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بعد قرار مجلس الوزراء السماح بشراء ونقل األغنام 

إلى موانئ الكويت وإضافة 15% كربح هامشي على سعرها

خروف »املواشي« 
يشعل أسعار 

األغنام واللحوم

وخاصة فيما يهم املستهلك بعيدا 
عن اجلش����ع والطمع خاصة انها 
الش����ركة الوحيدة في السوق أي 
انها س����تربح في جميع االحوال 
واالسعار وبشكل غير عادي ويجب 
الوطنية  الواجبات  عليها مراعاة 
واالنسانية التي عليها قبل املطالبة 
بحقوقها التي تنفرد بها وميزاتها 
التي ال يحصل عليها س����واها من 
قبل الدولة. من جهته اكد املواطن 
فيص����ل الزعبي ان ظاهرة ارتفاع 

والسعودي وإلى ما ال يقل عن 100 
دينار بالنسبة لإليراني واملهجن 
مؤكدا انه من املستحيل على اجلزار 
االلتزام بتسعيرة وزارة التجارة 
احملددة ب� 2 دين����ار لكيلو اللحم 
الواحد في ظل هذه الزيادة الفاحشة 
في االسعار ألنه سوف يخسر مما 

يدفعه الى مخالفة القوانني.
ومتن����ى الن����وري ان ينظ����ر 
القائمون على ش����ركة املواش����ي 
الكويتية للوضع من جميع النواحي 

بدوره اك����د اجلزار محمد عبد 
السميع ان شركة املواشي تتعامل 
مع محالت اجلزارة بأساليب ملتوية 
ففي السابق كانت ال توفر للمحالت 
ما يكفيها م����ن اللحوم مما يرغم 
اصحاب اجلزارة الى الش����راء من 
الس����وق الس����وداء الت����ي تعتبر 
اس����عارها مرتفعة عن الش����ركة 
بطبيعة احل����ال واآلن اضافة الى 
ذلك مت رفع السعر بنسبة ال� %15 
مما يعني انه سيرتفع في السوق 
الس����وداء بنس����بة 30% ومحالت 
اجلزارة مقيدة بتس����عيرة وزارة 
التجارة التي حتدد س����عر الكيلو 
ب� 2 دينار وطبعا هذا الشيء غير 
معقول اطالقا ألن اصحاب محالت 
اجلزارة ايضا يريدون الربح وليس 
اخلسارة مما سيدفع باجلميع لرفع 
االسعار وبالتالي اخلاسر االكبر 

هو املستهلك.

استغالل األضحى

وقال عبدالس����ميع ان بعد هذا 
القرار تلقائيا سوف يرتفع سعر 
االضاحي هذا الع����ام عن االعوام 
الس����ابقة بنس����بة كبيرة خاصة 
في اس����عار اخلراف العربية التي 
تصلح لألضحية ألن التجار سوف 
يستغلون هذه الفرصة ويرفعون 
اس����عارهم اسوة بشركة املواشي 
مطالبا بفتح باب االستيراد للجميع 
من قبل وزارة التجارة مع ضمان 
الكبار على  التجار  عدم تس����لط 
الصغار من خالل الطرق امللتوية 
والواسطات مبينا ان هناك جتارا 
لو ق����ام احد غيرهم باالس����تيراد 
سوف يوقفون شحنته باملوانئ 
الى أن مت����وت اغلبيتها ومن ثم 
يجبرونه على بيعها لهم بس����عر 
رخيص وه����ذا االمر مينع الكثير 
من التجار الصغ����ار من التطرق 

لفكرة االستيراد.
من جانبه اك����د اجلزار محمد 
النوري ان ارتفاع اس����عار شركة 
املواشي الكويتية ليس وليد اللحظة 
امنا بشكل مس����تمر منذ سنوات 
فقد كان سعر اخلروف االسترالي 
بالسابق ال يزيد عن عشرين دينارا 
ثم وص����ل ملا يق����ارب 57 دينارا 
بالسوق السوداء واخلمسني من 
قبل املوردين، اليوم جاءت زيادة ال� 
15% بقرار حكومي لتزيد الطني بلة 
والتي سيترتب عليها زيادة االسعار 
في كل انواع اخلراف والتي ستصل 
خالل فترة البيع لعيد االضحى ملا ال 
يقل عن 120 دينارا للخروف احمللي 

ونحن مشكلتنا في الكويت احتكار 
شركة واحدة للسوق، وحيث متت 
محاربة الشركات االخرى علما ان 
الس����عر كان في متناول اجلميع 
بس����بب التنافس اما اآلن فتغير 
الوضع وإذا كانت احلكومة جادة 
في معاجلة املوضوع فبإمكانها فتح 
املجال للتنافس بالسماح بدخول 

شركات اخرى.

المستهلك هو الخاسر

أكد احمد النافع ان الشركة تدعي 
اخلسارة واحلكومة اعطتها الضوء 
األخضر لرفع األسعار واخلاسر 
الوحيد هو املواطن وأنا أؤكد انني 
عش����ت في املاضي منذ عام 1959 
عندما كان سعر اخلروف مببلغ 5 
دنانير فقط وحاليا اخلروف سعره 
يصل الى 130 دينارا واحلكومة اذا 
كانت جادة ترجع س����وقنا القدمي 
والذي بدوره يخدم جميع محافظات 
الكويت اما عن رأيي في رفع سعر 
اخلروف االس����ترالي وانا بدوري 
كتاجر عندما اتقدم للشركة بطلب 
عدد من الذبائح تقريبا 50 ذبيحة 

يتم صرف 15 ذبيحة فقط.
أما مس����اعد ال����واوان فقال إن 
اسعار االغنام في الكويت بارتفاع 
جنوني واالسترالي ال يوجد حاليا 
اال عند الش����ركة وتقول الشركة 
انها اوفر للمواطن واللحوم، ولكن 
املواطن حاليا اذا ذهب من ساعات 
الصباح الباك����ر ال يتحصل على 

خروف اال بعد شهر تقريبا.

شركات منافسة

الزبائن  التقت بأحد  »األنباء« 
ويدعى سعود خالد فقال حسبي 
اهلل ونعم الوكيل اول مرة اشوف 
حكومة تعط����ي التاجر صالحية 
رفع السعر على املواطن، وقد جن 
جنونه من غالء االس����عار فسعر 
اي سلعة استهالكية مثل اللحوم 
احلكومة تضعها وحتررها وتعطي 
هذه الشركة الوحيدة لترفع االسعار 
لتحرق جيب املواطن فكيف يتم 
ذلك، ولدينا ثالث سلع استهالكية 
االسماك مثلجة ومستوردة و»أقل 
نوع وأردى نوع« من االسماك بسعر 
5 دنانير سوق الدجاج يقولون به 
مرض انفلونزا الطيور واحلكومة 
تتفرج على معان����اة املواطن من 
الغالء، اذا كانت احلكومة جادة في 
عدم احتكار هذه السلعة سيكون 
لها طريقتان تتحمل سعر التكلفة 
االخي����رة وتضعها ف����ي البطاقة 
التموينية مدعومة بشكل رسمي 
اما الثانية ان تفتح شركات منافسة 
اس����وة بالدول املجاورة، صدقني 
سيصل سعر اخلروف االسترالي 
ال����ى 20 دينارا والش����ركة تدعي 
اخلسارة وهي تبيع اخلروف عند 
اجلزارين مببلغ 40 دينارا غير ان 
احلكومة تدعمها مببلغ 5 دنانير يا 
اخي كل شيء ولع في الكويت افتح 
االستيراد من كل البالد مثل الصني 
او الصومال او اوكرانيا او جورجيا 
كسائر الدول املجاورة فهي عندها 
من هذه الدول قبل 7 سنوات كنت 
اشتري االسترالي مببلغ 17 دينارا 
اذا كان كبيرا والصغير 11 دينارا 
حاليا يصل 45 دينارا واحلكومة 

»عمك اصمخ«.
عادل الشنان ـ محمد الدشيش  ٭

اجلميع س����يركب موج����ة الغالء 
والتجار من اجلنس����ية البنغالية 
سيس����تغلون الفرصة ليحتكروا 
الس����وق حاليا ويرفعوا االسعار 
خالل فت����رة العيد خصوصا بعد 
املعلومة التي تداولتها البالد مؤخرا 
وهي دخ����ول البالد 10 آالف رأس 
فقط من ثالث دول »الس����عودية،  
سورية وايران« وهي كمية بسيطة 
جدا ال تغطي احتياج املواطنني من 

االضاحي.

استغالل القرار

اما املواطن سعود سعد فكان له 
رأي مغاير متاما لآلخرين حيث قال 
ان شركة املواشي الكويتية للحكومة 
بها نسبة 60% والقرار االخير كان 
يقضي بتحمل احلكومة نسبة ال� 
15% في زيادة االسعار اال ان اصحاب 
محالت اجلزارة وجت����ار االغنام 
بشكل عام يس����تغلون كل نقطة 
تفهم باخلطأ لتجييرها لصاحلهم 
حتى يقوموا برفع االس����عار على 
املستهلكني من مواطنني ومقيمني 
وكل ذلك يرجع الى ضعف االجهزة 
الدولة واملتمثلة في  الرقابية في 
الوزارة واملؤسس����ات احلكومية 
اما بالنس����بة  املعنية بهذا االمر، 
الرتفاع اسعار االضاحي فهذا له 
عدة اسباب منها قلة اعداد اخلراف 
التي تدخل البالد في الس����نوات 
االخيرة من الدول املجاورة وارتفاع 
اسعارها في موطنها االصلي وايضا 
بالنس����بة للخراف احمللية هناك 
تكلفة عالية على املربي بس����بب 
عدم وجود مراع وعدم وجود تعاون 
بني املزارع����ني ومربي االغنام من 
التي تصلح  خالل زراعة االنواع 

علفا لألغنام.

مشكلة االحتكار

ولم تختل����ف اآلراء كذلك في 
سوق الغنم، حيث جالت »األنباء« 
جولة مكوكية على س����وق الغنم 
ف����ي الري الذي يع����د اكبر وأقدم 
اسواق االغنام منذ عام 1959 بعد 
ازالته حاليا، حيث ادعت البلدية 
انها بصدد عمل الصيانة وحتديث 
املكان، واستطلعت »األنباء« بدورها 
من البائع والش����اري بعد سماح 
الوحيدة في  احلكومة للش����ركة 
رفع األس����عار وبقيمة 15% ربحا 
على اخلروف االس����ترالي وغير 
املتوافر حاليا في األس����واق عدا 
شركة املواشي، و»األنباء« التقت 
بأقدم جتار الغنم وهم احمد النافع 
ومبارك ال����واوان وبعض التجار 
الزيادة  اآلخرين، وانطباعهم عن 
السلع االستهالكية  االخيرة على 
متمثلة باللحوم. حيث أكد الواوان 
من اصحاب اقدم الشركات العاملة 
الكويتي ان احلكومة  في السوق 
اعطت الش����ركة الضوء األخضر 
للزيادة وأنا اقول ان هذه الزيادة 
ما هي اال حترير لسعر الشركة، ملاذا 
كانت في السابق توفر للشركات؟ 
وكان سعر اخلروف االسترالي من 11 
الى 17 دينارا واآلن يباع للجزارين 
بسعر 37 دينارا اضافة الى دينار 
واح����د للبلدي����ة فيصبح س����عر 
اخلروف 38 دينارا فمن الطبيعي 
لكي يتربح اجلزار فهو مضطر لرفع 
السعر ألن عنده التزامات من ايجار 
ومأكل ومشرب ومصاريف وخالفه 

االسعار بالنسبة للحوم اصبحت 
فضيحة علنية في ظل دولة توفر 
الدعم للش����ركات  ان����واع  جميع 
واالفراد العاملني في مجال التربية 
احليوانية وبيعها وشركة املواشي 
الكويتية تتفرد مبيزات ال حتظى 
بها أي شركة في العالم اجمع ومع 
هذا نالحظ في السنوات االخيرة ان 
سعر اخلروف قفز من  15 دينارا 
الى اخلمسني واآلن جاءت زيادة 
بنسبة 15% مبباركة حكومية والتي 
كان من املفت����رض ان تعمل على 
خفض االسعار ال ارتفاعها مؤكدا 
ان »صفاة الغن����م« تعج بالتجار 
من مختلف اجلنسيات اآلسيوية 
وخاصة العمال����ة البنغالية التي 
تعمد إلى احتكار اخلراف وبيعها 
بأسعار خيالية خالل عيد االضحى 
قائال انا اليوم الصبح كنت بالصفاة 
وأردأ خروف محلي ما حتط ايدك 
عليه بأقل م����ن ال� 95 دينارا فهل 
هذا معقول؟ وكم سيصل سعره 
خالل فترة العيد؟ واضاف الزعبي 
ان العذر الذي تتغنى به الشركات 
اللحوم قد سئمنا  واالفراد باعت 
منه وهو ان الغالء عاملي ولو كان 
كذلك فليرتفع مرة واحدة، وليس 
كل شهر االسعار في زيادة مستمرة 

والعذر واحد.

اللحوم في العيد

بدوره قال املواطن فهد العنزي 
يبدو اننا مس����تقبال سوف نأكل 
اللحم فقط في عيد األضحى فسعر 
اللحوم في تزايد مستمر حتى ان 
املواطن الكويتي لم يعد يشتري 
خروفا ويخزن����ه في ثالجة بيته 
بل بدأ يشتري بالكيلو من احلني 
الى اآلخر وكل ذلك بسبب زيادة 
املبررة بتاتا والتي  االسعار غير 
ليس لها اس����باب سوى اجلشع 
والطم����ع من قبل التج����ار الذين 
بات����وا ال يأبهون حل����ال املواطن 
واملقيم وعلى احلكومة ان يكون 
لها دور كبير وعاجل في منع هذا 
االستغالل والغالء الفاحش ومنع 
نهب اموال الناس من خالل حاجتهم 
للمواد االساسية مضيفا ان على 
شركة املواشي الكويتية بصفتها 
شركة وطنية ان تعمل على خفض 
االسعار وبيعها بسعر في متناول 
املواطن البسيط وليس املساهمة 
العنزي  في رفع االسعار. واشار 
الى انه منذ العام املاضي بدأ بذبح 
االضحية خارج الكويت من خالل 
اللجان اخليرية بسعر ال يزيد عن 
العشرين دينارا وانه عندما رأى 
اسعار االضاحي اجلنونية رفض 
شراءها وذبحها داخل الكويت حتى 
ال يش����جع التجار عل����ى التمادي 
في طمعهم وجشعهم متمنيا من 
اجلميع ان يقاطع الشراء والذبح 
من الس����وق الكويتي بشكل عام 
وذبح االضاحي خارج البالد مما 
سيعمل على اعطاء التجار درسا 

يرجعهم الى صوابهم.
من جهته اكد املواطن يعقوب 
فهد ان ارتفاع سعر شركة املواشي 
بنس����بة ال� 15% سوف يؤدي هذا 
العام الى ارتفاع س����عر االضاحي 
مبا ال يقل عن 150 دينارا للخروف 
احمللي والسعودي وما ال يقل عن 
130 دين����ارا بالنس����بة للخروف 
االيران����ي والس����وري وذلك ألن 

أدى قرار شركة املواشي الكويتية 
بإضافة نس����بة 15% على اسعار 
األغنام الى ارتفاع اسعار اللحوم 
في السوق الكويتي بجميع انواعها 
خاصة م����ع اقتراب عيد االضحى 
املبارك وتسبب ذلك في حالة تذمر 
النطاق شملت املواطنني  واسعة 
واملقيمني وايضا اصحاب محالت 
اجلزارة،  وقد قامت االنباء بجولة 
في محالت منطقة الشويخ لبيع 
اللحوم والتقت الباعة واملستهلكني 
للوقوف على ما ترتب عنه قرار 
مجلس الوزراء القاضي باملوافقة 
على قيام ش����ركة املواشي بشراء 
الكويت  الى موانئ  ونقل األغنام 
وبيعها بسعر التكلفة مضافا اليها 

هامش ربح بنسبة %15.
اب����دى اجل����زار عصام  بداية 
احلوراني اس����تغرابه الشديد من 
قرار زيادة اسعار شركة املواشي 
الكويتية بنسبة 15% دون االخذ في 
االعتبار ان تسعيرة وزارة التجارة 
مح����ددة بديناري����ن لكيلو اللحم 
االس����ترالي مما يعني ان اصحاب 
محالت اجل����زارة س����يضطرون 
ملخالفة القوانني ورفع سعر الكيلو 
على الزبائن بالتبعية لرفع سعر 
اخلروف عليهم من قبل املواشي مما 
يترتب عليه انهاك ميزانية املواطنني 
واملقيمني ومخالفات جتارية بحق 
اصحاب محالت اجلزارة مؤكدا ان 
هذا القرار سيترتب عليه ارتفاع 
سعر اخلروف احمللي والسعودي 
الى االيراني  واملهجن باإلضاف����ة 
خالل الفترة املقبلة بش����كل غير 
طبيعي لقرب مناسبة عيد األضحى 
يتم خاللها استهالك كميات هائلة 
من هذا النوع من اخلراف وايضا 
كما هو واضح للجميع استغالل 
التجار لهذه املناسبة ورفع االسعار 
واكد احلوراني ان سعر اخلروف 
االيران����ي يت����م »التحريج« عليه 
عند بع����ض التجار مبا يقارب ال� 
75 دينارا في سوق اجلملة ليتم 
بيعه في عي����د االضحى، كما انه 
لم يفتح له الس����وق بعد من قبل 
بعض التجار الذين يعمدون الى 
احتكاره ولو مت نزوله الى السوق 
خالل الفترة احلالية سيساهم في 
تخفيض اسعار األضاحي بشكل 

كبير جدا.
من جهته قال اجلزار محمد ابو 
العبد ان زيادة ال� 15% على االسعار 
من قبل ش����ركة املواشي ادت الى 
ارتفاع ملحوظ في جميع اسعار 
انواع اخلراف سواء كانت محلية 
او مستوردة وبجميع االنواع وقد 
كنا في مثل هذا الوقت من كل عام 
نشتري خرافا حية لألضحية بناء 
على طلب عدد من زبائننا ونحتفظ 
بها لهم حلني قدوم عيد االضحى 
بسعر يتراوح بني الستني والسبعني 
دينارا بالنسبة للخروف من الدرجة 
االولى ونحن نضيف عليه عمولتنا 
ونبيعه للزبون ولكن هذا العام اقل 
سعر وجدناه للخروف من املستوى 
املتوسط وليس الدرجة االولى هو 
ما بني 93 و97 دينارا مطالبا وزارة 
الذين  التجارة بالتصدي للتجار 
يحتكرون اخلراف االيرانية لبيعها 
في فترة العيد ألن بيعها في الوقت 
احلالي من شأنه موازنة السوق 
وحصول املستهلك على اضحية 

بسعر معقول نوعا ما.

عدد من جتار املواشي

)سعود سالم( مناور الواوان متحدثا للزميل محمد الدشيش 

صورة عن إحدى الفواتير احملررة من شركة املواشي ألحد زبائنها

اخلروف البربري بانتظار من يشتريه

احلوراني: أسعار 
اخلراف احمللية 

والسعودية 
واملهجنة 

عبدالسميع: 
خروف »املواشي« 

سيرتفع بنسبة 
30% في السوق 

الزعبي: ارتفاع 
أسعار اللحوم 

فضيحة علنية وأردأ 
خروف محلي أصبح 

أبوالعبد: أقل سعر 
للخروف اجليد هذا 

العام سيكون بني
93 و97 دينارًا

النوري: 120 
دينارًا للمحلي 

والسعودي و100 
لإليراني واملهجن

العنزي: مستقباًل 
سنأكل اللحم فقط 

في عيد األضحى

يعقوب فهد: 
التجار البنغاليون 
يستغلون الفرصة 

ويشددون اخلناق 

اسعار االغنام في ارتفاع مستمر خصوصا مع قرب عيد االضحى


