تحقـيـق.....
�أكدوا ف�شل اجلهات الر�سمية يف حماية امل�ستهلك

نواب ومواطنون« :خليه يخيس» حملة شعبية ناجحة كشفت مواطن الخلل
عل��ى غرار احلمالت ال�ش��عبية التي انت�ش��رت يف عدد من البالد العربي��ة ملحاربة الغالء ..حققت احلمل��ة الكويتية «خليها
تخي�س» جناحا كبريا يف خف�ض ا�سعار اال�سماك �إلى الن�صف ،بعد ان �شهدت ارتفاعا جنونيا وغري مربر ،وكانت هذه احلملة
قد اطلقها مغردون كويتيون ملقاطعة �ش��راء الأ�س��ماك ..وقد القت ا�س��تجابة كبرية من عموم �أهل الكويت واملقيمني على
ار�ض��ها ،والقت ا�ستح�س��ان من خمتلف الفعاليات يف الكويت ،االمر الذي ي�ش��جع على اطالق ه��ذه احلمالت ملحاربة ارتفاع
اال�سعار ملعظم املنتجات ،مما ي�ؤكد ان ارتفاع اال�سعار هو نوع من اال�ستغالل واملتاجرة يف قوت الب�شر ..وعرب عدد من النواب
واملواطنني عن ر�أيهم يف املقاطعة...
بداي��ة �أو�ض��ح النائب نبي��ل الف�ضل �أن مقاطعة النا�س ال�س���واق
ال�س���مك يف حمل���ة �ش���عبية ع�ب�روا فيها عن ا�س���تيائهم م���ن ارتفاع
�أ�س���عاره يجعلن���ا ن�س����أل وزير التجارة ع���ن موقف وزارت���ه من هذه
الأ�سعار غري امل�سبوقة.
وتاب���ع الف�ض���ل مت�سائ ً
ال «�إذا كان���ت هذه الأ�سعار م�ب�ررة فا�شرحوا
للنا�س ..و�إن كانت م�صطنعة ومرتكنة على اجل�شع ف�أين دور حماية
امل�ستهلك ..و�أي���ن دور وزارتكم �أمام هذا اال�ستنزاف الظامل حلاجة
النا����س» .وختم ت�صريح���ه بالقول «نتمنى �أن ن���رى موظفي التجارة
وه���م ي�سحبون رخ�ص الب�سطات التي حت���اول �إ�شباع �أطماعها على
ح�ساب النا�س».

العامـل

ً
من جهته �صرح النائب عبداهلل املعيوف
قائال :من املخجل �أن
تتخلى احلكومة عن واجبها يف مراقبة الأ�سعار ،بينما يقوم املواطن
مبقاطعة �شراء الأ�سماك للحد من الغالء الفاح�ش وج�شع التجار.
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بينما حيا النائب �ص��الح عا�ش��ور ال�شعب الكويتي على مقاطعة
�ش���راء ال�سمك لغالء الأ�سعار ،مت�سائال �أين دور وزارة التجارة ق�سم
حماي���ة امل�ستهلك وهيئة الزراعة بالرقاب���ة الفعالة؟ م�ضيفاً :عليهم
كذلك حماية �أ�صحاب الب�سطات من ارتفاع �إيجار الب�سطة �إلى 750
ديناراً؛ وبالتايل حتميل امل�ستهلك هذه الزيادة.
النائب ال�س��ابق حممد ال��دالل �أو�ضح �أن حملة «خلوها تخي�س»
ملحاربة الغالء الفاح�ش لال�سماك هي حملة يف مكانها ال�صحيح يف
ظ���ل ف�ش���ل الأجهزة احلكومية يف حماي���ة امل�ستهلك من ج�شع بع�ض
التج���ار .م�ضيف���ا ان متاديَ بع�ض التجار يف رف���ع الأ�سعار ناجت عن
ال�ضع���ف احلكوم���ي يف الرقاب���ة وتطبيق القانون عل���ي املتجاوزين.
موحها �شكره لكل من �أطلق حملة «خلوها تخي�س» ،م�ؤكدا �أنها مثال
للعم���ل ال�شعب���ي العفوي الناجح مل���ن يريد ا�ستغ�ل�ال النا�س ،وعلينا
�أن نكرره���ا يف ممار�سات �أخرى نري في���ه �ضعف احلكومة وجتاوز
البع�ض.

