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مواطنون ومقيمون فوجئوا مبا شاهدوه على الرغم من وفرة املعروض واملستورد

ً أسعار السمك قبل العيد نار.. والزبيدي يصل إلى 12 دينارا
سوق السمك في منطقة شرق كما يبدو مزدحما برواده وقت »احلراج«  )محمد خلوصي(

املتعمد من قبل التجارة بات 
امرا ال يحتمل، فهو يتسبب 
في من����ع املواطن واملقيم من 
احلصول على ما يريد بسعر 
معقول ومنطقي، وهذا ما يجب 
على وزارة التجارة العمل على 
حتقيقه بالتعاون مع اجلهات 

األخرى املعنية.
وذكر أن استغالل حلول 
ش����هر رمضان املبارك ليس 
أمرا مب����ررا، م����ا يجعل من 
العمل املباش����ر على خفض 
االسعار أمرا أكثر وجوبا في 
ظل ما يحمله الشهر الفضيل 
م����ن معاني اإليث����ار والكرم 
واحملبة والتضحية والشعور 
باآلخرين وتلمس احتياجاتهم 

ومعاناتهم.
ورأى أن ارتفاع أس����عار 
الس����مك أمر بالغ اخلطورة، 
وهناك تقصي����ر واضح من 
اجلهات املعني����ة في ضبط 
عملية االستيراد واحلصول 
عل����ى كمي����ات واف����رة من 
السمك لضمان عدم تفرد اي 
نوع بالس����وق والتحكم في 
الس����عر، داعيا إلى املزيد من 
الشعور باملس����ؤولية وعدم 
ت����رك املس����تهلك يعاني من 
جشع التاجر وإهمال اجلهات 

املعنية.
وخالل اجلولة التقينا علي 
بو طالب الذي صب جام غضبه 
على ما اسماه اجتياح املطاعم 
للسوق وعدم السماح لرواده 
باحلصول عل����ى ما يريدون 
باألسعار املناسبة واملعقولة، 
مبينا أن كل ما وقعت عليه 
عيناه يش����هد ارتفاعا كبيرا 
في األس����عار فالنويبي يباع 
ب� 4 دنانير والزبيدي العود 
ب� 12 دينارا، والروبيان ب� 4 

دنانير.
ودع����ا اجله����ات املعنية 
إلى إيجاد حلول عملية لهذا 
االرتفاع الفاحش في االسعار 
وذلك من خالل رفع نس����بة 
االس����تيراد من الس����عودية 
وإيران والدول األخرى لضمان 
عدم رفع األس����عار وخفض 
األصناف املشابهة واملنافسة، 
فاملطاعم تلتهم كل األسماك 
الطازجة بأس����عار مرتفعة 
وتترك املس����تهلك أمام قدره 

والسعر املرتفع.
وبدوره����ا قالت أم نواف 
لقد فوجئت بأسعار خيالية 
للغاية، على الرغم من وجود 
وفرة في األسماك ولكننا لم 
جند س����عرا مناسبا للشراء، 
موضحة أن األمر بحاجة إلى 
قرار حكيم في زيادة االستيراد 
من اخلارج ودعم املنتج احمللي 
واتخاذ قرارات حكيمة لضمان 
جودة املنتج واحلصول على 

كميات وافرة من السمك.
وأشارت إلى أنها فوجئت 
بأسعار الزبيدي الذي يكتسح 
بقوة أس����واق الكويت ولكن 
أسعاره تكوي جيوبنا جميعا 
انفس����نا مضطرين  وجن����د 
لش����رائه باعتباره جزءا من 
تاريخن����ا واجلميع يحب أن 
يأكل الزبيدي لطعمه الرائع 

ومنظره املميز.

كيلو ب� 80 دينارا، مع العلم 
أنه أكثر االسماك تواجدا في 
السوق واملزادات منتشرة في 

كل مكان عليه.
الكبيرة  العائلة  وقال إن 
تلجأ لشراء الكود من السمك 
لتلبي����ة احتياجاته����ا خالل 
املناسبات إضافة إلى احلصول 
على السمك طازجا من البحر 
مباش����رة، وعدم احلاجة إلى 
التخوف من مدى كونه طازجا 
في البسطات التي قد تعرض 
السمك للبيع بعد مرور يوم 

أو يومني على صيده.
وأكد أن السمك املفضل لدى 
عموم الش����عب الكويتي هو 
الزبيدي الذي يشهد ارتفاعا 
كبيرا في األسعار يليه الشعم 
الذي وصل إلى 3 دنانير وربع 
الدينار ثم النويبي، موضحا 
إلى  اللج����وء حاليا  أنه يتم 
الس����بيطي والنقرور بسبب 
كونهما اقل سعرا من األنواع 

السابقة.
وأما السيد سكوت فقد بنينّ 
ل� »األنباء« أن وضع السوق 
كان خالل األيام السابقة أفضل 
من األيام احلالية وذلك بسبب 
التزام اجلميع بصالة القيام 
والتحضير ألدائها في املساجد، 
موضحا ان العشر األواخر من 
رمضان تعتبر فرصة للجميع 
للتقرب إلى اهلل واالستزادة 

من الطاعات.
وأكد أن األسعار مرتفعة 
جدا، فالروبيان اإليراني وصل 
إلى 3.5 دنانير، والسعودي 3 
دنانير، والبلطي 1.250 دينار، 
والزبيدي 10 دنانير واإليراني 
7 دناني����ر وذلك في ظل قلة 
املعروض وعدم توافر كميات 
كبيرة من األسماك خالل األيام 
احلالية، موضحا أن اجلميع 
ينتظر بفارغ الصبر مقدم شهر 
سبتمبر لبدء موسم الروبيان 

وصيده.
البلط����ي  أن  واض����اف 
والب����وري يعدان م����ن أكثر 
أنواع الس����مك طلبا من قبل 
الس����وق وذلك بسبب  رواد 
الكويت  إلى  كونهما يصالن 
طازجني عن طريق الطائرة، 
موضحا أن السوق يعمل اليوم 
من خالل الس����مك املستورد 
من مصر والسعودية، وهذا 
م����ا يدفع إلى خفض س����عر 
السمك احمللي وعدم السماح 
له بالتحليق عاليا وحرمان 

الكثيرين منه.
وق����ال رئي����س جمعية 
الس����ابق  التعاونية  القرين 
راشد احلضيري إن االستغالل 

وذلك بس����بب قلة املعروض 
وسحب النوعية املميزة من 
الس����وق لصالح الش����ركات 

واملطاعم.
واستعرض زويل اسعار 
بعض أنواع السمك فبني أنه 
يت����م بيع البلط����ي املصري 
ب� 1.250 دينار، والس����ردين 
ب�  بنصف دينار، والروبيان 
2.5 دينار و2 دينار للسعودي 
امليد فوصل  واإليراني، وأما 
إلى 1.750 دين����ار، والبوري 
ب� 2 دينار، والدنيس ب� 2.5 
دين����ار، والكابوري����ا ب� 2.5 
دين����ار، و1.5 دينار للكويتي 

ثم السعودي.
وأعاد السبب في انخفاض 
س����عر الروبيان عن الفترات 
السابقة إلى اكتساح املستورد 
من إيران والسعودية لالسواق 
واملنافسة بقوة، مبديا استياءه 
الشديد من ضعف الرقابة على 
األسماك املستوردة ووصولها 
إل����ى الكويت غي����ر طازجة، 
إضاف����ة إلى عدم القدرة على 
النوعيات  الكثير من  توفير 

املرغوبة كاملاكرونة.
وفي إطار متصل كش����ف 
عن ان الباعة املتجولني كانوا 
يش����كلون أرقا كبي����را لدى 
جميع الباعة في السوق، وقد 
انحسرت هذه الظاهرة بشكل 
جزئي بسبب اجلهود املشكورة 
التي تقوم به الثروة السمكية 
وحت����ركات رجال الش����رطة 
والتخوف من محاضر اإلبعاد، 
داعيا إل����ى املزيد من الرقابة 
والتش����ديد فالظاهرة تشكل 
عبئا وثقال كبيرا على جميع 

الباعة ورواد السوق.
القائمني على أمور  وحيا 
الس����وق وتنظيفه وإخراجه 
بأبهى حل����ة العتباره محط 
اهتم����ام وزي����ارة املواطنني 
واملقيمني على أرض الكويت 
الطيبة، موضحا ان ما يقومون 
به من جهود مشكورة يجب 
علينا ان نشكرهم عليها ألنهم 
يسهمون في إعطاء املستهلكني 
الثقة بالس����وق  املزيد م����ن 
ومتابعة زيارته واحلصول 

على السمك الطازج منه.
وبدوره، أعرب محمد احلامت 
عن استيائه الشديد من ارتفاع 
األسعار الفاحش، معتبرا أن 
االرقام مرتفعة جدا وخيالية، 
وقد توقعنا أن ينخفض اإلقبال 
على السمك في شهر رمضان 
املب����ارك إال أن الواق����ع كان 
مغايرا لهذا فاألسعار تواصل 
صعودها، متسائال هل يعقل 
ان نش����تري كود الزبيدي 11 

لم يكن حال العشر األواخر 
من رمضان في سوق السمك 
أفضل من األيام األولى منه، 
فعلى الرغم من ارتفاع أسعاره 
اجلنوني إال ان اإلقبال عليه 
ال يزال على أشده في الوقت 
الذي تنتاب فيه جميع رواد 
السوق باس����تثناء الشركات 
واملطاعم نوبات من التعجب 
والكثير من عالمات االستفهام 
حول األسباب التي ادت إلى 
وصول سعر الزبيدي إلى 12 

دينارا للجامبو.
»األنباء« جالت في سوق 
الس����مك ورصدت احلضور 
الكبير من عش����اق الس����مك 
للحصول عليه وتزيني املوائد 
به وخصوصا خالل ايام عيد 
الفطر الس����عيد، إضافة إلى 
الرغبة الكبيرة من قبل اجلميع 
في ان تقوم الدولة بالتدخل 
لصالح املستهلك وتسهم بشكل 
فعال في خفيض االس����عار 
املرتفعة والتي حترق أموال 

املستهلكني ومدخراتهم.
بداية، قال البائع محمود 
زويل إن الوض����ع جيد جدا 
في س����وق السمك وسيكون 
افض����ل خالل األي����ام املقبلة 
وخصوصا مع بدء موس����م 
صيد الروبيان سبتمبر املقبل، 
مبينا أن الصيد على مرحلتني 
صباحا ومساء سيعمل على 
خفض األسعار وزيادة اإلنتاج 
الذي كان في ادنى مستوياته 
خالل ش����هر رمضان املبارك 
بسبب الصيد لفترة واحدة 
التزاما بطبيعة شهر الصيام 

والسحور واإلفطار.
وردا عل����ى س����ؤال حول 
التذم����ر احلاصل م����ن قبل 
الكثيرين ممن التقتهم »األنباء« 
بسبب ارتفاع األسعار ذكر ان 
ارتفاع األسعار لم يشمل إال 4 
أصناف هي الزبيدي الكويتي 
والبالول والشيم والسبيطي، 
أما فيما يتعلق بباقي انواع 
السمك فأس����عارها معقولة 
ارتفاعا  للغاية ولم تش����هد 

يذكر على اإلطالق.
وأنح����ى بالالئم����ة ف����ي 
رفع اس����عار أن����واع معينة 
من الس����مك على الش����ركات 
واملطاعم التي حتضر يوميا 
لشراء كودات كبيرة وكثيرة 
من السوق وتنافس اجلميع 
بقوة وتشتري األفضل بأعلى 
االسعار ما يدفع إلى رفع سعر 
األسماك ذات الصنف املشترك 

محمد احلامتعلي أبو طالبراشد اخلضيري

محمود زويل

صيد وفير من سمك امليد وأسعار معقولة تصل إلى 8 دنانير للسلة الواحدة

تزامنت جولة »األنباء« في سوق السمك مع 
جولة تفتيشية يقوم بها مدير أمن العاصمة 
اللواء طارق علي حمادة الذي أكد في تصريح 
خاص أن الرقابة على األس���واق والتواجد في 
مواقع بيع املواطن���ني واملقيمني أمر في غاية 
األهمية، وذل���ك بهدف ضبط جميع العمليات 
وتقدمي املخالفني إلى العدالة ومتابعة احلالة 

األمنية بكل تفاصيلها.
وردا على سؤال حول اإلجراءات التي متت 

للقضاء على ظاهرة الباعة اجلوالني الذين كانوا 
يتسببون في األرق جلميع العاملني في السوق، 
قال حمادة إننا نقوم بالتنسيق مع البلدية في 
هذا الشأن، حيث يتم إحالة جميع املتورطني 
في هذا العمل إلى اجلهات اخلاصة ومصادرة 
مبيعاتهم مع توفير نسخة من ضبط البلدية 
متهيدا لتقدميها لكفيله في حال وصول األمر 

إلى اإلبعاد.
محمد راتب  ٭

اللواء طارق علي حمادة متحدثا للزميل محمد راتب

حمادة لـ »األنباء«: تواجدنا  في سوق السمك لضبط 
األمن والتعامل مع الباعة املتجولني املخالفني

زويل: بدء موسم 
الروبيان سبتمبر 

املقبل سيخفض 
األسعار واالرتفاع 

احلالي شمل 
الزبيدي الكويتي 
والبالول والشيم 

والسبيطي


