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موجة الغالء تضرب بقوة لتطول جميع المواد الغذائية

سوق السمك: البسطات خلت من المحلي.. واألسعار إلى مستويات قياسية

االنحياز الى ش����ركات اخرى ضد مصلحة الصيادين متمنيا من اعضاء 
مجلس االمة االلتفات الى معاناة صيادي االسماك وهم شريحة كبيرة 
من املجتمع الكويتي وهي معاناة متس قوت املواطن الكويتي واملستهلك 
بش����كل عام وذلك بسبب االرتفاع الكبير في اسعار االسماك الذي يعود 

الى القرارات التعسفية من قبل الثروة السمكية.

صراعات على المناصب

وبني الصويان ان قرار التوقف جاء لالعتراض على تصرفات بعض 
مفتشي الهيئة، قائال ان مفتشي الهيئة بدأوا في اآلونة االخيرة بالتصرف 
كل على كيفه، دون الرجوع الى املسؤولني معلال هذه التصرفات للصراعات 
املوجودة على املناصب بني القياديني، مشيرا الى ان تفعيل قطاع الثروة 
الس���مكية للقرارات القدمية بعد جن���اح املجلس احلالي الحتاد صيادي 
االسماك يأتي لزعزعة الثقة بني مجلس ادارة االحتاد واعضاء اجلمعية 
العمومية، مطالبا بأن يكون هناك مسؤول واضح وصريح حتى يستطيع 
االحتاد التعامل معه، حيث اننا اصبحنا اليوم ال نصدق اي وعود صادرة 
من مسؤولي الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية. ومن جانب آخر، 
التقت »األنباء« عددا من الصيادين الذين وصفوا حالهم بأنه خراب بيوت 
بسبب ما تعرضوا له من مخالفات وحجز لهوياتهم ورخص الصيد قائلني 
ان االمر وصل بإبعاد بعض الصيادين خارج الكويت دون وجه حق وكل 
هذا بسبب مزاجية بعض املفتشني الذين يحاربون الصيادين ومهنتهم 
املهمة التي تنعكس على مصلحة املستهلكني وخاصة في االيام احلالية، 
حيث شهد السوق الكويتي ارتفاعا كبيرا في اسعار االسماك بسبب هذه 
القرارات التعس���فية، حيث بلغ عدد الطراريد احملتجزة 19 طرادا ولنج 
و100 صياد. ومطالبني املسؤولني بالهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية 
بالنظر الى حال الصيادين وخاصة غير الكويتيني بعني من الرحمة، ألن 

هذا العمل هو مجال رزقهم الذي تعودوا عليه.

السمكية، قائال ان جتمعنا اليوم هو اليصال صوتنا الى جميع املسؤولني 
في الدولة وعلى رأسهم سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 
لاللتفات الى مطالبهم وانصاف الصيادين من القرارات غير املدروس����ة 
والتي انعكس����ت آثارها بشكل سريع على املستهلك الكويتي من خالل 
االرتفاع الكبير والسريع في اسعار االسماك. وبني الصويان أن االحتاد 
ماض في اتخاذ جميع اخلطوات والسبل التي تضمن حق الصيادين ومنها 
التوجه الى القضاء الكويتي النزيه حلفظ حقوق الصيادين وانصافهم 
م����ن الظلم الذي وقع عليهم، الفتا الى ان الصيادين في الكويت ميرون 
بظروف صعبة جدا ومنها الس����كن الذي ال يصلح لالس����تخدام اآلدمي، 

وايضا القرارات االدارية في ابعاد الصيادين غير الكويتيني من غير وجه 
حق، مطالبا الثروة السمكية بأن تعامل الصيادين الكويتيني كما تعامل 
شركات االسماك اخلاصة والتي لم متنع من صيد االسماك حتى وصل 
البعض بها الى حتريك طراريد النزهات اخلاصة الى صيد االسماك وهذا 
مخالف للقانون وهو يعتبر حرب ضد الصيادين وضد احتاد الصيادين 
الكويتيني الذين منذ ان وصلوا الى املجلس باالنتخابات تعرضوا حلمالت 
ضدهم من قبل املسؤولني في الهيئة من اجل تنفيع جهات اخرى. وطالب 
الصويان احلكومة بأن تكون صادقة في دعم قطاع صيادي االس����ماك 
وتشجيع هذه املهنة الكويتية االصيلة التي توارثناها ابا عن جد وعن 

حمد العنزي
اكد نائب رئيس االحتاد الكويتي لصيادي االسماك خالد العنزي ان 
االحتاد ماض في قراره بالتوقف عن صيد االس����ماك وذلك اثر القرارات 
الصادرة من الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية التي وصفها 
بالتعس����فية واجلائرة، مشيرا الى ان هذه القرارات غير مدروسة وهي 
ضد املصلحة العامة، محمال الهيئة االرتفاع الكبير في أسعار االسماك 
التي سيتضرر منها املس����تهلك الكويتي. وكان سوق االسماك قد شهد 
جتمعا كبيرا من الصيادين املتوقفني عن العمل، حيث شهد السوق خلو 
الكثير من البسطات من االسماك احمللية وكذلك املستوردة، وقد وصلت 
اسعار االس����ماك يوم امس الى مس����تويات كبيرة، حيث وصلت سلة 
الزبيدي احمللي الى ما يقارب ال� 250 دينارا وسلة امليد الى ما يقارب ال� 
50 دينارا وس����لة الروبيان الى 75 دينارا وسلة النويبي الى 70 دينارا، 
وكذلك شهد السمك املستورد ارتفاعا كبيرا، حيث وصل كيلو الزبيدي 
االيراني الى ما يقارب ال� 14 دينارا، والزالت االسعار بارتفاع خاصة مع 
األيام املقبلة والتي من املتوقع ان يشهد السوق الكويتي اختفاء انواع 
كثيرة من االسماك احمللية، ويأتي هذا االرتفاع بسبب التوقف الذي نظمه 
االحتاد وصيادو االسماك في معظم مناطق الكويت. واعلن العنزي عن 
اس����تمرار توقف صيد االسماك الى اجل غير مسمى حتى تعدل الثروة 
السمكية من قراراتها اجلائرة � على حد وصفه � ضد الصيادين، مطالبا 
جميع الصيادين بالوقوف مع مجلس ادارة االحتاد والتوقف عن الصيد 

حتى حتقق مطالبهم العادلة.

حماية المستهلك

من جانبه، اكد امني السر وعضو االحتاد الكويتي لصيادي االسماك 
ظاهر الصويان ان قرار التوقف جاء حلماية املستهلك الكويتي وليس 
ضده وذلك بحماية الصيادين من التعسف االداري من قبل مفتشي الثروة 

اتحاد الصيادين نظّم تجمعاً أمس في السوق: مستمرون في التوقف عن الصيد ألجل غير مسمى.. وهيئة الزراعة تتحمل الغالء

سـعر سـلة الزبيدي وصـل إلـى 250 دينـارًا والميـد بــ 50 والروبيـان بــ 75 والنويبـي بـ 70 

العنـزي: لـن نعـود إلـى الصيـد إال إذا عدلـت »الثروة السـمكية« 
قراراتهـا الجائرة ونتوقـع اختفاء أنواع كثيرة من األسـماك من السـوق

الصويـان: بعض مفتشـي الهيئـة بـدأوا يتصرفون »كل علـى كيفه« 
والصيادون يمرون بظروف صعبة وسـكنهم ال يصلح لالستخدام اآلدمي!

ضبـط أحـد المطاعم يقـوم بخلـط لحـم الجامـوس الهنـدي مـع األسـترالي ويبيعه للمسـتهلك

السمك الكويتي صار عصيا على الشراء

.. ومراكب الصيد تشكو من عدم احلركة بعد توقف الصيادين عن العمل الصيادون توقفوا عن العمل حتى إشعار آخر

)قاسم باشا(حلم هندي مخلوط بأسترالي »طماط خايس«

أسعار الروبيان وصلت إلى مستويات خيالية)كرم ذياب(بسطات سوق السمك بدت خالية من األسماك 

شبرة الوفرة.. تعريش و»طماط خايس« وتالعب في أوزان الخضار
فريق عمل محافظة األحمدي قام بجولة تفتيشية على المنطقة الجنوبية

محمد راتب
ق���ام فريق عمل تفتيش محافظة االحمدي بجولة تفتيش���ية 
معتادة في العطل الرسمية بقيادة مراقب تفتيش محافظة االحمدي 
عبدالرحمن املطيري الى املنطقة اجلنوبية )النويصيب والوفرة( 
واسفرت اجلولة عن تس���جيل عدة مخالفات من ضمنها واقعة 
غ���ش جتاري من خالل وضع الطماط الكبير والس���ليم باالعلى 
ووضع الطمام الصغير والفاس���د بالعفن باالس���فل )تعريش( 
والتالعب بأوزان اخلضار. كما مت تسجيل محضر ضبط الحدى 
املطاعم يقوم بخلط حلم جاموس هندي بلحم اس���ترالي وبيعه 

الى املستهلك.
وفي ش���برة خضار الوفرة مت حتري���ر محضر ضبط الحدى 
البس���طات وذلك لوجود غش جتاري من خالل عملية التعريش 
وبي���ع خضار وفواكه تالفة وبها عفن ظاهر. كما مت ضبط كمية 
من املوزع���ات الكهربائية غير املطابقة للمواصفات القياس���ية 

وعددها 43 موزعا.
وص���رح مراقب محافظة االحم���دي عبدالرحمن املطيري بان 
الدور الرقابي واحلمالت التفتيشية مستمرة في جميع االوقات 
والعطل الرسمية وذلك للحد من عمليات الغش التجاري وحماية 
املستهلك من جشع بعض التجار. ورافق مراقب االحمدي فريق 
العمل املكون من رئيس مركز علي صباح السالم منصور سيف 
وضاري اجلريد رئيس مركز الفحيحيل واملفتشني سعود العازمي 
وارشيد الهاجري وحمد النامي وابراهيم احلشان. وشكر السيد 
عبدالرحمن املطيري مراقب محافظ���ة تفتيش االحمدي جريدة 

»األنباء« ملرافقتها فريق التفتيش. امل�شت�شار/ رئي�س املحكمة الكلية  

وزارة العــــــــدل
اإعالن عن بيع عقار باملزاد العلني

تعلن اإدارة الكتاب باملحكمة الكلية عن بيع العقار املو�شوف فيما يلي باملزاد العلني 

وذلك يوم الأربعاء املوافق 2010/10/27م - قاعة 48 - بالدور الثاين بق�شر العدل 

رقم  الدعوى  يف  ال�شادر  املحكمة  حلكم  تنفيذاً  وذلك   - �شباحًا  التا�شعة  ال�شاعة 

2009/29 بيوع/2.

املرفوعة من:    ر�شدية  ظاهر قا�شم
 �شـــــــــــــــــد:   1 - عبداملح�شن �شخي العنزي. 2- منى فالح غامن املطريي. 3 - وكيل وزارة 

الكهرباء واملاء ب�شفته. 4 - مدير بنك الت�شليف والدخار ب�شفته )خ�شم مدخل(.

اأواًل: اأو�صاف العقار:

600م2  وم�ساحته   165 ق�سيمة   35 منزل   1 �سارع   4 قطعة   - العار�سية  مبنطقة  العقار  يقع 

واملو�سوف بالوثيقة رقم 1996/6246. العقار عبارة عن منزل نظام حكومي يقع على �سارع واحد 

ومكون من دورين اأر�سي واأول ومك�سو باجلريي ومكيف عادي . الدور الأر�سي به 2 غرفة و�سالة 

وحمام ومطبخ وملحق به 4 غرف ومطبخ و�سالة و2حمام. الدور الأول مكون من 4 غرف و�سالة 

ومطبخ وخمزن و2حمام.

ثانيًا: �صروط املزاد:

اأوال ً : يبداأ املزاد بثمن اأ�سا�سي قدره 183708 د.ك »مائتان وثالثة وثمانون األف و�سبعمائه وثمانية دينار 

كويتي«. وي�سرتط للم�ساركة يف املزاد �سداد خم�س ذلك الثمن على الأقل مبوجب �سيك م�سدق من البنك 

امل�سحوب عليه اأو مبوجب خطاب �سمان من اأحد البنوك ل�سالح اإدارة التنفيذ بوزارة العدل.

ثــانــيـًا: يجب على من يعتمد القا�سي عطاءه اأن يودع حال انعقاد جل�سة البيع كامل الثمن الذي اعتمد 

وامل�سروفات ور�سوم الت�سجيل.

ثــــالثًا: فاإن مل يودع من اعتمد عطاوؤه الثمن كاماًل وجب عليه اإيداع خم�س الثمن على الأقل واإل اأعيدت 

املزايدة على ذمته يف نف�س اجلل�سة على اأ�سا�س الثمن الذي كان قد ر�سا به البيع.

رابعــًا: فـي حالة اإيداع من اعتمد عطاوؤه خم�س الثمن على الأقل يوؤجل البيع مع زيادة الع�سر.

خام�صًا: اإذا اأودع املزايد الثمن يف اجلل�سة التالية حكم بر�سو املزاد عليه اإل اإذا تقدم فـي هذه اجلل�سة 

من يقبل ال�سراء مع زيادة الع�سر م�سحوباً باإيداع كامل ثمن املزاد ففي هذه احلالة تعاد املزايدة فـي نف�س 

اجلل�سة على اأ�سا�س هذا الثمن.

�صاد�صًا: اإذا مل يقم املزايد الأول باإيداع الثمن كاماًل يف اجلل�سة التالية ومل يتقدم احد للزيادة بالع�سر تعاد 

املزايدة فوراً على ذمته على اأ�سا�س الثمن الذي كان قد ر�سا به عليه يف اجلل�سة ال�سابقة وليعتد يف هذه 

اجلل�سة باأي عطاء غري م�سحوب باإيداع كامل قيمته. ويلزم املزايد املتخلف مبا ينق�س من ثمن العقار.

�صابعًا: يتحمل الرا�سي عليه املزاد يف جميع احلالت ر�سوم نقل وت�سجيل امللكية وم�سروفات اإجراءات التنفيذ 

ومقدارها 200 د.ك واأتعاب املحاماة واخلربة وم�ساريف الإعالن والن�سر عن البيع يف ال�سحف اليومية.

ثـامـنًا: ين�سر هذا الإعالن تطبيقاً للقانون وبطلب املبا�سرين لإجراءات البيع وعلى م�سوؤوليتهم دون اأن 

تتحمل اإدارة الكتاب باملحكمة الكلية اأي م�سوؤولية.

 تا�صعـًا: يقر الرا�سي عليه املزاد باأنه عاين العقار معاينة نافية للجهالة.

تنبيه: 1 - ين�سر  هذا الإعالن عن البيع باجلريدة الر�سمية طبقاً للمادة 266 من قانون املرافعات.

2 - حكم ر�سو املزاد قابل لال�ستئناف خالل �سبعة اأيام من تاريخ النطق باحلكم طبقاً للمادة 277 من قانون 

املرافعات.

3 - تن�س الفقرة الأخرية من املادة 276 من قانون املرافعات على انه »اإذا كان من نزعت ملكيته �ساكناً يف 

العقار بقي فيه كم�ستاأجر بقوة القانون ويلتزم الرا�سي عليه املزاد بتحرير عقد اإيجار ل�ساحله باأجرة املثل«.

اأو  الق�سائم  على  املزاد  امل�ساركة يف  الفردية  واملوؤ�س�سات  ال�سركات  يحظر على جميع  ملحوظة هامة: 

التجارية  ال�سركات  قانون  من   230 املــادة  باأحكام  عماًل  اخلا�س  ال�سكن  لأغرا�س  املخ�س�سة  البيوت 

امل�سافة بالقانون رقم 9 ل�سنة 2008.

اتحاد العمال: تحكم المتنفذين في األسواق سبب الغالء
صرح نائب رئيس االحتاد الوطني 
لعمال وموظفي الكويت ورئيس نقابة 
العاملني بوزارة التجارة والصناعة عجمي 
فالح املتلقم بأن أسعار السلع االستهالكية 
في جميع األس���واق أصبحت نارا وال 
يقدر على حتملها املواطنون واملقيمون، 
ونالحظ في اآلونة األخيرة الزيادة التي 
جتاوزت أكثر من 70% لبعض السلع وذلك 
لوجود املتنفذين القادرين على التحكم 
في األسواق والسيطرة عليها ويرفعون 

األسعار دون حسيب وال رقيب.
وأضاف املتلق���م أن وزارة التجارة 
والصناعة غير قادرة على الس���يطرة 
على األسعار ومراقبة السوق لقلة عدد 
املفتشني في املراكز اخلارجية والرئيسية 
لوجود ندرة في أعداد املفتشني العاملني 
في هذه املراك���ز، على العلم أن النقابة 
قدمت أع���دادا من املوظف���ني اإلداريني 
للعمل في ه���ذا املجال مع صرف صفة 
الضبطية القضائية منذ أكثر من سنة 

ولم يتم الس���ماح بزيادة عدد املفتشني 
وسد النقص.

وأش���ار املتلقم الى انه البد من فتح 
املجال للمفتشني التجاريني بالعمل في أيام 
العطل واإلجازات الرسمية وذلك مقابل 
حافز مادي يصرف لهم من بند املكافآت، 
كما هو س���ائر في باقي الوزارات وذلك 
للس���يطرة على ضعفاء النفوس وعدم 
استغالل العطل لتحقيق مكسب سريع 

على حساب املواطنني البسطاء.


