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 دفع الرسوم بالدور يا شباب 

 «تعال وين رايح»  بعير في انتظار السكني  ازدحام شديد في مسلخ اجلهراء 

 محاولة مع خروف لدخول املسلخ 

 مسلخ الجهراء غائب عن قاموس 
النظام والترتيب 

 حمد العنزي
  مع اشراقة ســـاعات الصباح االولى الول ايام 
عيد االضحي املبارك وبعد ان ادى املواطنون صالة 
العيد، وحتت نسمات الهواء البارد العليل ايذاننا 
بدخول فصل الشـــتاء توجهت اعـــداد كبيرة من 
املواطنني الى املسالخ املنتشرة في انحاء الكويت 
لذبح اضاحيهم كل على حسب املنطقة التابع لها، وقد 
شهدت اغلب صاالت هذه املسالخ ازدحاما واختناقا 
شديدين في ظل غياب التنظيم والرقابة والنظافة 
وعدم االهتمام وقلة اعداد القصابني «اجلزارين»، 
االمر الذي جعل الكثيرين يتســـاءلون: عن اجلهة 
الرقابية املسؤولة عن تلك التجهيزات وهي بلدية 
الكويت التي كان دورها غائبا ويكاد يكون ال يذكر، 
«األنباء» جتولت على عدد من املســـالخ املنتشرة 
في البالد ورصدت احوال تلك املسالخ والصاالت 
وردود افعال املواطنني وشكاواهم ومالحظاتهم التي 
رصدوها مع اول ايام عيد االضحي املبارك، اعاده 

اهللا على االمة االسالمية باخلير واحملبة.
  البدايـــة كانت مع املواطن مشـــعل اخللف من 
محافظـــة اجلهراء الذي قال: حرصت على الذهاب 

ملســـلخ اجلهراء بعد صالة العيد مباشـــرة الذبح 
اضحيتي ولكنـــي فوجئت بان االعداد التي امامي 
كبيرة تنتظر دورها، الفتا الى انه انتظر ألكثر من 
ساعتني الى ان جاء دوره لذبح اضحيته، موضحا 
ان السبب الرئيسي الذي جعله ينتظر طيلة تلك 
الفترة رغم انـــه جاء مبكرا هو عدم وجود عمالة 
كافية مدربة لم تقم ادارة املســـلخ بتوفيرها االمر 
الذي جعل طوابيـــر املنتظرين كبيرة غصت بها 

صالة املسلخ.
  بدوره قال محمد العثمان ان مســـلخ اجلهراء 
يعد من املسالخ الغائبة من قاموس بلدية الكويت 
التي لم تقم بالدور املنوط بها مع حلول اول ايام 
عيد االضحي املبارك، فاالزدحام كان السمة االبرز 
وسوء التنظيم وغياب الرقابة من قبل املختصني 
فال يوجد نظام وكل عامل او قصاب يعمل ما يريده 
في ظل غياب املسؤولني داخل صالة املسلخ، مطالبا 
القائمني في بلدية الكويت بفتح حتقيق مع ادارة 
املسلخ التي لم تقم بدورها الرئيسي في مثل هذه 

االوقات.
  حمـــدان اخلالدي ذكر انه حريـــص على ذبح 

اضحيته داخل املسلخ لعدة اسباب يأتي في مقدمتها 
انها تخضع الشراف ورقابة البلدية واملختصني من 
االطباء والبيطريني واملفتشني الصحيني وذلك للتأكد 
من مدى ســـالمة االضحية، فرغم الزحمة املطردة 
داخل املســـلخ اال انه ابي ان يذبح اضحيته اال في 
املكان املخصص لها، مطالبا املسؤولني في بلدية 
الكويت بااللتفات ملشاكل املواطنني الذين يعانون 
منها مع حلـــول عيد االضحى املبارك وغيرها في 
االيام االخرى وهي وجود مسلخ واحد في محافظة 
اجلهراء التي يقطنها اكثر من نصف مليون نسمة 
وهو عدد كبير باملقارنة مع املسلخ الوحيد الذي ال 
يعمل بالشكل اجليد وغير مؤهل وال ميكنه تغطية 

احتياجات املنطقة.
  عمر احمليسن كان له رأي مختلف قال: انه مبجرد 
ان وجد صالة املسلخ باجلهراء مزدحمة اضطر ان 
يذبح اضحيته خارج املســـلخ وبالتحديد باجلهة 
املقابلة له التي تكتظ بالعمالة الهامشية وبسعر 
اغلى من املسلخ، مستغربا في نفس الوقت من وعود 
املسؤولني في بلدية الكويت على انهم مستعدون 
الستقبال اضاحي املواطنني واللجان اخليرية في 

الفترة الصباحية واملســـائية اال اننا لم جند تلك 
الوعود حاضرة فدورهم كان مغيبا.

  شـــمالن العنزي ذكر ان املسالخ على مستوى 
احملافظات وبالذات فـــي محافظة اجلهراء لم تقم 
بدورها املعتاد، فغياب القصابني «اجلزارين» والرقابة 
الفنية والشروط واملواصفات والزحمة التي ال تطاق 
هي السمة السائدة مع دخول اول ايام عيد االضحي 
املبارك وهذه مالحظات كبيرة نتمنى ان يصل صداها 
الى املختصني فـــي بلدية الكويت ووضع احللول 
العاجلة لها فمن غير الطبيعي ان يحدث ذلك في 
بلد متقدم كالكويت، وجتد املسؤولني في البلدية 
يقولون ان االمور حتت السيطرة وجتدها عكس 

ذلك فال يوجد أي حتضير او تنظيم لهذا اليوم.
  عبداهللا اخلليفة اشـــتكي من مســـلخ اجلهراء 
وقلة النظافة فيه فهي شبه منعدمة، فصالة املسلخ 
يعمها الفوضي وعدم التنظيم، مطالبا بزيادة عمال 
النظافة. ومن ناحية ذبح االضاحي اكد ان االسعار 
مرتفعة حيث وصلت الى ٥ دنانير، يأخذها بعض 
اآلسيوين مقابل ذبح االضحية، متسائال عن الدور 

الرقابي الجهزة البلدية لوقف هؤالء املخالفني. 

 مواطنـون اضطـروا لذبـح أضاحيهـم خـارج المسـلخ وبسـعر أعلـى حتـى ال يقضـوا النهـار بطولـه فـي االنتظـار

 أعاد الفريق امليداني جلمعية الهالل االحمر 
الكويتي في باكستان البسمة مجددا الى وجوه 
مجموعات من الباكستانيني املنكوبني بكارثة 
الفيضانات بنشاطهم في ذبح وتوزيع حلوم 

االضاحي في أول ايام عيد االضحى املبارك.
  واعتبر رئيس بعثة جمعية الهالل االحمر الى 
باكستان مساعد راشد في تصريح صحافي ان 
هذا اجلهد الذي قدمته جمعيته جزء من عملها 
املتواصل من اجل مساعدة احملتاجني والذين 
هم في أمس احلاجة ملد يد العون، خصوصا 

مع حلول عيد االضحى املبارك.
  وقال ان هذه االضاحي تأتي في سياق الدعم 
املتواصل الــــذي تقدمه جمعية الهالل االحمر 
الكويتي لباكســــتان، مشــــيرا الى املساعدات 

االنســــانية واالغاثية التي قدمت خــــالل الفترة املاضية إلغاثة 
املنكوبني في باكستان جراء الفيضانات والسيول.

  وأكد راشد ان توزيع االضاحي يأتي في اطار أهداف جمعية 
الهالل االحمر الكويتي في تقدمي العون واملساعدات االنسانية 

للمتضررين جراء الكوارث الطبيعية، مشيرا 
الــــى ان توزيع االضاحي يعــــد احد مجاالت 
النشاطات االنســــانية التي تنفذها اجلمعية 

في باكستان.
  وأشار الى ان ما تبذله اجلمعية من جهود 
لتقدمي املساعدات بأشكالها املختلفة في باكستان 
وتقدمي كل املساعدات االنسانية للمتضررين 
يشــــكل تطبيقا واقعيا وهو تقدمي املساعدة 

والعون ألشد احلاالت ضعفا.
  وكشف راشد انه منذ وجود اجلمعية في 
باكســــتان نقلت ٤٠٠ شــــاحنة ٣٥ ألف خيمة 
و٦٠ ألــــف بطانية وكميات كبيرة من األواني 
املنزلية واملواد الصحية والناموسيات والطحني 
والعدس واألرز والزيت واألدوية الطبية والتمور 

واملعلبات الغذائية واحلقائب املدرسية.
  وأكد ان الكويت كانت سباقة في مساعدة الضعفاء واملنكوبني 
في باكستان في إطار التزامها الدائم مبد يد العون لكل محتاج 

ومتضرر في شتى أنحاء العالم. 

 ازدحام شديد في مقابل قلة القصابين والعاملين

 «الهالل األحمر» توزع لحوم األضاحي على المتضررين جراء الفيضانات في باكستان

 مساعد راشد
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