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مجلة زراعية شهرية مصورة يصدرها ااتحاد الكويتي للمزارعين
العدد 367  مايو 2017 م  - السنة التاسعة والثاثون

خالد سعد: اأولوية للنخب اأول 
من الثمريات.. وفحص الواردات ضروري

الَصفران : ثمار الزراعة من دون تربة 
اأفضل شكًا وغذاًء..

ال���ص���دي���ق���ي ف����ي����ص����ل  دور  ي����ث����ِم����ن����ون  ام����ن����ت����ج����ون  ام���������زارع���������ون 

امزارعون يهنئون الكويت 
أميرً وحكومة وشعبً 
بشهر رمضان الفضيل

كل عام وأنتم بخير



جود محصول 
مزارع  الكويت 

وافر من بطاطا امائدة

امزارعون يوفرون العديد من الثمريات واخضراوات 
للمستهلكن طوال رمضان الفضيل



كلمة

رئي�سااحادالكويتيللمزارعن

بقلم:امهند�س/براكفهدال�صبيح

امزارع أمام وضع ا 
ُيحسد عليه في فصل الصيف 

درجاتارتفاعومعال�صيفيةللمزروعاتااإنت��اجيالذروةبدءمع
امتكرراانقطاعا�صيم��االقلقمنحالةيامزارعيعي���ساح��رارة
ويجدالديزلاأ�صعاروارتف��اعامياهو�صحالكهربائيللتي��ارواليومي
للمزروعاتوتلفماديةخ�صائ��رعليهيح�صداو�صعامامنف�ص��ه
امعاجةوامياهوالديزلالكهرباءتوفرعدمب�صببللتعبو�صي��اع
.امزارعنكاهليرهقب�صكلاأ�صعارهاارتفاعجانباىكايب�صكل

الوزاراتيا�صيماام�صوؤولنمنجديةلوقفةحت��اجالزراعةان
ت�صتجي��ب ان ناأم��ل ال��ذي الكهرب��اء وزارة واأبرزه��ا اخدماتي��ة
منخف�صةباأ�صعارالزراعي��ةللمناطقالطاقةيامزارع��نلطل��ب
ياحا�صلالتط��ورااعتباربعنتاأخذوانامنتج��نللمزارع��ن
ااآونةيالزراعةتط��ورمنالزراعيةوالوفرةالعب��ديمنطقت��ي
وا�صتلزما�صتدع��ىماوامزارعنام��زارععددوت�صاعفااخ��رة
ام�صتوىمناقلظل��تالتياخدماتوتوفرااهتمامزي��ادةمعه
يخا�صةح�ص��لالذيوالتطوي��رالتو�ص��عحجمنظ��راامطل��وب
مراك��زيالفني��ةالف��رقنق���سوبااأخ���سااأ�صا�صي��ةاخدم��ات
للتلفامزروعاتيعر�سطارئعطلاأيباإ�صاحللتدخلالطوارئ

.اانقطاعتكرارنتيجة

يج��بالعب��ديم��زارعيللم��زارعت�ص��لالت��يامعاج��ةامي��اهاإن
حيثم�صتمرب�صكلنوعيتهاوح�ص��نوتقويتهاصعرها�تخفي�س
عايال�صعروه��ذاجالونلاأل��ففل�س200ه��وامق��درال�صع��ران
صعره�يكونانااأف�صلوم��نامزارعكاهلعلىًكب��راعبئًاوي�ص��كل

.جالونلاألففل�س100هوامقدر

جدامرتفعاي�صاالكهرباءصعر�انبها�صكماللكهرباءبالن�صبة

والوفرةالعبديمنطقتييمزارعنااىالوا�صلةالكهرباءانحيث
عنكثراينخف�سانينبغياجنوباق�صىاىال�صمالاق�صىمن
الزراعيةبيوتهيالرادتوفرللمزارعيت�صنىحتىاحايصعره�
ال�صروريةواخ�ص��رواتالثمرياتخاله��امنينت��جحتىامكيف��ة

.بادنايالطويلةاحارهال�صيفا�صهرطوالللم�صتهلكن

الديزلصعر�يخ���سماامنا�صداتمنبالعديدااح��ادقاموق��د
انوالزراعيةوالعبديالوف��رهمنطقتيخا�صهحطاتوان�ص��اء
علىلهمت�صجيعايك��ونانالواجبم��نانهيقول��ونامزارع��نكل
يرفعواأاص��واء�حدعل��ىوامقيمللمواطنامفي��دامثم��راانت��اج
ت�صتخدمالتيااآلياتمنالعديدانبحي��ثالطريقةبهذهصعره�
الكهربائيالتياراأنبحالناهيكالديزلوقودعلىتعملللزراع��ة
ومنالديزلعلىتعملالت��يامولداتهوبالطبعفالبديلانقط��ع
منطقتيبالديزلخا�ص��ةحطاتبان�صاءطالبن��اامنطلقه��ذا
ال�صوقصيد�الكويتيامنتجيبق��ىحتىالزراعيةالعبديالوف��ره

.معوقاتايدونامحلي

للتدخلالطوارئمراكزيالعاملةالفنيةالفرقزي��ادةنتمنىكما
علىصلبي�اثرايتركاندونااأعطالا�صاحاممكنةبال�صرعة

امزروعاتوتعر�سامزارعنللخ�صائر.

مطالبكاف��ةحقيقحت��ىي�صتك��نمااح��ادادارةجل���سان
علىانقطاعدونوامياهالكهربائيالتيارتوفريامحقةامزارع��ن
وكلناامزارعكاه��لترهقاباأ�صعارالدي��زلوتوفرال�صاعةم��دار

ثقةيا�صتجابةحكومتناالر�صيدةمطالباخوانهمامزارعن.

✷

✷



آراء الكتاب والصحفيين ا تعبر بالضرورة عن آراء مجلس إدارة ااتحاد الكويتي للمزارعين
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مجلة زراعية شهرية مصورة يصدرها ااتحاد الكويتي للمزارعين
العدد 367  مايو 2017 م  - السنة التاسعة والثاثون

من الثمريات.. وفحص الواردات ضروريخالد سعد: األولوية للنخب األول 

فران : ثمار الزراعة من دون تربة  األفضل شكًال وغذاًء..الصَّ

ال���ص���دي���ق���ي ف����ي����ص����ل  دور  ����ن����ون  ي����ث����م= ام����ن����ت����ج����ون  ام���������زارع���������ون 

كل عام وأنتم بخيربشهر رمضان الفضيلأميرًا وحكومة وشعبًا املزارعون يهنئون الكويت 

مجلة زراعية شهرية مصورة يصدرها ااتحاد الكويتي للمزارعين 

1978م س��ن��ة  ي��ون��ي��ه  ش��ه��ر  ف��ي  اأول  ال��ع��دد  ص���در 

الع��دد 367 ماي��و 2017 الس��نة التاس��عة والثاث��ون

رئيس التحرير

ب�راك فهد الصبيح

نائب رئيس التحرير

حسين سعد حسين بن صامل

مدير التحرير

فهد مسفر جابر  الحيان

إعداد وإشراف

عدنان مَكاوي جرادة

نافل كريم الحميدان

تصوير

 ن�ائ�ل ف�وزي م�دوخ 

مكتب ااتحاد الكويتي للمزارعين
الكويت- الشويخ، سوق الخضار والفواكه السابق

هاتف: 24834676 / 24840592
Fax: 24836794 :فاكس

Safat -ص. ب: 22166 الصفاة
الرمز البريدي 13082 الكويت

ااشتراكات السنوية
للوزارات والمؤسسات والشركات 10 دنانير

لأفراد وأصحاب ااختصاص الزراعي
 )5( دنانير داخل الكويت و )10( دنانير خارجها

أسرة التحرير

◄ امزارعون يهنئون الكويت أميرً وحكومة وشعبً 
وأن��ت��م بخير ك��ل ع���ام  ال��ف��ض��ي��ل  رم��ض��ان  بشهر 

اأول  ل��ل��ن��خ��ب  اأول�����وي�����ة  س����ع����د:  خ����ال����د   ◄
م���ن ال���ث���م���ري���ات.. وف��ح��ص ال��������واردات ض����روري

تربة  دون  م���ن  ال���زراع���ة  ث��م��ار   : ال���َص���ف���ران   ◄ 
اأف�����������ض�����������ل ش���������ك���������ًا وغ�������������������������ذاًء..

◄ الجواد »خالد الحمد« يتفوق في جمال الخيول

◄ امزارعون امنتجون يثِمنون دور فيصل الصديقي
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عمومية امزارعن 

مساء اأربعاء 

2017/5/24

18

امزارعات يشاركن 
امزارعن في زراعة 

الصحراء

24

مزارعو العبدلي 
يفزعون لعمتنا 

النخلة



مجلس إدارة ااتحاد الكويتي للمزارعين

E-mail: Kf@qualitynet.net

Website: www.kf.org.kw

ااخراج الفني والطباعة

فيصل الدماك:
تقاعد امهندس 
الزراعي فيصل 
الصديقي خسارة 
كبيرة للمزارعن 
امنتجن
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30

النحل الكرينولي 
امصري اأفضل 

إنتاج العسل

58

إلى متى تظل 
الوفرة محرومة من 

امياه امعالجة؟

63

الخيول العربية 
كبرياء وجمال 

وعزة نفس

رئيس مجلس اإدارة

ب�����راك ف��ه��د ال��ص��ب��ي��ح

نائب الرئيس

عبداه محمد ظاهر الع�ازمي

أمين السر

جابر مرزوق جويبر العازمي

أمين الصندوق

بدر مطلق نصار الشريعان

أعضاء مجلس اإدارة

حسين سعد حسين بن صامل

فهد مسفر جابر الحيان

محم��د علي بادي المطيري

مسلم سالم صغير العازمي

يوسف محمد عبدالرزاق البطي

لق�����اء العدد

8



ال�������ص�������ب�������ي�������ح: اح�����������ال�����������ة ال�������ص�������دي�������ق�������ي ل�����ل�����ت�����ق�����اع�����د   
خ������������������س������������������ارة ك������������ب������������ي������������رة ل�����������ل�����������ق�����������ط�����������اع ال������������������زراع������������������ي 

اك������د رئيس ااحاد الكويتي للمزارعن ������راك الصبيح ان إحالة 
نائب امدير العام لش������ؤون الثروة النباتية الهيئة العامة لش������ؤون 
الزراعة والثروة الس������مكية امهندس فيصل الصديقي يعد خسارة 
كب������رى للقطاع الزراعي كونه من القي������ادات الوطنية ذات اخبرة 
العلمي������ة والعملي������ة الكبيرة التي تعتبر مع������دودة على أصاع اليد 
الواحدة وهو أحد القيادات التي شاركت على مدار سنوات طويلة 
في وضع اس������تراتيجية وتبني معالم التنمية الزراعية في ش������تى 

مجااتها ما متلك من علم وخبرة وشجاعة اتخاذ القرار.
وأك������د الصبيح ف������ي تصريح صحف������ي ان صدور ق������رار التقاعد 
للصديقي مثل خس������ارة كبيرة للقطاع الزراعي ومن امعروف أن 
النش������اط الزراعي الكويتي ظل سنوات طويلة معتمدا على نشاط 
الهواة ومفتقرا الى مثل تلك القيادات ذات العلم واخبرة الطويلة 
والشجاعة في اتخاذ القرارات لوضع رؤية محددة لتنمية وتطوير 

القطاع الزراعي.
وأوض������ح الصبيح ان تلك الصفات امتوف������رة في امهندس فيصل 
الصديق������ي جعلته عل������ى مدار اأع������وام اأخيرة يخ������دم القطاع 
الزراعي م������ن خال رؤية واضحة للتنمية فه������و أحد رواد العمل 
الوطن������ي الزراعي ما امتلكه من عل������م حديث أفضل اجامعات 
اأمريكية وس������نوات خبرة طويلة جاوزت العش������رين عاما تدرج 
خالها مختلف امس������تويات ااش������رافية والقيادية متامسا مع 
الواقع الفعلي للقطاع الزراعي مش������خصا عدداً من امشاكل التي 
تواجه هذا القطاع ومس������اهما ف������ي وضع رؤي������ة التنمية ومعالم 

التطوير .
واش������ار الصبي������ح أن صمات عم������ل الصديقي خال الس������نوات 
الس������اقة خاصة وانه من اوائل من له������م الفضل في توجيه نظر 
ورعاية الدولة للقطاع الزراعي ورفع قيم الدعم مختلف أنواعه 
وخاصة الدعم النباتي وشارك في وضع وتنفيذ مختلف اخطط 
وااس������تراتيجيات للتنمية الزراعية إمانه حتمية وضع القطاع 

الزراع������ي على خارطة ااقتصاد الوطن������ي وتنويع مصادر الدخل 
القوي لتشمل اانتاج الزراعي وعدم اقتصارها على النفط .

واس������تطرد الصبيح أن الصديقي كان ومازال من اوائل من وضع 
ونفذ العديد من مراحل مش������روعات اامن الغذائي الهادفة الى 
حقيق تلك ااه������داف ااقتصادية ورفع نس������ب ااكتفاء الذاتي 
وتلبي������ة الطلب احلي عل������ى امنتجات الغذائية م������ن خال منتج 
محلي عالي اجودة ومأمون التوافر ويحقق دخا معقوا للمزارع 
وامر������ي الوطني وف������ي ذات الوقت منتج جيد وس������عر مناس������ب 

للمستهلك احلي.
واختت������م الصبيح تصريحه أن يوفق الل������ه الصديقي أينما ذهب 
معرا عن أمله أن يس������تمر عطاؤه للقطاع الزراعي وااس������تفادة 
م������ن خبراته العلمي������ة والعملية فمثل هذه الك������وادر الوطنية التي 
مثل تواجدها حاجة ملحة خطة تنمية وتطوير القطاع الزراعي 
ا س������يما وأنه مازال في أوج نشاطه وعطائه وقدرته على العمل 

واإنتاج .

> براكال�صبيحرئي�ساحادامزارعن

> امهند�سفي�صلال�صديقييتو�صطجل�ساإدارةااحادالكويتيللمزارعن
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فيصل احساوي :
الكويت ش��وارع  في  »كوناكاربس«  ال���  عن  بديلة  أشجار 

عك������س تصريح رئي������س الهيئة العامة لش������ؤون الزراعة والثروة 
السمكية فيصل احساوي اخاص عن توقف الهيئة عن زراعة 
ش������جر الكوناكارس في الباد نية الهيئة اتخاذ موقف حاسم 
من اجدل ال������ذي اثارته الش������جرة اأكثر انتش������ارا في الباد 
منذ عش������رات السنن. وكش������ف احس������اوي عن توقف الهيئة 
ع������ن زراعة الكوناكارس واحال أش������جار جدي������دة في مناطق 
الكويت امختلف����ة. وأشار إلى انه ستتم زراع���ة الزيتون والق���رم 
والبرتقال غير الصالح لأك����ل قريب���ا، وننتظ����ر معاجة مشكل���ة 

نق���ص امي���اه وعدم توافرها.
ودع������ا احس������اوي امواطنن إل������ى التقليل من زراعة اش������جار 
الكوناكار������س، لضم������ان عدم ت������أذي البنية التحتي������ة للمنازل، 
وإعاده������ا - حال زراعتها - عن ح������دود امنزل قراة 30 مترا، 
مش������يرا إلى ان الهيئة غير مسؤولة عن أي اضرار تتعرض لها 
ي������وت امواطنن نتيجة زراعتهم لهذا النوع من اأش������جار، في 
حن تق������وم الهيئة زراعتها صورته������ا الصحيحة ووفق النظم 

امتبعة عيدا عن امنازل.
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ثَم������ن امزارع فيصل عوض الدماك اس������مه واس������م امزارعن 
امنتج������ن ف������ي الوفرة ال������دور الكبي������ر الذي قام ������ه امهندس 
الزراع������ي فيصل عبدالله الصديقي ودعا إلى ااس������تفادة من 
خبرته الزراعية الطويلة وذلك اس������تمراره في العمل الزراعي 
امثمر في الهيئة العامة لش������ؤون الزراعة والثروة السمكية في 
أي موق������ع من مواقعها العملية امرموقة أو كمستش������ار زراعي 

فيها..
وقال ام������زارع فيصل الدماك الذي يعتبر أكبر مزارع منتج في 
الكويت منذ عدة سنوات مضت وحتى اآن قال: نحن كمزارعن 
منتجن ليس لنا حيلة في ااعتراض أو رفض القرار الوزاري 
الص������ادر منتصف الش������هر اماضي عدم التجدي������د للمهندس 
الزراعي فيصل الصديقي كوكيل وزارة مس������اعد للمدير العام 
للهيئة العامة لش������ؤون الزراعة والثروة السمكية والذي استمر 
فيه زهاء ثماني سنوات كانت حافلة ااجازات العديدة.. لكننا 
ندعوه وندعو من يدهم القرار الزراعي احاس������م استمراره 
في العم������ل الزراعي وعدم تقاعده من ه������ذا العمل خصوصاً 
وأن عمره ا يتعدى اخمسن عاماً وقادر - كما نعتقد - على 
اس������تمرارية عطائه للمزارعن وخدمته لباده الكويت، وحدد 

تاريخ عمله كموظف في هيئة الزراعة سنة 1992م.
وأضاف س������لطان الزراعة ف������ي الكويت وس������ط مجموعة من 
امزارعن امنتجن في ديوانية امرحوم عوض الدماك في الوفرة: 
إن تقاع������د »الصديقي« عن العمل في هيئة الزراعة خس������ارة 

امزارعون امنتجون يثمنون دور »الصديقي« 
ويدعون لاستفادة من خبرته الزراعية

مبينة للمزارعن امنتجن فمازال مقدوره امس������اهمة تحقيق 
التنمية الزراعية امنش������ودة في الكوي������ت، مبيناً أن الصديقي 
عمل في جميع قطاعات هيئة الزراعة، فقد ش������غل ولس������نوات 
طوال منصب وكيل وزارة مساعد.. للمدير العام لهيئة الزراعة 
للثروة النباتية ثم للزراعات التجميلية وأخيراً للثروة احيوانية 
فاخبرة الزراعية متنوعة وش������املة وهو خريج كلية الهندس������ة 
الزراعية م������ن إحدى اجامعات اأميركية أقصد أنه مهندس 
زراعي خريج كلية »هندس������ة« وليس خريج كلية زراعة.. اأمر 

> امهند�سفي�صلعبداهال�صديقي
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 “اأبحاث”: التصدي لتحديات اأمن الغذائي بحلول إبداعية

الذي يعد تقاعده - إن حدث - خس������ارة للمزارعن وللمرن 
وحملة تشجير الكويت وتزيينها ل وجميلها وإنشاء احدائق 

العامة في جميع روعها..
ولي������س أدل على خبرته الطويلة ف������ي الزراعة دوره في حقيق 
جزء من اأمن الغذائي امنشود سواء في مجال ترية اأغنام أو 
في اإكثار من زراعة النخيل امثمر واأعاف اخضراء.. في 
العبدل������ي والوفرة وغيرهما من امناطق الزراعية في الكويت.. 
فالرجل يرى ل ويش������جع أكبر عدد م������ن مكن من امواطنن 

أكد معهد الكويت لأحاث العلمية في 2017/5/7 تصديه 
مختلف التحديات اس������يما فيما يتعلق اأمن الغذائي الذي 
يعد من أرز حديات القطاع الزراعي والس������عي لتحس������ينه 

عبر حلول اداعية.
وق������ال ضاط ااتصال الوطني مع الوكال������ة الدولية للطاقة 
الذري������ة الدكتور ن������ادر العوضي في كلمة نيا������ة عن امدير 
العام للمعهد الدكتورة س������مير الس������يد عمر في ورشة عمل 
عنوان )نظم اإنتاج الزراعية امتكاملة( ان امعهد يسعى إلى 
تطوير اإنتاج الزراعي اس������تخدام النظائر امشعة لتحسن 

استخدام اأسمدة والترة.
وأوض������ح العوض������ي أن هذه الورش������ة التي ينظمه������ا امعهد 
التع������اون مع الوكال������ة الدولية تأتي ضمن أنش������طة التعاون 
ااقليمي امعني تطوير اس������تخدام الترة إنتاج احاصيل 
الزراعي������ة واح������د من تده������ور اأراضي وامي������اه في الدول 

اأعضاء اتفاقية )عراسيا(.
ون أن مشروع التعاون التقني ااقليمي )عراسيا( هو اتفاق 
تعاوني للدول العرية الواقعة في قارة آسيا للبحث وتطوير 

والتدريب في مجال العلوم والتكنولوجيا النووين.
وذكر أن امش������اركن في الورشة يسعون إلى استحداث طرق 
س������تراتيجية انتاج احاصيل امستدامة تعتمد على تطبيق 

تقنيات ونظائر نووية في الترة وامياه وإدارة امغذيات.
وأشار إلى أن تنظيم هذه الورشة يأتي تأكيدا التزام الكويت 
امستمر مبادئ ااتفاقية والتعاون الوثيق مع الدول الشقيقة 
والوكال������ة الدولي������ة. ولفت إلى أن هذه الورش������ة تعد فرصة 
للتط������رق لقضية الغذاء والزراعة في س������ياق التعاون ضمن 
اتفاق )عراس������يا( امعتمد من مجلس مثليها وستراتيجيته 
التي حدد الرؤية والتوجهات أنش������طة التعاون التي ستقام 

ن عامي 2018 و2027.

والش������ركات الزراعية في التواجد والعمل على امتداد احدود 
الصحراوي������ة النائية، ومهما دعمت الدول������ة مواطنيها للتعمير 
وال������زرع والثبات على ه������ذه احدود.. فهي الكاس������بة حاضراً 

ومستقبًا..
وختم الدماك توصية قادة الباد على الكادر البشري الزراعي 
الوطني ومنحهم القسائم الزراعية للمتقاعدين منهم كي يفيدوا 
علومهم الباد والعباد وخصوصاً اأطباء البيطرين الكويتين 

الذين ا يقارب عددهم العشرة أطباء.

> جانبمنامزارعنامنتجنيديوانيةالدماكبالوفرة
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مجرد سؤال.. لوزارة الكهرباء
ماذا اأعطال الكهرائية على امتداد 
الطري������ق الرئيس ام������ؤدي إلى منطقة 
الوف������رة الزراعي������ة وخصوص������اً عند 
مدخلها القدم )طريق مركز امطافئ( 
فتسود العتمة ويقم الظام في الليالي 
اتداء من مزرعة ورثة امرحوم هادي 
احويل������ة حت������ى دوار دس������مان.. هذا 
الطري������ق ضي������ق ومعت������م واح������وادث 
امروري������ة عديدة.. فه������ا مت إضاءة 
أعمدة الن������ور امنتصبة عل������ى جانبية 
الي������وم قبل الغد؟ هذا م������ا نأمله ولكم 

الشكر مقدماً ومؤخراً.

مجرد سؤال.. لهيئة الزراعة
هل اإمكان فعًا زراعة مليون شجرة 
س������درة في جميع أنحاء الكويت، وهل 
تتوافر امياه احيوية لريها وس������قيها، 
أليس م������ن اأفض������ل اإع������ان على 
زراع������ة مئة ألف س������درة م������ن اللجنة 
العليا مش������روع »امليون س������درة« الذي 
يتبناه مجموعة من الشباب امشكورين 
حماسهم على حسن البيئة الكويتية 
وزراعة الش������جر النافع فيها، مذكرين 
أن غيرهم من الشباب الكويتي يتبنى 
مشروع زراعة امليون نخلة في الكويت 
فهل لدينا ماء ل������ري كل هذه اماين 

من الشجر..؟!

التعرفة الجديدة للكهرباء..
لفت ام������زارع جار الله حس������ن اجار 
الله اانتب������اه إلى أن التعرفة اجديدة 
للكهر������اء دأت م������ن 2017/5/21 م 
كي يسدد أصحاب احات والبنايات 
واجواخر  والش������اليهات  ااستثمارية 
وام������زارع  فواتي������ر الكهراء الس������عر 
الكهراء  أع������داد  وتصغير  الق������دم، 
لتحس������ب عد ذلك الس������عر اجديد 
ال������ذي يفوق الق������دم حوالي 50 في 

امئة تقريباً..

أخ���ب���ار زراع��ي��ة

عمومية »امزارعن« 
اأربعاء 2017/5/24

دعا مجلس إدارة ااحاد الكويتي للمزارعن 
رئاس������ة ������راك الصبيح، أعض������اء جمعيته 
العمومي������ة إلى ااجتماع ف������ي مبنى ااحاد 
الرئيس������ي في الش������ويخ عد عص������ر اأرعاء 
2017/5/24 م مناقش������ة التقريرين اإداري 

وامالي للس������نة امنتهية ف������ي 2017/3/31 م 
امصدق عليها من احاسب القانوني.

دعوة لاتحادات والجمعيات الزراعية
دعوة للجمعي������ات وااحادات الزراعية إقامة موائد »إفطار صائم« في خيام واس������عة 
مكيف������ة.. قرب مقارهم ومراكزهم ومعارضهم التس������ويقية في العبدلي والوفرة إفطار 
آاف العم������ال والعاملن الصائمن في هذه امناطق الزراعي������ة احدودية النائية.. على 

حساب هذه اجمعيات وااحادات ومن ميزانياتها امالية اجيدة سنوياً..

لجنة مشتركة من اتحاد امزارعن وهيئة الزراعة
كشف عضو مجلس إدارة ااحاد الكويتي 
للمزارعن حس������ن ن صام������ل عن جنة 
مش������تركة م������ن اح������اد امزارع������ن وهيئة 
الزراعة لبح������ث القضايا الزراعية وإيجاد 
احلول امناس������بة والس������ريعة لها، معتبراً 
التفاهم والتنس������يق والتعاون ن ااحاد 
والهيئة ضروري، أن كل منهما يكمل اآخر 
ومن اأهمية أن يكون احوار ينهما قائم 
على التكافؤ والت������وازن وااحترام امتبادل 
من أجل صالح امزارعن والصالح العام ا 

من أجل امصالح الشخصية والفئوية..
وأضاف ا������ن صامل أن مجل������س إدارته 
اجديد رئاسة راك الصبيح يعمل على 
تصحيح مس������ار هذا ااحاد وحمايته من 
اانح������راف عن اأهداف التي أنش������ئ من 
أجلها قب������ل حوالي أرعة عقود، مبيناً أن 
ا إقص������اء أي مزارع يحوز قس������يمة في 
امناطق الزراعية ع������ن اانضمام لاحاد 
وامش������اركة في������ه، أن ق������وة ااح������اد من 
قوة أعضائ������ه وكثرته������م وإذا قوي احاد 
امزارعن حققت مطالب امزارعن لدى 

اجهات امعنية. وقد عقدنا العزم أن جتاز 
كل العقب������ات امفتعلة أمامن������ا مهما لغت 
انتش������ال ااحاد أعضائ������ه وموظفيه.. 
من حالة اإحباط التي مّروا ها وتشجيع 
امزارعن على اانتاج امثمر امتنوع لصالح 
الب������اد والعباد.. عبر رنام������ج متكامل.. 
فقد أتينا حك������م قضائي وانتخاات حرة 
نزيهة وشهادة معتمدة من وزارة الشؤون 

ااجتماعية والعمل.
وكلنا مزارعون وأناء مؤسس������ن للمناطق 
الزراعية والتاريخ الزراعي يشهد على هذا.. 
وعلى امتضرر أن يلجأ إلى القضاء الكويتي 
النزيهة القادر على حس������م اأمور دائماً..

> براكال�صبيح

> ح�صنبن�صامل
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تزامنا مع ااسبوع اخليجي لسامة الغذاء افتتحت الهيئة العامة 
للغذاء والتغذية مختبر فحص اخضار والفواكه السوق امركزي 
للخضار و الفواكة ) وافر ( منطقة الصليبية تفعيا لقرار مجلس 
الوزراء امتعلق نقل عض ااختصاصات الى هيئة الغذاء ، وذلك 
تفعيا لدورها الرقاي ج������اه التأكد من صاحية امواد الغذائية 
امتداول������ة في س������وق اخضار والفواكة، وحدي������د مدى مطاقتها 

للمواصفات وامقاييس امعتمدة قبل اافراج والتداول .
 قال مدير عام ورئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للغذاء والتغذية 
عيسى الكندري خال حفل افتتاح مختبر السوق امركزي لفحص 
اخض������ار والفاكهة انه م انش������اء امختبر ليك������ون متخصصا في 
فح������ص اخضار والفاكهة الواردة الى الس������وق » ش������برة اخضار 
امركزية« من قبل امتعهد الذي قام انش������اء الس������وق امركزي وفقا 

. B.O.T لنظام ال
واوض������ح الكندري ان اجراءات الفح������ص هذه كانت تتم من خال 
اخذ العينات من قبل مفتش������ي البلدية وترس������ل الى مختبر وزارة 
الصحة لفحصه������ا، مبينا ان قية اخض������ار والفواكة الواردة الى 
الب������اد عب������ر امنافذ والتي اتب������اع في هذا الس������وق، فإنه ايزال 
ينطبق عليها نفس ااجراءات الس������اقة امتبعة ن البلدية ووزارة 

الصحة. 
وذك������ر ان حفل افتتاح مختبر الس������وق امرك������زي لفحص اخضار 
والفاكه������ة تزامن مع نقل تبعيته من لدي������ة الكويت، مع الفعاليات 
التي قامت ها الهيئة خال ااس������بوع اخليجي لس������امة الغذاء، 
حيث م تسليط الضوء على أن سامة الغذاء مسؤولية اجميع.

ومن جانبها قالت مدير ادارة امختبرات الغذائية الهيئة د.ازدهار 

الس������يف ان ادارة امختبرات الغذائي������ة قامت تفعيل دورها خال 
الوق������ت احالي، التأكد من صاحية امواد الغذائية امتداولة في 
س������وق اخضار والفواك������ة، وحديد مدى مطاقته������ا للمواصفات 
وامقايي������س امعتمدة قبل اافراج والت������داول، وذلك تطبيقا ما جاء 
في البند الثامن من امادة اخامس������ة لقانون انش������اء الهيئة العامة 

للغذاء والتغذية رقم 112 لسنة 2013.
 واش������ارت الى ان دور مختبر السوق امركزي في فحص اخضار 
والفواكة ياتي اس������تكماا للدور الرقا������ي الذي تقوم ه مختبرات 
وزارة الصح������ة حالي������ا، من خ������ال فحص جميع ام������واد الغذائية 
احلية وامستوردة، للتأكد من صاحيتها ومطاقتها للمواصفات 
القياس������ية امعتمدة، مثمنة دور لدية الكويت في تسهيل اجراءات 
نقل تبعية امختبر، ومدير ادارة فحص ااغذية البلدية م.استقال 
امسلم على جهودها في جاح البرنامج التدريبي امختص تأهيل 

وتدريب الكادر الفني قبل مرحلة ااستام.
 واضافت الس������يف ان الهيئة قامت التشغيل التجريبي للمختبر 
مباش������رة عد ااس������تام من لدية الكويت، التنسيق مع اادارة 
التاعة للبلدية في الس������وق، وعن طريق سحب عينات عشوائية 
وارس������الها للمختبر، هدف اجراء ااختبارات التي تكش������ف عن 
احتماات تلوثها املوثات الكيميائية، كبقايا امبيدات احشرية و 
السموم الفطرية واملوثات البيئية، فضا عن املوثات البيولوجية 
الناجم������ة عن ري امنتج������ات الزراعية مياه ملوث������ة، وذلك طبقا 
لطرق ااختبار الدولية امعتمدة، والتزاما تلبية امتطلبات الفنية 
 اعتم������اد امختبرات ال������واردة في امواصفات القياس������ية الدولية 

»ايزو 17025«.

»هيئة الغذاء« تفتتح مختبر فحص اخضار والفواكه في »الصليبية«

> عي�صىالكندري
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في مزرعة »درة نخيل الوفرة« حائزها إراهيم 
العتيبي، يزرع عبدالكرم الس������مخراطي عيدان 
الذرة الش������امية الصفراء جانب مئات فس������اتل 
النخيل امثمر امزروعة على مس������افات متباعدة، 
مس������تفيداً من ماء هذه الفسائل وغذائها، ووفق 
إفادة »الس������مخراطي« فإن الذرة ترخي ظالها 
على فسيلة النخيل صيفاً، فتعطيها فرصة أفضل 
للنم������و والترع������رع وأفاد كذلك أن آخر الش������هر 
اجاري )مايو( هو اموعد اأنسب لتغطية عثوق 
النخيل حماية لها من الش������مس والطير.. أما مع 
داية هذا الشهر وحتى منتصفه تقريباً فتجري 
عملي������ة تدلية عثوق النخي������ل وإفرادها وتوزيعها 
التس������اوي على محيط قلب النخلة، كي ا ميل 
على جانب على حس������اب اجانب اآخر، متوقعاً 
أن نأكل البرحي الش������هي من النخات امثمرات 

في الوفرة مع داية شهر أغسطس )8( امقبل.

أك������د الزراع������ي ن������ادر ن������ورة 
امش������رف على يع امستلزمات 
الزراعي������ة لش������ركة رقان في 
الوفرة ارتفاع أس������عار عبوات 
والثم������ار..  اخض������ار  تعبئ������ة 
الكرتونية ش������كل ملحوظ مع 
نهاية اأس������بوع اأول من شهر 
ماي������و 2017 إذ ارتفع س������عر 
صندوق الكرتون س������عة ثاثة 
كيلوغرامات إلى 32 فلساً داً 
من 27 فلساً فيما ارتفع سعر 
صندوق الكرتون س������عة س������تة 
كيلوغرامات إلى 42 فلساً داً 
من 38 فلساً وقد عزا صانعو 
ه������ذه الصنادي������ق الكرتوني������ة 
ف������ي الكويت هذا إل������ى ارتفاع 
س������عر خام ه������ذه الصناديق..

الكرتونية ال���ع���ب���وات  أس��ع��������������������ار  ارت����ف����اع 

حميل الذرة.. على النخيل
أخ���ب���ار زراع��ي��ة
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ام��ط��ي��ري: دور ه���ام ح��اف��ظ ال��ف��روان��ي��ة وم��خ��ت��ار اأن��دل��س ف��ي ت��ط��وي��ر س���وق امزارعن
ااح������اد  إدارة  مجل������س  عض������و  عّب������ر 
الكويت������ي للمزارعن رئيس جنة س������وق 
ااحاد محمد امطيري، عّبر عن ش������كره 
حافظ الفروانية الشيخ فيصل احمود 
ومختار منطقة اأندل������س متعب الفجي 
عل������ى مس������اعدتهما الكرمة ف������ي تفعيل 
نش������اط س������وق احاد امزارعن منطقة 
اأندل������س - الرقع������ي وتق������دم خدم������ة 
أفض������ل لعم������اء هذا الس������وق لي������ًا من 
امزارعن ورّواده من امس������تهلكن نهاراً.
وقال امطيري إن مجل������س إدارة ااحاد 
رئاسة راك الصبيح يثمن للشيخ فيصل 
احمود وللمختار متعب الفجي مساندتهما 
ومؤزرتهم������ا ومس������اعيهما احقيقة لدى 
اجهات امعنية التجارة والبلدية والشؤون 
ااجتماعي������ة والعم������ل م������ن أجل س������ط 

نف������وذ ااح������اد الكامل في هذه الس������وق 
الرائج وتس������هيل الدخ������ول إليه واخروج 
منه وتطبيق خط������ة مجلس إدارة ااحاد 

اجديدة شأن تطوير وتنظيم العمل فيه 
ما يعود النفع على الصالح العام وجه 
ع������ام وصال������ح امزارعن وج������ه خاص..

جددت وزارة الش������ؤون ااجتماعية والعمل قرارها تنظيم سوق 
اخض������ار والفواك������ه في الب������اد وخصوصا لدى اس������واقها في 
اجمعيات التعاونية عبر قرار جديد لوكيلها امس������اعد لش������ؤون 
التعاون ش������يخة العدواني وينص القرار عل������ى ضرورة ان تكون 

جميع فواتير شراء امنتج احلي من اخضار والثمار من امنافذ 
التس������ويقية آلية ومختوم������ة من قبل هذه امناف������ذ في الصليبية 
وااندل������س والرقع������ي مع التركي������ز على ان يكون ش������راء احلي 

مباشرا من دون وسطاء ن اجمعية وامزارع.

الشؤون: سياسة شرائية جديدة لتسويق امنتج امحلي

> حمدامطري
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إشادة أردنية.. بالزراعة الكويتية 
أش������اد عضو مجل������س الن������واب اأردني 
اأس������بق ناي������ف أو محفوظ امس������توى 
الذي وصلت اليه الزراعة الكويتية وقال 
اث������ر زيارت������ه منطقة العبدل������ي الزراعية 
ضيف������ا عل������ى مزارعها س������عود البغيلي، 
وزيارته منطقة الوف������رة الزراعية ضيفا 
على مزارعها نايف الرشيدي آخر شهر 
مارس اماضي، قال: أرى في الكثير من 

مزارع الكويت أحدث أس������اليب الزراعة 
وأكثرها تطورا ف������ي العالم، معتبرا هذه 
هي الوس������يلة الفعالة لتج������اوز العقبات 
وامشاكل الزراعية وسط الصحراء، وفي 

ضوء قلة العمالة الزراعية في الباد.
وعبر ع������ن اعجاه ما قدم������ه ويقدمه 
امزارع الكويتي لباده من خيرات وفيرة 
معظم أشهر السنة عبر يوت ومجمعات 

زراعية مكيفة، فام������زارع الكويتي أثبت 
موجودية في انتاج ش������يء من ا ش������يء 
تقريبا، واإنتاج الزراعي في الباد رافد 
لاقتص������اد الوطني، فام������زارع الكويتي 
يس������تحق الش������كر وكذل������ك دولت������ه التي 
وفرت له البنية التحتية لإنتاج الزراعي 
امتنوع، فهنيئا للكويت مزارعيها، وهنيئا 

للمزارعن قيادتهم احكيمة. 

إنشاء 5 محميات كبرى بتكلفة 470 مليون دوار
كش������ف مصدر مسؤول في الهيئة العامة لشؤون الزراعة 
والث������روة الس������مكية عن أضخم مش������روع لتأهي������ل البيئة 
على مس������توى العالم س������يتم إجازه على مس������احة مئات 
الكيلومت������رات امرع������ة، عبر 5 محميات كب������رى، متوقعا 
اانته������اء من امش������روع في 2022 وتكلف������ة قدرها 470 
ملي������ون دوار. وأوضح امصدر أن������ه م البدء الفعلي في 

امرحلة اأولى للمش������روع من خال اس������تغال مساحات 
كبرى ف������ي العبدلي والوفرة إنتاج اأمهات وامعرش������ات 
لتأهي������ل النباتات وتخصيص مس������احات أخرى إنش������اء 
مشاتل للنباتات الفطرية الكويتية، مشيرا إلى أن مواقع 
احميات اخم������س هي: الهوملي������ة ووادي الباطن، وأم 

قدير، وجال الياح، واخويسات.

على مساحة مئات الكيلومترات

أخ���ب���ار زراع��ي��ة

> ال�صيوفااأردنيونيديوانية�صعودالبغيليالعامرةيالعبدي
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دعوة للمزارعن ..
دع������وة اعتم������اد نظ������ام احص������ول على 
التيار الكهرائي من الطاقة الشمس������ية، 
توفيرا للنفق������ات امالي������ة، خصوصا عد 
رفع وزارة الكهراء واماء س������عر الكهراء 
عل������ى امزارع������ن امنتجن نح������و 50 % 
»ثاثة فلوس دا من فلس������ن للكيلو واط 

الواحد«.
في الصيف يزداد الطل������ب على الكهراء 
لتش������غيل نظ������م التبري������د.. وا زراعة في 

الكوي������ت من دون تبري������د يوتها الزراعية 
في الوفرة والعبدلي!

.. ودعوة لوزارة التجارة ..
الغش في أس������واق يع اخضار والفاكهة 
اجملة يس������تفحل فيها ويزداد أس������بوعا 
إثر أس������بوع، فالتجار وام������وردون مصرون 
على ي������ع الصال������ح والطالح م������ن الثمار 
في الصن������دوق الواحد ووس������ائلهم كثيرة 
وعديدة.. وامس������تهلك عاج������ز وحده عن 

تفادي هذا الغش السافر، وامطلوب تفعيل 
قوانن الغش التجاري وتش������ديد الرقاة 
على هذه اأس������واق كي يشتري امستهلك 
ثمارا سليمة وطازجة وآمنة صحيا سواء 

كانت هذه الثمار مستوردة أو محلية.

.. ودعوة لبلدية الكويت ..
دعوة إقامة مقصب لذح اأغنام وس������ط 
الوفرة أيام العطات كي يكون ذح احيوانات 
نظيف������اً وآمناً وفق الش������ريعة الس������محاء.

قّدم النواب د.جمعان احرش ونايف امرداس ود.عادل الدمخي 
وعبدالله فهاد ومحمد الهدية اقتراحا قانون تعديل عض احكام 
امرسوم القانون رقم 48 لسنة  1988اإذن للحكومة في إنشاء 
محفظة مالية لدى نك الكويت الصناعي أغراض دعم سياس������ة 

اائتمان في مجال اإنتاج الزراعي. جاء كالتالي:
مادةاأوى:يس������تبدل نص امادتن اأولى والثالثة من القانون رقم 

48 لسنة 1988 امشار إليه النصوص التالية:

مادةثانية:يؤذن للحكومة في إنشاء محفظة مالية مبلغ خمسن 
ملي������ون دينار لدى نك الكويت الصناعي وذلك لدعم اائتمان في 

مجال اإنتاج الزراعي.
ويكون إنشاء هذه احفظة مدة عشرين سنة قالة للتجديد قرار 

من مجلس الوزراء.
م��ادةثالث��ة:تقوم الهيئة العامة لاس������تثمار عد التنس������يق مع 
الهيئ������ة العامة لش������ؤون الزراعة والثروة الس������مكية ااتفاق مع 
نك الكويت الصناعي على ش������روط إدارة احفظة ما يتفق مع 
احكام الش������ريعة ااسامية ويكون للهيئة العامة لاستثمار حق 

اإشراف عليها.
وجاءت امذكرة اإيضاحية لاقت������راح قانون تعديل عض احكام 

امرس������وم القانون رقم 48 لسنة  1988اإذن للحكومة في إنشاء 
محفظة مالية لدى نك الكويت الصناعي أغراض دعم سياس������ة 
اائتمان في مجال اإنتاج الزراعي كما يلي: حرصا على تش������جيع 
اإنتاج الزراعي مختلف قطاعاته النباتية واحيوانية والس������مكية 
ودعم������ا لسياس������ة اامن الغذائ������ي، ونظرا إمكانية ن������ك الكويت 
الصناعي فقد رأت احكومة إنش������اء محفظ������ة مالية تعهد إدارتها 
الى البنك مدة عشرين س������نة قالة للتجديد قرار مجلس الوزراء 
ومبلغ خمس������ن مليون دين������ار، وذلك لدعم سياس������ة اائتمان في 
مجال اإنتاج الزراعي، غير ان هذه احفظة جاءت مخالفة أحكام 
الشريعة اإسامية وحديدا امادة الثالثة من القانون التي تضمنت 
أن يحدد وزير امالية اس������عار الفائدة على القروض والتس������هيات 
اممنوحة اأمر الذي يعني دفع فوائد روية محرمة شرعا، لذا قدم 
ه������ذا ااقتراح قانون الذي ينص في مادته اأولى على اس������تبدال 
امادتن اأولى والثالثة حيث تكون هذه احفظة عشرين سنة دا 
عن خمس عشرة سنة كما نصت امادة الثالثة عد تعديلها على ان 
تكون شروط إدارة احفظة ما يتفق مع احكام الشريعة ااسامية 
كما هو معمول ه في محفظة دعم النش������اط احرفي وامش������اريع 

الصغيرة وامتوسطة الصادرة القانون رقم 10 لسنة 1988.

5 نواب يقترحون إنشاء محفظة مالية لدعم 
اائتمان في مجال اإنتاج الزراعي
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ع������د أن كان خطره������ا ينحصر في م������زارع الوفرة وجنوب 
الكويت.. امتد خطر حش������رة سوس������ة النخيل احمراء إلى 
مزارع العبدلي وشمال الكويت وفق ما يؤكد امزارع امخضرم 
عبدالله امديرس ل� »امزارع« مش������دداً على أهمية قيام هيئة 
الزراعة التعاون مع امنظمات الدولية للمقاومة وامكافحة 
إذ يب������دو أن الهيئة غير قادرة لوحده������ا على مواجهة هذه 
احش������رة امدمرة للث������روة النخيلية، فنح������ن ا ندرك للهيئة 

مهاماً غير اإحصاء الزراعي اآن.

قام فريق طوارئ الشبرة التاع لوزارة 
التجارة ضبط إحدى الشركات التي 
قامت غ������ش جاري في لد امنش������أ 

للبضاعة يوم 2017/4/22 م.
وف������ي التفاصيل ضب������ط فريق النوة 
وحماي������ة  الرقا������ة  لقط������اع  التا������ع 
امستهلك قيادة امفتشن عبدالعزيز 
الك������وح ورائد اميموني وس������عد حامد 
الضفي������ري وس������عد فرح������ان العتيبي 
واحميدي الديحاني وخالد الرشيدي 
مخزناً تاع احدى ش������ركات اخضار 
في منطق������ة الصليبي������ة الزراعية ه 
144 كيلوغراماً من خضار الكوس������ة 

م تغيي������ر لد منش������أها م������ن كويتي 
امنشأ إلى سعودي هدف حقيق رح 

مصطنع.
ويؤكد قطاع الرقاة وحماية امستهلك 
في وزارة التج������ارة أنه لن يتوانى في 
إحالة الش������ركات الت������ي تتعمد الغش 
التج������اري في ضائعها وس������نحيل أي 

شركة إلى النياة العامة.

ق������ال الوكيل امس������اعد لقط������اع الرقاة التجاري������ة وحماية 
امس������تهلك في وزارة التجارة والصناعة عيد الرشيدي في 
تصريح له:  ان فري������ق النوة »أ« القطاع مكن من إحباط 
غش ج������اري عبر تغيير لد منش������أ 1.5 طن من الطماطم 

اأردني الى الطماطم الكويتي.
واضاف الرش������يدي انه اثناء اجوات التفتيشية ااعتيادية 
امس������تمرة لفريق امفتشن داخل س������وق اخضار »الفرضة« 

مكن فريق مفتشي الوزارة من احباط هذه امخالفة.

سوسة النخيل الحمراء 
تتفشى من جنوب 

الكويت حتى شمالها

»التجارة« تضبط شركة قامت 
بتغيير بلد امنشأ ل� 1.5 طن من 

الطماطم اأردنية إلى كويتية

الغش التجاري يطول 144 كلغم كوس���ة في مخزن بش���برة الخضار
أخ���ب���ار زراع��ي��ة
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 2500 ع�����دد ام���������زارع ج��������اوز  
مزرعة وعلى احكومة القيام 
ب�����دوره�����ا ح���م���اي���ة ام�����زارع�����ن 

نائبرئي�سااحادالكويتيللمزارعن

✷بقلم:عبداهحمدظاهرالع�ازمي

✷

جل�ستعاونخالمنللمزارعنالكويتيااحاداإدارةجل�سي�صعى
اأ�صبحتالكويتدولةواأنخا�صةالكويتيامزارعحمايةاأجلمنااإدارة
فيما،العوائلمنللعديدللرزقًم�صدراتعدالتيبامزارعت�صتهرالي��وم
يباا�صتثمارااأم��والروؤو���سواأ�صح��ابام�صتثمري��نبع���سيف�ص��ل
موزعةمزرعة2500الي��ومجاوزام��زارععدداأنلدرجةامج��الهذا
مركزامزارعهذهبات��تااأخرةال�صنواتويالبادوجن��وبصم��ال�ي
التيال�صحراويةالبيئةاأناإذالربيعف�صلخالخا�صةصياحي�جذب
اآخرببديليفك��رونااأفرادجع��لالباديالعامامن��اخعلىتطغ��ى

للك�صبامعي�صيوحريكاا�صتثماراتواإنعا�سقطاعال�صياحة.
منهالا�صتفادةاأخرىجهةمنالبادياا�صتثم��اراتاأنواعمنوكن��وع
كمكانالعم��لصعيد�وعل��ىللراحةكم��كانال�صخ�صيال�صعي��دعل��ى
امحليااإنتاجت�صديرالي��وماممكنمناأ�صبحامزروع��اتبع�ساإنت��اج
بادمنتعترالكوي��تواأنخا�صةااإقليم��ي؛اأوامحل��يلل�صوقص��واء�

.فراغمنياأتموهذاالتموراأنواعجميعامنتجةالنخيل
تعددتفقدالكويتيامزارعونيواجههاالتيام�صاكليخ�سفيمااأما
الر�صميةباجه��اتامق��رنااأداءعل��ىبالل��ومتلقيوالت��يحاوره��ا
زالماااأ�صفم��علكنام�صاكلبحلالوع��ودتقدمدائماوالت��يامعني��ة
فهذهيياأ�سول��نمطالباتهيي�صتم��رو�ص��وفيطال��باادارةجل���س
بنمناخت��اروهعندماااإدارةجل���سلدىامزارع��وناأودعه��ااأمان��ة
صهادة�هيااقراعيومامزارعو�صعهاالتيال�صحفعامةامر�صحن
اأجلمنالكثرعم��لمنهوينتظرامكانهذاي�صتح��قباأنهل��ه
ين�صتمرو�صوفاأجلهمنن�صعىالذيوهذاالكويتيامزارع
القياداتيكبروع�صمن��االعادلةومطالباتناعملن��ا
مكاتبهماأب��وابفتحوامنه��مفالكثرالب��ادي
ام�ص��اكللتل��كوا�صتمع��وااادارةمجل���س

.بحلهاالكثرينووعد

ااأنظمةلو�صعااأمةمجل�سالزراعيةواللجنةاحكومةوندعو
امحا�صيلاأم��اموخا�صةالكويت��يام��زارعحميالت��يوالقوان��ن
تطبيقخالمنجداصهل�وهذااخ��ارجمنام�صتوردةالزراعي��ة
ومعصنوات�من��ذاحكومةعليهاوقع��تالتيالزراعيةالرزنام��ة
النباتياانت��اجذروةفف��يالواقعاأر���سعلىتطب��قمااأ�ص��ف
امحليهيب��ةي�صيعم��اام�صتوردمثيل��هال�صوقيغ��رقامحل��ي
باإنتاجهي�صلاأجلم��نوالنفي�سالغايبذلالذيام��زارعوتعب

.لل�صرة
اإليهايلجاأالتيالزراعيةالقرو�سعرامزارعبدعماأي�صاونطالب
اأنام�صتطاعقدرالت�صدي��دت�صهيلويجبااأحيانمنكث��ري
اإن�صاءاأجلمنزراعيقر�سعل��ىللح�صولي�صطرعندماام��زارع
مثلةاحكومةتق��فاأنويج��بالب��ادخدمةحي��ويم�ص��روع

ودعمهجانبهاىال�صناعيبالبنك
الت�صويقيةامنافذمنعدداأكراإيجادمطالبناين�صتمرو�صوف
تهمالتيااأ�صع��ارعلىاإيجابيًاصيك��ون�الذياأثره��االب��ادي
اادارةجل�سيعملو�صوفصواء�حدعلىمع��اوام�صتهلكامزارع
امزارعمنهايع��ايالتيوالكبرةالكثرةام�ص��اكلحليلل�صع��ي
عليللتغلباحكوميالدعمخ��المناايتماوهذاالكويت��ي
توفريواا�صتمرارالزراعيااأداءم�صتوىللنهو�سال�صعوبات
الظروفبذلكمتحدي��نحليةباأي��ديامتنّوعالغذائ��يااأم��ن
فالبيئةالب��ادمنه��اتع��ايالت��يال�صعب��ةوامناخي��ةالبيئي��ة
الزراعةقطاعمعاناةياأ�صا�صيانعامانامياهوندرةال�صحراوية
ومعالت�صديربفك��رةوامج��يءوت�صخرهااجه��ودتكاثفوم��ع
واأكرف�صًااأق��لالزراعيالقط��اعيالعملصيك��ون�الوقتم��رور

اإنتاجية.



ام������زارع������ات.. أخ�������وات ام�����زارع�����ن ف����ي ال���ع���ب���دل���ي وال����وف����رة
كثيرات هن امزارعات الكويتيات الاتي 
يحزن مزارع في امناطق الزراعية في 
الكوي������ت وخصوصاً منطق������ة العبدلي 
ف������ي أقصى ش������مال الب������اد ومنطقة 
الوفرة في أقصى اجنوب، نذكر منهم 
على سبيل اأمثلة ا احصر امزارعة 
»خل������دة« أخت الرجال التي دأت منذ 
أكثر من عش������رين عاماً في مش������اركة 
إث������راء العملية  إخوانها امزارعن في 
الزراعية من خال مزرعتها الوفرة.. 
مشرفة نفسها على اإنتاج والتسويق 

معاً.
وامزارعة »صبيحة« التي أنتجت الكثير 
من اخض������ار والثمار وس������ط الوفرة 
لسنوات طوال وكان لها حضور فعال في 
الفعاليات الزراعية وخصوصاً امؤمر 
الزراع������ي العر������ي الذي اس������تضافته 
الكويت ونظم������ه مجلس إدارة ااحاد 
امرحوم  رئاس������ة  للمزارعن  الكويتي 
الش������يخ خالد احم������د امالك الصباح 
ف������ي داية الق������رن امي������ادي احادي 

شاركن في استزراع الصحراء الحدودية وتعميرها بكل جهد وإخاص

والعش������رين وحضره مئات الزراعين 
العرب في الكويت..

وا ننس������ى أن نذك������ر اخير امزارعة 
س������ناء صالح علي الش������يخ من منطقة 
العبدل������ي الزراعي������ة الت������ي كانت أول 
مزارع������ة كويتي������ة تخ������وض انتخاات 
ااحاد الكويت������ي للمزارعن انتخاب 
مجلس إدارته.. إذ رش������حت نفس������ها 
كمس������تقلة وألقت عدة كلمات زراعية 
صادق������ة ت������دل عل������ى س������عة ثقافتها 
ومعرفته������ا القضايا الزراعية.. وتدل 

على أدها ودماثة أخاقها..
الكرمات  امزارع������ات  لهذه  فش������كراً 
اموق������رات الاتي كان������ت أعمالهن من 
زرع وتعمير وس������ط الصح������راء تتدل 
عليه������ن وليب������ارك الل������ه أمثالهن من 
فعًا  امشاركات  الكويتيات  امزارعات 
إخوانهم امزارعن في تعمير الصحراء 
وزراعتها اخيرات امتنوعة الوفيرة..

ابن صامل :
لم  ام������زارع������ن  ات����ح����اد 
ي���ك���رم ال���ع���ث���م���ان وام����ا

وفي موضوع ذي صلة نفى عضو مجلس 
إدارة ااحاد الكويتي للمزارعن رئيس 
جنة العاقات العامة واإعام في هذا 
ااح������اد العريق نف������ى أن يكون ااحاد 
الكويتي للمزارعن قد كرم امزارعة نادية 
العثمان واإعامي في قناة »الش������اهد« 
محمد اما وقال: إن عنوان خبر ورد في 
جري������دة اأنباء« يوم ااثنن 2017/5/8 
)احاد امزارعن يك������رم العثمان واما( 
غير موفق وا م������ت للحقيقة صلة ل 
وا مت لفحوى اخبر صلة وظني أنه 
خطأ صحفي غير مقصود أن عاقتنا 
مع جريدة »اأن������اء« عاقة طيبة وغير 

> امزارعةخلدةاأختالرجال..يالوفرة

> امزارعة�صبيحةالعبداه
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معتادي������ن منها إا عل������ى اخبر الصادق 
واليق������ن ولكنها هفوة صحف������ي فيها - 

والله أعلم -.
وفّص������ل نفي������ه قول������ه: ورد خب������ر ف������ي 
 جريدة »اأنب������اء« ااثنن 2017/5/8 م
الصفح������ة 08 محليات عنوان خاطيء.. 
فاح������اد امزارعن لم يك������ّرم »العثمان« 
و »اما« لس������بب س������يط قريب وهو أن 
رئيس اح������اد امزارعن الس������اق هادي 
الوطري ا مثل������ه اآن ولاحاد رئيس 
منتخب ومعترف ه من وزارة الش������ؤون 
هو ������راك الصبي������ح وه������و ا عاقة له 
التكرم امزعوم للمزارعة نادية العثمان 
والتال������ي ف������إن العن������وان خط������أ لم نكن 
نتوقعه م������ن جريدة مرموق������ة كاأنباء.. 
موضح������اً أن نادية العثمان ليس������ت أول 
امرأة تخوض انتخاات ااحاد الكويتي 
للمزارعن فقد سبقتها امرأة لم يحالفها 
احظ ف������ي النجاح مجلس إدارة ااحاد 

مثل امدعوة نادي������ة العثمان وهذا مؤكد 
وثات لدينا في ااحاد ولدى الشؤون.. 
فالنض������ج ااجتماع������ي الذي تس������تنتجه 
»العثم������ان« عند امزارع������ن حادث قبلها 
س������نوات طوال، وللعلم، فإن »العثمان« 
لم تنجح في انتخا������ات ااحاد امّرة.. 
فلم يحالفها احظ في اانتخاات التي 
خاضته������ا ع������ام 2011 م لك������ن ولكونها 
احتياط������ا فيه������ا م اس������تدعاؤها كعضو 
في مجلس إدارة ااحاد الس������اق لعدة 
أيام أن استدعاءها كان مخالفاً للنظام 

اأساسي لاحاد.
وق������ال ������ن صامل ف������ي هذه امناس������بة 
امزارعون وهيئة القوى العاملة امسؤولة 
عن اح������اد وجمعي������ات النف������ع العام ا 
يعترفون مسمّيات واهمة كاذة أي كان 
ويحتفظ������ون حقهم ماحقة من ينتحل 
صفة الغير أو صفة ليس������ت فيه أو له.. 

> امزارعة�صناءال�صيخوفي النهاية ا يصح إا الصحيح.

> ح�صورقدموفاعلللمزارعةالكويتيةياجمعياتالعموميةاحادامزارعن

اانتخابات  ف��ي  ش���ارك  م��ن  أول  الشيخ  س��ن��اء  ام��زارع��ة 
الزراعية الكبرى في الكويت ولم تسبقها أي مزارعة أخرى..!
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قال رئيس مجلس اإدارة امدير العام 
للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة 
السمكية امهندس فيصل احساوي ان 
الهيئة تنفذ حاليا عددا من مشروعات 
التنمية وتوطن النشاط الزراعي لرفع 

نسبة مساهمتها في الناج القومي.
واضاف احساوي ان الهيئة قطعت اشواطا 
في تنفيذ عدة مشروعات تنموية قائمة 
ولديها خطة لتنفيذ مشروعات جديدة 
سواء من خال مشروعات خطة التنمية 
او صورة مستقلة مؤكدا سعي الهيئة الى 
مشاركة اكبر في امكونات ااقتصادية 
للدخل القومي حقيقا اهداف الدولة 

في تنويع مصادر هذا الدخل.
وأوضح ان من امش������روعات الزراعية 
القائمة فعليا مش������روع اامن الغذائي 
الذي تبنته الهيئة اعادة تنظيم وتطوير 
القطاع الزراعي على اسس اقتصادية 
احترافية حديثة مع تشجيع رأس امال 
الوطني والش������ركات الكبيرة للدخول 
وااستثمار هذا القطاع ما يبن وجود 
قطاع اقتصادي منظم ووطني يشارك 
الدولة في حقيق التنمية ااقتصادية 

امجال الزراعي.
وذكر احساوي ان مشروع اامن الغذائي 

قطع شوطا كبيرا في هذا ااجاه وم 
من خال������ه تنفيذ مراح������ل عدة منها 
مرحلة ترية ااغنام وزراعة ااعاف 

في منطقة العبدلي.
ورأى أن هذا امشروع هو مشروع متكامل 
لترية امواشي وانتاج اللحوم حيث يزرع 
جزء كبير من غذائها ما يحقق هدفن 
كبيرين أولهما ترية ااغنام وتلبية نسبة 
كبيرة من الطلب احلي على حومها 
وفي الوقت ذاته زراعة العلف لتخفيف 

الطلب على العلف امستورد.
واش������ار الى ان ذلك يسهم في خفض 
فاتورة ااستيراد ويخفف ااعباء على 
ميزانية الدولة التي تخصص مبالغ سنوية 

لدعم العلف امستورد.
ون احساوي ان الهيئة قامت في اطار 
مشروع اامن الغذائي تخصيص 500 
قسيمة في منطقة العبدلي مساحة 50 
الف متر مرع لكل منها لتنفيذ امشروع 
مشيرا الى ان معظها ات اان في طور 

اانتاج الفعلي.
وذكر احساوي ان امشروع يتضمن ايضا 
مشروع تسمن ااقار وانتاج احليب 
عدد 50 قس������يمة متوسطة مساحة 
170 ال������ف متر مرع ل������كل منها وهو 

توطن  ال��ح��س��اوي: 
ال���ن���ش���اط ال���زراع���ي 
لدعم الناتج الوطني

أكد أن هيئة الزراعة قطعت أشواطً في تنفيذ عدة مشروعات تنموية

> اا�صتزراعالبحريلاأ�صماك

> انتاجاللحوماحمراء
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احد امشروعات الواعدة مبينا ان هذا 
امشروع توقف مؤقتا لوقوعه في مسار 
مشروع )السكك احديد(اذ م عاج 
امشكلة عبر حصول الهيئة على ارض 
ديلة يجري حاليا تنظيمها وتخطيطها 
استئناف امش������روع، مشيراً الى قيام 
الهيئة التنسيق مع وزارة امالية ولدية 
الكويت ووزارة ااشغال العامة حصر 

مواقع التداخل واموجودات فيها.
وعلى صعيد الثروة الس������مكية اوضح 
احساوي ان هناك مشاريع عدة تعمل 
على محورين اولهما حماية البيئة البحرية 
وتخفيف ااعباء وااستنزاف مواردها 
الطبيعية عن طريق انش������اء احميات 
البحرية وثانيهما تنمية وتنويع مصادر 
انتاج الثروة السمكية عبر مشروعات 
ااسماك  لتوفير  السمكي  ااستزراع 
والريان ومنتجاتها للسوق احلي على 
مدار العام أسعار مناسبة مع احفاظ 

على اموارد البحرية الطبيعية.
وافاد ������أن من ن تلك امش������روعات 
مشروع استزراع ااسماك ااقفاص 
العائمة في اخيران مبينا ان مساحة 
امشروع البحري تقارب 10 كيلومترات 
مرعة انتاجية متوقعة تتراوح ما ن 
الفن وثاثة ااف طن من ااس������ماك 

سنويا.
وفيما يتعلق حماية وتنمية الثروة احيوانية 
اكد احساوي سعي هيئة )الزراعة( الى 
ضمان حماية الباد من دخول ااوئة 
واامراض احيوانية واحتواء ااصاات 
عبر تقوية خط الدفاع ااول وهو احاجر 
الزراعية افتا الى وجود تعاون وتنسيق 
مستمر في مجال احماية مع دول مجلس 
التعاون اخليجي من خال توحيد سياسات 
وسن  والتصدير  وااستيراد  احماية 

القوانن واللوائح امشتركة.
وفي مج������ال الزراعات التجميلية اكد 
احساوي ااهتمام الواسع هذا النوع 
من الزراعة لتأثيرها على البيئة الكويتية 
ودورها في التغلب على ااجواء امناخية 
الصحراوية وعكسها الصورة احضارية 
للدولة مبينا ان خطط الهيئة في هذا 
امجال تتضمن انشاء احدائق العامة 

وامنتزهات فضا عن مشروعات التحريج 
وتشجير الطرق والساحات.

وأوضح ان الهيئة انشأت 134 حديقة 
عامة وموذجية موزعة على مختلف 
احافظات وان هناك مشروعات للزراعة 
التجميلية الطرق والشوارع تصل الى 
635 مشروعا مساحة اجمالية جاوزت 

1700 كيلومتر طولي، مشيرا الى ان 

امرحلة امقبلة تشمل تنفيذ 13 حديقة 
جديدة مس������احة 400 الف متر جار 

الطرح التعاقدي لها.
وافاد ان امساحات التشجيرية في زيادة 
مطردة مشيرا الى ان مشاريع التحريج 
تتوزع على 12 موقعا مساحة 34 الف 
دوم ااضافة الى عدد من امنتزهات مثل 
)منتزه السامية وليفار( الذي م افتتاحه 

مؤخرا ومنتزهات )الوفرة( و)العبدلي( 
وغيرها حيث حرص الهيئة على فتح 
امجال ام������ام القطاع اخاص الوطني 
لاستثمار انشاء تلك امنتزهات وفق 

نظام )ي. او. تي(.
وختم احساوي قائًا: ان الهيئة لديها 
مراكز احاث ذاتية جري فيها ااحاث 
الزراعية النباتية واحيوانية التي تعمل 
على ايجاد احلول العلمية معوقات اانتاج 
النباتي واحيواني والسمكي احلي عبر 
ادارة البحوث النباتية ومختبراتها وتتبعها 
ايضا مراكز احاث ااقار في )الصليبية( 
ومركز تدريب مر������ى ااغنام واماعز 
في )كبد( ومركز حوث الدواجن في 
)الوفرة( فضا عن مفرخ الثروة السمكية 

في )الوفرة(.

> حقوليانعةمنالبطاطايالكويت

> اإنتاجم�صتمرمنالطماطمال�صهيةالطازجةيالكويت
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وج������د امزارعون وس������يلة لتفادي مش������كلة 
نق������ص العمالة امدرة ف������ي مزارعهم كما 
وجد حائزو القسائم الزراعية ذات الترة 
غير الصاحة للزراعة أو امووءة اآفات 
واأمراض.. ضالتهم في حل هذه امشكلة 
العويص������ة زراعة العديد م������ن الثمار من 
دون تر������ة أو الزراعة امائية وهي التقنية 
احديث������ة امجرة نجاح ف������ي العديد من 
م������زارع الوفرة والعبدل������ي اآن ومنذ عدة 
أش������هر س������اقة التعاون مع الهيئة العامة 
لش������ؤون الزراعة والثروة السمكية وامركز 
الدول������ي للبح������وث الزراعية ف������ي امناطق 
القاحل������ة )إي������كاردا( وهو مرك������ز دولي له 
عدة أنشطة وإجازات زراعية في امنطقة 

العرية ومقره الدوحة )قطر(.

دون  م���������������ن  ال��������������������زراع��������������������ة  ث������������م������������ار   : ال���������������َص���������������ف���������������ران 
ت����������������������رب����������������������ة.. اأف�������������������ض�������������������ل ش����������������ك����������������ًا وغ�������������������������������������������ذاًء..

تجارب ناجحة للزراعة المائية في الكويت

وق������د نّظم������ت جمعية »أصدق������اء النخلة« 
محاض������رة عن������وان »تطبيق������ات ناجح������ة 
للزراع������ة امائي������ة ف������ي ام������زارع الكويتية« 
في مق������ر اجمعية الثقافي������ة ااجتماعية 
 النسائية اخالدية مساء 2017/4/25 م،
حاض������ر فيه������ا الدكت������ور أحم������د توفي������ق 
اخبير ااستش������اري في الزراعة احمية 
والهيدروون������ك ف������ي منظمة »إس������كاردا« 
والباحثتان زين������ب حجي اجزاف وحصة 
ن������ادر الريس م������ن الهيئة العامة لش������ؤون 

الزراعة والثروة السمكية.

تطبيقاتمو�صعةوناجحة
وإثر هذه احاضرة القيمة التي حضرها 
العديد م������ن مزارعي الوف������رة والعبدلي 
وامهتمن الش������أن الزراع������ي في الكويت 
ش������اهدت »ام������زارع« التجر������ة الناجحة 
اجاري������ة في مزرعة »س������بائك الرحمن« 
لدى امزارع الدكتور يوسف عبدالرحمن 
الصفران يوم السبت اموافق 2017/4/29 
م الذي أش������اد ااجاه امتنامي للتوس������ع 
الزراع������ة امائي������ة ف������ي م������زارع الكويت 
احديثة رغم التكلفة امادية العالية التي 
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حتاجها هذه الزراعة امتقدمة وامتطورة 
واحيوية في امناطق التي تش������كو من قلة 
العمال������ة أن البي������ت امبَرد ام������زروع وفق 
نظام الزراعة امائية يعمل أتوماتيكياً من 
دون تدخل اإنسان في كل يوم ل في كل 

ساعة - إذا كان الوقت صيفاً -.
واأه������م أن ثمريات الزراعة امائية خالية 
م������ن قايا امبي������دات الكيماوية، فنحن ا 
نس������تخدم امبي������دات الكيماوية الش������كل 
امس������تخدم في الزراعة في الترة، سواء 
في احق������ول أو في البي������وت الزراعية.. 
واخاص������ة إنتاج ثمري������ات وخضراوات 
فاخرة وش������كل أس������رع.. وهذا ما يريده 
امستهلك في ادنا.. حتى لو دفع أكثر.. 

فاخير كثير والصحة أهم من امال..
أما النس������بة إلينا نح������ن امزارعن، فقد 

وجدن������ا ضالتن������ا ح������ل عض مش������اكلنا 
الزراعية مث������ل نقص العمال������ة الزراعية 
امدر������ة وش������ح امي������اه وتكلفة اأس������مدة 
امتزاي������دة..  الكيماوي������ة  وامبي������دات 
وجدناهافي الزراعة امائية لكن وصدق 
أقول ������أن تعميم هذه التج������ارب يتطلب 
فيما يتطلب تخصيص دعم حكومي مجٍز 
لها، أن التكلف������ة عالية وخصوصاً تكلفة 
ناء البنية التحتية لها.. لكن كيف حدث 
هذه الزيادة في الدعم ونحن نس������مع أن 
ميزانية دعم اإنتاج النباتي نقصت مليون 

ديناراً داً من أن تزيد في ادنا.
كم������ا يتطل������ب تعميم الزراع������ة امائية أن 
تس������نح لنا الفرص������ة لتس������ويق منتجاتنا 
الفاخ������رة عب������ر أركان وأرف������ف مرموقة 
في أس������واق اخض������ار والفواك������ه داخل 

ااس������تهاكية..  التعاوني������ة  اجمعي������ات 
وهأنا أخطط لتس������ويق ع������ض منتجاتي 
في جمعية »الس������رة«.. خدم������ة لرّوادها 
الكرام.. وإعاء أو رفعة لس������معة امنتج 

احلي الوطني الطازج..
وذكر »الصفران« اخير زماءه امزارعن 
الذين يخوضون جرة الزراعة من دون 
تر������ة أو الزراع������ة امائي������ة متعاونن مع 
»إي������كاردا« وهم الش������يخ منصور الصباح 
وفيصل ع������وض الدم������اك وعبداللطيف 
البح������ر ووليد الفضالة وإقبال امرش������ود 
)العسعوس������ي( ومزرعة اإعمار ومزرعة 
ورثة يوسف اليوسف ومزرعة عبدالرحمن 
البرجس.. ومن قبلهم مزارع الس������لطان 
امزرع������ة »الفيصلية« مزرعة  وخصوصاً 

فيصل السلطان في الوفرة..

> كو�صاحقلية

> جمعالكو�صامناحقولالكويتية

> طماطمحمية

> جاحزراعةالرقي(البطيخ)يمزارعالكويت
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ال�����ف�����زع�����ة ل���ع���م���ت���ن���ا ال����ن����خ����ل����ة !
جمعية أصدقاء النخلة ومزارعو العبدلي:

دأت مجموعة من مزارعي العبدلي حملة 
منظمة مكافحة سوس������ة النخيل احمراء 
حت شعار »الفزعة لعمتنا النخلة« اتداء 
من منتصف ش������هر إري������ل 2017م وذلك 
عد استفحال خطر هذه احشرة الفتاكة، 

امدمرة للثروة النخيلية في الباد.
وف������ق إف������ادة ام������زارع عايض اجس������ار ل� 
»ام������زارع« وقال: ������دأت احمل������ة توزيع 
امصايد االكترونية لصيد سوسة النخيل 
التي اتت تتفش������ى في العديد من مزارع 
الوفرة لأس������ف الش������ديد عد انتشارها 
في مزارع الوف������رة وامنطقة اجنوية من 

الكويت.
وقد جاءت احمل������ة نتيجة لتغاضي هيئة 
الزراعة عن ن������داءات العديد من مزارعي 
العبدل������ي احماي������ة من سوس������ة النخيل 
والع������اج الت������ي تس������مى إي������دز النخي������ل 

خطورته������ا وقدرتها عل������ى تدمير النخلة 
امصاة والنخات امجاورات لها.. وقال: 
إن اأمر يقض������ي تضافر جهود امزارعن 
ذات امنطق������ة جميعاً حماية لنخيلهم من 
������اء يقضي على اأخض������ر والياس من 

نخيلهم امثمر.

اأ�صدقاءجموعةالنخلة
هذا وقد أش������ار امزارع الدكتور يوس������ف 
عبدالرحمن الصفران إلى دء حرك فعلي 
ملم������وس مجموعة من مزارع������ي العبدلي 
إنقاذ الثروة النخيلية في منطقة العبدلي 
الزراعية أقصى ش������مال الباد التعاون 
م������ع مجموع������ة م������ن الزراعي������ن ومحّبي 
النخل������ة امبارك������ة في جمعية امهندس������ن 
الزراعي������ن، ي������د أنه أوضح ������أن جهود 
هذه امجموع������ة لن تؤتي الثم������ار امرجوة 

منها من دون تعاون الهيئة العامة لش������ؤون 
الزراعة والثروة السمكية اعتبارها اجهة 
الرسمية امسؤولة عن الزراعة في الكويت 
وإمكاناته������ا تفوق إمكان������ات امجموعة أو 
هكذا يج������ب خصوصاً اإمكانات امادية.. 
فمن اأهمية - والكام للمزارع الصفران 
- أن تعود الفاعلية لهذه الهيئة احكومية 
في الوقاية من سوس������ة النخيل وعاجها 
كما كان������ت من قبل التدوي������ر في مركزها 
العبدل������ي أم������ا اآن فنحن نفتق������د الدور 
الفاع������ل لرجال ه������ذا امركز ف������ي حماية 
نخيلنا، لذا جاء جمعنا وحركنا ونأمل أن 
تتعاون الهيئة معن������ا نحن أصدقاء النخلة 
ونق������در على حماي������ة امزروع م������ن نخيلنا 
وزراعة امزيد منه ف������ي روع ادنا وجه 

عام وفي منطقة العبدلي وجه خاص..
ه������ذا وقد اش������تكى ام������زارع عايض فراج 

> العرفجزهرتناالوطنية> اجتيعمالعبدي
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اجسار من الرعي اجائر لإل واأغنام 
واماعز داخل امناطق الزراعية وا س������يما 
منطقة العبدلي الزراعي������ة التي تقع فيها 
مزرع������ة وال������ده امرح������وم فراج اجس������ار 
وهو من امؤسس������ن اأوائل لهذه امنطقة 
احدودية النائية على احدود الكويتية - 

العراقية.
وقال اجس������ار في حديث������ه ل�»امزارع« إنه 
يعان������ي من اعتداءات اإل الس������ائبة على 
احمية الطبيعية التي تشّكل نسبة كبيرة 
م������ن أرض مزرعتهم ف������ي العبدلي، ورغم 
وجود قوانن حد من هذه ااعتداءات إاً 
أن هذه القوان������ن ا تطبق أو تفّعل لغياب 
الرقاة ورجالها وس������ط امناطق الزراعية 

النائية.
وأشار فخر إلى ساحات شاسعة من أرض 
مزرعتهم القدمة تزخر أنواع عديدة من 
النبات������ات البري������ة أو الطبيعية وخصوصاً 
نبتة العرفج وقال: دأنا تجميع ذور هذه 
النبتة الوطني������ة البديعة وإهدائها جهات 
علمي������ة وعملية، أمًا تعمي������م هذه النبتة 
اجميلة في أرجاء اأراضي الصحراوية، 
نظ������راً لفوائده������ا الكثيرة يئي������اً وجمالياً 
ونفس������ياً، فالتجول وس������ط هذه النباتات 

الفطرية الطبيعية لإنسان منحه شعوراً 
الرضا والس������عادة أنه يتذّكر من خالها 
حي������اة اآاء واأجداد البس������يطة الكرمة 
وس������ط الصحراء قبل أي������ام النفط وحتى 

عده.

�صو�صةالنخيلاحمراء
كما اش������تكى امزارع عايض فراج اجَسار 
من تفشي حش������رة سوسة النخيل الهندية 
احم������راء ف������ي الكثير من أش������جار نخيل 
العبدلي الباس������ق، فقال إن هذه احشرة 
امدم������رة لثروتن������ا النخيلي������ة الغالية اتت 
تش������ّكل خطراً حقيقياً يهدد ه������ذه الثروة 
القومية، اأمر الذي يس������تدعي اليوم قبل 
الغد تس������يير حمات قادرة غير منقطعة 
على مزارع العبدلي لرصد هذه احش������رة 
والوقاي������ة أو العاج منها قبل اس������تفحال 
خطرها ه������ذه امزرعة أو تل������ك ومن ثمة 
انتقالها إلى مزارع امنطقة كلها كون هذه 

احش������رة س������ريعة اانتقال طريقة أسرع 
من أي حش������رة أخ������رى. وق������ال إن هناك 
تقصيراً من هيئة الزراعة في وجوه عدة، 
وخصاصاً توزيع اأدوية وإرشاد امزارعن 
وتقدم اخدمات البيطرية في العبدلي..

امياه امعاجة
ودعا امزارع اجس������ار اجهات امعنية إلى 
������ذل جهود أكب������ر لضمان إيص������ال امياه 
امعاج������ة م������ن دون انقط������اع والكميات 
امطلو������ة لري امزروعات واأش������جار في 
كل مزرع������ة، قائًا أن هذه امياه ضعيفة، 
وا تكفي لري ر������ع مزروعاته من النخيل 
واأع������اف اخض������راء الشاس������عة لدي������ه 
مؤكداً أن ااس������تفادة م������ن امياه امعاجة 
وخصوصاً ع������د خلطها امي������اه اجوفية 
وامي������اه العذة.. ض������رورة حيوية للمزارع 
كلها في العبدلي ويرجع لها الفضل كثيراً 
في التوسع زراعة اأعاف اخضراء من 
شعير وجت ولونك في امزارع الشاسعة 
كمزرعته������م الرائعة دوماً وس������ط العبدلي 

اآن ومستقبًا.

ال��ج��س��ار: ال��س��وس��ة ال��ح��م��راء.. 
ت��ل��ت��ه��م أش����ج����ار ال��ن��خ��ي��ل في 
ال��ع��ب��دل��ي وال��خ��س��ائ��ر ف��ادح��ة
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بديعة وق��واري��ر..  ومعّلقات  وج��س��ور   ومقاعد  م��وائ��د 
جذوع اأشجار وسيقانها وأغصانها...

نحن نذهب إلى مزارعنا في امناطق الزراعية لنكون 
أقرب إلى الطبيعة البديعة أو الريف اجميل من الصناعة 
أو امدين������ة الصاخبة الهادرة.. ومن هنا دأنا تطبيق 

فكرة ااستفادة من أخشاب امزرعة امتنوعة..
أفاد ذلك امهندس الزراعي سعد احمادي امشرف 

على مزرعة »جويرية« اأيوب اخاة في الوفرة.
وأضاف: دأنا ااستفادة من أغصان الشجر وجذورها 
وسيقانها.. في التدفئة شتاء.. وفي عض الصناعات 
اخشبية كامقاعد واموائد واجسور وامعلَقات واأحواض 
والقوارير وحظائر احيوانات ويوت الطيور.. عبر 
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جارين محترف������ن مزودين آات حديثة.. وذكر من 
اأش������جار التحويلية الكارس واأث������ل والصفصاف 
والنخيل.. مؤكداً أن ااستفادة من هذه اأشجار في 
التدفئة والصناعة.. أفضل من إلقائها أو رميها خارج 

سور امزرعة وتشويه امنطقة الزراعية...

وذكر من امزارع امتفوقة في مجال الصناعة اخشبية 
في الوفرة والعبدلي مزارع: اخضري والغام والصفران 
وان حثلن والعثمان والشريف وامدعج والسلطان وامطوع 
والدماك والفضالة واحلبي ووخمسن والكاظمي 

واحويلة والدماك والبداح وامطيري والبدر.
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صيفًا وال�����ث�����م�����ار..  اخ����ض����ار  ل��������زراع  ن���ص���ائ���ح 
خيارات الزراعة في الصيف.. عديدة!

اأوا:قمبتح�صرااأر�س
قم جولة في حديقتك وأزل كل ما تراه ياساً من اموسم الساق. 

تذّكر أنه إمكانك أن تضعه في كومة الكومبوست.

ثانيًا:اخرااأ�صنافامنا�صبة
اختر النباتات امناس������بة التي تريد أن تب������دأ زرعها في الصيف 
لتحصده������ا في اخريف. هناك مجموعة من اخضار مكننا أن 
نبدأ زراعتها من البذور ومنها: القرنبيط، والبروكلي، واملفوف، 

واخس.
كم������ا مكنك أن تبدأ زراعة الس������بانخ والس������لق والفجل واللفت 

واجزر. وكلها ستكون جاهزة لأكل مع داية اخريف.

ثالثًا:ازرعالبذور
مكنك نثر البذور في صواني التش������تيل، أو اأوعية، أو النثر في 
مه������اد مؤقت ليتم تفريدها عد ذلك. والزرع في مهاد البذور هو 

احل اأسهل.
لك������ي تبدأ مهاد للبذور في احديقة، اختر مكاناً مناس������باً أواً، 
ث������م اقل������ب الترة جيداً م������ع إضافة كمي������ة من ام������واد العضوية 
والكومبوس������ت. اجعل امه������اد مرتفعاً قليًا. فهذا س������يخفف من 

عملية احفر ويسهل تصريف امياه.
عد ذلك قم نثر البذور شكل خطوط شرط أن تكون عيدة عن 
عضها حوالي نصف سنتمتر في نفس اخط، وأن تكون امسافة 
ن كل خط حوالي 20-30 سم. ا تنس أن تضع عامة أمام كل 

صنف م زراعته.
عد حوالي 6-8 أس������ايع م������ن اإنبات، تكون الغرس������ات جاهزة 
للنقل. اختر يوماً تكون فيه الش������مس ليس������ت حاّدة أو يكون فيه 
غمام من عطش الغرسات الذي قد تتعرض له من عملية النقل. 
وقبل النقل عليك أن تروي امهاد ش������كل جيد لكي تترّطب الترة 
جِيداً. ثم قم رفع النباتات تؤدة واسطة امجرفة اليدوية، ثم قم 
تفريدها عن عضها، واحرص على إقاء كمّية من التراب عالقة 
مع مجموعة جذور النبتة. قم على الفور غرس تلك الشتات في 
مكانه������ا النهائي في احديقة. في البداية قد تتعرض الغرس������ات 
إلى ع������ض العطش في أول 7-10 أيام من النقل وقد يبدو عليها 
عض الذول امؤق������ت، وخاصة خال الس������اعات احاّرة خال 
النه������ار، له������ذا قد حتاج إلى ري مس������تمر ف������ي أول فترة إلى أن 

تتأقلم وتستعيد حيويتها ونضارتها.

ن�صائحعدةالفريحاإبراهيمحمدالزراعياخب��راأ�صدى
ال�صيفيالزراع��يامو�صمبداي��ةقربمنا�صب��ةللمزارع��ن

فكتب:
فص������ل الصيف احار دأ في الكويت، وقد يتصّور البعض أن 
خي������ارات الزرع في الصيف مح������دودة، ولكن مع عض العناية 
مكننا أن نزرع عض احاصيل في الصيف، واس������يما داخل 

امجمعات امبردة.
هناك ع������ض النصائح التي ينبغي مراعاته������ا لزراعة أفضل 
ف������ي الصيف، م������ن جهة هن������اك اح������رارة امرتفعة وأش������عة 
الش������مس احارقة ومن جهة أخرى يجب توفير امياه الازمة 
وتلطيف الترة النس������بة للنبتة. كم������ا أنه من امعلوم أن عض 
احش������رات الضارة حب احرارة لذلك تك������ون النباتات أكثر 
عرضة اجتياح احشرات في فصل الصيف وفيما يلي عض 

النصائح العملية لزراعة أفضل في الصيف:

> اإنتاجالطماطموالفلفلم�صتمرداخلامجمعاتامردة
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هن������اك خيار ديل مهاد البذور، وهو أن يتم الزراعة مباش������رة في 
امكان امخصص، ولكن هذا س������يتطلب عملية التفريد عد ذلك. 
أي إزالة الش������تات الزائدة واقاء الش������تات امرغوب تنميتها. 
ولكن من مس������اوئ ه������ذه الطريقة أنها حجز مس������احة كبيرة من 
التر������ة لوقت أطول، ينما مهاد الترة س������يتم زراعة الغرس������ات 
ش������كل مكثف ومس������احة أصغر، ثم يتم نقلها إلى امكان احدد، 

فسيكون فيها توفير مساحة من احديقة إلى وقت محدد.

رابعًا:قمبرعايةامزروعات
إن غطاء التر������ة mulch والذي غالباً يكون من مواد عضوية أو 
كومبوست، يس������اهم في امتصاص كمية أكبر من اماء واحافظة 
عليه������ا. كما أن������ه يقلل من عملي������ة تبخر اماء من س������طح الترة. 

ويساهم في إمداد النبتة بعض العناصر امغّذية.
اس������تخدم طبقة من ام������واد العضوية أو الكمبوس������ت - حوالي 2 
إلى 3 س������م - لكي تفرشها على سطح الترة لتمنع مو اأعشاب 
الضارة. كما أنها تس������اهم في تلطيف احرارة لكي تبقي اجذور 
اردة نس������بياً. اق حوالي 2-3 س������م حول جذع النبتة مكش������وفاً 
لكي يس������هل على اماء الوصول إلى اجذور دون أن تخترق طبقة 

الكومبوست.
وكم������ا تعلمون في الغال������ب ا ينبغي ري النبات������ات وقت الظهيرة 
وخاصة حن تكون الش������مس في أش������ّد حدّته������ا. فاماء في هذا 

الوق������ت من النهار قد يحرق اأوراق ويؤذي اجذور أيضاً، فضًا 
عن أن عملية التبّخر س������تكون ف������ي أوجها مع ارتفاع احرارة في 
تل������ك الفترة، )منتصف اليوم ظه������راً( لذلك فإن أفضل وقت لرّي 
النباتات هو عند مغيب الش������مس. فلن يكون هناك ش������مس عد 
ذلك لكي تس������ّخن اماء والتبخّر س������يكون نس������بياً أقل. وا تنسوا 
أنك������م مع إضافتك������م لغطاء الترة من ام������واد العضوية مثل حي 
سيقان الشجر الناشف ستحافظون على اماء شكل أفضل. كما 
ننصحكم اس������تخدام احلول العضوي امغّذي مع مياه الرّي ن 

الفينة واأخرى.

خام�صًا:اق�سعلىاح�صراتوااآفات
مكن من احش������رات واآفات ش������كل عض������وي. مكنك مثًا أن 
حيط مزروعاتك بعض اخيم الش������بكّية لك������ي حمي النباتات 
من احشرات والطيور. كما مكنك استخدام الشرائط الصفراء 
الاصقة فهي جدب احشرات وتأسرها فيسهل التخلص منها. 
كما عليك أن تكن مستعداً لترش النباتات بعض امبيدات العضوية 
مث������ل مبيد الصاون ضد امن والذ������اب اأيض. كما مكنك أن 
تصن������ع م������ن أوراق الطماطم هذا امبيد العض������وي: اهرس أوراق 
الطماط������م وأذب احلول بعض اماء، حصل على مبيد عضوي. 
فمادة السوانن Solanine اموجودة في أوراق الطماطم تقضي 
عل������ى مرض البقع الس������وداء blackspot الذي يظهر على أوراق 

عض النباتات.
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يعتب������ر ام������زارع عبدالعزي������ز عبدالل������ه 
الف������ارس النح������ل »الكرينيولي« اأفضل 
للبيئ������ة الكويتي������ة وخصوص������اً امهج������ن 
امص������ري، كونه مس������اماً جَماعاً نش������طاً 
لرهي������ق اأزه������ار وحويله إلى عس������ل 
مقاطعات  إح������دى  وكرين������وا  ش������هي.. 
يوغس������افيا في أوروا الشرقية ساقاً 
وش������هرته جوب اآفاق في العالم كله..

ويقول موضحاً في حديثه ل� »امزارع« وسط 
مزرعته البديعة في الوفرة أنه هاٍو للزراعة 
وجه ع������ام ولترية النحل وإنتاج العس������ل 
وجه خ������اص وليس محترف������اً أو متفرغاً 
للزراعة ماماً، كونه محامياً في الكويت.

مؤكداً أن هواية إنتاج العس������ل الصافي 
في الوف������رة حتاج إلى معاناة وتضحية، 
أن الطبيع������ة ليس مائمة ماماً لترية 
النحل وإنتاج العس������ل فيها ومع هذا أو 
رغم ه������ذا فإن تقدمه مط������رد في هذا 

اإنتاج احيوي موسماً إثر موسم..

ووفق جرته الطويلة في ترية النحل، 
فإنه يعتبر زراعة اأشجار والشجيرات 
والنباتات امزهرة من حول خايا النحل، 
أه������م عنصر م������ن عناصر ج������اح هذه 
الترية، وذكر أشجار الصفصاف ورهام 
ويس������ادونيا وفرش������اة  والدفلة  والكينيا 
الزجاج وكف مرة والبمبر والسنا ودوار 

الشمس وأشجار احمضيات كلها..
عاوة على الس������در واج������ث، فمن دون 
هذه اأشجار والنباتات وغيرها كثير ا 
مكن للنحل أن يجود العس������ل الصافي 

الشهي..

تنوعااأن�صطة..
وتتمي������ز مزرع������ة »الرفيع������ة« حائزها 

عبدالعزي������ز عبدالله الفارس في الوفرة 
تنوع اأنش������طة الزراعي������ة فيها ففيها 
محمي������ة لزراع������ة العديد من أش������جار 
الفاكه������ة م������ن تن وحمضي������ات وماجا 
وتفاح.. أغلبها من مصر الش������قيقة كما 
نزرع كثرة الزيتون والنخيل امثمر على 
مساحة جيدة من أرض امزرعة.. عاوة 
عل������ى اجت وفيها رك������ن لترية اخيول 

العرية اأصيلة وركن خاص الطيور.
ويرج������ع النج������اح املحوظ ف������ي زراعته 
وج������ه عام إل������ى متاعته امس������تمرة لها 
أس������بوعياً وعدم ترك اأمور كلها لعمال 
امزرع������ة ������ل وعمله ي������ده أن احركة 
ركة وهذا صحيح فقد ش������ارك نفسه 
في جمع العس������ل الشهي من خاياه كما 

الفارس: امزرعة مجدية من يجابلها.. 
ويعمل بيده فيها..

النحل الكرينولي المصري.. اأفضل إنتاجً للعسل الصافي
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كان يطّعم العديد من الش������جيرات لديه 
وخصوصاً ش������جيرة الس������در كل اتقان 
وساس������ة وا غرو، فالرج������ل من عائلة 
تهوى الزراعة من������ذ القدم ولهم مزرعة 
منتجة في الس������عودية الش������قيقة حمل 
نفس اسم »الرفيعة« كما أن أخاه اأكبر 
هو ف������ارس عبدالله الف������ارس من أوائل 
الكويتين الذين درس������وا علوم الزراعة 
ف������ي كلية الزراعة جامع������ة القاهرة عام 

1955 وعمل حوالي رع قرن في إدارة 

الزراع������ة الكويتية ي������وم كانت تاعة قبل 
1982م لوزارة اأشغال العامة ويرأسها 

رفي������ق دره الزراع������ي س������الم إراهيم 
امناعي - قّواهم الله..

ويخت������م ام������زارع أو عبدالل������ه حديثه ل� 
»امزارع« قوله: وفق جرتي امتواضعة 
ف������ي الزراع������ة وس������ط منطق������ة الوفرة 
الزراعية فإنني أرى أن تعدد اأنشطة 

الزراعي������ة ف������ي القس������يمة أو امزرعة.. 
أفضل من اقتصار نشاطها على النبات 
فقط أن تنوع اأنش������طة فيها من نبات 
وحيوان وطي������ر وترية نح������ل.. يضمن 
استمرارية العمل ودمومة اإنتاج فيها 

معظم أيام السنة إن لم يكن كلها..

> عمليةالتدخنت�صبقعمليةقطفالع�صل
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خالد سعد: اأولوية للنخب اأول 
من الثمريات.. وفحص الواردات ضروري

صعد�خالدال�ص��ابامزارعهناأ»ام��زارع«�لحديثهبداي��ةي
ااح��ادياح��البا�صتق��راروامزارع��ننف�ص��هالدم��اك
امزارعبرئا�صةلهاإدارةجل�سوانتخابللمزارعنالكويتي
امزارعنم��نثمانيةوع�صويةال�صبي��حفهدب��راكالكبر
بجدارةي�صتحق��ونوكله��موالعب��ديالوف��رةيامنتج��ن
بحقوفعلق��ولاأنهمالب��اديجميع��ًاامزارع��نمثي��ل
بارزةااحاديااأمورتوليه��ممدةق�صررغمواإجازاته��م
تراعياأنامحلي��ةااإع��امبو�صائليهي��بفاإن��هه��ذاواإزاء
القنواتبع�سوخا�صة،مثليهماختي��اريامزارعنرغبة
وزماءهال�صبي��حب��راكوتعتم��د،الكويتي��ةالتلفزيوني��ة
القوىهيئ��ةاعتمدته��مكم��اجميع��ًاللمزارع��نمثل��ن
عنام�صوؤولةوالعملااجتماعي��ةال�صوؤونوزارةيالعامل��ة

ااحاداتواجمعياتذاتالنفعالعاميالكويت.

وقال إنه يقول هذا أنه يفاجأ من وقت آخر ظهور من يَدعي 
أنه مثل امزارعن أو يشكك في صحة تولي راك الصبيح 
وإخوانه شؤون ااحاد الكويتي للمزارعن وقال: الغريب أن 
عض من يشكك ش������ارك في اانتخاات التي جرت نزاهة 
في نقاة ميدان حولي وانتهت فوز راك الصبيح وزمائه 
فيها ثم يأتي من عدها القول أنها غير صحيحة.. فكيف 

يحدث هذا؟! محذراً من يدعي صفة ليس������ت فيه أو يدعي 
مثيل امزارعن كذاً أن يتحمل وزر عمله قانونياً.

وقال الدماك: اموضوع منتهي عند امزارعن امنتجن وامزارعون 
قالوا كلمتهم وعلى امتضرر أن يلج������أ إلى القضاء الكويتي 
النزيه ونقول لوسائل اإعام إننا شبعنا مشاكل ونريد من 
مثلينا أن يلتفتوا إلى حل مشاكلنا وا ينشغلوا أمور ثانوية 
وجانبية حول دون حل هذه امشاكل التي تراكمت وتفاقمت 
فعل مشاكل س������اقة ا داعي لرصدها هنا أو ذكر أسباها 
ومس������بباتها وأصحاها الذين لفظتهم اانتخاات الزراعية 
احقيقية وكلمة امزارعن امنتجن فراحوا ينتحلون صفة الغير 

أو يكذون على وسائل اإعام حباً في الظهور والوجود.

م�صاكلزراعيةعديدة
وذكر من امشاكل التي يعاني منها امزارعون امنتجون عدم 
وصول امياه امعاجة إلى مزارع الوفرة واانقطاعات امستمرة 
للتيار الكهرائي ا س������يما أيام الصيف احارة ومشكلة أو 
صعوة جلب العمالة الزراعية وتراجع ميزانية الدعم احكومي 
امخصصة لإنتاج النباتي وارتف������اع تكلفة إيصال الكهراء 
من فلسن إلى ثاثة فلوس للكيلو واط الواحد يعني حدود 

الخضار  والثمار الكويتية الطازجة.. في اأسواق طوال شهر  رمضان الفضيل

> الكارامزروعةبنجاحيالكويت
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خمسن امئة زيادة، وهنا أحب أن أشير - والكام للمزارع 
خالد سعد الدماك - إلى أهمية مراجعة ائحة الدعم النباتي، 
كي يكون إنتاجية امتر امرع فيها أقرب إلى الواقع وخصوصاً 
اخيار.. فلو قللوا إنتاجية امتر امرع من اخيار وزادوا قيمة 
دعم الكيلوغرام الواحد.. لقل امعروض من الطالح والضخم 
من اخيار.. والتالي لزاد سعر اخيار الصالح والطيب أو 
النخب اأول الذي ينتجه امزارع������ون امجيدون ويعرضونه 
للبيع دون سواه خدمة إخوانهم امس������تهلكن الذين يهمهم 
قي أغلب اأحوال شراء الصالح أو النخب اأول من الثمار 

حتى لو دفعوا سعراً أعلى فيها.. 
أو رحب امزارع الدماك فحص الواردات إلى سوقي الصليبية 

واأندلس قبل عرضهما للبيع على الناس.

رم�صانزاخربالثمرالكويتي
وَش������ر امزارع خالد سعد جموع امس������تهلكن في الكويت 
مواصلة طرح اخيرات من العديد من مزارع الوفرة والعبدلي 
احديثة طوال أيام شهر رمضان الفضيل فضل الزراعة 
داخل الشبرات واحميات وامجمعات الزراعية امبَردة تبريداً 
محكماً الكرتون واماء العذب.. مشيراً إلى قطوف الطماطم 
التي كانت تزخر اللون اأحمر يوم زيارتنا مزرعته أول شهر 
مايو 2017 ليقول أنها س������تظل حافلة هذا اللون البديع 
طوال أيام شهر رمضان الفضيل - رغم ارتفاع درجة احرارة 
فيها - وإنتاج مزارعنا ا ينحصر في صنف أو صنفن خال 
أشهر الصيف، فنحن نتوقع أن تنتج مزارعنا ستة أو سبعة 
أصناف خال الصيف وها نحن نزرع نجاح املفوف في 

احقول امكشوفة )غير امغطاة( في الوفرة وكذلك اخس 
والذرة والباذجان والبامية والبطاطا والفلفل، ناهيك عن 
الثمار امزروعة نجاح داخل البيوت والشبرات وامجمعات 
امبردة وخصوصاً الطماطم واخيار والفلفل والفراولة.. 

والزهرة، والسبب أن امزارع الكويتي صار ذا خبرة 
أكبر في اختيار البذور وتشتيلها ورعايتها 

وتسميدها ورّيها ووقايتها.. وحتى حصادها 
وتسويقها شاكراً في هذا امجال العديد 
من الشركات الزراعية الوطنية الرائدة 
في مجال استيراد امستلزمات الزراعية 
ومجلس إدارة ااحاد الكويتي للمزارعن 
رئاس������ة راك الصبيح الذي أعاد 
للمزارعن امنتجن أملهم تسويق 
مرحة  أسعار  منتجاتهم  معظم 

معظم أيام اانتاج..

ق���������ض���������ائ���������ي���������ا ع������������م������������ل������������ه  وزر  ي����������ت����������ح����������م����������ل  أن  ك���������������������������ذب���������������������������ًا..  ام���������������������������زارع���������������������������ن  م������������ث������������ي������������ل  ي��������������������ّدع��������������������ي  م��������������������ن  ع��������������ل��������������ى 
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باي باي.. يا زهور

أنق������ول »وداعاً« أم »إل������ى لقاء« ريع الكوي������ت، فها هي الزهور 
التي تفتحت طوال أش������هر الريع القصيرة عندنا.. دأت تذوي 
وتبهت ألوانها البديعة.. رغم كل احاوات امس������تميتة إقائها 
حية.. نضرة. والزهورفي الكويت تزهر بطء وتذوي سرعة.. 
ولعل هذا س������ر ولعلنا فيها وحبنا لها، فهي خفيفة الظل.. مر 

علينا مرور الكرام.. لذا جدنا في شوق دائم لها.
وإذا كان الشعراء يتفننون في استقبال الريع وتسجيل محاسنه 

وخاصة في ادنا امتعطشة للجمال.. 
أتاك الريع الطلق يختال ضاحكاً 

من احسن حتى كاد أن يتكلما 
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كذلك يتحسرون كثيراً على فراقه )ومن ذا الذي ا يتحسر على 
مفارقة اجمال (:

سرنا أن نراك فينا لكن 
ساءنا أنك أقصر عمراً.
ولكن ماذا يجدي التحس������ر فاحياة مس������تمرة.. رضينا أم أينا 
واحياة ا مكن أن تكون ريعاً دائماً إنها خريف وشتاء.. ريع 
وصيف ل إن الريع أقصر عمراً..  أنه اأجمل ونعود ونسأل: 

أنقول »وداعاً« أم »إلى لقاء« ريع الكويت..
 ل لنقل »إلى لقاء« يا زهور الكويت .. إن شاء الله!.
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شهاب: زراعتنا با خطة.. 
والتفاوت في أسعار اخيار.. كبير

يطالب بتسهيل اإقراض من محفظة التمويل الزراعي.. من دون فوائد أو رسوم

طالب امزارع يوسف شهاب من منطقة 
الوف������رة الزراعي������ة تس������هيل إجراءات 
إقراض امزارع������ن من محفظة التمويل 
الزراع������ي التي يديره������ا نياة عن مالية 
الكوي������ت نك الكوي������ت الصناعي، وقال 
في حديثه ل� »امزارع« من وسط مزرعته 

الزاخ������رة النش������اط النبات������ي الثم������ري 
الوفرة، إن الش������ك يساوره كثيراً شأن 
حصوله على قرض زراعي من محفظة 
التمويل الزراعي والسبب أنهم يضيفون 
عل������ى مبلغ القرض رس������وماً يس������مونها 
»رس������وم خدمات« أو مصاريف خدمات 

والت������ي اعتبرها مثا������ة فوائد.. فلماذا 
تفرض هذه الزيادة على امزارع امقترض 
م������ن محفظ������ة رأس مالها يق������ارب امئة 
مليون دينار خصصتها الدولة مش������كورة 
لبناء أو إقامة امشاريع الزراعية الكبيرة 
والصغيرة وسط صحرائنا اممتدة على 
أطراف ادنا؟! ف������ي كل اد العالم أو 
معظمه������ا يقرضون مزارعيه������م قرضاً 
حسناً أي يس������دد ما يأخذ ماماً وعلى 
دفع������ات مريحة، فلم������اذا يختلف احال 
عندن������ا ونحن واحمد لل������ه ذوو ميزانية 
عالية؟! وفّس������ر امزارع ش������هاب تراجع 
اإنت������اج الثم������ري ف������ي م������زارع الكويت 
طوال أشهر الصيف إلى ارتفاع درجات 
امتكررة  احرارة فيه������ا واانقطاع������ات 
للتيار الكهرائي وإلى قلة امياه العذة، 
فكي������ف يك������ون عندن������ا زراع������ة إنتاجية 
في الصي������ف وعناصره������ا أو مقوماتها 

الرئيسية غير متوافرة؟! 

> اخياريالكويتغزارةيااإنتاجرداءةيالت�صويق
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الزراعة ف������ي كل اد العالم ا تقوم لها 
قائم������ة من غي������ر كهراء وم������اء ودعم.. 
حت������ى اماء امعالج.. محرومون منه نحن 
مزارعي الوفرة أم������ا الدعم احكومي، 
أن  وامف������روض  ح������رج..  وا  فح������دث 
يتضاعف أو يزيد كثيراً من ينتج صيفاً، 
أن كلفة اإنتاج الصيفي تزيد كثيراً عن 

تكلفة اإنتاج الشتوي أو الريعي..

اإنتاجال�صيفمرهق
عل������ى كل حال، ها نحن نح������اول اإنتاج 
عبر مئات من الش������برات الباس������تيكية 
امكيفة أس������لوب التبري������د الصحراوي 
البسيط الذي يعتمد على امياه اجوفية 
اارتوازي������ة الصليبي������ة اماحة وس������عف 
النخيل اأصفر الناش������ف.. أن أسلوب 
التبري������د احدي������ث الذي يعتم������د على 
الكرت������ون واماء العذب مكلف.. وا تنس 
ما ذكرناه آنفاً عن اانقطاعات امتكررة 
للتيار الكهرائي معظم أسايع الصيف 
وا أالغ إذا قلت لك أن س������اعة واحدة 
من توقف التبريد في الش������برة الزراعية 

كفيلة ضياع جهود كبيرة طيلة شهر أو 
شهرين ورما أكثر.. فمن يعوضنا؟!

ال�صوقعر�سوطلب
وسؤالنا عن س������ّر التذذب في أسعار 
الثمريات الكويتية في اأس������واق احلية 
أو تباين أس������عارها كثي������راً ن اارتفاع 
واانخفاض أجاب يوسف شهاب اأمر 

كله يتوقف على العرض والطلب فعندما 
يكون هناك فت������رة زمنية ن الزراعتن 
الش������توية والصيفي������ة للخي������ار ينخفض 
اإنتاج كثي������راً فترتفع أس������عاره كثيراً.. 
لكن وعد حوالي ش������هر ونصف تقريباً 
من الزراعة جد أسعار اخيار تتراجع 
ش������كل حاد من نصف دين������ار إلى مئة 

فلس تقريباً.

إن������ت������اج������ه������ا ذروة  وق����������������ت  م������ن������ت������ج������ات������ن������ا  ام����������م����������اث����������ل  ام�����������س�����������ت�����������ورد  م������������ن  اح����������������د  م��������ط��������ل��������وب 

> �صعفالنخيلللتريديالوفرة
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تشهد مزرعة »عدن« في أول الوفرة جرة 
سيطة استزراع أسماك البلطي، لرفد 
نش������اطها النباتي امتنوع الذي ا يتوقف 
معظم أشهر السنة سواء ارتفعت درجة 
حرارة اجو أو انخفضت، فقد كانت مزرعة 
»ع������دن« ا تزال جود كميات وفيرة من 
اخيار والباذجان.. والفلفل البارد.. يوم 

زيارتنا لها مطلع الشهر اجاري.
ورغم دء جرة ااستزراع السمكي فإن 
صاحبها امزارع يوسف اخضري متفائل 
نجاحها، كي ينطلق عبرها إلى استزراع 
أنواع أخرى من اأس������ماك غير البلطي 
النيلي الذي ا يقبل على تناوله أهل الكويت 
كثيراً، مع أنهم وفق كام اخضري صاروا 
يقبلون على أكله. والعبرة في الطباخ فإن 
كان الطباخ ماهراً حاذقاً ذواقاً وفناناً في 
اأكل حصلنا على أكلة شهية من السمك 
البلطي الطازج خصوصاً عندما نتناوله في 
الليالي الريعية البديعة في استراحاتنا وسط 
حيرة تريته ومن حولنا الطيور اجميلة 

وا سيما البط امصري اجميل..

ال��ك��وي��ت م��ن أش��ه��ر ال��دول 
شتاًء  الطماطم  إنتاج  في 
وارد والتصدير  ورب��ي��ع��ً،، 

لوا الطماطم المحلية.. 
لتضاعفت أسعارها في أسواقنا المحلية

تعددااأن�صطةيامزرعة
ومن خ������ال حديث اخضري، تبَن لنا 
أنه يؤمن تعدد اأنشطة في امزرعة 
الواحدة فنشاط ترية الطيور واحيوانات 
واأسماك.. يفيد نشاط زراعة اأشجار 
والش������جيرات.. والعكس صحيح ذات 

امزرعة.
ويتفاخر إنتاجه الغزير من اخيار والباذجان 
والفلفل عبر عشرات الشبرات امبردة 
لديه صيفاً، وكذلك من الطماطم امعلقة.. 

واحقلية...
وينتقد تخفيض وزن امتر امرع من العديد 
من الزراعات الثمرية وخصوصاً من الطماطم 
التي صار امزارعون الكويتيون يتفّنون 
زراعتها ويشتهرون إنتاجتيها على مستوى 
العالم كله على اعتبارها احصول الرئيسي 
في الكويت شتاًء وهو الفصل الذي تكاد 
تنعدم فيه زراعة الطماطم في دول أوروا 
للبرودة الشديدة فيها وفي حالة زراعتها 
معلقة داخل البيوت الزراعية.. هناك تكون 
مكلفة حاجتها إلى وقود تدفئة.. أما في 

الدول امجاورة للكويت وامصدرة للغذاء 
إليها مثل مصر وسوريا ولبنان وتركيا.. 
فزراعة الطماطم احقلية الطبيعية فيها 
صيفية وليست شتوية.. لكن معظم شتائنا 

أشبه الصيف عندهم.
إذن: ليس أمامنا نحن امزارعن الكويتين 
سوى تكثيف زراعة الطماطم شتاء سواًء 
عبر احقول أو الشبرات لتوفيرها طازجة 
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رخيصة للماين الذين يتناولونها في 
ادنا الكويت، فا أحد يس������تغني عن 
أكل الطماطم مواطناً أو مقيماً كبيراً أو 
صغيراً.. ومنذ ضعة أعوام وأنا مشغول 
في ترحالي اإطاع على أفضل سبل 
زراعة الطماطم في العالم ومثلى العشرات 
من امزارعن الكويتين.. حتى صرنا من 
امشهورين ل وامتفوقن في إنتاج الطماطم 

كماً وكيفاً على مستوى العالم كله شتاًء 
رغم كل ظروفنا الصعبة وتراجع الدعم 
لها.. ومنعنا من تصدير ثمارنا الفائضة 
للخارج في دروة إنتاجنا للثمريات خال 
أشهر الشتاء.. يد أن تصديرنا للطماطم 
احلية إلى عض دول أوروا الطائرات 
������ات وارداً في ظل تزاي������د أنتاجنا من 

الطماطم شتاًء.. ولم ا؟!

يالوفرةم�صكلةمياهرّي
ومن ظروفنا الصعبة قلة امياه العذة 
الواصلة مزارعنا وارتفاع  أس������عارها، 
فامياه التي تصل مزارعنا في الوفرة 
عبر الشبكة احكومية مرتفعة اأسعار، 
وعندما جلبها عبر التناكر تكون عالية 
التكاليف أيض������اً ومتعبة، خاصة وأن 
وزارة الكهراء وام������اء ا يحلو لها أن 
تعمل صيانة حطات امياه العذة إا 
خال أش������هر الصيف التي تكثر فيها 
احاجة للمياه.. مقارنة أشهر الشتاء 
اممطرة أحياناً في الكويت..! وقدماً 
قالوا: زراعة تعتمد على التناكر السّيارة 
غير مجدية اقتصادية وكذلك احيوانات 
التي تأكل وتعيش على العلف امستورد 
الغالي السعر ا فائدة مالية في تريتها 

مريها..
وامشكلة أننا منوعون من استخدام 
مكائن حلية امياه في مزارعنا.. ورغم 
كل ذلك، وغيره موجود مثل نقص العمال 
وهروهم وصعوة التسويق أو منافسة 
امستورد وانقطاع الكهراء لكن نحن 
ثاتون صامدون ننتج امفيد والضروري 
واحيوي من الغذاء ونسهم تحقيق جزء 
من اأمن الغذائي امنشود وامأمول للباد 
والعباد. فمعظم امزارعن متقاعدون 
والزراعة هواية وأشغال فراغ واستراحة 

محارب..
ويختم اخضري حديثه الدعوة إلى 
إيجاد حلول جذرية مشكلة كسر ايبات 
مشروع إيصال امياه امعاجة إلى الوفرة 
وهو امشروع الذي كلف الدولة ماين 
الدنانير من دون طائل حتى اآن كلما 
أرادوا ضخ امياه امعاجة لتصل جميع 
مزارع الوفرة كما تصل العبدلي. وتساءل 
عن سبب فشل امشروع ولم نسمع عن 

محاسبة امتسبب.!
كما يدع اخضري إلى تخفيض سعر 
الكهراء الواصلة إلى مزارع الكويت 
اإنتاجية وإلى استثناء امزارعن امنتجن 
من اارتفاع امنتظر لسعر الكهراء الواصلة 
مزارع الكويت اإنتاجية تشجيعاً على 
اس������تمرارية اانتاج امثمر فيها.. وا 

سيما صيفاً.
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ب����������������ي����������������ط����������������ري ال����������������ص����������������ح����������������راء
يجلس ش������يوخ أ������و ظبي 
ود������ي، وه������م م������ن أثرى 
ثياهم  العال������م،  أثري������اء 
البياض،  ناصعة  القطنية 
ك������راٍس  على  مجتمع������ن 
فخم������ة حم������ر مذهب������ة، 
ف������ي امقص������ورة املكي������ة 
امليئة أزهار متعددة األ������وان مأ امكان عطري امغنوليا والورد 

اجوري.
يعتب������ر ترتيب اجلوس علماً حّد ذاته، فهو يظهر تسلس������ل مراتب 
أصحاب الس������لطة ف������ي اإمارات العرية امتح������دة الغنية النفط. 
فالعائلة احاكمة في أو ظبي تأتي في امرتبة اأولى تليها العائلة 
احاكمة ف������ي دي، وهو وضع يعكس ما آل������ت إليه قرون عدة من 

النزاعات القبلية في ما ينهما.
صحيح أن هؤاء احكام يعيش������ون اآن في س������ام ووئام، إا أنهم 
نقلوا نزاعاتهم اماضية إلى مس������توى آخر راٍق، يتمثل في سباقات 
اإل الت������ي مثل نزاع������اً متداخًا ن احض������ارات: تلك امتمثلة 
الغب������ار والرم������ال والتعّرق في منافس������ة صحراوي������ة على خلفية 
ساعات الرولكس البراقة وسيارات امازراتي العائدة للشيوخ، فهذه 

السباقات تخفي اماضي ن ثنايا احاضر.
اليوم هو يوم احك للغرور والكبرياء، ففي الوقت الذي متلك فيه 
حاكم دي أعلى اأراج شموخاً وريقاً في الشرق اأوسط، وأكبر 
مجمعات التس������وق، وجح في اجتذاب العامات التجارية العامية 
إل������ى مدينته البراق������ة، إا أن حاكم أو ظبي يُعتبر مثااً للس������لطة 
الهادئة، فهو القائد اأعلى ورئيس دولة اإمارات العرية امتحدة، 
وحتضن أرضه عشرة امئة من احتياطي النفط العامي امعروف، 

وهذا النفط رهن إشارته وهو ما يعرفه القاصي والداني.
تنصب امنافسة على الظفر اجائزة امتمثلة سيف ذهبي - وهو 
رمز عري للسلطة والثراء مخصص لهذا السباق - اإضافة إلى 
مئات اآاف م������ن الدوارات وعدد من الس������يارات. إا أن أهمية 
الس������باق تتجاوز ذلك كثير، فهو تنافس على الصدارة العشائرية 
في مجال ف������ّن تقليدي عريق، فبالرغم م������ا متلكونه من ثروات 

وس������يارات البنتلي والفراري والقصور امزينة الذهب، يبقى اأهم 
معرفة من سيكون قصب السباق، ومن متلك اإل اأكثر سرعة.

ا يوج������د ضمن هذه الدائرة الداخلي������ة العرية غير غريب واحد، 
فأنا امكلف جعل إل الرئيس اأس������رع ف������ي اخليج، وأنا موجود 
هنا إجراء الفحوص اأخيرة لها. إنها الذروة في عملي امتواصل 
منذ نحو ثاثة عقود، أي حياة مهنية أمضيتها راعياً إل الرئيس 
مستخدماً علومي جعلها اأس������رع واأكبر واأقوى. ولقد جعلني 
جاح������ي أرز يطري لإل في العال������م، وأدخلني إلى عالم الثراء 

اخيالي الذي نادراً ما يلمحه أحد، عالم شيوخ العرب.
اإ������ل هي س������بب قدومي إلى هذه الباد وهي الس������بب أيضاً في 
مضية نصف عمري هنا، فأنا مهووس ها. دعوني أشرح ما أعني 
ذلك؛ فل������و جلس أي كان على رمال الصحراء الس������اكنة، وانتظر 
هدوء وس������كينة، س������يراها تدنو منه فضول لتتعرف إليه وإلى ما 
يق������وم ه، يا لها من كائنات رائعة وثرثارة في الوقت نفس������ه، فهي 
تطل������ق رغاًء قد يبدو مخيف������اً ومزعجاً من ا يعرف������ه، ولكن اإل 
عندما تصدر الرغاء، يكون القطيع في حالة حوار مع عضه. لقد 
تعلم������ت معاني هذا الرغاء، وإن ص������ح التعبير اللغة، وحن أجول 
������ن القطيع أقلد ه������ذا الرغاء وخاصة رغ������اء اجمل، فإن رفعت 
إحدى النوق ذنبها أعلم أنها حبلى، وإن أحجمت أدرك أنها جاهزة 

للتزاوج، هل هناك شيء أكثر روعة من هذا.
تبعث صحبة اإل الراحة والطمأنينة في نفسي، ففي الوقت الذي 
يراه������ا البعض قذرة وتنبعث منها الروائح الكريهة، ا أرى فيها إا 
مخلوقات ذكية متكيف������ة إلى أقصى احدود مع يئتها، أضف إلى 
ذل������ك أنها جميلة القوام. من خال عملي رأيت أنواعاً مختلفة من 
اإل الرائعة مختلفة اأش������كال واألوان، دءاً من إل الس������باقات 
نية اللون والرش������يقة والقوية في آن والقادرة على اجري سرعة 
تصل إل������ى أرعن كيلومتراً في الس������اعة، مروراً اأنواع الس������ود 
العماقة الرائعة التي قد تُكس������ب مالكه������ا ماين الدوارات في 

امساقات احلية.

> بقلماآليك�ستن�صون
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أما إذا أردت أن أح������دث عن منزلي، فهو مثاة موئل خصوصي 
لإ������ل، حيث ترى صورة لبناتي مع أحد أجم������ل القعود. كما ترى 
أيضاً منحوتة جمل س������نامن نحته أح������د رجال القبائل امنغولية 
من جذع ش������جرة، كما هناك منحوت������ة جمل على قطعة من حجر 
نيزكي يعود عمره إلى أرعة مليارات ونصف مليار سنة. أما صور 
إل������ي فأحتفظ ها داخل أُطر أوزعها ف������ي أرجاء امنزل كما يفعل 

اآخرون مع صور أفراد عائاتهم.
أم������ا مهنياً، فأن������ا كبير اأطب������اء البيطرين امعني������ن رعاية إل 
الس������باق العائدة لرئيس دولة اإم������ارات العرية، حاكم أو ظبي، 
سمو الشيخ خليفة ن زايد. أما مركز اأحاث الذي أسسناه قبل 
ثاثن س������نة فلقد أصبح رائداً عامياً في مجال تقنية نقل اأجنة، 

وحقق نصف دزينة من اإجازات العامية الرائدة.
كم������ا إنني أمتلك مجموعة خاصة من اإل ما فيها ثاثة مواليد 

جدد، وغض النظر عن أي شيء آخر فإنها سلوتي الفريدة.
ه������ذه هي لعبتي. هذا هو عملي. وما أنني أعيش في دولة عرية 
فق������د كان لإل دور في اندماجي مع الع������رب البدو، وفي فترات 
اح������زن دائماً ما ج������أت إلى اإل وانعزلت ف������ي عامها فوجدت 
الصبر والس������لوان، وفضل اإل انتقلت من الفقر إلى الثراء، قبل 

أن أعود للفقر، واآن أنعم الثروة مجدداً.
هذا الهوس اإل هو من دون شك ما قادني أمضي قراة ثاثة 
عق������ود من عمري في مدين������ة العن التي لم أس������مع عنها قبل أن 

أعيش فيها، والتي لن أرحها عد اآن.
تش������تهر اإمارات العرية امتحدة أراجها الشامخة ومجمعات 
أس������واقها الضخمة، وهي كامغناطيس ج������ذب الغرين الباحثن 
ع������ن دعة ������اد العرب امترف������ة. من جهة أخرى ه������ي ماذ خال 
م������ن الضرائب، متمي������ز رواتبه الس������خية، يجذب اأس������ترالين 
والبريطانين واأمريكان الباحثن عن دخل يغير حياتهم، قبل أن 

يقفلوا عائدين إلى ادهم عد ثاث أو أرع سنوات.
لق������د ش������اهدت آاف الزوار القادم������ن وامغادري������ن وتعرفت إلى 
كثيرين منهم. أما أنا فقد استقبلت وودعت إا أنني آثرت البقاء. 
وش������اهدت خال هذه السنن نهضة استثنائية، رما لم يشهد لها 

العالم مثيًا، فتحول امجتمع معها من وجود صحراوي إلى 
دولة حديثة مي������زة. واآن وعد أن أصبحت جداً أطفال 
إماراتي������ن، فقد توثق������ت عرى صلتي ه������ذا البلد راطة 

الدم.
فضل اإل نيت لنفسي حياة لم أتصورها حتى في أكثر 
أحامي الوردي������ة. وي يصدق القول مع عض التصرف 

لكل مغامر مجتهد نصيب.
ا أجاف������ي احقيقة عندما أقول إن اإل كانت هوس������ي اأعظم 
ولكنها لم تكن حبي اأول. احظ أنني أقول هوس������ي وليس حبي، 
فحب هذه امخلوقات ليس اأمر اليسير لكافة الناس فهي ليست 
كاحيوانات األيفة امنزلية، تقفز لتتوسد حضنك، أو تركض وراء 
الك������رة التي ترميها لتجلبها، ولك������ن لديها ما ا متلكه غيرها من 
احيوانات فهي منحك معنى احرية وروح امخاطرة، وهذا مزيج 

ا مكن للشخص احر اأي أن يعيش من دونه.
مكنك القول إنه مت رمجة البيطرة ضمن خصائصي الوراثية، 
فالبيطرة جزء من تقاليد آل تنس������ون، فلدى آل تنسون وأنسبائهم 
ما يرو على عش������رين يطرياً؛ فش������قيقي يط������ري وانته كذلك، 
أما أختي فقد تزوجت من يطري لديه أش������قاء يطرين، وتطول 
الائح������ة على ه������ذا امنوال. يعمل عض أقرائي وأنس������بائهم في 
امزارع أما عضهم اآخر فيمتلك������ون عياداتهم البيطرية. لكنني، 
قدر م������ا أثّمن عملهم، لم أتطلع إلى العمل كبيطري يرعى قطط 
هذه الس������يدة أو تلك، وا أتذكر يوماً لم جذني فيه فطرتي نحو 

الغريب واخطير.
لقد نش������أت في س������نت آيفز، إحدى ضواحي س������دني التي كثيراً 
ما تري احامن وامصرفين واأطب������اء، تتميز خبزها اأيض 
ونظافته������ا وحس������ن ترتيبه������ا، والق������روض العقاري������ة الضخمة 
وسياراتها العائلية وطموحات ساكنيها. أما منزلنا فكان حسن 
حظ������ي متاخماً للبراري وأح������د اجداول الصغي������رة. ولو تاعت 
مج������رى اجدول لبضعة كيلومترات لوجدت نفس������ك في منتزه كو 
رنغ غاي الوطني، أي في عالم آخر لم يخضع للمسات أو ترويض 
احضارة البش������رية، وكنت ستشعر خال فترة وجيزة أنك انتقلت 

إلى مجاهل اأمازون.
كان ه������ذا عامي اخاص الذي لم أف������ّوت فرصة للهروب إليه، مع 
أصحاي أحياناً ومفردي غالباً. كان مكاناً يتيح لي ااختاء نفسي 
لساعات طويلة، وكنت أعرف جميع اأشجار والصخور والكائنات 
احي������ة التي تعيش فيه. ولو معنت دق������ة لكنت رصدت مختلف 
احيوانات والطيور على الشجيرات ذات اللونن البني واأخضر.
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»ام���������������زارع���������������ن« ي������ن������اش������د م����ع����اج����ة 
اان��������������ق��������������ط��������������اع��������������ات ام������������ت������������ك������������ررة 
ل���ل���ك���ه���رب���اء ف�����ي ام����ن����اط����ق ال����زراع����ي����ة

ناش������د أم������ن س������ر ااح������اد الكويتي 
للمزارع������ن جار العازمي، مس������ؤولي 
وزارة الكهر������اء واماء زيادة اإمكانات 
البش������رية وامادية ل������دى مركز طوارئ 
الكهراء في منطقة الوفرة الزراعية، 
وذلك إص������اح اأعط������ال الكهرائية 

اليومية امتكررة هناك.
وقال ف������ي تصري������ح صحف������ي اأحد 
مزارع������ي  معظ������م  إن  م   2017/5/7

اانقطاع������ات  م������ن  يعان������ون  الوف������رة 
الكهرائي������ة اليومية، اأمر الذي يلحق 
خس������ائر فادحة مزروعاتهم وا سيما 
وامجمعات  والبيوت  الش������برات  داخل 
الزراعية احديثة امبردة وما يقال عن 

الوفرة مكن أن يقال عن العبدلي..
وع������زا التأخ������ر في إص������اح اأعطال 
واانقطاع������ات الكهرائية هنا وهناك 
إلى قلة الكوادر البش������رية العاملة في 
مركز طوارئ الوفرة.. وقلة السيارات 
واإصاح،  للنقل  وامخصص������ة  امعدة 
مبيناً أن فرقة واحدة.. لاس������تجاة 
إلى عش������رات الن������داءات امتتالية في 
وقت واح������د.. ا تكفي.. وأضاف أن 
قط������ع التيار الكهرائ������ي أكثر من مّرة 
في اليوم الواحد، ولس������اعات طوال.. 

أحياناً؟! يقتل الزرع والضرع..
وزارة  تزي������د  أن  امف������روض  وق������ال: 
الكهر������اء م������ن إمكاناته������ا البش������رية 

وامادية وس������ط الوفرة مواكبة الزيادة 
في ع������دد مزارعها وإنارة ش������وارعها 
الرئيس������ية والفرعية ������آاف اأعمدة 
امس������تمرة  اأعمال  ومواجهة  لي������ًا.. 

في امناطق والقطع والشوارع القريبة 
من الوفرة أو البعيدة عنها الس������رعة 
اممكنة من دون تأخير أو تسويف كما 

هو حادث اآن - لأسف الشديد..

> جابرمرزوقالعازمي

> الطماطم�صريال�صغرةجوديمزارعالكويت
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د. عادل دشتي: 
إلى  تسعى  النخلة«  »أص��دق��اء 
زي���������ادة ام���س���ط���ح���ات اخ����ض����راء

قال رئي������س مجلس إدارة جمعي������ة أصدقاء النخلة د.عادل حس������ن 
دش������تي: إننا نس������عى إلى تخضير الباد واحصول على مسطحات 
خضراء ذات فائدة وجودة ه������دف دعم جهود احفاظ على البيئة، 
افتا إلى أنه س������يتم تكرم امش������اركن في فعاليات اموسم الزراعي 
التدريب������ي اأول، وكذلك من لهم صمات ا مكن جاهلها في هذا 
الشأن، ونتمنى منهم دوام التقدم والتطوير في مسارهم الذي يسهم 
ش������كل مباشر في خدمة الوطن وامواطنن على امستوين الزراعي 

والبيئي.
ج������اء ذلك خال محاض������رة »تطبيقات ناجحة للزراع������ة امائية في 
امزارع الكويتية« التي نظمتها جمعية أصدقاء النخلة ضمن فعاليات 
اموس������م الزراعي التدريب������ي اأول التعاون مع اجمعي������ة الثقافية 

ااجتماعية النس������ائية ومشاركة اخبير ااستش������اري في الزراعة 
احمية والهيدروونكس )منظمة ايكاردا( د.أحمد توفيق مصطفى 
والباحثتن من الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية زينب اجزاف 
وحصة الري������س، اإضافة إل������ى قيام رئيس مجل������س إدارة جمعية 
أصدقاء النخلة د.عادل دشتي تكرم عدد من امشاركن وامبادرين 

للحفاظ على التخضير والبيئة وامساهمة في الزراعة في الباد.
م������ن جهت������ه، أك������د اخبي������ر ااستش������اري ف������ي الزراع������ة احمية 
والهيدروونك������س )منظمة اي������كاردا( د.أحمد توفي������ق مصطفى ان 
ايكاردا جهة غير رحية مختصة البحث الزراعي تهدف مس������اعدة 
امزارع ونش������ر الزراعة ويقاس جاحها م������دى اإجاز على اأرض 

واقعيا.

> تكرملولوةامارئي�ساجمعيةالثقافيةااجتماعيةالن�صائية

> د.اأحمدتوفيق

> ..وجانباآخرمناح�صور

> براكالهندال

> جانبمنح�صورامحا�صرة
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امزارعون: قادرون على تحقيق ااكتفاء الذاتي من البطاطا..

عّبر امزارع عدنان اجريوي عن فخره 
إنتاج اده )الكويت( من اخضراوات 
والثمريات وا سيما البطاطا التي جود 
في مثل هذه اأيام في امناطق الزراعية 
ش������كل كبير ومتميز وقال في حديثه ل� 
»امزارع« إن إمكان الكويت حقيق امزيد 
من اإجازات الزراعية لو خلصت النية 
لدى امسؤولن امعنين في الباد وفتحوا 
منافذ تسويقية جيدة أمام امنتج احلي 
س������واء داخل الكويت أو خارجها وقال: 
إن الكويت تنت������ج العديد من احاصيل 
شبه ااس������تراتيجية كالبطاطا والبصل 
والثوم وشكل يكاد يغطي معظم أشهر 
السنة رغم أن الكثير من مزارع الوفرة 
والعبدلي ا يعمل لعدة أس������باب أرزها 
قلة العمال������ة الزراعية البنغالية امعتمد 
عليها في مزارعنا وقلة امياه العذة في 
الوفرة وصعوة التسويق أسعار مرحة 
وجي������دة للمنتجن ط������وال ذروة اإنتاج، 
فما يكاد ينزل إنتاجنا من البطاطا مثًا 

حتى نرى اأس������عار تنخفض انخفاضا 
ملحوظ������اً فلم ا تفكر اجه������ات امعنية 
تصريف جزء من الفائض من البطاطا 
إلى خ������ارج الكويت؟! وم������ا ينطبق على 
البطاطا مك������ن أن ينطبق على غيرها 
م������ن الثمري������ات كالطماط������م واخي������ار 

والباذجان.

غزارةيااإنتاج..ولكن
وأضاف اجريوي ������أن امزارع الكويتي 
لم يقصر في حسن إنتاجيته وحسن 
سبل تس������ويقها يد أن إنتاجه ينزل في 
وقت واحد وكمي������ات تفوق عن حاجة 

الس������وق احلية فتهبط أس������عاره وهذه 
مش������كلة قدمة مزمنة واَد من إيجاد 
حل لها في ض������وء التطور احادث في 
وس������ائل ااتصاات معنى أن اإمكان 
تصدير جزء من فائض إنتاجنا امتميز 
إل������ى أوروا ش������تاء حيث يق������ل اإنتاج 
الثم������ري من هن������اك أو ترتفع أس������عاره 
س������بب كثرة احاجة إل������ى وقود مرتفع 

الثمن هناك...
ويض������رب مثااً عل������ى ح������رص امزارع 
الكويت������ي على تنمي������ة ثروت������ه النباتية 
وتطويرها ش������راء أفض������ل التقاوي من 
البطاط������ا واس������تخدام آم������ن للمبيدات 

تعبئتها في اأكياس الشبكية أفضل من الصناديق المغلقة

> ح�صولوافرمنالبطاطايمزرعةمرزوقالر�صيدي
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إنتاج بمئات اأطنان من البطاطا لدى مزارع سلطان الزراعية في الكويت فيصل الدماك

الكيماوية للمقاومة وامكافحة.. وجوئه 
إلى آات احص������اد امؤجرة من القطاع 
اخ������اص أج������رة عالية، متس������اءاً عن 
دور هيئ������ة الزراع������ة في مج������ال جمع 

البطاطا؟!
ويق������ول: ها نحن نس������تخدم اخيش������ة 
النايل������ون الصف������راء لتعبئ������ة البطاط������ا 

مهي������داً لتس������ويقها ف������ي س������وق احاد 
والتعبئة  اأندل������س..  ف������ي  امزارع������ن 
في اأكي������اس النايلونية امش������بكة رغم 
ارتفاع أس������عارها أفضل من التعبئة في 
الصنادي������ق الكرتوني������ة أو الفلينية أن 
إمكان امستهلك أن يرى البطاطا التي 

يشتريها فيحمي نفسه من الغش.

> بطاطافاخرةلدىامزارعحمدامطري
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العلمية! ام��خ��ت��ب��رات  ف���ي  اخ���ض���ار  ي��ص��ن��ع��ون  ال��ي��اب��ان��ي��ون 

تقترب احقيقة من اخيال في الياان، فهنا يزرع الياانيون 
مختلف أنواع اخضار في مصانع من دون ترة وا مبيدات 
حشرية وفي أجواء معقمة، يتراجع يوما عد يوم تدخل اإنسان 
فيها، أمام التكنولوجيات احديثة، التي ترصد احتياجات 
البذور والثمار من مياه وم��واد مغذية إلى أن يحن موعد 

القطف والتسويق.
في مدينة كيوتو اامبراطورية القدمة، التي يجتازها نهران 
كبيران، ا يزال امزارعون يزرعون الكيويازاي، وهي خضار 
الفجل،  ن��وع من  داي��ك��ون، وه��و  فريدة من نوعها كشوغان 
واذجان كامو ن��ازو، وجزر كينتوكي، وهي خضر معروفة 
شكلها املتوي والغريب، ولكن في اجبال مكن أيضا أن 
نشاهد فطر مايتاكي الذي كان السكان يجمعونه في الساق 

أثناء قطعهم اخشب.
تستفيد الزراعة الياانية من تاريخها الثري، لكنها ا تهمل 
جانبا آخر أكثر غراة، ل هو أشبه اخيال العلمي، لقد زار 
صحافي لووان الفرنسية مصنع اخس الذي ملكه شركة 
سبريد في منطقة كاميودا في ضواحي كيوتو، وفوجئ حن 
شاهد البناية من اخارج، وأمام دهشته قال له مدير اموقع 
ناوهيرو أويوا وهو يبتسم »يستحيل أن تتصور أننا مكن أن 
نقوم انتاج اخس ن هذه اج��دران، حن تشاهد امبنى 

من اخارج«.
تشبه البناية من اخارج، مختبرا دوائيا، فامكان معقم وشبه 
مهجور، وأما ما يدل على وجود حياة هنا، فهي تلك الافتات 
امنتشرة هنا وهناك والتي تتباهى خضرة اخس ونوعيته.

اع��وام، ويوفر  انتاج اخس منذ عشرة  يقوم هذا امصنع 
للياانين أنواعا عدة منه، لكن زراعته ا تتم في الترة، 
وإما على طول 4 طواق يحتوي كل منها على طواق عدة 
حسب امستوى وفي احصلة تبلغ مساحة اارض امزروعة 

أكثر من 25 الف متر مرع.

اوجودللمبيداتاح�صرية
في الصيف والشتاء يتم قطف 21 الف رأس خس يوميا 
لتوزيعها على 2200 محل في منطقة كانساي )اجاه الغرب(، 

ومنطقة كانتو )الى الشرق، حيث تقع كيوتو(.
تنمو اخضار هنا من دون ترة طبيعية، وإما في مادة مجهزة 
ويتم سقيها نظام التقطير محلول يتكون من مياه مقطرة 
وأماح مغذية، كما يتم تعريضها للنور الصناعي خال فترة 
النهار، ينما يخيم الظام على امكان في الليل، ويقول مدير 

امصنع انه يبيع كل انتاجه ويحقق اراحا.
ومن وجهة نظر امستهلكن، فلهذه اانواع من السلطة ميزات 
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عدة، فهي ليست تراية ولم تامسها أو تقرضها احشرات 
أثناء عملية  ولم تتعرض أي نوع من امنتجات الكيميائية 
موها، وأخيرا فإن رائحتها وسعرها ثاتان على طول السنة، 
لكن مشكلتها الوحيدة هو أن سعرها الثات هذا ا يزال 
مرتفعا �20 في امئة في امعدل عن سعر السلطة التي تزرع 

الطريقة التقليدية.
حن شرعت مثل هذه امصانع في تسويق منجاتها، شكك 
يوما ما أشعة  تتعرض  لم  فتناول سلطة  فيها،  الياانيون 
الشمس وا إلى قطرة من مياه اأمطار، رغم أنها ليس من 
امنتجات امعدلة جينيا، ولم تتعرض اي مبيدات حشرية، 
دفع الياانين إلى التساؤل، عما إذا كانت مفيدة صحيا أم 
ا؟ لكن عد حادث فوكوشيما النووي في 2011، والذي وقع 
القرب من امناطق الزراعية، تغير تفكير الياانين ماما.

الياانين في اخضار امزروعة في  لقد تعزز انعدام ثقة 
ذلك احن  منذ  ليتحولوا  ااشعاع،  ع��دوى  سبب  الترة، 
الى تناول اخضار التي تتم زراعتها في مصانع محمية من 

العالم اخارجي.

البداية
دأ شينجي إينادا يؤمن هذه امنتجات الزراعية قبل كارثة 
فوكوشيما، فهذا اخمسيني الذي دأ حياته مسؤول مبيعات 
في مجمع كوكاكوا، أسس في البداية في 2001، شركة تريد 
غروب رأسمال لغ 200 مليون يورو هدف إقامة نظام إمداد 
ونقل للخضار الطازجة، يسمح توفير منتجات ذات نوعية 
على مدى ايام السنة كلها، وهكذا تطور تفكيره إلى ان أسس 
شركة سبيرد في 2006. لم تتمكن هذه الشركة من حقيق 
أراح اا عد مرور 7 سنوات، وهو ما يعتبر إجازا طوليا 

تستخدم  200 مصنع خضار  يعد حوالي  الياان  ان  ذلك 
اأنوار الصناعية، ثاثة اراع عددها يعاني من عجز مالي 
وفق امختص في الزراعة ورئيس اجمعية الياانية مصانع 

اخضار تويوكي كوزاي.
يعمل في امصنع وفق ناوهيرو أويوا 60 عاما، وجميعهم 
لهم مهمات يدوية. امكان مؤمن جدا وا يدخله إا اموظفون 
عد أن يتم تعقيمهم عند امدخل فضل دش هواء. ويرتدون 
جميعهم ماس يضاء من أعلى الراس إلى أخمص القدمن، 
حيث يبدون أقرب الى موظفي مختبر منه الى عمال زراعة. 
وأما امنشأة فتجهيزاتها سيطة للغاية، لكنها حل العديد من 
امشكات التقنية الكبيرة، فدرجة احرارة يجب على سبيل 
امثال أن تبقى عند مستوى 23 درجة مئوية في جميع انحاء 
امصنع، وهذه مهمة صعبة ان فارقا يتراوح ما ن 4 إلى 6 

درجات قد يؤدي إلى تفاوت في النمو ن شتات اخس.
ويقول كيوكا موريتا الناطق الرسمي اسم شركة سبريد: ا 
يتم استخدام كلمة رووت في الشركة أن اأمر فيه اجحاف 
لها، وإما أذرع متحركة أنها تقوم تنفيذ 80 في امئة من 

مهمات العمل.
> �صليمةلبال-القب�س
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ااستمرار في بناء امعارض والورش في قشعانية العبدلي
مرخصة أم غير مرخصة؟!

رغ������م تداول اأخبار عن ناء عش������رات اح������ات وامعارض 
والورش غير امرخصة وس������ط قش������عانية العبدل������ي القريبة 
من من������ى ااحاد الكويتي للمزارعن.. فإن البناء مس������تمر 
إقام������ة امزيد من ه������ذه احات وامع������ارض والورش حت 
مرأى كل م������ن يتردد على منطقة العبدل������ي الزراعية، اأمر 
الذي يستدعي طرح الس������ؤال التالي لبلدية الكويت وجهات 
الدول������ة اأخرى امعنية: هل هذه احات وامعارض والورش 
مرخص������ة؟ فإن كانت اإجاة � »نع������م« فليبرز من يبني هذه 
امع������ارض تراخيصهم اموثق������ة وتوصل الكهر������اء إليها وإذا 
كانت اإجاة � »ا« فكيف يس������تمر البناء وأين رجال البلدية 

م������ن هذه امخالف������ات امرئية، وماذا م ه������دم عض احات 
وامعارض وال������ورش وتركت امجاورات امماث������ات لها وماذا 
قطع التي������ار الكهرائي عنها ل ماذا ع������اد التيار الكهرائي 
للمرخص الق������دم منها وظل مقطوعاً ع������ن اجديد منها.. 
أليس معنى قطع التيار الكهرائي عن عضها أنها مخالفة.. 
فطاما هي مخالفة، فلماذا تبقى وتش������تغل الديزل وإلى متى 
تبقى وي������زداد امخالف منها.. أين احس������م وأين تصريحات 
امس������ؤولن، ليع������رف امزارعون ورواد العبدل������ي حقيقة هذه 
احات وامعارض والورش وحاضرها ومس������تقبلها ويتأكدوا 

أن الباد ليست فوضى ولن تكون فوضى.
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أوراق خضراء

نتيجةالزراعيةامناطقيامزارعنمعاناةتبداأحتىباارتفاعاحرارةدرجاتوتب��داأال�صيفف�صليطلاأنم��ا
ويعر�سامزارعنعلىصلبا�ينعك���سالذيااأمر،الكهربائيللتيارامتكرراانقطاعوامي��اهوقلةاخدماتنق���س
التيامردةاحديثةالزراعيةوامجمعاتوالبيوتال�صراتداخلوبااأخ�سللخ�صائروامزارعللتلفامزروعات

.ال�صاعةمدارعلىامياهر�سواجولتلطيفطاقةحتاج
الدائموال�صببًص��وءا�الو�صعلتزيدامياهو�صحالكهرباءم�صكل��ةتاأتيصعوبات�منمايعايام��زارعيكف��ياوكاأن
الكوادرقلةالتي��ارانقطاعكرةوااأعطالاإ�ص��احيللتاأخرالكهرباءوزارةيالط��وارئمراكزل��ديواحا�ص��ر

.وااإ�صاحللنقلوامخ�ص�صةامعدةال�صياراتوقلةالعاملةالب�صرية
وزارةيام�صوؤولنعلىيجبوعليهالفنينمنقليلةباأعدادزراعيةمنطقةكليواحدةفرقةصوى�يوجدااإذ
كيواحدوقتيامزارعونيطلقهاالتيامزارعنمنامتتاليةالنداءاتع�صراتاإىاا�صتجاب��ةواماءالكهرب��اء

.الزراعيةالبيوتداخلتثمرولتنموطوالاأياماحتاجتالتيامزروعاتاتافاىالعجزيوؤديا
اإ�صاحيال�صرعةاأجلمنالفنيةالفرقاأعدادلزيادةمرةمناكرالوزارةمخاطبةااحادادارةجل�سقاموقد
وف�يامزارعنانالعلممعامزروعاتيخ�صائرالثمنيدفعونوامزارعونتنفذمااآنحتىوعودوكلهاااأعطال

.طويلةول�صاعاتالواحداليومف�يمرةمناأكرامولداتبا�صتخداميحتاطونامزارعكافة
احرارةدرجاتارتفاعمعاأكرام�صكلةتتفاقماأنقبلااإدارةجل�سلنداءاتالكهرباءوزارةت�صتجيباأنكبراأملنا
ال�صوارعواإنارةامزارعاأعداديالزيادةمواكب��ةالزراعيةامناطقيواماديةالب�صريةاإمكاناتهازيادةعل��ىوتعم��ل
،امزارعناخوانهمًصندا�الكهرباءم�صوؤولو-عهدناهمكما-يكونوانالزراعةحجممعيتنا�صبماامياهوتوفر
ونتمنىانيلقىالنداءاآذانًا�صاغيةوتتممعاجةم�صكلةاانقطاعامتكررللتيارو�صحامياهيالوفرةوالعبدي.
اإخوانهم��ني�صتحقخ�ص��راءواحةاىال�صح��راءوح��ّولامناخيةالظ��روفحدىال��ذيالكويت��يام��زارعان
توفريامن�صودالهدفلبلوغاحيويالقطاعهذاامامالعقباتتذليلعلىويعملوالهي�صتمعواانام�صئول��ن

.الغذائيااأمن

اانقطاع امتكرر للكهرباء في امزارع .. 
معاناة امزارعن إلى متى ؟

اأمن�صرااحادالكويتيللمزارعن

✷بقلم:جابرمرزوقالعازمي

✷



اج����������������������������������������������واد »خ�����������������������ال�����������������������د اح����������������م����������������د« 
ي������������ت������������ف������������وق ف������������������ي ج���������������م���������������ال اخ������������ي������������ول

توج اجواد »خالد احمد« مالكه الش������يخ 
حمد اخالد الكأس الذهبية في طولة 
دولية جمال اخيول العرية استضافتها 
هولندا مش������اركة مجموع������ة من اخيل 
العري������ة اأصيل������ة امملوك������ة لع������دد من 

امراط العامية والعرية.
وفاز اجواد »خالد احمد« اجائزة في 
ختام طولة »كأس توليب« جمال اخيل 
العرية اأصيلة التي جرى تنظيمها على 

مدى يوم������ن مدينة ارميل������و الهولندية 
الواقع������ة على ع������د 50 كيلومترا جنوب 

شرق العاصمة أمستردام.
وحل اجواد »خال������د احمد« في امرتبة 
اأولى فئة )اافحل( التي تنافس������ت ها 
اخيول التي تت������راوح أعمارها ن أرع 
وس������ت س������نوات متفوقا عل������ى اجوادين 

»نديد النايف« و»القاست«.
وأعرب الش������يخ حمد اخال������د عن الغ 

س������عادته »الفوز الذهب������ي« الذي حققه 
اجواد خالد احمد في البطولة، مهديا 
هذا اانتص������ار الى »الكوي������ت احبيبة« 

والقيادة السياسية والشعب الكويتي.
كما عبر ع������ن أمله في حقيق امزيد من 
النتائ������ج مري اخي������ول الكويتين الذين 
وصفهم أنهم »رهنوا للعالم ان اخيول 
الكويتية امنتج������ة لديها أفضل امقاييس 

على مستوى العالم«.
من جانبه هنأ امستشار سفارة الكويت 
في هولن������دا عل������ي س������الم الذايدي في 
تصريح ل������� »كونا« الش������يخ حمد اخالد 
امالك الصباح على »هذا ااجاز الدولي 

الرائع الذي يدعو للفخر وااعتزاز«.
وأثن������ى الذاي������دي على مش������اركة مرط 
احمد في ه������ذه البطولة ووصفها أنها 
»ساهمت في خلق انطباع رائع عن اخيول 
الكويتية ومس������توى اهتمام دولة الكويت 
اخيول العرية ااصيلة وامساهمة في 
نش������ر رياضة اآاء واأجداد« معرا عن 
منياته للمر������ط التوفيق في البطوات 

القادمة.

> ال�صيخخالداحمدامالكال�صباح..هواهاجوادالعربيااأ�صيل
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فوق حور الرمال في ثاث قارات تس������بح 
كائنات يسبق وجودها وجود اإنسان على 

اأرض أكثر من 4 ماين عام!
سّخرها اخالق العظيم للبشر كسفن تشق 
أمواج الصح������راء، حملهم ومتاعهم طوال 

آاف من السنن.
إنه������ا اإ������ل، كغيرها من مخلوق������ات الله، 
معج������زات حي������ة في أع������ن البش������ر...إذا 

استجاوا حقاً للدعوة اإلهية:
ِِل َكيَْف ُخِلَقْت. أََفَا يَنُظُروَن ِإلَى اْإِ

اآية 17 من سورة الغاشية
ماذا تخبرنا اليوم علوم اأحياء عن صفات 
اإل اجسدية والتشريحية وعن وظائف 

أعضائها امميزة؟
العينان...ترتفعان فوق الرأس وترتدان إلى 
اخلف حميهما من الرم������ال طبقتان من 
اأهداب. عينان تتمي������زان حدة اإصار 
فوق عنق طويل وقوائم مرتفعة ما يوّس������ع 

مجال الرؤية.
امنخران...يحم������ي فتحتهما ش������عر كثيف، 
وينغلقان حن تهب عاصفة رملية حماية 

القصبة الهوائية من اجفاف.
وللفم ش������فتان عريضتان؛ الس������فلى منهما 
مش������قوقة لتمّكنه������ا من تناول اأعش������اب 

الشوكية دون أن تؤذيها.
واأذنان يحميهما شعر كثيف، وينثيان عند 
هب������وب عاصفة ليلتصق������ا جانبي الرأس 

لتجنب دخول الغبار.
ولإل وس������ادة أس������فل صدورها، وأخرى 
عل������ى مفاصل أرجلها مّكنه������ا من الرقود 

فوق اأرض اخشنة الساخنة.
تنبسط اأقدام في ش������كل أخفاف مكونة 
من نس������يج دهني سميك مّكنها من السير 
فوق الرمال الناعمة والترة اخشنة معاً.

أم������ا طول القوائ������م، في تناس������ق مع طول 

العنق، فيساعدها على سرعة احركة.
كما أن ارتفاع السيقان يقلّل من تأّثر البطن 

امباشر حرارة الرمال في قيظ الصيف.
ويحت������وي الس������نام عل������ى كمي������ة كبيرة من 
الدهون ه������ي مخزن للطاق������ة تكفي اإل 
غوائل اجوع وتقيها امتداد حرارة الشمس 

إلى داخل أجسامها.
جلودها غليظ������ة حيث جعلها قادرة على 
حّم������ل عواصف الرمال احارة ولس������عات 

احشرات.
ويغطي جلدها ور س������ميك يحفظ حرارة 
اجس������م في الش������تاء ويحميها من حرارة 

الشمس في الصيف.
كما متد على جانبي الذيل الطويل ش������عر 
كثيف يحمي اأجزاء اخلفية الرقيقة من 

الرياح العاصفة احملة الرمال.
عد هذا هناك امزيد ما تتميز ه اإل في 

إداع خلقها عن غيرها من احيوانات.
في الش������تاء ا تطلب ام������اء، ل قد تعرض 
عنه ش������هرين متتالين إذا كان الغذاء رطباً 

أو أسبوعن إن كان جافاً.
كم������ا أنها قد تتحمل العط������ش الكامل في 
قيظ الصيف أس������بوعاً أو أسبوعن تفقد 
خالهما أكثر من ثلث وزن جسمها، فإذا ما 
وجد اماء جرعت منه كمية هائلة تستعيد 

ها وزنها امعتاد في دقائق معدودات.
وا تختزن اإل اماء في كروشها، كما كان 
يُظن، ل حتفظ ه في أنس������جة أجسامها 
مقتصدة في استهاكه إلى أعد احدود. 
ومن ذلك أنها ا تلهث أداً وا تتنفس من 
أفواهها وا تتعّرق إّا نسبة ضئيلة سبب 
قلة انتش������ار الغدد العرقية في أجس������امها 
ما يقلل من فق������دان مخزونها امائي عن 
طريق التعّرق. إن حرارة أجس������امها تكون 
ش������ديدة اانخفاض في الصباح الباكر، ثم 

تأخذ في اارتفاع التدريجي أكثر من ست 
درجات قبل أن تدعو احاجة إلى تلطيفها 

العرق والتبخر.
وعلى الرغ������م من كمية ام������اء الهائلة التي 
يفقدها اجس������م عد العطش الطويل فإن 
كثاف������ة دمائه������ا ا تتأثر إّا ف������ي احدود 

امقبولة، ومن ثم ا تنفق سبب العطش.
كم������ا يؤدي نق������ص كمية اماء في أجس������ام 
معظم احيوانات إلى زي������ادة اللزوجة في 
الدم ما يؤدي إلى ارتفاع حرارة اجس������م 
وينته������ي نفوق احيوان. أما اإل فلزوجة 
دمائه������ا ثاتة مهما نقص اماء ما ييس������ر 

النقل احراري ن القلب واأطراف.
أما أرز صفاتها التش������ريحية فتتمّثل في 
لع������وم متد يحتوي على ع������دد هائل من 
الغ������دد لترطي������ب غذائه������ا، ومعظمه من 
اأعشاب اجافة وأوراق اأشجار الشمعية 
القاس������ية، فيتيسر انتقاله إلى اقي أجزاء 

اجهاز الهضمي.
وقد اكتشف علم وظائف اأعضاء احيوية 
أن تركيز فيتامن مه������م كفيتامن )د( في 
أجسام اإل، على الرغم من فقر غذائها، 
يزي������د 15 ضعفاً عن نس������بته في أجس������اد 
اق������ي احيوانات امجت������رة. ويرجع تركيز 
هذه النسبة العالية إلى أن هذا الفيتامن 
يلعب دوراً مهماً في تركيز الكالس������يوم في 
العظام وهو أمر حتاجه اإل النظر إلى 

هيكلها العظمي الضخم.
وجسم اإل القدرة على التكيف مع درجات 
حرارة متباينة في كل الفصول من 34 إلى 
42 مئوية وهو معدل قاتل لكثير من اأحياء.

والعجي������ب أن اارتفاع في حرارة أجس������ام 
اإل ا يؤدي إل������ى نفوقها، كما هو احال 
مع حيوانات أخرى، ل يعينها على مقاومة 
نقص اأكس������جن عن طريق إطاء عملية 

التمثيل الغذائي.

هذه 
اإبل!

> بقلم:الفاروقعبدالعزيز
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ج���ز  ص���وف اأغ���ن���ام.. صيفًا
يعتب������ر احصول على الصوف من أصعب العمليات امتعلقة اأغنام 
وه������و يحتاج إلى خب������رة ومران طويل������ن ويقوم عملي������ة اجز عادة 

متخصصون وعند اجراء عملية اجز يجب مراعاة ما يلي:
- إج������راء اجز واأغنام جافة ماماً فالص������وف امجزوز وهو رطب 
يكون عرضة للتعفن وقد تتحلل كميات منه وتتلف ما يقلل من قيمته 

ااقتصادية والصناعية.
- إزالة قايا روث اأغنام اجاف العالق الصوف.

- يت������م اجز في مكان مناس������ب غرفة خاص������ة أو داخل حظيرة أو 
حت مظلة أو حت اخيام في يوت الش������عر ويجب جنب اأماكن 
امتر������ة واحتوية على التن والقش وكل ما يعلق الصوف ويضر ه 

ويخفض قميته.
- وضع فرشة من أقماش أو أكياس اخيش أو على أرضية اسمنتية 
نظيفة ومكن للج������زاز اماهر أن يجز 100 رأس واجزاز العادي ا 

يستطيع جز أكثر من خمسن رأساً في اليوم.
- عدم احاق الضرر اأغنام ومعاملتها عناية ورفق وعدم إصاتها 
امقصات أو اامشاط وعند إصاة اأغنام اجروح يجب امعاجة 

سرعة امعقمات امناسبة.
- عد جز الصوف تترك احيوانات لينمو صوفها لطول 2-3 س������م 
ثم يتم تغطيس������ها ورش������ها احاليل امطهرة لوقايتها من الطفليات 

اخارجية حفاظاً على صحتها.
- جنب اجز العالي الذي يكون على مسافة عيدة من جلد احيوان 
م������ا يضطر إلى إعادة اجز وفي ذل������ك مضيعة الوقت وانتاج صوف 
قصير، واجزاز اماهر هو الذي يقص الصوف حيث ينفصل قطعة 

واحدة »اجزة«.
- تزييت امقَصات واأمش������اط زيت معدني نظيف وغير فاسد كي 

ا يؤدي إلى تعفن اجروح عند إصاة اأغنام.
- عن������د اانتهاء من جز كل رأس ينظف امكان ويعبأ الصوف الناج 

وتوضع اأكياس مرتفعة عن اأرض حمايتها من الرطوة.
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فوائد جَمة لإبل الصحراوية
قال امزارع فاح سعد العتيبي وهو ن قطيعه من اإل امميز 

في مزرعته الكائنة وسط منطقة الوفرة الزراعية:
لقد ثبت علمياً الفوائد اجمة حليب النياق ولبولها أيضاً، 
وهذا متواتر عن السلف الصالح وقبل أيام قليلة اطلّعت على 
تقري������ر مصور مؤمر عام عن الصحة العامة في الش������قيقة 
امملكة العرية الس������عودية تثبت من خاله عض الباحثات 
اخليجيات أن ول الناقة البكر مفيد لعاج عض اأمراض 

امستعصية لإنسان.
وقد ذكرت إحدى الباحثات ذات امؤمر أنهم استخلصوا أو 
ركبوا أو صنّعوا دواًء من ول اإل يفيد كثيراً في عاج اأمراض 
اجلدية امستعصية على العاج الكرمات أو امراهم الكيماوية 
امعروفة في الصيدليات والعيادات الطبية احديثة وامستخلص 
أو امركب من ول اإل كما أذكر أ-وزرين وأسماء الباحثات 
اخليجيات كما أعلن في امؤمر الطبي العام الذي عقد في 
امملكة العرية السعودية مؤخراً الدكتورة أحام نت أحمد 
العوضي ومنال القطان ومطاوي السحيباني وعنوان حثهم 
كان عنوان عجائب أسرار العاج أوال اإل من يريد امزيد 

من هذا البحث القِيم في شبكة اانترنت )الكمبيوتر(.
ووفق ما ورد ف������ي البحث فإن ول اإ������ل يعالج العديد من 
أمراض اجهاز الهضمي مثل كثيريا اأمعاء والكبد الوائي 

واخمول واصفرار الوجه وعض حاات السرطان.. إذا شرب 
البول خالصاً عن طريق فم اإنسان. على أن تتغذى اإل على 
النباتات الصحراوية البرية الطبيعية.. ويؤخذ البول من اجمال 

أو النياق الصغيرة أو امتوسطة العمر وليس الهزيلة.
وكثيراً ما يستخدم البدو ول اإل لعاج اجدري في اإل 
ذاتها كما يستخدم ول اإل في عاج الكثير من اأمراض 
اجلدية مثل أكزما خلف اأذن وإصاات اأظفار واأقدام 
)اأرجل( وللخاص م������ن عض الدمامل والقروح واأورام.. 
ما يحتويه من خصائص أرزها زيادة تركيز نسبة املوحة فيه 

والتي تزيد عن نسبة اأماح في مياه البحار ذاتها.

> اهتمامخا�سيتربيةااإبليالعبديوالوفرةوكبد
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وخا�صةعامةب�صفةالزراعيالن�صاطعلىيوؤثرما،اارتفاعياحرارةدرجاتتزداد
الزراعةاحقلية،وهنانو�صحاأهمالعملياتالزراعيةخالهذاال�صهر.

ج��������ز ص�����������وف ال������غ������ن������م ح������م������اي������ة ل������ه������ا م��������ن اح�����������ر وال������رط������وب������ة  

التقويم 
الزراعي 
لشهر 
يونيو

وقاية النخيل من العناكب وزيادة عدد الّريات لأشجار والنباتات 

النخيـل
>  إجراء الرشة اأولى للوقاية من العناكب 
على أن تليها رشة ثانية عد ثاثة أسايع من 
تاريخ الرشة اأولى، ويراعى عدم استخدام 

امبيد نفسه.
>  إعطاء 3 ريات معدل 100 جالون للرية 
الواحدة للنخلة وترش أشجار النخيل كل 

يومن، أو أقل حسب اجو.
اأشجار المثمرة

>  ري اأشجار حسب احاجة حتى ا 
تتساقط الثمار.

>  التسميد الدفعة الثانية من السماد 
الكيماوي والتي عادة حسب الكمية الكلية ما 
يعادل 200 جم لكل سنة من عمر الشجرة.
>  ااستمرار في إزالة السرطانات غير 
امرغوة التي تظهر على سوق اأشجار 

أو ا أول.
>  رش اأشجار لتقليل البخر وإزالة اأترة 
إم��ا في  تكون  أن  ويفضل  اإمكان  قدر 

الصباح الباكر أو في امساء.
زراعة الخضراوات

>  مكن زراعة عض اأصناف من اخضراوات 
احقلية مثل البرير واملوخية.

اأشجار والشجيرات
على  والعمل  النباتية  ااسيجة  >  قص 

تشكيلها حسب الطلب.
>  ري اأشجار حسب حاجتها للماء وحسب 

الظروف اجوية.
>  تغطية ثمار اأشجار مثل التن حماية 

ثمارها من الطيور.
>  تروى اأشجار على فترات كل يومن.

المسطحات الخضراء
يجب ااهتمام امسطحات اخضراء من 

ناحية:
>  ال��ري حتى ا يصفر امسطح ويكون 

شكله غير مقبول.
لارتفاع  عندما تصل  وذل��ك  القص    <

امطلوب حيث إنها تنمو سرعة.
>  مقاومة احشرة القشرية.

>  تروى يومياً.
وقاية النبات

تقاوم اأمراض واآفات التالية:
>  الديدان اخضراء على اجت تقاوم 

السموم امعدية أو امامسة.
الشبرات  ف��ي  اخ��ي��ار  على  العناكب    <

احمية.
> اإنتاجوافرمنالفلفلالبارد
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>  امن والبق الدقيقي على نباتات الزينة.
>  دودة ورق القطن على املوخية.

>  تعقيم الترة ضد النيماتودا أو الفطريات 
والبكتيريا والفيروس والطحالب وخاصة 
في الشبرات احمية وذلك عد إزالة قايا 

احصول الساق.
نحل العسل

>  يستمر نشاط النحل خال هذا الشهر 
في جمع الرحيق وحبوب اللقاح من نباتات 
الكينا امصدر اأساسي في هذه الفترة.

>  تستمر عملية فحص الطوائف كل 10 
أيام مرة مع إنزال اأساسات للطوائف القوية 

التي مد أفرادها الشمع اجديد.
>  مكن في نهاية هذا الشهر استخراج 

أقراص العسل لفرزها.
>  تستمر عملية رش امناحل اماء وحماية 
اخايا من أشعة الشمس امباشرة التظليل 

اجيد.
>  رفع اأقراص الزائدة عد الفرز.

اأغنام
>  من الضروري زيادة اأماكن امظللة حتى 
توفر للحيوانات الراحة امطلوة وتفادي 

انتشار اأمراض ن أفراد القطيع.
>  في حالة احصول على وادة واحدة 
 في السنة يستمر التلقيح مدة 60 - 70 
يوماً ووضع كبش لكل )35( نعجة )معدل 

3 كباش لكل 100 نعجة(.
> استمرار عملية التلقيح خال هذا الشهر 
حتى تتم الوادات في شهري أكتور ونوفمبر 
وهي ظروف يئية مائمة من حيث درجة 
احرارة وتوفر اأعاف اخضراء وامراعي.

اأبقار
تلعب الظروف اجوية دوراً رئيسياً في 
إنتاج احليب حيث يتناسب اإنتاج عكسياً 
مع ارتفاع درجات احرارة واد من توفير 
العناية الازمة لأقار للمحافظة على 
صحتها من حيث التغذية وتوسيع اأماكن 
امظللة ثم متاعة التحصينات الدورية 

ضد اأمراض امعدية.

> الوقايةخرمنالعاج

> انتهاءمو�صماإنتاجاخ�سياحقولامك�صوفة

> طماطممتميزةيمزرعةالدكتورعبدامح�صنامدعجيالعبدي
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اج�����وي�����س�����ري: زراع�������ة 
ال��ص��ي��ف م��ك��ل��ف��ة.. وا 
ث���م���ري���ات ط����ازج����ة من 
محكم ت����ب����ري����د  دون 

دعا عضو مجلس إدارة ااحاد الكويتي للمزارعن مس������لم 
اجويسري إلى العدول عن القرار الوزاري اأخير اخاص 
رفع سعر الكهراء الواصلة مزارع امناطق الزراعية النائية 
في الوفرة والعبدلي نسبة 50 في امئة )ثاثة فلوس داً 
من فلسن للكيلو واط الواحد( وقال في حديثه ل� »امزارع«: 
الفلس الزائد هذا يجعل امزارع الذي كان يدفع ألفي دينار 
ش������هرياً.. يدف������ع ثاثة آاف دين������ار.. وهذه زي������ادة كبيرة، 
خصوصاً في ظل تدني أسعار معظم امبيع من اخيار الذي 
يزرعه معظم مزارع������ي الكويت صيفاً ويعتبرونه احصول 

الرئيسي والنقدي لهم دائماً وأداً في الوفرة والعبدلي..
وأض������اف ������أن دول العال������م من حولن������ا تدع������م مزارعيها 
وفاحيها دعماً مباش������راً وغير مباش������ر، فم������ن دون دعم 
الدولة ا يس������تمر اانتاج امثمر.. مؤك������داً أن ا زراعة في 
الكويت طوال أش������هر الصيف من دون تبريد محكم حديث 
والتبريد يلزمه كهراء.. وكهراء مستمرة من دون انقطاع.. 
وإا مات الزرع وجف الضرع فإذا كانوا يريدون للمزارعن 
ااس������تمرار في زراعتهم وإنتاجه������م خصوصاً في الصيف 
عليهم العودة إلى الس������عر القدم للكهراء، وهو فلس������ان 

فقط للكيلو واط الواحد..
حت������ى امياه العذ������ة زادت أس������عارها على ام������زارع امنتج، 
م������ع أننا نح������ن مزارعي الوفرة، لم تصلن������ا - مثل مزارعي 
العبدلي - امياه امعاجة.. وامفروض أن ا يزيدون س������عر 
امي������اه العذة التي جلبها من محطاتها في الوفرة أو حتى 
القريبة من الوفرة التناكر لازدحام حول محطات الوفرة 
أحياناً.. تش������جيعاً للمزارعن على مواصلة إنتاجهم طوال 

أشهر الصيف الطويلة واحارة جداً في ادنا.. فمن دون 
كهراء ومياه عذة للتبريد وللري ا مكن أن يكون هناك 
زراعة ثمريات طازجة داخل الشبرات والبيوت وامجمعات 

الزراعية احديثة امبردة في الوفرة والعبدلي..
وعلى مجلس إدارة الهيئة العامة لش������ؤون الزراعة والثروة 
الس������مكية أن يبح������ث جدي������ة وش������مولية كيفية تش������جيع 
امزارعن على اإنتاج الصيف������ي امرهق وإا توقف اإنتاج 
كلي������اً ف������ي الكويت، وإذا توق������ف إنتاجنا، ال������كل يعرف أن 
أسعار الثمريات ستتضاعف في أسواقنا فيخسر امستهلك 

ويخسر ااقتصاد الوطني..
وأؤكد لكم أن الدعم امضاعف امطلوب على امنتج الكويتي 
الصيفي الطازج إذا حقق سيكون لصالح امستهلك وليس 

لصالح امزارع وحده..
وخلص امزارع مس������لم اجويس������ري إلى القول أن امزارع 
الكويتي مثقل اأعباء امالي������ة امتزايدة حتى العمال الذي 
يجلبه������م يدفع عنهم امزارع الكثير عند وضع اإقامات لهم 
أول م������رة.. فالعامل الفقير ا يق������وى أن يدفع حوالي مئة 
دين������ار، ختم إقامت������ه اأولى في الكوي������ت فيضطر امزارع 
الذي يش������غله أن يدفعها عنه ونح������ن ا نتكلم عن عامل أو 
اثن������ن أو حتى ثاثة، لكننا نتحدث عن عش������رة وعش������رين 
وثاث������ن عامًا في كل عام، س������بب ه������روب القدامى من 
العم������ال من مزارعنا، واضطرارنا جل������ب ديًا عنهم عد 
طل������وع الروح مع اجهات امعنية وعد خس������ارتنا الكثير من 
الوقت واجهد وامال.. فهل يستطيع امزارع أن يتحّمل هذا 

كله وإلى متى؟

يدعو إلغاء زيادة سعر الكهرباء والماء العذب في المناطق الزراعية

> م�صلماجوي�صري

56

  3
6
7

د 
عد

ال
 م

2
0
1
7

و 
ماي



ناش������د أم������ن س������ر ااح������اد الكويت������ى 
للمزارعن جار العازمى مسؤولي وزارة 
الكهراء واماء زيادة اإمكانات البشرية 
وامادي������ة لدى مركز طوارئ الكهراء فى 
منطقة الوفرة الزراعية ، وذلك إصاح 
اأعط������ال الكهرائية اليومي������ة امتكررة 
هناك وق������ال فى تصريح صحفى اأحد 
7 _5 _2017 إن معظم مزارعى الوفرة 

يعان������ون م������ن اإنقطاع������ات الكهرائية 
اليومية، اأمر الذى يلحق خسائر فادحة 
مزروعاتهم واس������يما داخل الش������برات 
والبيوت وامجمع������ات الزراعية احديثة 
امب������ردة ومايقال عن الوف������رة مكن أن 

يقال عن العبدلي.
ف������ى إص������اح اأعطال  وع������زا التأخر 
واانقطاع������ات الكهرائي������ة هنا وهناك 
إلى قل������ة الكوادر البش������رية العاملة فى 
مركز طوارئ الوفرة .. وقلة الس������يارات 
امع������دة وامخصص������ة للنق������ل واإصاح 
، مبينا ������أن فرقة واحدة لاس������تجاة 
إل������ى عش������رات الن������داءات امتتالية فى 
وقت واح������د .. ا تكفى .. وأضاف أن 
قطع التيار الكهرائى لس������ويعات قليلة 
فى نه������ار قائظ كفيل قت������ل مزروعات 

»ام���������زارع���������ن «  ي����ن����اش����د م����ع����اج����ة اان�����ق�����ط�����اع�����ات ام�����ت�����ك�����ررة ل����ل����ك����ه����رب����اء ف������ى ام�����ن�����اط�����ق ال�����زراع�����ي�����ة

احتاجت أيام ط������وال ، كى تنمو وتثمر 
داخل البيوت الزراعية مع ان الكثير من 
اس������تخدام  يحتاطون  الكويت  مزارعى 
امولدات فى مزارعهم ، لكن ماذا يفعل 
ام������زارع إزاء قطع التيار الكهرائى أكثر 
من مرة ف������ى اليوم الواحد ولس������اعات 

طوال ... احيانا ؟
وقال : امفروض أن تزيد وزارة الكهراء 

من إمكاناتها البش������رية وامادية وس������ط 
الوف������رة مواكبة الزيادة ف������ى عدد وإنارة 
ش������وارعها الرئيس������ية والفرعية آاف 
اأعمدة ليا ومواجهة اأعمال امستمرة 
فى امناطق والقطع والش������وارع القريبة 
من الوف������رة أو البعيدة عنها الس������رعة 
اممكنة من دون تأخر أو تسويف كما هو 

حادث اآن لأسف الشديد .

> ازراعةمندونماءوكهرباء
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إلى متى تظل الوفرة محرومة من امياة امعالجة ؟ 
دع������ا عض������و مجل������س إدارة ااح������اد 
الكويتى للمزرعن مس������لم اجويسرى 
اجهات امعنية إلى اإس������راع إيصال 
امي������اه امعاجة إل������ى كل مزارع منطقة 
الوف������رة الزراعية وق������ال : لقد وعدتنا 
وزارة اأشغال العامة ووزارة الكهراء 
واماء وهيئ������ة الزراعه إيص������ال امياه 
امعاج������ة الصاح������ة لل������رى الزراعى 
مع داية س������نة 2008 وه������ا نحن في 
منتصف س������نة 2017 وم������ا تصل هذه 
امياه إل������ى كل مزارعنا نحن امزارعن 
فى الوفرة والس������بب كم������ا هو متداول 
ف������ى اأوس������اط الزراعي������ة أن أنايب 
أوايبات اخط الطويل امغذى  منطقة 
الوفرة فى اقص������ى جنوب الكويت من 
النوع الردى فيضرب من هذه امنطقة 
او تلك التى يس������ير فيه������ا إذا زاد ضخ 
امياه عبره إل������ى الوفرة .. اأمر الذي 

ح������دا اجهات امعنية طلب تغييره كله 
وحتى يتم تغييرة الذى سيستغرق ضع 
سنوات كما يظهر _ يتم ضخ القليل 
من اماء امعالج لبع������ض مزارع الوفرة 
م������ن دون عضه������ا اآخ������ر ... فتزداد 

الشكوى. 
وتساءل اجويسري : إلى متى ستظل 
مزارع الوفرة محرومة من هذه النوعية 
اجيدة من مياه الرى الزراعى، موضحا 
أن استمرار قذف هذه امياه إلى البحر 
سيزيد من نسبة تلوثه فتتفاقم خسارتنا 
وخسارة الدولة لتصل إلى مليون دينار 
 يوميا، ثمن مياه تلقى فى البحر يوميا،

ناهيك عن اأض������رار اخاصة البيئة 
البحري������ة والتى يصعب تقديرها امال 
هنا وحت������ى تصل امي������اه امعاجة إلى 
م������زارع الوفرة كلها م������ن  دون ضعف 
أى انقطاع .. وتش������جيعا مزارعها على 

اإنتاج طوال أشهر الصيف احارة فى 
ادن������ا يطالب اجويس������رى عدم رفع 
سعر امياه العذة على مزارعي الوفرة 
قول������ه : إن رف������ع قيمة األ������ف غالون 
إل������ى نصف دينار ، ������دا من ثاثمائة 
فلس س������يرهق كاه������ل امزارعن أكثر 
ويص������رف العديد منهم ع������ن الزراعة 
اإنتاجية امثمرة، وخصوصا فى شهور 
الصيف القائظ القادم عد أيام قائل 
وامس������تمر حتى نهاية ش������هر سبتمبر 
عل������ى أقل تقدي������ر ... وف������ى الصيف 
حتاج الزراعة إلى ضعف حاجتها من 
الزراعة ش������تاء عندنا وفى دول العالم 
كلة ... فأين ااستعداد مواجهة الطلب 
امتزايد للمياه صيفا، وختم اجويسرى 
الس������ؤال : مزارع الوفرة محرومة من 

امياه امعاجة فإلى متى؟
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دف������ع أحم������د ثاث������ة أر������اع قيمة 
امزرع������ة التي اش������تراها مع أخته 
فاطمة، امق������درة قيمتها مبلغ 90 
ألف دينار كويتي مساحة 25 ألف 
لت اسميهما، وعد  متر مرع وُسِجّ
فترة توفي أحمد ورغب ورثته في 
تقس������يم امزرعة ينهم ون العمة 
)أخت أيه������م(، وهنا حدث النزاع 
الذي يغفل عنه اجميع. والسؤال: 
هل يحق لورث������ة أحمد ثاثة أراع 
مساحة امزرعة، حيث دفع مورثهم 
)والده������م( 60 ألف������اً مقا������ل 30 
ألف������اً ُدفعت م������ن اأخت؟ اجواب 
لأس������ف س������وف يكون عبارة عن 

ثاث نقاط:
أواً – القيمة امدفوعة لشراء امزرعة ليست مبلغاً للشراء، 
������ل هي مبلغ مدف������وع للتنازل عن حق اانتف������اع، فا عبرة 

لقيمة هذا امبلغ أمام جهات الدولة واحكمة.
ثاني������اً – ا تعتبر امزرعة من اميراث، أن التركة عبارة عما 
كان ملكه امتوفى قبل وفاته، وهذه امزرعة ليست ملكاً، ل 

إيجاراً ) حيازة ( من الدولة، معنى حق انتفاع.
ثالثاً – عقد إيجار امزرعة ينتقل من الس������لف إلى اخلف، 
وتب������رم الدولة مع الورثة عقداً جديداً، وتكمن امش������كلة في 

امزرعة وكيفية تقسيمها بن الورثة

بقلم/ علي الصابري
كيفية تقسيم امزرعة التي ا تندرج 
وفق القسمة الشرعية، حيث إن في 
مث������ل هذه اح������اات الرجل واأنثى 
لهما النصيب نفسه التساوي، وهذا 
وفق ق������رار جنة اس������تغال أراضي 
الدولة خ������ارج خط التنظيم الصادر 
عن وزارة امالية الت������ي مثل الدولة 
في التعاق������دات.. وذلك فإن أحمد 
وفاطمة سوف تقسم ينهما امزرعة 
مناصف������ًة، وا عبرة م������ن دفع أكثر، 
وكذلك لن تطبق قاعدة »للرجل مثل 
ح������ظ اأنثين«، فا قس������مة إرثية، 
والتقس������يم وف������ق معايي������ر وقرارات 
إدارية وا فرق ن الرجل وامرأة في 
ذل������ك. وعليه، فإن اأمر وجب التنويه، ويستحس������ن خاف 
عقد اانتف������اع حفظ احقوق، مثل احالة امار يانها، كان 
من اأجدر أحمد أن يبرم عقداً يدّون فيه القيمة امدفوعة 
لكل منهما واالتزامات أثن������اء احياة وعد اممات وااتفاق 
على القس������مة امس������احية، فإن ضياع احقوق ظلم، وأحياناً 
نكون نحن الس������بب، فمن قرأ العق������ود الدقة امطلوة قبل 
توقيعه������ا وااطاع على القوانن اخاصة موضوعها وعلم 
م������ا هي اآثار امترتبة عليها، فإنه ذلك حفظ حقه وحقوق 

أواده من الضياع.
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والرواق واليسر  الحياة  شجرة  امورينجا.. 
تعتبر ش������جرة امورينجا من أكثر النباتات 
فائدة وأس������رع اأش������جار مواً سواء في 
امناط������ق ااس������توائية أو امعتدل������ة وحتى 
الباردة، كما تنمو في جميع  أنواع التراب 
تقريباً وتستخدم في غذاء اإنسان وعلف 
احيوان وصناعة اأصباغ وتنقية امياه..

ونظ������راً لغناه������ا البروتن والكالس������يوم 
والبوتاس������يوم واحديد وفيتامن )س������ي( 
فإنه������ا حظى ف������ي العديد م������ن البلدان 
العري������ة وخصوص������اً دول امغرب العري 
اهتمام كبير.. ويطلق عليها اسم شجرة 
احياة أو الش������جرة امعج������زة أنها حمل 
جوانب إنس������انية عديدة للفقراء ما مكن 

أن مثله من مصدر غذائي كامل لهم.
وله������ا عدة أس������ماء لدى الفق������راء العرب 
ف������ي امغ������رب العر������ي والس������ودان مث������ل 
شجرة »اليس������ر أو اليسار« وتسمى شجر 

»ال������رواق«، احت������واء ������ذور ثمارها على 
مركبات زيتي������ة لها الق������درة على جميع 
وترسيب امواد العالقة اماء فيصير رائقاً 

صاحاً للشرب.
وش������جرة امورينج������ا.. ش������جرة تنمو في 
اأراض������ي القاحلة واح������ارة، وتعتبر من 
أس������رع اأشجار مواً وقد يصل ارتفاعها 
إلى أكثر من مترين في أقل من ش������هرين 
وأكثر من ثاثة أمتار في عشرة أشهر من 

موعد زراعة ذورها في اأرض.
وم������ن فوائدها اجمة س������واء من أوراقها 

اخضراء أو زيوتها أو ذورها :

- تس������اعد ف������ي عاج أنيمي������ا الدم )فقر 
الدم(.

- وف������ي ع������اج أم������راض القل������ب وام������خ 
واأعصاب والسرطان والسكر.

- مفعولها أكي������د في الوقاية من اإصاة 
فقدان البص������ر الناج من نقص فيتامن 

)أ(
- عاج أمراض التهاب امثانة والبروستاتا 
والس������يان والزهري واحم������ى الصفراء 

والرماتيزم.
- إزالة الس������موم، فقد أظهرت الدراسات 
ام������واد  إزال������ة  عل������ى  امورينج������ا  ق������درة 
اخطرة والس������امة من ام������اء وتنقيتها من 

الفيروسات.
- ع������اج اجلد، فقد اس������تخدمت لعاج 
اج������روح واخ������دوش والق������روح والطفح 

اجلدي.
- فعالة خفض مستويات السكر في الدم 

في غضون ثاث ساعات من اإتاع.
- مس������تحضرات التجميل ومواد العناية 

البشرة والعطور.
- سوء التغذية في اأطفال.

- لأمه������ات الات������ي يقم������ن الرضاعة 
الطبيعية يحتجن إلى الكالسيوم.

- امورينج������ا الطازجة تك������ون فعالة جداً 
ف������ي اس������تخدامها كمه������ّدئ م������ن لدغات 

احشرات.
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دعم الكوي���ت لزراعة الزيتون 
يع���زز الصم�����ود الفلس���طيني

من لعا الفلس������طينية أتى الكويت حاما 
عصي������ر الش������جرة امبارك������ة أمان������ة إل������ى 
أصحاها الكويت وعامة جارية حمل 
اس������م معصرة خليج الكوي������ت، كي تتآلف 
القلوب هذا ااس������م الوطني الذي يحمل 
عرفان������ا وتقديرا ومحب������ة وتاريخا يجمع 
ش������عبن. يقول خال������د زه������دي البلعاوي: 
وال������دي الذي عمل الكوي������ت عام 1958 
س������مى شركته اس������م صباح الكويت، أنه 
أح������ب الكوي������ت وأهلها وران������ا على هذا 
اح������ب، فص������رت آت������ي كل ع������ام أحضر 
ااحتفاات الوطنية وأش������ارك فيها فقرة 
فنية أنتجه������ا أو أحم������ل تكاليفها محبة 
لهذا الش������عب امعطاء وقيادت������ه احكيمة 

التي تقود العمل اإنساني العالم.
يذكر البلعاوي للزميل عاء عبدالفتاح من 
»القبس« أيضا كل فخر أن ثمة ش������ارعا 
طويا حرص أهل لدية لعا في فلسطن 
على تس������ميته اسم س������مو اأمير الشيخ 
صباح اأحمد، عد أن أتى ش������قه ورصفه 

دعم من الصندوق العري.

دعماأر�سفل�صطن
ويلفت البلعاوي إلى أن معصرته وشركته 
تس������اهمان في صمود امزارع الفلسطيني 
وإقائه على أرضه، فلوا ش������راء الزيتون 
وعصره ويعه هنا الكويت ما وجد امزارع 

متنفس������ا اقتصادي������ا يجعله يس������تمر في 
الزراعة وااهتمام هذه الشجرة امباركة، 
خاصة أن س������لطات ااحتال جأت إلى 
اس������تيراد زيت الزيتون من خارج فلسطن 
ف������ي محاولة لتركيع امزارعن الصامدين، 

ولكن هيهات أن يتحقق لهم هذا.
 170� في الع������ام اماضي، أتى البلع������اوي
طن������ا من زيت الزيتون عبر ش������ركة صباح 
الكويت لنقل اأمانات أصحاها، نس������أله 
ع������ن إمكاني������ة نقل احب فق������ط وعصره 
هنا ف������ي معصرة كويتية كم������ا هي احال 
الوفرة، فيقول: س������لطات ااحتال تعقد 
عمليه خروج امنتجات من فلسطن حجة 
اإجراءات اأمني������ة، والتالي قد تتعرض 
الثم������ار للتل������ف عد أس������بوع من الس������فر 
عبر حدود س������لطات ااحتال ثم اأردن 

والسعودية ثم إلى الكويت.
ونبرة أس������ى يقول: هم يعاقبوننا، والعام 
اماضي قصوا شجر زيتون كان يغطي 20 
دوما م������ن الذهب اأخض������ر، ولذا أتيت 
هذا العام كمية أقل، مشيرا إلى أن زيت 
الزيتون الفلسطيني، وإن كان مرتفع الثمن، 

فذلك أنه يعيش ش������كل عضوي طبيعي 
وا يتدخل امزارع ف������ي ريه أو إضافة أي 

كيماويات إليه، فهو منتج جبلي طبيعي.

الفل�صطينيةمزرعتيزيت
ي�صلاإىحوي

امزارع عبدالرحيم جيتاوي صاحب مزرعة 
فلس������طن مس������احتها 70 دوما مزروعة 
كلها الزيتون.. يقول: نعصر ثمار مزرعتنا 
ونتلقى  امعص������رة،  نف������س  الفلس������طينية 
عبوات الزيت هنا الكويت حديدا، حيث 
أسكن في منطقة حولي عن طريق احدى 
الشركات، ويوضح: شجرة الزيتون مذكورة 
القرآن الكرم وهي خضراء طول السنة 
مبارك������ة.. زيتها ذو جودة عالية، قد تعيش 
أكثر من 500 سنة وأكثر، وكان العثمانيون 
يأخذون أغصانها كوقود لقطاراتهم، فيرد 

الشجر ينمو مرة أخرى.
ويضي������ف: ا أح������د في فلس������طن يروي 
ش������جر الزيتون، فااعتماد فقط على مياه 
اأمطار، ولو عرف امستهلك أو التاجر أن 

الزيتون مرٍو ا يشتريه.
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عدد مدرب اخيول امصري حسن عبدالله فوائد ركوب اخيل 
فهي وفق كامه حسن التوازن وتقوي العضات وحقق 
سرعة ااستجاة والسيطرة على وضعية اجسم.. وتزيد 
القدرة على التحمل وقد ولع العرب القدامى الفروسية 
فكانوا يقيمون سباق اخيل من وقت اخر وكان لكل فرس 
في السباق اسم يقترن ه او يعرف ه مثل الساق وامصلى 
وامجلي وداحس والغبراء.. لذا يهتم العديد من مزارعي 
الوفرة والعبدلي ترية اخيل وسباقاتها اقتداء أجدادنا 
وسيرا على نهجهم في حب الرياضة ومارستها انها تصرفنا 

عن التسليات الضارة وتقوي اجسامنا وتغرس فينا التسامح 
وااخاء واحبة والتعارف والروح الرياضية.. خصوصا 
عن العيش في الصحراء فاحياة النموذجية في الصحراء 
عندما تكون نشاطا رياضيا متواصا.. مرتبطة السعي 
في احياة والعمل فيها، كالصيد والقنص.. الرياضيون 
وسط الصحراء يستمتعون هوائها النقي وينفضون عن 
اجسامهم ما علق ها من سموم امدينة.. فتشفى نفوسهم 
وتتجدد طاقاتهم.. وتتحسن امزجتهم وعاقتهم ااخرين 

جميعا..!

لة
َ

ركوب الخيل.. رياضة الصحراء امفض
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اخ�������ي�������ول ال������ع������رب������ي������ة: ك������ب������ري������اء وج��������م��������ال وع�������������زة ن������ف������س !

تتحلى اخيول العرية الكبرياء واجمال وعَزة النفس ما 
يجعلها ثروة عظيم������ة ا تقدر ثمن عند من يقدر الكبرياء 

واجمال وعَزة النفس.
كان������ت تلك داية لقائنا مري اخي������ول في منطقة الوفرة 
الزراعية رجب حجازي من الوفرة ويضيف أن من صفات 
احصان العري الرقبة الطويلة والصدر العريض والفخذ 
السمن أما صفات اأنثى، فاأذن الصغيرة والرجل النحيفة 
القوية واأنف الواس������ع، لذا فإنها اأقوى واأفضل خوض 
س������باقات العدو )اجري( مس������افات طويلة وهذا سّر تفوق 
الفرس العرية في ماراثونات اجري أو سباق القدرة على 
امشي فهي تتحمل القدرة على السير مسافة تصل إلى 120 
كيل������و متراً دون تعب أو نصب وع������زا ذلك إلى أن احصان 
عندما يريد أن يبول يتوقف عن السير عكس الفرس التي 

مكن أن تبول وهي جري )تعدو( أو مشي..!

مو�صمالتزاوج
ون رجب أن حمل أنثى اخيول متد إلى أحد عشر شهراً 
وعش������رة أيام وتك������ون الفرس جاهزة للحمل عد س������نواتها 
الث������اث وكذلك احصان يكون قادراً على التقليح في عمر 
ثاث س������نوات وأفضل موعد لتزاوج اخيول أول الش������هر 
الهج������ري أو منتصفه، ففي هذي������ن اموعدين تراود الفرس 

احصان ليلقحها.
وفي الكويت يعتبر ش������هر أكتور ونوفمبر أفضل الش������هور 
للتلقيح كي تلد الفرس في ش������هري س������بتمبر أو أكتور عد 

اأيام احارة جداً وقبل اأيام البادرة جداً.

> الفر�سمنالفار�س
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صور
قديمة
للمزارعين
اأوائــل

> هادي عويضة

> الوزير السابق امرحوم عبدالله الدخيل الرشيد يتحدث للزميل عدنان مَكاوي بداية الثمانينات

> امرحوم طال العيار يتقدم امزارعن في عمومية امزارعن في التسعينات

نعي�سونحننن�صىاأنمك��نا
جهودطيبةزراعيةنه�صةااآن
الذينااأوائلوالزراعينامزارعن
وبذلواامعاناةمنالكثرحملوا
اأجلم��نوامالوالوقتاجه��د
يوتعمرهاال�صحراءا�صتزراع
العبدييالبادصمال�اأق�صى
وتكرما،الوفرةيجنوبهاواأق�صى
والزراعي��نامزارع��نله��وؤاء
،لهمقدمةًص��ورا�هنانعر�س
ي�صكنان-عزوجل-اهراجن
واأن،جناتهف�صيحمنهمامتوفن
موفورمنهمااأحياءعلىينعم

ال�صحةوالن�صاط.

> فهد احساوي رئيس هيئة الزراعة اأسبق  يتوسط امزارعن براك النون وعبدالعزيز اأيوب



>  امرحوم الشيخ خالد امالك وفيصل القناعي لدى زيارة اأخير للوفرة>  محمد الرشيد يتوسط عبدالرحمن الصفران وعبدالرحمن امجحم وخليفة اخرافي

> امرحوم الشيخ خالد احمد امالك الصباح يتوسط مجموعة من مزارعي العبدلي في التسعينات

>  امرحوم امزارع محمد اجال السهلي>  الزراعي عباس حسن>  الزراعي محمد الفايز



نائبرئي�سالتحرير

  توفير منافذ تسويقية 
للمنتج احلي في مناطق 
الكويت مطلب طال انتظاره
كافةمعاات�ص��ااتيالتو�صعيامقبل��ةامرحلةخ��الللمزارعنالكويتيااح��اداإدارةجل���سيعم��ل
رغمًكثراانتظارهط��الللمزارعنمف�صليمطلبلتحقيقالزراعيالقط��اعيامعنيةاحكوميةاجه��ات
والتو�صعامناطقكافةيللمزارعنت�صويقيةمنافذتوفروهولتحقيقهاحكوميةاجهاتوعودك��رة

امنتجبهذاتليقاأماكنيبالكويتالبيعمنافذكافةيامحليةامنتجاتت�صويقي

تطاردهالتيوام�صاريفالهموماأرهقتهالذيامزارعكاهلعنللتخفيفالدائمامجل�سعم��لجان��باإى
ا�صتقدامعلىال�صروطوت�صييقالزراعيةالعاملةاليدبقلةتبداأائحتهاتطولالتياخدماتصتى�ي
الكهرباءفاتورةفجاءتاحدهذاعندتتوقفواااإجراءاتر�صوموارتفاعاخ��ارجمناماهرةالعمال��ة
ت�صتقيمحتىيهداأاأويرت��احلنااإدارةجل�سفاإنامزارعنيرهقًجدي��داعبئًااأ�صبحتالت��يوام��اء

.امزارعوين�صفااأمور

و�صلماواإىباحراجوتفك��رههمهامزارعواأ�صبححدعندتوق��فالذيالدعماإىبااإ�صاف��ةه��ذا
مرتاحوهوامزارعليعملي�صع��ىالذيااحادهمهوامزارعهمفاإنصعر�واأدن��ىاإنتاجهصعر�اأعل��ى
غذاءيااأ�صا�صيامنتجوهذاالعامطيلةبامتو�صطمت�صاويًايكونااأقلعلىاإنتاجهصعر�وانالبال

.الطيبةااأر�سهذهعلىوامقيمامواطن

يزرعالذيوهوالعاممدارعلىالنظيفالكويتيامنتجللم�صتهلكيوفرمنهوالكويتيامزارعواإن
رباعيةامعاجةبامياهمزروعاتهوي��رويااإنتاجاأف�صلتعطىالتيوال�صتاتالب��ذوراأنواعاأف�ص��ل
ماااأ�صواقيمكانتهامحل��يامنتجلياأخذ..الدائمةللفحو�ص��اتتخ�صعوالدولةاإ�ص��رافح��ت

.امتميزالوطنيبااإنتاجيليق

الباداأمرال�صم��وصاحب�ح�ص��رةبالتهنئةنتوج��هامباركرم�ص��انصهر�حلولاق��رابوم��ع
واحكومةال��وزراءجل�سرئي�سو�صم��وااأمنعه��دهوويااأحمدصب��اح�ال�صيخاهحفظ��ه

الر�صيدةوال�صعبالكويتيوعمومامقيمنعلىهذهااأر�سالطيبة..

.وااأمانااأمنواحةوالكويتعامكل
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جود محصول 
مزارع  الكويت 

وافر من بطاطا امائدة

امزارعون يوفرون العديد من الثمريات واخضراوات 
للمستهلكن طوال رمضان الفضيل
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ج��������������م��������������ال اخ�����������ي�����������ول

تطبيقات ناجحة للزراعة امائية في مزارع الكويت
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مجلة زراعية شهرية مصورة يصدرها ااتحاد الكويتي للمزارعين
العدد   مايو  م  - السنة التاسعة والثاثون

ال���ص���دي���ق���ي ف����ي����ص����ل  دور  ي����ث����ِم����ن����ون  ام����ن����ت����ج����ون  ام���������زارع���������ون 

امزارعون


