتفق بأن مشــهد  نعم، 
انتخابات الطلبة بشتى أطيافه 
هو مؤشــر على املمارسات 
التي  السياسية واملجتمعية 
نبغضها سواء قام بها الكبير 
أو الصغير. وإلى أين ستنتهي 
األمور ونحن نرتضي هذه 
أن  املريضة  الفئوية  النزعة 
تتغلب، وملاذا ال يستحدث في 
اللوائح ما يعاقب املسيء من 
متثيل زمالئه لفترة مناسبة 

يرتدع فيها ويسترجع.
وبعيــدا عن الشــكوى 
والتذمر، أرى من الضروري أن 
يتم تعديل الالئحة التنظيمية 
الطلبــة ومراجعة  الحتــاد 
املمارسات التي تراكمت عبر 
أكثر من خمسني عاما، متاما 
النية  األوائل  اآلباء  كما عقد 
في مراجعة دستور ١٩٦٢ مع 

مرور الوقت.
واملقترحات في هذا الشأن 

متعددة، أذكر منها ثالثة:
١ ـ تبنــي ثقافــة االنتخاب 
والترشــح وتأصيلها عند 
الطلبة بشكل علمي وتاريخي 
حديث، تبدأ من سن اليفاعة في 
مرحلة الثانوية بإضافتها على 
شكل منهج تربوي اختياري 
لفصل دراسي واحد، وميكن 
أن ترتبط مبادة دراسية في 
السنة األولى من اجلامعة أو 
مبنهج التربية الوطنية الذي 

اختفى أثره أو تضاءل.
الترشيح  ٢ ـ تعديل ســن 
واالنتخابــات، لكيــال يقل 
عن العشــرين عاما، إلتاحة 
للطلبة املستجدين  الفرصة 
في عامهم األول بأال ينساقوا 
وراء شعارات فضفاضة أو 
جتمعات واهيــة. وليتمكن 
أحدهم من قراءة املشــهد 
وأعمال القوائــم والتيارات 
الناشــطة بكل جترد، وقبل 

االصطفاف امللتبس.
املقترحات هو  ثالـــث  ـ   ٣
تسهيل انــدماج الطلبة أثناء 
رحـــــلة اجلامعة بأعمال 
املهنية املشهرة.  اجلمعيات 
فقد ينتـــهي املطاف باخلريج 
باالنضمام إلى بعــــــض 
هذه اجلمعيات كالطـــبية 
أو االقتصاديــة، وفي هذا 
النضج  محاولة إلكســابهم 
الالزم في مرحلة مبـــكرة 
وتعزيــز شــبكة العالقات 
املنشودة. ويتم هذا  املهنية 
من خالل إنشاء جلنة خاصة 
بالطلبة اجلامعيني حلضور 
األنشطة واالحتكاك مع أهل 
االختصاص، مما يقلل من 

عنفوان املرحلة العمرية.
خـــتاما، ما نطــمح ان 
نراه في سلوك ابنائنا ال ميكن 
أن يتم مبعزل عما نراه في 
ســلوك الكبار والناضجني، 
ســواء الساســة أو رموز 
املجتمع، وهذه ذاتها بحاجة 

إلى وقفات.

حتديات النظام فلها خيار أن تلجأ 
إلى نظام الشــراكة بني القطاعني 
العام واخلاص وتسليم إدارة املراكز 
الصحية الى القطاع اخلاص وعمل 
تأمني صحي جلميع املواطنني كتأمني 

عافية.
فذلك أوفر على الدولة، ويحسن 
من خدمات الوزارة ويقلل من جهد 
الوزارة في إدارة املراكز الصحية 
ويصبح دورهــا رقابيا والتركيز 
على تطوير وإدارة املستشــفيات 
احلكومية، كما أنها ستساهم في رفع 
مستوى اجلودة املقدمة للجمهور 

لتلبية الطموح وحتقيق احلاجة.
الصحــة هــي اهــم العوامل 
األساسية النتظام واستمرار وتطور 
املجتمعات، وما يحدث من إهمال 
وتفريط في املنظومة الصحية يدق 

جرس اإلندار.
جرس اإلنذار نسمعه جميعا، 
وعلى القائمني على اجلسد الصحي 
أن يعوا ذلك ويعملوا سريعا على 

حتسينه.

مع دول أجنبية، وهذه املسألة املهمة، 
يجب أن ينتبه إليها املســؤولون 
الكويت،  الثقافة والفنون في  عن 
من خالل إفســاح املجال ألعمال 
فنية مشــتركة، تساهم في تبادل 
اخلبرات وتقريب الشعوب، وتقدمي 
أفكار جديدة ومبتكرة، تؤدي إلى 
تطوير احلياة وجتديدها، ومن ثم 
احلصول على رؤى ومقترحات، 
بالتقارب اإلنساني بني  لها عالقة 
العرب، الذين ينتمون إلرث ثقافي 
واحد، ولديهم لغة مشتركة، وعادات 

وتقاليد ومبادئ وقيم متشابهة.
فالفنون والثقافــة تصلح ما 
أفسدته السياسة، كما يقال، ونحن 
نريد أن نكرس اجلانب الذي يصلح، 
واالبتعاد عن اجلانب املفسد، من 
خالل تعزيز صلتنا بعضنا ببعض، 
من خالل إنتاج األعمال املشتركة، 
خصوصا في مجال السينما، الذي 
املثقفون أو  يتابعه اجلميع سواء 

العاديون.
هذه رؤيتي فيما يتعلق باألعمال 
التي تسهم  تلك  الفنية املشتركة، 
بشكل خالق في التقارب، باإلضافة 
إلى ما تتميز به من تنوع في األداء 
واألفكار، وتفاعل بناء بني مختلف 

أطياف املجتمعات.

إن مهنة الطب واملهن املساعدة 
لها ميكنها أن تقوم بدورها التنموي 
الرائد في مجال حقوق اإلنسان بدءا 
بحقوق املرضى من خالل منظومة 
متكاملــة ال تتوقــف، وتقودهــا 
النفع  املهنية وجمعيات  اجلمعيات 
العام ذات العالقة بالصحة من خالل 
برامج متكاملة، وأعتقد أن اجلمعية 
الكويتية بتشكيلها اجلديد  الطبية 
يجب أن تعلــن فورا عن مبادرات 
تليق باجلســم الطبــي وبالكويت 
ومكانتها املتميزة في املجتمع الدولي 
فضال عن أهمية التنسيق مع ديوان 
حقوق اإلنسان والوزارات واجلهات 
احلكومية واملجتمع املدني ووسائل 
اإلعالم ودعاة حقوق اإلنسان من 
الكوادر الوطنية، فهناك العديد من 
التحديات التي حتتــاج إلى أفكار 
جديدة وخبرة وعلــم، وأن يعمل 
اجلميع بروح الفريق الواحد للتصدي 
للتحديات التي ال ميكن فصلها عن 
خطوات وإجراءات وبرامج الرعاية 
الصحية في جميع املجاالت ومراعاة 
املستجدات العاملية واالهتمام بحقوق 
اإلنســان ضمن البرامج الصحية 
واالستراتيجيات والقرارات الدولية.

للتشخيص الطبي واحلصول على 
الــدواء يتراوح بــني الـ ٨٠ و١٥٠ 

دينارا؟!
من الضروري فرض رقابة على 
القطاع الصحي اخلاص واحلد من 
ارتفاع األسعار وحتديد أسعار تكون 
في متناول أيدي املواطن واملقيم.

فــإن كانــت وزارة الصحة ال 
تستطيع  حتسني خدماتها وتطوير 
كفاءة إدارتها للجسد الطبي وجلب 
كوادر طبية راقية املستوى بسبب 

من الفنانني أبرزهــم أحمد بدير 
وحســن حســني، وحمل الفيلم 
عنوان (هلو كايرو)، ورغم ضعف 
السيناريو قليال، إال أنه حقق أماني 
الشــعوب، في خلق فن سينمائي 
عربي مشــترك، يقرب الشعوب 
بعضها ببعض، بــدال من التنافر 
بفعل السياسات املفتعلة، كما يجدر 
اإلشارة إلى أن جتربة الكويت في 
هذه األعمال الفنية املشتركة ثرية 

وكثيرة.
ومع ذلــك.. نتطلع إلى أعمال 
فنية مشتركة في مختلف مجاالت 
الفنــون، خصوصا مــع مصر، 
بتاريخها العريق املمتد، وكذلك مع 
الدول العربية الشقيقة األخرى، حتى 

في صون حقوق اإلنسان والتعاون 
اإلقليمي لتطبيق حقوق املرضى مع 
املنظمات الدولية املعنية وفي مقدمتها 
منظمة الصحة العاملية ومنظمة األمم 
املتحدة ومنظمات حقوق اإلنسان. 
وإن االستثمار في مجال حقوق 
املرضى وحقوق اإلنسان هو إضافة 
ملكانة الكويت املرموقة في املجتمع 
الدولي وانعــكاس حلرصها الدائم 
املبادرات اإليجابية لالهتمام  على 
بدمج حقوق املرضى وحقوق اإلنسان 
ضمن قمــة أولوياتها واهتماماتها 
وفاء وعرفانا للمجتمع والوطن الذي 

يستحق منا الكثير. 

الصحية، فهو يغنيك عن الهروب 
للقطاع اخلاص.

وال يخفــى علــى اجلميع ما 
يحدث في املستشــفيات اخلاصة 
من مجزرة ماديــة بكل ما حتمله 
الكلمة من معنى، وبأســعار مبالغ 
فيها، فأصبحت احلاجة للتقدمي على 
قرض حتى تستطيع احلصول على 
العالج باملستشفيات اخلاصة بسبب 
سلخ جيوب املرضى دون ضمير!

فهل يعقــل أن الزيارة الطارئة 

األعمال العربية املشتركة قريبة من 
وجداني، لذا حينما شاهدت الفنان 
العبقري أحمد بدير واملتميز حسن 
حسنيـ  رحمه اهللاـ  بالصدفة خالل 
للكويت، في مقر نادي  زيارتهما 
السينما، اختمرت فكرة العمل الفني 
املشــترك لدي، وحينما عرضتها 
أنا وأعضــاء مجلس اإلدارة على 
رئيس النادي حسني اخلوالد، أبدى 

تشجيعه لها.
وجاءت ثمرة ذلك بعد أكثر من 
عشر سنوات بفيلم سينمائي كويتي 
ـ مصري مشترك، شارك فيه من 
الكويت فنانون منهم طارق العلي 
بينما  العجمي وغيرهما،  ومحمد 
شــارك من اجلانب املصري عدد 

والتي حتتاج إلى حتويلها لسياسات 
وبروتوكوالت عمــل في مختلف 
الرعاية الصحية وجلميع  مجاالت 
إلى  املســتفيدين منها وإضافتها 
التوعية  التعليمية وبرامج  البرامج 
ضمــن برامج الرعايــة الصحية. 
وإن إنشــاء مركز تعليمي متكامل 
لدعم وتعزيز حقوق املرضى ضمن 
مسؤوليات وطنية وإقليمية حيال 
النظام الصحي واملســتفيدين منه 
يجــب أن يكون في قمة اهتمامات 
وأولويات أي برامج صحية وطنية 
ويجب أن يكون املركز املقترح بؤرة 
إشعاع حضاري تعكس مكانة الكويت 

سيئة ورديئة اخلدمات الصحية 
في (أغلب) املراكز الصحية احلكومية 
املنتشــرة في البالد، فالداخل لها 
مفقود، بينما اخلارج منها موجوع!

عندما تذهب في مراجعة للمركز 
الصحي، تطل في وجهك عالمات 
الفشل من استقبال وطول انتظار 
وأخيرا تشخيص سيئ للحالة دون 
أي مجهود للكشف على املريض.

وهنا ال أحتدث عن املستشفيات 
احلكومية، ولكن أعني حتديدا املراكز 

الصحية (املستوصفات).
ففي كثير مــن األحيان تذهب 
وتعود كما ذهبت دون أن تشــعر 
بفرق أو أي حتســن وقد يكون 

التشخيص خاطئا!
ففي كلتا احلالتني ســتضطر 
مرغما للهروب إلى املستشــفيات 
اخلاصة، جلــودة اخلدمة وصحة 

التشخيص.
إال إذا كنت محظوظا، وهذا نادرا 
ما يحدث، وكان موعدك لدى بعض 
الكوادر الوطنية املجتهدة في املراكز 

لها دور  الفنون بكل أشكالها، 
كبير في التقارب بني الشــعوب، 
حيث إنها تتمتع بسمات إنسانية 
شــاملة، ســواء في الفنون التي 
تعتمد على البصر في تذوقها مثل 
التي تعتمد  أو  التشكيل والرسم، 
على السمع مثل املوسيقى، أو تلك 
التي تعتمد على البصر والسمع معا 
مثل املسرح، والسينما والدراما، 
وحتى التي تعتمد على القراءة أو 
السماع واملشاهدة مثل فنون الشعر 

والسرد.
لديها  فالفنون على اختالفها، 
الشــعوب  القدرة على أن جتمع 
التي فرقتها املنازعات السياسية، 
واخلالفات الضيقة، لتجدها - رغم 
ذلك - مجتمعة على حب مطرب ما 
أو عمل سينمائي أو مسرحي، هذا 
إن كانت هناك لغة مشتركة، وإن 
اختلفت اللغات فهناك فنون عاملية 

جتمعهم مثل الرسم واملوسيقى.
ولقد كانت لي جتربة ثرية مع 
الفنون، خصوصا السينما، حينما 
السينما،  نائب رئيس نادي  كنت 
بأن األعمال  وألنني كنت مقتنعة 
الفنية، خصوصا السينمائية لها دور 
كبير في تقريب الشعوب العربية 
بعضها ببعــض، كما كانت فكرة 

مع حلول ١٠ ديسمبر من كل عام 
يجب أن نتذكر جميعا مناسبة عاملية 
مهمة وهي اإلعالن العاملي حلقوق 
اإلنسان الذي أصدرته األمم املتحدة 
في عام ١٩٤٨ وكان لصدوره صداه 
وآثاره على جميع شــعوب ودول 
العالم بل إنه كان الســياق الرحب 
لالهتمــام بحقوق املــرأة والطفل 

واملعاقني وحقوق املرضى. 
إن حقــوق املرضى اهتمت بها 
التشــريعات الصحية  الكثير من 
ومن بينها القانون األخير لتنظيم 
مزاولة مهنة الطب في الكويت واملهن 
املساعدة وحقوق املرضى واملسؤولية 

الطبية واملنشآت الصحية. 
وبالرغم من مرور أكثر من عام 
على نشر هذا القانون في اجلريدة 
الرسمية إال أن املذكرة التفسيرية 
والقرارات املنفــذة له لم تر النور 
حتى اآلن، وأقترح على مجلس إدارة 
اجلمعية الطبية الكويتية اجلديد أن 
يقوم بوضع أدوات تنفيذ القانون 
واألطر الالزمــة على قمة أولوياته 
وبصفة خاصة عما يتعلق بحقوق 
املرضى التي تضمن القانون اجلديد 
العديد من املواد واملبادئ املتعلقة بها 

البحرين .. 
فردوس األحالم 

والذكريات
الشيخة حصة احلمود السالم الصباح

قصاصة من شيء

كن نقطة 
ارتكاز!

 @al _ kandriسلمان داود الكندري

رؤى

األعمال الفنية 
املشتركة.. 

وتقارب الشعوب
د.ليلى خلف السبعان

ألم وأمل

الكويت مركز 
إقليمي حلقوق 

املرضى
د. هند الشومر

هندس

املستوصفات 
بيت الداء!
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