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رئيس مجلس إدارة الشركة أشاد بحرص الوزارة على مراعاة شروط السالمة الغذائية

مراعاة إجراءات السالمة الغذائية في التعامل مع وجبات األطفال )محمد ماهر(فهد األربش متحدثا للزميل أسامة دياب

أسامة دياب
أكد رئيس مجلس إدارة شركة إبحار للتجهيزات الغذائية فهد جواد األربش أن حرص وزارة التربية على توفير وجبات صحية متكاملة حتتوي على العناصر الغذائية الضرورية للنمو اجلسدي 

والعقلي للطالب في مرحلتي رياض األطفال واالبتدائي يعتبر نقلة نوعية في مسيرة التعليم في الكويت ويعكس مدى حرص الوزارة على غرس العادات الغذائية السليمة في نفوس األطفال، 
مستغربا اللغط املثار حول مناقصة التغذية في املرحلة االبتدائية، مشددا على ان الوزارة حددت آليات اختيار الشركات من خالل سلسلة من الشروط تعتمد على معايير اجلودة املتعارف 

عليها عامليا. وأضاف األربش أن الوجبة بشكلها احلالي حتتوي على عناصر غذائية قد يعجز بعض أولياء األمور عن توفيرها ألبنائهم، مثنيا على حرص حكومة الكويت على اإلقدام على مثل 
هذا املش�روع الذي يعنى في املقام األول ببناء جيل قادر على العطاء، مش�يدا بتعاون وزارتي التربية والصحة في اختيار الشركات 
ومتابعتها األمر يصب بالدرجة األولى في مصلحة الطالب الذي هو مس�تقبل هذا البلد. وأش�ار إلى أن شركة إبحار مسؤولة عن توريد 

الوجبات الغذائية لطالب املرحلة االبتدائية في محافظة حولي بطاقة إنتاجية تبلغ 22 ألف وجبة يوميا، أما فيما يخص مناقصة مرحلة 
رياض األطفال فالش�ركة تورد حملافظتي اجله�راء والفروانية واملعاهد اخلاصة مبعدل 17 ألف وجبة يومي�ا، مثمنا دور وزارة التربية 

وتعاونها مع الش�ركات وتذليلها جميع الصعوبات التي تواجهها من خالل اجتماعات دورية مع مسؤولي الوزارة الذين يؤكدون في كل مرة 
حرصهم الدائم واملستمر على توفير الوجبات املالئمة والصحية حسب شروط املناقصة. »األنباء« التقت األربش وقلبت معه األوراق وتعرفت على 

مكونات ومراحل جتهيز الوجبات الغذائية للطالب في املرحلة االبتدائية، فإلى التفاصيل:

الوجبات الصحية 
المتكاملة لالبتدائي 

والرياض نقلة 
نوعية في مسيرة 
»التربية« وتعكس 

حرصها على غرس 
العادات الغذائية 

السليمة في 
نفوس األبناء

مناقصة 
صغيرة ال تتجاوز 

ال� 60 مليون دينار 
أنعشت السوق 

وحركت أكثر
من ألف شركة 

تعاون وزارتي 
التربية والصحة 

في االختيار 
والمتابعة يصب 
بالدرجة األولي 

في مصلحة الطالب 
الذي هو مستقبل 

هذا البلد

ما سللر اللغللط املثار حللول وجبات طللالب املرحلة 
االبتدائية؟

بداية علينا أن نقر بأن حرص الوزارة على توفير 
وجبات صحية متكاملة حتتوي على العناصر الغذائية 
الضرورية للنمو اجلسدي والعقلي للطالب وتراعي 
احلاالت املرضية بينهم في مرحلتي رياض األطفال 
واالبتدائي يعتبر نقلة نوعية في مس���يرة التعليم 
في الكويت ويعكس مدى حرص الوزارة على غرس 
العادات الغذائية الس���ليمة في نفوس األطفال بهذه 
املرحلة العمرية املهمة واخلطيرة والتي تعتبر فرصة 

ذهبية لتعلم جميع العادات الغذائية السليمة.
ولذلك أستغرب اللغط املثار حول مناقصة التغذية 
في املرحلة االبتدائية، فاملناقصة ليست جديدة على 
وزارة التربية التي طبقتها على مرحلة رياض األطفال 
منذ فترة ليست بالقليلة مما شكل لها جانبا جيدا من 
اخلبرة املميزة في التعامل مع الشركات وحتديد آليات 
املفاضلة بينها من خ���الل معايير اجلودة املتعارف 
عليها عاملي���ا وخصوصا عندما ق���ررت الوزارة أن 
تشمل التغذية طالب املرحلة االبتدائية، مع الوضع 
في االعتبار أن التغذية في رياض األطفال ال تختلف 

كثيرا عنها في املرحلة االبتدائية.
وهنا أود أن أشير إلى أننا أيضا في »إبحار« لسنا 
جديدين على هذه املناقصة التي نتعامل معها للعام 
الرابع على التوالي بنجاح كبير بداية من مرحلة رياض 
األطفال وصوال إلى التغذية في املرحلة االبتدائية ولدينا 
قدر كبير من اإلمكانيات التي تؤهلنا ليس لنقوم بها 
على الوجه األكمل فقط بل تضعنا في مقدمة الشركات 

اخلاصة باألغذية واملشروبات في الكويت.
أعتقد أن اللغط ح���ول املناقصة غير مبرر ألنها 
أخذت الوقت الكافي في مناقش���تها من قبل اجلهات 
املعنية مثل وزارتي التربية والصحة وغيرهما وكان 
شغلهم الشاغل وهمهم األكبر هو الوصول إلى وجبة 
غذائية متكاملة العناصر. وعلينا أن نعترف أن الوجبة 
بشكلها احلالي حتتوي على عناصر غذائية قد يعجز 
بعض أولياء األمور عن توفيرها ألبنائهم في املنزل، 
فعلى س���بيل املثال الوجبة حتتوي على »التشيري 
توماتو«، »البيبي كاروتس«، والكرواسون واحلليب 
والسندويتشات مبختلف أنواع اجلنب، باإلضافة إلى 

البسكويت والفواكه.
هللل من املمكن أن تعطينا فكللرة عن املناقصة وآلية 

اختيار الشركات؟
تشمل املناقصة توفير وجبات التغذية املدرسية ل� 
134 ألف طالب وطالبة في املرحلة االبتدائية باحملافظات 
التعليمية ال� 6 بتكلفة إجمالية معتمدة من مجلس 
الوزراء تبلغ 59 مليون دينار موزعة على 3 سنوات، 
علما أن هذه املناقصة تعتبر املرحلة الثانية من مشروع 
التغذية والتي جاءت بعد االنتهاء من املرحلة األولى 

واخلاصة بتغذية أطفال مرحلة رياض األطفال.
وهنا أود أن أشيد بدور وزارة التربية وحرصها على 
اختيار الشركات املميزة والقادرة على تنفيذ املشروع 
وفق معايير اجلودة من خالل سلسلة من اإلجراءات 
التي يجب أن تنطبق على الشركات املستهدفة للتنفيذ، 
فعلى سبيل املثال ال احلصر يجب أن تكون الشركة 
املختارة حاصلة على شهادة اآليزو 22000 واملختصة 
بالس���المة الغذائية وهذا ليس باألمر اليس���ير ألنه 

يتطلب شهادة من شركة معتمدة من خارج الكويت 
تأتي بفريق عمل متخصص للتأكد من توافر شروط 
السالمة الغذائية في الشركة من خالل فحص املعدات 
واملوظفني ومستويات النظافة ومعايير جودة املنتج 
باإلضافة إلى إمكانيات الشركة املادية وقدرة القوى 
العاملة فيها. وللحقيقة فإن الش���ركات القادرة على 

تنفيذ مثل هذه املناقصات قليلة جدا.

مللاذا عن دور الصحللة الوقائية كعنصللر فارق في 
االختيار واملتابعة؟

وزارة الصحة تلعب دورا أساس���يا في االختيار 
واملتابعة، فنحن في الش���ركة متعاقدون مع مختبر 
معتمد من وزارة الصحة يأخذ عينات عشوائية من 
املوظفني كل شهر باإلضافة ملتابعة الشهادات الصحية 
والزيارات املفاجئة ملوقع التجهيز للتأكد من صالحيته. 

وأعتقد أن تعاون وزارتي التربية والصحة في االختيار 
واملتابعة يصب بالدرجة األولي في مصلحة الطالب 

الذي هو مستقبل هذا البلد.
ما مراحل جتهيز الوجبة الغذائية للطالب؟

مراحل طويل���ة ومعقدة ألنها تس���تهدف صحة 
الطالب، وعادة ما نتعاقد مع شركات كبيرة لتوريد 
ساندويتش���ات جاهزة، ولكن في ح���ال قمنا نحن 
بتجهيزها لدينا سلس���لة من اإلج���راءات بداية من 
فرز اخلضراوات واختي���ار النوعيات اجليدة منها، 
ثم تأتي مرحلة التعقيم والغس���يل بأجهزة خاصة 
معتمدة عامليا، ثم توضع بعد ذلك في النشافات ليتم 
جتفيفها وبعد ذلك توضع في حافظات في الثالجة 

ويتم إخراجها قبل 
التجهيز بساعة، وعادة ما تكون مرحلة التجهيز 
من املراحل السهلة ألن أغلبها عناصر جاهزة وتنتهي 
بإغالق علبة الوجبة، ثم تأتي مرحلة اختيار عينات 
عش���وائية إلرس���الها لوزارة التربية والتي بدورها 
ترس���لها ملختبرات وزارة الصحة العتمادها، وعند 
وصول الوجبة للمدرس���ة يأتي دور املش���رفات في 
املدارس للفحص األخير بصورة عش���وائية والتأكد 
م���ن صالحية الوجبة قبل تس���ليمها للطالب وهذه 
اإلجراءات تعتبر على درجة قاسية جدا من الصرامة 
والهدف منها هو محاولة تقليل اخلطأ البشري لنسبة 

تكاد تكون معدومة.
أود أن أش����ير الى أننا نهتم بصورة خاصة بنظافة 
األش���خ����اص الذين يقومون على إعداد الوجبة من 
خالل األدوات التي تراعي أس����س الصحة العامة مثل 
القفازات والكمامات وغط�����اء الرأس، باإلضافة إلى 
متابعة شهاداتهم الصحية وتفتي��ش دوري عليهم كل 
ساعة، أضف إلى ذلك االهتمام بنظافة السيارات التي 

تنقل الوجبات وغسلها وتعقيمها بشكل يومي.
كم وجبة تنتجونها يوميا وفي أي محافظة؟

في مناقصة املرحلة االبتدائية نحن مسؤولون عن 
توريد وجبات محافظة حولي والتي تقع ضمن نطاق 
املجموعة الرابعة ونوف���ر 22 ألف وجبة يوميا. أما 
فيما يتعلق برياض األطفال فنحن نتولى محافظتي 
اجلهراء والفرواني���ة واملعاهد اخلاصة بطاقة تبلغ 

حوالي 17 ألف وجبة يوميا.
تهتمون بشللكل ممتاز بجودة الوجبة ولكن السؤال 
الذي يطرح نفسه هل من املمكن أن تتأثر الوجبة بفترة 
التخزين القصيللرة منذ إعدادها وحتللى توزيعها على 

الطالب؟
من املس���تحيل أن تتأثر ألننا ننتهي من مرحلة 
الوجبات حوالي الساعة الرابعة صباحا وتوضع في 
الثالجات لدينا وعند خروجها تكون السيارات مجهزة 
على درجات احلرارة املطلوبة وحتملها الس���يارات 
للمدارس وتقف كل سيارة أمام املدرسة اخلاصة بها 
حلني املوعد احملدد للس���ماح بدخولها قبل الفرصة 
بوقت قصي���ر وذلك من خالل تنس���يق بيننا وبني 
املدارس، ومن هنا يتضح أن الوزارة حلت مش���كلة 
األخطاء الناجمة عن التخزين وذلك ألن كل مدرسة 
مخصص لها سيارة مجهزة حلفظ الطعام في درجة 

احلرارة املطلوبة.
ما أبرز املعوقات التي تواجهكم؟ وهل تأثرمت بارتفاع 

األسعار في الفترة املاضية؟

األربش ل� »األنباء«: »إبحار« توفر 39 ألف وجبة 
متكاملة يوميًا في مشروع تغذية االبتدائي 

والرياض وفق معايير الجودة العالمية

دقة متناهية في مرحلة غسيل اخلضراوات

رئيس مجلس 
إدارة شركة إبحار 
للتجهيزات الغذائية 
فهد األربش
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اسطول من السيارات املجهزة لضمان وصول الوجبات في أفضل حالة مرحلة ما قبل التغليف

مراحل تجهيز 
الوجبة تخضع 

إلجراءات صارمة 
ونسبة الخطأ 
البشري تكاد 

تكون معدومة

المناقصة 
اشترطت حصول 

الشركات 
المختارة على 
شهادة اآليزو 

 22000
والمختصة 

بالسالمة الغذائية

الوزارة التزمت 
اختيار الشركات 

وفق آليات واضحة 
تعتمد على معايير 
الجودة المتعارف

 عليها عالميًا

حريصون
 في »إبحار« على 
دعم وتشجيع 

العمالة  الوطنية 
وتشكل %30 

من طاقة 
العمالة لدينا

نثمن دور وزارة 
التربية وتعاونها 

لتذليل جميع 
الصعوبات من 

خالل اجتماعات 
دورية مع 
مسؤوليها

ال نق���دم على أي مناقصة إلى من خالل دراس���ة 
جدوى اقتصادية تراعي جميع املتغيرات حول السلع 
املس���تهدفة مبا فيها ارتفاع األسعار، وكنا متوقعني 
االرتفاع املطرد في األسعار بنسبة من 10 إلى 15% إال 
أنه في الواق���ع كان االرتفاع جنونيا وفاق املتوقع. 
أما عن أبرز الصعوبات الت���ي تواجهنا فتتمثل في 
توفير املواد الغذائية باملواصفات التي نريدها ولذلك 
نلجأ إلى االتفاق مع املوردين لتوفير املواد الالزمة 

بالشروط القياسية على مدار عام كامل.
هللل تواجهللون أي إجراءات روتينيللة أو تأخير في 

صرف املستحقات؟
ال يوج���د تأخير في صرف املس���تحقات وأثمن 
دور وزارة التربية وتعاونها معنا وتذليلها جميع 
الصعوبات التي نواجهها من خالل اجتماعات دورية 
مع مسؤولي الوزارة الذين يؤكدون في كل مرة على 
حرصهم الدائم واملستمر على توفير الوجبات املالئمة 

والصحية حسب شروط املناقصة.
كيللف تقيم أداء وزارة التربية فللي التعامل مع مثل 
هذه املناقصللة؟ وإلى أي مدى يعتبر أداؤها تشللجيعا 

للقطاع اخلاص على التعامل معها في املستقبل؟
أرى أن وزارة التربي���ة حريصة جدا على أبنائنا 
الطالب من جه���ة ومن جهة أخ���رى ال تتوانى في 
أن تعطي الش���ركات حقها وتذلل أي عقبة تواجهها 
للوصول إلى الهدف املنش���ود من املناقصة بأفضل 
الش���روط وفق معايير اجلودة العاملية، كما أنها ال 
تتورع عن معاقبة املخطئ بش���دة من خالل جدول 
غرامات كبيرة في حال وجود أي جتاوز تصل أحيانا 
للشطب من املناقصة، بالتالي جند أن العقوبة تتدرج 

من الغرامة املالية إلى الشطب.
إال أنني أناشد اجلميع أن يشدوا على يد وزيرة 
التربية والتعليم العالي د.موضي احلمود واجلهد 
الكبير الذي تب����ذله بالتعاون مع جميع املسؤولني 
في الوزارة الجناز هذا املش����روع الكبير والذي يعنى 
في املقام األول بصحة أبنائنا، وبالتالي نحن كشركات 
نب���ذل أقصى ما في وس��������عنا لتنف���يذ املناقصة 
بحذافيره���ا ألننا في املقام األول نتعامل مع أبنائنا 
ونحرص عليهم بقدر ما حترص عليهم الوزارة، وفي 
هذا الصدد وأود أن أش���يد بتعاون مديرات املدارس 
واملديرات املساعدات في جناح هذا املشروع الكبير 

وحرصهن على تذليل كل صعوبة نواجهها.
اذا مييز »إبحار« للتجهيزات الغذائية عن غيرها؟

متتلك »إبحار« املطبخ املركزي األكبر واألضخم 
على مستوى الكويت على مساحة 2500 متر مربع، 
ومت جتهيزه بأح���دث التقنيات العصرية احلديثة، 
باإلضاف���ة إلى أن لدينا فريقا مميزا من أكبر الطهاة 
أصحاب اخلبرات الطويل���ة واحلاصلني على أعلى 
الشهادات في مجال األغذية واملشروبات واملتخصصني 
في مجال طهي الطعام بأنواعه املختلفة )الكويتي، 
اخلليجي الش���رقي، العاملي وش���رق آسيا( علما أن 
فريق الطهاة يخضع بش���كل دوري لدورات تدريب 
متخصصة ملواكب���ة آخر وأحدث التطورات في هذا 
املجال، كما أننا لدينا طاقم فريد من املوظفني يقارب 
ال� 650 موظفا جميعهم على مستوى عال من اخلبرة 
والعلم واملعرفة، فكفاءة موظفينا هي العامل األول 
واملساعد األهم لتشغيل الشركة في كل أقسامها، ولذلك 

نعمل على رفع كفاءتهم من اجل تطوير وحتس���ني 
املنتج واخلدم���ة املقدمة للجمهور من خالل تدريب 
دوري على يد كبرى الشركات املتخصصة في مجال 

السالمة الغذائية. 
أنشأنا قسما إلدارة اجلودة، يقوم مبتابعة سير 

عمليات إنتاج الطعام والتحقق من مدى املس���توى 
الذي نطمح إليه.

ونتبع أحدث األساليب العلمية في احملافظة على 
السالمة الغذائية من خالل حيازة الشركة آيزو 22000 
وه���و أحدث ما توصل له العلم ف���ي مجال األغذية 

واملش���روبات علما أن جميع أقسام املطبخ تخضع 
إلى رقابة صارمة ومتابعة من حيث التأكد من جودة 
ونظافة املنتج، وأيضا الرقابة على جميع العاملني 
في املطبخ من حيث عمل الكش���ف الصحي لهم بني 
فت���رة وأخرى وأخذ عينات م���ن املنتج والتأكد من 

سالمته.
كما حصلنا على شهادة آيزو 9001:2008 وتعتبر 
»إبحار« أول ش���ركة جتهيزات غذائية في الكويت 
حتصل على اإلصدار اجلدي���د منها، ومت احلصول 
عليها من شركة TUO األملانية وذلك دون احلاجة إلى 
أي شركة استشارية بل كان مبجهود من قبل قسم 
اجلودة بالشركة.كما ان الشركة حاصلة على شهادة 
FDA من الواليات املتحدة والتي متنح بالتعامل مع 
كبرى الش���ركات العاملية األميركية اخلاصة مبجال 

األغذية وكذلك التصدير.
وأود أن أش���ير الى أننا ف���ي »إبحار« حريصون 
على دعم وتش���جيع العمالة الوطنية والتي تشكل 
ما يقارب 30% من قوتنا في الش���ركة، باالضافة ان 
هذا املشروع احدث رواجا في سوق العمل وشغل ما 

يقارب من 1000 كادر من العمالة الوطنية.
تولي اخلطللة التنموية أهمية خاصة للقطاع اخلاص 

كأحد أجنحة التنمية، فإلى أي مدى تتفق مع ذلك؟
أتفق كليا مع هذا الكالم فالقطاع اخلاص في مختلف 
دول العالم هو أحد أبرز أجنحة التنمية ويعول عليه 
في دفع عجلة التنمية وإنعاش االقتصاد من خالل 
املش���اركة الفعالة في بناء الدولة، وأكبر دليل على 
ذلك أن مناقصة صغي���رة ال تتجاوز ال� 60 مليون 
دينار ش���غلت أكثر من ألف شركة للتغذية والنقل 
واجلراجات وش���ركات املالبس، املطابخ واملعدات، 
واملناقصة أخذت أكثر من 200 شاحنة قيمتها أكثر 
من 3 ماليني دينار فما بالن���ا باملناقصات الكبيرة، 
ولذلك أنا متفائل باخلط���ة التنموية وقدرتها على 

إحداث نقلة نوعية في الكويت.


