ت�شكيل فريق للمقاطعة

فيما ر�أى النائب ال�س��ابق حمد املطر �أن حملة مقاطعة الأ�س���ماك حققت جناحا
كبريا ،حيث �أن �أ�سعار الأ�سماك قد هبطت بعد تفاعل اجلميع ،مما يوجب اال�ستمرار
يف املقاطعة حتى لو و�صل كيلو الزبيدي  1د .ك ..وطالب املطر بت�شكيل فريق منظم
للمقاطعة قائ ً
ال :ملاذا ال ن�ش���كل فريقاً ملقاطعة املنتجات التي بالغت يف الزيادة حتى
يكون العمل منظماً وجماعياً ،و�أنا �أول الداعمني للفريق ،ويكون له ح�ساب بـ»التويرت»
لننظم عملنا ،و�أ�ضاف املطر� :أريد �شخ�صاً يكون م�س�ؤوالً عن ح�ساب املقاطعة ،ولديه
خ�ب�رة بعدها ن�شكل فريق���اً يتوا�صلون �سوياً على «الوات����س» يختارون �شعارهم وا�سم
ح�سابهم وندعمهم ون�سوق ما ينتهون �إليه.

رقابة �شعبية

بدوره ا�شاد املواطن «خالد البدر» بحملة املقاطعة والقائمني عليها ،م�ؤكدا و�صولها
الى نتائح مر�ضية ،مو�ضحا ان هذه احلمالت هي مبثابة رقابة �شعبية يجب وجودها
وتو�سي���ع نطاقه���ا الى خمتلف ال�سلع الت���ي ت�شهد ارتفاعا مبالغا في���ه .مبينا انه من
املقاطعني و�سيتفاعل مع كل احلمالت التي تطلق من هذا النوع.
بينم���ا �أو�ضح املقي���م ا�سامة ال�سيد �أن �أ�سعار جميع ال�سل���ع يف ازدياد ،ومل يعد االمر
قا�ص���را على اال�سماك وحدها ،ويجب ايجاد احللول لعالج م�شكالت الغذاء ..وعرب
ع���ن ا�شادته بحملة «خليه يخي�س» متمني���ا ان يتم تو�سعتها لتكون وقفات �ضد الغالء
ب�صفة عامة.

مقاطعة عك�سية

ام��ا بائ��ع �إحدى الب�س��طات فقد �أو�ضح ان املقاطعة تعود عل���ى �شركات اال�سماك
بالربح ،حيث تقوم ال�شركات ب�شراء كميات كبرية من اال�سماك ب�أ�سعار زهيدة وتقوم
بتخزينه���ا ،وبالتايل ف�إن املقاطعة ت�أتي عك�سي���ة ولي�س كما يظن املقاطعون ،وذكر ان
ال�صي���د ممنوع يف ج���ون الكويت وان امل�صايد التي ي�سمح فيه���ا بال�صيد يتوافر فيها
الروبيان ،وهذا االمر جعل �سعر الروبيان معقوالً ن�سبيا مقارنة بباقي االنواع ،وانهى
كالمه قائال :ال�سوق عر�ض وطلب وان اال�سعار �ستقل عند ا�ستئناف ن�شاط اللنجات
املخالفة.

�سبب رئي�س

رئي���س جمل�س االدارة يف �ش��ركة ل�ؤل�ؤة
الكوي��ت لتج��ارة اال�س��ماك خال��د
ال�صاي��غ اعت�بر �أن الأ�سم��اك «حاله��ا
ح��ال �أي م��ادة �أخ��رى يرتف��ع �سعره��ا
عندما يقل عر�ضها يف ال�سوق» ،م�شرياً
�إلى «نق�ص يف املخزون ال�سمكي يف املياه
االقليمية الكويتية ما يجعل املعرو�ض
�أقل من الطل��ب ،ور�أى ان �سعر الأ�سماك
املعرو�ض��ة حالي��ا ه��و ال�سع��ر اجلديد
يف ال�س��وق ونزول��ه موق��ت و�سيعود الى
االرتفاع جمدداً».
وبني �أن «�أ�سباب نق�ص املخزون ال�سمكي
عدي��دة وتتمث��ل يف مر���ض (تل��وث)
بح��ر الكوي��ت م��ا يقل��ل م��ن تواج��د
كمي��ات كبرية م��ن اال�سم��اك ،وال�صيد
اجلائ��ر يف املي��اه االقليمي��ة الكويتية
من قبل �صيادي��ن �سعوديني وعراقيني
وايرانيني ،وح��رارة اجلو وارتفاع تكلفة
االنتاج من زيادة الرواتب وارتفاع �أ�سعار
الوق��ود ،ول��ن حت��ل امل�شكل��ة م��ا دامت
اال�سباب قائمة».
ور�أى ال�صاي��غ �أن «احل��ل يف حتدي��د
�أماك��ن لل�صيد للحفاظ عل��ى املخزون،
ومعاجل��ة التل��وث يف مي��اه البحر حتى
تعي���ش اال�سم��اك وتتكاث��ر» ،وقلل من
�أهمي��ة �أي ت�أث�ير حلمل��ة املقاطعة من
قب��ل ن�شط��اء و�سائ��ل التوا�ص��ل عل��ى
اال�سعار ،م�ؤكداً �أن ت�أثريها موقت.
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ارجع احد الباعة يف �سوق ال�سمك ان ايقاف اكرث من  90مركب �صيد عن العمل
نتيج���ة خمالفات ج�سيمة يف �شروط ال�صيد املعلنة من هيئة الرثوة ال�سمكية ال�سبب
الرئي�س يف قلة اال�سماك يف ال�سوق وارتفاع اال�سعار.

ال�صايغ :ت�أثريها م�ؤقت

