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شرباكة
يوسف الشهاب

»كورونا« الصعود إلى األسفل
يتأمل  لكن من  البعض،  لدى  اليوم غريبًا  الزاوية  قد يكون عنوان 
بوباء  املركزة  والعناية  والوفيات  اإلصابة  ح��االت  تصاعد  مؤشر 
كورونا في الفترة األخيرة على األقل، يدرك أننا في صعود املؤشر 
اليومي لالصابات، وهبوط في حاالت الشفاء، ما يعني أننا عدنا 
إلى نقطة البداية التي كنا عليها في فبراير من العام املاضي، حني 
بدأت أخبار هذا الوباء تلوح في األفق مع تصاعد الحاالت والوفيات 

في آن واحد.
بعد هذا الصعود في اإلصابات وبصورة رهيبة ومخيفة لم يعد 
أم��ام وب��اء يخفي  التردد باملواجهة، إذ إننا  التهاون أو  األم��ر يقبل 
ثالثة عناصر علينا معرفتها وبالتالي أخذ الحيطة والحذر منها 
أن��ه وب��اء خفي، فمن الصعب معرفة املصاب وغير املصاب  وه��ي 
إذا ما استفحل بضحيته واهلل  قاتل  أن��ه  إن��ه معد، وثالثها  ثم  ب��ه، 
خير حافظا، ومن كل هذه األسباب صار على كل إنسان أن يكون 
أمام مسؤوليته إذا ما أراد اإلفالت من اإلصابة وحماية أهله، وهي 
التفريط فيها فنحن في حرب ضروس  مسؤولية كبيرة ال يجب 
أم��ام عدو ال يعرف أحدنا من أين يأتيه وه��ذه وحدها تدفعنا إلى 
اليومية ومع كل من قد  لكل تحركاتنا  الحذر واالنتباه  املزيد من 

نلتقي معهم.
الكثيرة قد أغلقها أصحابها بالشمع األحمر  الدواوين  وإذا كانت 
ي��زال  ب��ال��واج��ب وحماية للنفس، ف��إن البعض ول��أس��ف ال  ش��ع��ورًا 
يكابر في قضية االنفتاح اليومي في بعض الدواوين وفي دعوات 
األعراس والتجمعات بل وحتى بعض أجهزة الدولة ال يزال أصحاب 
القرار فيها يفرضون على املوظف ضرورة الحضور اليومي وبكل 
عدد املوظفني في كل قطاع وهذا وحده تمرد على قرارات الحكومة 
بقراراتها رغم معرفتهم  فيها وكأنهم غير ملزمني  يعملون  التي 
وتداعياته  للموظفني  اليومي  الجماهيري  الحضور  بها وبخطورة 

على صحتهم قبل كل شيء.
امل��وق��ف م��ع ه��ذا ال��وب��اء ل��م يعد يحتمل امل��ج��ام��الت أو حتى ص��راخ 
الصوت  ن��واب غايتهم  احتجاج وتذمر من هنا وهناك، وال تدخل 
أكثر من صحة االنسان. نعم املوقف يحتاج تحركا حكوميا جادا 
وفاعال ووضع استراتيجية واضحة املعالم من ذوي امليدان الطبي 
 على األقل الى تخفيف الحاالت املتزايدة في الفترة األخيرة 

ً
وصوال

التي تشكل جرس إنذار وتنبيها للوضع الصحي مع هذا الوباء.
ان الجميع اليوم من مواطنني ومقيمني عليهم دور كبير ومسؤولية 
املرحلة  تحتاجها  التي  الالزمة  بالوقاية  للوباء  التصدي  في  أكبر 
وطبيعة هذا الوباء الذي قد يصعب على االنسان معرفة مصدره 

وفي أي مكان.
نعم على الحكومة دور كبير من خالل مسؤولياتها التنفيذية في 
ال��ت��ي ت��راه��ا مناسبة وتكفل ن��ج��اح املواجهة  وض��ع ك��ل اإلج����راءات 
البشر  أماكن وج��وده بني  ع��دو ال نعرف  االنتصار على  وبالتالي 

لكنه وفي الجانب اآلخر يبقى الدور األكبر على اإلنسان.

ناشطون رصدوا تعديات على الحيوانات

خالد الحطاب

لـــ سبقلا  أبـــرار بوعباس  الناشطة  قالت 
إن االشـــتـــراطـــات الــصــحــيــة داخـــــل ســوق 
الـــطـــيـــور مـــعـــدومـــة، وأن رقــــابــــة الــبــلــديــة 
ضعيفة تجاه السوق وتطبيق اإلجراءات 
الــخــاصــة بــمــواجــهــة انــتــشــار »كـــورونـــا«، 
 عن غياب متابعة الحالة الصحية 

ً
فضال

للحيوانات التي تباع.

وضع خطير

وأضـــــافـــــت: عـــنـــد زيـــــــارة الــــســــوق ورؤيـــــة 

األوســاخ املتجمعة في ممره، وتجمعات 
املـــــيـــــاه، والــــــروائــــــح الـــكـــريـــهـــة، تـــبـــن لــنــا 
خـــطـــورة اســـتـــمـــرار الـــوضـــع عــلــى مـــا هو 
عــلــيــه، نــظــرًا إلـــى إمــكــانــيــة أن تــكــون هــذه 
املنشآت بابًا النتشار فيروسات جديدة، 
إضــافــة إلـــى عـــدم الـــتـــزام الــبــاعــة والــــزوار 

الكمامات وغيرها من االشتراطات.
وأوضحت أن الباعة واملحال التجارية في 
الخارجية  املــســاحــات  يستغلون  الــســوق 
واملنطقة املحيطة، ويعرضون بضائعهم 
األقــفــاص  بــوجــود  الــخــاصــة وال يكتفون 

داخل السوق، إلى جانب غياب التنظيم.

مهملة حيوانات 

واســتــغــربــت بــوعــبــاس، الــتــي رافــقــتــهــا 
مــــجــــمــــوعــــة أخـــــــــــرى مـــــــن الــــنــــاشــــطــــن 
واملـــــهـــــتـــــمـــــن بــــــرعــــــايــــــة الـــــحـــــيـــــوانـــــات 
واملــــــحــــــافــــــظــــــة عـــــلـــــيـــــهـــــا، مــــــــن وجــــــــود 
والطيور،  والقطط  كالكالب  حيوانات، 
مــــريــــضــــة ومـــــتـــــروكـــــة فـــــي الــــســــاحــــات 
بـــاألشـــجـــار،  مـــربـــوطـــة  أو  الـــجـــانـــبـــيـــة 
وهـــي تــعــانــي أمـــراضـــًا يــمــكــن أن تنقل 
العدوى بال اكتراث من أحد، مبينة أن 
من  أكثر  على  عثروا  الناشطن  بعض 

حــيــوان يــعــانــي مــن أمــــراض ونــقــلــوهــا 
إلــــى عــــيــــادة الـــبـــيـــطـــرة لــتــلــقــي الـــعـــالج 
املـــــنـــــاســـــب، حــــيــــث كـــــــان أحـــــــد الــــكــــالب 
يــــصــــارع املـــــــوت، إلـــــى جـــانـــب انــتــشــار 
القطط  بعض  أجــســاد  على  الفطريات 
ومــعــانــاتــهــا مــن أمــــراض فــي عــيــونــهــا، 

ورغم كل ذلك هي معروضة للبيع!
وختمت: ناشدنا أكثر من مرة البلدية 
املخالفات  ملتابعة  األخـــرى  والــجــهــات 
وإجــراء الــالزم، من دون أدنى اهتمام، 
ما زاد من املخالفات واملالحظات التي 

الحيوانات. ة لحقوق  تعد إساء

سوق الطيور بال »اشتراطات صحية«
كشفت جولة نفذها 

ناشطون في مجال 
الحفاظ على حقوق 
الحيوانات في سوق 

الطيور، عن سلسلة من 
التعديات على أنواع 

مختلفة من الكائنات 
الحية، إضافة إلى غياب 

النظافة العامة داخل 
السوق وخارجه، دون أي 

وجود للجهات الرقابية.
ولم يكتِف النشطاء برصد 
التعديات فقط، بل نقلوا 
مجموعة من الحيوانات، 

التي تعاني إهماالً من 
الباعة داخل السوق 

وخارجه، وأخرى وجدت 
تصارع الموت في الساحة 

المجاورة للسوق، إلى 
عيادات البيطرة لتلقي 

العالج ومحاولة إنقاذها.

 ال اكتراث من الجهات 
الرقابية.. و»البلدية« غائبة

 بوعباس لـ سبقلا: الوضع 
خطير.. حيوانات مريضة 

ومعروضة للبيع! 

 مواطنون: 
الطلب المسبق 

لألغنام يضمن 
عدم ارتفاع 

األسعار
 

 »النعيمي« 
بـ125 ديناراً.. 

و»الشفالي« بـ70

القرارات الحكومية األخيرة جاءت بما ال يشتهي بائعو »الحالل«

سوق الماشية ركود كبير.. وأسعار مرتفعة
عبدالرزاق المحسن

الحكومية  القرارات  انعكست 
املاشية  األخيرة على أســواق 
فــــي الــــبــــالد، خـــصـــوصـــًا قــــرار 
مـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء بـــمـــنـــع أي 
اجتماعية،  والئم ومناسبات 
وقرار وزارة التجارة الصادر 

مؤخرًا بحظر تصدير األغنام 
واملــســتــوردة  املحلية  واملــاعــز 

ملدة ثالثة أشهر.
فـــي  سبقلا  جــــــــولــــــــة  لــــــكــــــن   
األســــــــواق كــشــفــت عــــن تــأثــيــر 
كــبــيــر لـــقـــرار مــجــلــس الـــــوزراء 
بـــــوقـــــف األنــــشــــطــــة املــتــعــلــقــة 
باالحتفاالت وتأجير القاعات 

والـــــــخـــــــيـــــــام والـــــتـــــجـــــهـــــيـــــزات 
الــغــذائــيــة، حــيــث كـــاد الــســوق 
ما  املعهود،  الزخم  من  يخلو 
تسبب في ركود كبير وهدوء 
ملحوظ، لكن كان الفتًا أيضًا 
غالء األسعار وتوافر كميات 
مـــن الـــلـــحـــوم األســـتـــرالـــيـــة في 

شركة املواشي وغيرها.
األجــــــــــــــواء،  رصــــــــــــدت  سبقلا 
أمــــس، فــي ســـوق املــاشــيــة في 
جــلــيــب الــشــيــوخ، ولــوحــظ أن 
إقـــبـــال املـــواطـــنـــن واملــقــيــمــن 
على السوق لم يعد كما كان 
فـــي الــســابــق، ال ســيــمــا خــالل 
األشـــــهـــــر الـــقـــلـــيـــلـــة املـــاضـــيـــة، 
وألســـــبـــــاب مـــتـــفـــاوتـــة، حــيــث 
تـــــراوحـــــت أســــعــــار الــــخــــروف 
النعيمي بن 95 و125 دينارًا 
)4 إلــى 5 أشــهــر(، وكــان سعر 
الــــخــــروف الــشــفــالــي يـــتـــراوح 
إلــى   3( ديــــنــــارًا  و80   70 بـــن 
تـــــوافـــــرت  فــــيــــمــــا  4 أشـــــــهـــــــر(، 
كـــمـــيـــات مــــــحــــــدودة جــــــدًا مــن 
واألردنية  السعودية  األغنام 
مختلفة،  وبكميات  وغيرها، 
فـــوصـــلـــت أســـــعـــــار الــــخــــروف 
إلـــــى 85 ديــــنــــارًا،  الـــســـعـــودي 
ديـــنـــار،  إلـــــى 100  واألردنـــــــــي 

وبحسب العمر واألعالف.
وأرجع الباعة أسباب الركود 
إلـــى عـــدم تــنــظــيــم املــنــاســبــات 
االجــتــمــاعــيــة كــمــا كــــان عليه 
الـــوضـــع قــبــل فـــتـــرة بــســيــطــة، 
بسبب اإلجــراءات االحترازية 
املــصــاحــبــة ألزمـــة »كـــورونـــا«، 
 عن تفضيل املستهلكن 

ً
فضال

لألغنام التي تباع في بعض 
الصناعية  كالشويخ  املواقع، 
وشــــــركــــــات املـــــــواشـــــــي، نـــظـــرًا 
مقارنة  أســعــارهــا  النخفاض 

بأسعار سوق املاشية.

»األسترالية« مفضلة

أشــار مواطنون  من جانبهم، 
إلى أن شركة املواشي وغيرها 
تــــوفــــر األغـــــنـــــام األســـتـــرالـــيـــة 
وبــــــأســــــعــــــار مــــنــــاســــبــــة لـــكـــل 
الشرائح تصل إلى 57 دينارًا، 
للمستهلكن  مــفــضــلــة  وهــــي 
عـــــمـــــومـــــًا، بـــســـبـــب جـــودتـــهـــا 
وأســــعــــارهــــا، الفـــتـــن إلـــــى أن 
أقل سعر لشراء الخروف في 
أســواق املاشية يصل إلى 60 
دينارًا، موضحن أنهم كانوا 
يــتــوقــعــون انــخــفــاض أســعــار 
إيـــقـــاف تنظيم  األغــــنــــام بــعــد 

املناسبات االجتماعية.
ولــفــتــوا إلـــى أن هــنــاك أغنامًا 
تــــبــــاع بــــــــــ120 ديــــــنــــــارًا، وهـــو 
مــــــا يــــــعــــــادل ســــعــــر خــــروفــــن 
أســــتــــرالــــيــــن، مـــشـــيـــريـــن إلـــى 
ضــــرورة إفــســاح املــجــال أمــام 
دخول كميات أخرى إضافية 
من األغنام لألسواق؛ لضمان 
وعودتها  األســعــار  انخفاض 
كـــمـــا كـــانـــت عــلــيــه ســـابـــقـــًا، ال 
ســيــمــا مـــع قـــرب دخــــول شهر 

رمضان.  

ديــنــاراً   125  -  95
ـــــــروف  ـــــــخ ـــــــل ل

النعيمي 

ــاراً  ــن دي  80  -  70
ـــــــروف  ـــــــخ ـــــــل ل

الشفالي

85 ديناراً للخروف 
السعودي

 100 دينار لألردني 

 60 ديناراً للخروف 
األسترالي 

 األسعار في سوق 
األغنام 12 الجاري

سوق الطيور يحتاج رقابة
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