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عيد االضحى المبارك ينعش
الحركة التجارية في المالحم في
الناصرة والمنطقة
مع حلول عيد االضحى املبارك  ،يشهد الوسط العربي  ،اقباال كبيرا على شراء االضاحي واللحوم ،
فالعيد يرتبط بشعيرة األضاحي  ،وتعتبر عطلة العيد مناسبة للقاء االسرة واالقارب واملعارف في
رحالت وسهرات ال تخلو من شي اللحوم ...
مراسل صحيفة بانوراما التقى مع جزارين في الناصرة واملنطقة وسألهم عن مدى اقبال االهالي على
شراء االضاحي واللحوم  ،حيث يقول من يتابع سوق اللحوم ان "اسعار اللحوم كانت قد شهدت
ارتفاعا ً مبالغا ً به قبل سنوات  ،بينما جند اليوم ان اسعار حلم اخلروف تتراوح بني  65شيقل الى 80
شيقل بينما كانت في السابق تصل الى  95شيقل ! " ...
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" اقبال كبير على شراء خراف كاملة "
هذا هو الشاب اياد ع��واودة من ملحمة ماهر عواودة
الذي يقول أن " احلركة التجارية واالقبال على شراء
اللحوم والتحضيرات لعيد االضحى املبارك ازدادت
في األيام األخيرة " .
وأضاف عواودة  " :هناك اقبال كبير على شراء خروف
كامل ايضا  ،لكون السعر يختلف  ،والن العائالت
تفضل ان تشتري كمية من اللحوم للعيد بأقل تكلفة
من شراء اللحوم باملفرق  .نحن نحرص على ارضاء
الزبون وتزويده بأجود انواع اللحوم وافضلها  ،وأنا
استغل الفرصة ألتقدم بأحر التهاني لالمة االسالمية
مبناسبة حلول عيد االضحى املبارك".

" نختار الذبائح بانفسنا "
من جانبه  ،يقول صاحب " ملحمة عدن " في الناصرة بالل
زعبي  " :نحن نحرص على ارض��اء الزبون واعطائه طلبه

من اج��ود ان��واع اللحوم  ،ومن افضل احلظائر في البالد ،
حيث نختار الذبائح بانفسنا  ،لنوفر لزبوننا حلما بافضل
نكهة ممكنة  ،خصوصا ً في حلم اخلروف ".
واستطرد زعبي يقول  " :مبناسبة حلول عيد االضحى
املبارك قررنا ان نبيع كيلو حلم اخلروف الكامل بسعر 65
شيقل  ،وثمن كيلو العجل الطازج  49شيقل  ،وال يسعنا
اال ان نهنئ االم��ة االسالمية والعربية
بحلول عيد االضحى املبارك وكل عام
واجلميع بألف خير ".

واسترسل عواودة يقول  " :هناك اشخاص يبحثون
عن اضحية كاملة وغالبيتهم يتوجهون ال��ى م��زارع
وح�ظ��ائ��ر ول�ي��س ال��ى امل�لاح��م  ،ل�ك��ن ال��زب��ائ��ن عندنا
يفضلون ش��راء خ��روف كامل او حلم خ��روف وعجل
ون�ع��د اي�ض��ا لهم الكباب  ،وغالبية ال��زب��ائ��ن يطلبون
جتهيز اللحوم للشي وهذا ما مييز العيد واالحتفال به،

" ال عيد بال شراء حلوم "
أم� ��ا ع �ل��ي ع � � ��واودة م ��ن " ملحمة
ع� � ��واودة " ف ��ي ال��ري��ن��ة ف �ي �ق��ول :
"عموما ال مي��ر العيد اذا ل��م يشتر
احملتفل ال�ل�ح��وم وي�ق��وم بشيها ...
نحن ن�ح��رص على ت��زوي��د ال��زب��ون
بلحم خ ��روف ط ��ازج وش�ه��ي وذو
نكهة عالية ".

اياد عواودة

بالل زعبي

وكل عام وانتم بخير ".

" اسعار معقولة تناسب اجلميع "

أمي��ن زعبي من " ملحمة احل��اج علي ق��دورة " أدلى
هو اآلخ��ر بدلوه قائال  " :بسبب الطلب املتزايد على
شراء افضل انواع اللحوم وخصوصا
حلم اخلروف البلدي  ،ارتأينا الوقوف
ع �ن��د ط �ل��ب ال��زب��ائ��ن وق �م �ن��ا بتجهيز
كمية كبيرة من حلم اخل��روف البلدي
باسعار معقولة تناسب اجلميع ".
وت��اب��ع زعبي يقول  " :نحن نحرص
جيدا على ارضاء الزبون بافضل انواع
اللحوم  ،وبرأيي " ال ُيعلى " على حلم
اخل ��روف ال�ب�ل��دي ال��ذي يتمتع مب��ذاق
خ��اص  ،وأن��ا استغل الفرصة ألهنئ
جميع احملتفلني بعيد االضحى املبارك
وكل عام ونحن بألف خير ".
علي عواودة

