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أبرما مذكرة تعاون خللق موظف مثالي

»الشباب« واملعهد الدولي للتدريب
يتعاونان في تأهيل الشباب

عاطف رمضان

أبرمت وزارة الدولة لشؤون الشباب مذكرة 
تعاون مــع املعهد الدولــي الكويتي للتدريب 
االهلــي إلقامة برنامج تأهيلي لفئة الشــباب 
خللق موظف مثالي قادر على العمل في القطاع 

اخلاص.
وفي مؤمتر صحافي عقدته وزارة »الشباب« 
أمــس بحضور مدير املعهــد الدولي الكويتي 
للتدريــب محمــد املعتوق واملديــر التنفيذي 
للمعهد الدولي الكويتي للتدريب واملستشار 
التربــوي عزيــزة احلــداد واملديــر التنفيذي 
للجمعية الدوليــة للمدربني واملطورين ايلي 
شعيا، أكد مدير إدارة البرنامج الوطني إلعداد 
وتأهيل القيادات الشبابية بالتكليف في وزارة 
الدولة لشؤون الشباب خالد العصيدان أن هذا 
التعاون لتدريبي الشباب الكويتي وحتفيزهم 
على العمل في القطاع اخلاص وتدريبهم علي 

اساسيات العمل في القطاع اخلاص في املجاالت 
اإلدارية واملهنية.

واضاف ان فئة الشباب في املجتمع الكويتي 
تشــكل ٧٠% لذا من الضروري من االستثمار 
االمثل في هذه الفئة التي هي قادة املستقبل.

 ولفــت إلــي ان البرنامــج ينطلــق في ١3 
أغســطس املقبل وملدة شــهر، منها اسبوعني 
في الكويت ومثلهم تقريبا في اميركا، مشيرا 
إلى ان التسجيل في البرنامج مستمر في موقع 
وزارة الشباب حتى نهاية الشهر اجلاري ومن 
ثم إجراء املقابلة الشخصية واختيار 5٠ شخصا.

وقال ان البرنامج يشمل ورش عمل تثقيفية 
وتوعوية للشباب في مجال العمل في القطاع 
اخلــاص، الفتــا إلــى أن الفئة املســتهدفة من 
البرنامج ما بني ١8 و ٢5 ســنة من اجلنســني 
من الكويتيني، والدورة باملجان للمنتسبني لها 
وســيحصل املتدرب في نهاية البرنامج على 
شهادة معتمدة تؤكد اجتيازه هذه البرنامج.

)عادل سالمة(  خالد العصيدان وعزيزة احلداد ومحمد املعتوق وايلي شعيا خالل املؤمتر الصحافي 

الصيادون منشغلون بالتحضير لموسم الربيان وبعضهم لم يحضر إلى الكويت حتى اآلن

أسعار السمك نار .. والزبيدي يفشل في إنعاش السوق
الصويان لـ »األنباء«: كميات الزبيدي 

قليلة لفساد املياه.. وظروف الطقس 
تدفع امليد إلى النزوح لدول اجلوار

محمد راتب

وأخيرا استطاع عشاق 
ملك املائدة الزبيدي احمللي 
مــن احلصــول عليــه بعد 
انقطاع دام 45 يوما، فمنذ 
اللحظــة األولــى واليــوم 
األول من صيده كان محط 
االهتمــام، علــى الرغم من 
أن أسعاره ال تزال مرتفعة 
حيث مت بيعه بـ ١١ دينارا، 
وذلك بســبب قلــة املصيد 
املياه، وانشــغال  وركــود 
الصيادين بالتحضير ملوسم 
الربيان املزمع انطالقه بداية 

الشهر املقبل.
»األنبــاء« جالــت على 
سوق السمك في اليوم األول 
من بدء صيد الزبيدي.. بداية 
قال احد الباعة عالء خواجة: 
اليــوم علــى  إن اإلقبــال 
سمك امليد اكثر من األنواع 
األخرى، إضافة إلى ســمك 
سي باص وسبرمي التركيني، 
وذلك ألن أسعارها مقبولة، 
فالكبير من األول يتم بيعه 
بـ 4.5 دنانير والوســط بـ 
4 دنانيــر والصغيــر بـ 3 
دنانير، أما الثاني فيباع بـ 

٢.5 دينار.
أعــداد  وبســؤاله عــن 
املرتادين للسوق أوضح ان 
اإلقبال ضعيف، وذلك بسبب 
أن هذه الفترة ال توجد فيها 
رواتب إلى جانب أن املراكب 
متوقفة عن الصيد والسمك 
قليــل للغايــة، إضافة إلى 
انتظار الصيادين ملوســم 
الربيــان الــذي يعد األوفر 
حظا بالنسبة إليهم والذي 
يرقبونه بفارغ الصبر بداية 
الشهر املقبل، إلى جانب أن 
الكثير مــن الصيادين هم 
البالد وســيصلون  خارج 
إليها قريبا والبعض اآلخر 
يجهز شباكه لصيد الربيان.

وأما بخصوص األسعار، 
فقال: إن انخفاضها يعتمد 
على صيد الربيان الشــهر 
املقبــل، فاملراكــب حاليــا 
متوقفــة منذ شــهر يناير 
وحتى أول اغسطس حيث 
الوفيــر  ســيكون اخليــر 
بانتظار الصيادين وعشاق 
الســمك أيضا، وأي زيادة 
في الكميات ســيؤدي إلى 
خفض األسعار وعدم حترك 
القــوارب او توافر املصيد 

يؤدي إلى زيادة األسعار.
وردا على ســؤال حول 
مخــاوف مــن وجــود أي 
نفوق في األســماك، أشار 
إلــى أن الوقــت  خواجــة 
احلالــي ليس مــن اوقات 
النفوق ولم يتم رصد أي 
منها، ففترة النفوق انتهت 
وال مخــاوف مــن حدوثه 
حاليــا، فما حدث ســابقا 
كان بســبب تلوث البيئة 
والبحر لوجود مشــاريع 

إنشائية وقلة االكسجني، 
ولكن بعد االنتهاء من هذه 
املشاريع ستعود األمور إلى 
طبيعتها وسيتأقلم السمك 
مــع األماكن ويصبح أكثر 

وفرة وعطاء.
وأمــا صابــر مصطفى 
فقال: إن الســمك الكويتي 
نظيف جدا وذو سمعة طيبة 
ومميزة، وهناك إقبال كبير 
عليه، ولم نسمع بأي مشاكل 
يسببها إال في حال وجود 
مخلفات جيرية تؤدي إلى 
انقاص االكسجني في املاء 
واالضرار بالسمك، وبالتالي 
وقوع خسائر غير متوقعة، 
وهذا كله بسبب املخلفات 
وعــدم االهتمــام بالبيئــة 
البحرية التي نعول عليها 
جميعا في ضمان االستقرار 

الغذائي.
وأعــرب عن أمله في ان 
يكون املصيــد وافرا خالل 
الفترة املقبلة وأن يحصل 
عشــاق الزبيــدي علــى ما 
يريــدون بأســعار مميزة 
لكون األســعار احلالية ال 
تزال مرتفعة كون املعروض 
قليال والصيــد غير كبير، 
فمياه البحــر راكدة وغير 

متحركة حتى اآلن.
وبسؤاله عن سمك امليد 
قال: إنه يصل السوق يوميا 
ما بني ١5٠ و٢٠٠ سلة منه، 
وكان سعر السلة أمس ٢5 
دينارا، وكيلو الوسط يباع 
بدينار واحــد، واما الكبير 

فسعره ١.5 دينار.

)زين عالم( فتح املزاد على السمك الزبيدي أمس وسط إقبال كبير 

وصول سمك الزبيدي في سوق السمك بشرق 

سالل أسماك الزبيديبائعان يقومان بتعبئة السمك في سوق شرق

صابر مصطفىعالء خواجة

خواجة: اإلقبال 
ضعيف لقلة 

السمك وعدم 
تزامن هذه 

الفترة مع نزول 
الرواتب

مصطفى: 
السمك الكويتي 
نظيف جداً وذو 
سمعة مميزة.. 

واملخلفات 
اجليرية تضر 

باملصيد

أكد رئيس االحتاد الكويتي لصيادي األســماك ظاهر 
الصويــان في تصريح خاص لـ »األنباء« في أول يوم من 
السماح بصيد الزبيدي بأن الكميات قليلة وذلك ألن املياه تكون 
خالل الفترة احلالية فاسدة، وال توجد حركة للمياه، متوقعا 

زيادة املصيد بعد فترة 
احلمل ما يســهم في 
خفض األسعار وتوافر 
كميات جيدة منه للسوق 

احمللي.
وزاد بــأن هنــاك 
على  تضييقا ميارس 
الصيادين يعيق عمليات 
توفير املصيد بشكل 
كبير، حيث مينع الصيد 
في أكثــر من 45% من 
على  البحرية،  الرقعة 
الرغم من كون األماكن 
الباقيــة تتواجد فيها 

األسماك املوسمية بكثرة ومن املمكن أن يتم السماح بالصيد 
في بعض األماكن ضمن ضوابط وشروط.

وأشار إلى أنه بعد فتح باب الصيد للزبيدي امس سيجري 
البــدء بصيد الربيان في املياه الدولية 1 اغســطس املقبل 
واالقليمية اعتبارا من 1 سبتمبر، وهذا كله سيؤثر في األسعار 
أيضا، مشددا على ان منع الصيد في بعض األماكن يجعل 
املستفيدين من هذه القرارات هم دول اجلوار الذين يقومون 

بالصيد وإرساله لنا ليباع في الكويت على انه مستورد.
وبسؤاله عن صيد امليد قال لقد بدأ ذلك في وقت متأخر، 
وهناك تخوفات من تغير املناخ وظهور موجات من البرودة 
تؤثــر في حركته وتدفعه للنزوح إلى دول اجلوار ما يعني 
حرماننا من هذا املخزون الكبير من هذا النوع من السمك.

وفيما يتعلق بالصعوبات التي يواجهها الصيادون ذكر 
الصويان أن هناك الكثير من املعوقات وأبرزها عدم وجود 
تســهيالت للصيادين والتضييق علينا، واستمرار توافد 
اليخــوت وتواجد قوارب النزهة في نقعة الشــمالن على 
الرغم من قيام اجلهات املعنية بتحرير املخالفات إال ان هذه 
االجراءات حتى اآلن لم تؤثر بشكل ملحوظ في تواجد هذه 

القوارب ومخالفتها للقوانني.
وزاد: ان لنجــات الصيد تقوم مبهامها على اكمل وجه 
والصيادون يؤدون دورهم املنوط بهم ويصيدون كميات 
جيدة ولكن السحب من السوق كبير جدا وخصوصا للفنادق، 
إلى جانب تزايد عدد املطاعم بنســبة 15% سنويا، وهذا كله 

يستهلك السوق ويؤثر في األسعار وتوافر املصيد.

أسعار السمك أمس
الزبيدي: 11 دينارا

الكود الوسط: ٨٠ دينارا
الكود الكبير: 11٠ دنانير

الشعوم: 5 دنانير 
اإليراني: ٣ دنانير

النويبي: 4.5 دنانير
اإليراني: ٣ دنانير
النقرور: 5 دنانير
اإليراني: ٣ دنانير

البالول الكويتي: ٦ 
دنانير

اإليراني: ٣.5 دنانير
الهامور: 5 دنانير
اإليراني: ٣ دنانير

السبيطي الكويتي: ٦ 
دنانير

اإليراني: ٣.5 دنانير
الربيان املستورد: 75٠.٣ 

دنانير لإليراني
املستزرع السعودي: 2.5  

دينار
امليد سعر السلة: 25 

دينارا
الكيلو الوسط: 1 دينار 

الكبير: 1.5 دينار
يأتي يوميا ما يقرب من 

15٠ إلى 2٠٠ سلة.

ظاهر الصويان


