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بكل محافظاتنا مع شروق كل 
شمس وغروبها نغرق في الزحمة 
حتى ولو كنا سنتحرك كيلومتر 
× كيلومتر فقط، رغم جسورنا 
العمالقــة، وأنفاقنــا املتميزة، 
املتجــددة، وقوانيننا  وطرقنا 
املروريــة األمنيــة، وتقنياتنا 
البارزة للتوعية واإلرشاد، لكن 
مع وجود الثــواب والعقاب، إال 
أن هناك إمكانية لتثبيت الثواب 
بال عقاب من بعض العناصر في 
الطرق ملواطنني ومقيمني مخالفني، 
فتبقى حالة الطرق في كل مناطقنا 

«الغرق بكل كيلومتر».
االختناقات تــزداد، خاصة 
بالطرقات  الــذروة  في فتــرة 
قبل رمضــان وتفاقمت خالله 
ملا بعده، ما دامت  وستســتمر 
هيبة وتفعيــل القانون يخالف 
العلي،  اللواء عبدالفتاح  أسلوب 
اهللا يذكره باخلير، (بوعلي) وحزمه 
وهيبته خالل فترة توليه مسؤولية 
املــرور قبل تقاعده، لذا يتذكره 
كل مواطن ووافد حريص على 
االلتزام ويترحم على أيامه بكل 

أسف.
ومما يزيد االختناق املروري 
تربع جيل املركبات العمالقة ٤×٤، 
وأضواؤها املبهرة، وارتفاع دوي 
«اكزوزاتها» وقرقعتها في الطرقات 
كل األوقات بال حزم وحسم أمني 
يتابعها ويردع مستهتريها، ناهينا 
عن استخدام النقال أثناء القيادة 
مع صوت دنابك الشيالت العراقية 
األصلية املنبعث من تلك املركبات!
 ومــن املخالفات أيضا عدم 
استخدام احلزام، وجلوس األطفال 
في املقاعد األمامية، وغيرها من 
مخالفات جسيمة بتخطي الضوء 
األحمر جهارا نهارا من كل أرعن 
يتســبب بكارثة مدوية ألرواح 
بريئة تتناقلها وســائل اإلعالم، 
وليس هذا فحسب، بل ينتشر 
خطر استخدام السالح األبيض 
وبذيء الكالم بني قادة املركبات 
وتقاتلهم بتلك األسلحة، وهو أمر 
اشتكى منه رجال األمن أنفسهم 
قبل مرتادي الطرق، في ظل تدخل 
بعض الشــخصيات للتوســط 
للمخالفني وإخالء ســبيلهم من 
احلجز، رغم ما نقوله بأننا في 
دولة مؤسسات، ويجب أن تكون 
القدوة  الشــخصيات هي  هذه 

لتفعيل واحترام القانون! 
ووسط تلك االختناقات تبرز 
أزمــة الشــاحنات العمالقة في 
الطرقات مثل شاحنات وتريالت 
املواد واآلالت امليكانيكية والوقود، 
الباصات في  تناحر  ومبوازاتها 

الطرقات دون محاسبة!
السؤال إلى متى ترك األحوال 
للقيل والقال، ومتتد االختناقات 
على الطرقات ما بني احملافظات 
لتغــرق الطرق كمــا ذكرنا في 
عنوان هذا املقــال البالغ، ورب 
الكعبة درجة النكال لتلك األحوال 
طالت أعماركم وحترككم اإليجابي 
مطلــوب يرحمكم اهللا وتعاملوا 
مع أســبابها بال تردد أو تباطؤ 
حفاظا على أرواح الناس وإعالء 

لهيبة الدولة!
٭ وقفــة مرورية: يعاني كثير من 
سكان مشرف ومناطق منوذجية 
حولها من أزمــة اختناق طريق 
الغوص في مشرف، وخاصة عند 
تقاطــع دوار ق ٦ × ٢/ و٤ × ٧ 
مقابل مبنى السفارتني السورية 
والسعودية وامتداد جسر الدائري 
السادس ملنطقة صباح السالم وما 
بعدها، فاالختناق املروري عند هذا 
الدوار ما بني الساعة ٢ ظهرا حتى 
٦ مساء، ومن ٨ إلى ١٠ مساء للقادم 
واملغادر هذه القطع، لذا نأمل من 
قيادات املرور التكرم مبتابعة هذا 
األمر ميدانيا ملعرفة أسباب هذه 
االختناقات واتخاذ ما ميكن من 
اإلجراءات لتعديل األوضاع غير 
الطبيعية في هذه املنطقة بالتعاون 
مع الوزارات املعنية كاألشــغال 

والبلدية مع الشكر.

دائما قبل أي تعديل وزاري أو استقالة للحكومة 
نطلب من مجلس الوزراء وقــف إجراءات التعيني 
والندب والتدوير التي جترى من قبل بعض الوزراء 

في بعض اجلهات احلكومية.
نالحظ أن هناك موظفني محسوبني على بعض 
املســؤولني يتم متكينهم قبل االستقالة حتديدا في 
وظائف إشرافية بحكم التوصية من هذا املسؤول أو 
ذاك دون النظر إلى القانون الذي حدد شروطا خاصة 

لشغل تلك الوظائف، والشواهد كثيرة على ذلك.
بعض الوزراء لألسف ميارس مثل تلك اإلجراءات 
في وزاراتهم سواء في اإلدارات أو الهيئات التابعة 
لهــم، وحتديدا قبل قرار االســتقالة رغم أن النقل 

والندب متوقفان كما في القانون.
هذه النوعية من الوزراء، واملسؤولني في بعض 
اجلهات دائما يعزفون على أسطوانة متكني الكوادر 
الوطنية في الوظائف املختصة، وانهم عماد املستقبل 
وغيره من الكالم املستهلك الذي ال يسمن وال يغني من 
جوع، وفي املقابل جندهم أول الرافضني واملعترضني 
على االستفادة من خبرات هذه الكوادر بحجة القانون 
الذي ال يعترفون به عند ترشيح مقرب أو صاحب 
واسطة ونفوذ لهذه الوظيفة أو املنصب اإلشرافي.

التزام املســؤولني بالقانون وإعطاء كل ذي حق 
حقه أمر يرضي اجلميع، ولكن الواسطة، والتمييز 
الباراشوتية  بني املواطنني، وكذلك احلال لتعيينات 
التي نشهدها بشكل واضح بني فترة وأخرى، وفيها 
ظلم وإجحاف للموظفني اآلخرين. من غير املعقول أن 
نطالب باإلصالح اإلداري وجند في املقابل من يخالف 
ذلــك التوجه، وهو مجلس اخلدمة املدنية من خالل 
أصدار االستثناءات لبعض املوظفني بحكم الواسطة من 
شروط شغل الوظائف اإلشرافية وإنزالهم بالباراشوت 
أما في وظيفة مدير أو مراقب أو رئيس قسم، رغم 
أنه لم ميض لهم باخلدمة إال بضع ســنوات، ولكن 
بفضل هذه االستثناءات املدمرة التي جاءت مبباركة 
من بعض الوزراء في مجلس اخلدمة وساهمت في 

زيادة مثل هذه التعيينات.
مطلــوب من رئيس الوزراء احلالي أو القادم أن 
ينظر في تلك القرارات التي مت اتخاذها في اللحظات 
األخيرة. والتحقق من مدى اســتحقاق املرشحني، 
والتي حتتاج إلى تسلســل وظيفي يبدأ من رئيس 
قســم وينتهي مبدير إدارة وليس كما نشاهد قفز 

من موظف ألي مدير.
أخيــرا إذا اردنا إصالح املنظومة اإلدارية يجب 
على مجلس الوزراء وقف االستثناءات الصادرة من 
مجلس اخلدمة املدنية لشــغل الوظائف اإلشرافية 
التي يكون غالبها خاضعا للمحسوبية والترضيات، 
إضافة إلى ذلك تفصيلها ألشــخاص دون غيرهم، 
مثل هذه االجراءات فيها مخالفة واضحة للقانون، 
ولشروط شغل الوظيفة القيادية، ومنا إلى املسؤولني 
أوقفوا حنفية التعيينات الباراشوتية وحاسبوا كل 
من يكسر القانون بقرارات التعيني أو الندب، ومنا 

إلى من يهمهم األمر.

كل فرد في املجتمع مطالب بتحقيق العدالة بحسب 
النطاق الذي يعيش فيه، وأهم مواطن العدالة واالنطالقة 
األولى لها هو أن يعدل اإلنسان مع نفسه أوال، فالنفس 
حني تتغذى بالعدل وتعيش بــه وتتربى عليه، فإنها 
ســتنطلق إلى املجتمع احمليط بها وهي حتمل بيرق 
العدالة واإلنصاف عند كل موقف مير عليها وعند كل 
مشهد، وحينئذ لن يرى من أقوالها وأفعالها أي صورة 
من صور اإلجحاف واجلور والهضم، لذلك النفس هي 

األهم، ومنها ينبثق نور العدالة األول.
وبعدما تتحقق العدالة على مستوى «الفرد ونفسه» 
يجب أن تتحقق تلك العدالة املرجوة واملنشودة على 
مستوى «الفرد والفرد املقابل له»، وبعد ذلك يتوسع 
نطاق العدالة ليشمل احلياة بأسرها، فالذي ولي من 
أمر الناس شيئا فعليه مراعاة العدالة في هؤالء الناس، 
فرب األسرة يعدل مع أســرته، واملوظف يعدل في 
وظيفته، واملسؤول يعدل في املسؤولية املوكلة إليه، 
واملديــر يعدل في إدارته، والوزير يعدل في وزارته، 
وهكذا.. حتى يتحقق العدل على مســتوى كل كيان 

وكل مكان ومكانة.
وقد قيل قدميا «العدل أســاس امللك»، فمن ملك 
يعدل حتى يحافظ علــى ما ميلك، وحتى يكون ذلك 
اململوك مصونا ومحفوظا من األيام ومجرياتها وما 

بها من متغيرات وأحداث.
فالعدل أساس البقاء، وأساس النماء، وأساس العطاء، 
ألن العدل يعني حتقيق التوازن واالســتقامة، ودون 
«التوازن واالستقامة» لن متضي عجلة احلياة، وستكون 
تلــك العجلة متأرجحة وضعيفــة أمام كل حدث، بل 
قد تتهشم بأي حلظة، ألنها فاقدة التوازن والطبيعة 

املستقيمة التي تقّوم كل مسار معّوج.
لذلك، فإن العدل هو خيار اضطراري وليس اختياريا، 
ألن بقاء اإلنسان في صورة متوازنة يكمن في عدالته، 
وحني ال يكون عادال لن تكون صورته متوازنة، وانعدام 

التوازن يعني التالشي والفناء مع مرور الوقت.
ومن أراد نيل تقوى اهللا فعليه بالعدل، فاهللا يقول 
في كتابه العزيز: (اعدلوا هو أقرب للتقوى)، فاخلير 

كل اخلير بالعدل، والشر كل الشر باجلور والظلم.
فالعدل أســاس.. ومن متزق أساسه فني وانتهى 

شيئا فشيئا.
< < <

(ربنا ال جتعلنا مع القوم الظاملني).

قيودها على االستيراد حتى حتصل 
على حبوب من مناشــئ متعددة، 
فقامت إسبانيا (ثانية أكبر مستورد 
للذرة من أوكرانيا) بتخفيف شروطها 
اخلاصــة باملبيدات حتى تســمح 
باســتيراد األعالف من األرجنتني 

والبرازيل.
هل سيتوقف ارتفاع األسعار؟

 وفــى تصريح ألحــد احملللني 
التجاري  البنك  االقتصاديني فــي 
األملاني، قال إن أسعار القمح ارتفعت 
بنســبة ٤٠٪ في األسابيع املاضية 
وانه «ال ميكن توقع متى سيتوقف 
االرتفاع بسبب توقف نحو ٣٠٪ من 

صادرات القمح العاملية».
وأضاف أن أوكرانيا أعلنت أنها 
ستغلق موانئها على البحر األسود 
حتى انتهاء الهجوم الروسي، لذلك لن 
يتم نقل شحنات القمح عبر البحر، 
وأنه من احملتمل أن تواجه روسيا 
القمح  أيضا صعوبات في تصدير 
وأن السفن ستتجنب املسارات التي 

متر مبنطقة األزمة.

أو تهويال مراعاة للدقة في مثل تلك 
األوقات وضــرورة العمل كمنظومة 
متكاملــة ميثــل اإلعالم الرســمي 
واحلكومي واخلاص مكونا رئيسيا 
بها ويجب تشــجيعه وأن نشد على 
أيدي القائمني عليه للقيام مبسؤولياتهم 
ونقل الصــورة واخلبر والتصريح 
واإلفادات من كبار املسؤولني في الوقت 
املناسب كجزء من أداء خطط الطوارئ 
التــي آن األوان لتحديثها من خالل 
تقييم األداء في كل حدث واستخالص 
الدروس املستفادة والتعلم منها من 
لتعزيز املصداقية  جميع املستويات 
والثقة في أجهزة الطوارئ والقائمني 
عليها ملا قدمــوه من جهد وإخالص 
لن تكفيهم أي كلمات شكر وامتنان 
وتقدير في مثل تلك األوقات الدقيقة 
واحلرجة التي شــاءت إرادة اهللا عز 
وجل أن نتجاوزها بأقل خسائر مادية 
بالرغم من احلادث اجللل الذي أصاب 
املشاعر والنفوس ولن متحى تداعياته 
بسهولة ألن سوق املباركية ليس مجرد 
محالت وبضائع ولكنه جزء مهم من 
تاريخ وذكريات نعتز بها جميعا ونسأل 

اهللا أن يعوض اجلميع خيرا.

التي لطاملا تغنينا بها، ونســتذكرها 
من حني آلخر عبر إعادة مشاهدتها، 
وذلك بدال من االنحدار الذي نشهده 
في تلك املسلسالت البعيدة عن الواقع 

الذي ميثله املجتمع اخلليجي.
ومن ناحية أخرى، وفي هذا السياق 
فإننا نضمن صوتنا لتلك األصوات 
التي نادت بإقامة احلظر على ممثلي 
التي  ومنفذي أحد تلك املسلسالت 
الواقع،  «شــطحت» بعيدا جدا عن 
وما متثله طبيعة املجتمع اخلليجي، 
وعدم التعاقد أو التعاون مع أي من 
أفراده في محاولــة جادة وإيجابية 
للحد من استمرار تلك املهازل، وفي 
نفس الوقت نقــول إن أغلبية تلك 
املسلسالت ال تقدم شــيئا جديدا 
ميكن أن يفيد املشاهد فأغلبها عنف 
وتكرار ملسلسالت رمضانية سابقة، 
أو قد تكــون تكرارا ألعمال أجنبية 
سابقة، وتكاد تكون طبق األصل في 
ســيناريوهاتها وما حتتويه، واهللا 

املوفق.

مصر والتي تدرس مقايضة األسمدة 
بالقمح الرومانــي وتعقد مباحثات 
مع األرجنتني حول استيراد القمح.
وقد حذرت األمم املتحدة من أن 
أسعار الغذاء، التي سجلت فعال أعلى 
مستوى في تاريخها، قد ترتفع بنسبة 
٢٢٪. وإذا شهدت صادرات منطقة 
البحر األســود انخفاضا حادا فقد 
تخلف ما يصل إلى ١٣٫١ مليون إنسان 

آخرين يعانون من نقص التغذية.
الدول املســتوردة  وقد رفعت 

وألســرهم. فلم نســمع منذ حلظة 
احلادث ما يطمئننا عليهم وأنهم على 
طريق الشفاء التام بإذن اهللا تعالى وأن 
اخلدمات والرعاية الصحية في وقت 
املعايير  تتناسب مع  احلوادث كانت 
العاملية من حيث اإلمكانات واخلدمات 
والتواصل الفعال والفوري مع املجتمع 
وأن تكــون البيانــات واإلحاطــات 
اإلعالميــة في مثل تلك الظروف من 
أعلى مستويات الهرم اإلداري تعزيزا 

للثقة واملصداقية.
وأال نتــرك مجاال لالجتهادات أو 
إطالق تصريحات تصنف إما تهوينا 

تلك املسلسالت، حتى أن بعض من 
املمثلني املجســدين لبعض أمناط 
املجتمع اخلليجي لديه مشكلة كبيرة 
في نطق اللهجة في بعض منها، وقام 
بأداء هذه اللهجة بشكل سيئ ولو عدنا 
بالذاكرة للوراء قليال يوم أن كانت تلك 
املسلسالت التي يتم إنتاجها بكادر 
خليجي شبه كامل، لرأينا فيها مدى 
االلتزام والتعبير الصحيح عن املجتمع 
اخلليجي وما ميثله، تلك املسلسالت 

وأصبحت صادرات احلبوب محدودة 
حاليا عند ٥٠٠ ألف طن شــهريا، 
منخفضــة عما يصل إلى ٥ ماليني 
طن قبل اندالع احلرب، مما تسبب 
في خسائر قيمتها ١٫٥ مليار دوالر 
الزراعة  بحسب تصريحات وزارة 

األوكرانية.
ما البديل؟

تتجه األنظــار نحو الهند، التي 
حافظت تاريخيا على محصولها الهائل 
من القمح داخل حدودها، البرازيل، 

الطوارئ والتغطية اإلعالمية  أوقات 
أو  املهنية واملوضوعية دون تهوين 
تهويل أو عــدم إعطاء اخلصوصية 

موقعها وقت احلدث.
وعموما فــإن التغطية اإلعالمية 
الصحية يجب أال تتعامل مع احلاالت 
كأرقام ألن كل رقم له أســرة وأبناء 
وزمــالء وأحباء يهمهــم االطمئنان 
وتقدمي املساعدة والدعاء أما من نقلوا 
للمستشفيات أثناء احلدث فمهما كان 
عددهم فإن نقل كل ما هو جديد عن 
تطورات حاالتهم بعد عدة أيام يجب 
أال ننساه وفاء وعرفانا وتقديرا لهم 

الواقع، وبالتالي حادت تلك املسلسالت 
عن الطريق والهــدف من عرضها، 
ولو اســتعرضنا جوانب أخرى في 
القائمني على تلك املسلســالت، أي 
مبعنى آخر أنها بعيدة كل البعد عن 
كينونــة وماهية املجتمع اخلليجي، 

وال تعبر عنه كما يجب.
وكل هدفهــا هــو الربــح أوال 
وأخيرا واللعب علــى وتر الصبغة 
واللهجة اخلليجيــة التي تظهر في 

تكتظ صوامع احلبوب في جميع 
مناطق احلزام الزراعي في أوكرانيا 
بنحــو ١٥ مليون طن من الذرة من 
محصول اخلريف املاضي، معظمها 
كان ينبغي أن نــراه مطروحا في 

األسواق العاملية حاليا.
ووسط معاناة اختناق سالسل 
التوريد واالرتفاع في أسعار النولون 
وأحوال الطقس، تســتعد األسواق 
الســتقبال مزيد من االضطرابات، 
التي حتيط  التعقيــدات  تتزايد  إذ 
بصادرات أوكرانيا وروسيا، اللتني 
تشكالن معا نحو ربع جتارة احلبوب 
العاملية، مهــددة بأزمات نقص في 
الغذاء، وهو مؤشر عن حجم الفوضى 
التــي صنعتها األزمة الروســية- 
األوكرانية في جتارة احلبوب العاملية، 
والتي تبلغ قيمتها نحو ١٢٠ مليار 

دوالر.
كما تعد أوكرانيا واحدة من كبرى 
الدول املصدرة للذرة والقمح وزيت 
عباد الشمس في العالم، وقد توقف 
تدفق هذه املنتجات بدرجة كبيرة. 

يترقب الرأي العام أثناء احلوادث 
الكبــرى مثل حادث حريق ســوق 
املباركية اإلحاطات والبيانات الصحافية 
من حيث اخلبر والتحليل واحملتوى 
وبصفــة خاصة ما يتعلــق باحلياة 
والصحة والتعامل مع املصابني وقد 
ال تكفي كلمات مقتضبة مثل «تفعيل 
خطة الطــوارئ» أو «مت التعامل مع 
اإلصابات في املوقع»، حيث إن أقارب 
وأهالــي املصابني قد ال تكفيهم مثل 
تلك الكلمات مع تقديرهم للحق في 
اخلصوصية وعــدم جواز تصوير 
املصابني أو مقدمي الرعاية الصحية 
وفقا للمــادة الصريحة في القانون 

اجلديد رقم ٧٠ لسنة ٢٠٢٠.
وأثناء الطــوارئ واألحداث فإن 
بعض األمور التي قد تبدو بســيطة 
لكنها تؤثر علــى اخلطاب اإلعالمي 
والبيانات الصحافية التي تطلق عادة 
في الساعات األولى من احلدث وهذا 
يجب أال ننساه وســط استعدادات 
الطوارئ وقد يكون من الضروري 
حتديث خطط الطوارئ وإضافة التعامل 
اإلعالمي إليها ألننا في عصر اإلعالم 
والتواصل. وال ننسى دور اإلعالم في 

على الرغم من العديد من املقاالت 
الســابقة التي تتناول املهازل التي 
الرمضانية!  حتدث في املسلسالت 
إال أن املهــازل مازالت مســتمرة، 
فمنها ما يشــوه احلقائق ويعرض 
ترهات بعيــدة كل البعد عن حقيقة 
مشــهد البيت اخلليجي، البعيد كل 
البعد عما تصوره تلك املسلسالت 
الهابطة، وآخرها ما ضج به املشهد 
اخلليجي بشكل عام، واستمر حدوث 
العديد من املمارسات فيها والتي سبق 
وأشرنا إليها، ومن ضمنها على سبيل 
املثال أن غالبية املمثلني فيها من غير 
اخلليجيني ويتصنعون لكنتها، وهي 
ال تعبر عن تفاصيل املجتمع اخلليجي 
احلقيقي البسيط، وأبرزت بعض تلك 
املسلسالت اجلوانب السلبية وتناست 
العديد من اجلوانب اإليجابية في هذا 

املجتمع اخلليجي.
بل إن بعض تلك املسلسالت بالغت 
في إظهار املجتمع اخلليجي بصورة 
سيئة جدا وبشكل ال ميت معه إلى 

تصطف على األطباق كأنها أهرامات على حد تعبير أحمد الشقيري، 
وال يأكل هؤالء منها إال النزر  اليسير ثم يلقى الفائض في النفايات. 

آخرون، ومن باب إعفاء أنفسهم من املسؤولية عن فائض الطعام ، 
يفتحون الصاالت بعد انتهاء املناسبة، ليدخلها العمال الذي عادة ما 
 يكونون من البسطاء، الذين يجمعون الطعام على عجل في أكياس 
بالستيكية، وهم في ذلك يخلطون جميع األصناف على تنوعها في 
 مكان واحد، وبطريقة غير حضارية ومنفرة، ثم قد ال يأكلون مما 

جمعوا إال القليل، ويرمى الباقي. 
في مقابل ذلك، وسعيا الى احلفاظ على النعمة، كانت هناك بعض 

ال يجادل أحد في أن هدر الطعام قد بات مشكلة ملحة وكبيرة، 
 وتشــهد بذلك كثير من اإلحصائيات واألرقــام التي تناولت هذه 
املمارسة السيئة عامليا ومحليا والتي تعرضت لها سابقا في أكثر من 
مقال، وتناولتها العديد من الدراسات ومنها ما اصدره املركز العاملي 
لدراسات العمل اخليري في الكويت بعنوان: «ظاهرة هدر الطعام 
الفائض وسبل االستفادة منه»، والتي عرضت لنتائج استطالع لعينة 
من املطاعم والفنادق وشــركات التجهيزات الغذائية واملستفيدين 
حول الطعام الفائض في الكويت، حيث اعتبره جميع املســتطلعني 

مشكلة كبيرة مع أرقام فاجعة لنسبة الهدر!
وعند البحث في األســباب التي أدت الى انتشار هذه الظاهرة، 
فإننا سنجد ومع األسف بعض املقوالت واملمارسات التي ساهمت 
في  تفشيها وتقبلها في مزاج البعض، فهناك املقولة الشعبية «يزيد 
ما ينقص»، والتي يدعمها البعض بقوله تعالى حكاية عن ســيدنا 
إبراهيم  گ، «فجاء بعجل سمني»، وهو استشهاد في غير مكانه، 
إذ ليس من املعقول أن أبا األنبياء وداعية التوحيد  قد أطعم ضيوفه 
ثم  رمى فائض الطعام، بل البد أنه على إميانه وجاللة مكانه قد أكرم 
ضيوفــه  ووضع أمامهم ما ميأل العني، وفي ذات الوقت راعى قيمة 

 الطعام  وأهمية النعمة ولم يرمها.  
وفي الفنادق واملطاعم التي تعرض بوفيهات  مفتوحة، تقدم أصنافا 
متنوعة من الطعام، كثيرا ما جتد من ال يقبلون  أن تكون أطباقهم 
الى  نصفها مثال، بل البد أن تكون ممتلئة باألصناف  املختلفة، التي 

املبادرات اإليجابية حلفظ النعمة، حيث طبق أحد املطاعم الكويتية 
طريقة جديدة  في تقدمي الوجبات باستخدام أطباق صغيرة، بوسع 
املســتهلك أو الزبون أن يستخدمها، وكلما فرغت يعود إلى ملئها 
من جديد على  قدر  شهيته، كما جعل توزيع األطعمة غير املطبوخة 
(الزيتون، اجلبنة...  الخ) على شكل حصص صغيرة للحد من هدرها.  
وكذلك، كانت مبــادرة «نعمتي» بتعاون بني مبرة البر اخليرية 
بقيادة رئيس مجلس  إدارتها محمد يوسف املزيني والهيئة اخليرية 
اإلسالمية العاملية وجمعية التميز اإلنساني، حتت شعار «احفظها 
من الزوال»، بهدف تلبية احتياجات األسر املتعففة من املواد الغذائية 
الضرورية واألساســية عبر توفير سلة غذائية  متنوعة ومتكاملة، 
مصدرها مواد مرجتعة من التجار، صاحلة لالستخدام لكنها غير 
صاحلة للتســويق ، وتعمل املبادرة  على مســارات خمسة، وهي 
حفظ النعمة وإطعــام الطعام وحماية البيئة وتقليل الهدر وتفعيل 

العمل التطوعي. 
وعودة الى دراســة «الطعام الفائض»، التي اختتمت بعدد من 
التوصيات للحد من ظاهرة هدر الطعام في الكويت، والتي شملت: 
تعزيز الدور الرســمي احلكومي في مكافحة ظاهرة هدر الطعام 
من خالل التوعية والتشــريعات ووضع اآلليات املناسبة للتعامل 
مع فائض الطعام، والتعاون بني اجلهات اخليرية ومصادر الطعام 
الفائض ملساعدة األسر احملتاجة، باإلضافة لضرورة اإلرشاد والتوعية 

واملوعظة للتخفيف من هذه العادة السيئة.
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