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السوق يستعد الستقبال 190 ألف رأس من الغنم خالل األيام املقبلة

)أنور الكندري( محمد العريفان متوسطا أعضاء مجلس إدارة احتاد الصيادين خالل املؤمتر الصحافي  

اتحاد الصيادين: تعسف »الزراعة« زاد مشاكل الصيادين ورفع أسعار األسماك
حمد العنزي

طالب رئيس االحتاد الكويتي 
لصيادي االسماك محمد العريفان 
هيئة الزراعة والثروة السمكية 
بالس���ماح للصيادي���ن بصيد 
اسماك امليد داخل املياه االقليمية 
وفق ضوابط محددة وعدم قيام 
مفتشي الهيئة بتحرير املخالفات 
العش���وائية وسحب الرخص 
والهويات من الصيادين دون 
مبرر او مخالفة وهو ما يحدث 
كثيرا في اآلونة االخيرة، مما اثر 
سلبا على مهنة الصيد واسعار 
االسماك باالس���واق وتضرر 
املواطنني واملقيمني بسبب قلة 

العرض وارتفاع االسعار.
جاء ذلك في املؤمتر الصحافي 
الذي عقده العريفان اول من امس 
مبقر االحتاد وحدد فيه جملة من 
املطالب بحضور بعض اعضاء 
اجلمعية العمومية والصيادين، 
كم���ا ق���ام العريفان بكش���ف 
املس���تور مناشدا سمو رئيس 
مجلس الوزراء والوزير صفر 
واعضاء مجلس االمة التدخل 
التعسفية  املمارس���ات  لوقف 
التي يقوم بها مفتشو الثروة 
السمكية من حترير املخالفات 
العشوائية واجلماعية املتعسفة 
دون وجود مبررات او مخالفات 

حقيقية.
وعدد العريف���ان جملة من 
املطالب تتمثل في صرف الدعم 
السمكي طبقا للزيادة التي اقرت 
بالقرار رقم 364 لسنة 2008، 
النظام  حيث مت الصرف على 
القدمي وليس الزيادة، ودعا الى 

الهيئة لم ترد على هذه الكتب 
حتى اآلن.

العريفان سياس���ة  وانتقد 
الثروة السمكية في منع وازالة 
بعض احلظرات ف���ي اجلون 
وابقاء بعضها اآلخر في اجلنوب 
والتعامل مبيكيالني، مشيرا الى 
وجود تواطؤ في هذا املوضوع، 
كما انتقد العريفان عدم وجود 
عالمات بحرية الرشاد الصيادين 
باملناطق املمنوعة، وبس���ؤاله 
عن اعداد الصيادين في الوقت 
الراهن وهل اثر ذلك سلبا على 
حصيلة الصيد قال العريفان: 
ان عدد الصيادين انخفض من 5 
آالف صياد الى 1500 صياد فقط 
واالغلبية سافرت لبلدان اخرى 
بسبب التعسف الزائد للثروة 
السمكية واملخالفات اجلماعية 

غير املبررة.
العريف�������ان  وطال��������ب 
الصيادي��������ن برف���ع دعاوى 
قضائية م���ن خ���الل االحتاد 
الذي سيتحم�����ل كل التكاليف 
املادي��ة النص����افهم ازاء هذه 

املمارسات التعسفية.
وتس���اءل العريفان ملاذا ال 
يتم التعامل مع بعض الطراريد 
ال���ذي ميارس  املكيال  بنفس 
على الصيادين؟ واستغ�����رب 
ايضا من قيام مفتشي الثروة 
السمكي�����ة بابعاد الصيادين 
الى  التحويل  املخالف���ني دون 
التحقيقات مم����ا يعد مخالفة 
للقانون، وق�ي����ام ش���ركات 
االس���ماك بالصي����د في املياه 
الدولية في الوقت الذي مينع 

رفع اسماء الصيادين من سجل 
املمنوعني من استخراج هويات 
صيد او عقود وتعويض السفن 
والطراريد عن فترة توقف صيد 
الزبيدي وزيادة العمالة املقدرة 
للطراري���د، وعدم ربط صرف 
الدع���م باملخالفات التي حترر 
وتخصيص موقع لالستزراع 
السمكي وآخر لتخزين الطراريد 
وعدة صيد اللنجات في منطقة 

الصليبية.
واكد العريفان ان الصيد يأتي 
النفط  الثانية بعد  املرتبة  في 
في الكويت، وتساءل: هل صارت 

املهنة طاردة اآلن ام جاذبة؟

مخالفات جماعية

واشار العريفان الى ان 57 
صيادا تضرروا من مخالفات 
جماعي���ة ومازال���ت هوياتهم 
موج���ودة ف���ي التحقيق���ات، 
متس���ائال: ه���ل دور الث���روة 
الس���مكية عقاب���ي رقاب���ي ام 
ارشادي؟ وطالب العريفان بان 
تقوم الهيئة بنش���ر دراساتها 
حول من���ع صيد الزبيدي وان 
تثبت وتؤكد ان املنع تس���بب 
في زيادة انتاج الزبيدي اذا كان 

ذلك صحيحا.

المياه الدولية

العريفان من  واس���تغرب 
من��������ع الصيادين الكويتيني 
م��������ن الصي���د ف���ي املي���اه 
الدولية رغ�����م قيام العراقيني 
وااليرانيني بالصيد فيها بعد 
حرب حتري���ر العراق وتوقف 

الزلزل���ة رئيس اللجنة املالية 
وعدنان عبدالصم����د وناجي 
الذي����ن تسلموا  العبدالهادي 
كتبا بشأن الش�����ح على الصياد 

الكويتي.

احلرب العراقية � االيرانية.
وش���كر العريف���ان الوزير 
صفر عل���ى جه���وده الرامية 
لتحقي���ق مطال���ب الصيادين 
بتوفير مساكن بديلة عن قرية 

كما ناش���د رئي���س هيئة 
الزراعة النظر في الكتب التي 
وجهت من قبل االحتاد، والتحقق 
من املخالفات التي حررت ظلما 
لبعض الصيادين، مشيرا الى ان 

عشيرج، كما شكر النائب شعيب 
املويزري الذي تكفل مع بعض 
زمالئه الن���واب بتبني قضايا 
الصيادين ف���ي مجلس االمة، 
كما ش���كر النواب د.يوس���ف 

فيه اصحاب الطراريد من الصيد 
فيها.

مصلحة بلد

من جانبه، حتدث امني س���ر 
االحتاد ظاهر الصويان فقال: اننا 
نتحدث عن مصلحة بلد ووطن، 
وهناك من يظن اننا نتهاون مع 
الهيئة والتي هي غير مستعدة 
للنقاش وحترص على عدم الوفاء 
بوعودها او مقابالتنا للمسؤولني، 
وتساءل الصويان: ملاذا حترص 
الس���مكية على مخالفة  الثروة 
املجلس احلالي منذ جناحه في 
6 أبريل املاضي؟! وتساءل ايضا: 
ملاذا لم ترسل مخالفات شركات 
االسماك الى التحقيقات في عام 
2009؟ وملاذا تصادر االس���ماك 
من الصيادين م���ن دون اوراق 
او مس���تندات؟ ألسنا في دولة 
مؤسس���ات؟ وملاذا يتم حترير 
مخالفات للصيادين مع وجود 
نوخذة داخل الطراد؟ وملاذا يتم 
االبعاد االداري للصيادين دون 

حتويلهم للتحقيقات؟
من جهته، اوضح مراقب سوق 
الس����مك باسم بوحمد ان اصحاب 
املطاعم والفنادق كانت لهم حصة 
معينة من االسماك يوميا لكن ما 
يحدث اآلن أنهم يأخذون ما يريدون 
دون مراع����اة ملصال����ح املواطنني 
واملقيمني وان احدى شركات االسماك 
تقوم بتنزيل حصتها من الروبيان 
ثم تخرج الصناديق مرة اخرى من 
السوق مليئة به لتوهم اآلخرين 
بان نسبة من صيدها تخصصها 

للمستهلك.

أعضاؤه أكدوا أن مجلس اإلدارة عقد مؤتمرًا صحافيًا عن أهم المشكالت التي تواجه الصيادين

المفتشون يحررون مخالفات عش�وائية وجماعية دون أي مبررات

إبعاد الصيادين المخالفين عن البالد دون التحقيق معهم تعسف مرفوض

وتطال�ب  الرس�وم  لتخفي�ض  والم�اء«  »الكهرب�اء  م�ع  تنس�ق  الهيئ�ة 
بزي�ادة المبال����غ المخصص���ة ل�دع���م اإلنت�اج النبات�ي والحيوان�ي

الش�ركة حريصة على اس�تقرار وت�وازن الس�وق المحلي 
ف�ي ظل االرتف�اع الحاد في األس�عار عل�ى المس�توى العالمي

هناك سياسة كيل بمكيالين في إزالة الحظرات و مشاكل في  اإلرشادات

ال بد من رفع أسماء عمال الصيد من الممنوعين من استخراج الهويات

»الزراعة«: الغالء موجة عالمية 
واقتصاد الكويت الحر يتأثر بالعرض والطلب

االستيراد لتغطية الطلب احمللي 
على منتجاتها وبالتالي تعرض 
البالد وتأثرها املباشر بارتفاع 
االس���عار عامليا وانعكاساته 
ارتفاع االسعار  املباشرة على 

محليا.
وعل���ى هذا املن���وال ايضا 
يواجه القط���اع النباتي الذي 
يتس���م باملوس���مية ووجود 
فترات لذروة االنتاج في مقابل 
فترات اخرى ال تساعد الظروف 
املناخية والبيئية املزارع على 
االنتاج باملستويات املعهودة، 
املزارع  بال���ذروة واضط���رار 
الكثير  الى حتم���ل  الوطن���ي 
م���ن االعباء املالي���ة والتقنية 
الت���ي تترتب على اللجوء الى 
الوسائل التكنولوجية احلديثة 
والزراعات احملمية ليجابه تلك 
الظروف املناخية غير املواتية 
في هذه الفترات مما يؤثر في 
ارتفاع اس���عار املواد الغذائية 
والسلع الغذائية � املمكن وصفه 
باملؤقت � السيما خارج فترات 

انتاج الذروة.
وتستط����رد الهيئة مشيرة 
الى ان االنت���اج احملل����ي من 

الكويتية الى رفع اسعار بيع 
العلف احلر محليا ومن جهة 
اخرى سرعة نفاد املخصصات 
املالية لدعم االعالف مما يقصر 
من الفترات التي ميكن تغطيتها 
بدعم العلف من السنة املالية 
ونفاد تل���ك املخصصات قبل 
املالية وبالتالي  انتهاء السنة 
عجز الهيئة عن مواصلة تقدمي 
الدعم، ولكل ذلك آثار س���يئة 
عل���ى ارتف���اع تكلف���ة تربية 
الثروة احليوانية ومنتجاتها 
بالبالد ويزيد من االعتماد على 

لتقدمي التعويضات عن الصقيع 
والسل البقري.

انها تس���عى  واضاف������ت 
كذلك بالتنسي�����ق مع اجلهات 
الرسمية االخرى الى تخفيض 
رس���وم اس���تهالك الكهرب���اء 
بالقسائم النباتية واحليوانية 
وتشهد جهودها في هذا املجال 
جناحا ملموسا وتعاونا صادقا 
م���ن قب���ل وزارة الكهرب�����اء 

واملاء.
الهيئة  واس���تكماال لدع���م 
للم���زارع فق���د س���عت لدى 
اجلهات الرسمية نحو تخفيض 
رسوم استهالك املياه املعاجلة 
وضم�������ان وصولها بالكفاءة 
والق��������وة املطلوبة للمناطق 
الهيئة  الزراعية حيث تسعى 
املزارع على  الى تش���جي�����ع 
استخدامها في الزراعة كبديل 
اقتصادي وبيئي افضل للمياه 

العذبة.
واشارت الهيئة الى معاودة 
اس���عار االعالف في الس���وق 
ال���ى االرتفاع املطرد  العاملية 
واملفاجئ خالل الفترة احلالية 
مم���ا يدف���ع ش���ركة املطاحن 

الس���لع الغذائي���ة يلطف بال 
شك من مستويات اسعار تلك 
السل���ع ملشاركته الفعالة ف����ي 
تغطي���ة الطلب احملل����ي على 
منتجاته وتقلي���ل االعتم����اد 
على املس���تورد ال���ذي يتأثر 
باملوج����ات العاملية لالرتفاع، 
اال ان ه����ذا االنتاج احمللي يجابه 
ب����دوره بالعديد من املشاكل 
واملعوق����ات البيئية واملناخية 
من ح�����رارة عالية بالصيف 
وصقيع وب�����راد في الش���تاء 
فضال عن ندرة املي����اه الصاحلة 
للري وارتفاع تكلفة ايصالها 

الى املزارع.
ومن هنا فالهيئة تقف بكل 
املنت���ج احمللي  قوته���ا لدعم 
ام���ان لالمن  كون���ه صم���ام 
الغذائ����ي وتلبية نسبة كبيرة 
ومتزاي�����دة من الطلب احمللي 
على املنتج����ات الغذائية اال ان 
جهود الهيئ���ة في هذا االجتاه 
جتابه بالعدي���د من املعوقات 
يأت���ي على رأس���ها محدودية 
امليزانيات الت���ي يتم املوافقة 
عليها لتقدمي الدعم لهذا االنتاج 
الغذائي احمللي بشقيه احليواني 
الى  والنباتي، فالهيئة تسعى 
تقدمي الدعم مبختلف اساليبه 
املباشرة وغير املباشرة للمربي 
وامل���زارع والصياد احمللي من 
منظورات عدة سواء اقتصادية 
او سياسية او كاحدى اآلليات 
املعتم���دة اقتصادي���ا وعامليا 
بتخفي���ض تكالي���ف االنتاج 
احمللي وبالتالي زيادة ربحية 
املنتج الوطني وتخفيض سعر 
املنتج النهائي املقدم لالستهالك 
احمللي، وكذل���ك حتمل الدولة 
جلزء كبير من االعباء املترتبة 
على الظروف املناخية والقاهرية 
وتعويض املزارع واملربي عنها 
اال ان تنام���ي املبالغ املطلوبة 
كدع���م مباش���ر وغير مباشر 
كأعباء على ميزانية الدولة في 
مقاب����ل محدودية امليزاني����ات 
التي تق����ر لذل���ك يقف دائما 
كعقب���ة امام جهودها في هذا 

املجال.

قالت الهيئة العامة للزراعة 
ان موجات الغالء التي تتعرض 
لها الب���الد في الوقت احلاضر 
هي موج���ات عاملية واقليمية 
العالم،  جتاب���ه معظ���م دول 
الفت���ة الى ان الكويت هي احد 
عناصر املنظومة الدولية تتأثر 
مبا يحدث في السوق العاملي، 
آلي���ات االقتصاد  فعلى ضوء 
املفت�������وح تتعرض الس���لع 
الغذائي����ة وغيرها من السلع 
االستهالكية االخرى الى ازمات 
تتعلق بالعرض والطلب للسلع 

عامليا.
وفي هذا املجال وعلى الرغم 
من ان ارتفاع االسعار موجات 
عاملي���ة اال ان مجلس الوزراء 
املوق���ر كان س���باقا في رصد 
العديد من  الظاهرة واتخ���اذ 
اآلليات التي تهدف في مجملها 
الى ضبط االس���عار ومحاربة 
الغالء وموجات ارتفاع االسعار 
العاملية وضبط تأثيراتها محليا 
فقد اصدر املجلس املوقر قراره 
رقم 2008/844 الصادر بتاريخ 
2008/8/14 متضمنا تشكيل جلنة 
من الوزارات واجلهات الرسمية 
االخ���رى املعنية به���ذا املجال 
الدعم للشركات  وكذلك تقدمي 
الكبرى العاملة في مجال االمن 
الغذائي، وتكليف وزارة التجارة 
والصناع���ة مبتابعة موضوع 
الغ���الء بالتنس���يق املباش���ر 
والدوري مع مختلف اجلهات 

املعنية.
واشارت الهيئة الى تنفيذها 
حلزمة من االجراءات اخلاصة 
املباش���ر وغير  الدعم  بآليات 
املباش���ر تتمثل في مطالباتها 
اجله���ات املعني���ة بضرورة 
زيادة املبالغ املخصصة للدعم 
النقدي املباشر للمزارع واملربي 
للتخفيف من وطأة االعباء على 
املنتج احمللي للمساعدة على 
تقدمي انتاجه باسعار مناسبة 
للسوق احمللي مع رفع ربحيته 
لتشجيعه على االستمرار في 
االنتاج، مع سرعة اقرار املوافقة 
على املبالغ املخصصة سنويا 

أكدت أن مجلس الوزراء كان سباقًا في استقراء هذه الظاهرة

»الهيئة« تستعرض إستراتيجية التنمية 
المستدامة للثروة السمكية

أفاد مدير إدارة اإلرشاد الزراعي بالهيئة 
م.غامن الس��ند بأنه في إطار املوسم الثقافي 
احلال��ي نظمت الهيئة محاض��رة من ضمن 
برنامج احملاضرات التثقيفية للعام 2011/2010 
حتت عنوان »استراتيجية التنمية املستدامة 
للثروة الس��مكية في الكوي��ت« وقد حاضر 
فيها د.حيدر مراد نائب املدير العام لش��ؤون 
الثروة الس��مكية ود.أسامة خليفة من قطاع 
الثروة السمكية. وذكر مراد ان االستراتيجية 
حتدد أهدافا ذكية تتس��م بأنها محددة ميكن 
قياس��ها، وحتقيقها وهي واقعية تتحقق في 
فترة زمنية ومرتبط��ة بتطبيق برنامج عمل 

احلكومة.

وب��ن خليفة أن��ه مت دم�������ج أهداف 
خطط االدارة مجتمعة في هدفن رئيس��ين 
ذكين احدهما خاص باملصايد الطبيعي�����ة 
واآلخر خاص باالستزراع السمكي وتتمثل 
االه��داف ف��ي رفع مع��دل انت��اج املصايد 
الطبيعي����ة خالل اخلمس س��نوات القادمة 
مب��ا يوازي 80% م��ن جملة اإلنت��اج احلالي 
والتوس��ع في االستزراع الس��مكي كخيار 
اس��تراتيجي مه��م والقفز مبع��دالت إنتاج 
االس��ماك املس��تزرعة الى حوالي 3000 طن 
س��نويا حيث يص��ل اإلنت��اج اآلن الى نحو 
500 طن، أي مبا يوازي حوالي ستة اضعاف 

االنتاج احلالي.

الجاراهلل: »المواشي« تستورد 190 ألف رأس 
من األغنام لتأمين حاجة السوق في »األضحى«

أعلنت ش����ركة نقل وجتارة 
املوشي تأمينها حلوالي 190 ألف 
رأس من األغن����ام لتلبية حاجة 
السوق من األغنام واللحوم في 

أيام عيد األضحى املبارك.
وق����ال رئيس مجل����س إدارة 
الش����ركة العضو املنت����دب بدر 
اجلاراهلل ف����ي تصريح صحافي 
امس ان الشركة أمنت هذه الكمية 
الكبيرة عب����ر برمجتها بصورة 
مس����بقة منذ مدة طويلة لتصل 
تباعا إلى الكويت حسب البرنامج 
احملدد حيث تبدأ بوصول 80 ألف 

رأس في 21 اجلاري.
وأضاف ان الشركة ستجل�ب 

60 ألف رأس من األغنام في األول من نوفمبر املقبل 
يليها مباشرة 50 ألف رأس في 4 نوفمبر املقبل.

وقال اجلاراهلل ان عمل الش����ركة يس����ير بشكل 
مستمر وغير منقطع على مدى العام لتوفير حاجة 
السوق الكويتي واملستهلك من هذه السلعة الغذائية 
املهمة بالرغم مما مير به سوق املاشية واللحوم من 
ظروف عاملية صعبة من ارتفاع حاد في األس����عار 

ومن شح في توافر األغنام املتاحة.
وذكر ان الش����ركة »س����اهمت في خلق حالة من 
التوازن لسوق اللحوم واملاشية في الكويت ال تتوافر 
في أي من األس����واق املجاورة بل حتى في األسواق 

العاملية«.
ونفى عالقة شركة نقل وجتارة 
املواشي مبا يحدث من ارتفاع حاد 
في أسعار ما تعارف عليه باألغنام 
العربية وباألخص في موسم عيد 
األضحى املب����ارك، مبينا »انه ال 
الذي تقوم  ميت بصلة للنشاط 
به ش����ركة نقل وجتارة املواشي 
التي حترص على تزويد السوق 
بحاجت����ه من اللح����وم واألغنام 
األسترالية باألسعار نفسها طوال 
العام، رغم ما تتكبده الشركة من 
خسائر تصاعدية وكبيرة بسبب 
الفروق بني تكلفتها العالية وسعر 
البيع املنخفض بس����بب االلتزام 
بالبيع حسب األسعار احملددة واملفروضة عليها«.

وقال ان الش����ركة تتحمل تكالي����ف التأخر في 
صرف مبالغ الدعم وعدم تفعيل القرارات ذات الصلة 
بخصوص حصولها عل����ى األعالف الالزمة لتغذية 
مخزونها من األغنام باألسعار املدعومة، داعيا الى 
تسهيل وإزالة جميع العراقيل التي تؤثر على عمل 
الش����ركة ملساعدتها في االس����تمرار في أداء دورها 

اإلستراتيجي لتوفير هذه السلعة الغذائية املهمة.
وذكر اجلاراهلل ان تقرير منظمة األغذية والزراعة 
الدولية )فاو( في شهر أغسطس املاضي يشير الى بلوغ 

اسعار اللحوم منذ عام 1990 الى أعلى معدالتها.

يصل منها 80 ألفًا 21 الجاري والبقية أول نوفمبر

بدر اجلاراهلل

موجة الغالء تضرب بقوة لتطول جميع المواد الغذائية


