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أســابيع! بل أيام قليلة.. وترجع احليــاة التعليمية 
واملدرسية جلميع أبنائنا الطلبة.. في بداية سطورنا نقول 
ألبنائنا الطلبة بجميع مراحلهم التعليمية: كل عام وأنتم 

بخير بعامكم الدراسي اجلديد.
 أكثر من عامني توقف بها العديد من األشياء وتغيرت 
الكثير من السلوكيات ومن هذا وذاك يبقى السؤال: ماذا 
أعددمت للعام الدراســي اجلديد؟ إضاءتنا ليست على إذا 
كانت الدراسة سوف تكون on line أو face to face، ولن 
تكون حروفنا تكتب ســطورها على اللوازم الدراســية 
ومتطلبات املدارس واجلامعات، ولكن! مقالنا اليوم يسلط 
الضوء على «سلوكيات» أبنائنا الطلبة داخل محراب العلم 

وعودته من محرابه العلمي إلى منزله؟
نعم تلك هي قضيتنا، فما نقرأه ونسمع عنه لم جند 
من قام بتسليط الضوء علي ما يقوم به الطالب أثناء ذهابه 
وعودته من رحلته التعليمية؟ أين اإلرشــادات الوقائية 
للطالب عن رحلته التعليمية؟ تلك اإلرشادات ال تقتصر 
فقــط على التربية والتعليم وال علــى اإلعالم أيضا بل 
رحلتنا من سوف يقوم باحلفاظ على إقالعها «الذهاب» 
وهبوطها «العودة» محاور ثالثية تكون من خاللها املثلث 
التعليمي، رحلة يومية يتلقى الطالب علمه من خالل ذلك 
املثلث اإلرشادي، فالبد أن يحمل الكثير من اإلرشادات 
للحفاظ على أبنائنا الطلبة وحتصينهم ووقايتهم أيضا 
من covid-١٩ أو أي وباء آخر، مثلثنا اإلرشادي محاوره 

الثالثية هي: األسرة.. التعليم والتربية.. واإلعالم.
٭ األسرة.. يترتب عليها الكثير لغرس العديد من اإلرشادات 
والنصائح في ذهون أبنائهم، فعلي سبيل املثال ال للحصر 
البــد أن تبدأ من اآلن وال تنتظر موعد اإلقالع التعليمي 
في غرس أهمية النظافة وأهمية غسل اليدين في نفوس 
أبنائهم، بل حترص أيضا بأن جتعل أبناءهم باالستحمام 
اليومي قبل اخلروج وبعد العودة أيضا، تدربهم من اآلن 
من عــدم املصافحة وخطورة االقتراب، وكيفية احلفاظ 
على البعد بينه وبني اآلخــر.. تلك بعض األمثلة من كم 
اإلرشــادات التي البد أن يدرب عليها أبناؤنا الطلبة قبل 

الرحلة التعليمية.
٭ التربية والتعليم.. إين إرشاداتكم ألبنائنا الطلبة؟ عجبا 
على بعض املدارس واجلامعات يقومون باإلرسال فقط 
للمستلزمات الدراسية واملصاريف! ولم جند من البعض 
قبل أن يقوم بإرسال تلك الطلبات بأن يبعث بعض السطور 
حتمل بعض اإلرشــادات الوقائية! هذا بالنسبة للتعليم 
اخلاص، أما التعليم احلكومي لم أقرأ أو أســمع من أي 
مسؤول يتحدث عن اإلرشادات الوقائية والصحية التي 
البد أن يتبعها الطالب أثناء رحلته العلمية! ملاذا تنتظرون 
اإلقالع؟ ملاذا ال متهدون للرحلة التعليمية للطالب ليتهيأ 
نفســيا لرحلته ويعرف ماذا له وماذا عليه أن يقوم به 

ليتمتع برحلته التعليمية اليومية؟
٭ اإلعالم.. تكثيف برامج وإعالنات إرشــادية ألبنائنا 
الطلبة «إجنليزيـ  عربي» سمعي ومرئي، قضيتنا ليست 
ببرنامج أو إعالن إرشادي لفترة مؤقتة بل إضاءتنا حتتاج 
إلى تكثيف إعالمي إرشــادي يحمل الكثير والعديد عن 
الوقاية الصحية على أن تستمر تلك البرامج واإلعالنات 
اإلرشادية قبل بداية العام الدراسي وأيضا أثناء الرحلة 
التعليمية لنذكر أبناءنا الطلبة وأسرهم بالوقاية واحملافظة 

على صحتهم ليتمتعوا برحلتهم التعليمية.
Back To School :٭ مسك اخلتام

نعيش في منطقة اخلليج عموما والكويت خصوصا 
حياة اجتماعية مختلفة وبشــكل كبير عن بقية الدول، 
حيث تتميز العوائل بالتواصل الكبير فيما بينها، وكذلك 
االرتباطات االجتماعية بني األهل واجليران واألصدقاء، 
ولعل الديوانية تشكل املكان األفضل للقاءاتهم وجمعتهم 
سواء في املناسبات أو خالل األيام العادية، غير أن الكثير 
من البيوت ليس فيها ديوانية نظرا ملساحتها احملدودة 
وعدد أفراد األسرة الكبير خصوصا البيوت التي جتمع 
في أحيان كثيرة األب مع عدد من أبنائه املتزوجني، األمر 

الذي يجعل من إقامة ديوانية شيئا صعبا.
ومبا أن معظم البيوت لها ارتدادات قد تكون كبيرة 
في أحيان كثيرة وغير مســتغلة، فإننا نقترح أن يتم 
اســتغاللها بالتنســيق بني البلدية والزراعة والسماح 
للمواطنني الراغبني في االســتفادة من هذه املساحات 
اخلالية بإقامة ديوانية مؤقتة ميكن إزالتها بسهولة عند 
الضرورة وطلب اجلهات املعنية ذلك وفق شروط يلتزم 
بها أصحاب تلك الديوانيات، أو «االســتراحات» مبعنى 
أدق، وأن يتم التصميم بصورة حضارية والئقة وليس 
فيها تشويه للمنظر اجلمالي للمنطقة أو الشارع ومن 
غير أي أذى ميكن أن تسببه للجيران أو رواد الطريق 
مع رسوم رمزية أو تأمني يتم دفعه عند احلصول على 

الترخيص.
هناك أشخاص مبادرون وأصحاب أفكار إيجابية من 
أبناء الكويت، ولو عدنا إلى الديوانيات التي كانت تنتشر 
ومتت إزالتها قبل ســنوات من فريق اإلزالة لوجدنا أن 
هناك الكثير منها كانت بتصاميم مناسبة وغير مؤذية 
لآلخرين، كما أن األشجار التي متت إزالتها أيضا تشكل 
خسارة وطنية، حيث أزيلت آالف األشجار من الساحات 
واالرتدادات وأطراف الطرق وقرب البيوت رغم أن بعضها 
عمرها سنوات، فهل سألنا أنفسنا عن فائدة اقتالع تلك 
األشــجار، أم إن تنفيذ األوامر واجب مهما تكن آثاره 
السلبية وانعكاساته السيئة على البالد وأهلها؟ ورسولنا 
الكرمي يقول: «ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا 
فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إال كان له به صدقة». 
وألن الكويت تعاني من ارتفاع درجات احلرارة وانتشار 
األتربة والغبار، فإننا نقترح أن يتم اشتراط زراعة ولو 
شجرة واحدة على األقل أمام كل بيت وبالتأكيد سيعتني 
أصحابه بها وستعيش وتعود بالفوائد البيئية واجلمالية 
على املنطقــة والبالد عموما بعيدا عن أي تكاليف على 
الدولة، كما نتمنى أن يتم إلزام جميع اجلهات احلكومية 
بزراعة األشــجار حول مبانيها وفي الساحات الترابية 
التابعة لها وكذلك في املواقف املخصصة لها مع متابعة 
من الهيئة العامة للزراعة والبلدية والهيئة العامة للبيئة، 
وأن يتم تشكيل جلنة في كل جهة ملراقبة تلك األشجار 
وحصــر أعدادها وأحوالها ومنع إزالة أي شــجرة من 
أي منطقة وألي ســبب كان إال مبوافقة من «الزراعة» 
و«البيئة» والتعهد بزراعة غيرها واالعتناء بها وإن كان 

ذلك في مكان آخر.

ســعدت جدا حني سمعت 
محاور لقــاء «الكويت ما بعد 
اجلائحة» لسمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ صباح اخلالد، 
واجتماعه مــع قياديي الدولة 
ليعرض تلــك اخلطط ويوجه 
التعليمــات الصارمة  تلــك 
الدولة بهدف املضي  لقياديي 
قدما وإعطاء املشاريع الرئيسية 
األولويــة القصوى من حيث 

الطرح والتنفيذ واملتابعة. 
وقد وضع ســموه النقاط 
على احلروف وقد كانت رسالته 
شــديدة اللهجة ألي مسؤول 
أو قيــادي غير قــادر على 
مواكبة التطور الســريع بأنه 
سيحاسب، وأي قيادي ينجز 
سيكافأ، أحسست بأن الكويت 
نفضت الغبار ووقفت من جديد 
كما عهدناها سابقا، وستتفوق 
في جميع املجاالت واألنشطة 
وستشــهد تطورا تكنولوجيا 

غير مسبوق بإذن اهللا.
شكرا يا سمو رئيس مجلس 
الــوزراء على هــذه اخلطوة 
املوفقة، آملني من اهللا عز وجل 
أن تســتمروا على هذا النهج 
وأن تترجم كلماتكم إلى أرقام.

الناس على  قلما يجتمــع 
حب شــخص ما والثناء عليه 
دون تردد، القبول في األرض 
وفي قلوب الناس نعمة من رب 
العزة لبعض البشر الذين يحبهم 
الناس حلسن األخالق وطيب 
الفعال حتى صار الذكر الطيب 
تزكية لهم في وجودهم وغيابهم، 
إنها معادن الرجال النفيسة التي 
تظهر على احمليا، ليست رياء وال 
سمعة، لكنها طيبة الفعال على 
السجية، على البساطة، والتي 
النفس  الطيب في  األثر  تترك 
والقلب، فيذكر صاحبها باخلير 
في حضوره وغيابه، وتذكروا 
السجية  الناس على  ان محبة 
غالية، ال تشترى باملال وال تباع.
ولقد فجعنــا منذ يومني 
بوفاة الشيخ الطيب عبداللطيف 
الشمري، حمامة املسجد الذي 
كان يســابق املصلــني على 
الصــف األول في كل صالة، 
وال يســبقونه، شيبة احلمد، 
العاليــة، رجل  ذو األخــالق 
كان محل احترام وتقدير من 
اجلميع، كبيرهم وصغيرهم، 
يذكر باخلير على كل لســان، 
يعــرف جميــع املصلني في 
اجلامع ويعرفونــه بل وأهل 
احلي واملنطقة أيضا، ال يذكر إال 
باخلير في كل مجلس، شيخنا 
عبداللطيف الشمري الذي وصل 
في قلوب الناس إلى مرتبة عالية 
بحسن اخللق وجمال السيرة 
ما لم يبلغه الكثيرون، نعمة اهللا 
على عبــاده الصاحلني، أهكذا 
يكــون القبول في األرض؟ ال 

أعلم، رمبا.
أي سر بينك وبني ربك يا 
رجل؟! كل هذا احلب من األهل 
واألصدقاء واخلالن؟! كل هذا 
احلزن لفراقك؟! تتركنا ومتضي 
إلى دار حق يا شيخ عبداللطيف 
ألــم وغصة، من  القلب  وفي 
يواسينا وميسح دموع محبيك؟! 
لكننــا نحــزن وال نقول ما 
تلك  يغضب اهللا، وعزائي هو 
احملبة اخلالصة لك املتجردة من 
املصالح، وتلك الذكرى الطيبة 
التي تركتها من وراءك يا شيخ، 
وأناس عرفوك وأحبوك يدعون 
لك باملغفرة، هنيئا لك تلك املكانة 
في القلوب الصافية، هي سنة 
الرب على جميع اخللق وال راد 
لقضائه سبحانه كتب املوت على 
جميع خلقه، عظم اهللا أجركم 
في الراحل عبداللطيف الشمري، 
ربي يغفر لك ويرحمك ويجعل 
ذكرك في عليني ويجبر قلوب 
محبيك، آسف على اإلطالة، وفي 

اخلتام سالم.

خدمة مميزة لتسهيل إجناز املعامالت.
عمومــا، فإن ما قامــت وتقوم 
به هيئة القوى العاملة من تســهيل 
املعامالت خدمة يجب أن حتتذى بها 
كل اجلهات احلكومية بل االستعانة 
بخبراتها في إجناز هذا التطبيق على 
الرغم مما يقال سابقا عن الهيئة بتأخر 
املعامالت، ومع الوقت أصبحت القوى 
العاملة ســباقة في إجناز املعامالت 
إلكترونيا وبطريقة سلسة وسهلة جدا 
تنطبق عليها كلمة «سهل» وسهلت 
على املراجعني الكثير من الوقت، كما 
منحت املوظفني فرصة لإلبداع بعيدا 
عن االتصال املباشر مع املراجعني.

نأمل في القريب العاجل أن نرى 
توجيه سمو رئيس مجلس الوزراء 
على أرض الواقع وأن تختفي سيارات 
الطباعة من أمام املؤسسات احلكومية 
وال أي مراجــع إال للضرورة وأال 
يتواجــد فيها إال املوظفون لتطوير 

العمل احلكومي.

أكد  ثم  املواطنني،  أعمالهم وخدمات 
سموه اســتعداده التام مع أعضاء 
مجلس األمــة لتحقيــق مزيد من 
اإلجنازات لصالح املواطنني والوطن.
الوزراء  إن سمو رئيس مجلس 
وضع منهاجا واضحا للعمل احلكومي، 
ودعا اجلميع للتعاون من أجل النهوض 
بالعمل احلكومي ومواكبة التطور الذي 
يشهده العالم.. وحرص سموه أيضا 
على تقدمي افضل اخلدمات للمواطنني.

وإننا إذ نحيي سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشــيخ صباح اخلالد فإننا 
نشــد أيدينا على يديه حتى يتمكن 
من تطبيق برامج احلكومة املستقبلي، 
ونأمل أن يوفق املولى القدير سمو 
رئيس مجلس الوزراء في مســعاه 
التنموية  للنهوض بكل املشــاريع 

للوطن.
كلمة لألمير الراحل الشيخ صباح 
«املواطنة  ثــراه:  األحمد، طيب اهللا 
احلقيقية تقاس مبا يقدم للوطن من 
عطاء وإخالص ووالء وتضحية وفداء».

واهللا املوفق.

«هذا ولدنا وهذا من ربعنا».
سمو الرئيس، نأمل ونتفاءل أن 
تكون هذه خطوة في املسار الصحيح، 
ولكن تبقى اإلرادة احلقيقية وحسن 
اإلدارة همــا الفيصل في اإلصالح 

احلقيقي.
القصد.. مررنا بتجارب كثيرة مع 
الوعود احلكومية لبعض املسؤولني 
حول موضوع محاربة الفساد، وال 
أخفيك ســراً يا ســمو الرئيس أن 
املواطن أصبح مطّعماً بأكثر من جرعة 
ضد تصديق أي من هذه الوعود التي 
باتت كإعالنات الشوارع التي تقول 
حّول راتبك وقد تربح مليون دينار، 
لكننا سنبقى متفائلني وسنتمسك 
بكل كلمة قلتها ســموك في لقائك 
مع املسؤولني، ولكننا أيضا سنبقى 
نراقب وننتظر من سموكم إسقاط 

«عتاوية الفساد».

ومحطات الوصول واالستعداد لإلقامة 
الكاملة باملقرات اجلديدة. وما يحدث 
في أفغانستان اآلن وما يترتب عليه 
مــن حتديات للصحــة العامة ليس 
ببعيد عن دول إقليم شرق املتوسط 
مبنظمة الصحة العاملية ألن الكويت 
وأفغانستان أعضاء في هذا اإلقليم 
كذلك فإن هناك أكثر من دولة من دول 
اإلقليم متثل محطات عبور للقادمني 
إلى  أفغانســتان وفي طريقهم  من 
املتحدة األميركية والدول  الواليات 
األخرى، ومن ثم فإن التدريب على 
طب احلشود بدول اإلقليم يبدو أولوية 
إنسانية ومهنية ملحة وليست مجرد 

فكرة.
وأعتقــد أن الوضع الصحي في 
أفغانســتان ســيفرض نفسه على 
جدول أعمال االجتماع اإلقليمي لشرق 
املتوسط للمنظمة والذي سيعقد على 
مســتوى الوزراء في شهر أكتوبر 
املقبل بالقاهرة للجنة اإلقليمية لشرق 
املتوســط، ويجب علينا وعلى دول 
اإلقليم أن تســتعد من اآلن لتجهيز 
السيناريوهات احملتمل حدوثها في 

هذا السياق اإلنساني.

وكذالك األمر بالنســبة لتحويل 
العمالة من كفيل إلى آخر يتم تقدمي 
الطلب ومن ثم موافقة الطرف اآلخر 
التحويل ال تســتغرق دقائق  على 
معدودة بأخــذ املوافقة. وأمام هذا 
العمــل اإلداري املميز الذي لم يتم 
الضوء عليه إعالميا، وهنا  تسليط 
اعتب على هيئة القوى العاملة بعدم 
قيامها إعالميا جتاه ما تقوم به من 

وحتذير سموه هذا يريد منه أن يعلن 
عزم احلكومة التصدي لكل من يريد 

املساس مبقدرات الدولة.
كما طالب ســمو رئيس مجلس 
الدولة بوضع  القياديني في  الوزراء 
خطة زمنية ألعمال وزاراتهم وضرورة 
التعاون مع اجلهــات الرقابية حتى 
تتمكن وزاراتهم من تالفي أي أخطاء 
أو مالحظات.. وتأتي مطالبة سموه 
للقياديني بوضع خطط وبرامج زمنية 
حتى يحرص كل قيادي على تطوير 

بتطبيق «سهل»، والوضع االقتصادي، 
وإلغاء املعامالت الورقية، وضوابط 
تعيني «اإلشــرافية»، وجلنة متابعة 
تنفيذ برامج اجلهات، ومحاســبة 
املسؤولني املتورطني، كلها كانت وما 
زالت هاجس كل مواطن، ولكنها لن 
تنجح إن كان في كل مســاءلة، بند 

القرارات السياسية التي ترتبت عليها 
احلشود باآلالف وهم بالقطع أسعد 
حظا ممن حتولوا إلى أشالء بشرية 
علقت بعجالت اإلخالء العاجل من مطار 
كابول وسقطت من حسابات احلشود 
البشرية التي وضعت مبادئ واتفاقيات 
حقوق اإلنسان أمام امتحانات صعبة.

إن أبسط قواعد وأساسيات الصحة 
العامة تنتهك في كل حلظة بالتجمعات 
البشرية التي تنقل صورها إلينا عبر 
وسائل اإلعالم، وهذه التجمعات ليست 
ثابتة، بل متحركة من محطات االنطالق 
إلى محطات العبور واإليواء املؤقت 

ومن ثم إجناز املعاملة إلكترونيا.
وبالتطبيــق العملي وألكثر من 
نوع من املعامالت كإلغاء إذن عمل 
أو حتويل عمالة او تسلم مستحقات 
املعاملة دقائق  لم تســتغرق  عامل 
معدودة إلجنازها من املوظف املختص 
بإعطاء املوافقة إلكترونيا على إمتام 
املعاملة أو الطلب باستكمال الطلبات 

إلجنازها.

وغير ذوي الكفاءة وتفويت الفرصة 
على األكفاء املؤهلني.

كما حذر ســموه بأن احلكومة 
لن تتهاون في محاسبة أي مسؤول 
وتقدميه للمحاكم متى ثبت تورطه في 
املساس مبكتسبات الدولة واالعتداء 
علــى املال العام، وال شــك أن هذا 
التحذير سيضع حدا حملاولة البعض 
إثارة الفوضى والفساد في مؤسسات 
الدولة، وكانت أن أحالت احملكمة عددا 
من الفاســدين من كبار املسؤولني، 

الوزراء في هذا اللقاء، لن يرى النور 
ولن يجدي نفعاً ما لم يكن صاحب 
الوزراء نفسه،  الرسالة، أي رئيس 
جاداً وصارماً في متابعة الرســالة 

وتطبيقها.
كل ما تفضل به رئيس الوزراء في 
عرض املشاكل كان مهماً جداً، بدءاً 

متعددة وللتصدي لها واحتوائها فإننا 
نحتاج إلى مهارات غير تقليدية وهذا 
ما ننتظره من كليات ومعاهد إلعداد 
الكوادر الصحية والطبية من أطباء 
ومتريض وفنيني وإدارة صحية ألن 
التعامل مع احلشود البشرية ليس له 
نطاق جغرافــي أو زمني محدد وال 
ميكن التنبؤ به، ولكن يجب االستعداد 
له مهنيا وفنيا وعلميا لتستفيد كليات 
الطــب والصحة العامة من الدروس 
التي تنتج عن احلشود البشرية من 
حتديات ســتواجه الصحة والنظم 
الصحية في احلاضر واملستقبل بسبب 

منذ سنوات والتوجه احلكومي 
اإللكترونية بدال  املعامالت  العتماد 
من الورقية مطروح على املعامالت 
احلكومية. وتوج ذلك أخيرا بتوجيه 
سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
صباح اخلالد بضرورة إلغاء املعامالت 
الورقية واعتماد تطبيق «سهل» والذي 
نأمل أن يتم في القريب العاجل لتنتهي 
املعاناة مع الكم الهائل من املستندات 
إلــى اإلدارات احلكومية.  والذهاب 
وستسهم هذه اخلطوة في تخفيف 

االزدحام املروري بالتبعية!
وفــي هــذا الســياق، البد من 
اإلشارة إلى أن هيئة القوى العاملة 
وبالتجربة والتطبيق الفعلي سباقة 
في تطبيق املعامالت اإللكترونية وفق 
خطة مدروسة واضحة املعالم بدأت 
باإلعالن عن التوقيع اإللكتروني أوال 
وهي اخلطوة األولى واملهمة إلجناز 
املعامالت وكم كانت ميسرة مجرد 
زيارة إلدارة العمل واعتماد التوقيع 

سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
صباح اخلالد حتدث بكل شــفافية 
وبعبارة جــادة خــالل لقائه كبار 
الدولة، وقال سموه:  املسؤولني في 
مركب احلكومة لن يتسع ألي قيادي 
غير قادر على حتمل املسؤولية، وركز 
في حديثه إلى إجناز برنامج تطبيق 
«سهل» وذلك باتخاذ عدة إجراءات، 
وأشار إلى أنه لن يتهاون في حتقيق 
أهداف التطبيق، وشدد على أن أي 
تهاون من أي جهة حكومية سيتحمل 
قياديوها املسؤولية، وهذه إشارة إلى 
أنه لن يتهاون مع أي مسؤول ال يقوم 
بتنفيذ تطبيق «سهل» خلدمة املواطنني 
وإجناز معامالتهم دون تأخير. وحتدث 
ســمو الرئيس عن أنه قام بتوجيه 
ديوان اخلدمة بوضع ضوابط جديدة 
للوظائف اإلشرافية ودراسة بشأن 
صــرف مكافآتها وربطهــا باألداء 
واإلجناز، وهذه أيضا إجراءات قانونية 
لوقف محاولة البعض سواء من أعضاء 
مجلس األمة أو كبار موظفي الدولة 
تعيني األقارب واملقربني غير املؤهلني 

تابعت الڤيديو املصور لســمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح 
اخلالد وهو يلتقي الوزراء وقيادات 
الدولة في حوار حول الكويت ما بعد 
اجلائحة عبر جريدة «األنباء»، وقد 
حتدث في هذا اللقاء عن التحديات 
التي تتعلق بعمل القياديني كمكافحة 
الفســاد وتطبيق برنامج «سهل» 
ومعاجلة املشكلة االقتصادية وغيرها 

من املشاكل املعلقة.
كانت رسالة رئيس الوزراء للوزراء 
والقياديــني واضحة وصريحة وال 
حتتاج إلى تفسير أو شرح، إمنا يبقى 
دور املتلقي (القيادات) لهذه الرسالة 
باملصداقيــة واجلدية في تطبيقها، 
ويتوقف جتاوب املتلقي على مدى 
حرص وجدية صاحب الرسالة على 
التنفيذ، وهو اجلانب األهم في هذه 
املعادلة، مبعنى أن كل ما قاله رئيس 

صور احلشود البشرية من األفغان 
التي يزدحم بها محيط مطار كابول 
تثير الكثير من التساؤالت من منظور 
الصحة العامة ومكافحة األوبئة وتضع 
املنظمات الصحية واإلنســانية في 
العالــم وفي اإلقليــم أمام حتديات 
جسيمة تتعلق بتوفير االحتياجات 
األساســية والرعاية الصحية لتلك 
احلشود ســواء حول مطار كابول 
أو في املطار نفســه أو في محطات 
اإليواء املؤقت أو محطات العبور أو 

في أماكن الوصول. 
ومن بني تلك احلشــود مختلف 
األعمار من رجال ونساء وأطفال وكبار 
السن ومرضى بأمراض مزمنة وبعض 
احلاالت املتقدمة وال أعتقد أن هناك 
جهة واحدة مبفردها تستطيع التصدي 
لها أو تتوافر القدرات واملهارات لدى 

النظام الصحي للتعامل معها.
لهذه األسباب ظهر تخصص جديد 
في الصحة العامة، وهو طب احلشود، 
ولم ينتشر االهتمام بهذا التخصص 
على نطاق واسع من قبل ألن احلشود 
لم تكن على الصورة التي نراها اآلن 
والتي جتتمع بها تخصصات فرعية 
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