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إدارة صالة »األهالي« في مسلخ العاصمة رّشت الماء على المتجمهرين في صالة الذبح

مسالخ الكويت تكتظ بالمضحين وتدافعهم أعاق مهمة القصابين وعمال النظافة
المضح�ون اش�تكوا من ع�دم االهتم�ام بالنظافة وزي�ادة رس�وم الذبح وس�وء التنظي�م وانع�دام الرقابة من بع�ض الجه�ات المختصة

طريقة مبتكرة لسوق األضحية إلى الذبح

في األضحية أيضا وهي أن ينزف اخلروف دما. مشيرا إلى أن الضغط 
في هذا اليوم على الصالة من قبل الناس يعتبر سببا أساسيا في عدم 

متكن عمال التنظيف من أداء مهمتهم بصورة مكتملة.
بعض املواطنني اآلخرين، اش����تكوا من ارتفاع أس����عار الذبح، حيث 
ذكروا لنا أن السعر ارتفع من دينار ونصف الدينار في السنة املاضية 
إلى 3 دنانير، كما أن بعضهم اشتكى لي وإلدارة السوق من بعض العمال 
اآلسيويني الذين أخذوا منه 5 دنانير مقابل ذبح أضحيته، مطالبا بوجود 
رقابة على هؤالء العمال. لكن متعهد الصالة أوضح لنا أن البلدية عممت 
سعر »دينار واحد« لذبح األضحية، وما زاد على ذلك يكون بالتراضي 
بني القصاب وصاحب األضحية، مضيفا أن املواطن لن يواجه أي مشاكل 

في ذبح أضحيته إذا ما أصر على دفع الدينار.
ومن جانب آخر، اش����تكى بعض املضحني م����ن تدافع بعض العمال 
على س����ياراتهم لكي ينزلوا األضحية مقابل أجرة يحددونها لهم وهي 
دينار فما فوق، إال أني التقيت ببعض هؤالء العمال الذين برروا لي ما 
يفعلونه بأن هذا موسم خير، وعلى املضحي أن يبذل اخلير وال يبخل 
بدينار يدفعه مقابل أن نوصل له خروفه إلى املس����لخ وال يوسخ ثيابه 
أو يتضرر. وهذا ما أش����اد به بعض املواطنني أيضا، حيث قالوا: »لوال 

هؤالء العمالة ملا استطعنا أن ننزل اخلواريف من سياراتنا«.

الصالة وعموم الفوضى وع����دم التنظيم، حيث بني لي »أبو عبداهلل«، 
أن النظافة شبه منعدمة في املسلخ، مطالبا بزيادة عمال التنظيف فيه. 
وهذا ما دفعني للذهاب إلى مسؤول شركة »اجلوهرة للتنظيف« والتي 
تعهدت بنظافة الصالة، لكي يفند لنا هذه الشكاوى، فذكر لي أن العمال 
يقومون بالتنظيف والتعقيم أوال بأول، وذلك لتجهيز الصالة من جديد، 
وأضاف أن هذا املسلخ هو مكان ذبح، ومن الطبيعي أن يرى الناس هذه 
الدماء تراق على أرضية الصالة، وهذه ناحية ش����رعية يجب مراعاتها 

وجلوئهم إلى اللجان اخليرية، مما خفف الضغط إلى حد ما على املسالخ. 
أما خالد الس����ميط، وهو مواطن جاء بأضحيتني إلى املسلخ، فقد طالب 
باستحداث صاالت جديدة للذبح في املسالخ تخفيفا للزحام، أو بإعادة 
تخصيص مراكز دائمة للذبح في جميع املناطق من قبل البلدية، بشرط 

أال تكون مؤقتة لكي يتم السيطرة عليها وتفادي األخطاء.
ثم انتظرت حتى خف الزحام قليال، ألسأل بعض املواطنني املضحني 
عن مالحظاتهم على املس����لخ، فإذا بهم يش����تكون م����ن قلة النظافة في 

محمد راتب
أضاحي العيد.. هي بطل املشهد بال منازع في أول أيام عيد األضحى 
املبارك، فبع����د ان أدى املواطنون صالة العيد، وحتت أمطار الش����تاء، 
توافدوا إلى املسالخ املنتشرة في أرجاء الكويت لذبح أضاحيهم، ورغم 
أن صاالت هذه املسالخ شهدت اختناقا بهؤالء منذ الصباح الباكر، إال أن 

حجم هذا الزحام كان أقل مما عرفته في السنة املاضية.
»األنباء« عايش����ت صباح أمس بداية ذب����ح األضاحي، وجالت على 
مسالخ الكويت، واستشفت آراء »املضحني« وتقصت آراءهم ومالحظاتهم 
وش����كاواهم من عدم االهتمام بالنظافة ورفع القصابني ألسعار الذبح، 
وسوء التنظيم وانعدام الرقابة من بعض اجلهات املختصة، كما قامت 
بالتحقق من هذه الشكاوى من خالل إدارة بعض املسالخ.. فإلى تفاصيل 

هذا التحقيق:
منذ الصباح الباكر، حرصت على التواجد في مسلخ العاصمة مبنطقة 
الش����ويخ، وفوجئت بجموع غفيرة من املضح����ني يتوافدون على باب 
املسلخ، و»كباشهم« محملة في سياراتهم تنتظر سكني القصاب لذبحها 
تقربا هلل من قبل أصحابها. وعندما اكتظت صالة »األهالي« في املسلخ 
بأصحاب األضاحي، أغلق الب����اب دون الباقني، ليبدأ التدافع والتزاحم 
وترتسم صورة من الفوضى داخل الصالة، مما أعاق القصابني عن أداد 
مهمتهم. متعهدو املسلخ من القصابني واألطباء البيطريني وبعض موظفي 
البلدية لم يستطيعوا السيطرة على األمر، مما حدا بالطبيب البيطري 
منصور القطان لرش املاء على جمهور املتواجدين داخل الصالة ليفرق 

هذا الزحام اخلانق من الناس.
سألته عن سبب هذا الزحام منذ الصباح الباكر، فأجابني بأن املضحني 
لم يراعوا النظام وتعليمات اإلدارة، وتسلسل الذبح، حيث إن املفترض 
من صاحب األضحية بعد أن يدخلها إلى الصالة أن ينتظر حلني تقطيعها، 
إال أنه يزاحم القصاب����ني داخل الصالة خوفا على ذبيحته من الضياع، 
وهو األمر املستبعد متاما، وقال القطان: »ال يضيع لدينا شيء، والذبيحة 
التي ال يشهد صاحبها تقطيعها، نحتفظ له بها في الثالجات املخصصة، 

فإن لم يأت خالل يومني نقوم بتحويلها إلى جلنة مختصة«. 
بعض املواطنني ذكروا أن زحام هذه السنة أقل مقارنة بالسنة املاضية، 
وأرجعوا ذلك إلى هروب الكثيرين من االرتفاع الفاحش في أسعار الغنم 

4000 رأس في أول أيام العيد
أفاد الطبيب البيطري منصور القطان بأن عدد الذبائح 
في أول أيام عيد األضحى املبارك سيغلق على 4000 رأس 
في جميع املسالخ، أما في اليوم الثاني، فسيشهد إقباال من 
قبل اللجان اخليرية والتي س����تأتي مبا يتراوح بني 4 و7 

آالف رأس من الغنم.
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25QÉæjO

πeÉ°T ΩO ¢üëa + ∞°ûc
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نرحب بكم في

جميع عياداتنا األخرى

نرحب بجميع العمالء لدى

الشركة الوطنية للتأمني التكافلي

 ونرحب بجميع منتسبي شركة (غلوب - مد) من عمالء الشركات التالية:

 .»∏aÉµàdG ÚeCÉà∏d IÉ``````̀Ø°üdG ácô°T ˚ .»∏aÉµàdG Ú``````̀eCÉà∏d ¤hC’G ácô°ûdG ˚ .¿É``````̀ª°†∏d ájô°ùjƒ°ùdG á``````̀«fÉæÑ∏dG ácô°ûdG ˚ .IÉ``````̀«◊G äÉæ«eCÉà∏d è``````̀«∏ÿG á``````̀cô°T ˚

.»∏aÉµàdG Ú``````̀eCÉà∏d â``````̀jƒµdG ácô°T  ̊.Ú``````̀eCÉà∏d á``````̀«fÉæÑ∏dG á``````̀«Hô©dG á``````̀YƒªéŸG  ̊.»``````̀∏aÉµàdG Ú``````̀eCÉà∏d QRBÉ``````̀J á``````̀cô°T  ̊.»``````̀∏aÉµàdG Ú``````̀eCÉà∏d ¥É``````̀Kh á``````̀cô°T ˚

á«LƒdƒæµàdG πFÉ°SƒdG çóMCÉH Iõ¡›

:ÈàîŸG πªY ó«YGƒe

kGô¡X 1 ¤EG kÉMÉÑ°U 9 øe

AÉ°ùe 9  ¤EG 5 øeh

IO’ƒdGh AÉ°ùædG ¢VGôeCG  »FÉ°üNG¿Éæ°SC’G π«ªŒh »¶ØëàdG êÓ©dG  »FÉ°üNG

∫ÉØWC’G ¿Éæ°SCG Ö£d á«µjôeC’G á«ÁOÉcC’G ƒ°†Y

¿Éæ°SCG - áeÉ©dG áë°ü∏d á«HQhC’G á«©ª÷G ƒ°†Y

أول عيادة متخصصة في عالج أسنان األطفال

وكل أفراد األسرة

π«ªéàdG áMGôL  »°UÉ°üàNG 

 ô°üe - π«ªéàdG áMGôL PÉà°SG

∂```æ«∏`c á````æ«µ``°ùdG 

QÉ£ŸG ≥jôW øe ´ôØàe – Å`aÉ£ŸG π`HÉ≤e – á`«fGhôØdG

GAÉ°ùe 9:30 – GAÉ°ùe 5 øeh Gô¡X 1 – ÉMÉÑ°U 9 øe :πª©dG ó«YGƒe

kGô¡X 2 - kÉMÉÑ°U 9 øe ¢ù«ªÿG

24754377 – 24754366 – 24754355 :QÉ°ùØà°SEÓd 

ó``«dƒ`àdGh AÉ``°ùædG IOÉ```«Y

ôµ°ùdGh ΩÉ©dG ¢SQÉªŸG IOÉ«Y

¿É```æ``````````°SC’G IOÉ`````«`Y

Qõ«∏dÉH ájƒeódG äGÒ©°ûdG êÓYh ô©°ûdG ádGRE’ á°UÉN ¢VhôY ˚

¬LƒdG IQÉ°†fh ô©°ûdG §bÉ°ùJ êÓ©d »HGÒKhõ«ŸG ø≤M ˚

óFGõdG ¥ô©àdGh ó«YÉéà∏d ¢ùµJƒÑdG ø≤M ˚

OhóÿGh ∞jÉØ°ûdG ÒÑµJ ˚

 »µdÉH π«dGƒãdGh ájó∏÷G óFGhõdG ádGREG ˚

 π«ªéàdGh Iô°ûÑdÉH ájÉæ©∏d á«æ«°U á«æa ˚

Iô°ûÑdÉH ájÉæ©∏d øj’ƒàc’G RÉ¡L ˚

Iô°ûÑdÉH ájÉæ©dGh ájó∏÷G IOÉ«Y

ΩÉª°†fÉH ∂æ«∏c áæ«µ°ùdG ∞°Uƒà°ùe ÖMôj

ô```«`ª`°S á`````fÉ`«``eO .O
¢ùª°T ÚY á©eÉL - ó«dƒJh AÉ°ùf Òà°ùLÉe

)أحمد باكير(في الطريق إلى املصير احملتوم  )محمد ماهر(ازدحام في مسلخ العاصمة أعاق عملية ذبح األضاحي

)سعود سالم(فوضى وسوء تنظيم في مسلخ اجلهراء 


