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مصادر حكومية لـ سبقلا :تأثيرات حرب روسيا وأوكرانيا غير مستبعدة

مخزون القمح والغذاء واألدوية ..آمن
■ المخزون اإلستراتيجي في أعلى مستوياته ..وال استيراد لمواد رئيسية من موسكو وكييف
عبدالرزاق المحسن وخالد الحطاب
مع ان��دالع الحرب الروسية األوك��ران�ي��ة أم��س ،س��رت مخاوف
ك�ب�ي��رة ع�ل��ى ال�س��اح��ة امل�ح�ل�ي��ة م��ن ال �ت��أث �ي��رات ال�س�ل�ب�ي��ة لهذه
الحرب على البالد ،ال سيما في ما يتعلق بمخزون الكويت
من القمح والسلع الغذائية واألدوية واملستلزمات الطبية.
وفي هذا اإلطار ،أكدت مصادر حكومية لـ سبقلا أن املخزون
ال�غ��ذائ��ي آم��ن وف��ي أع�ل��ى مستوياته ،وال ت��وج��د أي أصناف
غذائية رئيسية تستورد من الدولتني املتحاربتني.
وق��ال��ت امل� �ص ��ادر« :إن إم � ��دادات ال�س�ل��ع م��ن ال�ق�م��ح وال�ش�ع�ي��ر
توافرت بكميات كبيرة ،كما أن شركة مطاحن الدقيق واملخابز
الكويتية تستورد القمح من أستراليا والقليل من األرجنتني،
ويجري كذلك استيراد الشعير من أستراليا».

غير أن هذه املصادر أكدت أن أسعار القمح والشعير ستشهد
ارتفاعًا كبيرًا نتيجة ل�لأح��داث الجارية وت��وق��ف توريدهما
م��ن روس �ي��ا وأوك��ران �ي��ا ال�ل�ت�ين ت�ع�ت�ب��ران م��ن أك �ب��ر ال� ��دول في
إنتاجهما ،م�ش��ددة على أن��ه بالنسبة للكويت ،ف��إن أغلبية
امل�ش�ت��ري��ات ل��دي�ه��ا بمختلف أن��واع �ه��ا ت�س�ت��ورده��ا م��ن آسيا
وأف��ري�ق�ي��ا وأوروب ��ا ال�غ��رب�ي��ة ،وب��ال�ت��ال��ي ف��إن التأثير سيكون
محدودًا.
وش � ��ددت ع �ل��ى أن امل �خ ��زون اإلس �ت��رات �ي �ج��ي ح��ال �ي��ًا ف��ي أع�ل��ى
مستوياته ،ولدى الدولة القدرة على تحمل االرتفاع املتوقع
لألسعار ال سمح اهلل ف��ي ح��ال توقف اإلم��داد ف��ي ظ��ل وج��ود
نظام التموين املجهز ألي طارئ.
ميدانيًا ،انطلقت ال�ف��رق التفتيشية للتأكد م��ن ثبات أسعار
السلع والتنبيه على ضرورة التقيد وااللتزام بتعاميم وزارة
التجارة وعدم رفع األسعار بأشكال مصطنعة.

الكويت :نرفض استخدام القوة
في العالقات بين الدول
أعربت الكويت عن رفضها القاطع الستخدام القوة أو
التهديد أو التلويح بها في العالقات بني ال��دول .وأكدت
الكويت في بيان ل��وزارة الخارجية أنها ،إذ تتابع بقلق
وأسف بالغني تدهور األوضاع وارتفاع حدة توترها في
أوكرانيا ،لتؤكد على أهمية االلتزام باملبادئ الراسخة
ف��ي القانون ال��دول��ي وميثاق األم��م املتحدة التي تحكم
العالقات بني الدول ،والقائمة على احترام سيادة الدول

وس�لام�ت�ه��ا اإلق�ل�ي�م�ي��ة ،وم �ب��ادئ ح�س��ن ال �ج��وار وح��ل
املنازعات بالطرق السلمية.
وشددت الكويت على ضرورة احترام استقالل وسيادة
أوك��ران�ي��ا ،م��ؤك��دة دعمها ال�ك��ام��ل لكل ال�ج�ه��ود الدولية
الرامية إل��ى التهدئة وخفض التصعيد وضبط النفس
وتسوية الخالفات الدولية بالوسائل السلمية ،واتخاذ
اإلجراءات الالزمة لحماية املدنيني وضمان سالمتهم.

رئيس اتحاد مستوردي األدوية لـ سبقلا:

رئيس اتحاد األغذية لـ سبقلا:

التجهيزات الدوائية
في البالد مطمئنة

الكويت تحتاج مخازن
كافية للمواد الحيوية
عبدالله البعيجان

فيصل المعجل

أكد رئيس اتحاد مستوردي األدوية وأصحاب الصيدليات فيصل املعجل أن قطاع
األدوية كأي قطاع آخر مهم في الدول ،إال أنه من السابق ألوانه الحديث عن تأثير
الحرب بني روسيا وأوكرانيا على استيراد األدوية والتجهيزات الطبية واملستوردة
إلى الكويت من دول العالم.
وأوضح املعجل لـ سبقلا أن األمر مرتبط بمدى تأثر حركة الطيران املدني ،ليس
في روسيا وأوكرانيا ،بل املتجهة من أغلب دول أوروب��ا وآسيا والواليات املتحدة
ً
االميركية ،والتي تعد دوال مصدرة لألدوية والتجهيزات الطبية لدول العالم ،وليس
للكويت فقط ،مبينًا أن ال��وض��ع الحالي بالنسبة ل�لأدوي��ة والتجهيزات ف��ي البالد
مطمئن وال يدعو إلى القلق.
وزاد املعجل :إن وزارة الصحة لديها مخزون كاف من األدوية والتجهيزات الطبية،
ً
سواء في منطقة صبحان أو مستودعات املستشفيات العامة ،فضال عن املخزون
الكبير منها لدى الشركات املوردة والقطاع الخاص ،مشيرًا إلى أن صالحية بعض
األدوي ��ة املهمة والحيوية واملستلزمات الطبية ت�ت��راوح ب�ين ع��ام إل��ى  3أع ��وام ،كما
أن الكميات املتداولة في الصيدليات الخاصة واملرافق الصحية الحكومية كبيرة
ومتنوعة.
وأش��ار إلى أن هناك مستلزمات طبية ،كاملحاليل املستخدمة في غرف العمليات،
تصل صالحيتها لفترة تتراوح بني  6إل��ى  12شهرًا ،وتعتبر قصيرة ،لكنها ال
تدعو إلى القلق ،موضحًا أن الفترة الحالية تشهد انسيابية في عملية التوريد من
الدول املنتجة لألدوية ،وال توجد أي عوائق تذكر ،سواء من حركة الطيران التجاري
أو ظروف أخرى.

فيصل األنصاري:

قال رئيس االتحاد الكويتي لألغذية ،عبداهلل البعيجان:
إن تأثر األسواق التجارية املحلية بالحرب بني روسيا
وأوكرانيا «وارد جدًا» ،السيما أن األخيرة تعد مصدرًا
الستيراد منتجات الثروة الحيوانية والدواجن للبالد،
ً
فضال عن إمكانية توجه دول أخ��رى وضغطها على
دول منتجة بديلة عن أوكرانيا ،كالبرازيل.
وأض� ��اف ال�ب�ع�ي�ج��ان ل �ـ سبقلا إن االت �ح��اد ق��ام بقرع
ن��اق��وس الخطر قبل ال�ح��رب بفترة ك�ب�ي��رة ،حيث رفع
مذكرات إلى مجلس الوزراء والوزراء املعنيني باملخزون
االستراتيجي الغذائي ،لضمان عدم التأثر بأي حروب
أو ظروف إقليمية أو أزمة كورونا أو غيرها من حاالت
الطوارئ ،الفتًا الى إن الكويت تفتقر إلى وجود مخازن
كافية تستوعب تخزين املواد الغذائية الحيوية.
وأوض ��ح البعيجان أن ال��دول��ة ل��دي�ه��ا م �خ��ازن لتخزين
الدقيق والزيت والبسكويت واألرز والعدس ،لكن هناك
ح��اج��ة م��اس��ة منذ س�ن��وات طويلة إل��ى إن�ش��اء مخازن
ك �ب��رى ت�س�ت��وع��ب ت �خ��زي��ن ك �م �ي��ات أخ� ��رى ل�ل�ش��رك��ات
امل ��وردة ل�لأغ��ذي��ة م��ن ك��اف��ة دول ال�ع��ال��م ،بحيث يصبح
ً
التعامل مع أي ظ��رف استثنائي أم�رًا سهال ج�دًا وبال
أي عوائق.

بعد عامين من تكليف مجلس الوزراء لـ «الشؤون»

َّ
مشددة على األسعار
رقابة
أوضح مدير الجهاز الفني لإلشراف على
السلع في وزارة التجارة والصناعة فيصل
األنصاري أن اإلدارة تقوم حالياً برصد ومتابعة
األسعار للمواد الغذائية األساسية لقرب
شهر رمضان المبارك.

ميكنة بيانات مخزون
السلع ..معطلة
خالد الحطاب

وقال األنصاري على هامش جولة تفتيشية
مع فريق من المفتشين لدى الوزارة في
منطقة الشويخ لمراقبة محال الجملة وعدد
من شركات بيع المواد الغذائية إن الهدف
من الجولة التأكد من األسعار الموضوعة من
أصحاب المحال الغذائية ومقارنتها على أرض
الواقع.
جانب من جولة مفتشي التجارة على األسعار (تصوير :محمود الفوريكي)

ذك ��ر األن� �ص ��اري أن م�ع�ظ��م ال �ش��رك��ات ملتزمة
باألسعار التي قدمتها للوزارة ،وقام املفتشون
ب ��أخ ��ذ األس � �ع� ��ار وإع � � ��داد ت �ع �ه��دات ب��االل �ت��زام
باألسعار خالل شهر رمضان املبارك.
ولفت إلى أن الشركات متعاونة مع الوزارة عبر
التعهد ببقاء األسعار كما هي حاليًا أو خالل

شهر رمضان املبارك وكذلك االل�ت��زام بقرارات
ال��وزارة وعدم رفع أي سلعة إال بعد الحصول
على موافقة «التجارة».
ولفت إلى أنه في حال عدم االلتزام ،فسيطبق
ال � �ق� ��ان� ��ون وت� �ح ��وي ��ل امل� �خ ��ال ��ف إل� � ��ى ال �ن �ي��اب��ة
التجارية.

إنهاء تكليف القائمين بأعمال
عمادة «الطب» بجامعة الكويت
أميرة بن طرف
شهدت كلية الطب تغييرًا جذريًا في طاقم العمادة
بالكامل ،حيث أصدر مدير جامعة الكويت باإلنابة
د.ب��در البديوي ق��رارات أول من أمس ،تقضي بإنهاء
تكليف العميد والعمداء املساعدين ،وتكليف أساتذة
آخرين القيام بمهامهم.
ووفقًا للقرارات ـــ التي حصلت سبقلا على نسخة
منها ـــ فإن إنهاء التكليفات جاء بعد اعتذار املكلفني
عن االستمرار في القيام بأعمال هذه املناصب.
وف ��ي  4ق� � ��رارات أص ��دره ��ا ال �ب ��دي ��وي ،أن �ه��ى تكليف
القائمة ب��أع�م��ال عميد كلية ال�ط��ب ب��اإلن��اب��ة د.ن��ورة
ّ
السويح ،وكلف القائمة بأعمال مساعد عميد كلية
الطب للشؤون األكاديمية والطالبية د.منى األحمد

ب��ال �ق �ي��ام ب��أع �م��ال ع�م�ي��د ك�ل�ي��ة ال �ط��ب اع �ت �ب��ارًا م��ن 6
مارس وحتى إشعار آخر ،كما أنهى البديوي تكليف
ال �س��وي��ح ال �ق �ي��ام ب��أع �م��ال م�س��اع��د ال�ع�م�ي��د ل�ل�ش��ؤون
ً
االكاديمية والطالبية وكلف األحمد بدال عنها.
وأن �ه��ى ك��ذل��ك ال �ب��دي��وي تكليف د.م ��ي ال �ب��در ال�ق�ي��ام
ب� ��أع � �م� ��ال م� �س ��اع ��د ع� �م� �ي ��د ك� �ل� �ي ��ة ال � �ط� ��ب ل� �ل� �ش ��ؤون
اإلكلينيكية واالستشارات والتدريب ،وكلف د.علي
بورسلي القيام بأعمال املنصب ،كما أنهى تكليف
د.إي �م��ان م�ق��دس ال�ق�ي��ام ب��أع�م��ال مساعد عميد كلية
ال �ط��ب ل�لأب �ح��اث وال ��دراس ��ات ال�ع�ل�ي��ا ،وك �ل��ف د.ه�ب��ة
الحسيني القيام بأعمال املنصب.
ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر أن امل�ك�ل�ف�ين ال �ج��دد م�ل��زم��ون بتقديم
إقرارات ذمة مالية إلى الهيئة العامة ملكافحة الفساد
خالل شهرين من صدور القرار.

تعاون بين «األمريكية» و«التقدم العلمي»
نظم مكتب األبحاث واملنح بالجامعة
األمريكية ف��ي الكويت  AUKفعالية
ب� �ع� �ن ��وان ب ��رام ��ج م��ؤس �س��ة ال �ك��وي��ت
ل�ل�ت�ق��دم ال�ع�ل�م��ي للبحث وال�ت�ط��وي��ر،
أق �ي �م��ت ف��ي ح ��رم ال �ج��ام �ع��ة وق��دم�ه��ا
فريق من املؤسسة ضم الدكتور ميثم
صفر ،مستشار ومدير برنامج املنح
البحثية باإلنابة ،والدكتورة ابتسام
حسن ،م��دي��رة برنامج بناء ال�ق��درات
ال �ب �ح �ث �ي��ة ،وخ ��ال ��د ال �ع ��وض ��ي م��دي��ر مسؤولو الجامعة األمريكية مع فريق التقدم العلمي
مكتب دع��م البحوث ،في مسعى لتعريف مجتمع التقدم للحصول على املنح البحثية املقدمة .وأكد
الحرم الجامعي بالبرامج البحثية املختلفة التي مدير مكتب األبحاث واملنح الدكتور إياد أبو دوش
دعم الجامعة األمريكية في الكويت ألعضاء هيئة
تقدمها مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.
ورح�ب��ت ال��دك�ت��ورة روض��ة ع ��واد ،رئيسة الجامعة التدريس واملوظفني والطالب في إجراء البحوث.
األمريكية في الكويت بفريق املؤسسة وشكرتهم وقدم فريق املؤسسة عرضًا تقديميًا أوجز تطوير
على تعاونهم مع الجامعة ،مما سيشجع املزيد من البحث ف��ي املؤسسة داع�ي��ًا إل��ى تقديم املقترحات
أع�ض��اء هيئة ال�ت��دري��س وامل��وظ�ف�ين وال�ط�لاب على البحثية.

ل��م ت�ت�ع�ل��م ال �ج �ه��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة م��ن ال� ��دروس
السابقة ،ولدغت نفسها من ذات الجحر مرتني
األول��ى «م��ع دخ��ول البالد في الجائحة وعدم
توافر بيانات كافية للمخزون اإلستراتيجي
بشكل احصائي تفصيلي ،والثانية مع اندالع
الحرب بني روسيا واوكرانيا ال أحد يعلم إلى
أي مدى ستطول وكيف ستؤثر في عمليات
االستيراد والتصدير».
ورغ � ��م ت�ك�ل�ي��ف م �ج �ل��س ال � � ��وزراء ف ��ي اب��ري��ل
 2020وزارة الشؤون إللزام اتحاد الجمعيات
التعاونية االستهالكية برفع بيانات السلع
األس��اس �ي��ة ف��ي ن�ظ��ام ميكنة ال �ت �ع��اون التابع
ل�ل��وزارة بهدف تفعيل نظام مراقبة املخزون
االس �ت ��رات �ي �ج ��ي االح� �ص ��ائ ��ي ب ��رب ��ط امل �ب �ن��ى
الرئيسي ومباني التموين وامل�خ��ازن التابعة
ل �ه��م م ��ع غ��رف��ة ال �ع �م �ل �ي��ات امل ��رك ��زي ��ة ل � ��وزارة
ال �ت �ج��ارة ،وذل� ��ك ل�ت�س�ه�ي��ل امل �ت��اب �ع��ة ع��ن بعد
ل �ك��ل م ��ن امل� �خ ��زون االس �ت��رات �ي �ج��ي وح��رك��ة
ال�ب�ي��ع وتنظيمها ب�م��ا ي�ح��اف��ظ ع�ل��ى امل�خ��زون

مشعل المانع

االس �ت��رات �ي �ج��ي ،إال أن ��ه وب �ع��د م� ��رور ع��ام�ين
ت�ق��ري�ب��ا م � ��ازال امل� �ش ��روع ق �ي��د ال�ت�ن�ف�ي��ذ رغ��م
جهوزيته.
وعلمت سبقلا أن البيانات اإلحصائية التي
تبني حجم امل �خ��زون ال�غ��ذائ��ي داخ��ل مخازن
ال�ج�م�ع�ي��ات ال �ت �ع��اون �ي��ة وامل� �خ ��ازن ال�ع�م��وم�ي��ة
واألس �ع��ار جميعها م��ازال يعمل ف��ي إدارات
وجمعيات معينة فقط وينقصها البيانات
امل�ط�ل��وب��ة ويختلف بحجم وط��ري�ق��ة معالجة
البيانات واستخراجها وال ويوجد أي نوع من
أن��واع الربط اإللكتروني املطلوب اي�ج��اده في
غرفة الطوارئ املركزية في منطقة الصديق.
إلى ذلك ،قال رئيس جمعية حماية املستهلك
مشعل املانع لـ سبقلا ان املشروع قدم لوزارة
الشؤون ووضع على اولويات التنفيذ ضمن
ق�ط��اع ال �ت �ع��اون م�ن��ذ ع��ام�ين وق��دم��ت ل �ل��وزارة
وامل�س��ؤول�ين ف��ي وزارت ��ي ال�ت�ج��ارة وال�ش��ؤون
عرضا مستوفيا لجميع بيانات وآليات عمل
امل �ش��روع ،ال��ذي ك��ان مهما ل��دراس��ة امل�خ��زون
االستراتيجي ف��ي اي م�ك��ان ولحظة بلحظة
ويربط كل الجمعيات واملخازن واالسواق.

