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 جانب من املزاد  ضيوف من اململكة العربية السعودية حلضور مسابقة نوادر املاعز الشامي 

 مسابقة تقام تحت رعاية الشيخ أحمد الفهد وتستهدف التشجيع على زيادة اإلنتاج وتبادل السالالت المميزة

 مواصفات خاصة  نوادر الماعز الشامي..  
وسمات مميزة

 

  وقال إن هناك متطوعني في هذه املسابقة ولهم 
جزيل الشكر، الفتا إلى أن هناك أفكار جديدة على 
صعيد تطوير املســـابقة، وذلك من أجل أن يأخذ 
اإلنتاج أكبر حيز ممكن، متوجها في ختام حديثه 
بالشكر للشـــيخ أحمد الفهد لرعايته للمسابقتني 
األولى والثانية، وكذلك الثالثة التي جترى حاليا، 
الفتا إلى أن املســـابقة إمنا هي ثمرة التربية، وهي 
احلافز املهم للتشجيع على زيادة اإلنتاج وتطوير 

السالالت.

  الجمال واألمن الغذائي

  من جانبه، ذكر املربي صالح الغيث من الكويت، 
أنه أصبح هاويا لتربية املاعز الشـــامي منذ ما قبل 
الســـبعينيات، وقال: لقد أقمنا مسابقات بني دول 
اخلليج، وأعتز بأن لـــدي الكثير من األصدقاء من 
هواة املاعز الشـــامي في األردن وسورية واململكة 
العربية السعودية وقطر واإلمارات العربية املتحدة، 
وهناك ترابط وتواصل دائم بني اإلخوة في كل هذه 

الدول.
  ولفت إلى إن هذه الهواية طيبة، فهي هواية النبي 
صلى اهللا عليه وسلم، مضيفا أن املربني يهدفون إلى 
اجلمال وكذلك إلى اإلنتاج واالكتفاء الذاتي، ألن األمن 
الغذائي أصبح ضرورة ملحة، فاملاعز الشامي ال يأتي 
كله على املواصفات اجلمالية املميزة، وهذا يستدعي 
أن نبيع منها للذبح واألكل، حيث ننزل لألسواق املاعز 
والتيوس لتذبح شأنها شأن اخلرفان، بل إن الناس 
بدأت ترغب في املاعز، وتذبحها لألضاحي، وقال: لقد 
استوردت ٦٠٠ رأس من املاعز الشامي وبعتها يوم 

الوقفة، ومن ثم غطينا ٣٠٪ من حاجة السوق.
  وبني الغيث أن هذه املسابقة فرصة لتبادل الفحول 
والســـالالت النظيفة، الفتا إلى أن هيئة الزراعة لم 
تقصر في السماح للمربني بالتصدير، وقال: إننا نلتزم 
بشروط الهيئة، وهناك تعاون مع اململكة من حيث 
االلتزام مبواصفات هيئـــة الزراعة لديهم، وال مانع 
لديهم إذا كانت مطابقة، ألنهم يخافون من األمراض، 
وهذا األمر موجود فـــي كل الدول، واآلن بدأ اإلخوة 

في فلسطني بطلب املاعز الشامي منا.
  وناشد الغيث الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة 
السمكية تخصيص موقع خاص ملثل هذه املناسبات، 
حيث متت مخاطبة مدير عام الهيئة جاســـم البدر وقال: نســـأل اهللا 
أال يقصر اإلخوة في الزراعة معنا، ألننا نريد أن يخصص لنا ســـوق 
ومعرض للبيع الرسمي، فنحن موظفون وال يناسبنا النزول لسوق 
الغنم في الصباح، وقد تختلط املاعز ببقية اخلرفان وتصاب ببعض 

األمراض، فمن املعروف أن املاعز رقيقة ويجب احلفاظ عليها.
  كما ناشد اجلهات املسؤولة إيصال املياه املعاجلة إلى كبد، وقال: بدال 
من أن تكون املياه احللوة في الصليبية وتأتينا بالسيارات فإننا نطلب 
أن تقام محطة حتلية قريبة منا، فسيارة املاء نشتريها في الصيف مببلغ 
٢٠ دينارا، وســـعر كيلو الكهرباء عندنا ١٠ فلوس فلماذا ال يعاملوننا 

كاملزارعني اآلخرين ويأخذون فلسني؟، فنحن نريد املساواة. 

بـــني اخلليجيني. وبعـــد ذلك صارت تقام املـــزادات حيث كنا نذهب 
إلى الســـعودية وكان اإلخوة هناك يأتـــون عند إقامة مزاد لدينا في 

الكويت.
  وفي رده على سؤال عن أهم املواصفات التي تستهوي هواة املاعز 
الشامي، ذكر العساكر أن املاعز الشـــامي تتمتع مبواصفات خاصة 
وسمات مميزة ال يعرفها إال الهواة، فال شك أن اجلسم املتكامل وطول 
الظهر والرقبة وحجم الرأس وبروز العني تعتبر من املعايير اجلمالية 
املهمة، وبالنسبة لنا، فإن الرأس هو الذي يحدد مستوى سعر املاعز 
الشامي وغالئها، وكلما كان الرأس «أفنس» ومستويا كان أغلى وأكثر 

رغبة، ويأتي بعد ذلك التكامل، ومن ذلك الضرع وكثافة احلليب.

أغلقت أمامنا املنافذ الشـــمالية، ولم يبق لدينـــا إال اململكة العربية 
الســـعودية القتناء املاعز الشامي منها، حيث وجدنا لدى املربني في 
اململكة املواصفات املطلوبة، حيث كانوا قد اقتنوا أحســـن املاعز من 
سورية، وقاموا بتطوير الســـالالت وتوليدها حتى أصبحت لديهم 

سالالت جميلة جدا.
  وأضـــاف: بالفعل قمنا بعمليات تزاوج للماعز مع ما لدى اإلخوة 
في اململكة سواء في الرياض أو القصيم أو املنطقة الشرقية، وصرنا 
نطور السالالت، وصار هناك تبادل في املبيعات، وكمثال على ذلك، 
فإن الفحل قد يولد في الرياض، ثم يأتي إلى الكويت لينتج وبعدها 
ميوت في قطر، وهذا كان مجاال طيبا لزيادة األلفة واحملبة والتواصل 

 محمد راتب
  افتتحت مساء أمس األول انشطة مسابقة اخلليج 
الثالثة لنوادر املاعز الشـــامي، وذلك برعاية نائب 
رئيس الوزراء للشؤون االقتصادية ووزير الدولة 
لشـــؤون االسكان والتنمية الشـــيخ أحمد الفهد ، 
واستقطبت مربي املاعز الشامي من اململكة العربية 
الســـعودية ومن الكويت، حيث أقام هؤالء مزادا 
لبيع بعض ما ميلكونه مـــن ماعز، والتي تتمتع 
باملواصفات اجلمالية، إضافة إلى الهدف الرئيسي 
من املســـابقة وهو التشـــجيع على زيادة اإلنتاج 

وتبادل السالالت بني املربني.
  وفي تصريح خاص لـ«األنباء» ذكر رئيس اللجنة 
اإلعالمية ملســـابقة اخلليج الثالثـــة لنوادر املاعز 
الشامي ناجي محمد العيسى، أن هذه املسابقة تشهد 
حضورا قويا من اإلخوة املربني في كل من اململكة 
العربية السعودية والكويت، وذلك بهدف التشجيع 
على التربية وتطوير اإلنتاج والسالالت، الفتا إلى 
أن هذه املسابقة هي الثالثة بعد مسابقتني قبلهما، 
أطلقتا برعاية مباركة من الشيخ أحمد الفهد، والذي 
كان له دور فاعل في التشجيع على اإلنتاج، حيث 
زادت املشـــاركة خالل هذه السنة بنسبة الضعف 
ليصل عدد املنتجني إلى ١٢ منتجا، مقارنة بالسنة 
املاضيـــة، والتي بلغ عدد املنتجني املشـــاركني في 
املسابقة الثانية ٥ منتجني، وقال: إننا نترقب في 
السنة القادمة أن يكون لدينا ٢٠ منتجا، وهذا هو 
املهم بالنسبة لنا، وأن يكون اإلنتاج وافرا ويغطي 

السوق ما يجعل «احلالل» على مستوى أفضل.
  من جانبه، ذكر مربي املاعز، عبداهللا ســـليمان 
العساكر أن اجلمهورية العربية السورية هي مسقط 
رأس املاعز الشامي، ومن خالل التجار السوريني 
وهواة تربية مت إدخال هذا النوع املميز إلى الكويت 
في بداية الســـتينيات، ونظرا لوجود املواصفات 
املميزة في هذه املاعز تولدت الرغبة اجلامحة من 
قبل الكويتيني القتنائها وتربيتها كهواية، الفتا إلى 
أنه يعتبر من أقدم املربني للماعز الشامي حيث بدأ 
بذلك سنة ١٩٧٣، ولكن هناك من بدأ قبل ذلك مثل 
عائلة الفارس والرجيبة واجليران، وزيد اخلالد.

  وقال: إن هذه الهوايـــة لم تكن منظمة، إلى أن 
دخل معنا في مجال تربية املاعز الشـــامي، بعض 

اإلخوة، مثل صالح الغيـــث وداود النامي وعبدالعزيز النصر اهللا، 
وحامد السمكة، وغيرهم، فبدأنا بتطوير الهواية بعد التحرير بعدما 
اكتشفنا تعمق اإلخوة في اململكة السعودية بهذه الهواية وبصورة 
عجيبة، فقمنا باستجالب أفضل احلالل، وطورنا في السالالت حتى 
ظهرت أشكال جميلة جدا، وبالتالي، فإننا بدأنا من حيث انتهى إليه 

السعوديون.
  وذكر أنه وخـــالل هذه املرحلة، واجه املربـــون معوقات كثيرة، 
فالسلطات السورية أصبحت متنع خروج املاعز الشامي من سورية 
بنـــاء على قرارات من وزارة الزراعة هناك، ثـــم انتقلنا إلى األردن، 
وبعدها إلى العراق الذي كانت لديه ســـالالت طيبة، وبعد التحرير 

 عبداهللا العساكر يروي للزميل محمد راتب تاريخ تربية املاعز الشامي في الكويت 

 بعض هواة تربية املاعز الشامي 

 ناجي العيسى  صالح الغيث 

 الجسم المتكامل وطول الظهر 
والرقبة وحجـم الرأس وبروز العين 
مـن المعاييـر الجماليـة المهمـة

  
  الغيث: نناشد الزراعة تخصيص 
وتحسـين  الرسـمي  للبيع  موقـع 
الكهرباء والمـاء في كبد خدمـات 


