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للموظف الكويتي مادام اثبت 
جدارته وكفاءته في املناصب 

االشرافية واالدارية.
وطالب اخلرفشي مبساواة 
العاملني في القطاع التعاوني 
بالعاملني في القطاع احلكومي 
في حال االقتراض من البنوك، 
فمن غي���ر املنطقي ان يطلب 
البنك م���ن املوظف التعاوني 
ان يأتي بكفيل للحصول على 
قرض، ويعامل بالتالي وكأنه 
غير كويتي، وهو ما يستدعي 

طرح املشكلة على الوزير.
وأشاد اخلرفشي برحابة 
صدر وكيل الشؤون وترحيبه 
احلار باملطالب التي قدمناها 
والتي تعتبر اشياء اساسية 
لدع���م النقابة الت���ي ينتمي 
اليه���ا الكثيرون من العاملني 
في القط���اع التعاوني البالغ 
عدد املوظفني فيه قرابة ال� 4 
آالف، الفتا الى ان توفير مقر 
للنقاب���ة ودعمها عبر توفير 
م���وارد مالية له���ا من طرق 
مختلفة كتخصيص محالت 
التعاونية هو  في اجلمعيات 
امر في غاية االهمية لتسيير 
اعمال النقابة وتسديد رواتب 
العاملني فيها، ولتكون للنقابة 
القدرة على العمل على االرض 
وعدم عرقلة حتركاتها، داعيا 
في الوق���ت ذاته الى ضرورة 
اقرار القوانني التي جتعل من 
العمالة الكويتية صاحبة احلظ 
االوفر ف���ي العمل وتفضيلها 

على العمالة االخرى.
محمد راتب  ٭

والتواد والعمل بروح الفريق 
الواحد.

ورأى وكي���ل الش���ؤون 
ان علينا مس���ؤولية توعية 
العمل في  ب���ان  الكويتي���ني 
القطاع التعاوني ال يشبه ابدا 
القطاع احلكومي،  العمل في 
فالتعاوني���ات قطاع خاص 
الربح واخلسارة  تنطلق من 
ويجيز القانون لوزير الشؤون 
حل مجلس االدارة او تصفية 
التعاونية حال وقوع خسارة 
في نتائجها املالية، وعليه فان 
االلتزام بالعمل شيء اساسي 
واالنتاجي���ة بالتأكي���د هي 

الفيصل ال اجلنسية.
ولفت الى ان البطالة املقنعة 
تسببت في الكثير من الضرر 
بالقطاع احلكومي وليس من 
الى  املعقول ان ينتق���ل ذلك 
القط���اع التعاوني، داعيا الى 
تكويت الوظائف االش���رافية 
العمالة  والقيادي���ة ودع���م 
الكويتية وتوعي���ة اجلميع 
بض���رورة العم���ل وااللتزام 
وع���دم التس���يب، للوصول 
القطاع  الى تكويت  مستقبال 
بالكام���ل وامكاني���ة تعديل 
ال���دوام ليتناس���ب مع رغبة 
الكويتيني وطبيعة  العاملني 

معيشتهم.
اكد رئيس نقابة  وبدوره 
العاملني في القطاع التعاوني 
هادي اخلرفش���ي على اهمية 
ايجاد مظلة قانونية ورادعة 
حتمي موظفي العمل التعاوني 
الذي يعتبر جزءا من القطاع 
اخلاص، ووضع حد للتعسف 
واتخاذ ق���رارات مزاجية من 
قبل بع���ض مجالس االدارات 
في اجلمعيات ضد املواطنني 
العامل���ني فيه���ا وتعرضهم 
ملضايق���ات، مطالب���ا الوكيل 
الكندري بان تكون االفضلية 

شدد وكيل وزارة الشؤون 
محمد الكندري على ضرورة 
التوج���ه نح���و التكويت في 
اجلمعي���ات التعاونية ورفع 
النس���بة احلالي���ة للوصول 
الى تكوي���ت العمالة في هذا 
القطاع بشكل كامل، موضحا 
انه ال نية لدى الوزارة لرفع 
هذه النسبة في الوقت احلالي 
بسبب عدم الرغبة في توسيع 
املقنعة وعدم  البطالة  نسبة 
احلصول على الفائدة الكبيرة 

من عمل هذه الفئة.
الكن���دري خ���الل  وأك���د 
لقائه رئي���س نقابة العاملني 
في القط���اع التعاوني هادي 
اخلرفشي دعم الوزارة املطلق 
للنقابة والقائمني عليها، مبينا 
ان القطاع التعاوني قطاع هام 
وحيوي ويسهم بشكل كبير 
في توفير فرص العمل ودعم 
االقتصاد الوطني، ورغم انه 
ف���ي الوقت ذاته قطاع خاص 
اال ان���ه يعمل حتت اش���راف 

احلكومة.
وأشار الكندري الى الدعم 
املطلق جلميع النقابات ومنها 
نقاب���ة العاملني ف���ي القطاع 
التعاوني، مستدركا بان الدعم 
املالي غي���ر ممكن في الوقت 
احلالي ولكننا ندعمهم معنويا 
النقابات  حالهم في هذا حال 
االخرى، ونحن ندعو القائمني 
على النقابة الى تشجيع ابنائنا 
على العمل واالبداع وحش���د 
جمي���ع االمكانات لتحس���ني 

الواقع التعاوني.
الش���ؤون  ووع���د وكيل 
امكاني���ة توفير مقر  ببحث 
مؤق���ت لنقاب���ة العاملني في 
القطاع النقابي وتوفير بعض 
املوارد املالية عبر تخصيص 
بعض احملالت لتكون مواردها 
مخصصة لتس���ديد الرواتب 
للعاملني ف���ي النقابة، وذلك 
بالتنس���يق مع رئيس احتاد 
اجلمعيات التعاونية د.حسني 
الدويهيس وأصحاب الشأن 
الختيار الطرق االنسب للدعم 

املمكن.
وفي اطار آخر ذكر الكندري 
ان مجلس االم���ة يدرس في 
الوقت احلالي قانونا حلماية 
املوظف الكويتي وضمان جميع 
التعاون  حقوقه، وأن قانون 
اجلديد سيتضمن دعما مطلقا 
للعمالة الكويتية وتفضيال لها 
على اآلخرين، مطالبا العاملني 
محمد الكندري يتسلم درعا تكرميية من هادي اخلرفشيفي القطاع التعاوني باالنسجام 

أكد ضرورة التكويت في التعاونيات

الكندري: ندرس تأمني مقر لنقابة العاملني 
في القطاع التعاوني وتوفير بدائل للدعم املالي

عليها األبن���اء وفاعليتها في 
املجتمع.

٭ اجلو األسري الذي يتسم 
باالنسجام واملودة.

٭ احلالة الصحية لألم نفسها 
وكذلك الزوج ان كان على قيد 

احلياة.
 علما بأن االمهات الفائزات 
سيحصلن على جوائز قيمة 
باالضافة للدروع والشهادات. 
وعلى من ترغب في الترشيح 
الباز  االتص���ال على احم���د 
س���كرتير اجلالية الس���تالم 
استمارة التقدمي، وعليها تعبئة 
البيانات وارفاق املس���تندات 
املطلوبة مع صورة شخصية، 
االتص���ال  ولالستفس���ار 
عل���ى االرق���ام: 66256913 � 

.55408334

مجلس اجلالية املصرية يفتح باب 
الترشيح ملسابقة األم املثالية

تنظم جلنة املرأة مبجلس 
اجلالية املصرية حفل تكرمي 
االمهات املثاليات وأم الشهيد 
ان وجدت، حيث افادت رئيسة 
املرأة مبجلس اجلالية  جلنة 
املصرية د.عائشة فقير ان باب 
الترشيح مفتوح حتى 17 مارس 
املثالية،  2012 ملس���ابقة االم 
اللجنة معايير  وقد وضعت 
يتم على اساسها اختيار األم 

املثالية وهي:
٭ الظروف واملواقف الصعبة 
التي واجهت األم في مسيرة 

حياتها.
٭ كفاحها لتكون قدوة البنائها 

وبناتها.
٭ تطوير نفسها ثقافيا وعلميا 

ودينيا.
الت���ي حصل  الش���هادات  د.عائشة فقير٭ 

نائب رئيس احتاد الصيادين أكد أن تأجيل انتهاء موسم صيد الربيان أفرح اجلميع

الصويان: ارتفاع أسعار الزبيدي لـ 15 دينارًا سابقة 
وحجج واهية وراء حرمان الصيادين من الدعم

اس����تنكر نائب رئيس احتاد 
الصيادين ظاهر الصويان تعسف 
العام����ة للزراعة والثروة  الهيئة 
الس����مكية ف����ي اتخ����اذ القرارات 
املجحفة بح����ق الصيادين وعدم 
منحهم حقوقهم والدعم املقرر لهم 
حتت حجج واهية، واالستعاضة 
عنه����ا بتحرير املخالفات، وزيادة 
األعباء املالية ما يجعل الكثير من 
الصيادين عرضة لدخول السجن 
الديون وكثرتها،  بس����بب تراكم 
مؤكدا أن الهيئة تصطاد في املاء 
العكر وحتارب الصيادين في قوت 

عيالهم.
ارتفاع أس����عار  وأوض����ح ان 
األس����ماك الى 15 دينارا للزبيدي 
هي سابقة أولى في تاريخ الكويت، 
ولكن البد لها من أسباب تتحمل 
املس����ؤولية عنها كامل����ة الهيئة 
والقائم����ون على إصدار القرارات 
التعسفية وغير املدروسة ألهداف 
شخصية، داعيا إلى فتح حتقيق 
في مبررات هذه القرارات وملصلحة 

من مت إصدارها؟
حديث الصوي����ان جاء خالل 
مؤمتر صحافي عقده للكشف عن 
الواقع الذي تعيشه مجموعة كبيرة 
من الصيادين املضطهدين، حيث 
بني املعوقات التي تقف في وجه 
الصيد وتعنت الهيئة في إنصاف 
الصيادين، والتعريف بأس����باب 
ارتفاع أسعار األسماك غير املسبوق 
الذي ينذر بانحسار الطلب والوقوع 
في كارث����ة اقتصادية، وفيما يلي 

التفاصيل:
بداية حمل الصويان وبشدة على 
بعض املسؤولني في الهيئة العامة 
لشؤون الزراعة والثروة السمكية 
إياه����م بالكي����ل مبكيالني  متهما 
والوقوف إلى جانب األقوياء وترك 
الصيادين الضعفاء في مهب الريح، 
قائال إن بعض مسؤولي الهيئة ال 
ميلكون أي ذرة من املصداقية، وال 
يرغبون في التعاون حلل املشاكل 
العالقة والوقوف على احتياجات 

الصيادين ومطالبهم.

الصيادون ليسوا بلطجية

وأبدى تعجبه الشديد من وصف 
البعض للصيادين بأنهم بلطجية، 
ووصف أعضاء اجلمعية العمومية 
لهم بأنهم ينتهكون حرمة ثروات 
البلد، ونحن نقول لهم إن الكويتيني 
هم احلكم بينن����ا وبينكم، ونحن 
نطال����ب مبناظرة علني����ة تنقلها 
القنوات الفضائية لكشف املستور 
بحضور مسؤولي الهيئة ووضع 
النقاط على احل����روف وتعريف 
اجلمهور بالظلم الواقع على هذه 

الفئة املقهورة.
وتساءل ملصلحة من يتم التالعب 
بالقرارات وتطبيقها على الضعفاء 
وترك األقوياء يسرحون وميرحون 
من دون رقيب وال حسيب، فالهيئة 
تدعي أن بينها وبني اجلانب اإليراني 
اتفاقا بأن تكون فترة املنع للزبيدي 
45 يوما ال يتم تسويق الزبيدي 
اإليراني وال صيده سواء في إيران 
أو ف����ي الكويت، ولكنن����ا نفاجأ 
بإعطاء تصاريح لبعض الس����فن 
اإليرانية التي ال حتمل ش����هادات 
صحية وال جمركية بدخول ميناء 
الدوحة لتبيع األسماك باألطنان في 
سوق املباركية، وهذا ليس جتنيا 
منا على أحد وتتوافر لدينا صور 

حول ذلك.
وتابع بأن كل هذا ال يصب إال في 
مصلحة شركات األسماك املستوردة، 
ونحن أهل هذه البالد محرم علينا 
الصيد وعندما نذهب إلى البحر ال 
جند الزبي����دي وكأنه حرام علينا 
وحالل على غيرنا من التجار، وال 
يخفى على أحد أن جميع أسماكنا 
موسمية ومهاجرة، وال يوجد سمك 
مستوطن في مياه الكويت، متسائال 

أن الدعم املخصص للقطاع السمكي 
هو 450 ألف دينار بني الشركات 
واالحتاد، وأن دعم الثروة النباتية 
11 مليونا واحليوانية 33 مليونا؟ 
فأين اإلنصاف والعدل في حتديد 
الدعم وتفضيل قطاع على اآلخر، 
وهل يعقل أن نرسل 28 كتابا إلى 
الهيئة ولم يأت الرد على أي منها أو 

تنفيذ واحد لكسر عني الشمس؟

تجاهل مطالب الصيادين 

وتابع الصوي����ان بأن جتاهل 
الهيئ����ة ملطالب الصيادين اضطر 
االحتاد إلى تقدمي شكوى في مجلس 
األمة إلى جلنة الشكاوى للوقوف 
على املظالم التي يتعرض لها هؤالء 
ورد احلقوق لهم وإنصافهم وتقدمي 
املسؤولني عن هذه املخالفات إلى 
التحقيق ملعرفة جميع املستفيدين 
العادل ليأخذ  وتقدميهم للقضاء 

قرارا ينصف جميع املظلومني.
ورفض بش����دة الدراسة التي 
تفيد بإيق����اف الصيد ملدة عامني، 
مبديا الكثير من التساؤالت حول 
األس����باب الداعية إل����ى مثل هذه 
الدراسة وإمكانية تطبيقها، قائال 
نحن لسنا في حالة حرب وأسماكنا 
ليست مسرطنة وبحرنا ليست فيه 
إشعاعات وال مواد كيماوية، وإذا كنا 
سنطبق هذه الدراسة فهل ستقوم 
بذلك الدول املجاورة، وأين البدائل 
وما التعويضات، وما مصير العمالة 
والق����وارب واللنج����ات واملعدات 
والبس����طات وموظف����ي االحتاد، 
مؤكدا أن من قام بهذه الدراسة لم 
يع حجم الدمار االقتصادي الذي 

ستخلفه.
واستطرد بأن الدراسة طرحها 
نواب في مجلس األمة عبر اقتراح 
تقدموا به، وهذا االقتراح لم يحدد 
القطاعات التي ستمنع ولم يراع 
الكثيرين م����ن الصيادين  أحوال 
وأسرهم واخلسائر التي ستحلق 
بنا جميعا، وإذا كانت هناك رغبة 
جادة وأسباب مقنعة فيجب على 
اللنجات أن تعمل في املياه الدولية 
حالها حال الدول املجاورة، ال أن 
منتنع نحن ويبقى الصيادون في 
الدول املجاورة ينتفعون من خيرات 
هذا البحر وأسماكه، ولكننا سنضع 
االصبع على اجلرح لنفضح كيد 
بعض املسؤولني فهذا القرار لن يفيد 
إال جتار األسماك املستوردة وعلى 

رأسهم بعض مسؤولي الهيئة.
ورأى الصويان أن هناك حملة 
عدائية بحق الصيادين ومحاربة 
مستمرة لهم، فاألماكن كلها ممنوع 
الصيد فيها، وأكبر دليل على عدم 
رغبة الهيئة في التعاون أن اصطياد 
بع����ض أنواع الس����مك يجعل من 
القانون،  الصياد مجرما في نظر 
أين يذهب الصياد ليحصل  فإلى 
على قوت يوم����ه، منتقدا قرارات 
االبعاد التي تصدر بحق الصيادين 
الوافدين دون توجيه أي تهمة أو 
سؤال أو محاكمة لهم، ما يشير إلى 
وجود مخالفات ظاملة مبنية على 
الش����ك والظن، وهذا ما جعل من 
املهنة طاردة للراغبني فيها ومنفرة 

ألبنائها.
واختتم نائ����ب رئيس احتاد 
الصيادين ظاهر الصويان املؤمتر 
الصحافي مبطالبة رئيس الوزراء 
البلدية بس����ماع شكاوى  ووزير 
الصيادين والعمل على حلها، وعدم 
السماح لهيئة الزراعة بالتعسف 
في اتخاذ القرارات الظاملة وصرف 
الدعم كام����ال، فهذا القطاع حيوي 
وهام وهو من تراث اآلباء واألجداد 
وهو من أهم محاور األمن الغذائي 
لكنه محارب بالشخصانية، ونحن 
نحارب منذ عام����ني، ونعاني وال 
يوجد حل ملشاكلنا التي نضعها في 

رسم الشرفاء من هذه األمة.
محمد راتب  ٭

وتالعب خسيس مبصاحلهم وقوت 
أبنائهم.

وأضاف ان الهيئة تصدر كتبا 
رسمية باملوافقة على إدخال الغزل 
واجلراجير والزبيدي والربيان إلى 
الكويت، وه����ي في الوقت ذاته ال 
تس����مح بالصيد بالغزل، وترمي 
الكرة في ملع����ب وزارة التجارة 
وتتهمه����ا بأنها الس����بب في عدم 
املخالفة، فكيف نخالف وقد دخل 
الغزل مبوافقات رسمية من الهيئة 
أم أن الهيئ����ة ال تعي أصال الكتب 
الصادرة عنها وال تعلم فحواها، 
مؤكدا أهمية االستمرار في الغزل 
أحادي الشعيرة ألن الدول املجاورة 
تستخدمه ونحن محرومون منه 
من دون بيان األسباب الواضحة 

للمنع.

تكبير حجم الطراد

وحتدث الصويان عن أنه متت 
املوافق����ة من قبل جلن����ة الثروة 
الس����مكية في الهيئة مرتني على 
تكبير حجم الطراد من 24 إلى 28، 
ولك����ن الهيئة غير راغبة في ذلك 
وال تقدم أي أسباب واضحة ولم 
تسمح بتنفيذ هذين القرارين، علما 
ان هناك دراسة من معهد األبحاث 
منذ 2004 إلى 2009 كلفت نصف 
مليون دينار تفيد بتقليل الصيد 
اجلانبي ألنه يتسبب في نفوق 50 
ألف طن من األسماك سنويا ترمى 
في البحر من دون االستفادة منها، 
وقد مت العمل بهذه الدراس����ة في 
أثبتت جناحها،  أن  أستراليا بعد 
ولكن لألسف لم يتم التطرق لها 
لدينا ولم يتم إلزام لنجات اجلر 

اخللفي بتقليل الصيد اجلانبي.
وزاد بأن الهيئة تكش����ف عن 
حقيقتها ف����ي أنها ال تريد تنظيم 
العملية، وأن همها جمع أكبر مبلغ 
من املخالفات، وهي ال تريد أيضا 
حل مشاكلنا وال التشاور معنا وال 
األخذ بتوصياتنا، وهم ال يعطوننا 
حتى مسودة عن محضر االجتماع، 
ونحن م����ا زلنا مند أيدينا خلدمة 
هذا البلد وال نرض����ى بأن يصل 
الضرر إلى املس����تهلك وأن يكون 
األمن الغذائي في عني اخلطر وأن 
يدق ناقوس الكارثة ويجعل البالد 

عرضة ألزمة محتملة.

ارتفاع أسعار السمك

ونفى ما يتداوله البعض من أن 
احتاد الصيادين هو السبب وراء 
ارتفاع أسعار األسماك، بقوله: لسنا 
من مينع الصيادين من الصيد في 
بعض األماكن أو استخدام املشبك 
الذي يعتبر أنظف وسيلة صيد، 
وهو معترف به عامليا، وإمنا من 
يقوم باملنع هي الهيئة التي تنتقي 
من دراسات معهد األبحاث ما تشاء 
للتطبيق وترمي ما ال يتوافق مع 

مصالح البعض.

تجاوزات الهيئة

وش����دد على وجود الكثير من 
املخالف����ات املالية في حس����ابات 
الزراعة، داعيا ديوان احملاس����بة 
إلى التدقيق في جتاوزات الهيئة، 
التحفظ  ومحاس����بتها على عدم 
على دع����م القطاع الس����مكي في 
األمانات وال����ذي من املفترض ان 
تكون له ميزانية مس����تقلة، فأين 
ذهب ه����ذا الدعم وفي جيوب من 
استقر؟ وأين دعم السنوات السابقة 
الذي ل����م يصرف بس����بب ربطه 

باملخالفات؟.
وتساءل هل يعقل زيادة الدعم 
ل� 4 قطاعات في الثروة السمكية، 
وعدم دعم قطاع القوارب السريعة 
الذي مازال على دعمه املقدر ب� 300 
دينار مع أنه كان قبل الغزو 500 
دين����ار، فكيف تتم الزيادة لغيره 
ويبقى هو على حاله، وهل يعقل 

أليس السماح لآلخرين بالدخول 
إلى أسواقنا وحرماننا من الصيد 
ظلم بنينّ وواضح وجترؤ س����افر 
على الصيادين الذين يعتبر البحر 

مصدر رزقهم وقوت عيالهم.
وتعج����ب الصويان من توجه 
الهيئ����ة إلى تخفي����ف القيود عن 
األسماك املستوردة بحجة خفض 
األس����عار وعدم الوقوع في أزمة، 
حيث يعتبر السمك بالنسبة إلى 
أهل الكويت طبقا رئيسيا يطلبه 
جميع القاطن����ني في هذه األرض 
الطيب����ة، ومع ه����ذا التوجه جند 
إلى  ارتفاعا مطردا في األس����عار 
أن وصل سعر كيلو الزبيدي إلى 
15 دين����ارا، متهما الهيئة بالتربح 
واالستفادة من إدخال هذه األسماك 
بحجة تخفيض األسعار األمر الذي 

لم يتحقق حتى هذه اللحظة.

تأجيل انتهاء موسم الربيان

وفيما يتعلق بقرار الس����ماح 
الربيان 15  انتهاء موسم  بتأجيل 
يوما ذكر الصويان أن هذا القرار 
أفرحنا جميعا ولكن على أي أساس 
مت اتخاذ هذا القرار، وملاذا في هذا 
املوس����م بالذات مت التمديد، وملاذا 
يقول وكيل الش����ؤون إن أسعار 
الروبيان ف����ي انخفاض كل عام، 
مبديا قلقه الش����ديد من القرارات 
غير املدروسة التي تخدم مصالح 
خاصة، فمن املؤكد أن هذا القرار لم 
يكن بعد دراسة حقيقية ولم يخضع 
ألي مشاورات مع أصحاب اخلبرة، 
وإن كانوا قد أعدوا دراسة حقيقية 
فليخرجوه����ا إلى العل����ن لنعلم 
األس����باب احلقيقية وراءه، إال أن 
يكون السبب الرئيسي االنتخابات 

املزمع عقدها أبريل املقبل.

دعم الصيادين

وردا على سؤال حول صرف 
الدعم للصيادين صب الصويان جام 
غضبه على أصحاب الذمم الواسعة، 
مؤكد أن 90% م����ن الصيادين لم 
يأخذوا الدعم عن عام 2010 حتى 
اآلن، بحجة أنه ال توجد للطراريد 
تصاريح دخول وخروج 25 مرة، 
علما ان هناك 5 مناطق يخرج منها 
الصيادون، ولكن ال توجد إال نقطة 
واحدة فقط تعطي التصاريح وهي 
في سوق شرق، مما يعني تضييع 
الدعم على م����ن خرج من النقاط 

األخرى.
وكشف عن أن الدعم لم مينع 
إال في هذه السنة فحسب، أما في 
السنوات السابقة فلم يتم إيقافه، 
مع أن الشروط لم تتغير، إضافة إلى 
أن البعض متت مخالفتهم وإصدار 
حكم بحقهم، ومع ذلك مت صرف 
الدعم لهم من غير احلصول على 
حكم براءة، مما اضطر االحتاد لرفع 
قضي����ة للمطالبة بحقوق أعضاء 
اجلمعية العمومية، وإعادة احلقوق 
إلى أهلها، فهل هناك دليل أبلغ على 
مزاجية الهيئة وعدم نزاهتها من 

هذه األمور؟

موسم الربيان

وقال إن هذه املخالفات غيض من 
فيض ولو تابعنا األمر ملا انتهينا 
ولكننا نبني للناس حقائق ال يعلمها 
إال أهلها، فمما يندى له اجلبني أن 
بعض أصحاب رخص اجلراجير 
العمومية  من أعضاء اجلمعي����ة 
عندما وقف موسم الروبيان في 1 
فبراير بدأ موسمهم، ولكننا فوجئنا 
باتصاالت تأتينا تفيد بأن لنجات 
اجل����ر اخللفي مازال����ت تعمل في 
البحر وأن اجلراجير تفقد بسبب 
سفن اجلر اخللفي التي ال توجد 
أي رقابة صارمة عليها، فهل هذا 
األمر فيه شيء من الرقابة أو أدنى 
ذرة من املس����ؤولية؟ أم أنه تعد 
سافر وانتهاك صارخ ألرزاق البشر 

ظاهر الصويان

الصيادون ليسوا 
بلطجية وال ينتهكون 

حرمة ثروات البالد 
و»الزراعة« حتاربنا 

منذ عامني

لسنا في حالة حرب 
وأسماكنا ليست 
مسرطنة وبحرنا 

ليست فيه إشعاعات 
وال مواد كيماوية 

لنمنع الصيد ملدة 
عامني

بعض مسؤولي الهيئة 
ال ميلكون أي ذرة 
من املصداقية وال 

يرغبون في التعاون 
حلل املشاكل 

العالقة والوقوف على 
احتياجات الصيادين

نناشد رئيس الوزراء 
إنصافنا من تعسف 

الثروة السمكية

نطالب مبناظرة 
علنية تنقلها القنوات 

الفضائية لكشف 
املستور بحضور 
مسؤولي الهيئة 

وتعريف اجلمهور 
بالظلم الواقع على 
هذه الفئة املقهورة


