
 13  محليات  السبت ١٣ نوفمبر ٢٠١٠   
 العربي المحلي من ١١٠ ـ ١٥٠ والعربي السوري من ٩٠ ـ ١٠٠ 

والمهجن من ٥٥ ـ ٦٠ واألسترالي من ٣٨ ـ ٤٠ 

 الشرهان: «سـوق األغنام مولع» نتيجة استغالل التجار والتالعب باألسـعار ونوم وزارة التجارة كالعادة 

 الشـمري: أسـعار األعالف زادت بنسـبة ٤٠٪ في ظـل غياب الدور الرقابي على أسـواق المواشـي 

 أم عبدالرحمن: أسعار هذا العام غالية جدا وتمثل عبئا كبيرا على رب األسرة وميزانيته التي استنزفها الغالء

 أبوحامد: أسعار الخراف تتفاوت تبعا لحجمها ومدى توفر الشروط الشرعية فيها ووفقاً للعرض والطلب 

 بورصة األضاحي
  تتخطى الخط األحمر

 أبوخليل: أسـعار اللحوم أغلـى من العام الماضي نتيجـة ارتفاعها في الدول المصـدرة وقلة المعروض 
 أسامة دياب

  أجمـــع رواد ســـوق االغنام 
على أن املواطن أصبح فريســـة 
غالء االسعار التي طالت السلع 
االستهالكية بصفة عامة وأرهقت 
ميزانيات االســـر واســـتنزفت 
مواردها، محملني وزارة التجارة 
املسؤولية كاملة نظرا لضعف 
الرقابة على االسواق وتقاعسها 
عن اتخاذ اجراءات رادعة تضع 
حدا جلشع التجار ومتنع ظاهرة 
الغش التجـــاري، الفتني الى أن 
أســـعار االضاحـــي هـــذا العام 
فاقت التوقعات فسعر اخلروف 
العربـــي احمللي يتراوح بني ١١٠ 
الـــى ١٥٠ دينارا، في حني وصل 
النعيمي املهجن  سعر اخلروف 
من ٨٥ الـــى ٩٠ دينارا والعربي 
السوري من ٩٠ الى ١٠٠ دينار، 
بينما جتاوز اخلروف االسترالي 

حد الـ ٣٨ دينارا.
  في حني عـــزى جتار االغنام 
غالء االسعار الى ارتفاع االسعار 
في الدول املصدرة لالغنام مثل 
ايران، سورية وتركيا باالضافة 
النقل والشـــحن  الـــى تكاليف 
ارتفاع  الى  والرعاية، باالضافة 
أسعار االعالف بصورة ملحوظة. 
بينما يـــرى مربـــو االغنام أن 
الثروة  االســـتثمار في مجـــال 
احليوانية أصبح طاردا لرؤوس 
االموال الوطنية بسبب الضغوط 
التي يعاني منها املستثمرون من 
تضييق يتمثل في تقليص أماكن 
الرعي ومالحقات من جلنة االزالة 
باالضافة الى االرتفاع املبالغ فيه 
في أسعار االعالف التي أصبحت 
تباع في السوق السوداء في ظل 
غياب الرقابـــة، «األنباء» نزلت 
الى الســـوق وتابعـــت احلركة 
الشـــرائية فيه ورصدت ردود 

التي هـــي من أهم ما مييز الدين 
االسالمي.

  وبدوره أكد أبو خليل أحد باعة 
االغنام أن أسعار هذا العام أغلى 
من العام املاضـــي وذلك نتيجة 
ارتفاع االسعار في الدول املصدرة 
لالغنام مثل ايران، سورية وتركيا، 
الى حتمل املســـتورد  باالضافة 
تكاليف اضافية في النقل والشحن 
ارتفاع  أن  الـــى  والرعاية، الفتا 
أسعار االعالف تشكل عامال خطيرا 
ال ميكن اغفاله بالنسبة لالرتفاع 
الكلي لسعر االضحية، موضحا 
أن اخلروف االســـترالي يتراوح 
سعره من ٣٨ الى ٤٠ دينارا، في 
حني يتراوح سعر اخلروف املهجن 
من ٥٥ الى ٦٠ دينارا بينما وصل 
سعر اخلروف العربي من ٩٠ الى 

.١٣٠
  أما أبوحامد أحد باعة االغنام 
في السوق فأكد أن أسعار اخلراف 
تتفاوت تبعا حلجـــم اخلروف 
ومدى توفر الشـــروط الشرعية 
فيه، الفتا الى أن أسعار هذا العام 
لم تختلف بصـــورة كبيرة عن 
أسعار العام املاضي، موضحا أن 
املستوردين يتحملون أعباء كبيرة 
أهمها ارتفاع أسعار االعالف والتي 
أصبحت تباع في السوق السوداء 
بأسعار كبيرة تثقل كاهل املربني 
واملستوردين وترفع من التكلفة 
الفعلية لالغنام وبالتالي يتحملها 

املستهلك.
  وأوضح أبوحامد أن أســـعار 
الســـوق للخروف االســـترالي 
بـــني ٣٨ و٤٠ دينارا،  تتـــراوح 
النعيمي املهجن من ٨٥ - ٩٠ دينار، 
العربي السوري من ٩٠ – ١٠٠ دينار 
والعربي احمللي من ١١٠ 

الى ١٥٠ دينار. 

التي جـــاءت للســـوق بصحبة 
ولدها أن أسعار هذا العام غالية 
جدا ومتثل عبئا كبيرا على رب 
االسرة وميزانيته التي استنزفها 
الغالء، موضحة أن قلة املعروض 
التجار لفترة املوسم  واستغالل 
من أهم أسباب الغالء، الفتة الى أن 
املواطن مجبر على الشراء الحياء 
الشعيرة وادخال البهجة والسرور 
في نفوس الفقراء والتي تعتبر 
من عناصـــر التكافل االجتماعي 

أخري، معربا عن استيائه لوصول 
سعر اخلروف العربي املتوسط 

ملا بني ٨٥ و١٠٠ دينار.
أننـــا  الشـــرهان    وأوضـــح 
مضطرون لشراء االغنام بالرغم 
من املبالغة الواضحة في أسعارها 
نظرا لالهمية الكبيرة لالضحية 
كشعيرة من شعائر الدين احلنيف 
وهذا ما يفســـر حرص املواطن 

واملقيم على احيائها.
  ومـــن جهته فســـر منصور 

الشـــمري من رواد السوق غالء 
أسعار االغنام بقلة املعروض من 
االغنام، ضعف االستيراد، ارتفاع 
أســـعار االغنام في بلد املنشأ، 
باالضافة الى ارتفاع الرعاية داخل 
الكويت بسبب الزيادة املبالغ فيها 
في أسعار االعالف حيث وصلت 
ملا يقارب الـ ٤٠٪ في ظل غياب 
الدور الرقابـــي لوزارة التجارة 

على السوق.
  وبدورها أكدت أم عبدالرحمن 

أفعال املستهلكني والتجار فالى 
التفاصيل:

البدايـــة عاجلني طارق    في 
الشرهان من رواد السوق بقوله 
«ســـوق االغنام مولـــع» وذلك 
نتيجة استغالل التجار والتالعب 
التجارة  باالسعار ونوم وزارة 
كعادتها في املناســـبات الهامة، 
مشـــيرا الى تفاوت االسعار بني 
اخلراف االسترالية واملهجنة من 
جهة واخلروف العربي من جهة 

 طارق الشرهان  أبوحامد  منصور الشمري 

 أسعار األغنام في السوق حتى أمس الجمعة 
 ٣٨ – ٤٠ ديناراً  االسترالي  ١ 

 ٥٠ – ٦٠  ديناراً  املهجن  ٢ 

 ٨٥ – ٩٠ ديناراً  نعيمي مهجن  ٣ 

 ٩٠ – ١٠٠  ديناراً  العربي السوري  ٤ 

 ١١٠ – ١٥٠ ديناراً  العربي احمللي  ٥ 

 ٦٠ – ٧٥ ديناراً  التيس السوري  ٦ 

 مربو األغنام
  بين المطرقة والسندان 

 زيادة الطلب وقلة المعروض 

 غالء األسعار ظاهرة عالمية 

 هل تكون المؤسسات 
الخيرية بديال ناجعا؟

 االستثمار في مجال الثروة احليوانية أصبح طاردا 
لرؤوس االموال الوطنية بســـبب الضغوط التي يعاني 
منها املستثمرون من تضييق يتمثل في تقليص أماكن 
الرعي ومالحقات من جلنة االزالة باالضافة الى االرتفاع 
املبالغ فيه في أســـعار االعالف التي أصبحت تباع في 
السوق السوداء في ظل غياب الرقابة، فخيشة الشعير 
وصلت الربعة دنانير وربع في حني أن سعرها ديناران 
وثالثمائـــة فلس وقس على ذلك أســـعار التنب واجلت. 
الوضع املأساوي الذي يعاني منه مربو االغنام وضعهم 
بني مطرقة غالء االسعار في غياب الرقابة وسندان قلة 
املراعي وتقليص أماكنها، اال أن اخلطر االكبر يتمثل في 
هجرة هؤالء املستثمرين الى دول اجلوار ليكونوا اضافة 
لالمن الغذائي بها وتظل مشكلة ندرة القطاع احليواني 
فـــي الكويت على حالها ويكون احلل االمثل واملتاح هو 
االستيراد وبالتالي تكون النتيجة غالء فاحش في أسعار 

االغنام احمللية يتحمله املستهلك. 

 بعد استطالع أسعار السوق واالستماع لوجهتي نظر 
البائع واملســـتهلك، كان لزاما علينا أن نستمع لوجهة 
نظر أصحاب احلالل من مربي االغنام الذين عزوا ارتفاع 
االســـعار لزيادة الطلب في املوسم على االغنام مع قلة 
املعروض، وبالرغم من اعالن شركة املواشي عن توفير 
ما يقارب من ١٩٣ ألف رأس من االغنام خالل فترة موسم 
عيـــد االضحى اال أن ضعف اقبال املواطنني على االغنام 
املستوردة يرجع نتيجة انتقائية املواطن الكويتي الذي 
مييل الى االغنـــام العربية احمللية فـــي املقام االول ثم 
يليها االغنام العربية املستوردة مثل النعيمي السعودي 
والســـوري وذلك حلرصه أن تكون االضحية من أفضل 
وأجـــود االغنام املوجودة في الســـوق على اعتبار أنها 

شعيرة هامة من شعائر الدين احلنيف.

 من الســـهل أن نعلق أخطاءنا على شماعة االسعار 
العاملية وحالة اجلنون التي أصابتها منذ االزمة املالية 
العاملية حيث ارتفعت أسعار االغنام واملواشي في الدول 
املصدرة مثل ايران وسورية واململكة العربية السعودية 
واالمارات، نتيجة لغالء أسعار االعالف وتكاليف الرعاية 
ولكن مبراجعة بســـيطة الســـعار االغنام واالعالف في 
دول اجلوار جند أن االســـعار فـــي الكويت هي االعلى 
بـــني دول املنطقة وهذا يعني بالضـــرورة وجود خلل 
في املنظومة الرقابية على الســـوق مما يكبد املستهلك، 
املواطن واملقيم، خســـائر فادحة حتمل ميزانية االسرة 

ما لم تعد تطيقه.

 في ظل حالة االرتفاع اجلنوني السعار االغنام يفكر 
املواطن واملقيم في بدائل ناجعة في املتناول توافق الشرع 
والديـــن من جهة وال تقف حائال أمام احياء الشـــعيرة، 
جند أن بعض املواطنني واملقيمني قد جلأوا للمؤسسات 
اخليرية التي تقوم بشـــراء االضاحي خـــارج الكويت 
وتوزيعها على الفقراء مببالغ في متناول اجلميع، اال أن 
ذلك سيسلب العيد فرحته وسيحرم االطفال من طقوس 
ينتظرونها عاما بعد عام حيث ارتبطت فرحة العيد في 
أذهان االطفال بالذهاب مع الوالد لسوق االغنام النتقاء 
االضحية التي تتوافر فيها الشروط وفق ما حدده سيد 
املرســـلني وامام النبيني محمد ژ، مرورا بلهوهم معها 
في فترة تواجدها باملنزل قبل ذبحها، نهاية مبشاركتهم 
في توزيع حلومها علـــى الفقراء واحملتاجني. لكن على 
ما يبدو أن كل الظروف تدفع املواطن واملقيم من أرباب 

االسر الى طريق املؤسسات اخليرية. 

 أبوخليل 


