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رت العني.. فعادت أسعار األسماك لالنخفاض »التجارة« َحمَّ
محمد راتب

اكــد وكيــل وزارة التجارة 
والصناعة د.عبداهلل العفاسي 
أن الــوزارة تقف على مســافة 
واحدة من املستهلك والصياد 
ولن تســمح ألي شــخص بأن 

يتحكم في االسعار.
وقال العفاسي، في تصريح 
صحافي مقتضب خالل حضوره 
مــزاد ســوق الســمك مبنطقة 
شــرق، »لقد رأيتم االجراءات 
التي اتخذتها وزارة التجارة من 
حزم وشدة ولن نسمح بالتالعب 
بأسعار السوق«. ولفت الى ان 
االجراءات املتبعة شدة ورقابة 
ويترك السعر للعرض والطلب 
دون تدخل من الوزارة في ذلك 

ودون طرف ثالث.
وحــول ســحب تصاريــح 
الصيد، اوضح العفاسي انه مت 
ســحب عدة هويات من الكثير 
من املخالفني وســيتم التعامل 
معهم وفق االجراءات القانونية.

من جانبه، اكد رئيس فريق 
طوارئ الصديق بوزارة التجارة 
حامد الظفيري: اننا هنا لننفذ 
تعليمات وقوانني وزارة التجارة 
دون تهاون مع اي غش او تالعب 
مع املستهلكني، وهذا ما ساهم 
في استقرار االسعار، فسلة امليد 
تراوحــت بني ١٢ و 45 حســب 
احلجم والنوعية، اما الروبيان 
فتراوح سعر السلة بني 3٠ و6٠ 
دينارا حســب احلجــم. وقال: 
لن نسمح باالرتفاع املصطنع 
فاملفتشون موجودون لتطبيق 
القوانني وقد مت اتخاذ االجراءات 

القانونية باملخالفني.

حزم »التجارة«
التجــارة  وزارة  وكانــت 
والصناعة أكدت أمس تطبيقها 
للقوانــني التــي تضمن ضبط 
التالعب  األســواق ومحاربــة 
والغــش واحلد مــن الظواهر 
السلبية في مزادات سوق السمك 
حفاظا على األسعار احلقيقية 

وعدم تضرر املستهلكني.
وقالت »التجارة« في بيان 
صحافي انها ستقوم باستخدام 
جميــع اخليــارات املتاحة لها 
قانونيا بالتعــاون مع هيئتي 
»الزراعــة« و»القوى العاملة« 
وذلك حملاسبة مرتكبي مخالفة 
االمتناع عــن الصيد لتقليلهم 
مــن نســبة معروض الســمك 
ورفعهم لألســعار املصطنعة. 
وأضافــت أنها لن تســمح بأي 
ممارســات ومخالفات وأعمال 
منافية لقوانني السوق املنظمة 
للمزادات في أســواق األسماك 
واخلضروات والفاكهة الناشئة 
عن تهافت جموع من غير أرباب 
مهنة السمسرة من املضاربني 
أو املتالعبــني الذين يتالعبون 
املزايــدات. وذكــرت  بأســعار 
التجارة أن القانون رقم ١٠ لسنة 
١٩7٩ املتعلق بشــأن اإلشراف 

لتوفير بعض السلع اذا اقتضت 
املصلحة العامة ذلك.

وأوضحت أن املادة األولى 
وفقــا للقانــون املذكور نصت 

مــن الربح«، الفتة إلى أن »هذا 
التعويض تقدره جلنة يصدر 
بتشــكيلها قــرار مــن الوزير 
فضال عن تنظيــم طريقة بيع 
أي سلعة أو يقيد نقلها من جهة 
إلى أخرى«. وأفادت بأن املادة 
الثانية من القانون نصت على 
»حظر العمل على ارتفاع اسعار 
السلع ارتفاعا مصطنعا ويعتبر 
من وســائل ذلك إذاعــة اخبار 
غير صحيحة بني اجلمهور او 
تخزيــن او اخفــاء كميات من 
الســلع بقصــد حتقيق ربح ال 
يكون نتيجــة طبيعية لواقع 

العرض والطلب«.
وبينــت أن عقوبة مرتكبي 
أو إخفائهــا  الســلع  تخزيــن 
بقصــد الربح احلبــس مدة ال 
تقل عن ثالثة أشــهر وال تزيد 

على »أنه للوزير أن يســتولي 
عند الضرورة على أي ســلعة 
مقابل تعويض عادل يراعي في 
تقديره التكلفة ونسبة معقولة 

على ثالث ســنوات وغرامة ال 
تقل عن ألفــي دينار وال تزيد 
علــى ١٠ آالف دينار أو باحدى 
هاتني العقوبتــني وفقا للمادة 
١4 من القانون ذاته. وقالت ان 
املادة الثالثة نصت على »إيجاز 
إخضــاع بعض الســلع لنظام 
التسعير ويصدر بتحديد هذه 
السلع واألسعار احملددة لها قرار 
من وزير التجارة والصناعة«.
وكشــفت »التجــارة« عــن 
آلية جديدة لتســريع وصول 
السمك املســتورد إلى السوق 
احمللــي بالتعاون مع اجلمارك 
يبدأ تنفيذها اعتبارا من اليوم، 
إذ تقوم األخيرة بالكشف على 
البرادات فــي املنافذ وتختمها 
بالرصاص وتتجه مباشرة إلى 

سوق شرق بالعاصمة.

»امليد« من 90 ديناراً ليتراوح بني 12 و45 والروبيان بني الـ 30 والـ 60

»التجارة« فضت اشتباك سوق السمك 

)محمد هاشم( أسعار امليد انخفضت إلى ما بني 15 و45 دينارا   د. عبداهلل العفاسي وعيد الرشيدي ومتابعة حثيثة للسوق 

على االجتار في السلع وحتديد 
أســعار منــح وزيــر التجارة 
والصناعــة صالحيــة اتخــاذ 
التدابيــر واإلجــراءات الالزمة 

أسعار األسماك بالكيلو غرام
السعرنوع السمك

١٢الزبيدي الكويتي
8.5الزبيدي اإليراني
8البالول الكويتي
4.5البالول اإليراني
6.5الهامور الكويتي
3.5الهامور اإليراني
5.5الشعم الكويتي
3.5الشعم اإليراني

3.5الشيم الباكستاني
7.5السبيطي الكويتي
4.5السبيطي اإليراني
7.5املزيزي الكويتي
4.5املزيزي اإليراني
4.5النويبي الكويتي
3النقرور اإليراني

١.5امليد الصغير
٢.5امليد الكبير

»التجارة« لـ »الزراعة«: كسر االحتكار وفتح التراخيص 
لطراريد الصيد لزيادة مصيد األسماك ونزول األسعار

عاطف رمضان 

علمــت »األنبــاء« أن وزارة التجــارة 
والصناعة أرســلت أمــس األول كتابا الى 
الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية لكسر 
االحتكار وفتح بــاب التراخيص لطراريد 
الصيد مع التزامها باحترام آليات الســوق 
وانتظام نشاطها مبا يحقق اطراد تدفق كميات 
األسماك ووضع ما يلزم من ضوابط لوفرة 
العرض باألسواق مبا له من أثر إيجابي على 

خفض األسعار وثباتها.
وقالت الوزارة في الكتاب الذي حصلت 
»األنباء« على نســخة منه وهو مرسل من 
وكيــل وزارة التجــارة والصناعة عبداهلل 
العفاسي الى مدير عام الهيئة العامة للزراعة 
اليوسف،  الشيخ محمد  السمكية  والثروة 
ان »التجارة« اتخذت خطوات الحتواء ازمة 

االرتفاع املصطنع في أسعار األسماك نتيجة 
العديد من املمارســات واملخالفات التي مت 
رصدها والتصدي لها بحزم الستقرار السوق 
وثبات األسعار باملستوى احلقيقي مبا يحمي 

املستهلكني وفقا لقوانني السوق.
وأوضحت أن زيادة عرض األسماك تعد 
إحدى األدوات الفاعلة في أيدي الســلطة 
املختصة، ولتحقيق الوفرة لألســماك فإن 
األمر يقتضي الدفع بالعدد الكافي املناسب 
مــن الطراريد للنــزول للصيد خاصة انه 
بحســب تداعيات املوقف اتضح محدودية 
عدد الطراريد املرخص بها مبا سمح ألربابها 
بالتحكم في آليات الســوق استغالال منهم 
النفرادهم بنشــاط الصيد ما يتعارض مع 
مقتضيات املنافسة املشروعة وجتعلهم في 
مراكز شبه احتكارية وعليه للصالح العام 

حماية املستهلكني.

محمد راتب 

احتــاد  رئيــس  رفــض 
الصياديــن ظاهــر الصويــان 
التهم املوجهة للصيادين بكونهم 
السبب في رفع اسعار االسماك 
وخصوصــا امليد، مشــيرا إلى 
أن توقف ٢3 لنجا عن االبحار 
ال يعنــي االضــراب اطالقا في 
ظــل وجــود 37٠ لنجا وطرادا 
عاملة في البحر، مشيرا إلى أن 
غالبية العمالة من املقيمني لعدم 
وجود عمالة وطنية، اضافة الى 
منع »البيئة« من الصيد داخل 
جون الكويت حيث توجد كميات 

كبيرة من امليد في الداخل. 
وشدد خالل مؤمتر صحافي 
عقده في مقر االحتاد الكويتي 
لصيادي االسماك على أنه يجب 

لالستغناء عن العمالة الوافدة 
لــو توافر لنا البديل الكويتي، 
لكن املشــكلة لدينا أكبر نظرا 
لكون مهنة الصيد شاقة ويعزف 
عنها الشــباب الكويتي ولذلك 
نعتمــد علــى عمالة مــن دول 
أخرى، وهذا حقنا. وفيما يتعلق 
بقضية امليد، قال حذرنا من هذه 
املشكلة منذ صدور قرار هيئة 
الزراعة بتحديــد أماكن خارج 
اجلون لصيــده وتلك األماكن 
لألســف بعيدة وال يوجد فيها 
ميد، ولذلك أرسلنا العديد من 
الكتب إلى هيئة الزراعة لصيد 
امليد في مناطق تواجده باجلون 
حتت اشراف هيئة الزراعة سنة 
٢٠١7 وسنة ٢٠١8 بآلية معينة 
وساعات محددة بحيث يحمل 

الطراد عدة امليد فقط. 

كشــف احلقيقة امام اجلميع، 
فنحن الصيادين لم نضرب ولم 
نعلن اإلضراب ونعمل على مدار 
الساعة لتوفير األمن الغذائي، 
وهناك ما يزيد على 37٠ لنجا 
وطــرادا موجودة بالبحر منها 
أكثر من ٢7٠ لنجا تقوم بصيد 
الروبيان في املياه االقتصادية 
ابتداء من اول أغسطس، وأكثر 
من 5٠ لنجا في نقعة الشمالن 
تقوم بصيد الزبيدي بعد فتح 
موســمه، وأكثر من 5٠ طرادا 
تقوم بصيد الزبيدي والصبور 
وامليد.  وذكر ان جميع االتهامات 
التي توجه الى العمالة الوافدة 
باطلــة، فهذه العمالة ليســت 
مثل أي عمالة، فهي تأتي فقط 
في مواســم الصيد لتســاعدنا 
في أعمالنا ونحن مســتعدون 

رئيس الصيادين: ِقصر املزاد على املواطنني خطأ 
ويبخس حق الصياد الكويتي

قال رئيس احتاد الصيادين الكويتيني ظاهر 
الصويان ان جميــع الصيادين اليوم )أمس( 
سئموا من األسعار التي فرضت على السوق 
وهو ما اضــر مصاحلهم وأثر على أرزاقهم. 
وأضاف الصويان مساء أمس بعد املزادات ان 
الواجب على وزارة التجارة اإلنصاف وحفظ 
حقوق الصياديــن، خاصة أننا ال نرفض أن 
تكون هناك نسبة للمستهلكني الكويتيني لكن 
وفق آلية منصفة حتفظ حق الصياد الكويتي.

وبني أن فكرة السماح للكويتيني فقط باملزاد 
أمر خاطئ ألنهم ال يريدون احدا يزايد معاهم، 

ولهذا فهي مرفوضة ولن نقبل بها ألنها تبخس 
حق الصياد الكويتي.

واضاف ان هنــاك قانونا من قبل وزارة 
التجارة يكون للمســتهلكني 30 %  وللمطاعم 
والشركات 35% والبسطات 35 %  ولكن املستهلكني 
هضموا حقوق الصيادين وال يريدون احدا يزيد 
معهم ويتفقون من بعض على عدم املزايدة.

واشار الى ان كل اصحاب احلالل الكويتيني 
مستاءون مما حدث لهم وكبدهم خسائر كبيرة 
جدا، وهذا فيه من الظلم وسلب حقوق الصياد 

الكويتي صاحب الترخيص.

»اخلارجية«: لم نلتق السفير القوني 
بشأن إضراب الصيادين املصريني

»القوى العاملة«: لم نتلق أي كتاب 
من »التجارة« بشأن تراخيص الصيد

»الزراعة«: اجلون محمية طبيعية 
وحاضنة لألسماك.. واملنع فيه 

لتطبيق قانون البيئة

الزبيدي ُيغّرد خارج السرب: 
الكود يالمس الـ 90 ديناراً

نفى نائب مساعد وزير اخلارجية للشؤون القنصلية 
املستشــار أنس الشاهني صحة ما يتم تداوله في مواقع 
التواصل االجتماعي بشأن عقد مسؤولني بالوزارة لقاء 
مع الســفير املصري لدى البالد طارق القوني بشــأن 
إضراب الصيادين املصريني. وقال الشاهني في تصريح 
صحافي إنه ال صحة للمعلومات املتداولة في هذا اإلطار 
نهائيا موضحا أنه لم يتم عقد أي لقاء مؤخرا مع السفير 
املصــري ولم يتم بحث موضوع قــرار وزارة التجارة 
والصناعة الصادر أخيرا بشأن حوكمة مزادات األسماك.
واستنكر املستشار الشاهني إقحام وزارة اخلارجية 
والسفير املصري في أمور تتم معاجلتها من قبل وزارة 
التجارة والصناعة وفــق األنظمة والقوانني املرعية في 

الدولة داعيا إلى حتري الدقة في نقل األخبار.

بشرى شعبان

كشف مصدر في الهيئة العامة للقوى العاملة ان الهيئة 
لم تتلق أي كتاب من وزارة التجارة بشأن تراخيص الصيد.

وأوضح املصدر ان ترخيص الصيد يصدر من الهيئة العامة 
لشــؤون الزراعة والثروة الســمكية، ويكون دور »القوى 
العاملــة« وفق القانون بعد احلصــول على الترخيص من 
اجلهات املعنية، وعلى أســاس الترخيــص واملوافقة تعمل 
الهيئة على فتح ملف ألي مؤسسة. وأكد املصدر أن الهيئة 
بعد إلغاء الترخيص من اجلهة املعنية أو صدور حكم نهائي 
من احملاكم توقف جميع إجراءات العمل عن امللف باستثناء 
حتويل العمالة إلى جهة أخرى وإلغاء نهائي للسفر وخالل 

فترة زمنية محددة يتم إقفال امللف.

محمد راتب

أكد نائب املدير العام لقطاع الثروة الســمكية في الهيئة 
العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية علي الفارسي ان الهيئة 
حترص على تواجد مفتشيها على مدار الساعة في سوق شرق 
لألسماك حلصر املصيد من السمك ومراقبة التزام الصيادين 
وأصحاب الطراريد بالقانون.  وبني الفارسي ان الزراعة تتعاون 
مع اجلهات املعنية فيما يخص حتديد املواقع املسموح بها 
للصيد، الفتا الى ان مفتشى الرقابة البحرية يجوبون جون 

الكويت ملنع الصيد فيه 
لقانون حماية  تطبيقا 
باعتبار اجلون  البيئة، 
محمية وحاضنة طبيعية 

لألسماك.
أن  إلــى  وأشــار 
أعمالها  تتابــع  الهيئة 
في مراقبــة أصحاب 
الطراريد والصيادين 
ومدى تطبيقهم القانون، 
مشدد على انه ال تهاون 
ملا فيه املصلحة العامة 
واحملافظة على الثورة 

السمكية.

علــى الرغم من إجــراءات وزارة التجارة التي أدت إلى 
ضبط إيقاع سوق السمك وعادت باألسعار إلى احلد املعقول، 
فإن الزبيدي غرد خارج السرب حيث ظلت أسعاره مرتفعة. 

والمست أسعار الكود الزبيدي الكويتي نحو 90 دينارا.

ملشاهدة الڤيديو

الصويان: قرار منع الصيد داخل اجلون أشعل األسعار

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

 Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

ملشاهدة الڤيديو »حماية املنافسة«: نحقق في ممارسات مزادات السوق
أعلن جهاز حماية املنافسة عن فتح حتقيق 
حول وجود شبهة ممارسات ضارة باملنافسة 
في مزادات سوق الســمك تداولتها الصحف 
الرسمية ومواقع التواصل االجتماعي خالل األيام 
املاضية. وقال املدير التنفيذي للجهاز د.عبداهلل 
العويصي في بيان صحافي أمس إن اجلهاز أرسل 
فريقــا له صفة الضبطية القضائية لرصد تلك 
التجاوزات واتخاذ االجراءات القانونية جتاهها 
وذلك متاشيا ملا نص عليه القانون رقم )10( لسنة 

2007. وأضاف العويصي أن اجلهاز مستمر في 
اتخاذ اإلجراءات الالزمة ضد احتكار بعض التجار 
للسوق احمللي والسعي لبناء اسواق عادلة في 
بلدنــا الكويت، داعيا اجلميع حتري املعلومات 
الصحيحة من مصادرها الرســمية ملؤسسات 
الدولة املعنية. وطالب في كتاب رســمي موجه 
الى وزارة التجــارة والصناعة بتزويد اجلهاز 
باملستندات والبيانات التي مت رصدها من قبل 

مفتشي الوزارة.


