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هل جنحت شبرات اخلضار في تخفيف نار األسعار؟!

محمد راتب

أقبل شهر رمضان املبارك ليكون شهر مين وبركة 
على اجلميع، حيث تشــهد أسواق اخلضار والفواكه 
نشــاطا أكثر من املعتاد، يصاحبه ارتفاع في أســعار 
بعــض املنتجات بشــكل جنوني، بينمــا يكون هناك 
استقرار في أسعار أصناف أخرى، وهو األمر الذي دفع 
الكثيرين إلى اللجوء إلى الشبرات سعيا إلى الشراء 
بأســعار أقل لتخفيض مســتوى اإلنفاق، واحلصول 

على املنتجات الطازجة مباشرة.
«األنباء» قامت بجولة في شبرة اخلضار والفواكه 
في الرقة، والحظنا وجود تفاوت كبير في األسعار 
أكثر مما هو في اجلمعيــات التعاونية، فالطماطم 
حطم األرقام القياســية في االرتفاع في األســواق 
التعاونية متجاوزا ٤٠٠٪ عن سعره قبل رمضان، 
وسط ذهول ودهشة املتسوقني، حيث يعتبر سلعة 
أساسية ويومية على موائد اإلفطار، ما جعل بعض 
مــن التقيناهم يحملون وزارة التجارة مســؤولية 
ارتفاع األسعار وعدم قيام مفتشيها بتكثيف الرقابة 

وضبط األسعار.
ويبقى اللغــز احملير ملاذا تصــل بعض املنتجات 
إلى األسواق التعاونية بأسعار خيالية وبـ١٠ أضعاف 
سعرها لدى املزارع رغم وجود قرارات ناظمة لعمليات 

البيع وإلزام للتعاونيات بالشراء املباشر.
تنوع في األصناف

بداية، قال فيصل الصالح لـ«األنباء» إن التســوق 
في الشــبرة أفضل مــن اجلمعيــات التعاونية لكون 
األســعار أرخص واملنتجات أوفــر، وهناك تنوع في 
األصناف ومنافســة من الباعة، موضحا أن األســعار 
مرتفعة وال نعلم الســبب حتى اآلن، فقد قمت بشراء 
الطماطم قبل رمضان بســعر ١٫٥ أمــا اليوم فتجاوز 
سعرها ٣٫٥ دنانير، وكذلك الفلفل األخضر كان سعر 
الـــ ٤ منه دينارا واحدا فقط في حني ســعر الواحدة 

اليوم دينار ونصف.
وبني أن احلرب األوكرانية -الروسية ال عالقة لها 
مبا يجري، فاألصناف بعضها محلي وبعضها يصلنا 
من السعودية ولبنان وسورية وغيرها، موضحا أن 
الوضع غير مقبول واألسعار نار، ولكن تبقى الشبرة 
أفضل من اجلمعيات، فاألخيرة تبيع بأغلى حيث إن 
صندوق الطماطــم يوزع على ٤ فلني وتباع الواحدة 

منها بـ ٧٥٠ فلسا.
 املوسم والرقابة

بدوره، قال فهد العجمي لـ«األنباء» إن أسعار الشبرة 
أرخص مــن اجلمعيات فكرتون البطــاط ٢٫٥ دينار، 

والبصل ٢٫٥ دينــار، واجلزر ٢ دينار، والطماطم ١٫٥ 
دينار، والبامية دينار واحد، مرجعا السبب في ارتفاع 
أسعار الطماطم وبعض األصناف إلى أنها ليست في 

موسمها، وهذا أمر طبيعي.
وبسؤال إبراهيم الكندري عن سبب ارتفاع األسعار، 
قــال لـ«األنباء» إن األمر راجــع إلى غياب الرقابة من 
التجــارة وعدم احلضور ملتابعــة ما يجري، فالتجار 
يتالعبــون بالســوق، وال توجد حماية للمســتهلك، 
موضحا أن هناك منتجات غير صاحلة في ظل غياب 
التجارة والبلدية عن السوق، وترك التسعير للتجار 

على كيفهم.
ونفى أن يكون الســبب في االرتفــاع هو املزارع، 
فاألخير يبيع بأسعار مقبولة ولكن اجلمعيات التعاونية 
تبالغ في التسعير، مبينا أنه التقى أحد املزارعني وهو 
خارج من إحدى التعاونيات ليفاجأ بأنه يبيع البصل 
بـ٣٠٠ فلس ونشتريه نحن من اجلمعية مقابل ١٫٣٧٥ 

فأين الرقابة، هناك فارق ٤ أضعاف.
وأضاف أنه ال ميكن إجراء مقارنة بني األسعار في 
اجلمعيات وأســواق اخلضار والفواكه، فالتعاونيات 
أحيانا تطلق عروضا هي أرخص من الشبرة واحيانا 
أسعار الشــبرة أرخص، مبديا استغرابه من وصول 
سعر الطماطم إلى ما بني ٤ و٥ دنانير تزامنا مع حلول 

شهر رمضان املبارك مع وجود خراب كثير فيه.

الفروق الشاسعة ألسعار املنتجات بني املزارع واألسواق لغز محير يحتاج إلى تفسير!

ارتفاع جنوني ألسعار الطماطم عن قبل رمضان  (ريليش كومار)فهد العجمي يتحدث إلى الزميل محمد راتب عن أسعار اخلضراوات في الشبرة إبراهيم الكندري فيصل الصالح

أسعار بعض املنتجات يوم أمس األحد في شبرة الرقة

ارتفاع جنوني للطماطم.. ولقطات من اجلولة

البصل باكستاني ١٦كغ ٢٫٧٥٠
البطاط باكستاني ١٠ كغ ١٫٧٥٠

الثوم ١ كغ ٧٥٠
القرع فلني صغير ٥٠٠ فلس

الفلفل احمللي ٢ فلني ٢٫٧٥٠
اخليار ٣ كغ بدينار
اخلس ٢ حبة ٧٥٠

من خالل زيارة «األنباء» لسوق 
الرقة تبني أن الصنف األكثر ارتفاعا 
هو الطماطم حيث وصل إلى ما بني 
٣٠٠ و٤٠٠٪ فقد كان يباع في بعض 
اجلمعيات قبل رمضان بـ ٧٠٠ فلس، 
واليوم ٤ دنانير وأكثر، حتى السعر 
في الشــبرة ليس بأفضل حاال فهو 

أقل بقليل فقط.
التكييف  إلــى  الشــبرة تفتقر 
والتنظيــم، فالكثير من البســطات 

فارغة وكأننا في فرع خضار كبير 
في جمعية تعاونية ال أكثر.

غياب الرقابة على األصناف فهناك 
منتجــات رديئــة، وبعضها أصابه 
اخلراب بســبب درجــات احلرارة، 

مقارنة بالصليبية.
هناك فرق في األسعار واجلودة 
بني الشــبرات املنتشرة في الكويت 
وســوق اخلضار والفاكهة املركزي 

في الصليبية.

ال عالقة للحرب األوكرانية -الروسية فاألصناف بعضها محلي وبعضها من السعودية ولبنان وسوريةالصالح لـ «األنباء»: التسوق في الشبرة أفضل.. وهناك تنوع في األصناف ومنافسة بني الباعة

الكندري لـ «األنباء»: الرقابة غائبة والتجار يتالعبون.. ال حماية للمستهلك وبعض املنتجات غير صاحلةالعجمي: الشبرة أرخص.. وارتفاع أسعار الطماطم وبعض األصناف سببه أنها ليست في موسمها

ملشاهدة الڤيديو

تعاون كويتي- قطري في مجاالت تنفيذ وإنشاء وصيانة الطرق

صدر مرسوم باملوافقة على مذكرة تفاهم بني 
حكومة الكويت وحكومة قطر بشأن التعاون في 
مجاالت حتسني أعمال تنفيذ وإنشاء وصيانة 

الطرق، وجاء باملرسوم:
مادة أولى

املوافقة على مذكــرة التفاهم بني حكومة 
الكويــت وحكومــة قطر بشــأن التعاون في 
مجاالت حتسني أعمال تنفيذ وإنشاء وصيانة 
الطرق، واملوقعة في مدينتي الكويت والدوحة 
عبر تقنية االتصال املرئي بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١٧ 

واملرافقة نصوصها لهذا املرسوم.
وتضمنت املذكرة ما يلي:

املادة األولى

إن األهــداف الواردة مبذكرة التعاون هذه 
والتي يشار اليها فيما بعد بعبارة املذكرة هي:

أـ  زيادة املنفعة املتبادلة مبشاركة التكنولوجيا 
واخلبرات في مجال حتسني أعمال تنفيذ وإنشاء 

وصيانة الطرق.
بـ  توسيع التعاون بني البلدين من اجل تطوير 
وحتسني القدرات التنافسية على الصعيدين 

احمللي والعاملي.
ج ـ يتــم تفعيل بنود هــذه املذكرة من خالل 
جلنة فنية مشتركة، ويقوم الطرفان باالجتماع 
بالتنــاوب فــي البلديــن او حســب االتفاق، 
وتســتعرض اللجنــة ما مت تنفيــذه وتقييم 

النتائج.
املادة الثانية

إن التعاون مبوجب هذه املذكرة يتضمن 
على سبيل املثال وليس احلصر املجاالت التالية:

١ـ  تبادل املعلومات واخلبرات في مجال أعمال 
تنفيذ وإنشاء وصيانة الطرق وكذلك التقنيات 

اخلاصة لتحسينها.
٢ـ  اجراء األبحاث امليدانية املشتركة وتطبيق 
النتائــج الناجمة عن كل بحــث في املجاالت 

املذكورة في املادة االولى.
٣ـ  تبادل وفود من الكوادر املختلفة في دورات 

تدريبية ميدانية قصيرة في كال البلدين.
٤ ـ تبــادل املعلومات حول املقاييس والنظم 

التقنية املطبقة في كال البلدين لضمان جودة 
الدراســات واإلنشــاء في مجال أعمال تنفيذ 
وانشــاء وصيانة الطــرق بهدف توحيد هذه 

النظم والقياسات.
٥ـ  مبادلة املعلومات العلمية والتقنية باالضافة 

الى الوثائق املتعلقة بها.
٦ ـ تطوير االســتراتيجيات الالزمة لتحقيق 

املبتغى في هذه املذكرة.
٧ ـ مجــاالت اخرى، ذات صلــة، يتفق عليها 

الطرفان.
املادة الثالثة

مع عدم اإلخالل بالقوانني واألنظمة املعمول 
بها في كال البلدين:

١ـ  يتم تفعيل بنود هذه املذكرة من خالل جلنة 
فنية مشــتركة، ويقوم الطرفــان باالجتماع 
بالتناوب في كال البلدين او حســب االتفاق، 
وتســتعرض اللجنــة ما مت تنفيــذه وتقييم 

النتائج.
بـ  يتم انشاء فريق قطري- كويتي (ويشار 
اليه فيما بعد بعبارة «مجموعة العمل») للعمل 
على التعاون التكنولوجي ويتكون من مسؤول 
واحد (رئيس مناوب) باالضافة الى منسق من 
كال البلدين، ويســمح ملمثلي املعاهد العلمية 
واملختبــرات واملنظمات باملشــاركة في حالة 

الضرورة.
جـ  تلتزم مجموعة العمل مبســؤولية إجناز 
العمل املنشود كما ذكر مبوجب املادة األولى 
مــن هذه املذكــرة مع عدم االخــالل بالقوانني 
واالنظمــة املعمول بها فــي كال البلدين على 

النحو التالي:
١ ـ حتديــد مجــاالت التعــاون املرغوبة محل 

االهتمام املشترك.
٢ـ  دراسة وتقييم نظام ضبط اجلودة ووضع 

اقتراحات جديدة في مجال التطوير.
٣ـ  دراسة وتقييم املواصفات الفنية اخلاصة 
بإنشاء وتنفيذ الطرق ووضع اقتراحات جديدة 
مبجال تطويرها باتبــاع املواصفات العاملية 

مبا يتناسب معها.
٤ـ  عمل تقييم عام ملصانع االسفلت واملختبرات 
وحتديــد جوانب النقــص والقصور ووضع 

اآلليــات واالجــراءات الالزمة لتلــك املصانع 
واملختبرات لتأهيلها طبقا للمواصفات العاملية 

املعتمدة.
٥ ـ عمــل حتليــل كامل لعينات مــن اخللطة 
االسفلتية لتقييم وتصنيف مادة البتموتني 
من حيث اجلودة مبقارنتها مع املنتج في دول 

اخلليج وغيرها من الدول.
٦ـ  ترشيح مختبر من املختبرات املعتمدة لدى 
الطــرق الثاني (آيزو ١٧٠٢٥) ليعمل كمختبر 
مركزي «طرف ثالث» للطرف االول بالتعاون 
مع املركز احلكومي حلني تأهيل املركز احلكومي 

ليصبح مركزا معتمدا (آيزو ١٧٠٢٥).
٧ـ  يقوم املختبر املرشح «طرف ثالث» بتصميم 
واعتماد اخللطات االسفلتية بنظام املارشال مع 
البيتومني احملسن واجراء اختبارات االسفلت 

االخرى.
٨ـ  تدريب الكوادر الفنية املتخصصة من خالل 

برامج تدريبية ذات مرجعية فنية دولية.
٩ ـ أي مواضيع اخرى قد يقررها الطرفان.

املادة الرابعة

١ ـ يجري الطرفان االجتماعات لفريق العمل 
بشكل دوري او عند الضرورة بإقرار الطرفني، 

وذلك بالتناوب بني كال البلدين.
٢ ـ ميكــن للطرفني بعد االتفــاق على امليعاد 
واملكان بناء على القوانني واللوائح بكال البلدين 
عقد اجتماع فرق العمل خضوعا لبند توافر 

األموال.
٣ ـ يبذل كال الطرفني أقصى جهدهما لتوفير 

الدعم املالي الالزم للمشروع.
٤ ـ تداول تكلفة األنشــطة املذكورة مبوجب 

هذه املذكرة بني الطرفني بناء على اتفاقهما.
٥ ـ يســهل كال الطرفني الدخول واالقامة 
واخلروج من البلد املضيف للمشــاركني 
بأي نشاط يخص املشروع املشترك بني 

البلدين.
٦ـ  يجب على أي كيانات أخرى داخل قطر او 
الكويت في حال الرغبة بإجراء بروتوكوالت 
او اجراء اي انشطة متعلقة بالتنفيذ العلمي 
للموضوع محل العقد احلصول على موافقة 

كتابية مسبقة من كال الطرفني.

املادة اخلامسة

يقوم الطرفان بعقد اجتماعات تشاورية عبر 
القناة الديبلوماسية بناء على طلب اي منهما 
وذلك بهدف وضع برنامج تعاون واستعراض 
مــا مت تنفيذه من أوجه التعاون املتفق عليه 
والتــي وردت ضمن هذه املذكرة، ويســعيان 
معا للتغلب على أي مصاعب، أو سوء فهم او 
خالف بتنفيذ او تفسير أحكام هذه املذكرة قد 
يحدث بني الطرفني، وذلك بروح من التعاون 

والثقة املتبادلة.
املادة السادسة

يتحمــل كل طرف النفقــات التي يتكبدها 
في األنشطة التعاونية التي تندرج حتت هذه 
املذكــرة طبقا للتنظيــم الداخلي املعمول بها 
في كال البلدين وفي حدود االعتمادات املالية 
املتاحة لكل طــرف ما لم يتفق الطرفان على 

خالف ذلك كتابة.

املادة السابعة

أ ـ تدخــل هذه املذكرة حيز النفاذ اعتبارا من 
تاريخ االشــعار االخير الــذي يخطر فيه كل 
من الطرفني الطرف اآلخر عن طريق القنوات 
الديبلوماســية باســتيفائه لــكل االجراءات 

الدستورية الالزمة لنفاذها.
ب ـ تظــل هــذه املذكرة ســارية املفعول ملدة 
عامني من تاريخ نفاذها وجتدد تلقائيا ملدة/ 
ملدد اخرى مماثلة، ما لم يخطر احد الطرفني 
الطرف اآلخر كتابيا برغبته في انهائها وذلك 

قبل ٦ اشهر من تاريخ انتهائها على األقل.
ت ـ ال يؤثــر التعاقد على األنشــطة اجلارية 

بالفعل إال إذا قرر الطرفان خالف ذلك.
ثـ  ال يحق ألي من األطراف إفشاء اي معلومات 
متعلقة باملذكرة محل التعاقد ألي طرف ثالث 

من دون موافقة كتابية من الطرف اآلخر.
جـ  يجــوز ألي طــرف من الطرفــني ادخال اي 
تعديالت على هذه املذكرة من وقت آلخر باتفاق 
الطرفني وذلك كتابيا وعبر الطرق الديبلوماسية، 
على ان تدخل هذه التعديالت حيز النفاذ وفقا 

للمنصوص عليه في الفقرة أ من هذه املادة.

النتائـج الناجمـة عـن كل منهـا تبـادل اخلبـرات واملعلومـات وإجـراء األبحـاث امليدانيـة املشـتركة وتطبيـق 
بشـأنها جديـدة  اقتراحـات  ووضـع  الطـرق  وتنفيـذ  بإنشــــاء  اخلاصــة  الفنيـــة  املواصفــات  دراسـة 


