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صيد وفير من الروبيان وامليد واألسعار إلى انخفاض
محمد راتب

كشــف رئيــس االحتــاد 
الكويتي لصيادي األســماك 
ظاهر الصويان عن جتاوزات 
خطيــرة في مزادات ســوق 
السمك، حيث يقوم عدد من 
املواطنني باستغالل آلية البيع 
األخيرة للتربح على حساب 
اآلخريــن وإحــداث فوضى 
عارمة، مشــيرا إلى أن هناك 
من يستفيد من مزاد املواطنني 
ويشــتري مصيــد الصيــاد 
بأرخــص األثمــان ليبيعــه 
مرة أخرى على حســابه في 
انستغرام او البسطات او على 
حسابات انستغرام بأضعاف 
ما اشتراه، وفي حني ان وزارة 
التجارة متعاونــة اال ان ما 
يحدث في السوق خارج عن 

السيطرة.
واكد الصويان، في تصريح 
معمم، أن االحتاد يقف دائما 

 وذكر الصويان أن بعض 
الصياديــن ضــاع تعبهــم 
بسبب بيع مصيدهم بسعر 
منخفــض جدا، وذلك عندما 
مت إكراههــم على بيع ســلة 
امليد بـ 6 دنانير، مما أســفر 
عن تعرض الصياد للخسارة 
دون أن يغطي تكاليف الطراد 
التشغيلية، لكن ما حدث هو 
أن الشــخص الذي اشــترى 
ســالت امليد بقيمة 6 دنانير 
هو نفســه باعها لعامل أحد 
البســطات بسعر 45 دينارا 

للسلة الواحدة.
وتساءل الصويان: هل هذا 
مقبول؟ فواجبي أن أدافع عن 
الكويتيــني اصحاب رخص 
الصيد الذين منثلهم مبجلس 
االدارة وفق النظام األساسي، 
واالحتاد ليس مبعرض الدفاع 
عــن الصياد الوافد ألن لديه 
كفيال كويتيا هو املســؤول 
عنه وفي الوقت نفسه ليس 

وتابع: »هــذا األمر الذي 
زعلنا نحن الصيادين وجعلنا 
نغضب من هذه التجاوزات 
من قبل البعض«، مؤكدا أن 
هــذا الوضع ســبب صدمة 
للصيــاد الكويتــي صاحب 
الترخيص مؤكدا أن االحتاد 
جميع منتســبيه كويتيون 
منهم الورثة وكبار بالســن 
وهم إخــوة لنا وهم بثقتهم 
مــن أوصلونا إلــى مجلس 
االدارة باالنتخابــات للدفاع 
عن حقوقهم املشروعة وفق 

القانون«.
وذكر الصويــان أن أحد 
مفتشي التجارة كما نشر أحد 
املواقع اإلخبارية قام بسحب 
هوية شخص اشترى 7 سالت 
ميد من املزاد، متسائال: ملاذا 
يأخــذ مثل هذا املواطن اكثر 
من حاجتــه؟ وملاذا لم يعط 
فرصة للمواطنني بأن يأخذوا 

نصيبهم من املزاد؟

من حقــي وال حق غيري ان 
نتحكم في حالل الناس.

وأضاف الصويان: أن ما 
حدث من فوضى ومشاجرات 
وتناحر خالل األيام األخيرة 
هو أن الصياد يبيع أسماكه 
لكــن  األثمــان،  بأرخــص 
بعض من يشترون في مزاد 
املواطنــني يأخذون اســماك 
الناس بحجة شرائها لبيوتهم 
ثم يبيعون ما اشــتروه في 
مزاد املواطنني على أصحاب 

البسطات بأسعار كبيرة.
 وأضــاف »امــا املواطــن 
الــذي يشــتري  الكويتــي 
حلاجتــه ويذهــب بهــا إلى 
بيته عليــه بألف عافية، اما 
من يشتري منك حاللك امام 
عيونك بحجة القانون بالقوة 
واإلكــراه ويذهــب ليبيعــه 
مــرة أخرى بحجــة انه اخذ 
حصته من مــزاد املواطنني 

فهذا مرفوض«.

مــن جهــة أخــرى، أكــد 
الصويــان أن مــزاد ســوق 
الســمك في الفحيحيل شهد 
امــس وجود عــدد كبير من 
سالت الروبيان بلغ ٣5٠ سلة 
بواقع ٢٩٠ سلة من حجم ام 
نعيره فيما بلغ عدد ســالت 
الروبيان الشحامية ١٠٠ سلة.
وأشــار الصويــان فــي 
تصريح لـ »األنباء« أن سعر 
سلة أم نعيرة تراوح ما بني 
4٠  و5٠ دينــارا، فيمــا بلغ 
متوسط بيع سلة الشحامية 

ما بني ١8  و٢5 دينارا.
فيما شــهد سوق شرق 
امس توافر عــدد كبير من 
ســالت الروبيــان وامليــد، 
حيث نزل السوق 5٠٠ سلة 
روبيان بيعت الواحدة منها 
بـ 45 دينارا والشحامية ما 
بني ١7 و٢5 دينارا، اما سالل 
امليد فبلغت ٣٠٠ سلة بيعت 

بـ ١6 دينارا.

الصويان لـ »األنباء«: عدد من املواطنني يستغلون آلية البيع األخيرة للتربح على حساب اآلخرين وإحداث فوضى عارمة

ظاهر الصويان

صيد الروبيان في سوق السمك أمس )قاسم باشا( صيد وفير من امليد 

املواطنــني »الشــرفاء«  مــع 
الذيــن يأتــون إلى الســوق 
لشراء حاجتهم من األسماك 
والروبيان احمللي بسوق شرق، 
وهذا هو دورنا بأن نوفر لهم 
األسماك يوميا باألسواق سواء 
بسوق الفحيحيل أو بسوق 
شرق دون منة من أحد ألنها 
مســؤولية وأمانــة أمام اهلل 

نؤديها بكل صدق.

)قاسم باشا(

وناسة العيد
من  عــدد  يجد  لم 
الشباب واألطفال سوى 
اخلليج لقضاء عطلة العيد 
هروبا من درجة احلرارة 
العالية وكســر للروتني 

اليومي.
فكان شاطئ املارينا 
مالذا للراغبني في قضاء 
وقت ممتع على الشواطئ.

»األنباء« رصدت احلضور 
الكبير على الشــاطئ 
وحتدثت الــى البعض 
الذين أكدوا أنهم فضلوا 
أن تكــون وجهتهم في 
العيد إلى شاطئ اخلليج 
لالستمتاع باألجواء والبعد 
عن حرارة اجلو، وإعطاء 
فرصة لألطفال لقضاء وقت 

ممتع.


