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التعليم رسالة عظيمة حتتوي 
على منهج حياتي ينظم حياة اإلنسان 
إلى  في جميع جوانبه ويرتقي به 
املستوى اإلنساني حتى ال يصبح 
باقي احليوانــات، فهو علم  مثل 
ومعرفة وهو أخالق وأدب كما هو 
تربية وســلوك، لذا أصبح رسالة 
عظيمة يحتاجها اإلنســان طوال 

عمره.
إن التعليم ال يقف عند حتصيل 
العلم فقط بل من قواعده الرئيسة 
التربية وحسن اخللق، فقد وصف 
اهللا عز وجل نبيه محمد ژ بالتعلم 
فقال سبحانه (اقرأ باسم ربك الذي 
خلق)، وعن األخالق والتربية فقال 

(وإنك لعلى خلق عظيم).
لقد انتشرت هذه األيام ظاهرة 
التدريس اخلصوصي ضاربا من 
يتبناها بقواعد التعليم عرض احلائط 
معتمد من يقوم بها على مهارات 
احلفظ عند الطلبــة للمنهج حتى 
االنتهاء من االختبار غير مراعني 
للتربية وحســن اخللق واكتساب 
الثقافــة، هدفهم جمــع األموال 
وحتسني األحوال، والطامة الكبرى 
أن البعــض منهم ليس لديه خبرة 
في التربيــة والتعليم، فممكن أن 
يكون مهندســا أو إداريا أو عامال 
مثقفا يأخذ من املنهج فيفهمه كما 
يرى وبدون أسس ويلقنه للدارسني، 
سألت إحداهن وهي تدخل منزال 
إلعطــاء درس خصوصي وذلك 
صباح يوم ما أال يجب أن تكوني 
في مكان عملك في املدرسة اآلن؟ 
تلكأت باإلجابة ولم جتد مبررا للرد.
أين دور الوزارة في احلد من 
هذه األعمال، فأوالدنا لم يتعلموا 
بل أصبحوا ناقلني للعلم ينسونه 
بعــد فترة، مــع العلــم أن هناك 
مدرسني كويتيني درسوا ودرسوا 
العلم والتربية واألخالق من خالل 
مناهج التعليم في الوزارة والوزارة 
متنعهم من إعطاء دروس خصوصية 

وتتجاوز عن اآلخرين.
إننا نحتاج إلى حوار هادف حلل 
هذه املشــكلة فمن مساوئها تعلم 
الطالب على احلفظ والنقل وليس 

الفهم واستخدام العقل.

احلسد حقيقة ثابتة في نص القرآن الكرمي 
واألحاديــث النبوية الشــريفة، وهو داء قدمي 
ومرض عضال يسكن في قلوب ضعفاء اإلميان، 
وأصحاب الهمم الساقطة، فيغلب على طباعهم، 
وفيه اعتراض على مشيئة اهللا تعالى وقسمته، 
ويعد من الذنوب الكبيرة التي يحاســب عليها 
اهللا حسابا عسيرا، وجتد احلاسد حاقدا ناقما 
ال يحب اخلير للناس، وكأن بينه وبينهم عداوة 
قدمية، وأكثر ما يؤذي هذا الداء صاحبه فيدمره، 
ويشغله عن أمور حياته املهمة في أمور ليست 
من شأنه، وكان أول ذنب ارتكب في السماء هو 
حسد إبليس ألبينا آدم، وأول ذنب ارتكب في 
األرض حسد قابيل ألخيه هابيل وقتله إياه، ثم 
استشرى هذا الداء في نفوس بعض البشر، وقد 
قيل في األمثال «احلسود ال يسود»، و«ال يفلح 
احلاسد أينما توجه»، فهو معثور في كل أموره، 
ومكمن الشر في نفس احلاسد أنه ال يرضيه إال 
زوال نعمة غيره، فيشــعر بالسعادة جهال منه 
مبا يرصده اهللا له يوم القيامة من عقاب شديد 

يقول عبداهللا بن املعتز:
اصبر على حســد احلسود

قاتلــه صبــرك  فــإن 
بعضهــا تــأكل  فالنــار 

إن لــم جتــد مــا تأكلــه
وما حل احلســد بأمة إال ووقع بها اخلراب 
وآذنت بزوال، وال شــك أن احلاســد يعاني من 
أمراض نفســية فهو مضطرب مذبذب، ضعيف 
اإلرادة ساقط الهمة ألنه ال يستطيع أن ينال ما ناله 
غيره، فتجده في حزن دائم وكآبة ظاهرة، وبئس 
الشعار احلسد فصاحبه في غم ال ينقطع وعدم 
توفيق وسخط من اهللا عز وجل، ومن العجائب أن 
احلسد داء منصف يؤذي احلاسد اكثر من إيذائه 
احملسود، وعلى املرء العاقل أال يلتفت إلى قول 
احلاســد وأن يتوكل على اهللا الذي بيده مفاتيح 
كل شــيء، والطريف في األمر أن هناك حساد 
هوى، فهذا اخلليفة العباسي محمد األمني يقول:

زر من حتب ودع مقالة حاسد
ليس احلسود على الهوى مبساعد

وإذا صفا لك في زمانك واحد
نعم الصديق فصاف ذاك الواحد
يقول احلســن البصري: ما رأيت ظاملا أشبه 
مبظلوم من حاســد نفس، في حزن الزم وهم ال 
ينفد، واحلاسد مغتاظ على من ال ذنب له، وجتده 
يبغض من أحســن إليه، وواقع احلال أن هناك 
نوعا من الناس تتطلــع للحصول على ما ليس 
لها، وتريد فوق حقها وهذا هو الطمع واجلشــع 
بعينه، وكل ذي نعمة محسود، فأصحاب الفضل 

يحسدهم املقصرون.

الذي  الشــديد  القارس  البرد 
يضرب وبعنــف مخيمات إخوة 
لنا في الدين والعروبة واإلنسانية 
واألحاســيس في بلدان ومناطق 
اللجوء يداهم األطفال والنساء وكبار 
السن بال رحمة وال هوادة تقشعر 
له األبدان وترجتف منه األطراف 
وليس له ملجأ إال بخيام متهالكة 
متشققة وبالية ومبالبس خفيفة 
رثة ممزقة وبال غطاء إال األمطار 
والثلوج، وال مأوى إال الرياح شديدة 
البرودة، وال ملجأ إال الصقيع وهم 
يعيشون في ظروف معيشية بالغة 

الصعوبة.
فصل الشتاء فصل مرعب يجلب 
الالجئني  املوت والهالك إلخواننا 
السوريني في املخيمات الذين جتاوز 
عددهم أكثر من ٨٠ ألف شخص 
العراء وسط الصقيع  ينامون في 
في مأساة إنســانية كارثية حتت 
الدولية  املنظمات اإلنسانية  بصر 
التي قصرت كثيرا في مد يد العون 
لهؤالء وحمايتهم من هذا اخلطر 

على حياتهم.
بكل فخر واعتزاز رســخت 
بلد اإلنســانية بصمتها  الكويت 
الواضحة في مساعدة الالجئني حول 
السوريني  العالم، خاصة إخواننا 
ودور اجلمعيات اخليرية الكويتية 
التي يشهد له اجلميع في مساعدة 
احملتاجني والنازحني جنبا إلى جنب 
مع اجلهات الكويتية الرسمية وهي 
عالمــة فارقة في ســاحة العطاء 

اإلنساني الكويتي.
دعوة ملد يد العون واملساعدة 
النازحني وحمايتهم من  إلخواننا 
البرد الشديد واملساهمة في دعمهم 
بالغذاء والدواء ومستلزمات اإليواء 
بالتبــرع للجمعيات اخليرية التي 
تعمل على مساعدتهم باملال والعتاد 
واملالبس والبطانيات واخليام وكل 
ما يلزمهم تصديقا لقول رسولنا 
العظيم ژ «ما نقص مال من صدقة» 
وهذه الصدقات تقي من مصارع 
السوء وتدفع البالء وتزيد النعم.

ذهبت ذات مســاء إلى مكتبــة من املكتبات 
املفضلة لدي باحثا عن جديد املطبوعات والتراث 
الفكري القيم النافع، فوقعت عيناي على كتاب 
أنصحكم بقراءته اسمه «احلركة أسلوب حياة» 
وهو من تأليف وليام بولني والذي آثار اهتمامي 
في الكتاب انه منذ اللحظة األولى التي ملســته 
فيها تعلقت به فإنني منذ اللحظة التي خرجت 
فيها من العملية وأنا أســتمع لنصائح عديدة 
من األطباء واألصدقاء على الســواء بضرورة 
عمل رياضة املشي، إال أن هذا الكتاب قد كشف 
عن أن احلركة هي أسلوب عالجي قوي وممتع 
ملواجهة املرض اجلسدي والروحي معا من خالل 
اكتشاف القوة الكامنة في اإلنسان التي تساعده 
على نهوضه وصنعه لقراراته ومقاومته لكل ما 
هو سلبي وتغلبه على غضبه وقلقه، وباختصار 
شديد هذا الكتاب يبني لك أن احلركة هي دليل 
على انسجامك مع ذاتك وانسجام ذاتك مع احلياة.
احلركة كعالج حيوي طريقة جديدة عالجية 
تعتمد على املمارسة املستمرة ألنه حتد جسدي 

وروحي مشاعري في آن واحد.
إن العالج احليــوي باحلركة الـ DRT مفيد 
ألولئك الذين يشعرون أنهم عالقون أو متهالكون 
وأولئك الذين يعانون من انخفاض احلالة املزاجية 
والقلق والتوتر واالكتئاب ألن احلركة املوجودة 
في عالج الـ DRT تساعد أولئك الذين يشعرون 
بالعجز عندما يواجهون حتديا كبيرا في حياتهم 
لكي ميتلكوا من جديد شعورا بالتمكني واحلافز 

واإلجناز.
من أسس هذه الطريقة التأمل الواعي الذي 
يهدف إلى احلد من الشعور باإلجهاد والضغط.

إن املفهوم الرئيسي للتأمل الواعي هو التركيز 
على احلاضر احلالي بدال من التركيز على املاضي 
أو املستقبل وهذا يشمل جميع األفكار واملشاعر 
واألحاسيس التي تواجهها في الوقت احلاضر.

إن وعيك بــدون حكم على األمور يعني أن 
تكون منفتحا متاما على ما يحدث في هذه اللحظة، 
ولكن دون تشــكيل رأي، سواء كان رأيا مع أو 
رأيا ضد، ومع هذا فإذا برز رأي فاتركه مير وال 
تعتني به فإن اآلراء ليســت حقائق فهي تذهب 
وتأتي وتتغير من حلظة ألخرى، وبذلك ومع تكرار 
األمر ســيصبح التأمل الواعي أمرا سهال فإنك 
ستكتشف محال هادئا خال من احلكم في داخلك 
ميكنك الذهاب إليه في أوقات التوتر واإلجهاد، 

وذلك لتلتقي فيه ببعض السالم الداخلي.

يغمره صبر وبأس وصدق في األداء.
املعلم العاشــق ملهنته سيكتشف لنا 
مواهب الطلبة، وسيصنع القادة، وسيبني 
مهنا جديدة، وسيرسم األحالم وسيحقق 

الطموحات في نفوس طالبه.
املعلم العاشــق سيجعل من املدرسة 
بيئة جاذبة للطالب وسيحول املدرسة إلى 
دار حب وعطاء وأمان، إذا ما غاب عنها 
الطالب في إجازة نهاية األسبوع سيقبل 
عليها في بداية األسبوع بكل شوق ولهفه 
وحنني. هذا احلنني هو حنني الطالب ملعلمه 

الذي افتقده يوم إجازته.
املعلم العاشــق لن يقف عاجزا أمام 
املنهج، بل ســيحول الطالب إلى باحث 
وسيقنعه أن العالم كله كبسة زر والعلم 
اليوم سهل املنال ولكن الصبر والصدق 
واألمانه قيم نحتاجها ولن نتنازل عنها 

من أجل صناعة األوطان.
مع املعلم العاشق سيكتشف الطالب 
شخصيته وسيبنيها مع معلمه وسيطور 

ذاته وسيتطلع لألفق البعيد.

٭ برنامج «سهل» بداية ناجحة للحكومة 
املعامالت  اإللكترونية، فمرحبا بإجناز 
عبر تطبيق على األجهزة الذكية، ووداعا 
الكتظاظ اجلهــات اخلدمية باملراجعني 

ووداعا لالختناقات املرورية.
٭ نفاجــأ كل فترة بصــدور قرارات 
ثم العدول عنها من قبل نفس الوزارة 
التي أعلنتها، ونطالب احلكومة اجلديدة 
بدراســة القرارات جيدا قبل إصدارها 
واإلعالن عنها حتى ال يكون النفي أو 

اإللغاء مصيرها.
٭ الكويت مركز العمل اإلنساني والعالم 
ينظر لها من هذا املنطلق، ولذلك يجب 
أال تؤثــر بعض آراء الناشــطني على 
«السوشيال ميديا» على صورة الكويت 

باخلارج.
العالم  املتحور «أوميكرون» أصاب  ٭ 
بالفزع وأغلقــت دول كبرى وصغرى 
أبوابها ومطاراتها، فهل سينتهي مسلسل 
الفتاك ونستريح من  ڤيروس كورونا 
األوبئة ســنوات أم أن بعض شركات 

األدوية ال تريد ذلك؟!
٭ السياحة في الكويت قطاع ال يشعرنا 
بوجوده، فهــل آن األوان ليكون هيئة 

مستقلة؟

من النزاعات واحلروب األهلية ومعظمها 
خالفات داخلية بــني صراعات حزبية 
وطائفية وقبلية، فالبد أن تعي الشعوب 
العربية بأن اخلالفات الطائفية والقبلية 
هي التي تســببت في الفوضى وعدم 

االتفاق بني الشعب الواحد.
أرجو أن يكــون عامنا اجلديد عام 
التوافق والصفاء بني مختلف الطوائف 
واألحزاب، وأن يسعى اجلميع ألن يسود 
مجتمعنا الصفاء والتفاهم في مختلف 

القضايا. 
ولنرفع شــعار املصاحلــة العامة 
بني مختلف الفئات للشــعوب العربية، 
وأن نعمــل جميعا إلزالة كل اخلالفات 
والنزاعات حتى نوفــر أجواء التفاهم 
واإلخاء وحتــى نوحد توجهاتنا خللق 

أجواء الوحدة واإلخاء.
من أقوال صاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمد: «لم يعد هناك متسع لهدر 
املزيد من اجلهــد في ترف الصراعات 
وتصفية احلسابات وافتعال األزمات».

واهللا املوفق.

الشاملة واملستدامة التي نسعى لتحقيق 
أهدافها والتي شاركنا العالم في االجتماع 
حولها في قمة األمم املتحدة املستدامة في 
سبتمبر ٢٠١٥. إن التوعية بأمراض القلب 
يجب أال تتوقف والبد من إشراك جميع 
اجلهات األخرى مثل الوزارات واحملافظات 
واملدارس والتأكيــد على تعديل أمناط 
احلياة مبا يحقق تعزيز النشاط البدني 
املنتظم واالبتعاد عن السكريات واألمالح 
والدهــون واإلكثار مــن اخلضراوات 
والفواكه واأللياف في األغذية، وكذلك 
االمتناع فــورا عن التدخني والبعد عن 
التوتر والقلق وضرورة الفحص الدوري 

لالكتشاف املبكر لعوامل اخلطورة.
وأدعو جميع اجلهات ذات االختصاص 
على ضرورة عمل برنامج وطني متكامل 
للحد من ارتفاع معدالت الوفيات بسبب 
أمراض القلب لنستطيع حتقيق األهداف 
العامليــة للتنمية املســتدامة وغاياتها، 
وخاصة مبا يتعلق بالصحة ألن الصحة 

مسؤولية اجلميع.

لوجود املعلم العاشق وإذا ما سألنا أنفسنا 
من هو املعلم العاشق نقول: 

أنه املعلم الذي دخل مهنته من قلب 
صادق، وهذا القلب هو الذي عشق مهنة 
التعليم، فنجده نابضا باحلياة وباحلب 

وبالعطاء.
هذا القلب اململوء بالعشق ملهنة التعليم 
سنجده معكوسا على شخصية املعلم، الذي 
يدخل مدرسته بابتسامة وبضمير صادق، 

صباح اخلالد الرابعة في عمل نقلة نوعية 
للبالد في جميع املجاالت؟

تساؤالت مشروعة تتطلب إجنازات 
حقيقية على أرض الواقع، إجنازات ليست 
ورقية وليســت مجرد وعود وكلمات 
رنانة يلعب بها البعض على وتر اإلصالح 

املزعوم.
ما قل ودل:

٭ هناك من يدعو النواب إلى عدم التعاون 
ويعلنون فشل احلكومة اجلديدة قبل 
تنصيبها، ومن وجهة نظري أن من يحب 
الكويت يدفع نحو اســتقرارها وليس 

العكس.

باالطالع على القضايا اخلاصة مبصلحة 
الوطن واملواطنني، وكذلك شهدت دول 
عربية نزاعات وحروبا أهلية ومن جملة 
النزاعات هي اخلالف اخلليجي، ولقد 
انتهى هذا اخلالف وعادت أجواء التفاهم 
والصفاء بني الــدول اخلليجية، والبد 
هنا من اإلشادة بدور املغفور له بإذن 
اهللا سمو األمير الراحل الشيخ صباح 

األحمد، طيب اهللا ثراه.
وقد عانت دول عربية أيضا كثيرا 

برامج التنمية. 
إن هذا التقرير يجب أن يكون منطلقا 
لبرامج وقائية شاملة ومبادرات مجتمعية 
تشارك بها جمعيات النفع العام واملجتمع 
املدني وفي مقدمتها جمعية القلب الكويتية 
التي عرف اجلميع مبادراتها عن قرب وهي 
شريك رئيسي ميكن االعتماد عليه في 
أي برامج مستقبلية ملجابهة هذا التحدي 
الكبير على مســتوى الصحة والتنمية 

من القلب، وهــي املهنة الوحيدة التي ال 
تتوقف األهداف عندها وال تتوقف األمنيات 

وال متوت الطموحات عندها.
فاملعلــم مادام معلما حتما ســوف 
يعيش األهداف واألمنيات والطموحات 
التي تتجدد معه عاما بعد عام وهو يرى 
طالبه قد خرجوا لســوق العمل وبدأوا 

املشوار احلقيقي في العطاء.
التعليم يحتاج  تطوير  من املعلم العاشق؟ 

السادة الوزراء الذين ستعلن أسماؤهم 
قريبا، الشعب يريد التعاون بني السلطتني، 
الشعب يريد روحا جديدة، فكرا جديدا 
العالقة بني املجلس واحلكومة،  يسود 
فهل سيكون اجلميع على قدر املسؤولية 
ويكون الهدف واحدا هو حتقيق طموحات 

املواطنني، واالرتقاء بالوطن.
إن الشعب الكويتي أصابه امللل من 
األحداث املتكررة، من الســيناريوهات 
الكثيرة التي تطل على الساحة كل فترة، 
فهل ستتبدل الصورة باحلكومة اجلديدة؟ 
هل حقا ســتكون هناك كويت جديدة 
ونهضة جديدة؟ وهل ستنجح حكومة 

دائرته، ثم جنح بالفوز برئاسة املجلس، 
ولقد مت انتخابه دون تدخل من أي جهة، 
وأما حجة البعض بأن احلكومة ساعدت 
الغامن على الفوز برئاسة املجلس، فهذا 
عرف متبع في كل املجالس الســابقة، 
حيث إن احلكومة تشارك في انتخاب 
رئيس مجلس األمة، رغم علم اجلميع 
بأن اختيار رئيس مجلس الوزراء هو 
من اختصاص سمو األمير، فنأمل أن 
تزول هذه اخلالفات واالعتراضات والبدء 

غير الصحية واخلمول البدني والتوتر 
وهي جميعها ميكن الوقاية منها بتعديل 
وتغيير أسلوب احلياة ألن ارتفاع املعدالت 
من ٦٠ إلى أكثر من ٨٠ لكل مائة ألف في 
أقل من خمس سنوات، يعني أن النظام 
الصحي لم يحقــق إجنازات للوصول 
للتنمية املستدامة  العاملية  إلى األهداف 
ذات العالقــة بالصحة ويعني أن صحة 
القلوب في خطر واضح ومبا يؤثر على 

تطوير التعليــم مصطلح يطرح في 
العديد من املؤمترات والندوات التربوية 
على املستوى احمللي واخلليجي بل وحتى 
عامليا. ويظــن الكثير من املختصني في 
مجال التربية أن املنهج هو الركيزة األولى 
في تطويــر التعليم وكذلك يظن الطالب 
وولي األمر أن املنهج هو الركيزة األولى 
والثقل األكبر في عملية تطوير التعليم، 
في حني أن املنهج ال يشــكل عبئا تقيال 
على التطوير، فاملشــكلة احلقيقية تبدأ 

عند املعلم.
املعلم صنعة: مهنة املعلم ليست مهنة عادية 
بل هي صنعة فريدة من نوعها. هي مهنة 
ليس الغرض منها كسبا لقوت اليوم، بل 

هي مهنة األنبياء وصنعة لألوطان.
فــإذا كان الهــدف من هــذه املهنة 
احلصول على الراتب فقط، فيعني ذلك 
أن مخرجات التعليم سوف تنحدر انحدارا 
كبيــرا مادامت قد ارتبطت مهنة التعليم 

باملاديات وباملغريات.
مهنة التعليم حتتاج إلى اإلقبال النابع 

قد يتساءل البعض عن العالقة بني 
القمة اخلليجية والتشــكيل احلكومي 
اجلديد، رمبا تكمن العالقة في النظرة 
املستقبلية ملستقبل الشعوب اخلليجية، 
التي تكمــن في طموحات الشــعوب 
وتطلعاتها، ففي الوقت الذي انشــغل 
الكويتي وشعوب اخلليج  الشعب  فيه 
بتوصيات قمــة دول مجلس التعاون، 
انشغل الرأي العام الكويتي إلى جانب 
الذي  بالتشكيل احلكومي اجلديد  ذلك 

طال انتظاره.
وكما يطمح أصحاب اجلاللة والسمو 
ملوك وأمراء دول «التعاون» إلى حتقيق 
وحدة اقتصادية ودفاعية وأمنية، وتعزيز 
تضامن واستقرار دول املجلس، يطمح 
املواطنون في الكويت إلى حتقيق نهضة 
اقتصادية وتنموية تستحقها عروس 
اخلليج، فهل ستشرق شمس احلكومة 
الرابعة لسمو الشيخ صباح اخلالد مع 
بداية عام ٢٠٢٢ لتنير ســماء الكويت 
باإلجنازات؟ وهل ستنجح في دفع عجلة 
التنمية التي فــي اعتقادي أنها تأثرت 
كثيرا بســبب التجاذب بني السلطتني، 

وتغيير احلكومات املستمر؟
النواب، حضرات  السادة  حضرات 

نرجو من املولى العلي القدير أن يجعل 
العام اجلديد عاما سعيدا على اجلميع، 
نريد أن يكون عاما فيه يغاث الناس وفيه 
يعصرون، وال نريد أن يكون سبع سنني 
دأبا فإن هذا كالم نبي اهللا يوسف گ 
عندما سأله أصحابه في السجن، ونحن 
نريد أن نتفاءل بالعام اجلديد وأن تسوده 
احملبة واإلخــاء، وأن تتصالح القلوب، 
وتزول اخلالفات والنزاعات، لقد عانت 
الكثير  املاضية  السنني  البشرية خالل 
من احلروب التي تسببت في االقتتال 
والنزاعات، كانت سنوات حزينة وسيئة 
وفوضى، وكلنا تابعنا ما حدث في العديد 
من الدول ومنها دولنا العربية التي كانت 

مبنزلة ساحات قتال وخصومات. 
بالكويت فقد أضاع مجلس  ولنبدأ 
األمــة دورة كاملــة دون أي إجنازات 
تشريعية ومشاريع تنموية، حيث أضاع 
أعضاء املجلس في صراعات ونزاعات 
شخصية ومنها الصراع مع رئيس مجلس 
األمة مرزوق الغامن الذي مت انتخابه ضمن 
انتخابات شرعية فأحرز املركز األول في 

على عكس الهدف في خطة التنمية 
بخصــوص خفض معــدالت الوفيات 
بسبب أمراض القلب متاشيا مع أهداف 
وغايات خطة التنمية املستدامة املعتمدة 
في اجتماع األمم املتحدة التاريخي للتنمية 
املستدامة على مســتوى زعماء وقادة 
ورؤساء دول العالم في سبتمبر ٢٠١٥ 
فقد فوجئت بتقرير حديث صادر عن 
املركز الوطني للمعلومات الصحية وهو 
تقرير صحة الكويت ٢٠٢٠ حيث اشتمل 
التقرير على معلومة مهمة وهي أن معدالت 
الوفيات بسبب أمراض القلب في الكويت 
قد ارتفعت من حوالي ٦٠ لكل مائة ألف 
في عام ٢٠١٦ إلى أكثر من ٨٠ لكل مائة 

ألف خالل عام ٢٠٢٠. 
وهذا املؤشر يدق ناقوس اخلطر بشدة 
ويتطلب الدراسة العميقة ووضع اخلطط 
والبرامج حلماية صحة القلب ليس بتوفير 
األدوية والدعامات فقط ولكن بالتوعية 
بأمناط احليــاة الصحية واالبتعاد عن 
عوامل اخلطورة مثل التدخني والتغذية 
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