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يتمثل النفاق االجتماعي في تظاهر الشــخص بصفات ليست 
من طبيعته وسجيته وأخالقه، فيقول ما ال يفعل، ويدعي معتقدات 
يؤمن بها وهو منها براء، كنحو قول املولى عز وجل: (وإذا رأيتهم 
تعجبك أجســامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة 
يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم .... املنافقون: ٤)

واملنافق يروج لســلوكيات ال متت إليه بصلة، والنفاق حاالت 
من تناقض واختالف املعرفة، ولقد تفشى النفاق االجتماعي عندنا 
بصورة ملحوظة وانتشر انتشــارا كبيرا، حتى أصبح سمة عند 
البعض، علما أن النفاق مثل السرداب املظلم من دخله تاه في ظلماته 
ولم يستطع اخلروج منه، واملنافق يظهر خالف ما يضمر فيقول 

بلسانه خالف ما في قلبه، أفاك كاذب:
يعطيك من طرف اللسان حالوة

ويروغ منك كما يروغ الثعلب
وعموما فالنفاق االجتماعي سلوك وعالقات بني الناس، ولكنه 
سلوك مشني، ينم عن ضعف شخصية املنافق واضطرابها، فتجد 
مثال من ينافق ليتســلق على ظهر غيره، من أجل مصلحته ولكنه 
في النهاية يقع على أم رأسه، وحبل النفاق مثل حبل الكذب قصير.
وقد روى أبوهريرة ے أن النبي ژ قال: «جتد شــر الناس 
يــوم القيامة عند اهللا ذا الوجهني الــذي يأتي هؤالء بوجه وهؤالء 
بوجه». ومن أهم أسباب النفاق املصالح الدنيوية واالجتماعية، وال 
يصدق هؤالء املنافقون إال الســذج، وقد تفشت هذه الظاهرة في 
وسائل التواصل االجتماعي خاصة، وأصبحت أمرا ال بد منه، يقول 

املفتي عبداللطيف فتح اهللا:
وكن رجال في الناس باطنه يرى

كظاهــره حتــى تعــد نبيها
وإن تختلف في ذاك كنت منافقا

فإن أخا الوجهني ليس وجيها
فما قيمة اإلنسان إن قال شيئا وفعل شيئا آخر، مثل الطبيب 
الذي يصف الدواء للناس وهو الذي بحاجة للعالج، وال شــك أن 
املنافــق محتال يريد الوصول إلى هدفه بأي وســيلة وال مانع أن 
يخضع ويتمســكن، وإن زادت املجاملة عن حدها دخلت في نفق 
النفاق، وهي كذب على الــذات وارتداء عباءة الذلة وإهانة للنفس، 
روي أنــه ملا بايع معاوية البنه يزيد فــي والية العهد جعل الناس 
يسلمون على معاوية ومييلون إلى يزيد، حتى جاء رجل ففعل ذلك 
ثــم رجع إلى معاوية فقال له: يا أمير املؤمنني، اعلم أنك لو لم توّل 
هذا أمر املسلمني ألضعتها، وكان األحنف بن قيس جالسا، فقال له 
معاوية: مالك ال تقول يا أبا بحر؟ فقال: أخاف اهللا إن كذبت وأخافكم 
إن صدقت، فقال لــه معاوية: جزاك اهللا عن الطاعة خيرا، وأمر له 
مبال، فلما خرج األحنف لقيه ذاك الرجل فقال له: يا أبا بحر، إنهم 
استوثقوا من هذه األموال باألبواب واألقفال، فلسنا نطمع بها إال مبا 
سمعت، فقال األحنف: يا هذا أمسك عليك لسانك فإن ذا الوجهني 
خليق بأال يكون عند اهللا وجيها، واحلق أنه ال خالص من هذه العادة 
الســيئة إال بالرجوع إال اهللا وأن يخاف املرء اهللا في نفسه، ويعلم 

متام العلم أن املنافق في الدرك األسفل من النار، ودمتم ساملني.

قليل هم املسؤولون الذين يغادرون الكرسي ويحمل الناس لهم 
مشاعر املودة واحملبة.

واألقل حظا هم الوزراء الذين ال يحظون بوداع مشرف إال ما ندر.
فأغلبهم ال يخرجون من الباب الواسع وال يتمتعون بالرضا والقبول 
الشعبي، واألمثلة كثيرة. ولكن ما حدث مع د.رنا الفارس، بعد أن 
كتبت تغريدة بعد إعالن اعتذارها عن االستمرار في العمل الوزاري 

كان حدثا استثنائيا، ال يحدث كل يوم، وال يناله كل وزير سابق.
فرغم رغبة رئيس الوزراء استمرارها، وحسب املصادر أنه قد 
عرض عليها حقيبتي االتصاالت والشؤون االجتماعية، إال أنها آثرت 

االبتعاد بهدوء ورقي دون أن تعلن عن أسباب االعتذار.
وأكثر من حزن على رحيلها هم الذين عملت معهم في الوزارات 
التي تسلمتها، وهو دليل على إميانها بروح فريق العمل، والدماثة 
واخللق الرفيع والتواضع الذي لم يتأثر في بهرجة املنصب الوزاري.

فكانت حقا أختا للجميع قبل أن تكون وزيرة، وكان ذلك واضحا 
من طبيعة الردود على تغريدتها.

طبيعة وتيــرة اإلجناز في احلقائب الوزارية التي تولتها د.رنا 
الفارس جامدة، وال تتحرك بسهولة، كونها مرتبطة أغلبها مبشاريع 
وعقــود غارقة في املخالفات والتأخيرات عالوة على قيود الدورة 

املستندية والروتني والبيروقراطية.
ولكن رغم كل هذا، ففي وزارة األشــغال نزلت إلى الشوارع 
لإلشراف على فرشها باألسفلت مع فرق العمل أثناء فترة اإلغالق 

في «كورونا».
وبدأت العمل في اخلطوط الســريعة والرئيسية، ثم تلك التي 
بني املناطق وسيأتي دور الشوارع الداخلية، فبهذه األولوية سارت 
د.رنا الفارس ولعل الوقت لم يسعفها في أن تصلح كل ما أفسده 
الزمن، ولكن الفرق واضح لكل عقالني بني ما كان في السابق وما 

حدث الحقا حتى غادرت وزارة األشغال.
أما في مشــاريع الطرق واجلسور فحّدث وال حرج، فالدائري 
٦٫٥ وطرق جنوب السرة وجسور طريق الشاليهات والتي أحدثت 

فرقا في شبكة الطرق بالكويت.
وفي وزارة اإلسكان، ها نحن نرى ونسمع اآلن أصوات العمال 
املمتزجة بضجيج آالت البناء في مدينتي املطالع وخيطان اجلنوبي، 
وهذا ما لم يكن يتحقق لوالها، باإلضافة إلى رفع الظلم عن املرأة 

فيما يتعلق بوثيقة املسكن.
أما البلدية، فتحريك املياه الراكدة وفتح باب التعيني في وظيفة 
محامي البلدية بعد ١٧ سنة دليل على أنها لم تكن تقبل ببقاء احلال، 
خصوصا من خالل تشكيل جلان حتقيق فيما يتعلق باألحكام التي 
صدرت ضد البلدية. باالضافة إلى نزولها امليدان ملكافحة منازل سكن 
العزاب، ومتابعة مشاكل النظافة وحريقي سوق اخليام واملباركية، 
وتوطئة وتهيئة توقيع عقــد إعادة إعمار املباركية دون أن تتكفل 
الدولــة بدينار واحد. وفي وزارة االتصاالت، يكفي أن نقول كلمة 
واحدة (سهل)، أعني بذلك تطبيق «سهل» الذي أغنانا عن الكثير من 
االجراءات احلكومية كبوابة إلجناز املعامالت احلكومية إلكترونيا.

باختصــار، وضعت بصمة جناح في كل وزارة تولت حقيبتها 
رغم فترات عدم القدرة على العمل بســبب استقاالت احلكومات 

وحكومات العاجل من األمور ومحدودية االختصاصات.
برحيل د.رنا الفارس تكون قد ترجلت من صهوة جوادها في 
الفريق احلكومي لتعود إلى كلية الهندسة لتدريس الطلبة، وسنكون 
فعال قد خسرنا وخســر الفريق احلكومي وزيرة نشطة ونظيفة 

الذمة ودمثة اخللق.
كانت املرأة احلديدة في هذه األلفية حتملت الكثير من الضغوط 
واإلشاعات واالنتقادات، ولكنها صمدت وجاهدت واستمرت، وكانت 

منوذجا لم يتكرر من قبل، ولن يتكرر بعد ذلك.
فاملزيج بني القدرة الفنية واحلنكة اإلدارية والشجاعة السياسية 

والتواضع شيء ال يتكرر بسهولة.
باختصار، كسبت راح البال باعتذارها، وخسر الفريق احلكومي 

برحيلها.
نسأل اهللا لها التوفيق.

افتتح مجلس األمة دور االنعقاد األول للفصل التشريعي 
السابع عشر ملجلس األمة قبل يومني بحضور سمو نائب 
األمير وولي العهد الشيخ مشعل األحمد، حفظه اهللا، وقد 
ضمن سموه في اخلطاب السامي «وثيقة العهد اجلديد» 

التي ستكون خارطة الطريق لعمل السلطتني.
الوثيقة أوضحت أن اجلميع شركاء في حتمل املسؤولية 
وشركاء في عملية البناء واإلصالح شعبا وأسرة حكم كل 
من موقعه ومركزه وعمله، وهي وثيقة عمل وإجناز وبناء 
ومحاسبة بدأت في االختيار الصحيح للشعب الذين لبوا نداء 
القيادة في إعادة إصالح املسار السياسي الذي مت تعديله 
في حسن اختيار نواب األمة من خالل صناديق االقتراع.
حمل خطاب سموه رســائل عدة وجهت إلى أعضاء 
السلطتني التشريعية والتنفيذية مطلوب من نواب مجلس 
األمة في هذه املرحلة وضع خطه أولويات لعملهم تكمن 
في إقرار املشــاريع التنموية وحتقيق تطلعات املواطنني 
فــي حل امللفات العالقة التي يحتاج إقرارها إلى مثل هذه 
األجــواء التي تدعو للتفاؤل، في ظل هذا التوافق املبدئي 
بني السلطتني. أما السلطة التنفيذية فمطلوب منها برنامج 
عمل يحقق تطلعات املواطنني ويتلمس احتياجاتهم ويجب 
أن يكون مرتبطا بفترة زمنية إلجنازه وفي حال تراخيها 
سيتم محاسبتها من سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ 
مشــعل األحمد، حفظه اهللا، حيث أكد سموه أنه في حال 
اإلخالل أو التقصير من قبل احلكومة في تنفيذ برنامجها 

سيكون أول من يحاسب، وقبل أعضاء مجلس األمة.
لذلك يجب على احلكومة بعد هذا التنبيه أن تستعجل 
في معاجلة وإجناز امللفات العالقة وإيجاد احللول السريعة 
لها مثل ملف التعليم والصحة والرعاية السكنية والتوظيف 
والتركيبة اإلسكانية وحتسني دخل املواطن في ظل الوفرة 
املالية. املطلوب من احلكومة ومجلس األمة بعد وثيقة العهد 
اجلديد العمل ومد يد التعاون فيما بينهم وعدم تدخل أي 
جهة بعمل األخرى، حيث إن األجواء التي نعيشها تشجع 

السلطتني على العمل اجلاد والبناء واإلجناز.
القيادة السياسية رسمت للسلطة التنفيذية والتشريعية 
خارطة طريق للتعاون واإلجناز الذي يخدم البالد والعباد، 
فال تطوفوا هذه الفرصة في أمور جانبية سيكون أثرها 

بالغا على اجلميع.
يجب على احلكومة والبرملان العمل على االلتزام مبا جاء 
بوثيقة اخلير التي تتطلب من اجلميع التكاتف والتعاون 

الذي سيعود بالنفع واخلير على الكويت الغالية.

نعم، هزم الدمع السالح وصفق الشعب للنطق 
السامي من سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ 
مشعل األحمد، حفظه اهللا، نيابة عن املقام السامي 
صاحب الســمو األمير الشيخ نواف األحمد، 
حفظه اهللا ورعاه، في يوم افتتاح دور االنعقاد 
األول العادي للفصل التشريعي السابع عشر 
ملجلس األمة االثنني املوافق ١٨/١٠/٢٠٢٢، حيث 
جاءت عبارات النطق الســامي صادقة المست 
املشاعر، وداعبت القلوب ونثرت السالم والعدل 
واألمان وجاهرت باحلب والعطاء وعاهدت على 
الصدق والنماء، فلم يكن النطق السامي سوى 
حديث األب ألبنائــه واألخ إلخوانه والقيادي 

احلريص على وطنه وشعبه.
٭ دمعة األحرار في مناهجنا: هذه الدمعة التي وصل 
دفئها إلى قلوب الشعب الكويتي كافة في ختام 
النطق الســامي ال بد لها أن تؤرخ في مناهج 
وزارة التربيــة جلميع املراحل الدراســية من 
أجل تطوير التعليم، فتطوير التعليم ال يعيش 
مبعزل عن الواقع السياسي واالجتماعي، ذلك 
أن الطالب اليوم بحاجة ماسة إلى القدوة وإلى 
التعرف على املواقف املشــرفة التي سطرتها 
الدميوقراطية الفريدة في الكويت بني احلاكم 

كما زخر النطق السامي بعبارات حانية هدفها 
االلتفات إلى الشــباب واحلرص على تشجيع 
مبادراتهم ليكونوا صناعا في كويت املستقبل.

وأبرز ما جاء في النطق السامي أنه نظر إلى 
الشعب أوال ثم إلى الشعب ثانيا ثم إلى الشعب 
في ختام املطاف، وجعله شــريكا للسلطة في 

عملية تصحيح املسار.
٭ وحدتنا دمعة الشيخ صباح: ولعل دمعة سمو نائب 
األمير وولي العهد الشيخ مشعل األحمد الصباح، 

وشــعبه والتي مازالت تعكس الروح الوطنية 
ومتثل القوة احلسنة للكويت وينظر لها العالم 
بكل إعجاب وتقدير، إنها دمعة األحرار في سبيل 

اهللا.. الوطن.. األمير.
وعند االســتماع إلى النطق السامي جند 
عبارات احلرص على مصلحة املواطن وحتقيق 
الســعادة له وضرورة رفع املعاناة عنه ونبذ 
الصراع والتوتر من أجل توحيد الكلمة إلعالء 

املصالح العليا للوطن واملواطنني.

حفظه اهللا، أعادتنا إلى سبع سنني مضت بعد 
حادث تفجير مسجد اإلمام الصادق حيث انحدرت 
دمعة املغفور له سمو األمير الراحل الشيخ صباح 
األحمد، وقال عبارته املشهورة «هذوال عيالي» 
عندمــا حاول وزير الداخلية منعه من الدخول 
ملكان احلادث وأقام واجب العزاء ألهالي الضحايا 
في املسجد الكبير، وقال رحمه اهللا «كلنا واحد».

٭ دمعة نائب األمير درس لألجيال: أما دمعة نائب األمير 
وولي العهد الشيخ مشعل األحمد حفظه اهللا، في 
١٨/١٠/٢٠٢٢، إمنا جاءت في ختام النطق السامي 
لوثيقة العهد اجلديد مبــا احتوته من نصائح 
فريدة وقدمها ســموه قربانا هللا ال يريد منها 
جزاء وال شكرا وال نفعا سوى للكويت، فهي 
نصائح خالصة في سبيل اهللا...الوطن.... األمير.

دمعة األحرار غالية جــدا ودرس لألجيال 
نتعلم منها أن الكويت هي األغلى دائما وتستحق 
منا أن نبدأ فعليا اإلصالح كل في مجاله وفي 

مكانه وفي عمله.
وأنه من الواجب علينا مالحقة الفاســدين 
ماليا وإداريا، بل ان الفســاد اإلداري يشــكل 
أكثر خطورة من الفساد املالي، ألنه يقتل اآلمال 

والطموحات واألمنيات واألوطان .

افتتح مجلس األمة ٢٠٢٢ أعماله، وانطلق 
قطار العمل السياسي في الفصل التشريعي 
الـ ١٧ يــوم أمس األول ١٨ اجلاري، وبذلك 
أعلن املجلس عــن انعقاد الدور األول من 
الفصل التشريعي إلى جانب أنها اجللسة 

األولى من عمر املجلس احلالي.
ومبناسبة االفتتاح ألقى سمو نائب األمير 
وولي العهد الشــيخ مشعل األحمد، حفظه 
اهللا، كلمة معبرة محملة باملشــاعر األبوية 
وتطلعات القيادة النطالق العمل السياسي 
والســير بالتعاون بني السلطتني على قدم 
وساق، على أنه مطلب وطني خالص، وقد 
عكست دموع سموه في ختام كلمته، احلرص 
على غلق صفحة من التشرذم السياسي بني 
احلكومة ونواب األمة.. وسيفهم مدلول تلك 
العبرات كل من يحب الكويت ويريد أن يعمل 
من أجلها، وبالتالي ســتكون الشخصانية 
السياسية بعيدة كل البعد عن العودة للتعطيل 
واملماحكات السياسية التي أشعرت املواطن 

العهد األمني االمتثال ألمر القيادة بالتوجه 
إلى صناديق االقتراع واختيار ممثلي األمة، 
ولقد أولت القيادة السامية من خالل اخلطاب، 
إعطاء كامل الثقة للشعب باملراقبة واملتابعة 
واحملاسبة في حال التقصير أو االعوجاج في 
العملية السياسية الهادفة للتنمية واإلصالح.

وقد أوفت القيادة السياسية بعهدها بحل 

الكويتي باليأس واأللم.
جاء النطق السامي في افتتاح دور االنعقاد 
تأكيدا على أنه وثيقة العهد اجلديد من القيادة 

إلى الشعب.
وجاء اخلطاب مبنزلة اإلشراك احلقيقي 
من القيادة للشعب في عملية البناء واإلصالح 
كل من موقعه في البالد، كما ثمن سمو ولي 

املجلس وفق الدستور في ٢٠٢٢/٦/٢٢ بغية 
تقومي العمل السياسي الوطني. وأصبح لزاما 
توحيد الكلمة بني السلطتني من أجل الوطن.. 
ويا لها من رسائل عظيمة مخلصة ال يفقهها 

إال كل ذي وطنية خالصة.
والالفت في استراتيجيات الوثيقة اجلديدة 
أن املواطن أوال، ومنها عدم إهمال مستقبل 
كل مواطن متقاعد خدم وطنه، كما تضمن 
بالتوفيق للجميع ملا يحبه  الدعاء  اخلطاب 
اهللا ويرضاه، فضال عن التذكير بأن هناك 

حاقدين ومتربصني وكائدين.
ويتضح أن الكلمة السامية التي ألقاها 
سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ مشعل 
األحمــد، حفظه اهللا، فــي افتتاح الفصل 
التشــريعي السابع عشر، ما هي إال وثيقة 
العهد اجلديد وبنودها سور الكويت احلصني. 
ونقول الســمع والطاعة يا سمو األمير.. 
وسنراقب السلطتني وعملهما بني التقومي 

واإلصالح.

كانت قوانني البلدية متنع 
بناء ڤلل السكن اخلاص أكثر 
من دورين في بداية الستينيات 
والسبعينيات، وكانت القوانني ال 
تسمح مبالصقة الڤلل اخلاصة، 
حيث يشترط االبتعاد ملسافة 
ثالثة أمتار على األقل بينهما، 
القوانني عندما  هكذا كانــت 
سكنت في أوائل السبعينيات 
في قرطبــة، وهي تعتبر من 
املناطق احلديثة مقارنة مبناطق 
العديلية والروضة والفيحاء 
والدعية والدسمة والشامية. 
البلدية لكل  اليوم ســمحت 
املناطق احلديثة والقدمية ببناء 
بادعاء  ثالثة وأربعــة طوابق 
البعض أنه يريد توفير سكن 
ألوالده، بينما يصعد بالبناء إلى 
أكثر مما يدعيه فهناك طوابق 
وكل طابق فيه شقتان هذا ما 
يحدث اليوم دون مراعاة لعدم 
توافر مواقف للسيارات وهذا 

بقوانني البلدية، حيث يالحظ 
أن البلدية تعدل قوانينها وفقا 

ملخالفات السكان. 
هكذا تسير األمور عندنا، 
نترك النــاس تتجاوز قوانني 
البلدية وال تلتــزم بالقوانني 
التي وضعت لصالح  السابقة 
الســكان، لكننا ومع تشكيل 
احلكومة اجلديدة نأمل أن يقوم 
بإعادة تنظيم  الوزير اجلديد 

يسبب مشاكل بني السكان.
كان من املفروض أال تسمح 
البلديــة ببناء طوابق إضافية 
بشرط توفير مواقف للسيارات 
كما يحدث في كل الدول احمليطة 
منها دولة اإلمــارات املتحدة 
وعمان والسعودية والبحرين 
وقطر واألردن واألمور عندنا 
تختلف متامــا، حيث يرتكب 
البعض مخالفات وال يلتزمون 

العمل فــي البلدية، ومنع أي 
تدخالت من أي كان بتجاوز 

قوانني البلدية.
سمو األمير الراحل الشيخ 
صباح األحمد ســبق أن أملح 
البلدية بقوله  إلى مخالفــات 
إلى  البلدية حتتاج  «مخالفات 
بعارين تشيلها».. وجاء ذلك 
التصريح من سموه (رحمه اهللا) 
عندما شعر مبعاناة املواطنني 
من مخالفات البلدية املستمرة 
والتي تســببت في فوضى 
الســكان في املناطق وأزمات 
مرورية.. أرجو أن يعي املجلس 
البلدي ما يعانيه الناس من البناء 
السكن  العشوائي في مناطق 
اخلاص، وأن تكون هناك عودة 

للقوانني املنظمة السابقة.
قال رســول اهللا ژ: «إن 
اهللا يحب إذا عمل أحدكم عمال 

أن يتقنه»..
واهللا املوفق.

النظــام الصحي  تطوير 
املراجعني  وحــل مشــاكل 
واملرضى ســواء من تأخر 
الروتني  املواعيــد وتدخــل 
والتقاريــر الطبيــة ونقص 
الوطنيــة وخاصة  الكوادر 
العالج  التمريض وترشــيد 
في اخلــارج وتنفيذ قانون 
التأمــني الصحي للمواطنني 
املتقاعدين كما ينبغي فضال 
عن العديد مما ال ميكن حصره 
من شكاوى ومتنيات لتطوير 
النظام الصحي للمواطنني، هو 

مسؤولية كبيرة.
القضاء  ويتمنى اجلميع 
على الواســطة عند التعامل 
النظــام الصحي وعدم  مع 
اللجوء إلى نــواب اخلدمات 
للمســاعدة ألن الصحة حق 
أساسي من حقوق اإلنسان 
وأعتقد أن السلطة التشريعية 
عليها مســؤوليات مهمة في 
التشــريع والرقابة على أداء 
النظام الصحي ففي التشريع 
لدينا مجلدات من التشريعات 
الصحية املختلفة وفي الرقابة 

ســواء كانت بأدوات الرقابة 
مثــل األســئلة البرملانيــة 
واالســتجوابات فهي عملية 
مستمرة وضرورية بتحصني 
اخلدمات الصحية من شبهات 

الفساد وإهدار املال العام.
ويجب أن يكون ملجلس 
األمة اجلديــد واللجان ذات 
الصلة أجندة واضحة املعالم 
بخصــوص  والتوجهــات 
اخلدمات الصحية سواء في 
القطاع  أو  القطاع احلكومي 
اخلاص، وأن املواطن الذي أدلى 
بصوته الختيار من ميثلونه 

في مجلس األمة ينتظر منهم 
اإلعالن عن خططهم لتطوير 
الصحة من خالل التشــريع 
والرقابة الرشــيدة على أداء 
النظام الصحي واســتدعاء 
وزير الصحة ليعلن أمام نواب 
الشــعب عن خططه وبرامج 
للتحديات  وزارته للتصدي 

التي تواجه النظام الصحي.
ويجب على وزير الصحة 
الــوزارة أال  وكبار قياديي 
يضيق صدرهــم من رقابة 
مجلس األمة ألن الصحة هي 
أغلى ما ميلك أي إنسان وهي 

حق أصيل من حقوق اإلنسان 
ومن يضيق صدره من الرقابة 
البرملانية فاألفضل له أن يترك 
املســؤولية ملن هم أقدر منه 
ويتنحى ما دامت الرقابة ضمن 
الدستورية مع صون  األطر 
حق املرضى في اخلصوصية.
ونتمنى أن نــرى ثمار 
التعــاون بــني مجلس األمة 
ووزارة الصحــة إلجنــاز 
مشاريع وبرامج مبتكرة وغير 
تقليدية بسواعد وطنية وفكر 
مستنير وخطط وبرامج علمية 

يتطلع لها اجلميع.
وال ننسى إجنازات مجلس 
األمة في دورات ســابقة في 
العديد من التشريعات الصحية 
مثل قانــون الفحص الطبي 
قبل الزواج وقانون األمراض 
الســارية وقانــون الصحة 
النفســية وقانــون التأمني 
الصحي للمتقاعدين الكويتيني 
وهي متثل ركائز أساسية ألداء 
النظام الصحي وحتقيق أهداف 
التنمية املستدامة ذات العالقة 

بالصحة.
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