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طموح كبير
وإصرار أكبر

ب��اإذن اهلل  ع��ر التعاون بني جمي��ع االأع�صاء يف جمل���س االإدارة وبدعم م��ن املزارعني �ص��وف ن�صري ب�صفينة 

االحتاد اإىل بر االأمان وتنفيذ كل املطالب التي من �صاأنها خدمة املزارع الكويتي.

اإن رحل��ة االأل��ف ميل تبداأ بخط��وة نحو حتقيق املطال��ب التي طال انتظاره��ا  للمزارعني واأنه��ا انطلقت مع  

امل�ص��روع احلي��وي الذي ي�صه��ل الكثري من العناء واجله��د والوقت على املزارع الكويت��ي يف تخلي�س معامالته 

مبكت��ب خدمت��ه يف مقر االحت��اد بالكويت وذلك بع��د اأن ح�صلنا على موافق��ة هيئة الق��وى العاملة ممثلة 

مبديره��ا العام عبداهلل املطوطح وا�صتعدادهم لهذا العمل الوطني املهم بعد اأقل من اأ�صبوع ح�صول االحتاد 

عل��ى موافقة وزارة الداخلية ممثل��ة باللواء ال�صيخ مازن اجلراح يجعلنا ن�ص��ل لنقطة العمل والبدء بتنفيذ 

امل�ص��روع م��ن خالل جتهي��ز املكان وتوفري اأجه��زة احلا�صب االآيل والطابع��ات ومكائن الت�صوي��ر وفرز عدد من 

املوظف��ني مل�صاعدة وزارة الداخلية وهيئة القوى العامل��ة و�صوف ن�صعى لريى هذا امل�صروع النور والذي وعدنا 

من خالله املزارعني بتنفيذه بعد عقد اأول موؤمتر �صحفي ملجل�س االإدارة بعد الفوز بثقة املزارعني .

و م��ع تنفي��ذ هذا امل�ص��روع احليوي  وامله��م ن�صري بخط��وط متوازية للعمل عل��ى تنفيذ الكثري م��ن امل�صاريع 

اخلدماتية للمزارعني منها التوا�صل مع اجلهات املخت�صة ملعاجلة كل ما يعيق عمل املزارع والتو�صع باملزروعات 

ومنه��ا ان �ص��اء  اهلل التو�صع باملناف��ذ الت�صويقية  وتوفري املع��دات الالزمة واإعادة العم��ل لالأ�صواق يف املناطق 

الزراعي��ة مبا يخدم م�صالح املزارعني  اىل جان��ب العمل لتجنب الوقوع يف اأزمات توفري املياه للمزارع مع بدء 

مو�ص��م احلر وبالتعاون لتنفيذ خطة العم��ل املر�صومة ملجل�س االدارة  بالعمل امل�صتم��ر بروح الفريق الواحد 

واليد الواحدة بني اأع�صاء جمل�س االدارة .

طموحاتنا كبرية واإ�صرارنا اأكر على التنفيذ .  

✷

✷



طلب  ت��ن��ف��ي��ذ  مت���ان���ع  ال  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة   : اجل������راح  م�����ازن 
امل���زارع���ن إن��ش��اء م��رك��ز خل��دم��ت��ه��م ف��ي م��ق��ره��م بالشويخ 

على  اإلدارة  م��ج��ل��س  ح���ص���ول  ب���ع���د   : ال��ص��ب��ي��ح  ب������راك 
سيبدأ  الداخلية  ووزارة  العاملة  ال��ق��وى  هيئة  موافقة 
ال���ع���م���ل ال���ف���ع���ل���ي ف����ي إن����ش����اء م����رك����ز خ����دم����ة امل����زارع����ن   

أبدى وكيل وزارة الداخلية لشؤون اجلنسية واإلقامة اللواء 
الشيخ مازن اجلراح الصباح استعداده إلنشاء مركز خدمة 
للمزارعني في املقر الرئيس لالحتاد بالش������ويخ الصناعية 
خلدمة املزارعن وتس������هيال ملعامالتهم نظير ما يقومون به 
م������ن عمل وطني في توفير اإلنت������اج الزراعي ويحافظ على 
األم������ن الغذائي ليك������ون املقابل دعمه������م معنويا من خالل 

تسريع اإلجراءات لهم وعدم تعطيلهم قدر املستطاع .
وأك������د اجلراح في تصري������ح صحفي بعد اس������تقباله رئيس 
االحت������اد الكويت������ي للمزارعني براك فه������د الصبيح يرافقه 
أمني الصن������دوق باالحتاد بدر مطلق نصار الش������ريعان أن 
وزارة الداخلي������ة ممثلة بقطاع ش������ؤون اإلقامة تلقت طلب 
االحتاد الكويتي للمزارعني في ش������أن إنشاء مكتب خلدمة 
املزارعني مبقر االحتاد بالش������ويخ بالتعاون مع هيئة القوى 
العاملة إلجناز معامالت املزارعني بش������كل أسرع وال منانع 
ف������ي مد يد العون لدع������م املزارع الكويتي نظير ما ملس������ناه 
من حماس لدى رئيس االحت������اد وأمني الصندوق وأعضاء 
مجل������س اإلدارة في تعهدهم في توفي������ر كافة االحتياجات 
وس������وف نقف إلى جانبهم ونس������اندهم في هذا املش������روع 
احليوي واملهم مما يخفف العب على اإلدارات باحملافظات 
من جهة وتقدمي العون واملساعدة للمزارع الكويتي من جهة 
أخرى في تخليص معامالته بأسرع وقت ودون عناء واملهم 

في مكان واحد .
وبدوره أشاد رئيس االحتاد الكويتي للمزارعني براك الصبيح 
بتفهم وكيل وزارة الداخلية لشؤون اجلنسية واإلقامة اللواء 
الش������يخ مازن اجلراح الصباح لطلب االحتاد ووعد بدعمه 
لهذا املشروع احليوي الذي يسهل الكثير من العناء واجلهد 
والوق������ت على املزارع الكويتي في تخليص معامالته مبكتب 
خدمته في مقر االحتاد بالكويت وبعد موافقة هيئة القوى 

العاملة ممثلة مبديرها العام عبدالله املطوطح واستعدادهم 
لهذا العمل الوطني املهم وتبعته بعد أقل من أسبوع حصول 
االحتاد على موافقة وزارة الداخلية ممثلة باللواء الش������يخ 
م������ازن اجلراح يجعلن������ا نصل لنقطة العم������ل والبدء بتنفيذ 
املش������روع من خالل جتهيز املكان وتوفير أجهزة احلاس������ب 
اآللي والطابعات ومكائن التصوير وفرز عدد من املوظفني 
ملساعدة وزارة الداخلية وهيئة القوى العاملة وسوف نسعى 
ليرى هذا املشروع النور والذي وعدنا من خالله املزارعني 
بتنفي������ذه بعد عقد أول مؤمت������ر صحفي ملجلس اإلدارة بعد 

الفوز بثقة املزارعني . 
وقال الصبي������ح أن مجلس اإلدارة بتع������اون جميع األعضاء 
وبدعم من املزارعني س������وف نسير بسفينة االحتاد إلى بر 
األم������ان وتنفيذ كل املطالب التي من ش������أنها خدمة املزارع 

الكويتي.

> ال�صيخ مازن اجلراح يتو�صط براك ال�صبيح وبدر ال�صريعان 

أبدى استعداه لخدمة المزارعين خالل لقائه رئيس االتحاد المزارعين براك الصبيح و بدر الشريعان
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ب��������راك ال����ص����ب����ي����ح: اف����ت����ت����اح ص����ال����ة خ�����دم�����ات م���ت���ك���ام���ل���ة خل����دم����ة امل�������زارع�������ن مب����ق����ر االحت����������اد ب���ال���ش���وي���خ
زف رئي������س مجلس إدارة االحت������اد الكويت������ي للمزارعني براك 
الصبيح البشرى جلميع املزارعني مبوافقة الهيئة العامة للقوى 
العاملة عل������ى افتتاح صالة خدمات متكامل������ة في مقر االحتاد 
الكويت������ي للمزارعني الكائن مبنطقة الش������ويخ الصناعية خالل 

وقت قصير للمساهمة في تسهيل إجراءات املزارعني.
وقال  الصبيح في تصريح للصحفيني بعد اجتماعه مدير الهيئة 
العامة للقوى العاملة عبد الله املطوطح  وسبقه مع ن�ائب املدير 
الع��ام لالستقدام واالس������تخ�دام أحمد محمد املوسى بحضور  
نائب رئي������س مجل������س اإلدارة عبدالله محم������د الدماك وأمني 
الصندوق بدر مطلق نصار الش������ريعان لقد متت مناقشة توفير 
صالة خدم������ات متكاملة في مقر االحت������اد الكويتي للمزارعني 
وذلك بهدف تس������هيل وتيسيير معامالت اإلخوة املزارعني حتت 
س������قف واحد مبقر االحت������اد الكويتي للمزارع������ني الكائن مقره 
مبنطقة الشويخ الصناعية إلجناز كل ما يتعلق بإقامات العمالة 
الزراعي������ة باإلضافة إلى رغبة االحتاد بتوفير كل مس������تلزمات 

صالة اخلدمات من أجهزة وموظفني.
وأض������اف الصبيح أن و ف������د االحتاد الكويت������ي للمزارعني نقل 
إلى قي������ادات القوى العاملة مش������اكل ومعاناة امل������زارع الكويتي 
والتي متثلت ف������ي وقف ملفات احليازات الزراعية وآلية تقدير 
االحتياج وطرق وأسلوب التفتيش على املزارع وضرورة الفصل 
ب������ني املزرعة املنتجة وغير املنتجة وتس������هيل إج������راءات املزارع 

املنتجة واملثبتة من خالل اإلحصاء الزراعي لدى الهيئة العامة 
لشئون الزراعة والثروة السمكية.

وق������ال الصبيح إن املس������ئولني في الهيئة العام������ة للقوى العاملة 
وع������دوا بحل جميع املش������اكل التي يعاني منها امل������زارع الكويتي 
في وقت قصير وذلك دعماً وتس������هياًل من الهيئة العامة للقوى 

العاملة جلميع املزارعني.
وأكد الصبيح أن وفد االحتاد الكويتي للمزارعني وممثلي الهيئة 
العامة للقوى العاملة اتفقوا على ضرورة محاربة جتار اإلقامات 
املتسترين في القطاع الزراعي والذين يشكلون عبئاً على الدولة 

بشكل عام واملزارعني بشكل خاص.
واختتم رئيس مجلس إدارة االحت������اد الكويتي للمزارعني براك 
الصبي������ح تصريحه بالش������كر  نيابة عن اإلخ������وة املزارعني  إلى 
كل من معالي وزيرة الش������ئون االجتماعية والعمل  هند الصبيح 
واملدير الع������ام للهيئة العامة للقوى العامل������ة عبد الله املطوطح 
و أحم������د محم������د املوس������ى ن�ائ������ب املدي������ر الع��ام لالس������تقدام 
واالستخ�دام على دفع ميكنة إجراءات استخراج أذونات العمل 
والتجديد والتحويل عن طريق الربط اآللي املباشر مع الهيئات 
واملؤسسات والش������ركات واألفراد مما يؤدي إلى تقليل الروتني 
اليومي وطوابير انتظار املراجعني والذي ينعكس حتماً بش������كل 
إيجابي على رافد كبير ومهم في تأمني األمن الغذائي والوطني 

لوطننا احلبيب.

> عبداهلل املطوطح يتو�صط ممثلي املزارعني 
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حّل وزير العدل وزير الدولة لش������ؤون مجلس األمة الدكتور 
فالح الع������زب، ضيفاً على ديواني������ة »آل صامل« في الوفرة 
ليتج������اذب أط������راف احلديث ع������ن الزراعة م������ع رّواد هذه 
الديواني������ة العامرة فب������ني باعتباره مزارعاً محب������اً للزراعة 
وحائزاً ملزرعة متوسطة املساحة واإلنتاج في منطقة الوفرة 
الزراعي������ة أهمية إق������رار قانون زراعي متكام������ل يتفق على 
بن������وده اجلهات املعنية وأوالها االحت������اد الكويتي للمزارعني 
باعتباره ممث������اًل للمزارعني جميعاً ف������ي املناطق الزراعية، 
بهدف تش������جيع املزارع الكويتي على اإلنتاج املثمر وتسويق 

المزرعة خلوة بالنفس.. والتأمل والراحة..

الوزي���ر الع���زب:  قانون ش���امل 
لتش���جيع امل���زارع الكويتي على 
اإلنتاج املثمر والتسويق املربح

ه������ذا االنتاج مبا يعود بالربح امل������ادي على املزارع وبالفائدة 
املرجوة على املس������تهلك ف������ي الكويت، مرك������زاً على أهمية 
السماح للمزارع املنتج ببيع إنتاجه احمللي بحرية سواء على 
جزء من مزرعته أو في أي مكان يراه مناسباً من الكويت.. 
وطامل������ا هو مزارع منتج فلماذا ال تش������رع له اجلهات املعنية 
بي������ع مزروعاته وإنتاجه في مكان أو مح������ل من مزرعته بل 
وتس������اعده على هذا خدمة له وجلموع املستهلكني كأن تقوم 
اجلهات املعنية مبراقبة ما يبيع والتوجيه واإلرشاد، كي يبيع 
للمس������تهلكني إنتاجاً س������ليماً وآمناً صحياً بأسعار متهاودة، 
صحي������ح أن ظاهرة اقتطاع جزء من مزارع الوفرة والعبدلي 
بدأت تنتش������ر في بعض أرجائها لكنني أحتدث عن أن يكون 
األمر بش������كل رس������مي فالكثير من مزارعي الكويت صاروا 
يعزفون عن الزراع������ة اإلنتاجية املثمرة، تفادياً الس������تمرار 
خس������ائرهم في اإلنتاج والتس������ويق واملفروض أن تعالج هذه 
القضية قبل تعقيدها. وقال: األمور الزراعية كي توضع في 
نصابها الصحيح حتتاج إلى تش������ريع وقانون شامل وقد آن 
األوان ليربح املزارع من عمله الزراعي املضني على حدوده 
الش������مالية واجلنوبية وحتى في وسط البالد.. وال ميكن أن 
يخال������ف مزارع كويتي يبيع إنتاجه الطازج فعاًل أو يعّد بائعاً 
متجوالً مخالفاً .. هذا ال يجوز.. علينا أن نسمح له وتشرف 
الدولة على عملية بيعه أو تش������رعن عمله، كي يس������تفيد هو 

ويستفيد أخوه املستهلك من عمله جيداً..

> الدكتور فالح العزب يت�صفح جملة املزارع 

> جانب من رواد ديوانية بن �صامل بالوفرة
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يف املزرعة تتجدد النف�س

وأوض������ح امل������زارع الدكتور فال������ح العزب في حديث������ه املقتضب ل� 
»املزارع« أنه حاز مزرعة عام 1998 في الوفرة ثم تركها لدواعي 
عمله خارج الكويت، لكن س������رعان ما ع������اد ليحوز مزرعة بذات 
الوفرة بعد انته������اء مهمته في اخلارج، فهو هاٍو للزراعة بل محباً 
له������ا بيد أن مردودها عليه نفس������ي ومعنوي ولي������س مادياً.. ففي 
مزرعته يخلو بنفس������ه ملزيد من التفكير والتأمل.. والراحة.. وال 
سيما أيام الش������تاء والربيع حيث احلضرة البديعة واإلنتاج املثمر 
مع أن مزروعاته من النخيل الذي يعتبرها ش������جرة البيئة املفيدة 
واجلميل������ة.. وعلى اجلمي������ع مزارعني كانوا أو رج������ال زراعة أن 
يولوا هذه الشجرة املباركة كل اهتمامهم ويشجعون على زراعتها 
وتسويق إنتاجها مبا يخدم اجلميع، من جهته، شرح عضو مجلس 

إدارة االحتاد الكويتي للمزارعني حس������ني س������عد بن 
صامل، أهمية تخصيص رك������ن من أركان كل حديقة 
عام������ة من قبل اجلهات املعني������ة وأولها هيئة الزراعة 
ليتمكن املزارعون من خاللها تسويق إنتاجهم الزراعي 
ه������ذه احلدائ������ق بأس������لوب راق.. واحت������اد املزارعني 
مس������تعد للتع������اون التام من أجل أن ت������ر هذه األفكار 
النور وتصير واقعاً ملموساً في معظم حدائق الكويت 
العامة، إن لم يكن كلها وختم باستعداد مجلس إدارة 
االحتاد املنتخب برئاسة براك الصبيح على املساعدة 
في كتابة القانون املتكامل والش������امل لتشجيع املزارع 
الكويتي على اإلنتاج املثمر وس������ط الصحراء وتوفير 
فرص طيبة أمامه لتس������ويق إنتاجه الطازج بأس������عار 

مناسبة له وللمستهلك في كل زمان ومكان..

> نباتات مزهرة معرو�صة للبيع يف الوفرة

> ح�صني بن �صامل مع الوزير فالح العزب> الوزير العزب مع �صامل بن �صامل

> ح�صني عبدالرحمن يتو�صط املهند�س هادي بن �صامل وعبدالعزيز حقان

> عبدالرحمن بن �صامل

> الوزير فالح الع��زب و�صط جمموعة من رواد ديواني��ة بن �صامل العريقة 

> حممد نا�صر بن �صامل
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هنأ جميع المزارعين بإعادة شبرة األندلس لالتحاد بشكل قانوني وبالطرق الودية

خالد مبارك : تنازلت عن أي حقوق  وسلمت 65 
بسطة و30 مخزنا لاتحاد الكويتي للمزارعني 
دعما إلخواني املزارعني وإنهاء النزاع القائم

هنأ رئيس االحت������اد الكويتي للمزارعني 
براك الصبيح جميع املزارعني مبناسبة 
استالم االحتاد شبرة األندلس والرقعي 
وإعادتها من قبل املستثمر خالد مبارك 
ال������ذي س������لمها طواعية مس������اء الثالثاء 
2017/4/18 بع������د توقي������ع عق������د بني 

الطرفني بحضور مدير عام االحتاد فهد 
اخلش������اب ومراقب عام سوق األندلس 

أحمد الشريفي .
وف������ي هذا الصدد أش������اد رئيس االحتاد 
براك الصبي������ح بتعاون املس������تثمر خالد 
مبارك وقال: هذه س������مات أهل الكويت 

ف������ي توادهم وتس������امحهم وتراحمهم مع 
بعضهم البعض في حل االشكاالت بطرق 
ودية  حيث قام بالتوقيع على العقد املبرم 
بني الطرفني بعد رغبته في تسوية النزاع 
وإنهائه صلحا وإخالء وتسليم البسطات 
إعتبارا من تاريخ توقيع العقد وقد عرض 

> براك ال�صبيح وخالد مبارك يوقعان العقد بح�صور اخل�صاب 
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على الطرف األول رغبته في التصالح .
 وأوضح الصبيح أن الطرفني إتفقا على 
إنهاء عقد االس������تثمار املبرم واملؤرخ في 
19 م������ارس 2016 واملتضمن اس������تثمار 
الطرف الثاني 65 بس������طة و 30 مخزنا 
في منف������ذ االحتاد التس������ويقي مبنطقة 
األندلس واعتب������اره كأن لم يكن وعدمي 
األث������ر قانوني������اً اعتبارا م������ن 18 إبريل 
2017 وال يج������وز ألي طرف االحتجاج 

بهذا العقد لدى اآلخر أو الغير .
بدوره أكد املس������تثمر خال������د مبارك أنه 
تنازل عن أي حقوق له وتسليم البسطات 
واملخازن إلى االحتاد الكويتي للمزارعني 
وذلك دعما منه إلخوانه املزارعني وإنهاء 
النزاع القائم بني الطرفني مشيدا بتعاون 
االحتاد الكويتي للمزارعني وتنازله عن 

القضيه املرفوعه ضده .
وقام املس������تثمر بإبالغ جميع مستأجري 
البسطات وعددها 65 بسطة أن يدفعوا 
إيجار البسطات حملاس������ب مجلس إدارة 
االحت������اد الكويت������ي للمزارع������ني املتأخرة 
لشهري فبراير ومارس وكذلك شهر إبريل 

التي تستحق خالل أيام قليلة مقبلة .
وفي نهاية توقيع العقد اس������تلم كال من 
الطرفني نس������خة منه وبذلك تعود شبرة 
األندلس إلى س������يطرة االحتاد الكويتي 
للمزارعني لتسويق املنتج النباتي احمللي .  

> تبادل العقود بني ال�صبيح ومبارك 

> امل�صتثمر يجمع موؤجري الب�صطات ويبلغهم ت�صليم قيمة االإيجارات ملحا�صب االحتاد 
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أش������اد وكيل وزارة الكهرباء واملاء املهندس محمد بو شهري 
باجلهود التي يقوم بها االحتاد الكويتي للمزارعني في خدمة 
جموع املزارعني بالكويت وانني تش������رفت باستقبال وفد من 
احت������اد املزارعني الذي تقدموا بجمل������ة مطالب محقة  يوم 
األح������د 2017/4/16 وواجب علينا كمس������ؤولني في أجهزة 
الدولة أن نعمل على مساندة هؤالء الذين يتفانون في العمل 
من اجل مصلحة الكويت  الس������يما في وزارة الكهرباء ممثل 

ف������ي قطاع الكهرباء واملاء والذي لديهم مطالب محقة و قد 
أعطيت  توجيهات لقطاع الكهرباء بتقوية التيار الكهربائي 
في املزارع مبنطقتي الوفرة والعبدلي الزراعيتني وس������رعة 
معاجلة املطالَب التي تقدم بها مجلس إدارتهم برئاسة براك 
الصبيح وأيضاً حل مشكلة إنقطاع املياه في تلك املناطق .

جاء حديث بوش������هري في تصري������ح للصحافيني بعد لقائه 
رئيس احتاد املزارعني براك الصبيح ونائبه عبدالله الدماك 

التقى وفد إتحاد المزارعين برئاسة براك الصبيح ووعدهم بدعم المزارع الكويتي 

محم���د بوش���هري : اللجن���ة املكلف���ة 
بوض���ع تكلف���ة الكهرباء راع���ت القطاع 
الزراع���ي للتخفي���ف علي���ه باألس���عار
قان���ون 20 / 2016 نافذ ونس���عى لدعم ومس���اعدة 
املزارع الكويتي وهذه مهمة جميع املسؤولني بالباد

براك الصبيح : جتاوب الوكيل بوشهري يطمئن املزارعن أن املسؤولن بالبالد يقفون إلى جانبهم

> املهند�س بو�صهري لدى ا�صتقباله ممثلي املزارعني
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وأمني السر جابر مرزوق العازمي وعضوي مجلس االدارة 
محمد املطيري ومسلم اجلويسري والتقى الوفد كذلك مع 
الوكيل املساعد لشبكات التوزيع الكهربائية املهندس جاسم 

اللنقاوي .
وقال بوشهري بشكل عام االجتماع مع ممثلي املزارعني كان 
مثمراً وطلبت منهم في أي وقت كان أن يتقدموا مبطالبهم 
وس������نقدم لهم أي خدمة نستطيع تقدميها لهم  خاصة وان 
مطالبهم عادلة وس������وف نساعدهم في أي  موضوع يخص 
املزارع������ني وأب������واب ال������وزارة مفتوحة لهم  وه������ذه حقيقة 
تعليم������ات وزير الكهرباء واملاء املهندس عصام املرزوق وهو 
دائما يحث الوزارة على تقدمي أفضل اخلدمات للمستهلكني 
وباألخ������ص القطاع الزراعي فه������ذا القطاع يجب أن يعطى 

أولوية واهتمام .
وأوضح بوش������هري بالنس������بة لتعرفة الكهرباء على املناطق 
الزراعي������ة فهذا قانون نافذ رق������م 2016/20 واحلقيقة ان 
القط������اع أعطى أس������عاراً مرتفعة ولكن اللجن������ة املكلفة في 
الدراس������ة راعت قطاع������ني مهمني في الدول������ة هم القطاع 
الزراع������ي والصناعي  و منحوا اهتمام خاص  وكان ارتفاع 
األسعار للقطاعني في حدودها الدنيا  نأمل أن يستوعبوا 
أن هذه الزيادة الطفيفة التي فرضت عليهم ألننا نعمل من 
اج������ل الصالح العام ونطبق القانون وس������وف نقوم مبعاجلة 
القطع املس������تمر واملتكرر للتيار الكهربائي الذي يؤدي إلى 
توق������ف العمل الزراعي م������ن ري وتهوية وتبريد وغيرها من 
األنش������طة التي تعتمد على التيار الكهربائي  باإلضافة إلى 

عدم وجود س������يارات طوارئ كافي������ة باملنطقة  وعدم وجود 
سوى س������يارة واحدة  لتغطية ما يتجاوز األلف مزرعة في 
منطقة الوفرة بال خدم������ات كافية  إلى جانب التأخير في 
توصي������ل التيار للم������زارع اجلديدة وأيض������اً معاجلة الفولت 
الذي ينخفض إلى 300 وما دون  وس������قوط فيزات الشبكة 
وتكرار تغي������ر وإيرات الفيوزات مما يعكس التيار أو يعطيه 
قوة معاكس������ة تؤدي حلريق املولدات الكهربائية ويتس������بب 
بخس������ائر كبيرة للمزارعني وهذه أبرز املطالَب التي حملها 
رئي������س مجلس إدارة االحتاد الكويت������ي للمزارعني وأعضاء 

مجلس اإلدارة خالل زيارتهم التي قاموا بها.
ومن جانبه أثنى رئيس االحت������اد الكويتي للمزارعني براك 
الصبي������ح على جت������اوب الوكيل املهندس محمد بوش������هري 
مع مطالب االحتاد وإعطائه األوامر املباش������رة للقطاعات 
املتخصصة في الوزارة لعمل كل ما يساعد املزارع ويخفف 

عنه األعباء ويساهم في تطوير الزراعة.

> حوار مثمر بني ال�صبيح وبو�صهري

> الوكيل امل�صاعد ل�صئون امل�صتهلكني جا�صم اللنقاوي يتو�صط ممثلي املزارعني
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أكد أن ممثلي اتحاد المزارعين اجتمعوا مع الكيماويات البترولية ووعدوهم بتزويدهم بأسمدة اليوريا

> جانب من اجتماع ال�صناعات البرتولية مع احتاد املزارعني 

أك������د نائ������ب رئي������س االحت������اد الكويت������ي 
للمزارع������ني عبدالله محم������د الدماك أن 
مجلس االدارة أخذ عل������ى عاتقه منذ يوم 
اخلامس من فبراي������ر املاضي عندما جاء 
إجماع املزارعني على متثيلهم في مجلس 
االدارة وه������و يضع اخلط������ط من أجل حل 
العديد من املش������اكل الت������ي تواجه املزارع 
الكويتي ومت عقد العديد من االجتماعات 
املتتالية في مجل������س االدارة وتوحيد كافة 
اجله������ود للوص������ول ألفض������ل النتائج وقد 
يك������ون آخرها إجتماع مجل������س االدارة مع 
القيادات في هيئة الق������وى العاملة ووزارة 
الداخلية للوص������ول إلى إتفاق مبدئي على 
إنش������اء مركز خدم������ة للمزارعني في مقر 
االحت������اد مبنطقة الش������ويخ الصناعية من 

أجل توفي������ر اجلهد والوق������ت على املزارع 
الكويت������ي الذي يس������تطيع في املس������تقبل 
القريب أجن������از أذون������ات وتصاريح العمل 
للعمال������ة في مزرعته بوقت قياس������ي وفي 

مكان واحد .
جاء حديث الدم������اك في تصريح صحفي 
بعد إجتماعه مع مدير تس������ويق األسمدة 
في ش������ركة صناعة الكيماويات البترولية 
فه������د الكن������دري بحضور عض������و مجلس 
إدارة االحتاد الكويت������ي للمزارعني ونائب 
رئي������س حتري������ر مجلة املزارع حس������ني بن 
صامل ورئي������س فريق املبيعات بالش������ركة 
محمود العبدالهادي وبش������ار محمود ودينا 
عبدالعزيز من الشركة ومحمود كشك من 

احتاد املزارعني .

وأضاف الدماك أن مجلس اإلدارة توصل 
إلى اتفاق مع املس������ؤولني بش������ركة صناعة 
الكيماويات البترولية على تزويد معارض 
االحت������اد في الوف������رة والعبدلي بأس������مدة 
اليوريا التي يحتاجها املزارعون بإستمرار 
من أجل احلصول على إنتاج جيد وسوف 
تك������ون بأس������عار تعاونية من أج������ل املزارع 
الكويتي ودعمه بشكل مباشر بحيث يجد 
املزارع اجلودة والس������عر املناسب في مكان 
واحد وس������وف يتم هذا األمر بأقرب وقت 

ممكن خالل األيام القليلة القادمة .

دعم معنوي

وم������ن جانبه أش������اد عضو مجل������س إدارة 
االحت������اد الكويتي للمزارعني حس������ني بن 

معارض  ت���زوي���د   : ال���دم���اك  ع��ب��دال��ل��ه 
االحتاد بالوفرة والعبدلي باألسمدة 
تعاونية ب��أس��ع��ار  ال��الزم��ة  ال��ك��ي��م��اوي��ة 
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> حممود العبدالهادي

> املزارعون مع م�صوؤويل �صركة �صناعة الكيماويات البرتولية

> فهد الكندري

> ح�صني بن �صامل

صامل بتفهم املس������ؤولني بش������ركة صناعة 
الكيماويات البترولية وخاصة فهد الكندري 
ومحمود العبداله������ادي الذين أبدوا تعاوناً 
مع مطال������ب مجلس إدارة االحتاد ووجدنا 
خالل االجتماع نفساً وطنياً لدعم املزارع 
الكويت������ي والوقوف ال������ى جانبه من خالل 
تق������دمي أس������مدة اليوريا بأس������عار تعاونية 
يحصل عليها املزارع الكويتي من معارض 
االحتاد بأقل من األس������عار التي تباع فيها 

بالشركات الزراعية .
وأوض������ح ب������ن صام������ل أن مجل������س ادارة 
االحتاد الكويت������ي للمزارعني لديه أجندة 
فيها العديد م������ن اخلطط واألعمال التي 

من ش������أنها تط������ور العمل به������ذا القطاع 
احليوي واحلساس والذي أثبت املزارعون 
في أكثر من مناسبة أنهم على قدر حتمل 
املسؤولية من خالل تقدمي االنتاج النباتي 
املميز بأس������عار أكثر من تعاونية وس������وف 
يبقى امل������زارع الكويتي عل������ى العهد الذي 
قطعه على نفس������ه عندما حول الصحراء 
إل������ى أراض خضراء جميل������ة وهذا يحتم 
على املسؤولني بالبالد الوقوف الى جانبه 
ودعمه وبالفعل ملس������نا هذا األمر في كل 
إجتماع نعقده مع اجلهات ذات الصلة مع 
املزارع الكويتي واس������تعدادهم على تقدمي 

يد العون والدعم املعنوي .  

امل�������زارع�������ن  احت������������اد    : ص������ام������ل  ب�������ن  ح�����س�����ن 
ل�����دي�����ه أج�����ن�����دة ب����ه����ا ال����ع����دي����د م�����ن اخل���ط���ط 
واألع�����������م�����������ال ال�������ت�������ي م��������ن ش������أن������ه������ا ت����ط����وي����ر 
ال����ع����م����ل ب�����ه�����ذا ال�����ق�����ط�����اع احل������ي������وي وال�����ه�����ام
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اس������تقبل احتاد منتجي األلبان الطازجة 
الوفد الهولن������دي الزراعي الزائر للبالد 
ي������وم 2017/4/10 والذي يضم الدكتور 
»ال������زو كانينكنز« نائب رئيس البيطريني 
في هولندا ود. إيريك بوسكر إخصائي 
الصح������ة العام������ة ف������ي وزارة الش������ؤون 
هان������ز  ود.  الهولندي������ة  االقتصادي������ة 
فانديربي������ك املستش������ار الزراعي ململكة 
هولن������دا في اخللي������ج العربي )س������فارة 

هولندا في الرياض(.
وق������د قام الوف������د بصحب������ة نائب رئيس 
الطازج������ة األلب������ان  منتج������ي   احت������اد 

د. عبدالعزيز العتيقي وأمني الصندوق 
خالدالعدواني بزيارة عدد من مزارعي 
الصليبية واطلعوا عل������ى بعض عمليات 

الرعاية والتغذية واإلنتاج فيها.
وأش������ادوا بنج������اح مزارع تربي������ة األبقار 
احلل������وب في تربي������ة األبق������ار الهولندية 
وإنتاج أجيال كويتية متأقلمة من األبقار 
ذات األص������ول الهولندية وخصوصاً من 

نوع »فريزيان« وشاهدوا بعض احملالب 
في مزارع الصليبية وغرف خزن احلليب 
الط������ازج واملنتجات املصنعة من احلليب 
الطازج في مزارع االحتاد.. وأطلع الوفد 

الهولندي الزائر بش������غف عل������ى ملفات 
أول أبق������ار فريزي������ان الهولندية التي مت 
اس������تيرادها من هولندا إلى الكويت عام 

.1960

الصليبية ف����ي  األب����ق����ار  م�������زارع  ي���ت���ف���ق���دون  ال���ه���ول���ن���دي���ون 
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 نتطلع لوقفة جادة  من 
اللجنة الزراعية البرملانية 
لدعم إخوانهم املزارعن

نائب رئي�س  االحتاد الكويتي للمزارعني

بقلم :  عبداهلل حممد ظاهر الع�ازمي
✷

✷

مازال املزارع يتطلع اىل جهد اأكر للجنة ال�صوؤون الزراعية مبجل�س االأمة برئا�صة االأخ الفا�صل النائب حمدان العازمي هذا الرجل 

ال��ذي عرفناه حمامي��ا يدافع عن حقوق املواطنني واملقيمني على حد �صواء الإي�صال �صوته��م ور�صالتهم وا�صتب�صر املزارعون خريا 

عندما متت تزكيته رئي�صا للجنة خا�صة واأنه قريب من اإخوانه املزارعني وقام بزيارتهم يف اأكرث من منا�صبة مما جعلنا ن�صع االآمل 

تل��و االأخ��رى اأن هذه اللجنة �صيكون لها العديد من احللول مل�صاكل املزارعي��ني الكويتيني لي�صتمروا يف مطالباتهم خا�صة واأن معه 

ع��ددا من النواب القريبني من امل��زارع خليل عبداهلل وحممد احلويله وخليل ال�صالح وحمم��د الهديه ونتمنى منهم العمل اجلاد 

يف اإ�صدار الت�صريعات الالزمة حلماية جموع املزارعني �صواء فيما يخ�س تخ�صي�س ميزانية �صنوية خا�صة لتعوي�س املزارعني من 

ر املزارعني ماليني الدنانري ، كما نتمنى من اللجنة  موجات ال�صقيع التي جتتاح البالد يف �صهري دي�صمر ويناير من كل عام وتخ�صّ

الزراعي��ة زيادة ح�صة دع��م املزارعني يف ميزانية الهيئة العامة ل�صوؤون الزراعة اإ�صافة اإىل �ص��رورة تخفي�س اأ�صعار الكهرباء واملاء 

�صواء العذب اأو املعالج اإ�صافة اإىل اأ�صعار البنزين التي يجب اأن يتم تخفي�صها وخا�صة للمزارع املنتج يف مزارع الوفرة والعبديل .   

ونتمن��ى م��ن االإخوة اأع�صاء اللجنة الزراعية  ان  تكون  للق�صايا الزراعية ال�صيما اأو�ص��اع املزارعني اأولوية �صمن عمل اللجنة وان 

تك��ون له��م لفتة اإىل احتاد املزارعني الذي عانى كثريا خالل ال�صنوات املا�صية نتيج��ة لبع�س التدخالت املختلفة االأمر الذي اثر 

عل��ى اأداء االحت��اد وم�صالح املزارعني من اأجل النهو�س بهذا القطاع احليوي وم�صاندة امل��زارع لال�صتمرار يف عمله  لبلوغ الهدف يف 

توف��ري االأم��ن الغذائي والذي اأثبت املزارع الكويتي مرارا وتكرارا اأنه على ق��در امل�صوؤولية وحتمل الكثري من امل�صاكل واملتاعب حتى 

ي�صتمر يف عمله ال�صاق من اأجل الكويت اأوال واأخريا فهذا البلد منحنا الكثري ومن حقه علينا اأن نقف اإىل جانبه ون�صحي من اأجله 

و�صنبقى على العهد ولن نتوانى يف �صيء مهما كلفنا ذلك الأن الكويت ت�صتاهل   

واإن �ص��اء اهلل  م�صتم��رون و�صيكون غدا اأجمل يحمل تبا�صري اخلري يف طياته  للمزارعني والقطاع الزراعي وتكون �صنوات اخلال�س 

ل��كل م��ا تعر�س له بيت املزارعني  من عوائ��ق واإ�صكاالت  وبلوغ مرحلة اال�صتقرار واالنطالق بالعم��ل دون اإ�صكاالت للنهو�س يف 

القطاع الزراعي وحتقيق كافة املطاَلب للمزارعني وهذا ما يقوم به املجل�س احلايل برئا�صة االأخ براك ال�صبيح والذي جاء 

برغب��ة املزارع��ني يوم اخلام�س م��ن فراير املا�صي وقالوا كلمته��م باختيار املجل�س الذي ميثله��م الأربع �صنوات قادمة 

و�صوف ن�صعى بكل ما ن�صتطيع لنكون على قدر حمل االأمانة.



يطالبون بتطوير المستوصفات النائية وتسهيل إجراءات توسعة المزارع المنتجة

أجمع رّواد ديوانية املزارع حسني سعد بن 
صامل في الوفرة على أهمية افتتاح مخفر 
وسط مزارع الوفرة باإلضافة إلى املخفر 
الواقع وسط منطقة الوفرة السكنية وعلى 
حتويل مس������توصف الوفرة إلى مستشفى 
تتوافر في������ه جميع التخصص������ات الطبية 
البش������رية أو حتديث املس������توصف الوحيد 
هناك عل������ى األقل وأجمع������وا كذلك على 
ض������رورة زيادة ميزاني������ة الدعم احلكومي 
املخصصة للمنت������ج احمللي ليواكب الزيادة 
فيه كماً ونوعاً مفاخرين باإلنتاج الزراعي 

الوطني..
الع������واد، كان أول  امل������زارع عبدالرحم������ن 
املتحدثني ل�»املزارع« فش������كر جهود الدولة 
ممثلة ف������ي حكوماتها املتعاقبة في منطقة 

الوفرة احلدودية النائية في أقصى جنوب 
الكويت مثمن������اً لها قيامها بإنارة ش������وارع 
الوفرة اخلارجية والداخلية ورصف معظم 
الطرق الرئيسية والفرعية مما يسهل ربط 
املزارع ببعضها البعض ونقل املنتجات إلى 
أسواقها الرئيسية في الصليبية واألندلس 
- الرقعي.. لكنه ناش������د اجله������ات املعنية 
على االس������تعجال بإيص������ال املياه املعاجلة 

يومياً لكل مزارع الوفرة.
بدوره طالب امل������زارع محمد عبدالرحمن 
بإنش������اء مخف������ر للمنطق������ة الزراعية من 

الوف������رة مقابل مخفر منطقتها الس������كنية 
والتي تش������مل اآلن مئات وفي املس������تقبل 

آالف البيوت املأهولة.
فاملخف������ر املوجود اآلن صغير ال يقدر على 
متابع������ة كل القضايا األمني������ة في منطقة 
الوفرة بشقيها السكني والزراعي، مذكراً 
بأن لدينا اآلن آالف املزارع املليئة بالعمال 
من جنس������يات مختلفة تكثر بينهم أو منهم 
املخالفات األمني������ة.. واملفروض أن يقوى 
األم������ن من خالل مخف������ر ودوريات مكثفة 
الس������تتباب األمن في جميع أرجاء الوفرة 
ليل نهار، وفي كل األيام.. وملنع الش������باب 
املس������تهتر من قي������ادة الس������يارات من دون 
رخ������ص قي������ادة والتقحي������ص في ش������وارع 

الوفرة.

امل���������������زارع���������������ون: ال����������ت����������ج����������اوزات األم�������ن�������ي�������ة ت�������ت�������زاي�������د..
ال����������������وف����������������رة ي�����������ك�����������ف�����������ي  ال  واح�������������������������������د  وم�������������خ�������������ف�������������ر 

ن���������ش���������ك���������ر ال�������������������دول�������������������ة ع�����������ل�����������ى رص����������������������ف ال�����������������ط�����������������رق ال�����������������زراع�����������������ي�����������������ة وإن�����������������ارت�����������������ه�����������������ا..

زي�������������������������������������ادة م�������������ي�������������زان�������������ي�������������ة دع�������������م 
امل�����ن�����ت�����ج�����ات ال��������زراع��������ي��������ة ال�����ف�����اخ�����رة
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تو�صعة م�صتو�صف الوفرة وحتديثه

من جهته عّبر املزارع حسني عبدالرحمن 
العجم������ي عن أمله باالس������تجابة ملطالب 
مزارع������ي الوف������رة ورّواده������ا املتزايدين 
بخص������وص طلبه������م املتك������رر بتوس������عة 
مس������توصف منطق������ة الوف������رة الزراعية 
وحتديثه أو تطويره بحيث يشمل معظم 
احل������االت املرضية، مبيناً بأن الكثير من 
احلاالت املرضية تنق������ل إلى الفحيحيل 
أو األحم������دي أو الع������دان البعي������دة عن 
الوفرة بأكثر م������ن 80 كيلومتراً. كما أن 
املس������توصف النائي ال يش������مل عالجات 
لألس������نان والعيون ويفتقر إلى مختبرات 
علمي������ة وعملي������ة حتى الك������وادر الطبية 
البش������رية العامل������ة فيه قليل������ة ال تقوى 
على عم������ل ال������الزم جلمي������ع املراجعني 
وخصوصاً لي������اًل أيام العطالت واألعياد 

في الكويت.
وخت������م: الوف������رة اآلن ليس������ت كالوف������رة 
قب������ل عق������د أو عقدين م������ن الزمان لكن 
مستوصفها كما هو لم يتجدد أو يتطور 
إلى حال������ه منذ عقد، فكي������ف يصير أو 

يكون هذا في بالدنا العزيزة؟!

التو�صعة للمزارع املنتج.. حق م�صروع

فيما طالب املزارع املخضرم عبدالرحمن 
ب������ن صام������ل، هيئ������ة الزراعة بتس������هيل 
وتس������ريع إجراءات حصول املزارع املنتج 
على التوسعة التي يطالب بها وخصوصاً 
في العبدلي والوفرة، مذكراً بأن األرض 
الصحراوية ملن يزرعها ويعمرها، ومادام 
املزارع في هاتني املنطقتني احلدوديتني 
النائيتني تنطبق عليه الش������روط املعلنة.. 
بج������الء وال������واردة في قان������ون احليازات 
الزراعي������ة املعتم������د في الب������الد، فلماذا 
التس������ويف والتأجيل وعمل الواسطات.. 
ك������ي يحص������ل على حق������ه املش������روع في 

التوسعة سواء للمرة األولى أو الثانية..
وق������ال أبو حس������ني املفروض ملؤسس������ي 
املناط������ق الزراعي������ة احلدوديتني معاملة 
خاص������ة لهم وحتى ألبنائه������م من بعدهم 
في احلصول على توسعة مزارعهم وأنا 
أعمل هنا في الوفرة منذ حوالي أربعني 

عاماً وأحب أن أرى ثمرة جهدي.
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جتزئة املزارع

وخالف������اً ملا يطالب ب������ه معظم مزارعي 
الوف������رة والعبدلي فإن امل������زارع اجلديد 
في منطق������ة الوفرة الزراعي������ة عبدالله 
سعد العجمي، يطالب بتسهيل إجراءات 
جتزئة املزارع إل������ى 20 ألف متر مربع 
ويق������ول بأن������ه اش������ترك م������ع أربعة من 
أصدقائ������ه ومعارفه في حيازة قس������يمة 
أرض ف������ي الوف������رة اجلدي������دة، فلماذا 
يعترض بعض مزارعي الوفرة والعبدلي 
عل������ى جتزئة امل������زارع إل������ى )20( ألف، 
طامل������ا أن هيئة الزراع������ة ذاتها، وزَّعت 
مئات احلي������ازات والقس������ائم الزراعية 
بهذه املساحة على قطاعات متنوعة من 
املواطنني شركات كانوا أو أفراداً.. أما 
عن املش������اكل الناجمة عن الش������ركة في 
احلي������ازة الزراعية الواحدة، فاملش������اكل 
حادث������ة، حت������ى ب������ني اإلخ������وة )الورثة( 
حتدث مشاكل والقضاء كفيل بحل هذه 
املشكلة إن اس������تدعى األمر اللجوء إلى 

القضاء..
وعزا املزارع »أبو سعد« التراجع احلاد 
في أسعار القسائم الزراعية في الوفرة 
والعبدلي وحتى في كبد إلى قيام هيئة 

للمواطنني  القس������ائم  الزراع������ة مبن������ح 
والش������ركات، فصار الع������رض أكثر من 
الطلب م������ن باقي املواطن������ني، أماًل في 
حصولهم على قس������يمة مجاناً من هيئة 
الزراعة.. واستبعد أن تعود األسعار إلى 
ما كانت عليه أي إلى أسعارها املرتفعة 
قبل حوالي عام أو عامني بسبب تراجع 

أس������عار النفط عاملياً وبالتالي أس������عار 
العقارات في الكويت.. وأسعار األراضي 
الزراعي������ة تدخل ضمن س������وق العقار.. 
خصوص������اً وأن الكثي������ر م������ن املزارعني 
هجروا الزراع������ة وحولوا مزارعهم إلى 
استراحات فاخرة تضاهي استراحاتهم 

وبيوتهم داخل العاصمة الكويت..

> املزارع الكبري عبدالرحمن العجمي وابنه حممد

> رواد ديوانية بن �صامل يف الوفرة
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> املزارع الكبري عبدالرحمن العجمي وابنه حممد

ش��������ب��������ي��������ب ال��������ع��������ج��������م��������ي ي�������دع�������و 
ل�������������������زراع�������������������ة ال�������������ع�������������رف�������������ج ف������ي 
م����������������زارع ال����������وف����������رة وال�����ع�����ب�����دل�����ي

لمزيد من االهتمام بزهرة الكويت الوطنية

دعا الناش������ط اإلعالمي والبيئي، شبيب 
العجم������ي إلى إي������الء قضاي������ا البيئة في 
الكويت اهتمام������اً أكثر من كافة اجلهات 

املعنية حكومية كانت أو أهلية..
وق������ال في حديثه ل� »املزارع« الذي التقته 
مصادفة في مزرعة حس������ني بن صامل، 
بالوف������رة: إن من األهمية مب������كان زيادة 
الدعم احلكومي واألهل������ي لنبتة الكويت 
الوطنية أال وهي نبتة »العرفج« وذلك من 
خالل التوسع في زراعتها في احملميات 
الطبيعية وفي م������زارع الوفرة والعبدلي، 
كأن ي������زرع صاحب احليازة ج������زءاً منها 
بالعرفج الذي جنحنا في احلصول على 
بذوره في الس������نوات األخي������رة وحولناها 

إلى شتالت توزع مجاناً..
وأضاف بأن س������مو أمي������ر البالد الراحل 
الش������يخ جابر األحمد اجلابر الصباح - 
طّيب الله ثراه - أعتبرها عبر مرس������وم 
أميري بأنه������ا الزهرة الوطني������ة للكويت 

داعياً لالهتمام بها.
ووفق رصدن������ا البيئي الذي يش������غلنا في 
حلنا وترحالنا.. فإن ه������ذه النبتة البيئية 
الطبيعي������ة ال تلق االهتم������ام املطلوب في 
صحرائنا وفي مزارعنا واألسباب عديدة 

أبرزها قلة الوعي بأهمية هذه النبتة )بنت 
الصحراء( وبفوائده������ا اجلمة.. والرعي 
اجلائر والزحف العمراني.. فلماذا مع أن 
باإلمكان االستفادة من هذه النبتة وباقي 
أخواته������ا النباتات الفطري������ة في صناعة 
العدي������د من األدوية الناجعة والفاعلة في 

التخلص من أمراض إنسانية عديدة.

ناهي������ك ع������ن االس������تخدامات األخ������رى 
العديدة له������ذه النباتات الفطرية الرائعة 
وعددها ف������ي الكويت يص������ل 390 نوعاً 
ومن منا ال يعرف أو يس������مع عن صناعة 
األعشاب الطبية املستخلصة من نباتات 
فطري������ة وطبيعية ف������ي ب������الد كثيرة من 

حولنا..

ال�������ن�������ب�������ات�������ات ال�����ط�����ب�����ي�����ع�����ي�����ة.. 
م�����ص�����در ل����أع����ش����اب ال���ط���ب���ي���ة 
ال����������ع����������الج����������ي����������ة ال�������ن�������اج�������ع�������ة

> العرفج متجذراً يف اأر�س الكويت
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عّبر عضو مجل������س إدارة االحتاد الكويتي 
للمزارع������ني ورئي������س جلنة س������وق احتاد 
املزارع������ني ف������ي األندلس امل������زارع محمد 
املطيري عن فخره وإعجابه مبعظم إنتاج 
مزارع الوفرة والعبدلي من بطاطا املائدة 
الطازج������ة وقال: امل������زارع الكويتي يحق له 
أن يفخر بإنتاجه ومبا يقدمه للمستهلكني 
من منتجات طازجة وآمنة صحياً بأسعار 
متهاودة فلماذا الس������ماح بدخول البطاطا 
الطازجة  الكويتي������ة  للبطاط������ا  املنافس������ة 

طن تقاوي البطاطا يعطي 20 طنًا وأكثر في الوفرة والعبدلي

والفاخ������رة وع������الم ي������دل ه������ذا؟! فنحن 
نعرف مباذا نس������قي ثمارن������ا وتعرف كيف 
نس������ّمدها ونرعاها بعد أن نس������مد تربتها 
بأج������ود األس������مدة.. حتى التق������اوي التي 
نزرعها مستوردة من أشهر الدول املنتجة 
واملصنعة لتقاوي البطاطا الفاخرة، وهأنا 
أزرع التقاوي الفرنس������ية اجلديدة من نوع 
»الكسا« وأش������رف بنفسي على مزروعاتي 
في الزرع واحلصاد، فأنا متفرغ ومحترف 

للزراعة اآلن.
وبس������بب الرعاي������ة الت������ي أرعى به������ا نبتة 
البطاط������ا أجم������ع حوال������ي )20( طناً من 
الط������ن الواح������د وال أبال������غ إذا قلت بأنني 
أحصل على أكثر من 20 طناً هذا املوسم 
واألس������باب باإلضافة إلى م������ا ذكرت آنفاً 
أنني غطيت أو حميت نباتات البطاطا من 

الصقيع والبرد بالشاش األبيض.

امليكنة الزراعية

ويب������نّي »املطيري« بأن جم������ع البطاطا من 

أرض مزارع������ه ومزارع أبي������ه الثالث تتم 
آلياً باحلص������ادات احلديثة ويتم إعدادها 
للتس������ويق أي تعبئتها ف������ي صناديق الفلني 
األبي������ض في احلقل ذاته كي ال ننقلها إلى 

أماكن أخرى فتخدش وجترح وتشّوه.
كما في هذه الطريقة توفير للجهد والوقت.. 
مذكراً بأن مزارعي الكويت يعانون من قلة 
األيدي العاملة وعليهم أن يش������ّغلوا عقولهم 
لتطبيق كل وس������يلة ممكنة لالستعاضة عن 
هذه العمالة، لذا جتدنا نس������تخدم امليكنة 
الزراعي������ة وجنم������ع أو نض������ع البطاطا في 
الصنادي������ق بع������د أن تخرجه������ا املاكينة من 
التربة مباشرة من دون أن نغسلها باملاء كما 
يفعل بعض املزارعني.. ألن البطاطا املبللة 
بامل������اء.. ال يطول عمرها لدى املس������تهلك، 
وبيعها ناشفة كما تخرج من أرضها أفضل 
وأبرك وللحصول عليها ناشفة ينبغي قطع 
امل������اء عنها في أيامها األخيرة كي تنش������ف 

األرض التي حتتضنها..

امل����������ط����������ي����������ري: م�����������������������زارع ال���������ك���������وي���������ت جت���������������ود ب�����أف�����ض�����ل 
أن���������������واع ب�����ط�����اط�����ا امل�����������ائ�����������دة.. ف������ل������م������اذا االس��������ت��������ي��������راد؟!
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وفي النهاية من يعط األرض تعطه األرض.. 
ولكل مجتهد نصيب.. فالذي يسخى مباله 
ووقته وجهده يحصل على سعر جيد، وها 
نحن ومنذ عدة أيام وحتديداً مع بداية شهر 
إبري������ل اجلاري نبيع للمزارع������ني املتميزين 

بإنت������اج الطماطم بدينارين وأكثر للصندوق 
الواحد والبطاطا رغم منافس������ة املس������تورد 
وكث������رة اإلنتاج احمللي ف������إن إنتاجنا اجليد 
منها ال يق������ل عن دين������ار.. فاجليد يفرض 
نفسه وسعره جيد.. والناس تعرف وتعاين 

قبل الش������راء وتدفع مقابل اجليد )النخب 
األول( ال������ذي نحرص على بيعه وتس������ويقه 
جيداً ألصحابه املزارعني املتميزين كثرَّ الله 
من أمثالهم في بالدن������ا حتقيقاً لصاحلهم 

وصالح املستهلكني جميعاً..

يعطها  م���ن  م���ب���روك���ة..  أرض���ن���ا 
ت������ع������ط������ه خ�����������ي�����������رات وف��������ي��������رة

> البطاطا الرائعة .. اإنتاج كويتي
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مهمة صعبة.. تنتظر مجلس إدارة هيئة الزراعة الجديد

ال��������دع��������ي��������ج: أي�������ه�������ا امل������������زارع������������ون ان�����ض�����م�����وا 
تترك���������وه! وال  الحت�����������ادك���م.. 

حّم������ل نائ������ب رئي������س االحت������اد الكويت������ي 
للمزارعني األس������بق املهندس خالد يعقوب 
الدعيج مس������ؤولية عزوفه والعشرات من 
مزارع������ي العبدلي والوفرة ع������ن الزراعة 
اإلنتاجي������ة املثم������رة.. إلى الهيئ������ة العامة 
لش������ؤون الزراعة والثروة الس������مكية التي 
وصفها في حديثه ل� »املزارع« في منتصف 
ش������هر إبريل 2017م باملتقاعسة عن تتبع 
وانحس������ار  اإلنتاجية  املزارع������ني  ش������ؤون 
نش������اطها إلى تصي������د أخط������اء املزارعني 

وتسجيل املخالفات تلو املخالفات ضدهم 
وإحض������ار مزروعاتهم مرت������ني أو أكثر في 
الس������نة متهماً هذه الهيئة باتباع سياس������ة 
»العصا واجلزرة« من دون أن تهتم بتنمية 
الثروة الزراعي������ة وتطويرها على احلدود 
الش������مالية واجلنوبية النائية في العبدلي 
والوفرة وحتى في وس������ط البالد الصليبية 
وكبد.. مؤكداً أهمي������ة التعاون بني الهيئة 
واحتاد املزارعني م������ن دون تابع أو متبوع 

بينهما..
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وطال������ب مجلس إدارة هيئ������ة الزراعة بأن 
يكون مجلس������اً فاعاًل ومؤثراً في القرارات 
الزراعية اجلريئة التي من ش������أنها إعادة 
املزارعني الكبار ملزاول������ة عملهم الزراعي 
اإلنتاجي املثمر. واالجتماع املنظم لترتيب 
جديد في هيئة الزراعة واملناطق الزراعية 

واإلعالن عن هذا بشفافية مطلقة.. 
وق������ال عبر حديث������ه املطول ف������ي مزرعته 
املنظم������ة والنظيفة ف������ي العبدلي: إن من 
أكب������ر مظاه������ر تراجع اإلنت������اج املثمر في 
البالد جتزئ������ة املزارع الكبي������رة وحتويلها 
إلى منتزه������ات وحدائق خاصة ومخازن.. 
والس������بب الرئيسي تفاقم مشكلة التسويق 
الزراع������ي وإذا كان املزارع يبي������ع ثمرياته 

أسبوعاً بس������عر مربح فإنه يضطر لبيعها 
أس������بوعني بس������عر بخس أو زهيد ال يكاد 
يغطي سعر تكلفة صندوق تعبئته وإعداده 
ونقله إلى الس������وق احمللية ف������ي األندلس 

والصليبية..

حلول جذرية

واملهن������دس خالد الدعيج ال يكتفي بعرض 
املشكلة لكنه يقترح احللول الناجعة حللها 
وه������ي حلول معروفة وطامل������ا حتدث عنها 
قبل������ه وس������يتحدث عنها الكثي������ر من بعده 
م������ن دون طائل، فحل مش������كلة التس������ويق 
الزراع������ي يتمث������ل في احلد من اس������تيراد 
الثمري������ات املماثل������ة للثمري������ات احمللية.. 

وقيام مناديب كل اجلمعيات االستهالكية 
التعاوني������ة وعددهم يصل إلى اخلمس������ة 
والس������تني مندوباً بحضور املزاد الصحيح 
واألم������ني والص������ادق والفعل������ي.. لش������راء 
املنتج������ات الكويتية الطازجة على أن تقيم 
كل جمعية عرض������اً خاصاً يومياً أو يومني 
من األسبوع.. مثلما فعل متاماً قبل بضعة 
أعوام وكي������ل وزارة الش������ؤون االجتماعية 
والعم������ل احلالي  الدكت������ور مطر املطيري 
أيام كان مديراً عاماً جلمعية الصليبخات 
التعاونية فقد كان يش������رف بنفس������ه على 
ش������راء حاجة هذه اجلمعية التعاونية من 
الثمريات وحض������ور مزاد بيعها أو احلراج 
عليها منتصف كل ليلة.. األمر الذي حّسن 

متنزهات  إل��ى  تتحول  امل����زارع 
وح��������دائ��������ق وم��������خ��������ازن وأزم���������ة 
العبدلي في  تتفاقم  الكهرباء 
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املزارعني من اخلالفات التي 
تعص������ف باالحت������اد الكويت������ي 
للمزارعني منذ عدة سنوات.. 
فلنفتح صفحة جديدة ونرفع 

شعار »عفا الله عما سلف«.
جميع������اً  املزارع������ني  ودع������وة 
الذين يحوزون قسائم في كل 
املناطق الزراعية لالش������تراك 
االحت������اد من  ف������ي عضوي������ة 
دون ش������روط تعجيزية ورضا 
املجلس أو عدم رضاه عن هذا 
املزارع أو ذاك.. ويأيها املزارع 
املنتج اذهب وشارك، كي تعود 
لالحتاد مكانت������ه وتعود إليك 

ة.. قوتك.. فاالحتاد قوَّ

س������عر املنتج احملل������ي وأياماً كثي������رة وفّوت 
الفرصة على حتكم داللي ومس������ّوقي هذا 
السوق أو ذاك بسعر املنتج احمللي أقصد 
ش������راءه بس������عر زهيد وبيعه على اجلمعية 
بس������عر عال وفي النهاية يتضرر املستهلك 
ويغض������ب من املزارع م������ع أن املزارع بريء 
من الس������عر العالي والغش ف������ي بيع الثمر 
كماً وكيفاً.. فالبائع.. أقصد بائع التجزئة 
يغّير ويبّدل ويلعب بالوزن ويعبيء من دون 
حسيب أو رقيب أو رقابة أو تفتيش فعلي 

مستمر..

تعبنا خالفات..

وناش������د املهن������دس خالد يعق������وب الدعيج 
أعضاء اجلمعية العمومية لالحتاد الكويتي 
للمزارعني نسيان اخلالفات وطي صفحة 
املاضي، كي يلتف������ت مجلس إدارة االحتاد 
ملناقشة القضايا الزراعية وإيجاد احللول 
اجلذرية لها مع اجلهات املعنية، مؤكداً أن 
مصلحة البالد والعباد واملزارعني تقتضي 
وحدة الصف والكلم������ة بقوله: تعبنا نحن 
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اختيار املزارع الكويتي يوسف الكريباني ضمن افضل 
ث��الث��ة لنيل ج��ائ��زة ال��ش��رق االوس���ط ال��زراع��ي��ة ف��ي دبي

أعلنت جائزة الش������رق االوسط الزراعية 
في دب������ي ع������ن فئ������ة االبت������كار الزراعي 
ع������ن اختي������ار امل������زارع الكويتي يوس������ف 
الكريباني للعام الثاني على التوالي ضمن 
 افض������ل ثالثة مرش������حني لني������ل اجلائزة.

وقال الكريباني اليوم االثنني انه تتنافس 
سنويا مئات الشركات واجلامعات ومراكز 
البحوث واملنظمات الزراعية حول العالم 
من اج������ل نيل اجلائزة ملا له������ا من اهمية 
كبيرة في القطاع الزراعي اذ تعتبر واحدة 

من اكبر اجلوائز الزراعية في املنطقة.
واوض������ح ان نظام اجلائزة ال يقتصر على 

دول الش������رق االوس������ط فقط بل يس������مح 
جلميع الش������ركات واملنظم������ات الزراعية 
حول العالم بالدخول باملنافسة اذا كانت 
متتل������ك فرع������ا لها ف������ي منطقة الش������رق 
االوسط كحال اغلب الشركات االمريكية 
واالوروبي������ة الكبيرة الت������ي متتلك الكثير 
من اخلب������رات والكف������اءات املمي������زة في 
عالم الزراعة مما رفع اعداد املش������اركني 
من اغلب دول العال������م وبالتالي اصبحت 

املنافسة اصعب.
وذك������ر الكريبان������ي انه بع������د تقييم املئات 
من املش������اركني من قب������ل جلنة احلكام مت 
اختياره ليكون من افض������ل ثالثة تقدموا 
للجائ������زة مبينا انه تقدم منف������ردا وللعام 
الثاني على التوالي مبش������روع متكامل عن 
زراعة نوادر اخلضار التي جنح بزراعتها 

الول مرة على مستوى الشرق األوسط.
وبني ان نوادر اخلضار التي جنح بزراعتها 
تتضم������ن الطماط������م الس������وداء والفراولة 
البيضاء والذرة احلمراء وغيرها الكثير.

وعن مش������اركته بش������كل منفرد ق������ال انه 
فضل املش������اركة بش������كل منفرد ومنافسة 
الشركات واملنظمات العاملية الثبات قدرة 
الشباب الكويتي على االجناز والعطاء من 
اجل رفع اس������م دولة الكويت في احملافل 
الدولية مضيفا انه س������يواصل العمل من 
اجل تطور القطاع الزراعي وجعل الكويت 

خضراء.
يذك������ر ان اجلائزة تتعرف على اإلجنازات 
الب������ارزة لألف������راد واإلدارات والف������رق أو 
املنظمات التي س������اهمت في منو وتطوير 
الزراعة وتربية األحياء املائية والصناعة 
البيطري������ة م������ع التركي������ز عل������ى أفض������ل 
املمارسات واالبتكار و يتم التصديق على 
جوائ������ز 2017 رس������ميا وحكمت من قبل 

وزارة تغير املناخ والبيئةاالماراتية.
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االستفادة من سعف النخيل.. في تغذية حيوانات املزرعة
رغ������م صغر س������نه إاّل أن املزارع أحمد فاض������ل املطيري، يتميز 
بالطم������وح الكبير والتجرب������ة اجليدة في مج������ال تربية األغنام 
وزراع������ة األعالف كما تظه������ر معالم مزرعته احلديثة وس������ط 

منطقة العبدلي الزراعية منتصف شهر إبريل 2017 م.
فمزرعة الش������اب »املطيري« تعتبر منوذجاً جيداً ملزرعة األمن 
الغذائي الت������ي وزعت هيئة الزراعة منها املئات على ش������ركات 

مواطنني ومواطنات كويتيني في األعوام األخيرة.
ووف������ق ما ش������اهدنا أثناء جتوالنا في ه������ذه املزرعة النموذجية 
بصحبة حائزها وصديقه الدكتور أحمد احلس������يني فإنه يزرع 
الشعير الثالثي أي يحش ثالث مرات في السنة الواحدة وليس 
مرة واحدة كما هو الش������عير التقليدي، وي������زرع البلوبنك بكثرة 

مروياً بالتنقيط وليس في الشروب غمراً..
وم������ع إقراره بأن اجلت )البرس������يم( أفض������ل لتغذية احليوانات 
وخصوص������اً األغنام واملاعز إال أنه يكثر من زراعة البلوبنك وال 
سيما صيفاً ألنها أقل تكلفة وال حتتاج إلى عمالة كثيرة، فتوفير 
العمال الالزمني للمزرعة صغيرة كانت أو كبيرة صار مش������كلة 
عندنا في الكويت ومعظم من نش������غلهم في مزرعتنا يهربون إال 

العمال البنغال.. لكن أين هم؟! صاروا عملة نادرة.
ويعم������د املزارع املطيري توفيراً لنفق������ات وتكاليف توفير العلف 
ملئ������ات األغن������ام املرباة في مزرعته ذات ال������� 50 ألف متر مربع 
يعمد إلى إطع������ام أغنامه بأوراق س������عف النخيل األخضر بعد 
جرش اليابس منها وخلطها بالعليقة املعروفة لتغذية األغنام.. 
ويؤك������د أن النعيمي أفضل أنواع األغنام س������واء للتكاثر أو للبيع 

والشراء واألكل أيضاً.

أما أفضل أنواع املاعز فهي الضرايب أو املضاريب الش������امية 
ألنه������ا أكث������ر إدراراً للحليب والل������ن.. وللعروض ف������ي املزاين 

واالحتفاالت والتربية.

ال�صعور باالن�صراح

ويتحدث عن أهمية النظافة والتنظيم والبس������اطة في املزرعة 
فهي مصدر الش������راحة أو االنش������راح الذي يبحث عنه حائزوا 
املزارع في بالدن������ا اآلن خصوصاً ملن يقضي عدة أيام من أيام 
األس������بوع فيها وب������ني عماله.. فيقول: املزرعة ل������م تعد لإلنتاج 
فقط ولكن لالنتاج والراحة ومن هنا جتدنا نقيم أفضل املباني 
والديوانيات واخليام لنس������تريح فيه������ا بصحبة األهل واألقارب 
واألصدق������اء بي������د أن هذه املباني يجب أن تتس������م بالبس������اطة 
وبأجواء الري������ف الطبيعي - بقدر اإلم������كان - فنحن نأتي من 
منطقتنا الس������كنية وس������ط العاصمة الكويت لنعيش في أجواء 
مغايرة لألجواء التي نحياها في الديرة خمسة أو ستة أيام في 
األس������بوع.. وصدقني من خالل هذه املباني البسيطة والعيشة 
الهادئ������ة تتجدد خاليا اإلنس������ان ويرتاح عقل������ه ويصفو قلبه.. 
فليس أهنأ حاالً إلنس������ان يرى اخلض������رة والعامل القنوع ويرى 

ثمار جهده خيرات وفيرة تنفع البالد والعباد..

مستوصف العبدلي: قديم متهالك صغير.. ال يلبِّي حاجيات مراجعيه
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اإلبل والنخل...!
هنا تكتب املقال بنوع من السفسطة اإليجابية 
بنكه������ة خليجي������ة... عنوانها غريب لكن 
مضمونه������ا أتركه ل������كل مختص في 
املج������ال م������ن باحث������ني وإعالميني 

ورجال اقتصاد واستثمار.
غ������ادر الزمي������ل غ������امن عبدالله 
قط������ر  دول������ة  م������ن  اخلياري������ن 
احلبيب������ة، صاحب فك������رة مقال 
اليوم، ذل������ك اللقاء الذي جمعنا 
به في منطقة القصيم في اململكة 
الس������عودية خالل عطل������ة األعياد 
الوطنية، داعياً املولى عز ش������أنه أن 

يدمي األمن واألمان علينا جميعاً.
قبل مغادرة أب������ا عبدالل������ه، دار بيننا نقاش 
ح������ول دور اإلع������الم بش������قيه املرئ������ي واملس������موع 
ف������ي جزئية غائبة ع������ن جموع الكت������اب واملهتمني في مجال 
الث������روات الطبيعية التي أنعم الله علينا بها في منطقة اخلليج العربي 
حتدي������داً... وكان احلدي������ث عن اإلبل والنخيل وس������جلت على عجالة 
وفي تلقائية على »اليوتيوب« مقطعا عنوانه »البعير والتمر«... مقطع 

تلقائي وسنفصل فيه اآلن ألهميته.
ق������ال الله تعالى في محك������م تنزيلة »أفال ينظ������رون إلى اإلبل كيف 
خلقت«، وه������و فيه تفصيل ذك������ر في اإلعجاز العلم������ي في القرآن 
الكرمي٬ وقال تعالى أيضا »والنخل باسقات لها طلع نضيد« و»زروع 

ونخل طلعها هضيم«.
ذكرت اإلبل والنخل في مواضع عدة في القرآن الكرمي، وذكر فضلها 

صفوة اخللق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على اإلنسان.
القصد هن������ا٬ إننا نحن كمجتمع خليجي أنعم الله علينا بأش������جار 
النخي������ل التي تنتج لنا الرطب الطي������ب املختلف ذوقه ورزقنا باإلبل 

التي يتميز حلمها وحليبها ووزرها أيضا.
النخل ليس للزينة... إنه ثروة طبيعية وهو غذاء يحتوي ثمره »الرطب 

والتمر« على فوائد عدة جلسم اإلنسان من أمالح ومعادن.
واإلب������ل »بعير كان أو ناقة« ليس للمزاين ال������ذي وصل حد فيه من 

املبالغة الشيء الكثير لدرجة أنها تتعرض حلاالت جتميل وتنقيح... 
عفوا: إنها وجدت خلير علمه عند املولى عز وجل.

كان احلدي������ث عن وضعنا لو انقطع النفط وعدنا إلى عصر ما قبل 
النفط... فهل من مشكلة سنواجهها حينئذ؟

ال توجد لدينا أي مش������كلة٬ عندنا بحر فيه من ألذ أنواع األسماك 
وبر ومياه جوفي������ة تنعم فيها دول اخلليج العربي، وفي الس������عودية 
للنخل أهمية خاصة واجلميع يدرك أهمية السوق السعودية الغنية 

بثروات البر والبحر.
لذلك٬ فإنني ونيابة عن أخي القطري احلبيب وأخوتنا في السعودية 
والكويت ودول مجلس التعاون اخلليجي، أناش������د احلكومات مجتمعة 
إنشاء مراكز بحثية خليجية تولي أهمية خاصة لإلبل والنخل بعيداً عن 

املزاين وأكل الرطب والتمر في املناسبات االجتماعية والديوانيات.
لو كانت لدي مزرعة جللبت »فروخ نخل« من السعودية وأقمت في طرفها 

جانبا لزراعة البرسيم كعلف لإلبل التي أمتنى أن أقتنيها ألهميتها.
نحن بس������طاء حتى في مطالبنا، ولوال أهمية املوضوع لنا كمجتمع 
خليجي، ملا عرضت املطالب������ة باالهتمام باإلبل والنخيل وتذليل كل 
العقب������ات التي تواج������ه املهتمني فيها، إضافة إل������ى حث اجلامعات 
واملراك������ز البحثية لعمل دراس������ات خاصة بها وزد عل������ى هذا بقية 

الثروات الطبيعية حيوانية كانت أم نباتية.
نريد مركزاً إقليمي������اً خاصاً بدول مجلس التعاون اخلليجي ليعطي 
هاتني الثروتني الطبيعيتني األهمية القصوى كي ال يقتصر االهتمام 
عل������ى املزاين والزينة... إنه������ا من خلق الله عز ش������أنه وذكرت في 
القرآن الكرمي وفوائدهما س������طرتها الس������نة النبوية الشريفة: فهل 

جتد هذه املطالبة الصدى املتوقع؟... الله املستعان.

| | د. تركي العازمي 
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أكد املزارع الش������اب فهد عبدالرحمن 
املجحم أن املساحة األفضل واألنسب 
للزراعة اإلنتاجية في منطقة العبدلي 
الزراعية في أقصى شمال الكويت ال تقل 
عن 50 ألف متر مربع ليتسنى للمزارع 
التنويع في األنشطة الزراعية مبزرعته 
وقال: إن املساحة النموذجية هي )50( 
ألف متر مربع وأكثر ألن طبيعة األجواء 
والظروف في الكويت تقتضي أن يجاور 
الزرع النباتي تربية املواشي والطيور، 
وكال من الزرع والتربية تتطلب مساحة 

كبيرة من األرض.
وقال: إن ملنطق������ة العبدلي خصوصية 
قدمية ينبغي احلف������اظ عليها وتتمثل 
في املزارع الشاس������عة، كي تبقى هناك 
فرصة جيدة للتوسع في زراعة األعالف 
اخلضراء وتربية املاش������ية في املزرعة 
الواحدة بجانب الزراعة النباتية بنوعيها 
احلقلي املكشوف واحملمي داخل الشبرات 

والبيوت واملجمعات املغطاة املكيفة..
وعليه، فهو يعارض القيام بتجزئة املزارع 
إلى أقل م������ن )50( ألف متر مربع في 

العبدلي ألن التجزئة تزيد من استهالك 
الكهرباء واملاء ونحن نعاني من قلتهما 
حالياً والتجزئة تفتت احليازات الزراعية 
الكبيرة املزروع فيها النخل والعلف والبطاطا 
والبصل والثوم.. وتربية األغنام وما إليها 
من أنش������طة زراعية تسهم بالفعل في 
حتقيق جزء من األمن الغذائي املنشود 

أو املأمول في بالدنا..

متنزه عام و�صط العبديل

وعما تتطلبه منطقة العبدلي الزراعية 

العبدلي في  للقسيمة  النموذجية  المساحة  مربع  متر  أل��ف   50

املجحم يدعو 
للتوسع في زراعة 

النخيل واألعاف في 
املناطق الزراعية

م�����ط�����ل�����وب م�����ت�����ن�����زه ع����������ام وس������������وق م����ك����ي����ف ل����ب����ي����ع امل�����ن�����ت�����ج�����ات ال�������زراع�������ي�������ة وس����������ط ال����ع����ب����دل����ي
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أفاد املزارع فهد عبدالرحمن املجحم، بأن 
هذه املنطقة هامة ومهمة، فهي تقع على 
احلدود الشمالية للبالد ومن األهمية أن 
حتظى بخدمات أفضل من قبل اجلهات 
املعنية.. ومن اخلدمات املطلوبة إنشاء 
متنزه أو حديقة كبيرة وسطها ليقضي 
فيه������ا رّواد العبدلي أطيب األوقات مع 
صغارهم.. وهنا ال يسعني سوى شكر 
بعض مزارعي العبدلي الذين اقتطعوا 
أو خّصصوا جزءاً من مزارعهم ليستريح 
فيها رّواد العبدلي وروادها.. شتاء وربيعاً 
أيام العط������الت.. خصوصاً وأن دخول 
هذه املزارع مجاناً وتتوافر فيها املرافق 
العامة وستبقى هذه املزارع على قلتها 
بدياًل مناسباً حتى إقامة املتنزه العام 

وسط العبدلي..
والعبدلي محتاجة أيضاً لسوق كبير لبيع 
اخلضار والفواكه على ش������اكلة السوق 
الكائن وسط الوفرة في أقصى جنوب 
الكويت.. ليت������زود زوار العبدلي ورواد 
الشمال بحاجياتهم من الثمر واخلضر 
الطازجة أس������بوعياً وخيراً فعل بعض 
املزارعني بتخصيص جزء من مزارعهم 
اإلنتاجية لبيع اخلضار والثمار املتنوعة 
التي تنتجها العبدلي بأس������عار مناسبة 

وبنوعية جيدة ونظيفة..

زراعة االأعالف اخل�صراء

ونظراً لتركيز املزارع »أبو صقر« على 
زراعة العلف األخضر من جت أو برسيم 
وبلوبنك وكذل������ك زراعة النخيل املثمر 
في مزرعة أبيه املزارع الكبير ومؤسس 
العبدلي عبدالرحمن املجحم وأعمامه 
املزارعني الكبار عبداحملسن وعبداللطيف 
املجحم قّواهم الل������ه فإنه يدعو لزيادة 

املس������احات املزروعة بالنخي������ل املثمر 
رغم صعوبة تسويق التمور في البالد 
وإلى زيادة املساحات املزروعة بالعلف 
األخضر بوجه عام واجلت بوجه خاص 
لكون اجلت أكثر فائدة للحالل )األغنام 
واملاعز( وفق جتربته اجليدة في زراعة 

األعالف بالعبدلي.
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اجتم������ع مجل������س إدارة الهيئة العامة لش������ؤون الزراع������ة والثروة 
الس������مكية في اول انعقاد له بعد صدور املرسوم رقم 64/2017 
بتاريخ 14 مارس بتش������كيل مجل������س إدارة الهيئة والذي يضم كال 
م������ن: مدير عام بلدي������ة الكويت، وكي������ل وزارة التجارة والصناعة، 
رئيس مجلس اإلدارة � املدير العام للهيئة العامة للغذاء والتغذية، 
رئيس مجل������س إدارة االحتاد الكويت������ي للمزارعني، د.حيدر علي 
مراد، دعيج خلف البرازي، خال������د علي املبارك، د.نزيه إبراهيم 
الناه������ض، محمد ع������ودة اخلالدي، عمر ذع������ار العتيبي. وترأس 
مجلس اإلدارة م.فيصل احلس������اوي رئيس مجلس اإلدارة واملدير 
العام للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، حيث رحب 
بأعض������اء مجلس اإلدارة وهنأهم بثقة صاحب الس������مو بتعيينهم 

أعضاء مجل������س إدارة الهيئة، كما نقل له������م تهنئة الوزير محمد 
اجلب������ري، ومتنى له������م التوفيق في مهامهم والعم������ل على تطوير 
منظومة هيئة الزراعة ورفع مس������توى اإلنتاج في كافة القطاعات 
الزراعية واحليوانية والسمكية مما يساهم في رفع االمن الغذائي 

وتطوير أساليب اإلنتاج ودعم الكوادر الوطنية.
ومت تش������كيل مجلس اإلدارة واللجان التابع������ة له حيث مت اختيار 
دعي������ج خل������ف البرازي � نائب������ا لرئيس مجل������س اإلدارة، وأعضاء 
جلنة الثروة الس������مكية وهم: د.حيدر مراد، براك الصبيح، دعيج 
البرازي، ود.محمد اخلالدي، واختيار أعضاء جلنة شؤون الثروة 
النباتية وه������م: عمر العتيبي، براك الصبي������ح، د. نزيه الناهض، 

د.محمد اخلالدي، وخالد املبارك.

احلساوي استعرض عددًا من املشاريع اجلديدة 
لهيئة الزراعة في معرض قطر الدولي
أكد املدير العام للهيئة العامة لش������ؤون الزراعة والثروة الس������مكية 
فيصل احلساوي اليوم اهتمام دولة الكويت باالمن الغذائي وتنمية 

املوارد الغذائية وفي مقدمها الثروة السمكية.
 وقال احلس������اوي على هامش مش������اركته في الدورة اخلامسة من 
)معرض قطر الزراع������ي الدولي 2017( ان الكويت حريصة على 
تنوي������ع مواردها الغذائية وزي������ادة االنتاج الزراع������ي لتلبية الطلب 

احمللي وتصدير الفائض منه.
 واس������تعرض ع������ددا من املش������اريع اجلديدة الت������ي تنفذها الهيئة 

لتطوير الثروة السمكية ألهميتها االقتصادية والغذائية من بينها 
مشروع الصبية اخلاص بانش������اء مزارع الستزراع الروبيان للحد 

من استهالك املخزون السمكي في البالد.

براك الصبيح يمثل المزارعين جميعًا

احل����������س����������اوي رئ�������ي�������س�������ًا وال������������ب������������رازي ن�������ائ�������ب�������ًا مل�����ج�����ل�����س »ال�����������زراع�����������ة«
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الغذائي  واألم������ن  ال���زراع���ي���ة  اإلج���������راءات   

> د. حممد الدويهي�س

لتجديد  واملطولة  الطويل������ة  اإلجراءات 
اقامة العمالة خاصة في مجال الزراعة 
والتي متتد ألكثر من ش������هر لعدد قليل 
بس������بب تك������رار طل������ب تقدي������ر العمالة 
بشكل س������نوي حتتاج إلى اعادة النظر 
خاصة وأن أغلب امل������زارع وخاصة في 
منطقة الوف������رة يتراوح ع������دد عمالتها 
ماب������ني 10-3 عم������ال وه������ذه العمالة 
ش������به ثابتة، ويتم الطلب من صاحب أو 
مؤج������ر املزرعة التردد على عدة جهات 
مث������ل وزارة الش������ؤون ووزارة الداخلية 
والتأمني الصحي ووزارة املالية والهيئة 
العامة للمعلوم������ات املدنية والعديد من 
االدارات واألقس������ام ف������ي الهيئة العامة 
للزراع������ة والثروة الس������مكية ومراجعة 
منطقة الوف������رة الزراعي������ة وفي بعض 
احلاالت يتطل������ب مراجعة نظام امليكنة 
بع������ض  باجلابري������ة وغيره������ا حس������ب 
احل������االت، وكذلك التنقل مابني مناطق 
األحمدي والفحيحيل وصبحان والرابية 
واجلابرية وجنوب السرة والوفرة سواء 
كان ذل������ك يتعلق باألم������ور الزراعية أو 
الش������ؤون الصحي������ة أو ش������ؤون االقامة 
والبطاق������ة املدنية.انه������ا سلس������لة م������ن 
اإلجراءات الطويلة والعقيمة واالنتظار 
الطوي������ل واملم������ل في ظل ع������دم توافر 
املواقف اخلاصة للمراجعني وازدحامهم 
في غ������رف الطباع������ني التابع������ني لهذه 
اجلهات واض������ف إلى ذلك عدم معرفة 
بعض املوظفني ملهامهم ومس������ؤولياتهم 
لتس������لط وغطرس������ة  الوظيفية اضافة 
بعض املسؤولني وعدم إملامهم باسلوب 
التعامل م������ع طبيعة املراجعني ومختلف 
احتياجاتهم، ان������ه أمر عجيب في زمن 
االنترنت واحلكوم������ة االلكترونية وزمن 
aDigital Org  املؤسس������ات الرقمي������ة

 Digital واملديرالرقم������ي   nizations

Digia والقي������ادة الرقمي������ة Managerr
tal Leadership. مت������ى نتخل������ص من 
تعقي������د وطول اإلج������راءات وهل أصبح 
طول اإلج������راءات وتعقيدها من ثقافة 
الوزارات واألجهزة احلكومية بالكويت؟ 
م������ن املس������تفيد م������ن تعطي������ل مصالح 
املواطن������ني وط������ول اإلج������راءات؟ ف������ي 
اعتقادنا أن األم������ر أصبح ال يُطاق في 
بلد ميلك كل االمكانيات املالية واملوارد 
البشرية والنظم التكنولوجية احلديثة. 
لذا يجب التحرك الع������ادة هيكلة هذه 
اجله������ات والع������ادة هندس������ة إجراءات 
العم������ل في هذه اجله������ات والعمل على 
تبس������يط اإلجراءات احلكومية بش������كل 
عام وتطويرها وايجاد خدمات حكومية 
متمي������زة من خالل تطبيق نظام اجلودة 
الش������املة TQM على مس������توى جميع 
اخلدم������ات احلكومي������ة وليس فقط في 
الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية 
أو وزارة الش������ؤون.هذه اإلجراءات كان 
ميك������ن أن يتقبلها املواط������ن قبل عصر 
املعلوم������ات وثورة االتص������االت والتطور 
التكنولوجي وعص������ر الرقمية والعوملة، 

أما اآلن فان األم������ر يعتبر تخلفا ادارياً 
ال ميك������ن القب������ول به وخاص������ة من قبل 
اجلي������ل اجلدي������د واملطلع عل������ى أحدث 
الوس������ائل واخلدم������ات املتميزة في دول 
العالم املتحضرة واملتقدمة.نحن نخطو 
خطوات السلحفاة في تقدمي اخلدمات 
احلكومية والتعامل مع جمهور العمالء 
بكافة أنواعهم، أمتنى أن تصل املعلومة 
ملن يهم������ه األمر في مختل������ف أجهزتنا 
ومؤسساتنا احلكومية ألن في ذلك هدر 
لوقت وجهد املتعاملني مع مؤسس������اتنا 
وأجهزتنا احلكومي������ة وفيه كذلك هدر 
ملوارد الدولة وس������وء س������معة خلدمات 

الدولة ومرافقها املختلفة. 
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س����������ي����������اس����������ة ت����������وف����������ي����������ر امل��������������ي��������������اه ف��������������ي ال���������������������زراع���������������������ات امل��������ث��������م��������رة

زار باحثون أجانب وعرب متخصصون باالستشارات الزراعية 
بوجه عام وبجودة اإلنت������اج الزراعي بوجه خاص مزرعة عضو 
مجل������س إدارة االحت������اد الكويتي للمزارعني رئيس جلنة س������وق 
املزارعني في الوفرة محمد املطيري، يوم اخلميس 2017/4/13 
مبعرف������ة الهيئة العامة لش������ؤون الزراع������ة، وذلك لالطالع على 

جتربة اإلنت������اج الزراعي املثم������ر في ظل سياس������ة توفير املياه 
واحملافظة على البيئة في الكويت.

ضم الوفد: الزراعية االس������بانية ماريا والزراعي محمد ووكيل 
ش������ركة تاوروس لالستشارات البيئية في الكويت بدر السرحان 

املطيري.

أطلقت الشركة التجارية العقارية مبادرة »ازرع شجرة في وطني«، 
في حديقة مشروع بوليفارد بالساملية، مبشاركة معهد الكويت 
لألبحاث العلمية، و«لوياك«، و«جمعية أصدقاء النخلة«، و»مؤسسة 
عطاء حب«، و»احتاد الفرق التطوعية في دولة الكويت«، وحشد 

من املهتمني بالشأن البيئي.
وأشاد رئيس مجلس إدارة شركة الساملية غروب لتنمية املشاريع 
)الشركة املالكة لبوليفارد( عدوان العدواني بالتعاون املثمر بني 
اجله������ات املنظمة للحملة، التي تهدف الى توفير بيئة س������ليمة 

ومنطلق آمن للعائالت لقضاء أجمل األوقات.
وأضاف أن احلملة س������اهمت في زرع أكثر من 500 شتلة في 

أنحاء متفرقة من حديقة بوليفارد بأقل من ساعة.
بدورها، قالت مديرة التسويق والتأجير في »التجارية العقارية« 
روان عدنان، إن »الشركة تهدف من خالل هذه املبادرة إلى تشجيع 
املواطنني واملقيمني في الكويت على االهتمام بالبيئة، وحتفيزهم 
إلطالق مبادرات مماثلة، لنقدم بذل������ك مثاال جيدا حتتذي به 

الدول املجاورة، وبقية دول العالم على املدى الطويل«.
وقالت »نحن نهتم« عنوان اتخذته الش������ركة التجارية العقارية 
لتمّيز مبادرات مسؤوليتها االجتماعية، في ظل تعزيز وتطبيق 

نظام حوكمة الشركات، والتركيز على املشاركة الفعالة.

"التجارية العقارية" أطلقت 
مبادرة ازرع شجرة في وطني
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في شتى دول العالم توجد مشاكل مناخية، وتتفاوت بحسب 
طبيعتها اجليولوجية، فمنها البراكني والزالزل واالعاصير 

والفيضانات والعواصف الثلجية والتصحر.
وكدولة مناخها صحراوي طبيعي أن تكون مشكلتها األزلية 
هي التصحر، فقلة نزول االمطار أوجدت لدينا هذه املشكلة 
بقلة الغطاء النباتي والش������جيرات، ون������درة املياه ما يعرض 
البيئة للجفاف، وال ننس������ى فعل االنس������ان السلبي بتدهور 
الطبيع������ة مثل الرع������ي اجلائر وغير املنظ������م وكثرة الرعاة 
مبنطقة جغرافية صغيرة ال تغطي مس������احة الغطاء النباتي 
للرعي بالكويت. وأيضاً من مس������اهمات االنس������ان بتدهور 
التصح������ر في بلدنا هي مش������كلة التخييم والت������ي لها تأثير 
س������لبي على التنوع البيولوجي وتدهور التربة ومتاس������كها، 
وخاصة رم������ي مخلف������ات املخيمات وع������دم تنظيف املكان 
م������ا يجعل التربة غير صاحلة لنم������و النباتات الصحراوية. 
أضف إلى ذلك، اخلنادق ومرور اآلليات الثقيلة، كالدبابات 
وغيره������ا وكل ذلك أدى الى تدهور الترب������ة وتفككها وتلف 

النباتات .

فمن آثار التصحر كثرة الغبار الذي يؤثر على أجهزة التنفس 
للبشر،وكذلك الرؤية خلطوط الطيران وتعطلها وكذلك زحف 
 الرمال على الطرق ما يؤدي الى سد الطرق ) كطريق الوفرة (
وكذل������ك زحف الرم������ال على الغطاء النبات������ي ما يؤدي الى 

دفنها والقضاء عليها وتوسع التصحر ببلدنا .
كل هذا يدفعنا إلى دق ناقوس اخلطر عن مشكلة التصحر 
وبن������اء مفهوم صحيح ع������ن احملافظة عل������ى البيئة خاصة 
لألجي������ال القادمة، وال ننس������ى تعاون الهيئ������ات والوزارات 
للمحافظة على البيئ������ة مثل معهد االبحاث والهيئة العامة 
للزراع������ة والثروة الس������مكية والهيئة العام������ة للبيئة ووزارة 
التربية ووزارة اإلعالم وكذلك بعض املواطنني الذين وهبوا 
أنفسهم للعمل البيئي التطوعي مثل الناشط البيئي ناصر 
العازم������ي صاحب فكرة الغابة الكويتية، وكذلك الناش������ط 
البيئي وصاحب مش������روع اس������تزراع النباتات الصحراوية 
ناصر الهاجري، والعمل اجلاد ووضع خطة واضحة املعالم 
على خطوات مدروسة للتمكن من السيطرة على التصحر 

وخاصة إن العلم تطور بهذا اجلانب.

بقلم

 جا�صم الرمي�صي 

ال����ت����ص����ح����ر  م�����ش�����ك�����ل�����ة   
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أوراق خضراء

العمل على تطوير اآليات الت�صويق والتو�صع يف  توفري منافذ للبيع والعمل مع اجلهات املعنية يف احلكومية  الإعطاء  

ال�صيم��ا التعاوني��ات واالأ�ص��واق املوازية اولوي��ة يف ت�صويق املنتج املحلي م��ن اخل�صار ، اإىل جان��ب العمل للتو�صع يف 

ال�صراء املبا�صر للتعاونيات واالأ�صواق املوازية ، واإعادة والتاأهيل  ل�صرة االندل�س .

هذه معامل اخلطة التي اأخذ على عاتقه جمل�س االدارة بالعمل على تنفيذها خالل املرحلة املقبلة القريبة. 

اإن همن��ا االأ�صا�ص��ي يف جمل���س االدارة توفري اأف�ص��ل االأ�صاليب الت�صويقي��ة للمنتج الوطني  وم�صان��دة املزارع على 

ت�صريف اإنتاجه باف�صل الطرق .

ان م�صوؤوليتنا كبرية وعلى عاتقنا كمجل�س ادارة النهو�س بالزراعة وحتقيق مطالب املزارع بعد �صنوات طويلة من 

َنا البع�س مع اإخواننا املزارعني من اأجل م�صلحة  من اجلمود ، واأننا نعمل باإذن اهلل كفريق عمل متكامل نكمل َبع�صُ

كل املزارعني دون ا�صتثناء.

ان اخلط��وة االأوىل اإن �ص��اء اهلل مع �صرة االندل�س لتطويرها، وح�صرها يف املنتوجات املحلية من اخل�صار ، وبعدها 

الهم باالنتقال اىل التو�صع يف اإيجاد منافذ ت�صويق جديدة يف كافة املناطق. 

واأننا كمجل�س ادارة لن نرتك بابًا اال و�صنطرقه من اأجل معاجلة وحل اأي عقبة اأو م�صكلة تواجه املزارعني. 

اأملن��ا كب��ري باأن ت�صهد املرحلة املقبلة نه�ص��ة ملمو�صة ي�صت�صعر بها  املزارعون. قريب��ًا ، ان اهلل مع اجلماعة و نحن 

باإذن اهلل نعمل بروح اجلماعة والفريق الواحد لنكون عند الثقة التي منحت  من اخواننا املزارعني 

والي�صعنى اأن نقول اإال اأن مرحلة العمل اجلدي للنهو�س بالزراعة انطلقت  لبلوغ االأهداف املبتغاة .

آمال وطموحات كبيرة

اأمني �صر  االحتاد الكويتي للمزارعني

بقلم :  جابر مرزوق العازمي
✷

✷



جتود شجيرات الفاكهة املتنوعة بأنواع 
فاخرة عبر بيوت ومجمعات مكيفة 
في املناطق الزراعية وال سيما الوفرة 
والعبدلي، كما رأينا وأكلنا وحتديداً مزارع 
املزارعني: عبدالله األيوب )جويرية( 
وعدنان اجلريوي وفيصل عوض الدماك 
وعبدالعزيز مبارك الدماك ومحمد 
ناصر البداح )محمية ناصر البداح( 

بس���������اتني الكوي����ت املكي�ف���������ة تجود بالفاكهة الفاخرة..    

نة بال انقطاع وطوال فصول السَّ

وفيصل السلطان )الفيصلية( وإخوانه 
عبدالله وأنور والدكتور عبدالعزيز 
وخالد وجميل، وقتيبة يوسف الغامن 
)واشينطونيا( وعبدالله بركات سند بداح 
املطيري وعبداللطيف البحر والسعيد 
إخوان واألنبعي إخوان ومعرفي إخوان 
والدبوس أبناء عم واحلويلة إخوان 
ومساعد السوارج وعبدالله عبداللطيف 
والراشد  والفجي  والثاقب  العثمان 
وناصر العازمي وعيد ساري العازمي 
ومحمد العوضي.. وغيرها كثير في 
الوفرة ومزارع: املدعج والغامن أبناء عم 
وبدر السلطان )الواحة( والوهيدة وأنور 
القطامي وجواد بوخمسني )اجلوهرية( 
وأحمد احلواس العازمي وحسني مراد 
بهبهاني واحلليل إخوان واملجحم إخوان 
وال��وزان أبناء عم وغيرها كثير في 
العبدلي وفي املناطق الزراعية الكويتية 
الناهضة، فقد صار وجود بستان لفواكه 
ولو على سبيل التجربة على نطاق 
ضيق لالستخدام األس��ري.. جزءاً 
رئيساً من مكونات املزرعة احلديثة 
في املناطق الزراعية.. كدليل على 
األرض الكويتية الكرمية املعطاءة.. 

التي كرمتها السماء..
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بس���������اتني الكوي����ت املكي�ف���������ة تجود بالفاكهة الفاخرة..    
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الحبشي: 
التضارب حول مستقبل العبدلي..
والتوزيع العشوائي للقسائم الزراعية    

عزا العقاري واملزارع في العبدلي خالد 
صالح احلبشي تراجع أسعار القسائم 
الزراعية في املناطق الزراعية بوجه عام 
وفي منطقة العبدلي بوجه خاص إلى 
عدة أسباب أهمها تضارب األخبار حول 
مستقبل هذه املنطقة احلدودية النائية هل 
هي نفطية أم زراعية أم استثمارية جتارية 
مذكراً بأن هذه املنطقة احليوية قريبة 

من احلدود الكويتية - العراقية..
وقال إن العرض يفوق الطلب على مزارع 
العبدلي األمر الذي خفَّض سعر املتر املربع 
فيها إلى النصف تقريباً فاملزرعة التي 
كان سعر مترها املربع بدينارين معروضة 
اآلن بدينار وال مشتري.. والسبب أن 
مستقبل العبدلي مبهم أو مجهول والناس 
ال تريد أن جت��ازف بحاللها ال سيما 
عندما يدفع آالف الدنانير لشراء حيازة 
واحليازة ملك للدولة متنحها وتسحبها 
وقتما تشاء واالختالف حول ما يشاع 
عن املساحات الزراعية بالعبدلي التي 
سيتم التنازل عنها ألعمال شركة النفط 
اختالف قائم ومتفاقم فهيئة الزراعة 
تريد بدالً لها واملزارعون حائزوها يريدون 
وهذا حقهم يريدون تعويضاً وتثميناً عن 
منشآتها وبدياًل لها.. لكن البلدية تقول 
ليس عندي بديل سوى الشقايا وإدارة 

أسباب تراجع أسعار األراضي في المناطق الزراعية
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أمالك الدولة أو وزارة املالية تقول ال 
يوجد عندي ميزانية للتعويض والكالم 
كثير حول التثمني والبدل والتعويض 
واإلزال��ة من دون حسم فكيف يتسنى 
ذلك  ض��وء  في  العبدلي  في  للمزارع 
وغيره موجود أن يتوسع في الزراعة 
احلديثة وينتج.. أليس األمر فيه مجازفة 
ومغامرة؟! خصوصاً وأن السيولة اآلن 
قليلة وحتديداً بعد انخفاض أسعار النفط 
عاملياً.. والغريب - والكالم للمزارع ورجل 
نسمع  مازلنا  أننا   - احلبشي  العقار 
عن توزيع قسائم في املناطق الزراعية 
وخصوصاً العبدلي والوفرة واألغرب 
أن بعض من يحصل على قسيمة يبيعها 
يزرعها  كي  طلبها  أن��ه  مع  تيسر  مبا 
وينتج فيها أو يربي عليها فمنهم من 
يدعي حب الزراعة وحب األرض لكن 
هو في احلقيقة يحب املال أكثر.. فأين 
ضوابط هيئة الزراعة في هذا املجال.. 

فالناس قد تقبل أن مينح فالناً أو عالناً 
قسيمة ليشارك في اإلنتاج والتعمير في 
الصحراء النائية املمتدة على حدودنا 
الشمالية واجلنوبية لكنها ال ميكن أن 
تقبل أن مينح فالناً أو عالناً قسيمة 
كي  املواطنني  من  غيره  على  ليبيعها 

يزرعوها ويعمروها بدالً منه..
وأنا ال أريد أن استطرد أو أفّصل أكثر 
في هذا املوضوع الشائك فامللف الزراعي 
كان ومازال شائكاً أقصد ملف توزيع 
القسائم الزراعية خيوطه متشابكة ال 
ال��زراع��ة ال متلك  وهيئة  حلها  ميكن 
كل القرارات والكل يشكو من التوزيع 
العشوائي لألراضي في املناطق الزراعية 
وسيظل يشكو طاملا أن هيئة الزراعة 
ليست مؤسسة حكومية مهنية خدمية 
للمزارعني املنتجني فالهيئة ترتبط معظم 
قراراتها مبوافقة هذه اجلهة أو تلك 
من اجلهات احلكومية وليست مستقلة 

فعلياً..
وختم احلبشي بقوله: وال تنس يا عم 
عدنان أن السماح بتجزئة املزارع الكبيرة 
إلى مساحات صغيرة من دون أن يواكب 
هذه الزيادة في عدد املزارع زيادة في 
اخلدمات خطأ فالكهرباء تنقطع كثيراً 
عن مزارع العبدلي والوفرة وهناك أزمة 

مياه ري وال سيما في الوفرة إثر فشل 
مشروع إيصال املياه املعاجلة إلى كل 
الشديدة  املنافسة  مزارعها واألخطر 
التي يلقاها املنتج احمللي الوطني من 
مثيله املستورد في عقر داره فاملزارع 
والتاجر يتنافسان رغم أنهما كويتيان 
لكن حب امل��ال يفرق بني األخ وأخيه 
لألسف الشديد وال تنس ثبات الدعم 
احلكومي بل وتراجعه فأين دعم العلف 
األخضر وأين دعم النخيل املجزي.. ال 
أحد يسأل.. فقوة املزارعني ضعفت ألن 
معظم ممثلي املزارعني كانوا يسعون 
لرضى اجلهات املعنية وأواله��ا هيئة 
الزراعة واملفروض العكس أو على األقل 
املعاملة باملثل!! كي يزداد اإلنتاج الزراعي 
احمللي ويتنوع ويتحسن باطراد وكي يربح 
املثمر وسط  إنتاجه  امل��زارع من وراء 
الصحراء ويثبت في مزرعته احلدودية.. 
وال يعرضها للبيع كما هو حادث اآلن 

لألسف الشديد.

ال�����س�����م�����اح ب����ت����ج����زئ����ة امل���������زارع 
ال�����������ك�����������ب�����������ي�����������رة وت��������������راج��������������ع 
ال�������������������دع�������������������م احل�����������ك�����������وم�����������ي

م������ن������اف������س������ة امل�������س�������ت�������ورد 
ل�������������ل�������������م�������������ح�������������ل�������������ي ف���������ي 
داره ع��������������������������ق��������������������������������������������������������ر 
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الراشد: املناطق الزراعية 
ب��ح��اج��ة إل���ى امل���زي���د من 
واملياه ال��وق��ود  محطات 

يشكو من التجاوزات المرورية في شوارع الوفرة

يعتبر املزارع خالد محمد الراشد العازمي 
من الشباب الذين تفرغوا للعمل الزراعي 
املضني في أقصى جنوب الكويت بدافع 
عشقه املتوارث لهذا العمل املثمر والنافع 
للبالد والعباد واحترامه للعمل اليدوي 
الشريف وإشغال وقت الفراغ مبا يفيد 

ويجدي.
في بداية حديثه ل� »املزارع« آثر املزارع 
الشاب خالد )أبو ضاري( على تهنئة 
املزارعني باستقرار احلال في احتادهم 
العريق باعتراف وزارة الشؤون االجتماعية 
والعمل بنتيجة االنتخابات الزراعية التي 
جرت في مقر نقابة عمال الكويت في 
ميدان حولي يوم 2017/2/5 ومنحت 
الفائزين شهادة جتيز لهم إدارة االحتاد 

ملدة أربع سنوات مقبلة بسالم وأمان 
وخير على جموع املزارعني أجمعني بإذن 

الله تعالى.
وقال ثقتي وثقة الكثير من زمالئي املزارعني 
كبيرة بأن رئيس االحتاد اجلديد النوخذة 
براك الصبيح وزمالءه الفائزين بثقة 
املزارعني في كل املناطق الزراعية سيصلون 
بسفينة االحتاد إلى شاطيء األمان ليقدر 
االحتاد بإمكاناته الكبيرة على حتقيق 
األه��داف التي أنشيء من أجلها قبل 
أربعني عاماً ونيف خصوصاً وأن طاقم 
إدارة االحتاد مزارعون منتجون يقضون 
واملزارعني  الزراعة  جل وقتهم وسط 
في الوفرة والعبدلي يشغلهم الصالح 
مزارعي  ب��أن  مبيناً  اخل��اص  ال  العام 

املناطق الزراعية يواجهون وسيواجهون 
مشاكل جّمة أخطرها رفع رسوم التيار 
الكهربائي واملياه الواصلة للمزارع األمر 
الذي سيسفر إن حتقق عن ارتفاع كبير 
في أسعار الثمريات واخلضراوات في 
الكويت أو عزوف ورمبا توقف بعض 
املزارعني عن اإلنتاج الزراعي مذكراً 
بأن لدينا مشكلة منع استقدام العمالة 
البنغاديشية التي تعتبر األنسب لعملنا 
الزراعي املضني وسط صحراء الوفرة 
والعبدلي النائيتني.. ومشكلة التفاوت 
الكبير بني سعر بيعنا منتجاتنا وسعر 
قبل  من  احمللية  أسواقنا  في  شرائها 
أخرى  ومشاكل  املستهلكني..  إخواننا 

يدركها القاصي والداني في بالدنا..

إن�����ت�����اج�����ن�����ا م��������ن ال�����ث�����م�����ري�����ات 
واخل�������������������������������������������ض�������������������������������������������راوات 
ت��������������ض��������������اع��������������ف ك������������ث������������ي������������رًا
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اإنتاج متنوع

ورغ��م أن امل���زارع خالد ف��ي مقتبل 
زراعية  بخبرة  يتمتع  أنه  إال  العمر 
جيدة يتضح هذا من خالل تنظيمه 
ملزرعته وإنتاجها الثمري املتنوع. ويفيد 
بأن موسم إنتاج الطماطم احلقلية 
لديه مر بسالم تقريباً ألن البرد الذي 
حدث ليلتي 3a2 من شهر فبراير 2017 
جاء متأخراً أي بعد أن جمعنا أكثر 
من مرة من نباتاتها املكشوفة.. لكن 
من زرعها متأخراً فأكيد أنه تضرر 
وزراع البطاطا العديد منهم تضرر 
أيضاً ودولتنا ال تقصر وفيها البركة 
يستطيعوا  كي  املتضررين  لتعويض 

اإلنتاج في املوسم املقبل.
ويقول رغم أن زراعة الطماطم حقلياً 
محفوفة باملخاطر في كل عام خصوصاً 
وأن معظم زراعها ال يغطونها بالبالستيك 
أو الشاش التساعها فإننا ال نستطيع 
االبتعاد عنها فهي تكمل الزراعة احملمية 
في الشبرات والبيوت واملجمعات املغطاة 
بل إن بعض األصناف الزراعية ال جتدي 
نفعاً إال إذا زرعت في احلقول املكشوفة 
مثل الزهرة وامللفوف واخلس والورقيات 
واألعالف  اجل��ث  ع��ن  ناهيك  عموماً 

اخلضراء كلها..

معار�س بيع املواد الزراعية

ويثني املزارع خالد بالتطور احلادث في 
سوق بيع املستلزمات الزراعية في الكويت  
ويقول إن حرص معظم شركاتنا الزراعية 
املستلزمات  أفضل  جلب  على  الكبرى 
الزراعية وال سيما من البذور والتقاوي كان 
له أكبر الفضل في تنمية ثروتنا الزراعية 
واملتر  والعبدلي  الوفرة  في  وتطويرها 
املربع الذي كان يعطي خمسة كيلوغرام 
من الطماطم أو اخليار مثاًل صار يعطي 
ضعف هذه الكمية وأكثر كما أننا صرنا 
نستخدم مبيدات أكثر أمناً وآماناً للعاملني 
واملستهلكني وهذا أمر في غاية األهمية 
وبالنسبة لي فأنا راٍض عن نفسي ألنني 
ال أستخدم إال املبيدات الكيماوية ذات 
فترات األمان القليلة وال أبيع إال اجليد 

والسليم واآلمان من الثمر..

حمطة وقود ثانية يف الوفرة

وختم محدثنا مبطالبة اجلهات املعنية 
الوقود  محطات  م��ن  امل��زي��د  بإنشاء 
املناطق  في  العذبة  املياه  ومحطات 
الزراعية ملواكبة التطور احلادث فيها 
سواء من حيث عدد املزارع وعدد السكان 
املترددين عليها واأله��م زيادة  وعدد 
البيوت احملمية والزراعات التي تعتمد 
كلياً على الري باملاء العذب مذكراً بأن 
الوفرة بعكس العبدلي لم تصلها املياه 

املعاجلة بانتظام.
وق��ال لدينا مشكلة أخ��رى يعاني منها 

جميع سكان الوفرة وروادها وتتمثل في 
قيام شباب مستهتر طائش بالتقحيص 
بسياراتهم البالية القدمية الهالكة املتهالكة 
في عدة مناح من الوفرة وال سيما لياًل 
وحتى فجراً مهددين أنفسهم واملارة من 
حولهم أو أمامهم باأللم واخلسارة.. مطالباً 
إدارة مرور األحمدي بتكثيف وجودها 
في شوارع الوفرة لياًل ونهارهاً ملنع هذه 
املخاطر نهائياً وركز في حديثه على ضرورة 
قيام وزارة الكهرباء مبعاجلة االنقطاعات 
الكهربائية شبه اليومية في القطعة 6 

من الوفرة.

ال�����������ش�����������رك�����������ات ال�������وط�������ن�������ي�������ة
ت����������������وف����������������ر ل�������������ن�������������ا أف����������ض����������ل 
امل������س������ت������ل������زم������ات ال������زراع������ي������ة
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مجلس إدارة جمعية »الزراعيني« في الكويت
متخضت انتخابات جمعية املهندسني الزراعيني مساء األربعاء 
2017/3/29 عن فوز ستة من قائمة »التغيير« التي يرأسها 
رئيس اجلمعية علي الغيث من أصل سبعة زراعيني يشكلون 

مجلس إدارتها للسنتني املقبلتني.
وقد كانت نتائج االنتخابات التي أشرفت عليها وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل كما يلي:
علي الغيث وحصل على الترتيب األول بحصوله على 47 صوتاً 
أحمد أتش 45 صوتاً - جاسم بوفتني 45 صوتاً - أحمد 
الهندي 42 صوتاً - هاني الزلزلة 41 صوتاً - أمير معرفي 35 
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صوتاً - بدر احلمر 34 صوتاً فيما حل عبدالرحمن الفريح 
احتياطاً أول وخلف الشطي احتياطاً ثانياً ولم يحالف احلظ 
كل ما باسمة أبو ضهير وعبدالله الصالح ومحمد السويل 

وعبدالرحمن املشعل.
وإثر هذا الفوز عقد الفائزون اجتماعهم األول فاختاروا علي 
الغيث رئيساً للجمعية وجاسم بوفتني نائباً للرئيس وأحمد 
أتش أميناً للسر وأحمد الهندي أميناً للصندوق وهاني الزلزلة 
وب��در احلمر وأمير معرفي أعضاء مجلس إلدارة جمعية 

املهندسني الزراعيني ومقرها كيفان - الكويت.
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ن�����ت�����ائ�����ج ان�����ت�����������������خ�����اب�����ات ج����م����ع����ي����ة ال�����ع�����ب�����دل�����ي ال������زراع������ي������ة

اختار مزارعو العبدلي أربعة مزارعني 
بدالً من املنتهية مدتهم القانونية في 
مجلس إدارة جمعية العبدلي الزراعية 
وذلك عبر صناديق االنتخابات احلرة 
في مدرسة سعد بن عبادة بالعديلية 

مساء األحد املوافق 2017/4/2.
مانع  األربعة هم محمد  والفائزون 
العجمي باملركز األول إذ حصل على 
املنتخبني  من أص��وات  135 صوتاً 
وثامر املطوطح 117 صوتاً وأحمد 
الرشيدي 113 صوتاً وخالد احمليني 
95 صوتاً فيما حل يحيى العيبان 87 
صوتاً احتياطاً أول وثامر العماري 

46 صوتاً احتياطاً ثانياً.
وقد جرت هذه االنتخابات إثر تصديق 
اإلداري  التقريرين  على  احل��ض��ور 
واملالي للجمعية عن السنة املنتهية 
في 31/12/2016 اللذين عرضهما 

مكتب اجلمعية برئاسة خالد سليمان 
العريفان.

واملالي  اإلداري  التقريرين  ووف���ق 
املساهمني  عدد  بلغ  فقد  للجمعية 
فيها 1343 مزارعاً ورأسمالها حوالي 
157 ألف دينار وللجمعية ثالثة أسواق 
هي الروضتني والقشعانية والروضتني 
القدمي وستة أفرع أو فروع في املطالع 
وفرع  النقا  وأم  وال��ري  والقشعانية 
الغاز بالروضتني وفرع لوازم العائلة 
املخازن  إلى  باإلضافة  بالقشعانية 

الرئيسية.
وأوضح التقريران إجنازات مجلس 
إدارة اجلمعية فذكر فرع أم النقا على 
مساحة 400 متر وتركيب أجهزة البصمة 
وكاميرات املراقبة في جميع أسواق 
وفروع اجلمعية واستبدال أجهزة السحب 

اآللي وموازين اخلضار والفاكهة.

خم�س العمالة من بنغالدي�س

عل ى صعيد متصل دع��ا أم��ني سر 
مجلس إدارة جمعية العبدلي الزراعية 
التعاونية يوسف جاسم يعقوب الوزان 
اجلهات املعنية إلى حل مشكلة نقص 
العمالة الزراعية املناسبة ملزارع الكويت 
النائية.. بتحديد خمس عدد عمال 
كل مزرعة منها ليكونوا من اجلنسية 
البنغالية )بنغالديش( التي أثبتت السنون 
أنها األنسب للعمل الشاق في هذه 
شمال  أقصى  في  الواقعة  امل���زارع 
الكويت وجنوبها وحتى وسطها في 
كبد والصليبية.. فلو كانت اجلهات 
املعنية ترى أن هذه املزرعة أو تلك 
حتتاج إلى عشرين عاماًل زراعياً، 
أربعة  يجلب  أن  حائزها  فمن حق 
منها من بنغالديش.. هذا هو احلل 
واملطلوب تنفيذه، بدالً من أن يتعب 
امل��زارع لدى هذا املسؤول  ويشقى 
أو ذاك من أجل أن يسمح له ببعض 
نسبة  فتحديد  البنغالية..  العمالة 
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ن�����ت�����ائ�����ج ان�����ت�����������������خ�����اب�����ات ج����م����ع����ي����ة ال�����ع�����ب�����دل�����ي ال������زراع������ي������ة

اخلمس من هذه اجلنسية الصامدة 
الثابتة القوية في مزارعنا يريحنا نحن 
املزارعني ويريح املسؤولني أيضاً.. 

ودعونا جنرب.
هذا وقد التأم مجلس إدارة جمعية 
العبدلي الزراعية التعاونية إثر إلنتخابات 
الزراعية التي جرت مساء 2017/4/2 
م لتوزيع املهام، فاتفقوا على التجديد 
لرئيسها السابق خالد سليمان العريفان.. 
وتزكية خالد احمليني نائباً له ومحمد 

العجمي أميناً لسّر املجلس ومساعد 
احلربي أميناً للصندوق.. فيما متَّ 
ويوسف  ال��رش��ي��دي  أح��م��د  اختيار 
الوزان ممثلني جلمعية العبدلي في 
االحتاد اإلنتاجي الزراعي والدكتور 
عبدالرزاق الشمري وثامر املطوطح 

وغازي املطيري أعضاء.
اجلدير بالذكر أن جمعية العبدلي ممثلة 
بعضوين من مجلس إدارتها في مجلس 
احتاد اجلمعيات اإلنتاجية الزراعية 

التعاونية أسوة بباقي اجلمعيات التي 
تنضوي حتت راية هذا االحتاد.. وهي 
جمعية الوفرة وجمعية الثروة احليوانية 
فيما متَّ حل اجلمعية الرابعة وهي 
جمعية مربي الدواجن بعد استفحال 
التجاوزات اإلدارية واملالية فيها من 
قبل وزارة الشؤون االجتماعية والعمل 
التي تخضع إلشرافها كل االحتادات 
واجلمعيات الزراعية وغير الزراعية 

ذات النفع العام في الكويت..
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العبدلي  ف��ي  الكويت  م���زارع  ب��دأت 
والوفرة طرح خيراتها من البطاطا 
الطازجة منذ مطلع الشهر اجلاري 
)إبريل( وتستمر حتى آخر الشهر املقبل 
وفق ما أفاد املزارع مشعل نادر العتيبي 
من العبدلي، مبيناً بأن باكورة هذا 
البطاطا  تقاوي  زراع��ة  اإلن��ت��اج من 
املستوردة من نوع سبونتا وصفران. 
املزروعة في شهري نوفمبر وديسمبر 

وهو موعد الزراعة الطبيعية املعروفة 
على نطاق واسع في الكويت وهي غير 
الزراعة املبكرة للتقاوي احمللية املخزنة 
التي يزرعها العشرات من مزارعي 
الوفرة والعبدلي في شهري سبتمبر 
وأكتوبر مبعنى أنهم يزرعون تقاوي  
الواحدة  السنة  البطاطا مرتني في 

وبنجاح مطرد في الكويت.
بيد أن املزارع أبو فيصل يبنّي وبجالء 

أن عطاء التقاوي املستوردة أكثر وأفضل 
من عطاء التقاوي املخزنة، ويبني كذلك 
أن الطلب احمللي على التقاوي من 
صنف صفران أكثر من صنف سبونتا 

وفي كّل خير.
هذا ويفاخر املزارع العتيبي بإنتاجه 
أرض العبدلي من البطاطا والتي تصل 
إلى حوالي 15a12 كيلو غراماً من 
املتر املربع الواحد. ويقول إن ارتفاع 
هذه الكمية يرجع للخدمات اجليدة 
للنبتة  الكويتي  املزارع  يوفّرها  التي 
امل���زروع���ة ف��ي أرض���ه وإل���ى خبرته 
واطالعه على جتارب اآلخرين بعني 
ثاقبة وذهن مفتوح.. ومن مظاهر تطور 
عقلية املزارع الكويتي أنه صار يعتمد 
اعتماداً كبيراً على اآللة وال سيما في 
جمع محصول البطاطا األمر الذي 
يحفظها سليمة وخالية من العيوب 
أيضاً  وامل��ال  واجلهد  الوقت  ويوفر 
فليس لدينا نحن املزارعني خير إال 

البطاطا الكويتية الطازجة في األسواق.. حتى آخر مايو

العبدلي  ف��ي  م��ب��ردة  م��خ��ازن  م��ط��ل��وب  العتيبي: 
االستراتيجية شبه  املحاصيل  لحفظ  وال��وف��رة.. 
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استخدام اآللة للتعويض عن نقص عدد 
العمالة الزراعية في بالدنا. وفاخر 
العتيبي باإلنتاج املتزايد من احملاصيل 
شبه االستراتيجية كالبطاطا والثوم 

والبصل..

ا�صتعدادات ل�صهر رم�صان

وعن استعداده لشهر رمضان الفضيل 
يقول املزارع العتيبي إنه يزرع الطماطم 
داخل بيوت ومجمعات زراعية مكيفة 
لتطرح ثمارها احلمراء الشهية خالل 
شهر رمضان الفضيل آخر شهر مايو 
زراعة  يبتعد عن  إن��ه  ويقول  املقبل 
اخليار ألنها حتتاج إلى عمالة كثيرة 
العوازم  إخواننا  في  والبركة  لدينا 
وتوفيره  الوفرة  في  اخليار  لزراعة 
للمستهلكني جميعاً في الكويت ويطالب 
لزراعة املزيد داخل البيوت الزراعية 
قّواه  نادر  أبيه  احلديثة في مزرعة 
الله بإيصال التيار الكهربائي دومنا 

انقطاع وبالطاقة الالزمة فمزارعو 
العبدلي كما يقول يعانون من نقص 
بعض اخلدمات والكهرباء أولها لذا 
فهو يحتاط دائماً باستخدام املولدات 
الكهربائية املكلفة كي ال ميوت زرعه 
بسبب انقطاع التيار الكهربائي فجأة 
عن مزرعتهم كما يحدث مراراً وتكراراً 

في كل أسبوع.
في  الزراعي  التنوع  بأهمية  ويختم 
املزرعة الواحدة خصوصاً إن كانت 
كبيرة شاسعة واسعة بحيث يكون فيها 
تربية املاشية من غنم وماعز وإبل وخيل 
بجانب الزراعة النباتية املتنوعة حقلياً 

ومحمياً كي يستمر العمل في املزرعة 
وال يتوقف.. ومن املاشية نسمد التربة 
ومن زرع التربة نطعم املاشية.. وبعد 
انتهاء عطاء حقول الزهرة وامللفوف 
والبروكلي والطماطم واخلس والبطاطا.. 
نطلق أغنامنا لترعى البقايا اخلضراء 
فيها.. وهكذا.. فالزراعة فيها بركة 
وفائدة لنا ولعمالنا وللناس والبالد 
وفي املزرعة نلتقي األصدقاء وجنتمع 
مع األهل.. ورغم أنها متعبة في بالدنا 
إال أننا مصرون أن��ا وإخ��وان��ي على 
مواصلة طريق أبينا فيها والذي بدأه 

منذ عام 1982م.
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جمعية  إدارة  مجلس  رئيس  طالب 
الوفرة الزراعية األسبق ناصر محمد 
اجلالل بإنشاء فرع لهذه اجلمعية في 
كل قطعة من منطقة الوفرة الزراعية 
ملواكبة طلبات العدد املتزايد من سكان 
الوفرة ورّوادها من املواد االستهالكية 
وقال في حديثه ل� »املزارع« منتصف 
شهر مارس 2017م: الوفرة اآلن من 
أكبر مناطق الكويت، لكنها ولألسف 
الشديد من دون تتطور استهالكي، 
فما زال سوق جمعيتها املركزي »على« 
طمام املرحوم« كما يقولون منذ أن 
كنت رئيساً ملجلس إدارتها من عام 
1996 حتى عام 1997 ومازال وسط 
املنطقة مزدحمة قريباً من محطة 
وقود الوفرة الوحيدة ومركز البلدية 
واملستوصف ومسجد الصالح ومركز 
ال��وف��رة.. وسوق  هيئة الزراعة في 
ال��وف��رة للخضار وال��ف��واك��ه.. األمر 
ال��ذي يصعب امل��رور من أم��ام هذا 
السوق أو دخوله واخلروج منه أيام 

الجّال: أجور القسائم تض�������اعف�����ت 600 % وفروع الجمعية قليلة ومتباعدة
يدعو إلشراك القطاع التجاري الخ������������اص في تقديم الخدمات لسكان الوفرة

م����ط����ل����وب م����خ����ف����ر وم���ق���ص���ب 
وم���������������ح���������������ط���������������ة ب����������ن����������زي����������ن 
ث��������ان��������ي��������ة.. وس�����������ط امل��������������زارع

والرسمية شتاء  العطل األسبوعية 
صارت  الوفرة  أن  مؤكداً  وربيعاً.. 
الكويتية وغير  األس��ر  مئات  وجهة 
الزراعية  للمناطق  احملبة  الكويتية 
الزاخرة باالنتاج الطازج.. ومع هذا 
أو رغم هذا فإن اخلدمات في الوفرة 

لم تتقدم أو تتطور كما ينبغي فهي أي 
الوفرة تفتقر لالستراحات واألسواق 
املركزية االستهالكية املرموقة كما 
الكويت  مناطق  جميع  ف��ي  احل���ال 
األخ��رى، األم��ر ال��ذي يدعوني هنا 
كما يدعو غيري من مزارعي الوفرة، 

> نا�صر اجلالل

> ازدحام �صديد يف �صوق جمعية الوفرة املركزي
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الجّال: أجور القسائم تض�������اعف�����ت 600 % وفروع الجمعية قليلة ومتباعدة
يدعو إلشراك القطاع التجاري الخ������������اص في تقديم الخدمات لسكان الوفرة

حت�����وي�����ل ال����ت����ق����اط����ع����ات إل����ى 
الش����ب���������������������������������������اب وردع  دّورات 
امل������س������ت������ه������ت������ر ف����������ي ال���������وف���������رة

حلث مجلس إدارة جمعيتها التعاونية 
االستهالكية لبناء مزيد من الفروع 
ف��ي قطع ال��وف��رة وحت��دي��ث سوقها 
املركزي وسوق اخلضار املجاور له. 
وحبذا لو مت إشراك القطاع التجاري 
اخلاص أو األهلي في تقدمي املواد 

االستالكية لسكان الوفرة ومزارعيها 
واملشتغلني فيها أو بجوارها.. أسوة 
مبا هو ح��ادث في مناطق الكويت 
األخرى، ففي الفحيحيل مثاًل جتد 
بجوار سوق جمعيتها املركزي أسواقاً 
عديدة أهلية وخاصة لتقدمي األفضل 

للمستهلكني، فلماذا ال يسمح مبثل هذا 
في الوفرة خصوصاً وأن مجلس إدارة 
هذه اجلمعية كما يبدو غير قادر على 
تلبية طموحات املزارعني والسكان في 
توفير السلع املتنوعة اجليدة بأسعار 
متهاودة أو تنافسية يومياً وباستمرار 
ومن دون عناء االنتظار الطويل أيام 

العطالت وما أكثرها عندنا.

> نا�صر اجلالل مع اأبناء اأخيه املرحوم عبداهلل
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م�صنع لت�صنيع 

معجون الطماطم

وقال املزارع ناصر محمد اجلالل )أبو 
متعب( أن لالحتاد الكويتي للمزارعني 
دور جمعية  عن  أهمية  يقل  ال  دوراً 
الوفرة الزراعية التعاونية االستهالكية 
في تقدمي خدمات أفضل للمزارعني 
والزراعيني والعمال، فمن األهمية - 
على سبيل املثال ال احلصر - أن يعمل 
هذا االحتاد العريق على إنشاء مصنع 
لالستفادة من فائض املنتجات الزراعية 
احمللية مثل الطماطم، وإقامة املزيد 
من محالت اخلدمات شريطة إدارتها 
من قبل مزارعني ذوي خبرة في املجال 
وبعد اإلعالن عبر عدة صحف محلية 
للمشاركة وإجراء قرعة بني املتقدمني، 
فنحن مع توزيع احملالت لكن مبسطرة 
واحدة.. حتى معارض االحتاد للمستلزمات 
إدارة حديثة  إدارتها  يجب  الزراعية 
وعرض اجليد بأسعار تنافسية تعاونية، 
واخلارج  إليها  الداخل  معرفة  يجب 
وعبر  ودقيقة  معرفة صحيحة  منها 
استخدام أجهزة احلاسوب كما نرى 
في الشركات الزراعية احلديثة العاملة 

في الوفرة والعبدلي..

مراقبة �صوق 

املبيدات الكيماوية

أما عن املطلوب من الهيئة العامة لشؤون 
الزراعة والثروة السمكية فاملأمول منها 
كثير كثير لعل أولها أو أهمها مراقبة سوق 
بيع املبيدات الكيماوية كي ال يباع في بعض 
أسواقنا أو تستخدم في بعض مزارعنا 
مبيدات كيماوية ممنوع أو محظور تداولها 
عاملياً ودولياً. والسعي لدى اجلهات املعنية 
األخرى إلنشاء مختبر علمي كبير يفحص 
كل وارد إلى أسواق بيع اخلضار والفواكه 

املستوردة واحمللية للتأكد من سالمتها 
لالستخدام اآلدمي قبل عرضها للبيع 
باجلملة واملفرق.. فأغلب السرطانات 
عفانا الله وإياكم من السرطانات سببها 
الغذاء امللوث املسمم املعالج بالكيماويات.. 
هكذا قال لي طبيب أجنبي لدى حديثه 
عن أمراض أهل الكويت التي يعاجلها 

بكثرة هناك..

اأجور الق�صائم الزراعية

كما ينبغي إعفاء املزارع الكويتي املنتج 
الزراعية  القسائم  أجور  ارتفاع  من 
والتي زادت حوالي ستة أضعاف، مرة 

واحدة ومن دون سابق إنذار، فقد كنا 
ندفع 100 دينار أجرة سنوية ملزرعة 
والدي الله يرحمه اآلن ندفع حوالي 
700 دينار.. ناهيك عن ارتفاع أجور 
العمال املستلزمات الزراعية.. من دون 
مردود يذكر فالسوق املخصص لبيع 

املنتج احمللي غير رائج!
الزراعة قراراً  ننتظر من هيئة  كما 
تربية  م���زارع  بنقل  وس��ري��ع��اً  جريئاً 
من  الكريهة  الروائح  ذات  الدواجن 
وسط مزارعنا النباتية، ومن وسط 
سوق الوفرة للخضار والفاكهة حفاظاً 
على صحة اإلنسان وسالمة بيئته.. 

ن�����ق�����ل م���������������زارع ال��������دواج��������ن 
ب����������ع����������ي����������دًا ع������������ن امل��������������������زارع 
ال�������ن�������ب�������ات�������ي�������ة اخل����������ض����������راء 

> الثمريات االآ�صيوية يف مزرعة اجلالل بالوفرة
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فصحة اإلنسان أغلى املراد من رّب 
العباد.

وأن تتابع الهيئة بجدية أكبر مع وزارة 
األشغال العامة إيصال املياه املعاجلة 
انقطاع  دومن��ا  مزارعنا  إل��ى  رباعياً 
املتناثرة على طرق  وإص��الح احلفر 
الوفرة الرئيسية والفرعية أوالً بأول 
ومهما كلف األمر فسالمة الناس أغلى.. 
ومبناسبة سالمة الناس فإني أهيب 
بوزارة الداخلية تسيير دورياتها ليل نهار 
ملنع التفحيص والتشفيط.. بسيارات 
متهالكة من قبل شباب مستهتر جاهل 
متاماً مبا ينفعه وي��ض��ره.. وي��ا ريت 

ارات  يحولون تقاطعات الوفرة إلى دوَّ
مزودة بإشارات ضوئية أو عالمات 
أو خطوط أرضية للحد من احلوادث 

املرورية املفجعة هناك.

مق�صب يف الوفرة

وي��ش��ارك ف��ي حديثنا امل���زارع خالد 
م��ح��م��د اجل����الل ال��س��ه��ل��ي، فيدعو 
اجلهات املعنية للموافقة على إنشاء 
سوق للماشية في يوم من أيام األسبوع 
وسط الوفرة وإنشاء مقصب )مسلخ( 
لذبح احليوانات التي يكثر ذبحها في 
املناطق الزراعية بطريقة بدائية خطرة 
على صحة اإلنسان وبيئته وال أريد أن 
أقول غير هذا الوصف.. وإزاء زيادة 
عدد السكان والعمال في الوفرة، فإن 
من األهمية بناء مخفر حديث وسط 
مزارع الوفرة، فاملخفر القدمي بعيد 
عن مزارعنا وصغير ونحن نريد مخفراً 
وسط املزارع أقصد نريده داخل املزارع 
)وال��وف��رة في أح��وج احلاجة حملطة 
بنزين ثانية بل وثالثة ملحق فيها كل 
اخلدمات احليوية املتصلة بالسيارة 
من بنشر ومغسل وبركابها من مطعم 
واستراحة ذات مرافق عامة نظيفة 
الوقود  محطات  شاكلة  على  متاماً 
وعلى  الكويت  مناطق  في  احلديثة 

الطرق السريعة فيها.

> خالد اجلالل
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استجاب أعضاء اجلمعية التعاونية للثروة احليوانية لدعوة 
مجلس إدارتها فالح النمشان إلى حضور اجتماعها السنوي 
وإجراء انتخابات الختيار أربعة أعضاء جدد ملجلس إدارتها 

بدالً من املنتهية مدتهم.. يوم األربعاء 2017/4/11 م.
وقد مت في هذا االجتماع مناقشة التقريرين اإلداري واملالي 
للجمعية عن الس������نة املاضية والتصدي������ق عليهما، كما مت 
انتخاب أربع������ة مربني جدد ملجل������س إدارتها وهم: فيصل 
باتل البغيلي األول وقد حصل على 311 صوتاً من أصوات 
املنتخبني - محمد عليان الوهيدة الثاني 264 صوتاً - عوض 
مضحي املطيري الثالث 220 صوتاً - رجا مليح الرشيدي 

الرابع 201 صوتاً فيما حلَّ فالح س������عود الرشيدي 189 
صوتاً احتياطياً أول ومحارب صالح اجلس������ار 62 صوتاً 

احتياطياً ثانياً.
وإثر ذلك اجتمع األعضاء القدامى واجلدد وزكوا ابجاد متعب 
جاعد اخلميلي رئيساً ملجلس إدارة جمعية الثروة احليوانية 
التعاونية وفيصل باتل البغيلي نائباً لرئيس وعوض مضحي 
املطيري أميناً للسر ورجا مليح الرشيدي أميناً للصندوق 
على أن يكون كل من جابر هنداس السعيدي وفالح سعد 
النمشان وعايض مبارك العازمي ومحمد عليان الوهيدة 

وراشد مهدي العازمي أعضاء.

انتخ���اب جمعية الثروة الحيواني���ة

ب��ش��رى س����ارة ل���إخ���وة امل���زارع���ني

مع أطيب التحيات
مجلس إدارة االتحاد الكويتي للمزارعني

يعلن االتحاد الكويتي للمزارعين عن وصول كميات جديدة من األسمدة السعودية 
باألسعار المبينة والمخفضة وذلك للتخفيف عن كاهل المزارعين وهي على النحو التالي:

السعر الحالي نوع السماد م

10.250  د.ك TE:13-40-13  : سماد ذواب 1

10.250  د.ك TE:12-12-36  : سماد ذواب 2

10.250  د.ك TE:18-18-18  : سماد ذواب 3

10.250  د.ك TE:20-20-20  : سماد ذواب 4
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قال رئيس جلنة امليزانيات واحلساب اخلتامي 
عدنان عبدالصمد:ان اللجنة رفعت اجتماعها 
مع الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية 
وانتهت بأجماع آراء أعضائها احلاضرين 
إلى رفض كل ميزانيتها وحسابها اخلتامي 
جلملة من االسباب من بينها: عدم وجود 
مجلس إدارة للهيئة ملدة تقارب السنة والنصف 
وتقاذف املسؤولية السياسية للهيئة وعدم 
وجود وزير مشرف على الهيئة ملدة تقارب 
3 أشهر وكثرة مالحظات ديوان احملاسبة 
التي وصلت إلى 50 مالحظة ومتت تسوية 
مالحظتني فقط حتى تاريخ اجتماع اللجنة 
وعدم وجود تع������اون ملموس مع الديوان 
في عدم الرد على مكاتباته وعدم موافاة 
الديوان مبحاضر جلان التحقيق التي تقوم 
بها الهيئة، وعدم وجود جدية للتعامل مع 
ما سجلته األجهزة الرقابية من مالحظات 

للعمل على تسويتها.
واشار الى عدم التزام الهيئة بتعهدها أمام 
اللجنة في الس������نة السابقة إلنشاء إدارة 
للتدقيق الداخلي تتبع أعلى سلطة إشرافية 
تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر في سنة 
2011 مع وجود مالحظات جسيمة في 
نظم الرقابة وخاصة فيما يخص األعالف 
املدعومة من قبل الدولة والتي تباع باألسواق 
دون بذل جهود للقضاء عليها، في حني 
أن هناك شكاوى من املستحقني بأنهم ال 

لجنة الميزانيات في مجلس األمة قدمت 12 سببا لقرارها المتخذ باالجماع

رفض اعتماد ميزانية الزراعة وحسابها الختامي

يحصلون على الدعم الكاف من األعالف 
أو غيرها من الدعومات مبا فيهم صيادو 
األسماك ومربو املاشية وشركات األلبان 
فضال عن استناد اللجنة إلى فحص ديوان 
احملاسبة حملاضر جلنة القسائم الزراعية 
والتي تبني من خاللها تخصيص قسائم 
زراعية ألشخاص لديهم تخصيص سابق 
، وتخصيص قسائم زراعية ألشخاص لم 
تتجاوز أعمارهم السن القانونية )21 سنة(، 
وتخصيص العديد من القسائم الزراعية 
وقسائم تربية ماشية ملواطنني وشركات 
محلية دون تقدمي الطلبات بالنماذج املعدة، 
باإلضافة لعدم إرفاق املستندات املطلوبة ، 
وعدم سحب احليازات الزراعية املخالفة التي 
أصبحت منتجعات خمس جنوم وأصبحت 
إعالناتها متأل وسائل التواصل االجتماعي 
للتأجير ، باإلضافة إلى استغالل العديد 

من القسائم في غير األغراض املخصص 
لها وتخصيصها لشركات غير مختصة 

مبجال األمن الغذائي.
واضاف ان كثي������را من مالحظات ديوان 
احملاسبة متحورت حول جتاوز الهيئة للقنوات 
الرقابية كما ان الهيئة لم حتقق الغرض 
الذي أنشئت من أجله وهو حتقيق االكتفاء 
الذاتي في املنتجات الزراعية واحليوانية 
والس������مكية واألمن الغذائي رغم صرف 
171 مليون دينار في السنوات اخلمس 
السابقة وعدم ربط الدعم املقدم للمربي 
املنتج احلقيقي ؛ حيث لم حتقق االكتفاء 
الذاتي إال في منت������ج البيض ، مع تأكيد 
ديوان احملاسبة إنخفاض اإلنتاج السمكي 
من الفترة 1994 إلى 2014 وعدم تفعيل 
توصيات معهد الكويت لألبحاث العلمية 

في هذا الشأن.
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أفراح الدماك

يحقق املزارع خالد سعود عبدالعزيز الصالح جناحاً مطرداً في زراعة 
القمح على نطاق واسع في مزرعتهم الشاسعة في العبدلي مستفيداً 
من جتربة والده الطويلة في زراعة هذا احملصول االستراتيجي الهام 

في حياة الشعوب على مر األزمان..
ووفق كالم املشرف على مزرعة »الصالح« العريقة في العبدلي عوض 
السماحي فقد زرعت بذور القمح في منتصف شهر نوفمبر لتحصد 
بواسطة حصاده متوسطة احلجم آخر شهر إبريل اجلاري.. وأفضل 
البذور املستوردة من الشقيقة اململكة العربية السعودية واملروية باملياه 
اجلوفية تنقيطاً واألهم املزروعة في تربة خصبة ومسمدة بالسماد 
العضوي مبيناً بأن زراعة القمح سنوية في مزرعة الصالح وفي هذه 
السنة ثم زرع كيس������ني من البذور لتعطي حوالي 24 كيساً بإذن الله 
يستفاد منها في صنع اخلبز الش������هي والبرغل.. فاألرض الكويتية 
ومنذ سنوات طوال أثبت صالحيتها لزراعة القمح على نطاق واسع 
بيد أن قلة العمالة حتول دون التوسع في هذه الزراعة املهمة وكذلك 

غياب الدعم احلكومي لها.

القمح مزروع بنجاح في 
مزرعة الصالح بالعبدلي

ب������ح������ر م��������ن ال������ق������م������ح ف��������ي ال�����ك�����وي�����ت
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نائب رئي�س التحرير

كل الدعم واملساندة 
للمزارع الكويتي

امل��زارع الكويت��ي  ا�صتطاع بعزمه واإ�صراره  اأن يحافظ على اأ�صعار اخل�صار يف االأ�صواق وي�صاهم يف توفري االأمن  

الغذائ��ي م��ن اخل�صراوات فه��و ي�صتحق على جهده وتفاني��ه بالعمل وحتدي كل الظ��روف املناخية ال�صعبة 

والنهو�س بالقطاع كل الدعم وامل�صاندة.

ل��ذا كان م��ن اأولويات عملنا كمجل�س اإدارة اأن ناأخذ على عاتقنا ون�صابق الزمن يف خدمة هذا املزارع املتميز 

ال��ذي مهما نقدم له ي�صتحق االأك��رث على جهوده يف حتويل ال�صحراء لواحة خ�ص��راء وبلوغه العاملية يف 

الزراعة رغم �صعوبات العوامل الطبيعية.

واأخذن��ا عل��ى عاتقنا كاأع�صاء جمل���س االدارة  ان نوزع امله��ام فيما بيننا لالجن��از وحتقيق كل ما يخدم 

امل��زارع باأ�ص��رع وقت فكانت جلان عمل  كل يعمل يف جمال��ه وي�صعى مع اجلهات احلكومية املعنية لتوفري 

اأف�ص��ل اخلدمات منا من توا�ص��ل مع هيئة القوى العاملة واآخر مع م�ص��وؤويل وزارة الداخلية ال�صيخ مازن 

اجلراح  الإن�صاء مكتب خدمة املزارع يف مقر االحتاد. 

اإىل جان��ب التو�صل اإىل اتفاق مع امل�صوؤولني ب�صركة �صناعة الكيماويات البرتولية على تزويد معار�س 

االحت��اد يف الوف��رة والعبديل باأ�صمدة اليوريا الت��ي يحتاجها املزارعون با�صتم��رار من اأجل احل�صول 

عل��ى اإنت��اج جيد و�صوف تكون باأ�صع��ار تعاونية من اأجل املزارع الكويتي ودعم��ه ب�صكل مبا�صر بحيث 

يجد املزارع اجلودة وال�صعر املنا�صب يف مكان واحد. 

ولق��د مل�صن��ا كل تع��اون ودعم م��ن كافة اجلهات املعني��ة، واأخرياً نب��ارك لالأخ امل��زارع يو�صف �صويلم 

الكريب��اين  بلوغه امل�صاف�ي العاملي��ة يف املزروعات واختياره �صمن اأف�صل ثالثة  لنيل جائزة ال�صرق 

االأو�صط الزراعية يف دبي

اإن املزارع الكويتي ي�صتحق كل الدعم وامل�صاندة وناأمل يف جمل�س ادارة االحتاد  اأن نحقق له جزءاً 

مما ي�صتحق.
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