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«االبن البار» احتفت بأمهات الفائزين في مسابقات جائزة البغلي

بشرى شعبان

نظمــت مبــرة إبراهيم 
طاهر البغلــي لالبن البار 
وزارة  وكيــل  وبرعايــة 
الشــؤون املساعد للرعاية 
االجتماعية مسلم السبيعي 
مســاء أول من أمس، حفال 
األبنــاء  أمهــات  لتكــرمي 
الفائزيــن فــي مســابقات 
جائــزة االبن البــار للعام 
٢٠٢١ واألمهات املشاركات في 
مشروع «من كسب يدي»، 
بالتزامن مع «اليوم العاملي 
لألرامل» املقــرر من هيئة 

األمم املتحدة.
وأكــد رئيــس املبرة في 
كلمــة ألقاهــا نيابــة عنــه 
البغلي على  إبراهيــم  رائد 
أهمية ترسيخ قواعد العمل 
واالنســاني  االجتماعــي 
والتطوعــي فــي الكويــت، 
الفتا إلى حرص املبرة على 

الســبيعي علــى دور أفراد 
املدني  ومؤسسات املجتمع 
والتي تعتبر مبرة إبراهيم 
طاهــر البغلي لالبــن البار 
مثــاال متميــزا لهــا، حيث 
انطلقــت من مســؤوليتها 
األدبية والتزاماتها باملبادئ 
اإلنســانية املســتمدة مــن 
تعاليــم ديننــا احلنيــف 
ونصوص دستورنا وقيمنا 
وعاداتنا األصيلة في تنفيذ 
الكويــت ووزارة  توجهات 
القضايــا  الشــؤون جتــاه 
االجتماعيــة واإلنســانية 
التي تخص أمهاتنا واخواتنا 
األرامــل، والالتي أحاطتهم 
الدولــة مبختلــف أوجــه 
الرعاية واخلدمة والتأهيل 
وكفلت لهم أســباب احلياة 

الكرمية.
الســبيعي:  وأضــاف 
الدين اإلسالمي يشجع على 
االهتمام باألرامل ويحث على 

الكويتيــة  املــرأة  بتأهيــل 
بجميع فئاتها ومنها األرملة 
والنهوض بها وإعداد اخلطط 
والبرامج الالزمة بالتعاون 
مــع اجلهــات املعنية داخل 
وخــارج الوزارة، مشــيرة 
إلى أن اإلدارة تهتم بإجراء 
البحوث والدراســات حول 
املشكالت التي تواجه املرأة 
واقتراح احللول املناسبة لها.

في السياق ذاته، حتدثت 
جامعــة  فــي  األكادمييــة 
الكويــت د.ســهام القبندي 
تنميــة  موضــوع  حــول 
املهارات احلياتية لألرامل، 
موضحــة أن الترمــل أزمة 
نفسية واجتماعية، غير انه 
يجب علينا حتديد من هي 
األرملة، سواء كانت صغيرة 
أو كبيــرة في الســن او في 
املراحل الوســطى، مشيرة 
إلى أن كل مرحلة حتتاج إلى 
الدعم والتدريب واالهتمام.

كفالتهن وحسن رعايتهن، 
حيث أكدت األوامر الربانية 
الشــريفة على  واألحاديث 
ان نظرة اإلسالم لها أشمل 
وأبعد، فنجد إشارات واضحة 
إلى ضــرورة قيام املجتمع 
املدنــي برعايــة األرامل بل 
التســارع والتســابق فــي 
كفالتهن واالهتمام بقضايا 
األرامــل وتقــدمي اخلدمــة 
والرعاية لهــن، باعتبارها 
الســمات اإلســالمية  مــن 
واحلضارية لإلنسان جتعله 
فخورا بالهدف الذي يطمح 
لتحقيقه وتشعره بأهميته 
كفــرد يســاهم فــي خدمة 

مجتمعه.
من جهتها، شاركت مديرة 
إدارة املرأة والطفولة د.أماني 
الطبطبائي خالل الورشــة 
التــي أقيمــت علــى هامش 
احلفل، مؤكدة ان اإلدارة تقوم 
بوضع السياسات اخلاصة 

إبراهيم البغلي: ضرورة ترسيخ قواعد العمل االجتماعي واإلنساني والتطوعي في الكويت

إبراهيم البغلي وعدد من احلضور مسلم السبيعي وإبراهيم البغلي يكرمان إحدى املشاركات    (زين عالم)

مشاركة دول العالم في تأكيد 
تطلعات هيئة األمم املتحدة 
فــي تخصيص هــذا اليوم 
لالحتفــال بأمهاتنا األرامل 
وإجنازاتهم وتعزيز مكانتهم 

في املجتمع.
وقال رائد البغلي: نبارك 
لألمهات األرامل احملتفى بهن 
للتميز الــذي حققه األبناء 
في برهــم لوالديهم، ونقدر 
لهــن جهودهن املتميزة في 
تربيتهــم وإعدادهم كجيل 
للمســتقبل يعمــل علــى 
تعزيــز فضيلــة البــر في 
املجتمع واستكمال املسيرة 
التي بدأها األجــداد واآلباء 
والتي كان لها بالغ األثر في 
ترسيخ ودعم أسس وقواعد 
العمل االجتماعي واالنساني 
والتنمــوي  والتربــوي 

بالكويت.
مــن جانبه، أكــد وكيل 
الرعاية االجتماعية مســلم 

«الشؤون»: توزيع ١٣٠٠٠ وجبة لعمال 
النظافة خالل النصف األول من العام

بشرى شعبان

برعاية الوكيل املساعد للرعاية االجتماعية 
مسلم السبيعي، نظمت إدارة التوعية واإلرشاد 
بوزارة الشــؤون حفل أنشطة وبرامج اإلدارة 
للنصف األول من العام ٢٠٢٢. وبهذه املناسبة، 
كشــف مدير إدارة التوعية واإلرشــاد بوزارة 
الشــؤون جاسم احلمود عن جهود العديد من 
اجلهات الداعمة احلكوميــة واخلاصة لتنفيذ 
وجناح أنشطة اإلدارة خالل الفترة املاضية ألبناء 
ونزالء دور الرعاية، مستعرضا أبرز األنشطة، 
وهي: مسابقة عبدالرحمن سعد األولى حلفظ 
القرآن الكرمي بدعم من األمانة العامة لألوقاف 

والتي تعنــى ببث روح املنافســة بني النزالء 
في إدارة رعاية املســنني و«املعاقني» و«رعاية 
األحداث» و«احلضانة العائلية»، حيث شارك 

فيها ٧٤ متسابقا وفاز فيها ٥٠.
وقال احلمود: هناك أيضا مشــروع املاچلة 
الرمضانية ألبناء األســر املعســرة مــن إدارة 
احلضانة العائلية، وذلك بدعم من شركة زين 
لالتصاالت وجمعية إحياء التراث اإلســالمي، 
حيث اســتفاد منها ٧٣، ومشروع إفطار صائم 
لعمال التنظيف واألمن والسالمة العاملني في 
مجمع دور الرعاية االجتماعية حيث مت توزيع 
اكثر من ١٣٠٠٠ وجبة خالل شهر رمضان املبارك 
بدعم من «إحياء التراث» و«بصائر اخليرية».

جاسم احلمود وطارق القطان وعدد من املكرمني خالل احلفل

متخصصون: نستورد ٩٥٪ من السلع الغذائية ونهدر أكثر من ٣٥٪

حنان عبد املعبود

في إطار سلسلة احللقات 
النقاشية للجمعية الكويتية 
للعلــوم والتكنولوجيـــــــا 
واالبتكار، مت طرح «مفهـــوم 
األمــن الغذائــي فــي البــالد 
وحتدياته وســــــط األزمات 
الطبيعيـــــــة  والكــــــوارث 
واحلــروب» للنقــاش، فــي 
ندوة نقاشية أدارها د.سلطان 
السالم، وشارك كل من أستاذ 
علوم األغذية د.حسام العميرة، 
ونائبة املدير العام لشــؤون 
تغذيــة املجتمــع فــي الهيئة 
العامــة للغــذاء والتغذية د. 
نوال احلمد. في البداية، دعت 
اجلمعيــة الكويتيــة للعلوم 
إلى  والتكنولوجيا واالبتكار 
أهمية إعادة النظر في مفهوم 
األمــن الغذائي، مــع االعتماد 
على استيراد ٩٥٪ من السلع 
الغذائية،، كما دعت الدولة إلى 
اتخاذ إجراءات حقيقية نحو 
حتقيق األمن الغذائي احلقيقي 
في البالد، خصوصا مع ارتفاع 
التعداد السكاني وندرة املوارد 
الطبيعيــة، مبينــة أن هناك 
اهتماما كبيرا من الدولة بهذه 
القضيــة، إذ يتم حاليا وضع 
سياسة وطنية لألمن الغذائي، 
واحللول االستراتيجية لتلك 
السياسة، وكشفت في الوقت 
نفســه عن سياســة وطنية 
تشمل احللول االستراتيجية 

قدرة املستهلكني على حتمل 
نفقات احلصول على املنتجات 
املفضلة لديهم في األســواق 
احملليــة، مــع كفايــة أنظمة 

توزيع األغذية.
 وذكر أن الركيزة الثالثة 
والتــي  االســتخدام،  هــي 
يقصــد بها االنتفــاع بالغذاء 
ضمــن نظــام غذائــي ميكن 
املستهلكني من اتباع أسلوب 
حياة صحي أفضل، مع تقليل 
الفائض واملهــدر من الغذاء، 
بينمــا الركيــزة الرابعة هي 
االستقرار في األسواق والعمل 
على استقرار أسعار املنتجات 
الغذائية في جميع األوقات مع 
التأمني ضــد الصدمات على 

املدى الطويل. 
وأشار إلى أن أهم حتديات 

بتأثيرات تغير املناخ، ووقوع 
الكوارث الطبيعية، وانتشار 
األوبئة واألمراض، واتســاع 
نطاق احلروب واالضطرابات 
السياسية، إضافة إلى الفقد في 
مرحلة اإلنتاج األولي، والهدر 
في مرحلة االستهالك لألغذية 

والذي يزيد على ٣٥٪.
االستثمار الداخلي

ولفت إلى أن سبل تعزيز 
األمــن الغذائي النســبي في 
الكويت تكون من خالل توفير 
الســلع الغذائية الرئيســية 
ذات اجلــودة املالئمــة مــن 
اإلنتــاج احمللــي، مــن خالل 
فــي  الداخلــي  االســتثمار 
اإلنتــاج الزراعي واحليواني 
والسمكي باســتخدام نتائج 

األبحــاث والتكنولوجيا مع 
ربــط مخرجــات األبحــاث 
بالنطــاق التجــاري، مؤكــدا 
في الوقت نفسه على أهمية 
بنــاء القــدرات اللوجســتية 
فــي مجال النقــل والتخزين 
والتصنيــع الغذائي احمللي، 
ونقل اخلبرات، وحتسني نظم 
التسويق الداخلي، مع توفير 
السلع الغذائية واألعالف التي 
ال تتوافــر لها ميزة نســبية 
فــي إنتاجها محليا من خالل 
االستيراد، وتنويع االستثمار 
الشــركات  فــي  اخلارجــي 
التوريد  الغذائية وسالســل 
والنقل.  واختتم مشددا على 
أهميــة وضــع وتنفيذ خطة 
استراتيجية للحد من تفشي 
ظاهرة األمراض املزمنة غير 

الســارية املرتبطــة بالغذاء، 
العامــة  وحتســني الصحــة 
وجودة احليــاة في الكويت، 
مــع وضــع خطــة متكاملــة 
لألمن الغذائي واالســتثمار، 
مع ضــرورة وجود ســلطة 
عليا «جهاز أو جلنة» رئيسية 
واحــدة دائمــة تتبع مجلس 
الوزراء، وتضم في عضويتها 
ممثلــني من القطاعــني العام 
واخلاص، واالحتادات األهلية 
وتتولى مسؤولية وضع األمن 
الغذائي في الدولة، وتشرف 
علــى تطبيق اســتراتيجية، 
وتدعم فنيا وتقنيا مبؤسسات 
البحث والتطوير الوطنية. 

ثقافة االستهالك

من جهتها، أوضحت نائبة 
املديــر العام لشــؤون تغذية 
املجتمــع فــي الهيئــة العامة 
للغذاء والتغذية د. نوال احلمد، 
أن هناك الكثير من املشــاكل 
الصحية التي نعاني منها في 
الكويت بسبب ثقافة االستهالك 
في املجتمع، الفتة الى أن مؤمتر 
قمة الغذاء العاملي شــدد على 
تعزيز خيارات سبل العيش، 
الرئيســية،  الســلع  وتوفير 
وتطبيق السياسات في حاالت 
الطــوارئ، وتقييــم عوامــل 
الكوارث  اخلطورة، لتحاشي 
التي تؤثر على األمن الغذائي، 
مشيرة إلى أن تضافر جهود 
اجلهات املعنية فــي الكويت 

أمر هام جدا من خالل منظومة 
يتعامل فيها اجلميع للوصول 
إلى توافر األمــن الغذائي في 
مفهوم االستدامة، موضحة أن 
اللجنة الوطنية لسالمة الغذاء 
حترص على تعزيز التغذية 
الصحيــة، وتطويــر األنظمة 
الغــذاء  الرقابيــة، لوصــول 
بالسرعة املطلوبة للمستهلك.
وأكدت احلمد على ضرورة 
إعــادة النظــر فــي السياســة 
املوجــودة حاليــا واملتعلقــة 
بالغذاء، ألنها حتتاج إلى مراجعة 
وتعديل نوعي وكمي، خاصة مع 
ما يعانيه املجتمع من مشــاكل 
وأمراض، فال يوجد مبرر يقنع 
أي شخص بأن املواد املوجودة 
علــى البطاقــة التموينيــة لن 
تساعد على الهدر واالستغالل 
غيــر الصحي، إضافــة إلى أن 
تكلفتهــا علــى الدولــة كبيرة 
جدا، لذلك حتتاج إلى مراجعة 
وتعديل، مشددة كذلك على أهمية 
استمرار الرقابة، وتقييم املخاطر 
علــى كل اخلطــوات اخلاصــة 
باملنتــج احمللي، أو املســتورد 
مــن اخلــارج، حتــى وصوله 
إلى املستهلك، فهناك مؤشرات 
مطلــوب تقييمهــا وحتليلهــا 
لتجنب مخاطر اجلودة، الفتة 
إلــى أنه مت إعداد تقرير مبدئي 
وهنــاك جلنة لوضع سياســة 
وطنية لألمن الغذائي، ووضع 
احللول واالســتراتيجية لتلك 

السياسة.

األمــن الغذائي فــي الكويت 
تتمثــل فــي نقــص وتدهور 
املــوارد الطبيعية مــن مياه 
وزيــادة  زراعيــة  وأراض 
االســتهالك للطاقــة واملياه، 
إضافــة إلــى اتســاع الهــوة 
بني اإلنتــاج الزراعي احمللي 
واالعتمــاد  واالســتهالكي، 
بشكل أساســي على األغذية 
املستوردة، مع تفشي ظاهرة 
األمراض املزمنة غير السارية 
املرتبطة بالغذاء كالســمنة، 
الــدم،  والســكري وضغــط 
وأمراض القلب، والسرطان، 
نتيجة التغذية غير الصحيحة 
البدني والتدخني،  واخلمول 
الفتا إلى أن التحديات كذلك 
تشــتمل على تهديد سالسل 
العامليــة  الغذائيــة  اإلمــداد 

اجلمعية الكويتية للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار طرحت املوضوع للنقاش عبر ندوة افتراضية وأكدت احلاجة  إلى سياسة «وطنية لألمن الغذائي» 

د.حسام العميرةد.نوال احلمدد.سلطان السالم

التي تضعهــا الدولة لتعزيز 
مفهوم األمن الغذائي املستدام.
الناشــط  بــدوره، أشــار 
البيئي د.سلطان السالم، في 
مقدمة الندوة إلى أن الظروف 
البيئية التي حتيط بالكويت 
هــي نفــس الظــروف التــي 
حتيط بدول مجلس التعاون 
وال تختلــف عنهــا كثيرا، إال 
اخلليــج وضعــت  دول  أن 
إستراتيجيات موحدة، وأنشأت 
كيانات ملواجهة هذا التحدي، 
وبدأت العمل منذ سنوات نحو 
حتقيق أمــن غذائي حقيقي، 
ومن تلك الدول السعودية التي 
متتلك أكبر مزارع للدواجن، 
واألسماك، واألبقار في العالم، 
إضافة إلى وجــود صناعات 
كبيرة مثل شركة املراعي أكبر 

شركات األلبان في العالم. 
ركائز األمن الغذائي

من جانبه، أوضح أستاذ 
علوم األغذية د.حسام العميرة 
أن ركائز األمن الغذائي تتمثل 
أوال في توفير الغذاء مبعنى 
توفير كميــات من املنتجات 
اجلــودة  ذات  الغذائيــة 
املالئمة مــن اإلنتاج احمللي، 
وتوفير الكميات الالزمة من 
املنتجــات املســتوردة، مــع 
إيجاد قدرة تخزينية وآليات 
تســويق ممكنــة، مضيفا أن 
الركيــزة الثانيــة تقوم على 
الوصــول مبعنــى  ســهولة 

العميرة: نقص وتدهور املوارد الطبيعية من أهم التحديات التي تواجه «األمن الغذائي»

 السالم: دول اخلليج وضعت إستراتيجيات موحدة وأنشأت كيانات لتحقيق أمن غذائي حقيقي

احلمد: يجب تضافر جهود كل اجلهات املعنية لتوفير األمن الغذائي مبفهوم االستدامة

ضرورة إعادة النظر في سياسة الغذاء وتعديلها خاصة مع ما يعانيه املجتمع من مشاكل وأمراضيجب تقليل الفائض واملهدر من الغذاء والسعي نحو حتقيق االستقرار في األسواق 

السـبيعي: «الشـؤون» تهتم باألرامل وحتيطهن مبختلف أوجـه الرعاية وتكفل لهن أسـباب احلياة الكرمية

محافظ األحمدي بحث التعاون مع سفير قبرص

اســتقبل محافظ األحمدي الشيخ فواز 
اخلالد فــي مكتبــه بديوان عــام احملافظة 
سفير جمهورية قبرص لدى الكويت مايكل 
مافروس مبناســبة مباشرته مهامه، حيث 
جرى التعــارف وتبــادل األحاديث الودية 
التــي تناولت العالقات الوثيقة التي تربط 
قيادتي وشــعبي البلدين الشقيقني وسبل 

تعزيزها في جميع املجاالت.
وتطــرق الطرفان إلى الفــرص املتاحة 
لتطويــر التعاون املشــترك القائم وتبادل 
اخلبرات بني البلدين إجماال وعلى مستوى 

األنظمة اإلدارية احمللية واحملافظات واملناطق 
على وجه اخلصوص، وأهدى احملافظ للسفير 
مافروس درعا تذكارية، معربا عن متنياته 
لــه بالتوفيق والنجاح فــي الدفع بعالقات 

الصداقة بني البلدين إلى آفاق أرحب.
من جهته، أعرب مافروس عن ســعادته 
وامتنانه حلفاوة االستقبال، وتقديره البالغ 
للرعايــة التي يحظى وحتظــى بها البعثة 
الديبلوماســية لبالده ومواطنو جمهورية 
قبرص على الصعيدين الرسمي والشعبي 

في الكويت.

الشيخ فواز اخلالد يقدم درعا تذكارية لسفير قبرص

احلمود يدعو الشباب لتقدمي املبادرات اإليجابية
أكد املستشار في الديوان 
األميري الشيخ فيصل احلمود 
حرص القيادة احلكيمة ممثلة 
في صاحب السمو األمير الشيخ 
نــواف األحمــد وســمو ولي 
العهد الشــيخ مشعل األحمد 
الشــباب  واهتمامهــم بفئــة 
واالستماع إلى آرائهم وتعزيز 
روح العمــل لديهــم وحثهــم 
على العطاء وتقدمي املزيد من 

االجنازات.
جاء ذلك خالل اســتقباله 
أمس رئيس جمعية الشــعب 
التعاونية عبداهللا عبدالرضا 
وعضــو مجلــس اإلدارة هيا 
املقرون مهنئا بتوليها منصبها 

نفتخر ونعتز وندعم املرأة.
وأشــاد احلمود بشــباب 
املتميــز والناجح  الكويــت 

الكويــت  والعلميــة داخــل 
وخارجها وحتقيقهم املراكز 
األولى وامليداليات املختلفة 
بأنواعها ومتثيلهم للكويت 
ورفع علمها خفاقا في جميع 
احملافل، تأكيدا على أنهم على 
قدر من الثقة وخير من ميثل 
بالدهم في حتقيق اإلجنازات 
واملراكز األولى والتحصيل 

العلمي املشرف.
وجــدد الدعــوة للشــباب 
الكويتــي حلثهــم على العمل 
بكل عزم وإصــرار وإيجابية 
وطــرح األفــكار واملبــادرات 
التحديات والســعي  ملواجهة 
بالوطن نحو التقدم واالزدهار.

في جميع املجــاالت، مؤكدا 
أن االســتثمار احلقيقي هو 
االســتثمار في الشــباب من 
خــالل طاقاتهــم اإلبداعيــة 
التعليــم  واالبتكاريــة فــي 
والعمــل والريادة في جميع 
املجاالت التنموية، فالشباب 
هم احملرك األساسي والرقم 
الصعــب في شــتى مجاالت 
النهضة والتطور وما شهدناه 
من تفوق في نتيجة الثانوية 
الشــباب  العامــة وحصــد 
الكويتــي لألرقــام واملراكز 
األولى في املستويني العلمي 
واألدبــي وأيضا تفوقهم في 
الرياضية  مختلف املجاالت 

الشيخ فيصل احلمود مستقبال عبداهللا عبدالرضا وهيا املقرون

اجلديد كعنصر نسائي كويتي، 
مؤكدا أن للمرأة دورا مهما في 
املجتمــع ونحن فــي الكويت 


