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سعر الكيلو تراوح بين 4.5 و5 دنانير في أول يوم سماح بصيده

80 دينارًا لسلة الروبيان المحلي وحصيلة اليوم األول 3 أطنان

سوق السمك اكتظ بعشاق الروبيان إقبال على شراء السالل في اليوم األول من صيد الروبيان

سحب سالل الروبيان متهيدا لبيعها 3 أطنان حصيلة اليوم األول

فرج ناصر
باألمس كان للكويتيني موعد مع الروبيان الذي سمح بصيده في 

املياه االقليمية الكويتية.
فقد ش���هد سوق الكويت للس���مك عصر امس اقباال كبيرا حيث 
توافد الكثيرون لشراء حصيلة الروبيان في يومه األول حيث اكتسح 

األسماك األخرى احمللية واملستوردة.
وال يختلف اثنان على ان الروبيان من الوجبات الرئيس���ية على 

مائدة الكويتيني حيث يعد من الوجبات ذات النكهة اخلاصة.
وقد شهد السوق نزول 3 اطنان من الروبيان قدم بها الصيادون 
في املياه االقليمية الكويتية وبلغ س���عر السلة 80 دينارا والكيلو 

الواحد تراوح بني 4.5 و5 دنانير.
بدوره قال امني سر االحتاد الكويتي للصيادين جابر الفيلكاوي 
ان موس���م الروبيان بدأ أمس، مشيرا الى ان االقبال كان كبيرا على 

الروبيان حتى قبل مجيئه.
وقال: صادف في اليوم ذاته )أمس( تواجد الروبيان الس���عودي 
القادم من القطيف حيث يبلغ سعر السلة الواحدة 65 دينارا، مشيرا 

الى ان الكيلو تراوح بني 2.5 و3.5 دنانير.
ودع���ا الصيادين الى احترام قوانني الثروة الس���مكية وااللتزام 
بالقرارات، مؤكدا ان ه���ذه من نعم ربنا وعلينا ان نوفرها لألجيال 

املقبلة.
ومن جانبه، قال ابراهيم ادريس وهو يعمل دالال في سوق السمك 
ان سوق السمك شهد اقباال كبيرا لشراء الروبيان وسعر الروبيان كان 

غاليا جدا، موضحا أن األيام املقبلة قد تشهد انحدارا في سعره.
وأوضح انه من افضل انواع الروبيان ما يطلق عليه أم النعيرة 

حيث يعتبر من افضل االنواع.
وتابع: إن الصيادين الكويتيني سيغادرون بعد 15 اجلاري املياه 
االقليمي���ة لصيد الروبيان وهذه الفترة ه���ي فقط للمياه االقليمية 

الكويتية.

أعضاء ومساهمو »الثروة الحيوانية« يطالبون بسرعة إجراء االنتخابات
يرفضون تقاريره وحس����اباته 
كاملة ويفترض عليه ترك هذا 
املكان الن اجلمعية العمومية هي 
صاحبة القرار االول واالخير في 

هذا الشأن.
الرشيدي »لقد طالبنا  وقال 
رئيس اجلمعية املعني عدة مرات 
بإج����راء االنتخاب����ات وتوزيع 
االرباح والتواجد في اجلمعية 
حلل مشاكلنا اال اننا لم جند اي 
اذان صاغية ملطالبنا« واضاف 
قائال »قمت قبل فترة قليلة بدعوة 
رئيس اجلمعية الى منطقة كبد 
في لقاء ودي مع االخوة املربني 
للتباحث حول مشكالتنا املتفاقمة 
اال ان سيادته لم يحضر ولم يعر 

مطالبنا اي اهتمام.
ووجه الرشيدي كالمه لوزير 
الش����ؤون بأنه اذا لم يقم بإقالة 
رئيس اجلمعية املعني واجراء 
انتخابات بشكل عاجل فإن مربي 
الثروة احليوانية س����ينفذون 
اعتصاماتهم واضراباتهم وهو 
ما سيشل حركة الثروة احليوانية 

وااللبان في البالد.
وطالب املساهم مطلق املطيري 
الش����ؤون االجتماعية  وزي����ر 
القانون حيث  والعمل بتطبيق 
ان املعروف عنه انه رجل القانون، 
مؤكدا اننا جميعا نثق في حكمته 
وحسمه االمر لصالح مصلحة 
اخوانه مربي الثروة احليوانية 

في البالد.
وقال املطيري: ننتظر قرارا 
عاجال من وزير الشؤون بانهاء 
الذي شهدته اجلمعية  التالعب 
خالل الفترة املاضية وهو ما دعا 
املساهمني الى رفض التقريرين 
املال����ي واالداري وكذلك تطبيق 
القانون باجراء االنتخابات بشكل 
عاجل مبديا امله واخوانه املربني 
في حكمة وزير الشؤون في انهاء 
هذا الوضع املأساوي الذي متر 

به اجلمعية حاليا.
ومن جانبه تساءل العضو 
الرشيدي عن  املس����اهم صالح 
اس����باب رف����ع قيمة ع����دد من 
العق����ود 5 و6 اضعاف قيمتها 
السابقة متمنيا على  احلقيقية 
رئيس اجلمعي����ة املعني قراءة 
النظام االساسي جلمعية الثروة 
احليوانية والذي ينص على انه 
العمومية  اذا رفضت اجلمعية 
التقريرين املالي واالداري فعلى 
رئيس اجلمعية تقدمي استقالته 
والدعوة النتخابات جديدة مشددا 
عل����ى ان رئيس اجلمعية ليس 
من اصحاب االختصاص وليس 
مساهما في اجلمعية وال يعرف 

شيئا عن مشاكل املربني.

ومساهمو اجلمعية من مشكالت 
ال يعيرها رئيس اجلمعية املعني 

اي اهتمام.
وم����ن ناحيته بدأ املس����اهم 
الرشيدي حديثه باآلية  فيصل 
الكرمية )وتعاون����وا على البر 
والتقوى وال تعاونوا على االثم 
والعدوان( وقول الرسول الكرمي 
ژ »خير الناس انفعهم للناس« 
وابدى استغرابه من حديث رئيس 
اجلمعي����ة من تعلي����ق التقرير 
االداري واملالي، مؤكدا ان هذا يعني 
ان اعضاء ومساهمي اجلمعية 

استغرابه الشديد من استماتة 
رئيس اجلمعية املعني للبقاء في 
هذا املنصب مع انه رئيس معني 
لفترة انتقالية مؤقتة وال يجوز 
الكويتية  القوانني  تبعا جلميع 

ان يحكم الى االبد.
مشددا على ان رئيس اجلمعية 
ه����و موظف بوزارة الش����ؤون 
ويفترض علي����ه ان يكون اول 
من يطبق القان����ون اال ان حبه 
للمنصب واالستماتة عليه دفعاه 
للبقاء ف����ي منصبه مهما كانت 
الظروف ومهم����ا عانى اعضاء 

هاجم عدد كبير من اعضاء 
ومساهمي جمعية مربي الثروة 
الذي اصدره  البيان  احليوانية 
رئيس اجلمعية املعني وشككوا 
مبا ورد به من معلومات مؤكدين 
اصرارهم عل����ى ضرورة تدخل 
وزير الشؤون االجتماعية والعمل 
العاجل الجراء انتخابات اجلمعية 
وصرف ارباح االس����هم التي لم 
تص����رف للغالبية العظمى منذ 

3 سنوات متواصلة.
واب����دى عض����و اجلمعي����ة 
الظفي����ري  واملس����اهم خل����ف 
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