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صفر إليجاد مختبرات خاصة تساند »الحكومية« في مراقبة األمن الغذائي
المطيري: األمن الغذائي ال يقل أهمية عن األمن القومي ويجب وضع نظم معلومات غذائية لكل دولة لمس�اندة متخذي القرار في مكافحة الجوع
الفكر بعدة مبادرات، ففضال عما 
يقدمه الصندوق الكويتي للتنمية 
االقتصادية من دعم للمش����اريع 
الدول  الزراعية والتنموي����ة في 
النامي����ة فقد س����بق للكويت أن 
طرحت مبادرات مضيئة ملواجهة 
ازم����ة املوارد الغذائي����ة وارتفاع 
اس����عارها ف����ي كثير م����ن الدول 
اإلسالمية، حيث قدم صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد مبادرة 
إلنشاء صندوق »احلياة الكرمية 
الدول اإلسالمية«  لإلنس����ان في 
والذي يهدف ال����ى دعم مبادرات 
توفير السلع الغذائية األساسية 
للمحتاجني بشكل سريع واملساهمة 
في برامج زيادة انتاجية احملاصيل 
املبادرات  الزراعية والتعاون مع 

املثيلة في العالم.
 ولفت إل����ى أن الكويت قدمت 
لتأس����يس هذا الصن����دوق دعما 
مادي����ا متبرعة مببلغ 100 مليون 
دوالر كما خصصت قبل ذلك مبلغ 
300 ملي����ون دوالر لدعم مبادرة 
تأسيس »صندوق مكافحة الفقر« 
مشيرا الى أن األمن الغذائي شكل 
محورا أساس����يا من محاور عمل 
معهد الكويت لألبحاث العلمية منذ 
انطالقته عام 1967 حيث كان مجال 
الزراعة والثروة السمكية واالحياء 
البحرية من أول مجاالت البحث في 
املعهد مبينا أن تطور عمل االنسان 
في هذا الشأن شكل »ادارة موارد 
التي  البحرية«  الغذاء والعل����وم 
ضمت دائرة الزراعة في املناطق 
القاحلة والتخضير ودائرة الزراعة 
والبيئة البحرية والثروة السمكية 

ودائرة التكنولوجيا احليوية.
وخلص ال����ى أن مفهوم االمن 
الغذائي يرتبط بأمن كل دولة وال 
يقل أهمية عن األمن العس����كري 
معتبرا أن القلق متزايد من مواجهة 
العديد من الدول مش����كلة بشأن 
انت����اج الوقود احليوي مما يؤثر 
سلبا على توافر الغذاء لعدد مخيف 
من الناس مش����ددا على ضرورة 
تأسيس نظم وطنية للمعلومات 
الغذائية ورسم خرائط ذات صلة 
بعدد الذين يعانون من قلة الغذاء 
ملساندة متخذي القرار في مكافحة 

الفقر واجلوع.

أن الهدف املنشود من مؤمتر القمة 
العاملي لألغذية الذي عقد في العام 
1996، خفض عدد من يعانون من 
اجلوع وسوء التغذية إلى النصف 

بحلول العام 2015. 
ولفت املطيري الى أن الوصول 
إلى هذا الطموح يتطلب عمال دؤوبا 
منظما ودقيقا على املس����تويات 
الوطنية واإلقليمية والدولية، الفتا 
إلى أن التحديات القائمة ليس����ت 
بالسهلة أو اليسيرة وفقا ملا بينته 
التقارير الدولية، وذلك بس����بب 
ارتفاع عدد م����ن يعانون اجلوع 
في العالم مبقدار 100مليون شخص 
مع نهاية الع����ام 2009 ليتجاوز 
املليار نس����مة، مبقدار وفاة طفل 
كل ست ثوان، ناهيك عما تشير 
له التقديرات م����ن أن هناك 370 
مليون شخص آخرين قد يواجهون 
املجاعة بحلول العام 2050 إذا لم 
يتم الب����دء بتخصيص مزيد من 

األراضي إلنتاج الغذاء. 
وأوضح أن الكويت ترجمت هذا 

الغذائي والتي تقوم البلدية بدورها 
متعاونة مع هيئة الزراعة ووزارة 
املالية بتوفير أراض زراعية، إضافة 

لتوفير الدعم الالزم للمزارعني.

قلق دولي

ومن جهته قال مدير عام معهد 
الكويت لألبحاث العلمية د.ناجي 
املطيري: يأتي هذا املؤمتر في وقت 
يتزايد فيه القلق الدولي بش����أن 
األمن الغذائي، وهو ما حدا مبنظمة 
األمم املتح����دة لألغذية والزراعة 
)الفاو( إلى عقد مؤمتر دولي قبل 
عدة شهور في العاصمة اإليطالية 
روما حتت عنوان »قمة اجلوع« 
بحضور ستني من رؤساء الدول 
واحلكومات و191 وزيرا نيابة عن 
182 بلدا إلى جانب اإلحتاد األوروبي 
ومنظمات دولية، وقد صدر عنهم 
إعالن روما الذي تضمن عددا من 
املب����ادئ والتوجيهات، وأكد على 
ضم����ان بلوغ الغاي����ة األولى من 
األهداف اإلمنائية لأللفية، مبينا 

العاملية الغذائية كمنظمة »الفاو« 
للمس����اهمة الفعلية في معاجلة 
النباتات  التصح����ر واس����تزراع 

املثمرة.

االستثمار في اإلصالح البيئي

وذكر د.صف����ر أن لدى الهيئة 
العامة للزراعة والثروة السمكية 
رغب����ة في االس����تثمار في مجال 
اإلصالح البيئي من خالل مكافحة 
التصحر واستغالل مياه الصرف 
الصحي املعاجلة في غسل التربة 
امللحية وتقليل ملوحتها وزراعة 
نباتات ومحاصيل تتالءم وأجواء 
الغذائي  الكويت، مبينا أن األمن 
يعد من ابرز التحديات أمام التنمية 
الش����املة، ومؤك����دا أن التصحر 
مشكلة املشاكل في الكويت التي 
تواجهها البالد والتي حتتاج إلى 

إيجاد مشاريع تقاوم مخاطرها.
ولفت صف����ر إلى أن احلكومة 
أعلنت عن 798 مشروعا تنمويا 
وسيكون من أهمها مشاريع األمن 

جتوي����د البضاعة في األس����واق 
احمللية واإلقليمية والعاملية لكي 
تستوعب وتنشد املنتج األفضل 
الذي سيلبي تعطش االسواق إلى 

املنتجات الغذائية املميزة.
وأشار د.صفر إلى وجود تصور 
خللق صناعات كمنتجات زراعية 
حتويلية تتمثل في صناعة األسمدة 
بأنواعها املختلفة الستخدامها في 
حتسني إنتاجية األراضي الزراعية 
في البالد والت����ي تعتبر مرتكزا 
أساس����يا في التنمية االقتصادية 
لتوفي����ر األمن الغذائي، مش����يرا 
إلى أن ذل����ك ما يدعو إلى تطوير 
الصناعة والزراعة الغذائية لزيادة 
مساهمتها في االقتصاد الوطني، 
فضال عن تشخيص الوضع الراهن 
للصناعات والتفكير حول كيفية 
معاجلة املعوقات من خالل التعاون 
والتنسيق بني اجلهات ذات الصلة 
واملتمثلة في كل من بلدية الكويت 
والهيئ����ة العامة للزراعة ووزارة 
املالية ناهيك عن دعوة املنظمات 

من مجاالت احلياة هناك إمكانية 
إنشاء صناعات حديثة معتمدة على 
التقنية احلديثة في التصميم والري 
واحلص����اد والتعليب والتخزين 
والنقل، متمنيا أن يتم طرح عدد من 
األفكار العلمية احلديثة في املؤمتر 
والتي تساعد على إنشاء الصناعات 
احلديثة واملتطورة وتطوير احلياة 

الزراعية والغذائية.
الزراعات  أن  وأوضح د.صفر 
حتت����ل مركزا متقدم����ا في قائمة 
استخدامات تقنية »النانو«، مبينا 
أنه عن طريقها ميكن صناعة أدوات 
تساعد على زيادة اخلصوبة في 
إنتاجية احملاصيل  التربة ورفع 
الزراعي����ة كما ميكن إنتاج أدوات 
صغي����رة ف����ي رش املخصب����ات 
الزراعية مبعدالت متقنة ومقننة 

بعناية شديدة.
وقال: البحث عن فرص حقيقية 
ميكن أن تبن����ى عليها صناعات 
حديث����ة ذات تكلفة اقل هو هدف 
من أهداف املؤمتر، والتي من شأنها 

الصناعي، إضافة الى إنشاء قطاع 
خاص متطلع ومتحفز لتأسيس 
مشاريع زراعية وصناعات غذائية 
حقيقية وفعالة تس����اهم في دعم 
الن����اجت احمللي، مبين����ا ان البالد 
تستورد معظم احتياجاتها الغذائية 
من اخلارج وذل����ك ما تطلب من 
الهيئات املعنية تشجيع الصناعات 
الزراعية والغذائية وتنميتها لتكون 

رافدا مهما لالقتصاد الوطني.
وشدد على أهمية دور التقنية 
احلديثة في تطوي����ر الصناعات 
الغذائي����ة بجميع مراحلها ومنها 
الزراعية  اس����تصالح األراض����ي 
وحفر اآلبار االرتوازية واالستزراع 
الس����مكي واالس����تفادة من املياه 
املعاجلة ثنائيا وثالثيا بهدف الري 
للحيازات الزراعية، كما أكد على 
أهمية تربية الث����روة احليوانية 
والس����مكية والدواجن بأنواعها 
من خالل دعمها وتوفير األعالف 

املصنعة محليا قدر اإلمكان.
وأضاف د.صفر انه في كل مجال 

دارين العلي
أكد وزير األشغال ووزير الدولة 
لشؤون البلدية د.فاضل صفر ان 
القيادة السياسية تشعر باحلاجة 
امللحة لض����رورة توفير مقومات 
األمن الغذائي، مشددا على ضرورة 
إيجاد مختبرات خاصة تس����اند 
املختبرات احلكومية ملراقبة كل 
ما يتعلق باألمن الغذائي، مشيرا 
الى ان مجلس الوزراء وافق على 
إنشاء الهيئة العامة للغذاء وهي 
اآلن في طور املراجعة التي عملت له 
مسودة ومت إحالتها إلدارة الفتوى 
والتشريع والتي ستكون مظلة لكل 
اجلهات املعنية في الغذاء فحصا 

وانتاجا وتداوال.
افتتاحه  وأشار د.صفر خالل 
مؤمت����ر الكوي����ت األول »األم����ن 
الغذائي« صب����اح أمس في معهد 
الكويت لألبحاث العلمية الى ان 
الهيئة العام����ة للزراعة والثروة 
الس����مكية معنية بقضايا األمن 
الغذائي خاصة في اجلانب الزراعي، 
مؤكدا ان الدولة متتلك ثروة حياتية 
بحرية كبيرة من ش����أنها توفير 
الغذائية  الكثير من االحتياجات 

محليا بنسبة %60.
وأوضح ان البالد تعمل على 
الغذائية  املواد  استيراد بعض 
من اخلارج، مشيرا الى ان بلدية 
الكويت والهيئة العامة للزراعة 
تعمالن على من���ح الكثير من 
الزراعية للمساهمة  احليازات 
في ضمان األم���ن الغذائي، كما 
ان ل���دى الهيئة العامة للزراعة 
والثروة السمكية مشروع إنتاج 
الالح���م، ناهيك عن  الدج���اج 
الثروة احليوانية  دعمها ملربي 
باألعالف عبر ميزانيات خاصة 
والعمل على دعم منتجات األلبان 

ومشتقاتها.

االستعانة بالتقنية الحديثة

وأك����د د.صفر رغب����ة الدولة 
في االستعانة بالتقنية احلديثة 
والبحث عن السبل لدعم الزراعة 
وزيادة اإلنتاج وحتس����ني النوع 
بهدف إنشاء صناعة غذائية محلية 
ووجود مؤسس����ات مالية ممولة 
كاحملفظة الزراعية في بنك الكويت 

أكد أن القيادة السياسية تشعر بالحاجة الملحة لضرورة توفير مقوماته

تكرمي احدى املشاركات في املؤمتر

د.أسيل العوضي خالل لقائها مسؤولي تعاونية العديلية

جولة في تعاونية »صباح السالم« عبدالرحمن العتيبي يقص الشريط مفتتحا املهرجان

السمحان: تفعيل رقابة »الشؤون« يكفي
 إللغاء القانون الجديد.. واألولوية لمناقشة الغالء 

محمد راتب
ف���ي اط���ار جولته���ا على 
اجلمعيات التعاونية في الدائرة 
الثالثة ناقشت النائبة د.أسيل 
العوضي م���ع رئيس واعضاء 
مجلس ادارة جمعية العديلية 
التعاون  التعاوني���ة قان���ون 
اجلديد وتقدمي املبادرة بايصال 
املالحظات واملقترحات املطروحة 
التي متت مناقشتها مع اعضاء 
االدارة واخذها بعني  مجل���س 
االعتبار بتعديل بعض احكام 
التعاون���ي  القان���ون  وم���واد 

اجلديد.
وصرح ام���ني الصندوق بجمعي���ة العديلية 
التعاونية أس���امة السمحان بان رئيس واعضاء 
املجلس أبدوا حتفظهم على بعض املواد وخاصة 
امل���ادة رقم 11 التي تنص على ان يتكون املجلس 
املنتخب من خمسة اعضاء بدال من تسعة اعضاء 
مما يجعل اتخاذ القرارات التي تخص اجلمعيات 
ناقصة وتثقل كاهل االخوة املنتخبني ملتابعة جميع 
اللجان املنبثقة من مجل���س االدارة، كما حتفظ 
اعضاء املجلس على امل���ادة رقم 19 والتي حتدد 
الصوت الواحد لكل عضو في اجلمعية العمومية 
الختيار مرشحي مجالس ادارات اجلمعيات مما 
يحد من حرية اختيار املرشحني االنسب لقيادة 

دفة اجلمعيات التعاونية.
الى ذلك طالب الس���محان وزارتي الش���ؤون 
والتجارة والسادة اعضاء مجلس االمة بأولوية 
مناقشة ومحاربة غالء االسعار الذي بات يؤرق 
املس���تهلكني ويبعد املس���اهمني عن الشراء من 
اجلمعي���ات التعاوني���ة والتوجه الى االس���واق 

املوازية للبحث عن االس���عار 
االرخص والقليلة اجلودة مما 
يساهم في اخلروج عن النهج 
التعاوني الذي انشئت من أجله 
اجلمعيات التعاونية والتي تعد 
من املشاريع احليوية التي تهم 
املواطن واملقيم على حد سواء 
والتي متتاز بها دولتنا احلبيبة 
حتى اضحت جتربة رائدة في 
الوط���ن العربي بل والش���رق 
االوسط تستفيد بها اآلن ومن 
جتاربها جميع الدول من خالل 
زيارات الوفود التعاونية للبالد 
للوقوف على احلركة التعاونية 
ومعطياتها والتي انشئت بسواعد رجال الكويت 
الشرفاء دون الطعن والتعميم على مجالس االدارات 
املوجودة حاليا في اجلمعيات. و شدد السمحان على 
ان الدور الرقابي لوزارة الشؤون على اجلمعيات 
التعاونية يكفي اللغاء القانون اجلديد ويحد من 
تعديله معتبرا تدخل وزارة الشؤون في القرارات 
املوج���ودة حاليا للجمعيات التعاونية رقابة من 
الدرجة االولى وحت���د من الكثير من التجاوزات 

واالخطاء.
كما ناشد اسامة السمحان وكيل وزارة الش��ؤون 
اط����الع االخوة التعاونيني واستش���اراتهم فيما 
يخص القوانني اجلديدة املراد تطبيقها في اجلمعيات 
التعاونية. وفي ختام الزيارة قام رئيس وأعضاء 
مجلس ادارة جمعية العديلية التعاونية بجولة في 
السوق املركزي مع النائبة د.أسيل العوضي ومت 
اطالعها على ابرز املشاكل التي تواجهها اجلمعية 
مثمنني زيارتها للتعرف عن قرب على هذه املشاكل 

وطرق معاجلتها.

عل���ى املس���تهلكني، فقد زادت 
املبيعات من سنة 2006 لتصل 
في نهاية العام املنصرم 2009 

إلى نحو 18.5 مليون دينار.

مشاريع إنشائية

وفي رده على سؤال إن كانت 
املهرجانات تقام في جميع أسواق 
وفروع اجلمعية، أجاب العتيبي 
بأن املهرجان التسويقي سيكون 
في سوق رقم 1 وسوق رقم 3 ألن 
السوق رقم 2 يشهد ترميمات 
في الوقت احلالي بعد أن مضى 
على بنائه 30 سنة، وقد وضع 
مجلس اإلدارة في خطته أن يبنى 
بدوري����ن، الفتا إلى أنه يحاول 
التفاوض مع البلدية على أخذ 
استثناء في هذا املجال، ولكنه 
يح����رص عل����ى أال يرتكب أي 

مخالفات في هذا الصدد.
وعن املشاريع اإلنشائية التي 
ينوي مجلس اإلدارة تنفيذها، 
أكد العتيبي أن اجلمعية بصدد 
إجناز الفرع رقم 13 قرب عمارات 
صباح السالم، والفرع رقم 17، 
كما أن الفرع رقم 16 مت تسلمه 
من املؤسس���ة العامة لإلسكان 
بصورة رس���مية وهو مبنزلة 

سوق مركزي مصغر.

البضائع  الكثير م���ن  ش���راء 
التخفيضات في  التي تشملها 
املهرجان���ات التعاونية، وذلك 
لتخزينها وبيعها بسعر أعلى، 
مؤكدا أن مجلس اإلدارة اتبع في 
هذا الصعيد سياسة للحد من هذا 
األمر، وهو ما سينعكس إيجابا 
على املستهلكني من املساهمني 

والوافدين.
أن  العتيب���ي  وأض���اف 
إس���تراتيجية مجلس اإلدارة 
احلالي في إعطاء املس���اهمني 
وأهالي املنطقة األولوية دائما في 
خططها وأنشطتها التسويقية، 
انعكس عل���ى املنطقة إيجابا، 
وأوقف عزوف بعض املساهمني 
إلى  عن جمعيتهم، ليع���ودوا 
تسويق بضائعهم منها مجددا، 
ب���ل إن أهالي املناطق احمليطة 
مبنطقة صباح الس���الم، باتوا 
يتسوقون من جمعيتنا بعدما 
تردد الصدى الطيب والسمعة 
احلسنة ملجلس اإلدارة، وقال: إن 
هذا يعود بالدرجة األولى لفضل 
اهلل تعالى، وم���ن ثم خطتنا 
السنوية الت�����ي ركزنا فيها على 
كسر االحت����كار وفتح املجال 
للش���ركات املنافس����ة إلدخال 
بضائعها، وهو ما يعود بالنفع 

شم�����لت نحو 250 صنفا من 
السلع االستهالكية والغذائية، مت 
دعمها من قبل الشركات الكبيرة 
مثل علي عبدالوهاب، والوزان، 

والبحر.

مهرجانات دورية

وأوضح أن تعاونية صباح 
السالم التي مضى على تأسيسها 
نحو 30 عاما، أقامت خالل الفترة 
األخيرة الكثير من مهرجانات 
خفض األسعار، منها مهرجان 
بداية العام، ومهرجان هال فبراير، 
واملهرجان السعودي، واملهرجان 
الصيف���ي، ومهرجان رمضان، 
ومهرجان لوازم البر، ومهرجان 
القرطاسية والعودة إلى املدارس، 
مشيرا إلى أن الصيف سيشهد 
مهرجانات مميزة ميكن أن يدخل 
معها مهرجان رمضان والعودة 
إلى املدارس، ومهرجان الطفل، 
وال���ذي كان لتعاونية صباح 
السالم الس���بق فيه، ومن ثم 
أصبح منوذجا لباقي اجلمعيات 

التعاونية.
وقال إننا في قطاع التعاون 
نعاني من وجود بعض أصحاب 
البقاالت واألس���واق املوازية 
واملطاعم الذي���ن يعمدون إلى 

القائمني على هذا العمل، فإننا 
جنحن���ا في حتقي���ق املعادلة 
الصعبة والتي تتمثل في كيفية 
توفير السلع املميزة للمستهلك 
بأرخص األسعار، حيث إن نسبة 
التخفيضات تصل في العديد من 
األصناف إلى نحو 80% فضال عن 

عروض ال� 2 بسعر ال� 1«.
وأشار إلى أن الوصول إلى 
التخفيضات  هذا املستوى من 
ج���اء نتيجة جله���ود حثيثة 
بذله���ا مجل���س اإلدارة ف���ي 
التفاوض مع الشركات املوردة 
للسلع واألصناف التي تشملها 
أنه »لوال  التخفيضات، مؤكدا 
السمعة الطيبة التي حظيت بها 
اجلمعية خالل الفترة األخيرة 
ملا وافقت تلك الش���ركات على 
التع���اون معنا وتق���دمي هذه 
العروض املميزة على أصنافها، 
فعلى سبيل املثال مت تخفيض 
سعر كرتون مياه الشرب من 
805 فلوس إلى 150 فلسا، كما أن 
سعر أرز »إنديا جيت« انخفض 
إلى 10.750  من 15.750 دينارا 
دنانير، ف���ي حني مت تخفيض 
زيت الذرة »عافية« من 3.190 
دناني���ر إل���ى 2.070 دين���ار، 
عالوة على تخفيضات كبيرة 

محمد راتب
ش���دد رئيس مجلس إدارة 
جمعية صباح السالم التعاونية، 
العتيبي، على أن  عبدالرحمن 
أدرج  اإلدارة احلالي  مجل���س 
قضية رفع الع���بء عن كاهل 
املساهمني في س���لم أولوياته 
املهمة، وذلك ملا تشهده السلع 
من ظاهرة ارتفاع األسعار والتي 
وصفها باجلائرة وغير املبررة، 
مشيرا إلى أن ما متلكه تعاونية 
صباح السالم من عالج ناجع 
له���ذه الظاه���رة، يعتمد على 
إقام���ة املزيد م���ن املهرجانات 
التس���ويقية بصورة دورية، 
أهالي  والتي تلب���ي متطلبات 
املنطقة واحتياجاتهم بأرخص 
األسعار على مستوى تعاونيات 

الكويت.
العتيب���ي في مؤمتر  وقال 
صحافي عقده مس���اء أول من 
أم���س، على هام���ش افتتاحه 
ملهرجان حتطيم األس���عار في 
جمعية صباح السالم التعاونية، 
والذي روعي فيه تقدمي أجود 
السلع واألصناف ذات الوكاالت 
التجارية املعروفة في السوق 
الكويت���ي بأرخص األس���عار: 
»بفضل اهلل وبجهود وتكاتف 

»تعاونية العديلية« استقبلت النائبة د.أسيل العوضي لمناقشة القانون

العتيبي: تعاونية صباح السالم تقيم مهرجانًا ضخمًا 
لتخفيض األسعار إلى 80% وعروض ال� »2 بسعر الواحد«

توفير السلع المميزة بأرخص األثمان معادلة صعبة استطعنا تحقيقها 

أسامة السمحان

)أسامة البطراوي( د.فاضل صفر ود.ناجي املطيري في مقدمة احلضور


