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إلى وزارة التربية

االخطبوط

طالل معتوق

انتشر مقطع مضحك في إحدى املرات على مواقع التواصل 
االجتماعي، شخص ما يضغط على لوحة مفاتيح الكمبيوتر بشكل 
عشوائي ســريع بينما كان املقطع حتت عنوان كيف تتم عملية 

التسمية الدوائية!
وارفارين warfarin  دواء السيولة الشهير هو اسم يحمل أول 
أربعة حروف مشــتقة من بدايات اسم اجلهة التي قامت بتمويل 
 warfarin بحث اكتشاف هذا الدواء واحلروف األربعة األخيرة من
مشتقة من اسم املركب الكيميائي الذي وجد على البرسيم  املتعفن 
والذي مت اشتقاق دواء warfarin منه وهي مادة الـ coumarin بينما 
االسم الكيميائي الذي يصف ذرات وجزيئات دواء السيولة  الشهير 

..…-(١-oxo- ( -٣-oxo-٢;sodium :هو
 تخيل أن تلفظ هذا االسم الكيميائي للصيدالني حتى يشرح 

لك استخدام هذا الدواء!
 حسنا إذن سنكتفي بالـ warfarin الذي له نسق لفظي أسهل 
على عضالت الفك واللسان رمبا إذا سمعنا أحدهم ونحن ننطق 
أسماءه األخرى سيتخيل أنها جاءت من كوكب بعيد أو من ضربات 

عشوائية سريعة على لوحة مفاتيح الكمبيوتر.
 حســنا ما كنت أود قوله هو ان لك اسما واحدا وللدواء ثالثة 
أسماء،  بعد أن ينجح الدواء في جتاربه يأخذ اسماً كيميائياً يصف 
بنيته اجلزيئية والذرية مثال  االسم الكيميائي لدواء بنادول هو: 

 hydroxyphenyl) acetamide-٤)-N
 تأخذ املادة العلمية املسؤولة عن النشاط الصيدالني في الدواء 
اسما خاصا بها وهو ما نصطلح عليه generic name مثال االسم 

 paracetamol :العلمي لدواء البنادول هو
لذلــك من املهم أن يعرف املريض أن الدواء قد يأخذ أســماء 
جتاريــة كثيرة تختلف باختالف الشــركة املصنعة ولكن املادة 

العلمية التي لها نشاط دوائي هي الثابتة.
 األسماء التجارية trade name فن وعلم…

 تقترح الشركة املصنعة على إدارة الـFDA اسما جتاريا للدواء 
الذي اخذ االعتماد النهائي لوضع عالمة على املنتج انه خاص بها.

عمليات التسمية اخلاصة بالدواء ليست بالعمل السهل وأصعبها 
 هي اخلطوة األخيرة وهي عملية التسمية التجارية، يطلب القسم 
اخلاص في الوقاية من األخطاء الدوائية التابع إلدارة الـFDA من 

الشركة املصنعة اكثر من اسم ألسباب تتعلق بالسالمة.
 ال تعتقد أن عملية مراجعة أسماء األدوية هي عملية عشوائية أو 
غير مهمة فقد نشرت مجالت طبية دراسات بينت أن هناك أشخاصا 

كثرا ميوتون بسبب األخطاء الدوائية تتعلق باسم الدواء فقط.
ال توجد هناك نهاية سعيدة، إذا حلَّق الدواء هاربا من بروتوكول 
 FDAالتصنيع والتسمية إلى رفوف الصيدليات، حتتفظ إدارة الـ
بسلطة تغيير اســم الدواء في حال مت اإلبالغ عن أخطاء دوائية 

تتعلق بتشابه األسماء.
مثل مارسيل بروست الذي اختار كتابة املليون ونصف املليون 
كلمة في روايته البحث عن الزمن املفقود، يجب أن يختار األشخاص 
املعنيون بالتســميات pharmaceutical namers اقتراحات صعبة 
وعديدة تصل إلى ٥٠٠٠ اسم.. اليزال عملهم شكال من أشكال الفن.

 أصبحت اليوم التسمية الدوائية شكال من أشكال اإلبداع تدمج 
العلم مع الفن لتخرج لنا في النهاية لوحة رســمها فان غوخ او 

تتخيلها آتية من كوكب بعيد!
 على ســبيل املثال قطرة العني latisse هي دواء منو الرموش 
جاءت تسميتها من خالل دمج كلمتني (رموش = lashes) و (ماتيس 
= matisse) الرسام والنحات الفرنسي، أعتقد أنها ستكون محل 
إعجاب ألولئك الذين ميلكون ذائقة فنية، بينما توجد أدوية أخذت 
تســمية طبية بحتة بناءً على عملها داخل جســم املريض، على 
ســبيل املثال دواء التهاب الكبد B املسمى pegasys يعتمد على 

.pegalation تقنية صيدالنية تعرف باسم
تعدد األســباب هو البناء األساسي للتسمية الدوائية، تعتقد 
بعض الشــركات أن اختيار بعض األســماء الغريبة له دور في 
تسويق املنتج، وهناك اختيار بناءً على سمات املنتج احليوية أو 

تكنولوجيا املنتج أو النتائج التي يطمح لها الدواء.
تعددت األسباب و تسمية الدواء واحدة!

هب جنــة اخللــد اليمن
الوطن ال شــيء يعــدل 
مع مطلع خمسينيات القرن املاضي، 
ونحن في املرحلة االبتدائية كان مقرر اللغة 
العربية يتضمن قصيدة شعرية ال أتذكر 
قائلها، فقط أتذكر عنوانها «عصفورتان 
في احلجاز حلتا على فنن»، وميكن للمتابع 
الرجوع إلى العم «غوغل» لالســتزادة، 
ومفــاد تلك القصيدة التأكيد على محبة 
األوطان مهمــا كان الزمان واملكان لبني 
اإلنسان، والطائر واحليوان والء وانتماء 
بال جدال وللساحة الكويتية احلالية توجه 
للمؤمتر وتطلع وطني لتعديل املســار، 
وتصحيح ما صار للحراك الوطني كافة 
ملا هو أفضل استقرار وتعويض ملا ضاع 

من وقت االجتهادات!
الصامتة،  وهناك تطلــع لألغلبيــة 
ومتنيات بفتح جــروح املاضي، لتعديل 
سلبياته باحلوار، والتطلع للبدء من حيث 
نهاية ماضيها بالبــدل اجلاهز، والرؤية 
املتميــزة، بغالبها اإلقليمــي، والدولي 
وغيره مــن جتارب األمم الراقية غربها، 
وشرقها، شمالها وجنوبها، ومحاكاة هذه 
التجارب لتبنيهــا، وقطف ثمار ما فيها 
لتعديل سلبياته وسط «حوسة» الصوت 
العالي والقرار وازدياد املواقف السلبية 
رغم وجود الكثير من األمور املهمة التي 

يحتاج إليها الوطن ومواطنوه.
تاهت عالمات اإلجناز بسبب احلالة التي 
عليها املؤسستان احلكومية والتشريعية، 
والكل ينــادي «نحن الوطن ومواطنيه» 
بضرورة تعديل املسار، إلى أن جاء «آخر 
الدواء الكي» لوقف جتربتنا للتنفس خشية 

بلوغها صفر التحصيل! 
علينــا أن نقتدي بتجــارب مميزة 
وســنغافورة مثال صارخ لتقدمها بعد 
انفصالها عن ماليزيــا! إذ أبهرت العالم 
الواسع بتميزها وانطالق املسطرة املنتجة 
رغــم حجمها على خارطــة عاملها، لكن 
باالجتهاد واإلخــالص ارتفعت مكانتها، 
وجعلتها قدوة لآلخرين ليس في قارتها 
فقط بل للعالم الواسع تقدما وبروح للمعالم 
احلضارية، ترفع لها قبعات اآلخرين ومثلها 
العديد ممن تبنى كل جتديد بإرادة وإصرار 
األداء اجلــاد ما دمنا كتلة بارزة من هذا 
العالم الرائع ويظل احلوار منهج تنظيم، 
ومتابعة ملــا كان، فهل لألغلبية الصامتة 
فرصة املشاركة في احلوار الوطني دون 
كلمات شعر أو حروف نثر. طالت أعماركم 
فالوقت كالســيف إن لم تقطعه قطعك. 

وبسالمتكم وطول أعماركم.

 بعد انتهاء العام الدراسي، هل تتكرر 
أزمة نقص املعلمــني واملعلمات وأيضا 
التكييف والتبريــد وعمال النظافة في 

العام الدراسي اجلديد؟ 
 رســالة إلى وزير التربية والتعليم، 
لوحظ أنه مع بداية كل عام دراسي جديد 
تتكــرر مثل هذه األحداث واملشــاكل، 
والوزارة متلك الوقت الكافي في العطلة 
الصيفية لتفادي أي عوائق، ثالثة أشهر 

بنظركم ال تكفي فهذه مصيبة.
 هل تعلم معالــي الوزير أن مديري 
املدارس يطلبون من املعلمني واملعلمات 
واإلداريــني جلب النواقص ودفع أجرة 
عمال النظافة من مالهم اخلاص، لم ينته 
هنا املوضوع بل تقوم املدرسة مبخاطبة 
وطلب مساعدات من اجلمعية التعاونية 
وأولياء األمور بتصليح البرادات وأجهزة 

التكييف ودورات املياه، أعزكم اهللا.
 نعلــم أن وزارة التربيــة والتعليم 
تصرف لها ميزانية سنوية ومتلك أراضي 
وعددا من املسارح ومالعب وورشات 
عمل وأنشطة اجتماعية متنوعة، كل هذه 
بالترتيب  اإلمكانيات ومع ذلك نتراجع 

العاملي في مستوى التعليم، كيف؟
 وإذا تطرقنــا إلى مناهــج التعليم 
ومستوى بعض املعلمني واملعلمات هنا 
ســوف يطول احلديــث، تعلمون ماذا 
أقصد، لكن على الوزير والوكيل والوكالء 
املســاعدين ومديري املناطق التعليمية 
مسؤولية عظيمة تبدأ من مخرجات التعليم 
وتقدمي جيل يخدم ويغذي مؤسســات 
الدولة فيخرج من يديكم أطباء ومهندسون 
ومخترعــون ووزراء ومحامون…الخ، 
أين بصمتكم في صناعة مجتمع مثقف 
الوالء والعادات والتقاليد  يحمل شعار 
ال بد أن يكونوا قادرين على حمل راية 
الوطن وإذا استمر الوضع كما هو، منهج 
تعليمي ضعيف، مبان غير مهيأة، معلمون 
دون خبرة وال يجيدون التعليم، وتعسف 
بالقرارات اإلدارية فسوف نكون من أمم 
العالم األخير، وتكونون قد ساهمتم في 
خلق مجتمــع يعاني من اجلهل والفقر 
وزيادة في أعداد البطالة وتختفي ثقافة 
الفرد من محيط املجتمع وحتل مكانها 
الثقافة املجتمعية أو بالصح ثقافة القطيع.

٩٨ من قانون الشرطة.
القــرارات اإلصالحية  توقعت 
الوزير  ملعرفتي برغبة وإصــرار 
على إحداث نقلة نوعية في العمل 
واألداء، وأتذكر في ٢٤ أبريل وعبر 
«نافذة على األمن» أشــرت الى أن 
«الوزارة مقبلــة على إعادة هيكلة 
لبعض القطاعات وضخ دماء شابة، 
وشعار املرحلة احلالية هو الكل حتت 
املجهر والتقييــم» وهذا بالفعل ما 
حدث، حفــظ اهللا الكويت من كل 

مكروه.
آخر الكالم: بعد نقاش مع العقيد صالح 
السهيل حول حملة «وياك» للوقاية 
من تعاطــي املخــدرات، أرى أنها 
حملة وطنية بامتياز تستحق الدعم 
اإلعالمي والشعبي وبإذن اهللا حتقق 
األهداف املرجــوة ويتعاون أولياء 
األمور معها للحافظ على أبنائهم.. 
وكل التوفيق للعقيد السهيل وأشكره 
على تواصله مع الكتّاب واإلعالميني 
وجتاوبه مع جميع االستفسارات. 

الطاقة  واحلضارة ألنهم ميلكون 
والقوة التي تؤهلهم للعطاء وخلدمة 

الوطن واألمة.
ويجب أن نســعى الستثمار 
الشباب مبا يعود باخلير  طاقات 
والفائدة على الوطن والقضاء على 
املجتمعات  التي قد تنخر  البطالة 
وتؤدي إلى سلوكيات سلبية على 

اجلميع.
وأمتنى مبناسبة اليوم العاملي 
ملهارات الشــباب أن يتم تكثيف 
البرامج اخلاصة بالشباب واستثمار 
جهودهــم وطاقاتهــم في خدمة 
املجتمع واحلرص على عدم تبديدها 
مبا ال ينفعهم والتأكيد على االبتعاد 
عن رفاق السوء والعادات السيئة 
كالتدخني واملخدرات والسعي إلى 
خلق الفرص لهم وترك التقاعس 
واالكتئاب، ألن الشــباب الناجح 
هو من يســتطيع إحداث التغيير 
الذي يتطلع إليه اجلميع فهم كنز 
املســتقبل الذي يجب أن نحافظ 

عليه.

ملن يراه قادرا على ترجمة أفكاره 
ال ترحل وآلخرين شكراً.

الكثيرين،  هناك سؤال يراود 
ملاذا أقدم الشيخ أحمد النواف على 
تلك اإلجراءات وهذا الزلزال؟ اإلجابة 
بإيجاز، ألنه ابن الوزارة ويعرف 
القياديني احلاليني وأيضا  قدرات 

قدرات القيادات الشابة.
أخيراً، أمتنى من الشيخ أحمد 
النواف أن ينهي مقولة «ابن الضابط 
ضابــط»، ولن أخــوض في هذه 
اجلزئية أكثر، كما أرجو اإلسراع 
في تقليــص القطاعات واإلدارات 
وتسكني جميع الشواغر من عقداء 
الدفعة ٢٢ والذين بإذن اهللا يرقون 
إلى عميد خالل أيام وأال يتجاوز 
عدد الوكالء املساعدين أصابع اليد 
الواحدة، اللهم إني قد بلغت اللهم 

فاشهد.

تتراوح بني ١٢٠ و١٨٠ دينارا.
املناطق اخلاصة  من يشــاهد 
باجلواخير والراعي ودعم احلكومة 
لألعالف ال يصدق أننا نعاني من 
نقص في الثروة احليوانية، والسؤال 
الذي يطرح نفســه ما الفائدة من 
توزيع تلك اجلواخير مادامت ال توفر 
للدولة االكتفاء الذاتي من اللحوم؟.

رسالة أخرى إلى هيئة الغذاء.. لم 
نسمع عن خطتكم ومدى جاهزية 
املســالخ وآلية عملها خالل فترة 
العيد من حيث عددها، وأسعار نحر 
األضاحي، وهل هناك فكرة إلعادة 
العمل باملسالخ املؤقتة في مختلف 
مناطق احملافظات من أجل تخفيف 
الضغط على املسالخ الرئيسية خالل 
أيام العيد، ومنا إلى املسؤولني بالهيئة 
ننتظر منكم اإلعالن عن خطتكم 
وجاهزيتكم املواكبة لهذه املناسبة.

املاضــي، وفي  مطلــع يونيو 
اجتماعه مع قيــادات الوزارة، أملح 
الشــيخ أحمد النواف الى قصور 
في بعــض أداء قطاعات وقيادات، 
وأنه بصدد إجراء تغييرات جذرية 
الوزارة،  وإعادة هيكلة قطاعــات 
وفي اعتقادي أن كلماته كانت دعوة 
ورسالة للبعض بأن يغادروا، ولكن 
ومع عدم قراءة الرســالة والدعوة 
باملادة  القانوني  الثاني  نفذ اخليار 

الشباب هو الوسيلة الفعالة ملعرفة 
احلقيقة والتوصل إليها وكذلك فإن 
تنظيم الندوات واللقاءات واملؤمترات 
تعتبر مثــاال للحوار الفعال الذي 
يعالج القضايا واملشــكالت التي 

تواجه الشباب واملجتمعات.
وأفضل استثمار هو االستثمار 
فــي الشــباب ألنهم يشــكلون 
الشــريحة األكبر في أي مجتمع 
وهم وسيلة التنمية ويستطيعون 
قيادة مسيرة األوطان إلى التقدم 

بأي ضغوطات أو واسطات وقضي 
األمر، وأضحت الكرة اآلن بني يدي 
صغار الضباط وأن يثبوا الكفاءة.
شــخصياً كنــت أمتنى، ومع 
تولي النواف املسؤولية، أن تضع 
جميع القيادات استقالتهم أو طلبات 
تقاعدهم حتت تصرف الوزير ليقول 

والنزول إلى أرض امليدان بفرقها 
التفتيشية للتأكد من عدم وجود 
تالعب في األســعار واستغالل 
للناس ألنه مــن غير املعقول أن 
تكون مثل هذه األســواق خارج 
نطاق السيطرة والدليل على ذلك 
أســعار األضاحي اخليالية التي 

قصر الســيف عام ١٩١٧ «لو دامت 
لغيرك ما اتصلت إليك».

أمام اجليل اجلديد من الضباط 
فرصة كي يثبوا جدارتهم، فال حواجز 
بينهم وبني تولــي مناصب قيادية 
إال األداء املتميــز والفكر املتجدد 
القدرة  واإلخالص، والوزارة لديها 
علــى تعزير خبراتهــم وقدراتهم 
ليرتقوا  بدورات خارجية وداخلية 

بأدائهم املهني. 

غير املسجلني في مؤسسات التعليم 
أو التدريب املهني.

ففــي هــذه املناســبة يجب 
االهتمام بالشــباب والعمل على 
إعدادهم وتسليحهم بالعلم واملعرفة 
ليكونوا ســالحا قويا لألوطان، 
فاألسرة واملدرســة يقع عليهما 
الشباب  الكبير في تنشئة  العبء 
وتعليمهم وإمدادهم بأساســيات 
احلياة والثقافة والعادات والتقاليد.
وإن إرساء ثقافة احلوار لدى 

أن أسهب في اجلزئية األخيرة ألن 
الكل يعرفها ونعرف كيف متت إحالة 
قيادات قبل أعوام بسيطة للتقاعد 
وكيف متت إعادتهــا إلى اخلدمة 
مبجرد مغادرة وزير واســتبداله 

بآخر ومقابل ذلك.
الشيخ أحمد النواف لن يسمح 

املعنيــة لوقف جماح هــذا الغالء 
الفاحش الذي يتســبب فيه بعض 
جتار األزمات الذين يجدون في هذه 
املناسبات فرصة جيدة الستغالل 

جيوب املستهلكني واستنزافها.
املطلوب مــن وزارة التجارة 
اإلعالن عن خطتها لهذه املناسبة 

أقدم النائب األول لرئيس مجلس 
الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد 
النواف على خطوة تاريخية بتفعيل 
املادة ٩٨ من قانون الشرطة والطلب 
من قيادات تخطت الـ ٦٠ عاما بإفساح 
الطريق أمام جيل جديد، لقناعة وثقة 
بأن الكويت زاخرة بالكفاءات األمنية 
الشابة، وأن املرحلة املقبلة تتطلب 
كفاءات جديدة باستطاعتها ترجمة 
رؤى وخطط طموحة دخلت حيز 

التنفيذ ونرى ثمارها تباعا.
ما يجب أن يفسر إلزام قيادات 
بالتقاعــد ليس لقصــور في أداء 
التكليفات، بل لألمانة وشهادة حق 
فإن أغلب تلــك القيادات اجتهدت 
وعملت بجد وإخالص، وكفوا ووفوا، 
وآن األوان ومع قيادة جديدة منح 
الكاملة  الفرصة  الشــابة  القيادات 
العطاء، وتلك هي  ملواصلة مسيرة 
ُسنة احلياة، وفي هذا املقام أستذكر 
احلكمة التي وضعها الراحل املغفور 
له بإذن اهللا الشيخ سالم املبارك على 

أعلنت اجلمعيــة العامة لألمم 
املتحدة في عام ٢٠١٤ أن يكون يوم 
١٥ يوليو يوما عامليا ملهارات الشباب، 
وذلك لألهمية االستراتيجية لتزويد 
الشباب باملهارات الالزمة لتوظيفهم 
ومتكينهم من احلصول على العمل 

الالئق وريادة األعمال. 
إن الشباب هم عماد األمة وسر 
البشــرية  املوارد  نهضتها وأهم 
للمجتمعات وبصالحهم واالهتمام 
بهم تتقــدم األمم وتتطور، وفي 
هذا العــام كانت هناك العديد من 
التحديات التي جعلت بعض الشباب 
يعانون التهميش وعدم احلصول 
على العمل املناسب إما بسبب جائحة 
كورونا والظروف احمليطة بها أو 
بسبب الصراعات واالضطرابات 
السياسية فلذلك ال بد من تضافر 
اجلهود ملواجهة تلك التحديات واحلد 
من احلواجز التي تعوق الوصول 
إلى عالــم العمــل وإتاحة فرص 
تنمية املهارات للشــباب وخاصة 
من الشباب العاطلني عن العمل أو 

القرار الذي اتخذه النائب األول 
لرئيــس مجلس الــوزراء وزير 
الداخلية الفريق أول م.الشيخ أحمد 
النواف بإحالة نحو ٥٠ ضابطا برتب 
رفيعــة إلى التقاعد وفق املادة ٩٨ 
من قانون قوة الشرطة هو األقوى 
في تاريخ وزارة الداخلية وخطوة 
مهمة نحو إصالح جذري بالوزارة 
واملضي في تنفيذ خطط إصالحية 
حتتاج إلى فكر جديد ودماء شابة.
قطار اإلصالح احلقيقي انطلق 
بأن قدم الشيخ أحمد النواف درسا 
في القيادة وتطبيق سياسة اإلحالل 
دون االلتفــات إلى نغمة اخلبرات 
األمنية والتي في األساس لم تكتسب 
اخلبرة ليــس مقابل جهد حقيقي 
وتطوير أداء وإمنــا بحكم العمر 
واألقدمية مع كثير من الواســطة 
خاصة في مناصب بعينها وال أريد 

حتتفل األمة اإلســالمية بعد 
أعاده  املبارك،  أيام بعيد األضحى 
اهللا على اجلميع باخلير والبركات، 
وبهذه املناســبة أرفع أسمى آيات 
التهاني إلى مقام صاحب الســمو 
األمير الشيخ نواف األحمد، وإلى 
سمو ولي عهده األمني الشيخ مشعل 
األحمد، حفظهما اهللا وأدام عليهما 
موفور الصحة ولباس العافية، وإلى 
الوفي واملقيمني  الكويتي  الشعب 

على أرض الكويت الغالية.
بداية نتطرق اليوم إلى قضية 
مهمة تتعلــق باالرتفاع املصطنع 
ألســعار األضاحي بسوق األغنام 
الذي جنده حاضرا وحتديدا قبل 
العيد، حيث تشــهد هذه األسواق 
ارتفاعا ملحوظا ألسعار األضاحي 
رغم املطالبات املستمرة واملتكررة 
من قبل املواطنني بتدخل اجلهات 
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الكل يتابع عواقب احلرب الدائرة حاليا في أوكرانيا وتأثيرها 
على االقتصاد العاملي بال مبالغة، ونحن الذين ال نزال نعاني من 
آثار األزمة املالية العاملية للعام ٢٠٠٨، فتغيير مسار الرحالت اجلوية 
أدى إلى زيادة في أكالف الشحن وغالء في أسعار جميع السلع 
وموجة تضخم عاتية، باإلضافة إلى مشاكل في الطاقة وأسعار 
النفط والغاز املتصاعدة ومشــاكل في متويل أوروبا بالغاز عن 
طريق خط نوردســتيرم، يضاف إليها أزمة غذائية عاملية، كون 
هذه احلرب جتري حاليا في أكبر الدور املصدرة للحبوب والقمح 

على مستوى العالم، روسيا وأوكرانيا.
دعونا نتأمل قليال، أوكرانيا الدولة املصدرة للقمح منذ سنة 
واحدة فقط اآلن صارت تطلب املساعدات الدولية، الغذاء واخلبز 
حتديدا أصبح يوزع باحلصص الفردية نظرا لشح املوارد، بقية 
الدول املصدرة للقمح قننت صادراتها من احلبوب، األولوية للسوق 
احمللية واالكتفاء الذاتي، أما األرباح والعملة الصعبة فباإلمكان 
أن تنتظــر قليال، إذا جاع املواطن فلن يضع في فمه حزمة من 
الدوالرات، وما قيمة األموال إن لم جتد بها شيئا تشتريه، ڤنزويال 

على سبيل املثال، درس اقتصادي مفتوح.
نحن بالكويت، أين نكون في معادلة األمن الغذائي، السعودية 
زرعت ما يقارب من مساحة فرنسا بحقول القمح شماال حول 
حايل وتبوك، جدة اكتظت باملصانع الغذائية، بعضها اســتثمار 
كويتي، ســدير في الرياض كذلك، اإلمارات سباقة في مشاريع 
الزراعة منذ أيام املرحوم الشيخ زايد جنوبا في عرادة وليوة.. 
بينما مصر تستثمر في مزارع القمح في الفرافرة واالستزراع 
السمكي في بورسعيد وغيرها، أما آن األوان لنا في الكويت أن 

ننطلق في برامج وطنية لالستثمار في أمننا الغذائي.
لنكن صادقني، فكرة االكتفاء الغذائي عن طريق (اجلواخير) 
فاشلة، إذ حتولت أغلبها إلى «استراحات» أليام نهاية األسبوع، 
املزارع الكويتي في الوفرة والعبدلي يعاني كثيرا في تســويق 
منتجاته عبر منافذ البيع وســمعنا الكثير من الشــكاوى بهذا 
اخلصوص، ناهيك عن افتقار هذه املزارع للعامل املساعد املتمثل 
في خدمات التغليف والتخزين واحلفظ، الكثير من اإلنتاج الزراعي 
يذهب علفا للحيوانات قبل أن يعطب، معظم الشركات الغذائية 
الكويتية في املناطــق الصناعية هي في الواقع مخازن ملصانع 
موجودة في الدول املجاورة، مــا املطلوب؟ املطلوب فريق من 
املختصني إليجاد مشروع وطني تنموي زراعي حقيقي يحمي 
القرار السياسي الكويتي من االبتزاز ويحمي املواطن واملستهلك 
من التضخم وعواقب املغامرات السياسية الدولية، كان في الباب 
الكثيــر لكاتبه في هذا املجال ولكن نكتفي بهذا القدر وربي من 

وراء القصد والسالم.
ختاما، حتية خاصة لشــركة املطاحــن الكويتية وألبان كي 
دي دي، أمثلة محترمة لشركات غذائية كويتية بسمعة إقليمية 

وطنية نظيفة.

كالم من القلب

األمن الغذائي 
للكويت

د.عبدالرحمن العيسى


