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»البحري« يحتفل 
بافتتاح معرض رحلة 

مع التراث البحري

حتت رعايــة وزير اإلعالم 
ووزير الدولة لشؤون الشباب 
محمد اجلبري، يحتفل مســاء 
اليوم األحد، بافتتاح فعاليات 
»معــرض رحلــة مــع التراث 
البحــري« الــذي تقيمه جلنة 
التــراث البحــري فــي النادي 
البحري الرياضي، وبالتعاون 
مــع املجلس الوطنــي للثقافة 
الفترة  والفنــون واآلداب، في 

من ٣ إلى 7 مارس اجلاري.
وقد أشار مشرف عام جلنة 
التراث بالنادي النوخذة حامد 
السيار، إلى أن جميع الفعاليات 
ستقام في متحف الفن احلديث 
التابع للمجلس الوطني للثقافة 
والفنــون واآلداب الكائــن في 
شــرقـ  مقابل ســوق شــرقـ  
خــالل الفترة املســائية، وهي 
تأتي في إطار احتفاالت النادي 
بأعياد الكويت الوطنية، فيما 
ستشتمل في يومها األول، وهو 
اليــوم األحد علــى عرض لفن 
بحري، يقدمه شباب الغوص في 
النادي، ثم حفل افتتاح املعرض، 
يعقبه مباشرة عرض للحرفيني 
لبعض املهن اخلاصة بالتراث.
وأضاف أن فعاليات اليوم 
الثاني، يوم غد االثنني، ستشتمل 
على عرض لفيلم سينمائي عن 
مراســم يوم )القفــال( لرحلة 
الغوص، وهو يوم عودة سفن 
الغوص ومن عليها من نواخذة 
وبحرية إلى الكويت بعد رحلة 
غوص،  فيما ستشتمل فعاليات 
اليوم الثالث، وهو يوم الثالثاء، 
على ورشة عمل وتدريب حلرفة 
املعنيــة بصناعــة  )القالفــة( 
القــالف  الســفن، وســيقدمها 
محمــد عبدالقــادر الفيلكاوي، 
وســتقام الورشــة الســاعة 4 
مســاء، وســيعقبها فــي متام 
الساعة 6.١5 إقامة ورشة عمل 
وتدريب حلرفة )طرق الديايني( 
واملعنية بصناعة سلة الغوص 
جلمع احملار، وفي اليوم الرابع 
وهو يوم األربعاء ستقام الساعة 
6.٣٠ مساء، ورشة عمل مفتوحة 
التصوير  لهواة ومحترفي فن 
الفوتوغرافي، واللتقاط صور 
عــن احلــرف اليدويــة، فيمــا 
يــوم  الفعاليــات  ســتختتم 
اخلميس، وخصصــت لزيارة 

املعرض التراثي.

النوخذة حامد السيار 

تعيني وترقية 19 مستشارا 
ووكيل نيابة في السلطة القضائية

تعيني 4 أعضاء في املجلس األعلى لـ »ذوي اإلعاقة«
صدر مرسوم بتعيني 4 أعضاء في املجلس 
األعلى  للهيئة العامة لشــؤون ذوي اإلعاقة  
ملدة 4 سنوات، وهم كل من: أمال أحمد الساير 
ـ رئيــس مجلــس إدارة اجلمعيــة الكويتية 
الختالفات التعلم، حمد محمد املريـ  اجلمعية 

الكويتية لإلعاقة السمعية، د.أسمهان فرحان 
الشبيلي العنزي ـ طبيب استشاري بوزارة 
الصحــة، ود.أحمد عبدالرحمــن عبدالعزيز 
الشــيحةـ  رئيــس مجلــس إدارة اجلمعيــة 

الكويتية للدسلكسيا.

نقل وتعيني عدد من السفراء 
والديبلوماسيني بوزارة اخلارجية

صدر مرسوم بتعيني وترقية عدد من أعضاء 
السلطة القضائية تضمن ما يلي:

مــادة أولــى: أوال: يعني التالية أســماؤهم 
مستشارين مبحكمة التمييز:

١ - محمود محمد كامل عوض خضر.
٢ - محمد طاهر محمود حسن.
٣ - خلف محمد سالم غيضان.

4 - عبدالنبي علي محمود زاهر.
5 - عبداجلواد عبدالغني مصطفى عبدالغني.
ثانيا: يعني التالية أســماؤهم بنيابة التمييز 

بالدرجة املبينة قرين اسم كل منهم:
١ - ياسر الفاروق محمد الهوبي )رئيس نيابة 

ب(
٢ - احمد علي احمد خطاب )وكيل نيابة أ(

٣ - محمــود عبدالرحيــم علــي محمد )وكيل 
نيابة أ(

4 - محمــد رفعت محفوظ عبدالعليم )وكيل 
نيابة أ(

5 - بهاء محمد رأفت عبدالغني الشريف )وكيل 

نيابة أ(
ثالثا: يعني التالية أسماؤهم مستشارين مبحكمة 

االستئناف: ١ - أحمد محمد أحمد منصور.
٢ - عبداملنعم محمد عبداهلل مسعد.

٣ - حسونة توفيق حسونة محجوب.
رابعــا: يعني التالي أســماؤهما مستشــارين 

بالنيابة العامة:
١ - حسام الدين محمد صالح الدين السيد مطر.

٢ - خالد أبوزيد أبوزيد حسن الوكيل.
مادة ثانية: تسري التعيينات املنصوص عليها 
في املادة الســابقة من تاريخ وصول كل منهم 

الى دولة الكويت.
مادة ثالثة: تعدل درجة التالية أســماؤهم من 
درجة وكيل نيابة )أ( بنيابة التمييز إلى درجة 

رئيس نيابة )ب( بنيابة التمييز:
١ - مصطفى حسن حسن حنفي.

٢ - هيثم محمد عبداملجيد سليمان.
٣ - محمد عبداحلميد محمد العدروسي.

4 - محمد سعد أبو الفتوح شلبي.

صدرت مراسيم بنقل وتعيني عدد من السفراء والديبلوماسيني 
في وزارة اخلارجية، تضمنت ما يلي:

نقل الوزير املفوض يعقوب رجب األنصاري ـ من ســفارة دولة 
الكويت لدى جمهورية پولنداـ  إلى الديوان العام لوزارة اخلارجية.

تعيني عبداهلل علي اليحياـ  سفير الكويت لدى األرجنتنيـ  باإلضافة 
إلى عمله ـ سفيرا للكويت لدى جمهورية األورغواي الشرقية.

تعيني ناصر ردن املطيريـ  سفير الكويت لدى البرازيلـ  باإلضافة 
إلى عملهـ  سفيرا لدولة الكويت لدى جمهورية بوليفيا املتعددة 

القوميات.
تعيني راشد فالح الهاجريـ  سفير الكويت لدى جمهورية التشيك 
ـ باإلضافة إلى عملهـ  سفيرا لدولة الكويت لدى جمهورية كرواتيا.
تعيني أمين محمد العدســاني ـ ســفير الكويت لــدى جمهورية 
جنوب أفريقيا ـ باإلضافة إلى عمله ـ سفيرا لدولة الكويت لدى 

مملكة ليسوتو.

 الصويان لـ »األنباء«: منع السمك احمللي 
من دخول مزاد الفجر رفع أسعار »املستورد«

محمد راتب

كشف رئيس احتاد الصيادين 
 ظاهر الصويان في تصريــــح 
لـ »األنباء« عن ان منع األسماك 
احمللية من دخــول مزاد الفجر 
فــي ســوق شــرق ســاهم في 
رفع بعض األســعار لألســماك 
املستوردة وتنوع أساليب الغش 
واحتكار املنافسة والتدليس على 
املتسوقني بعدم التزام البعض 
بقرار قص جزء من الذيل، إلى 
جانب جعل املتسوقني أمام خيار 

واحد ال ثاني له وسعر يتحكم به البعض بعيدا 
عن الرقابة. 

وزاد: اننا ما زلنا نطالب وزارة التجارة 
بإبــراز القرار الذي مينع األســماك احمللية 
من دخول مزاد الفجر في ســوق شرق فما 
يجري أمر مستهجن ومستغرب، واحتكار 
مكشــوف ومفضوح، فجميع رواد الســوق 
يشتكون من ارتفاع أسعار املستورد، وعدم 
توافر احمللي، واصفا املنافسة بني املستورد 
واحمللي بغير الشريفة، حيث ال يسمحون لنا 
بإدخال األسماك احمللية لتحقيق االستقرار 
في األســعار، وفتح الباب أمــام العديد من 

اخليارات أمام املستهلك. 
وأشــار إلى أن تشديد الرقابة ال يكون إال 
على صيادي األسماك احملليني دون غيرهم، 
فسعر الشاورما وصل إلى دينارين، وصحن 
الفــول ارتفع من 4٠٠ إلى 85٠ فلســا، فأين 
الرقابة من هذه املطاعم، وأين مؤسسة حماية 
املنافسة املتمركزة في برج احلمراء من مهامها 
املعنية بها وهي املنافسة الشريفة مما يحصل 
في سوق شرق؟! موضحا ان ما يجري يسهل 
ويســاعد التاجر على رفع الســعر ويجعل 
عمليات الغش في منتهى اليسر والسهولة. 
وتابع الصويان بأن دخول األسماك احمللية 
الطازجة بجودتها سيقلب الطاولة رأسا على 

عقــب وســيكون اخليــار 
الوحيد للمستهلك، ولكن 
ما يجري حاليا هو اجتراء 
على الثروة احمللية وتقزمي 
لدورها احملوري، مستنكرا 
عدم التزام املوردين بقرار 
قص جــزء من ذيل بعض 
األسماك  ما يجعل املستهلك 

لقمة سائغة للتلبيس. 
ودعــا إلعادة الســماح 
لألســماك احمللية بدخول 
مــزاد الفجر وللمســتورد 
بدخول مزاد العصر ولتكن 
املنافسة لصالح املستهلك، مؤكدا أن أسعار 
األســماك احمللية بسوق شرق باملزاد وعلى 
البسطات جيدة ولم تشهد ارتفاعا وهو ينافس 
بقوة، حيث بلغ سعر كيلو الهامور 4.5 دنانير، 
والبالول بني 5 و6 دنانير، والسبيطي ما بني 
4 و5 دنانيــر، والشــعم بــني ٢ و٢.5 دينار، 
والنويبي بني ١.5 دينار و١.75٠ دينار، والنقرور 
5 دنانيــر، والبياح ٢ دينــار و١.75٠ دينار، 

والچنعد بني ٣ و٢.5 دينار.
وتســاءل: اين وصلت وزارة التجارة في 
مقترحها بتحويل مزاد األســماك املستوردة 
من بعد صالة الفجر الى بعد صالة العشــاء 
إلعطاء املســتهلك الفرصة باملشــاركة واخذ 
حصته املقررة وفق القانون وهي نسبة ٣٠  % ، 
مؤكدا أن ما تقوله وزارة التجارة بان وجود 
مزاد األسماك املستوردة بسوق شرق وعدم 
نقلــه الى مكانه املخصصة مــن قبل الدولة 
بالري هو لتخفيض األســعار للمســتهلكني 

هو كالم غير صحيح. 
ومتنــى الصويان أن تكــون هناك رقابة 
صارمة على تفتيش األسماك املستوردة التي 
تباع فجرا ومدى جودتها ومصدرها وأسعارها، 
مشــيرا إلى أن هناك من يتعمد عدم كشــف 
االسعار وأيضا عدم التصوير حتى ال يعلم 
املستهلك بوجود ما يباع باملزاد األسماك فجرا.

طالب »التجارة« بإبراز قرار املنع ومراقبة األسعار في املطاعم

ظاهر الصويان 

التجديد 
للمضف مديرًا 
لبنك االئتمان

صدر مرسوم ُيجدد 
تعيــني صــالح مضف 
أحمد املضفـ  مدير عام 
الكويتي  بنك االئتمان 
ـ بدرجة وكيل وزارة ـ 
ملدة أربع سنوات اعتبارا 

من ١8/7/٢٠١٩.

صالح املضف 

تعيني املضاحكة والسويلم وكيلني 
مساعدين في ديوان ولي العهد

صدر مرسوم بتعيني قياديني بديوان سمو ولي العهد.
وتضمن املرسوم: ُيعني بدرجة وكيل وزارة مساعد بديوان 
سمو ولي العهد كل من: ١ - هشام مبارك ناصر املضاحكة.

٢ - عدنان سالم خليفة السويلم.


