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سوق السمك.. أسعار احمللي مقبولة وامليد صعب املنال
محمد راتب

شهد سوق السمك عصر 
أمس توافرا لألسماك احمللية 
وخصوصا الروبيان الكويتي 
بكميات كبيرة، حيث يتراوح 
سعر السلة بني ٦٠ و٧٠ دينارا 
للكبير، والشحامية من ١٢ إلى 
١٧ دينارا، وعلى البسطات ٣
كلــغ مقابل ١٠ دنانير، و٣٫٥

دنانير للكيلــو الواحد، مع 
ارتفاع في أسعار املستورد 
وخصوصا التركي فالسيباس 
الكيلو منه يباع بـ ٤٫٥ دنانير 
والوسط ٤ دنانير، ونصف 

كيلو ٣٫٥ دنانير.
أما الســلمون النرويجي 
فقد انخفــض إلى ٤ دنانير، 
مع توافر الزبيدي والشعوم 
الباكستاني، وقلة اإليراني، 
إلــى جانــب تواجد أســماك 
خاصة باجلالية اآلســيوية 
التــي تعتبر األكثر حضورا 
وتواجدا للشــراء من سوق 

السمك.
«األنباء» جالت في سوق 
الســمك ورصدت متلمال من 
املواطنني الذين لم يحصلوا 

عالء خواجه لـ «األنباء» إن 
اإلقبال على ســوق الســمك 
ضعيف جدا، وهذا ليس وليد 
اللحظة، وإمنا هو مستمر منذ 
٣ أشهر، مشيرا إلى أن أسعار 
الروبيان الكويتي مناســبة 

مقارنة بحجمها.
املواطنــني  وخاطــب 
وعشاق السمك باالبتعاد عن 
الشراء على األونالين وعلى 

تشديد من الثروة السمكية 
بخصوص الصيــد في تلك 
املنطقة، فــي حني تنخفض 
كميــات امليــد فــي املنطقــة 

املخصصة للصيد.
وبني أن امليد متوافر في 
البحر، ولكــن الصيادين ال 
إليه،  يستطيعون الوصول 
وهنــاك طلــب كبيــر عليه 
حيث يقوم بتشغيل ٩٠٪ من 
املطاعــم ما تســبب في رفع 
ســعره، إضافة إلى مخاوف 
الصياديــن من االقتراب من 
املنطقة احملظورة، مؤكدا أنه 
في حال السماح ولو بالصيد 
لســاعة واحــدة يوميا فإن 
أسعار سلة امليد ستنخفض 

إلى ١٠ أو ٧ دنانير فقط.
ارتفاع  وحــول أســباب 
أسعار البســطات أشار إلى 
أن الصياديــن متواجــدون 
من شــهر أبريل ومت جتهيز 
الشبك من شهر مايو للصيد 
ألن السماح يبدأ شهر يونيو، 
مشيرا إلى أن الثروة السمكية 
كانت ســمحت في الســابق 
بالصيــد لكنهــا حاليا متنع 

وحتظر ذلك حاليا.

السوشــيال ميديا والعودة 
للسوق والشراء املباشر األمر 
الذي رفع األسعار إلى ضعفني 

وقلل اإلقبال.
وراء  الســبب  وحــول 
االرتفاع في أسعار امليد قال 
خواجة ان الســبب هو عدم 
الســماح بصيــده في جون 
الكويــت الــذي يتوافر فيه 
امليد بشــكل كبيــر، وهناك 

ً الروبيان الكويتي متوافر بكميات كبيرة حيث يتراوح سعر السلة بني ٦٠ و٧٠ ديناراً ..والشحامية من ١٢ إلى ١٧ دينارا

كميات قليلة من امليد

الروبيان الكويتي متوافر في السوق (قاسم باشا) جانب من املزاد في سوق السمك 

توافر السمك احمللي

هذا املوسم على ما يريدون 
من أسماك امليد أسوة باألعوام 
املاضية بسبب قلته وارتفاع 
أسعاره، مع مطالبات للهيئة 
الزراعــة  العامــة لشــؤون 
والثروة السمكية بالسماح 
بالصيد في اجلون، قبل هجرة 
امليد وإلقاء بيضه خالل هذا 

الشهر.
وخالل اجلولة، قال البائع 

أسعار السمك اخلميس
٭ النويبي الكويتي ٣٫٥ دنانير.

٭ الشعم الكويتي ٥ دنانير.
٭ الشعوم الكويتي ٢٫٥ دينار.
٭ البالول الكويتي ٨٫٥ دنانير.
٭ الهامور الكويتي ٥٫٥ دنانير.
٭ النقرور الكويتي بني ٥ و٦ دنانير.

٭ الزبيدي ١٤ دينارا احلبة نصف 
كيلو.

٭ والباكستاني بني ٣٫٥ و٤ دنانير
واإليراني ٧ دنانير.

الوسط ٥ دنانير.
٭ امليد الكويتي ٣٫٥ دنانير والسلة 

٦٥ دينارا.
٭ القبقب الكويتي ١ دينار والسلة 

١٠ دنانير.
أما احلبة ٧٠٠ أو ٨٠٠ غرام فبسعر 

١٧ دينارا.

ملشاهدة الڤيديو

«منصتي» ُتدشن عملياتها في السعودية نهاية العام
أكدت شركة «منصتي»، 
املتخصصــة فــي احللول 
التسويقيــــة  الرقميـــــة 
املتكاملة أهمية مواكبـــة 
التطــورات فــــي جميــع 
املجــاالت، معلنة تدشــني 
التشــغيلية  العمليـــــات 
للشركة في اململكة العربية 
الســعودية بنهايــة العام 
اجلــاري ضمــن خطتهــا 
للتوسع االقليمي، بالتزامن 
مــع االحتفــال مبــرور ٣

سنوات على التأسيس.
وقال املؤسس الشريك 
والرئيــــــس التنفــيـــذي لـ 
«منصتي» عبداهللا ابوزيد: 
جنحت شركة منصتي منذ 
تأسيســها بالكويت نهاية 
عــام ٢٠١٩ في خلق وبناء 
ثقافــة متطــورة ومرنــة 
لعالم التجارية االلكترونية 
املفاهيــم املرتبطــة  وكل 

وقطــر لتختتــم الشــركة 
عامها الثالــث بانضمام ٣
آالف عميــل الــى تطبيقها 
وسوقها املعروف وحتقيق 
املائــة  تفــوق  مبيعــات 
مليــون دوالر مبجــاالت 
متنوعة منها على ســبيل 
املثال ال احلصر املنتجات 
الغذائية واملطاعم وااللبسة 
السلع  واحلقائب وبعض 
والبضائع املتخصصة التي 
يتــم اضافتها باســتمرار. 
وأوضح أبوزيد أن اخلدمات 
التــي تقدمهــا «منصتي» 
لعمالئها تعزز االستمرارية 
في جنــي األرباح والقدرة 
املنافسة واالستدامة  على 
في انسيابية األعمال وهو 
ما ينعكــس ايجابــا على 
املتوازن للمشاريع  النمو 
واملتوســطة  الصغيــرة 
التي تعتمد على التقنيات 

الرقمية لتسويق منتجاتها، 
مشــيرا الى أبرز اخلدمات 
التي تقدمها واملتنوعة بني 
تطوير الســحابة وانشاء 
املواقـــــــع االلكترونيـــة 
وتطبيقـــــات الهواتـــــف 
الذكية وحمالت التسويق 
واملبيعــات عبــر منصات 

التواصل.
وأشــار أبوزيد الى أن 
دخول «منصتي» السوق 
الســعودي ضمــن خطــة 
توسع العمليات التشغيلية 
إقليميــا سيشــكل نقلــة 
نوعية في مكانة الشركة، 
الفتــا الى عوامــل اجلذب 
التــي متيزه عن غيره من 
األسواق في املنطقة بحسب 
االحصائيات والدراســات 
التي تؤكد حتقيق التجارة 
اإللكترونية في السعودية 

أرقاما مذهلة مؤخرا.

بالتزامن مع احتفالها مبرور ٣ سنوات على التأسيس ودعماً للمشروعات الصغيرة

عبداهللا أبو زيد

بــه، ومتيــزت «منصتي» 
مبستوى وجودة خدماتها 
التي فاستقطبت عددا كبيرا 
من العمالء داخل الســوق 
الكويتي الذي شكل نقطة 
االرتكاز للتوســع بأعمال 
الشركة، وخالل أقل من عام 
التأسيس في أسواق  بعد 
خليجية أخرى كاإلمارات 

«الكهرباء»: القيام ببعض األعمال في الشبكة املائية 
مبحطة ضخ الشويخ اليوم

الكهربــاء  أعلنــت وزارة 
واملاء والطاقة املتجددة، عن 
القيــام ببعــض األعمال في 
الشبكة املائية في محطة ضخ 
الشــويخ اليوم اجلمعة من 
الساعة ٧ مساء وملدة ١٢ ساعة، 
مما يترتب عليه ضعف املياه 
العذبة عــن املناطق التالية: 
الشويخ السكنيةـ  الشاميةـ  
كيفانـ  مدينة الكويتـ  النزهة 

ـ الشعبـ  القادسيةـ  الدسمة 
ـ ضاحيــة عبداهللا الســالمـ  
الدعية ـ املنصورية ـ الدعية 
الساحلي ـ الشعب الساحلي 
ـ بنيد القار. وشكرت الوزارة 
العمالء علــى تعاونهم أثناء 
فترة األعمال، ونبهت الى انه 
في حال حدوث انقطاع للمياه 
يرجى االتصال مبركز االتصال 

املوحد: ١٥٢.

يترتب عليه ضعف املياه في ١٤ منطقة ملدة ١٢ ساعة


