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مجلة زراعية شهرية مصورة يصدرها ااتحاد الكويتي للمزارعين
العدد 368  يونيو 2017 م  - السنة اأربعون

امزارع���ون يتحفظ���ون عل���ى التقرير امالي للمجلس الس���ابق

الخير ع���ل���ى  ام�����زارع�����ن  ي��ج��م��ع  ال���خ���ي���ر  ش���ه���ر 

مته���اودة  وأس���عار  منتج����ات طازج���ه   ... اأندل���س  س�������وق 

ج��������������������اس��������������������م اأم��������������������ي��������������������ر: 
ام�������زارع�������ون ت����ائ����ه����ون وس���ط 
ال��������ص��������ح��������راء اح���������دودي���������ة 
ال������ن������ائ������ي������ة ف�������إل�������ى م������ت������ى؟!

مري: التعويض الحكومي عن الكوارث 
َ

الش
الطبيعي���ة .. ح���ق للمزارع���ن امنتج���ن

����ي اأص����ف����ر ي���ج���ود ف����ي ال��ح��ق��ول 
ّ

ال����رق
ام���ك���ش���وف���ة ف����ي ال�����وف�����رة وال���ع���ب���دل���ي



شهر رمضان.. يجمعنا على اَحبة وامّودة

قوتنا.. في وحدتنا



كلمة

رئي�سااحادالكويتيللمزارعن

بقلمامهند�سبراكفهدال�صبيح

استعادة أسواق اخضار 
وامنافذ التسويقية

التيامتدنيةوااأ�صعاراإنتاجهت�صريفم�صكلةالكويتيامزارعيواجهصنويًا�اانتاجيالذروةموا�صماقرابم��ع
اإذاصيما�اجدي��دةت�صويقيةمنافذاىام��زارعحاجةيفر�سالذياام��ر،امرتفعةزراعتهتكالي��فتغط��يا
،الزراعياإنتاجهالعر�سجدي��دةمنافذاىامحتاجةاجديدةامنتجةالق�صائ��ممنامزيدهناكاأنعلمن��ام��ا

وتنظيمعمليةاا�صتراديموا�صمالذروةمايتيحاحفاظعلىاأ�صعارامنتجامحلييذروتهدائمًا.

النباتيةامنتجاتبي��عمراكززيادةعلىالعم��لامقبلةامرحلةخالاأولوياتن��اصمن�صيكون�ااح��اديونح��ن
متناولالعاليةاجودةذاتالكويتيامنتجليكونالكويتيةامحافظاتكافةيبامزارعنخا�صةاأ�صواقوتوف��ر

اجميعباأ�صعارمتهاودةتوفرعلىام�صتهلكوت�صاهميتطويرالعملالزراعي.

اإعادةواأولهاواأهمهاصحبها�اأواإقفالهاوملاح��ادالعائدةوامنافذااأ�صواقكافةا�صتعادةعلىالعم��لجان��باى
الع�صريامنفذلتكونتطويرهابعد4رقمبال�صرةامعروفةال�صويخمنطقةيالقدمةاخ�صرةصرة�يالعمل

لبيعامنتجاتالكويتيةالطازجة..!

منتجاتهمت�صويقيامزارعنمطالبلتحقيقامعنيةااأبوابكافةطرقعرصيكون�ااحادادارةجل�سوعمل
يجميعحافظاتالكويتاحبيبةاإن�صاءاه.

✷

✷



آراء الكتاب والصحفيين ا تعبر بالضرورة عن آراء مجلس إدارة ااتحاد الكويتي للمزارعين

من محتويات العدد

صورة الغاف
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مجلة زراعية شهرية مصورة يصدرها ااتحاد الكويتي للمزارعين
العدد 368  يونيو 2017 م  - السنة اأربعون

واسرة تحرير مجلة املزارعاالتحاد الكويتي للمزارعني يتقدم رئيس وأعضاء 
بالتهنئة إلى

سمو أمير البالد الشيخ 
صباح األحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه

وسمو ولي عهده األمني الشيخ 
نواف األحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه

وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
جابر املبارك الصباح حفظه الله ورعاه

بمناسبة عيد الفطر السعيدوالشعب الكويتي الكريم 
سائلني املولى عزوجل أن يمن علينا بالخير واليمن والبركات

وأن يعم األمن واألمان في هذا البلد املعطاء

املزارعـــون يتحفظـــون علـــى التقرير املالي للمجلس الســـابق

الخير عـــلـــى  املـــــزارعـــــني  ــع  ــم ــج ي الـــخـــيـــر  شـــهـــر 

متهـــاودة  وأســـعار  منتجــــات طازجـــه   ... األندلـــس  ســـــــوق 

ج��������������������اس��������������������م اأم��������������������ي��������������������ر: 
ام�������زارع�������ون ت����ائ����ه����ون وس���ط 
ال��������ص��������ح��������راء اح���������دودي���������ة 
ال������ن������ائ������ي������ة ف�������إل�������ى م������ت������ى؟!

مري: التعويض الحكومي عن الكوارث  ــول الطبيعيـــة .. حـــق للمزارعـــني املنتجـــنيالشَّ ــق ــح ـــجـــود فــــي ال ــــي األصــــفــــر ي ــــرّق املـــكـــشـــوفـــة فــــي الـــــوفـــــرة والـــعـــبـــدلـــيال 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 

اأرب���ع���ون ال��س��ن��ة   2017 ي��ون��ي��و   368 ال���ع���دد 

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

التقرير  ع��ل��ى  ي��ت��ح��ف��ظ��ون  ام�����زارع�����ون    ◄ 
ام�����������ال�����������ي ل�����ل�����م�����ج�����ل�����س ال������س������اب������ق

◄  ج��اس��م اأم��ي��ر: ام���زارع���ون ت��ائ��ه��ون وسط 
ال��ص��ح��راء ال��ح��دودي��ة ال��ن��ائ��ي��ة ف��إل��ى متى؟!

الخير ع��ل��ى  ام���زارع���ن  يجمع  ال��خ��ي��ر  ش��ه��ر    ◄

◄  س����وق اأندلس ... منتج�ات طازجه وأسعار متهاودة

مري: التعويض الحك����ومي عن الك����وارث 
َ

◄  الش
امنتجي�������ن للمزارعي�����ن  ح��ق   .. الطبيعي�����ة 

ال���ح���ق���ول  �����ي اأص�����ف�����ر ي����ج����ود ف�����ي 
ّ

ال�����رق   ◄ 
ام����ك����ش����وف����ة ف�����ي ال������وف������رة وال���ع���ب���دل���ي
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م������خ������ال������ف������ات 
وت����������ج����������اوزات 
للمجلس الس���ابق 
امزارعن اتحاد 

20

ف��������ي ال����غ����ب����ق����ة 
ال����رم����ض����ان����ي����ة 
ام����������زارع����������ون
يت��ب������ادلون اآراء

26

م��ي��ك��ن��ة ال���زراع���ة 
ت�������غ�������ن�������ي ع����ن 
ق����ل����ة ال���ع���م���ال���ة



مجلس إدارة ااتحاد الكويتي للمزارعين

E-mail: Kf@qualitynet.net

Website: www.kf.org.kw

ااخراج الفني والطباعة

ال�����������������ف�����������������ج�����������������ي:
م����ش����ك����ل����ة ال�����ت�����س�����وق 
رغم  م��س��ت��م��رة  ال���زراع���ي 
العديدة ال��ح��ل��ول  وج���ود 
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د. ام������دع������������ج:
مط�ل�وب  مج�ل���س 
استش���اري زراع�ي 
ف�������ي ال����ك����وي����ت

54

البلدي�����ة تس����مح 
للمنت��جي������ن بي��ع 
في  م��ن��ت��ج��ات��ه��م 
الع���امة الطرق�ات 

60

ش���ه���رة ال��ك��وي��ت 
الب��رح�ي  بإنت�������اج 
ت����ج����وب اآف������اق

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

32



يتقدم مجلس إدارة ااحاد الكويتي للمزارعن 

آل الكحيان وامجحم الكرام 
بأحر التعازي لوفاة امزارع

محمد زيد عبدالله الكحيان
سائلن امولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته

إنا لله وإنا إليه راجعون

ناشد عضو مجلس إدارة ااحاد الكويتي 
للمزارعن مسلم اجويسري، وكيل وزارة 
الدوس������ري،  محمود  الفري������ق  الداخلي������ة 
مساعدة إخوانه امزارعن ضبط العمالة 
الهارة من مزارعهم في امناطق الزراعية 
وإعادتهم مقار أعماله������م التي أتوا للعمل 
فيه������ا موجب عقود عم������ل موثقة، ورصد 
اجويس������ري عدة مخالفات وجاوزات في 
مج������ال العمالة الزراعية تتمثل في هروب 
العدي������د منهم م������ن مزارعه������م تحريض 
زم������اء او أق������ارب لهم للعمل ف������ي أماكن 
اخ������رى اكثر راحة ودخ������ا وأحيانا للعمل 
في م������زارع اخرى لكن اأج������رة اليومية، 
منتقدا ش������دة قيام مزارع������ن آخرين او 
وكائه������م تش������غيل العم������ال الهارن في 
مزارعه������م ورما إيوائهم رغ������م انهم على 
كفال������ة زماء له������م ذات امنطق������ة، اأمر 
الذي يستلزم زيادة دوريات وزارة الداخلية 
في روع منطق������ة الوفرة وخصوصا مركز 
جمع العمالة الهارة في الساحة اأمامية 
مخفر الصالح وسط شارع محمد اجال 
الس������هلي، وتكثيف جهود رج������ال الداخلية 
لضبط العمال الهارن وتقدم من يؤويهم 

الى القضاء العادل في الكويت.

م��������ط��������ل��������وب خ��������ط��������ة أم��������ن��������ي��������ة ل����ض����ب����ط 
ال��������ع��������م��������ال��������ة ال�����������زراع�����������ي�����������ة ال��������ه��������ارب��������ة 
وختم اجويس������ري تجديد الثقة الفريق 
محمود الدوس������ري وهو من أطال حرير 
الكوي������ت امعروف������ن للتعاون م������ع ااحاد 
الكويت������ي للمزارعن، لوض������ع خطة امنية 
ف������ي امناطق الزراعي������ة النائية، خصوصا 
عد كثرة الس������رقات من ام������زارع ما فيها 
س������رقات امواد وامس������تلزمات واحتويات 
والتي تكون غالبا من العمال الهارن منها 
او زمائه������م، كونهم يعرفون واطن اأمور 
ف������ي امزرعة ومداخلها ومخارجها ومواقع 

> الفريقحمودالدو�صريالعمل فيها.

> ازراعةمندونالعمالالزراعين
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يتقدم مجلس إدارة ااحاد الكويتي للمزارعن 

آل الكحيان وامجحم الكرام 
بأحر التعازي لوفاة امزارع

محمد زيد عبدالله الكحيان
سائلن امولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته

إنا لله وإنا إليه راجعون

دعا عضو مجلس ادارة ااحاد الكويتي 
للمزارعن مسلم اجويسري إلى اإكثار 
من زراعة اأشجار الوطنية وخاصة شجرة 
السدرة في جميع أرجاء الكويت لفوائدها 
الكثيرة ومائمتها أجواء الكويت وظروفها 

الزراعية الصعبة .
وقال اجويسري في تصريح صحفي ان 
من الواجب ااهتمام زراعة هذه اأشجار 
على جميع امستويات والتركيز على السدر 
والصفصاف والكينيا إعتبارها أفضل 

امصدات الطبيعية مركزا الوقت ذاته 
على زراع��ة السدرة امصدر الرئيسي 
للرحيق الذي يتغذى عليه نحل العسل 
الشهي ، فمن رحيق أزهار السدر يؤخذ 
أجود أنواع العسل وأغاها وهو العسل 
الشافي من عض اأمراض وفق التجارب 

في اماضي واحاضر .
وأوضح اجويسري أن أشجار البيئة وفي 
مقدمتها السدر والصفصاف والكينيا 
مكن أن تعتمد على نفسها في احصول  
على ما يلزم استمرار حياتها من ماء 
وغ��ذاء عد سنتن من زراعتها وريها 
اماء في الشوارع والطرقات واحدائق 
وامنتزهات ومشاهداتنا لها في محافظة 

اأحمدي خير دليل.
وأكد اجويسري أن تلك اأشجار أفضل 
كثير من شجرة الكونكارس التي نكتشف 
مع مرور السنوات مخاطر كثيرة لها فقد 
ثبت لنا أن الكونكارس السائدة اآن 
ولأسف وعلى حساب أشجارنا الوطنية 
أو اخليجية العريقة من سدر وصفصاف 
وأثل وكينيا تضر البنية التحتية للمباني 
وامنشآت التي جاورها كما تؤثر السلب 
على النباتات واأشجار امزروعة قرها 
واأخطر أنها أي الكونكارس سرعان 
ما تتكسر أغصانها حال تعرضها لرياح 

عاصفة ولو لدقائق معدودات .
ودعا اجويسري امسؤولن الباد إلى 
وخاصة  زراعتها  على  امواطنن  حث 
احافظات  ف��ي  اإجتماعية  ال��ل��ج��ان 
الست متمنيا من احافظن حث تلك 
اللجان العاملة ها على تنظيم حمات 
لزراعة تلك اأشجار الوطنية كالسدر 
والصفصاف وغيرها من ااشجار وتنظيم 
امساقات لزراعتها في حدائق امنازل 
دا من أشجار الكونكارس امزروعة 
الرغم  على  امنازل  حدائق  أغلب  في 
من خطورتها التي أثبتتها العديد من 
الدراسات ودأن الهيئة العامة لشؤون 
الزراعة والثروة السمكية عدم زراعتها 
الشوارع وااستعاضة عنها أشجار أخرى 
متمنيا أن تقوم هيئة الزراعة زراعة 
السدرة في الدوارات وغيرها من اأماكن 

اأخرى .

مسلم الجويسري : الدراسات أثبتت ضرر أشجار 
والصفصاف بالسدر  تبديلها  ويجب  الكونكاربس 

دعا لجان المحافظات وهيئة الزراعة إلى حث المواطنين على زراعة اأشجار الوطنية مثل السدرة

ن������دع������و اح�����اف�����ظ�����ن ت���ن���ظ���ي���م 
ام����������س����������اب����������ق����������ات ل�������������زراع�������������ات 
الكويت  م��ن��اط��ق  ف���ي  ال���س���درة 
ب������������دا م���������ن ال������ك������ون������ك������ارب������س

> م�صلماجوي�صري

> ااأ�صجارامحلية..ظلظليل
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قبول التقرير اإداري ورفض امالي 
وامجلس مخَول برف���ع القضايا على امتجاوزين

ب������������������راك ال������ص������ب������ي������ح: 
ض����اح����ي����ة ت���س���وي���ق���ي���ة 
ف������ي ال����ع����ب����دل����ي وف����ي 
ال������وف������رة ل���ت���وف���ي���ر كل 
للمزارعن اخ��دم��ات 

ب�������������در ال�������ش�������ري�������ع�������ان: 
التعاون بن امزارعن 
وم������������ث������������ل������������ي������������ه������������م.. 
ي�����ح�����ق�����ق اإج���������������ازات 
ال�����زراع�����ي�����ة ام����أم����ول����ة

ن���������اي���������ف ال������ع������ج������م������ي: 
أع���������������م���������������ال م�����ج�����ل�����س 
ااح������������اد اج������دي������د.. 
وكفانا  ب��اخ��ي��ر  ت��ب��ش��ر 
م���ش���اك���ل واخ����ت����اف����ات

ب�����������������در ال��������ع��������م��������ي��������ري: 
امنتجون  ام�����زارع�����ون 
ف�����ي م����وق����ف ص����ع����ب.. 
وام�����������ط�����������ل�����������وب وق��������ف 
خ�����س�����ائ�����ره�����م ام����ال����ي����ة

في الجمعية العمومية العادية لاتحاد الكويتي للمزارعين:

> ال�صبيحيتو�صطالعازمياأبناءعموابن�صاملوال�صريعانوااأ�صيمعوحا�صبااحاد
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عقدت اجمعية العمومية العادية )السنوية( لاحاد الكويتي 
للمزارعن اجتماعها في مبنى ااحاد الرئيسي الشويخ 
مساء اارعاء  2017/5/24رئاسة رئيس مجلس ادارة 
ااحاد الكويتي للمزارعن امنتخب راك فهد الصبيح.. 
لاحاد  وامالي  ااداري  التقريرين  مناقشة  مت  حيث 
الكويتي للمزارعن حتى 2017/3/31 وعد مناقشتها مع 
التقرير  ام��زارع��ن حضور اجمعية م اعتماد  ع��دد من 
ااداري والتحفظ على التقرير امالي حتى فبراير 2017 
وهي الفترة التي يتحمل مسؤولية الصرف فيها مجلس 
ادارة ااحاد الكويتي للمزارعن ااسبق وقد خول اعضاء 
اجمعية مجلس ادارة ااحاد احالي اتخاذ ما يراه مناسبا 
من أجل معاجة التجاوزات امالية في التقرير امالي حتى 
فبراير 2017 ورفع دعاوى قضائية لدى وزارة العدل في 
الكويت حسم اأمور امالية التي هي امانة للمزارعن لدى 
ااح��اد.. مؤكدين ما ذهب إليه رئيس ااح��اد الكويتي 
للمزارعن راك الصبيح أنه وزماءه امنتخبن تسلموا 
مسؤولية ااحاد في 2017/2/7 وعليه فهم ليسوا مسؤولن 
عما جرى قبل هذا التاريخ من واردات ومصروفات مالية 

موضحة في التقرير امالي السنوي لاحاد.

وفي كلمته أمام احضور استعرض »الصبيح« ااجازات 
خدمة جموع  لتحقيقها  يسعى  أو  امجلس  حققها  التي 
امستهلكن كما عرض عض امشاريع امستقبلية التي يأمل 
امجلس اجازها التعاون مع امزارعن قريبا في امناطق 
الزراعية وخصوصا مشروع ناء سلسلة من احات وسط 
الوفرة والعبدلي، لتكون هناك ضاحية تسويقية  كل من 
وحرفية وسط القشعانية في العبدلي دا من العشوائيات 
اأخيرة فيها، تتوافر فيها كل اخدمات واسيما احرفية 

للمزارعن.. ومثلها وسط الوفرة.
وقال الصبيح: »إننا في مجلس ادارة ااحاد محتاجون 
لوقفة امزارعن جانبنا وتعاونهم معنا من أجل تنفيذ عدة 
مشاريع زراعية واعدة تسهل عملية تصريف اانتاج طريقة 
حديثة متطورة، ومؤكدا ان تنفيذ تلك امشاريع سينعكس 
اخير ليس على امزارعن وحسب، ولكن على احادهم، 
فيغدو مؤسسة قوية تستطيع امشاركة في تنفيذ امشاريع 
الرائدة في الباد، فتتحسن ميزانيته وتزداد اراحه السنوية، 
ويكون أقوى على الصمود والثبات في وجه التحديات التي 

حاول النيل منه وإضعافه.
ودمتم أيها امزارعون قوة انتاجية خيرة في ظل صاحب 

> منح�صوراجمعيةالعموميةالعاديةلاحادالكويتيللمزارعن
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السمو اأمير الشيخ صباح اأحمد، وسمو ولي عهده الشيخ 
نواف اأحمد، وعاشت الكويت وشعبها حرة أية«.

وقال رئيس ااحاد الكويتي للمزارعن راك الصبيح ان 
جدول اأعمال يتضمن التقرير امالي واإداري علما أن 
مجلس إدارة ااحاد احالي تسلم مهام عمله في ااحاد 
في الساع من شهر فبراير من العام احالي وغير مسؤول 
عما سبق هذا التاريخ، لكن رأى مجلس اإدارة ان تكون 
هناك شفافية كاملة في جميع البيانات اموجودة في التقرير 
امالي ليطلع أعضاء اجمعية العمومية على تلك اأرقام 
وامخالفات كاملة دون نقصان وقال الصبيح: الرغم من 
قصر امدة إا اننا أصبحنا نتحدث عن اإج��ازات التي 
م حقيقها كااتفاق الذي م التنسيق مع وزارة الداخلية 
والهيئة العامة للقوى العاملة إجاز معامات امزارعن 

في مقر ااحاد توفيرا للوقت واجهد.

> م�صلماجوي�صري

> نايفالعجمي

> بدرال�صريعانيحاورامزارعن > عبدالوهابالنقيح�صورفاعل
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وسنعمل التنسيق مع وزارة الصحة لتوفير خدمة فحص 
الزراعية  امناطق  العمالة في امستوصفات اموجودة في 
)العبدلي والوفرة(، اإضافة الى محاولتنا تنظيم الهيكل 

التنظيمي لاحاد.
وأوضح ان اليد الواحدة ا تصفق ولهذا نحتاج الى نصائحكم 
وتوجيهاتكم فا تبخلوا ها علينا فلنكن يدا واحدة تقدم 

امصلحة العامة على امصالح الشخصية الضيقة.
وأشار الى ان ااحاد سيعمل على توفير الديزل للمزارع 
امنتج في كل من العبدلي والوفرة أسعار مخفضة من خال 
البطاقة امدنية استخدام تقنية معينة ا تسمح احصول 

على الديزل إا للمزارعن امنتجن ولن منح لغيرهم.
وقال: لقد تقدم ااحاد كتاب الى امجلس البلدي إضافة 
العديد من اأنشطة اجديدة في مركز الضاحية اموجود 
في العبدلي والوفرة من محات لتصليح اأجهزة الكهرائية 
لكل  الازمة  اخدمات  توفير  هدف  وذلك  وامخرطات، 

متطلبات امزارعن.
وتاع الصبيح: »مع اأسف ان أهم امنافذ التسويقية لدى 
ااحاد فّرط ها امجلس الساق مستثمرين طرق سهلة 
وتنفيعية وعقود مدتها ما ن عشرة وعشرين عاما، ومنذ 
تولينا ادارة العمل في ااحاد حاولنا تصحيح اأوضاع 
ومخاطبة امستثمرين، واستجاب امستثمر في سوق اأندلس 
الطرق السلمية مشكورا ومت إعادة السوق الى ااحاد 
واتزال احاوات جارية استعادة سوق اجهراء، واذا وجدنا 
صدا سنطرق اب احاكم الكويتية التي نؤمن أحكامها 

العادلة استعادة جميع حقوق امزارعن«.

> نائبرئي�ساحادامزارعنمعوالدهحمدظاهرالدماك

> حمدامطريمعابنهعبداه

> التدقيقعلىااأ�صماءقبلح�صوراجمعيةالعمومية
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م�صاركةجماعية
من جانبه أكد أمن الصندوق در الشريعان أن مجلس إدارة 
ااحاد حريص على مشاركة أعضاء اجمعية العمومية في كل 
قراراته أنهم هم أصحاب القرار ونحن من سيتبنى مطالبكم 
لتحقيقها والتوجه للقاء امسؤولن اجهات احكومية وأعضاء 
اللجنة الزراعية البرمانية لتشريع قوانن للمطالب ولن ندخر 

أي جهد لتحويل تلك ااقتراحات إلى قوانن..

تذليلالعقبات
دوره قال امزارع نايف العجمي على الرغم من الفترة البسيطة 
التي استلم ها مجلس إدارة ااحاد احالي والتي لم تتجاوز 
اأرعة شهور إا أن امزارع الكويتي يرى وجود احاد يطالب 
له ويسعى لتذليل العقبات التي مع اأسف وهذا لم نره من 
قبل فمجلس اإدارة احالي متفاهم مع عضه البعض ما 

يعود الفائدة على امزارع والقطاع الزراعي.

م�صاكلالت�صويقمزمنة
من جانبه قال امزارع در العميري إن عملية التسويق اتت 
تواجه العديد من امشاكل التي يجب أن توضع لها حلول 
جذرية مكن امزارع من تسويق منتجاته سعر مرح وقال 
العميري قد ا أريد أن أرح لكن ا أريد أن أخسر حتماً 
وعَبر عن أسفه لكون مفهوم اأمن الغذائي غير واضح في 
الكويت - ومشكلة التسويق تتفاقم عندنا وأضاف أن هناك 
قضية مهمة النسبة لكل مزارع وهي مشكلة العمالة الزراعية 
البنغالية كونها الوحيدة امدرة على أمور الزراعة ولهذا 
نتمنى من ااحاد العمل على سرعة إنهاء هذه امشكلة. 
ويؤسفني أن أقول أن امزارع يلقى اأمرين كي يحصل على 

موافقة اجهات امعنية جلب العمالة البنغالية.

> امزارعالكبرعبدالرحمنبن�صامل

> نائبرئي�سااحادالكويتيللمزارعنعبداهالعازمييتو�صطجموعةمنامزارعنال�صباب

12

  3
6
8

د 
عد

ال
 م

2
0
1
7

و 
وني

ي



خدمةامزارعامنتج
من جانبه قال امزارع عبدالوهاب النقي نتقدم كل الشكر 
أعضاء مجلس إدارة ااحاد على جهودهم امبذولة خدمة 
امزارع وأنا على ثقة قدرة اأخ راك الصبيح على إعادة 
لم شمل امزارعن الكويتين مرة أخرى. ونَوه إلى أهمية 
إعادة الدعم احكومي للنخلة امثمرة كي ا نستمر في يع 
نخيلنا امثمر وتاع أمنى من مجلس إدارة ااحاد تكليف 
ااحاد حتى  لتدقيق احساات اخاصة  مكتب جديد 

نحصل على تقرير مالي دقيق وحيادي..

تنويعم�صادرالدخل
من جانبه قال امزارع خالد العدواني إن امشاكل عديدة 
ومتنوعة لكن هناك أموراً مهمة جداً خاصة أننا نريد أن يكون 
لاحاد مصادر دخل مكنه من العمل واإجاز أن ااحاد 

من غير وجود ميزانية ا مكنه العمل أو اإجاز..
أما امزارع حسن عبدالعزيز الشايع فقال إن ميزانية ااحاد 
تعاني من الهدر وهو ما ات واضحاً من خال ند النقد 
البنوك والصندوق خال اأعوام القليلة الساقة لهذا كلنا 
أمل أن يعمل امجلس احالي على تصحيح كل اأخطاء وإعادة 
اأمور إلى مجراها الطبيعي. وقال إن مشكلة هروب العمال 
مشكلة امشاكل النسبة للمزارع الكويتي ومن اأهمية وقف 

ااستيراد امماثل منتجاتنا..
> م�صطفىالوزانوبدراجفران

> حمدامطريونامياحربي
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تكاتفوتعاون
دوره ناشد امزارع جاسم سهيل الشمري جميع امزارعن 
التكاتف مع مجلس إدارة ااحاد وعدم ترك احبل على 
اجرار لبعض الوافدين كي يتحكموا اأدوات الزراعية ويرفعوا 
اأسعار على امزارعن ونَوه إلى أهمية متاعة امجلس للمطالب 
الداعية إلى تعويض امزارعن امتضررين من الصقيع الذي 

ضرب مزروعاتنا في الشتاء وخاصة البطاطا..
وطالب »الشمري« امزارعن أن يصطفوا صفاً واحداً من 
الزراعي لأفضل  القطاع  واارتقاء  أجل حل مشاكلهم 
وهذا ا يتم إا من خال التعاون مع مجلس اإدارة الذي 
نثمن سعيه اجاد حل امشاكل الساقة واحالية والاحقة 

في امناطق الزراعية.
ودعا إلى تطوير مستوصف العبدلي مبنى وإدارة وعاجاً 

رحمة مراجعيه امتزايدين.

> خالدالعدواييلقيكلمتهاأمامامزارعن> �صعدامطوطحويو�صفالبطي

> م�صاعدال�صايجيوعبدالرحمنالعوادوعبدالرحمن�صعد
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> نامياحربيمعنافلاحميدانوحلميفرحاتوفهادالفحيمان> امزارعونعبدالرحمنوعبداهبن�صاملوفهدال�صريدة

> امزارعونيطالعونالتقريرينااإداريواماي

> عبداهالدماكوبدرال�صريعان

> براكال�صبيحونامياحربيويو�صفالبطي
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مس������ت من خال حضوري اجمعية العمومية لاحاد الكويتي 
للمزارعن مساء اارعاء 24 مايو اماضي ومن خال احاديثي 
م������ع عدد م������ن اعضائها امزارع������ن انتظارا اكتم������ال نصاب 
حضورها، مس������ت صيص امل لدى احضور أن يفلح مجلس 
ادارة ااحاد الكويتي للمزارعن امنتخب رئاسة راك الصبيح 
اعادة ام������ور هذا ااحاد العريق الى طبيعتها في الس������نوات 
ااولى من انش������ائه في العام 1974، اقصد في السنوات التي 
كان امزارعون يجرون وراء عض زمائهم ليرش������حوا انفسهم 
مجلس ادارته، وليس كما يحدث منذ س������نوات قائل ان يلهث 
عض امزارعن وراء زمائهم متخذين كل الس������بل والوس������ائل 
اممكنة ليفوزوا إدارة ااحاد الكويتي للمزارعن وكأنه شجرة 

تطرح ذهبا او دجاجة تبيض لؤلؤا ومرجانا!
وهذا ما مح ه امزارع خالد العدواني في مداخلته الرائعة امام 
اعضاء اجمعية العمومية الس������نوية ااخي������رة لاحاد عندما 
قال: ان������ا متفائل، اآن عندنا احاد يديره ناس تبي تش������تغل، 

وتبي تبتعد عن اخافات التي عصفت ااحاد وأشغلته عن 
مش������اكلنا وهمومنا نحن امزارعن امنتجن، فحول العديد منا 

مزارعهم اانتاجية الى استراحات ترفيهية.
نع������م، نريد احادا يس������اند ام������زارع في معركت������ه الضارية من 
اجل اس������تزراع الصحراء احدودية النائي������ة وتعميرها، وليس 
اح������ادا يطل������ب ان يس������انده امزارعون ماديا، ل������ذا جد امن 
صندوق ااحاد الكويتي للمزارعن در الش������ريعان متحمسا 
لفكرة قبول اش������تراك كل من يحوز قسيمة زراعية في ااحاد 
الكويتي للمزارعن مبلغ زهيد جدا ليشارك فاعلية وايجاية 

في اميدان الزراعي الشاسع.
كما جده متحمسا لفكرة اعادة هيكلة ااحاد وتنظيمه ليعرف 
كل موظ������ف في������ه ما له وما عليه، وك������ي ا يتواجد فيه موظف 
او موظف������ة ا نف������ع منه او منها، فااح������اد وان كان نقاة فهو 
لي������س نقاة اجتماعية خيرية، لكن نقاة مهنية، تقدر العاملن 

امنتجن امثمرين وا يعترف البطالة امقنعة او السافرة.

ب���������������ص���������������ي���������������ص أم������������������������������������ل ل������������������������������������دى ام���������������������������زارع���������������������������ن

أع������������ب������������اء م����ج����ل����ة 
تضاعفت  ام����زارع 
أرب�����������������ع م�����������������رات.. 
هذا؟ حدث  فكيف 

> امزارعونيناق�صونالتقريرينااإداريواماياحادامزارعن
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ع�����������دن�����������ان م���������ّك���������اوي
بساطة: ااحاد ليس وعاء عسل مكن من هب ودب ان يغرف 

منه!
ان مزارعين������ا وان كان يظ������ن البعض انهم عي������دون، قريبون، 
جدهم قرك عند حاجتك الفعلية، انهم واعون مس������تنيرون 
ف������ي ااغلب او ااعم، لذا فإنني ا اس������تغرب عند س������ماعي 
امزارع حس������ن الش������ايع يرصد ه������درا من ميزاني������ة ااحاد 
الكويت������ي للمزارعن لدى فتح اب النقاش حول تقريره امالي 
لسنة 2017، اامر الذي حدا أعضاء اجمعية للتحفظ عليه 
وعدم اقراره، وهذا لم يحدث طيلة 42 عاما مضت من عمر 

احاد امزارعن، ومعه حق، فكيف مثا ان يقدروا اعباء مجلة 
»ام������زارع« في ميزانية  2017نحو 44 الفا و409 دنانير وفي 
اميزانية التي س������بقتها  2016نحو 35 ألفا و64 دينارا، كيف 
وصلن������ا الى ه������ذا امبلغ او ذاك ع������د ان كان ااحاد يصرف 
على »امزارع« ذات امواصفات واحس������ن مبل������غ ا يتجاوز ال� 
10 آاف دينار س������نويا؟ ومع هذا، كان يطلب مني نائب رئيس 

ااحاد الكويتي للمزارعن آنذاك جاس������م احمد اامير � الله 
يذكره اخير � ان اقلل من مصاريف امجلة كي يغطي دعمها 

احكومي تكلفتها من دون زيادة او نقصان!
هذه هي قمة امس������ؤولية واامانة وااخ������اص، اما من يريد 
ان يكرم اآخرين ويس������اعدهم، ليحقق من خالهم مكاس������ب 
اخ������رى، فليكرمهم من ماله اخاص وليس من مال امزارعن، 
انظ������روا الى التقري������ر امالي لاح������اد ع������ام 2016/2017 
ومعن������وا صفحاته جيدا وخصوصا ي������ان »ب، ص33« امبن 
فيه������ا مصروف������ات ااحاد، وه������ذا على ما يب������دو ما يقصده 
امزارع خال������د العدواني ومثله كثيرون من امزارعن الكويتين 

امخلصن لبادهم ومؤسساتها امختلفة.
امه������م: ااحاد الكويتي للمزارع������ن كان امانة لدى من يتولى 
ادارته منذ س������نوات طوال، ل������ذا كان امزارع������ون قريبن من 
احادهم ملؤون قاعة غرفة التجارة والصناعة عن آخرها في 
كل جمعي������ة عمومية عادية كانت او غير عادية لاحاد وليس 
كما يحدث اآن يحسبون اموظفن الوافدين ضمن حضورها! 
آه كم نح������ن تواقون ادارة اول الرج������ال احترمن وحضور 
مثلي وزارة الش������ؤون.. مراقبن ومحاسبن في اجمعيات.

اختص������ار: امزارع������ون يري������دون من مثليه������م ان يعطوا وان 
يس������خوا، يريدونهم قدوة مكن ااقت������داء ها وموذجا مكن 
ااحت������ذاء ه، يريدون امثال الش������يخ عل������ي اجار الذي رفد 
ميزانية ااح������اد عد حرير الكويت مبل������غ محترم من دون 
ان تعلم يس������اره ما قدمت مين������ه، وكذلك فعل امرحوم احمد 
فه������د الطخيم، يريدون امثال امرحوم محمد احمد الرش������يد 
وجاس������م احمد اامير وغنام اجمهور الذي������ن كانوا يكرمون 
رؤس������اء الوفود الزراعي������ة العرية وغير العري������ة الزائرة من 
مالهم اخاص وليس من مال ااحاد الذي كانوا يديرونه في 

الثمانينيات والتسعينيات.. وللكام قية!
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رف�������ع ق����ض����اي����ا إرج�������اع 
أم����وال ات��ح��اد ام��زارع��ن

إشه���ار جمعي��ة 
ال�����ن�����ح�����ال�����ن 
واعتم��اد أسم�اء 
54 مؤسسً له��ا

هنأ رئيس ااحاد الكويتي للمزارعن 
راك فهد الصبيح سمو أمير الباد وسمو 
ولي العهد الشيخ نواف اأحمد والشعب 
الكويتي واأمة اإسامية مناسبة حلول 

شهر رمضان امبارك.
وأشاد الصبيح في تصريح صحفي جميع 
مجلس  جانب  إلى  لوقفتهم  امزارعن 
إدارة ااحاد الكويتي للمزارعن، اممثل 
الشرعي للمزارع الكويتي، مؤكدا أنه من 
دون مساندة امزارعن ا يستطيع أي 

مجلس العمل على الوجه الصحيح.
واثنى على التواجد الكثيف للمزارعن في 
اجمعية العمومية العادية الذي نظمها 
مجلس اادارة في 5/24 على الرغم 
من أن في ذلك اليوم لم يكن الطقس 
على ما يرام سبب موجة الغبار التي 
اجتاحت جميع مناطق الكويت، لكنهم على 
الرغم من ذلك تواجدوا وقالوا كلمتهم 
ااجماع، وقال: نلتمس العذر لكل من 

لم يحضر.
وأوضح الصبيح أن مجلس اادارة يحترم 
رأي اأغلبية من امزارعن الذين أدوا 
حفظهم على التقريرين ااداري وامالي 
منذ اأول من إريل لعام 2016 وحتى 

صدر قرار وزيرة الشؤون هند الصبيح اشهار جمعية النحالن الكويتية، وتضمن 
القرار:

مادة اولى: تشهر جمعية النحالن الكويتية مدة غير محددة وينشر ملخص نظامها 
ااساسي في اجريدة الرسمية.

مادة ثانية: ينشر هذا القرار في اجريدة الرسمية ويعمل ه من تاريخ النشر.
ملخص النظام اأساسي للجمعية م وزارة الشؤون تسجيل جمعية نفع عام حت اسم »جمعية 
النحالن الكويتية« طبقا احكام القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن ااندية وجمعيات 
النفع العام وتعدياته، ومقرها دولة الكويت مدة غير محدودة وتهدف اجمعية الى التواصل 
والتنسيق مع اجهات احكومية وغير احكومية لتشجيع النحال الكويتي في كل ما يخص 
ترية النحل ومنتجاته لزيادتها وتنوعها وامساهمة في اقامة معارض وندوات تثقيفية لتعريف 
امجتمع أهمية النحل ومنتجاته لكي تتوافر البيئة امناسبة لترية النحل في دولة الكويت. 

السادس من فبراير لعام 2017، وهي 
مثل قراة 10 أشهر من عمر امجلس 
الساق، وكان سبب التحفظ على عدد من 
امخالفات التي قام ها امجلس الساق 
كصرف كروت نزين أعضاء مجلس 
النقالة  تعبئة هواتفهم  اادارة وكروت 

والسفرات التي كبدت ميزانية ااحاد 
اآاف من الدنانير.

فوضت  العمومية  اجمعية  أن  واعلن 
مجلس ادارة ااحاد في رفع القضايا 
في محاكم الكويت للمطالبة إرجاع تلك 

اأموال الى خزينة ااحاد.
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كتبنافلاحميدان
يعتبر امزارع امرحوم طامي فاح الطامي من قدامى امزارعن 
في منطقة الوفرة الزراعية عاصر في داية شباه مطلع 
اأرعينيات من القرن اماضي كبار مزارعي الوفرة ويعتبر 
من امزارعن الشباب في عصره الذين ساهموا في زراعة 
الصحراء وكان من اوائل امزارعن في تلك امنطقة وشارك 
في إختيار أعضاء مجلس إدارة ااحاد الكويتي للمزارعن 
منذ نشأة ااحاد في عام 1974، وفي هذه الزاوية من مجلة 
ام��زارع نكتب هذه السطور التي عرفناها من جله سعود 
امزارعن من خال  يقدم خدمات إخوانه  الذي  الطامي 
منصبه مديرا إدارة شؤون اإقامة في محافظة اجهراء 
رتبة عقيد دكتور وال��ذي أكد أن خدمة امزارعن واجب 

وطني مشددا على أن امزارع الكويتي قَدم الكثير من جهده 
وماله من أجل تراب الكويت .

ونعود للمزارع امرحوم طامي فاح العجمي الذي عمل في 
مطلع  اارعينات عندما كان امزارع يزرع الطماطم والبطيخ 
ويأتي البذور من ايران وكان عدد امزارع فيها قليل جدا  
كان الطامي  واح��دا منهم، وفي ذلك الوقت أمر امرحوم 
الشيخ عبدالله السالم الصباح أن يعطي لكل صاحب ئر 
مزرعة ثم جرى مسح امنطقة من قبل البلدية عد ان جرى 

تصويرها من اجو.
وفي أوائل الستينات جرى اول إحصاء زراعي من قبل ادارة 
الزراعة التاعة لوزارة ااشغال عد ان زاد عدد امزارعن 

في اخمسينات إلى العشرات ثم إلى امئات.

ابن��ه العقي��د الدكت��ور س��عود الطام��ي يق��دم خدمات��ه للمزارعي��ن عب��ر ش��ؤون ااقام��ة بالجهراء

امرحوم طامي فاح الطامي من أقدم 
امزارعن الذين اقتحموا الصحراء

> العقيد�صعودالطامي
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شارك في غبقة اتحاد المزارعين ووعدهم بفتح أبواب اللجنة الزراعية البرلمانية لمقترحاتهم ومطالبهم

ح���م���دان ال���ع���ازم���ي : ح��ري��ص��ون ع��ل��ى ال��ت��ف��اع��ل  م���ع أي م��ق��ت��رح يخدم 
امزارعن فهم يشكلون ركيزة أساسية في توفير اأمن الغذائي في الباد 

قال رئيس جنة الش������ؤون الزراعية ف������ي مجلس اأمة النائب 
حم������دان العازمي أن  جنة الش������ؤون الزراعي������ة حريصة على 
التفاعل  مع أي مقترح يخدم شريحة امزارعن الكويتين أنهم 
يش������كلون ركيزة أساس������ية في توفير اأمن الغذائي في البلد. 
وأض������اف النائب حم������دان العازمي في تصري������ح للصحافين 
خال حضوره الغبقة الرمضانية التي نظمها ااحاد الكويتي 
للمزارع������ن مق������ر ااحاد في منطقة الش������ويخ ي������وم اأحد 
2017/6/11 أن هناك الكثير من امطالبات التي نادت رفض 

زيادة أس������عار أي من احروقات س������واء كانت على البنزين أو 

الديزل أن أي زيادة على اأس������عار تنعكس سلباً على امواطن 
ولهذا نرفض أي زيادة وفي أي خدمة مقدمة حتى زيادة سعر 
الكهراء لن نقبل ها سواء كانت على التجاري أو السكني  أو 

حتى ااستثماري.
ومن������ى العازمي أن يش������هد دور اانعقاد امقب������ل إقرار كل ما 
يطم������ح إليه امزارع الكويتي فأيدينا مدودة احاد امزارعن 
كونه مثًا عن كل امزارعن الكويتين ولهذا نحتاج إلى تعاون 
مع احاد امزارع������ن لتقدم كل مطالباتهم حتى يتس������نى لنا 

العمل إقرارها.
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تبادلااآراء
وم������ن جانبه قال رئيس ااحاد الكويتي للمزارعن 
راك الصبيح أن هذه الغبقة السنوية اعتاد ااحاد 
عل������ى إقامتها هدف تب������ادل اآراء وامقترحات ما 
يخ������دم مصلحة ام������زارع الكويتي فه������ذا احضور 
الكبير الذي ضم رئيس جنة الشؤون الزراعية في 
مجلس اأمة النائب حمدان العازمي ونائب رئيس 
الهيئة العامة للزراعة دعيج البرازي ووزير التجارة 
والصناع������ة الدكتور عبداحس������ن امدعج والدكتور 

محمد اخالدي عضو الهيئة العامة للزراعة.
وأش������ار إلى أن ااحاد الكويتي للمزارعن س������يعمل 
التنسيق مع رئيس جنة شؤون الزراعة في مجلس 
اأمة النائب حمدان العازمي لتذليل جميع العقبات 
وامشاكل التي تواجه امزارعن أمًا في زيادة اإنتاج 
خاصة أن هناك اجاهاً كبي������راً من امزارع الكويتي 
إل������ى احميات امبردة التي م������ن خالها زاد اإنتاج 
إل������ى ما يقارب 30 في امائ������ة والتالي فإنها  حتاج 

إلى زيادة تقالها.
وقال إن ااح������اد الكويتي للمزارعن حريص على 
زي������ادة مراكز ي������ع امنتجات احلي������ة وذلك هدف 
توفير اأس������واق ومراك������ز البيع أمام ام������زارع لكي 
يتمكن من عرض منتجاته أمام امستهلك في جميع 

مناطق الكويت.

> حمدامطريوخالدعبدالعزيزوفالحالعازمي

> امزارعونالزقاعوالدماكاأبناءعموابن�صاملوجابرالعازميوحمدامطريوالزميلعدنانمّكاوي

> امزارعانالدماكوام�صف
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ب��راك الصبيح : ااح��اد ينسق مع رئيس جنة 
ال������زراع������ة ف����ي م���ج���ل���س اأم�������ة ل���ت���ذل���ي���ل جميع 
ال���ع���ق���ب���ات وام����ش����اك����ل ال����ت����ي ت����واج����ه ام����زارع����ن

> جابرالعازميمعامزارعن> فهداحيانوعبداهبركاتوحمد�صنهاتالعتيبي

> الغريبةوالبطيوالفجيواجفران

> العازميواخ�صاب

> بدراجفرانوحمدامطريوبجادالعتيبيوابنه> فهددغيمانوحمدطحنونوحمدالدماك

> الدكتوراخالديوامزارعالعدواي
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> العازمياأبناءعم> النائبحمدانالعازمي

> الدكتورعبدامح�صنامدعجوالنائبحمدانالعازميو�صطامزارعن

> �صعدالعتيبيمعولدهوالزميلعدنانمّكاوي

> ح�صنبن�صاملوحمدالزهران > في�صلالدماكوحمدامطري
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القط������اع الزراع������ي تائ������ه.. والزراع������ة في 
الكويت إلى الهاوية.. ومش������اكل امزارعن 
تتفاق������م.. واخافات الش������خصية تعصف 
ااحاد الكويتي للمزارعن.. ذلك كله تقع 
مسؤوليته الدرجة اأولى على الدولة نعم، 
عل������ى الدولة أواً، أن تعمل جد على وقف 
انحدار الزراعة إل������ى الهاوية ثم يأتي دور 
امزارعن هذه العبارات القاس������ية خاطب 
نائب رئي������س ااحاد الكويت������ي للمزارعن 

اأس������بق جاس������م أحم������د اأمي������ر، احرر 
الزراع������ي في »اأنب������اء« و »امزارع« الزميل 
عدنان مَكاوي، والغضب يعتريه من احال 
الصع������ب ال������ذي وصلت إلي������ه الزراعة في 
الكويت وهو حال م������زر من مظاهره هجر 
العديد من امزارعن اأوائل ل امؤسسن 
للم������زارع اانتاجية في امناط������ق الزراعية 
للزراع������ة اإنتاجي������ة وحوي������ل الكثير من 
امزارع ف������ي الوفرة والعبدلي إلى منتزهات 

الزراعة إلى الهاوية.. وإنقاذها مسؤولية الدولة

ج���������اس���������م اأم�������������ي�������������ر: ام����������������زارع����������������ون ت���������ائ���������ه���������ون وس��������ط 
ال��������ص��������ح��������راء اح������������دودي������������ة ال������ن������ائ������ي������ة ف�������إل�������ى م������ت������ى؟!

ترفيهية وحدائق خاصة.
وقد عزا امزارع جاس������م اأمي������ر ذلك إلى 
جملة من اأس������باب أرزها موافقة الهيئة 
العامة لش������ؤون الزراعة والثروة الس������مكية 
على جزئة امزارع إلى مساحات تقل كثيراً 
ع������ن 50 ألف مت������ر مرع.. في الس������نوات 
اأخيرة وغياب اأحاث العلمية والتجارب 

الزراعية.. 
وإل������ى التراخي ف������ي تطبيق قرار س������حب 
القس������ائم الزراعية غير امس������تغلة زراعياً 
والتس������ويف في تشجيع امزراعن اجادين 
في الوف������رة والعبدلي ع������دم اموافقة على 
التوس������عات التي يس������تحقونها وإلى تراجع 
الدع������م احكوم������ي للقط������اع النباتي رغم 
اميزانية اجيدة امخصصة لهيئة الزراعة.. 
مبيناً أن للمزارعن امنتجن امثارين في 
العبدلي والوفرة وممثلي امزارعن اأوائل 
الفضل اأول في إنشاء هذه الهيئة.. وداً 
من أن تس������عى هذه الهيئة لرضا امزارعن 
كما كانت في الس������نوات اأولى لنش������أتها 
وحديداً أيام - الله يذكره اخير - الشيخ 
إراهيم الدعيج الصباح، صار معظم مثلي 
امزارعن يس������عون لرضا مس������ؤوليها عنهم 
مكاس������ب وأغراض ش������خصية - لأسف 
الشديد - وأنا آسف أن امفروض أن يكون 
ااحاد ونداً للهيئ������ة ا تاعاً لها.. نداً من 

أجل مصلحة امزارعن جميعاً..
وأض������اف نائب رئي������س ااح������اد الكويتي 
للمزارع������ن اأس������بق حوال������ي عق������د من 
الزمان من أواخ������ر الثمانينات حتى أواخر 
التسعينات متس������اءاً : أين نحن من اأمن 
الغذائ������ي امأمول ع������د كل اماي������ن التي 
صرفته������ا الدولة وتصرفه������ا هيئة الزراعة 
ودع������م امزارع������ن وامر������ن والصيادي������ن 
وغيرهم م������ن امش������تغلن وامهتمن تنمية 

> جا�صمااأمروعنمينهفهدالعودةوعبداهالرا�صد

> جا�صمااأمرمعامرحومحمدالدهاموبجادالبطي
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الث������روة الزراعية وتطويره������ا.. هل اأمن 
الغذائي يعني إنتاج خي������ار وطماطم.. وما 
إليه������ا فقط؟! أنا أتس������اءل وم������ن حقي أن 
أتساءل، أن القطاع الزراعي مهم وهام أو 
هكذا يجب أنه يهم نسبة كبيرة من الشعب 
صاحب هذه اماي������ن وأن هناك كويتين 
متهنون الزراعة اآن ويعتمدون عليها في 

كسب معيشتهم جزئياً..
وق������ال: أنا أرى ومن واقع جرتي الزراعية 
في العبدلي ومن واقع اهتماماتي القضايا 
الزراعية.. أن الزراعة في انحدار والقطاع 
الزراع������ي إل������ى الهاوي������ة.. وأن الدولة هي 

امس������ؤولة عن وق������ف هذا اانهي������ار وهذا 
اانح������دار تفعي������ل أعمال مجل������س إدارة 
هيئة الزراعة من اأمن الغذائي امنشود.. 
فالكثير من الناس ا يلمس������ون إجازاً من 
امجلس حتى مثلي امزارعن ا نلمس من 
معظمهم أي إج������از زراعي فهل امزارعون 
يريدون احاداً صام������اً للهيئة.. أو احاداً 
مهمته توزع البس������طات وكيفي������ة تأجيرها 
للغير.. وأنا أس������أل امزارعن، أن دورهم 
كبير ف������ي أن يكون احاده������م كما كان في 
سنواته اأولى وحتى الوسطى مدافعاً قوياً 
عن حقوقهم.. والوقائع تش������هد صحة ما 

أق������ول فرغ������م صداقتنا احميم������ة لرئيس 
الهيئ������ة العامة لش������ؤون الزراع������ة والثروة 
السمكية وأوتنا الصادقة وامخلصة للشيخ 
سعد العبدالله - طيب الله ثراه - لم نتردد 
أنا وزمائي ف������ي مجلس إدارة ااحاد في 
الثمانينات من نقد تباطؤ احكومة آنذاك 
في ااس������تجاة مطالب امزارعن وحقيق 
طموحاتهم.. وما ش������عرنا العجز.. مشينا 
وتركن������ا ااح������اد لغيرنا ليواصل امس������يرة 
الش������اقة.. أذك������ر ه������ذا م������ع اعترافي أن 
عصر الش������يخ إراهيم الدعي������ج في هيئة 
الزراعة كان حق العصر الذهبي للزراعة 
ف������ي الكويت، فق������د كان صاحب قرار ومن 
قراراته اجريئة أن يوجه الدعم احكومي 
لبن������اء ي������وت زراعي������ة ويح������ّدث الزراعة 
ويطّوره������ا.. داً من دعم خيار وطماطم.. 
ا فائ������دة منه إا لقلة م������ن الناس.. وكأننا 
نذهب إلى احدود في الش������مال واجنوب 

لنزرع اخيار وننتج الطماطم..!؟
والش������اهد من كامي أن ممثلي امزارعن 
الدور اأكبر في حقيق مطالب امزارعن، 
لذا فإن امزراعن مطالبون االتفاف حول 
احاده������م العريق وحض������ور جمعياته كما 
كانوا أيام كانت اجمعيات تعقد في غرفة 
جارة وصناعة الكويت.. مناقشة التقريرين 
اإداري وامالي مناقشة مستفيضة واعية، 
كي يكون هناك حكم في مصاريف ااحاد 
التي زادت كثيراً عن احد امعقول.. لكن ا 
حسيب وا رقيب من أصحاب مال ااحاد 

وهم امزارعون.. فإلى متى؟ وإلى أين؟

ي������ج������ب ت�����ف�����ع�����ي�����ل ق���������������رار س������ح������ب اح������������ي������������ازات غ������ي������ر ام�����س�����ت�����غ�����ل�����ة زراع���������ي���������ًا

ال������ت������وس������ع������ات ح��������ق ل������ل������م������زارع������ن اج����������ادي����������ن ف��������ي ال������ع������ب������دل������ي وال��������وف��������رة

> جا�صمااأمروزمياهخليفهالبنوانوعبداهالرا�صدمعوفدزراعي�صورياأماماأبراجالكويت
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دع������ا امزارع مصطفى حس������ن الوزان 
إلى نقاش جدي من قبل امتخصصن 
في الش������ؤون الزراعية حول أس������لوب 
الدعم احكوم������ي للمنتجات الزراعية 
النباتي������ة احلي������ة، أم������ًا تغيير هذا 
اأس������لوب، ليك������ون على ش������كل تقدم 
التي������ار الكهرائي ومي������اه الري مجاناً 
للمزارعن امنتجن، داً من اأسلوب 
احالي وامعمول ه منذ سنوات طوال 
في الكوي������ت ويتمثل في صرف الدعم 
احكومي النقدي على امنتج الزراعي 
احل������ي امباع عب������ر منافذ تس������ويقية 

محددة يومياً..
وقال »الوزان« ف������ي حديثه ل� »امزارع« 
أجرته معه وس������ط مزرعته الشاسعة 
في العبدلي آخر ش������هر مايو 2017م 
إن ائح������ة الدعم امعمول ه������ا حالياً 
غي������ر منصفة وغير عادل������ة وهي غير 
عملية وا علمي������ة للمزارعن امنتجن 
امتميزين، فمن الغن أو الظلم أن يكون 
دع������م البصل الناش������ف وهو محصول 
شبه اس������تراتيجي للباد وهام أو مهم 
أهلها جميعاً قريباً من الدعم احدد 
للخيار.. الذي ا يش������كل مادة رئيسية 

على موائدنا..
وخلص »الوزان« من عرضه امستفيض 
لفلسفة الدعم احكومي إلى امطالبة 

أن يكون هذا الدعم على شكل كهراء 
ومياه ري وليس على ش������كل وزن ثمري 
ومساحة مزروعة تناسب هذا الوزن.. 
وي������ع وفواتير ومنافذ تس������ويق ودالة 
ومراجعة ومحاسبة وغير هذا كثير.. 
عرض������ة للخط������أ ف������ي كل مرحلة من 

مراحل تسويقه..
وحال ص������رف الدعم عل������ى الكهراء 
وامي������اه توصيله������ا مجان������اً نضمن أن 
يس������تفيد منه امزارع امنت������ج وطريقة 
سليمة وآمنة أو مأمونة للدولة. أقصد 

من دون زيادة أو نقصان..

اأهميةالدورةالزراعية
وسَجل امزارع »الوزان« اعتراضه شدة 
عل������ى قيام اجه������ات امعني������ة اموافقة 
عل������ى جزئ������ة ام������زارع الشاس������عة في 
العبدلي والوفرة، موضحاً وفق جرته 
الزراعي������ة الطويلة الت������ي متد حوالي 
ثاث������ة عقود ف������ي العبدل������ي أوضح أن 

ي��دع���و استبدال الدعم النق��������دي بالكهرباء 

ال����������������������وزان: ام��������������زارع 
تتزايد  ال��ت��رف��ي�����ه��ي�����ة 
ع��������������ل��������������ى ح�����������س�����������اب 
اإن���������ت���������اج���������ي���������ة ف����ي 
ال���ع���ب���دل���ي وال����وف����رة

> امزارعم�صطفىالوزانوزميلهعو�سامطرييالعبدي

> مزارعوالبطاطاي�صتكونمنتراجعاأ�صعارهاهذاامو�صم
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للمزارعن، للتعويض عن نقص العمالة 
الزراعية امدر������ة القادمة إلى الكويت 
في الس������نوات اأخيرة.. وخصوصاً من 
اجالية البنغاديش������ية ل������دواع أمنية - 

كما يقولون -.
وأض������اف : اآلة تزيد الكفاءة اإنتاجية 
وتعّوض عن العمال������ة الزراعية ولطاما 
جر������ت اآلة ف������ي مزارعن������ا العبدلي 
واس������يما في زراع������ة البطاطا وجمعها 

توفيراً للجهد والوقت وامال..
مشيراً إلى أنه لم يزرع تقاوي البطاطا 
هذا اموس������م مع أن������ه أول م������ن زرعها 
مرتن في اموس������م الواحد في امواسم 
الس������اقة.. وحس������ناً فعل فمعظم امبيع 

منها هذا اموسم كان سعر خس..

�صبكالتظليلااأبي�س
وكي يس������تمر عطاء مزرعته كان امزارع 
»ال������وزان« يزرع ف������ي أنفاق متوس������طة 
احجم مغط������اة الش������بك اأيض يوم 
زيارتنا إحدى مزارعه العبدلي صحبة 
امزارع امخضرم ع������وض امطيري )أو 
محم������د( كان يزرع الفلف������ل احار أّما 
زراعة.. فمثل هذا الش������بك يقلل كثيراً 
من سطوة أشعة الش������مس على النبات 
فينمو ويترعرع وس������ط اأجواء الاهبة 

في العبدلي صيفاً..!

امزرع������ة الصغيرة ح������ول دون تطبيق 
ال������دورة الزراعية الضرورية لتحس������ن 
أداء اأراض������ي الزراعية خصوصاً في 
الكوي������ت ذات اأرض أو الترة الفقيرة 
امواد الغذائية وافتقارها مصادر امياه 
الطبيعية.. والتي تلزمنا إراحة جزء من 

اأرض سنوياً..

مبين������اً عض اآث������ار الس������لبية لتجزئة 
ام������زارع إلى خمس������ن ألف مت������ر مرع 
وأقل قول������ه: مناطقنا الزراعية صارت 
مليئة البش������ر قليلة الثمر ورما جد 
ام������زارع الترفيهية أكثر م������ن اإنتاجية 
اآن والس������بب الرئيسي امزارع صغيرة 

امساحة.. فإلى متى وإلى أين؟!

ميكنةالزراعة
هذا ويؤم������ن امزارع »ال������وزان« أهمية 
استخدام اآلة أو اماكينة الزراعية في 
الزراعة، أنها من أهم الوسائل امتاحة 

��������دي بالكهرباء والماء للمزارعين..

ال����������������������وزان: ام��������������زارع 
تتزايد  ال��ت��رف��ي�����ه��ي�����ة 
ع��������������ل��������������ى ح�����������س�����������اب 
اإن���������ت���������اج���������ي���������ة ف����ي 
ال���ع���ب���دل���ي وال����وف����رة

م��������ي��������ك��������ن��������ة ال�������������������������زراع�������������������������ة.. ت���������غ���������ن���������ي ع�����ن 
ق��������ل��������ة ال��������ع��������م��������ال��������ة ال������������زراع������������ي������������ة ام����������درب����������ة

27
  3

6
8

د 
عد

ال
 م

2
0
1
7

و 
وني

ي



أعلنت اأمانة العامة جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر 
وااتكار الزراعي عن فتح اب الترشيح للجائزة للعام 2018م 
الشروط  م وفق   2017/10/31 24/9 حتى  من  اعتباراً 
وامعايير التي تستند إليها إدارة اجائزة ومقرها دولة اإمارات 
العرية امتحدة - العن. وتشمل اجائزة خمس فئات هي 

فئة الدراسات امتميزة والتكنولوجيا احديثة وفئة امشاريع 
التنموية واإنتاجية الزراعية الرائدة وفئة »امنتجون امتميزون 
في قطاع النخيل« وفئة ااتكارات الرائدة وامتطورة خدمة 
القطاع الزراعي والفئة اخامسة فئة الشخصية امتميزة 

في مجال النخيل والتمر وااتكار الزراعي..

ج����������ائ����������زة خ����ل����ي����ف����ة 
التمر  ل��ن��خ��ي��ل  ال��دول��ي��ة 
وااب�����ت�����ك�����ار ال�����زراع�����ي

تسديد إيجارات القسائم الزراعية

دعت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية 
حائزي القسائم الزراعية في جميع امناطق الزراعية 
ستقوم  وإا  عليهم  امستحقة  امانع  كافة  تسديد  إلى 
اتخاذ كافة اإج��راءات القانونية جاه امتخلفن عن 

السداد..

فيصل الكندري: معالجة 
رم�������ال ط����ري����ق ص��ب��اح 

اأحمد
طالب النائب فيصل الكندري وزير 
اأشغال وقياديي الوزارة ضرورة 

التحرك صورة عاجلة معاجة الوضع في طريق صباح 
ااحمد ال��ذي حول الى أك��وام من الرمال، أدت الي 

تعرض امارة للحوادث.
وأضاف الكندري في تصريح صحافي أن الوزارة مطالبة 
معاجة الوضع حتى ا يتحول الطريق الى مآس يروح 

ضحيتها امارة.
وقال: كان من امفترض ان تكون هناك رقاة مستمرة 
من فرق اأشغال على الطرق صورة مستمرة معاجة اي 
وضع صورة عاجلة، حتى ا يتعرض امارة أي حوادث 

من شأنها أن تودي حياتهم.

السبيعي  النائب احميدي  شدد عضو مجلس اأم��ة 
يلتزم القطاعان احكومي واخاص  على ض��رورة أن 
عدم تشغيل العمال في أوقات الظهيرة، وذلك تزامنا 
مع دء تطبيق القانون رقم 6 لسنة 2010 والذي يقضي 
حظر تشغيل العمال في اأماكن امكشوفة من الساعة 
ال� 11 حتى ال� 4 عصرا في الفترة اممتدة من اأول من 

يونيو حتى نهاية أغسطس. 
وأكد السبيعي وجوب أن تراعي الشركات هذا الوقت 
دا من أن يلجأ العامل الى اجلوس حت الظال اأمر 

الذي يؤدي الى عدم اإجاز وتراكم العمل.

 ال��س��ب��ي��ع��ي: ض�������رورة اال�����ت�����زام ب��ع��دم 
ت���ش���غ���ي���ل ال����ع����م����ال وق������ت ال���ظ���ه���ي���رة

احتجاب مجلة امزارع
مناسبة حلول اإجازة الصيفية وانحسار اانتاج الزراعي 
في الكويت، حتجب مجلة امزارع خال الشهرين امقبلن 
يوليو وأغسطس على أن تعاود الصدور في سبتمبر امقبل 

إن شاء الله. وكل عام وأنتم خير.
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توفير  ال���ك���ه���رب���اء  وزارة  ع���ل���ى 
مولدات حماية مزارع الوفرة 
م�����ن ان����ق����ط����اع ال����ت����ي����ار ام���ت���ك���رر

نائبرئي�سااحادالكويتيللمزارعن

✷بقلم:عبداهحمدظاهرالع�ازمي

✷

امنا�صداتمنالرغمعل��ىمتكررةم�صاكلناتزالماااأ�صفم��ع
للمزارعنالكويتيااح��ادواأع�صاءرئي�سقب��لمنامتك��ررة
اانقطاعم�صكلةح��لعلىواماءالكهرباءوزارةيللم�صوؤول��ن
صلبا�يوؤثرم��االزراعيةالوف��رةمنطقةيللكهرب��اءامتك��رر
كبرةبخ�صائريت�صببب��لال�صيفف�صلخالالزراعةعل��ى
تراوحجدامرتفع��ةحرارةدرجاتنعي���سفنحنللمزارع��ن
يتطلبماالبادجنوبباأق�صىمئويةدرجةاخم�صنعند
لو�صعواماءالكهرب��اءوزارةيام�صوؤول��نقبلمنج��ادةوقف��ة

.ااأهميةوالبالغةالكبرةام�صكلةلهذهصريع�حل

ام�صكلةفهذهموؤقتهولي�ص��تنهائيةحلولو�صعيتماأنويج��ب
الكهرباءوزارةمنوامطلوبال�صيفصهور�خالعامكليتتكرر
منطقةالقط��عبع���سيالكهربائي��ةامول��داتت�صغي��لوام��اء
القطعهذهيالكهربائيالتياراي�صالصمانا�الزراعيةالوفرة
ا�صتمرارمناليومحادثهوكماانقطاعدونالتياري�صتمرحتى
وهيامنتجةام��زارعلت�صغي��لاحيويام��كانه��ذاياانقط��اع
ااأحمالزيادةبعدخا�صةامزارعنعنالعبءلتخفيفكثرة
اإيجادصرورة�اإىدعاماالرئي�صيةامحطةعلىالكهربائية

.امزمنةام�صكلةهذهحلصريعة�بدائل

مكتبيواماديةالب�صريةااإمكاناتزيادةويج��ب
يوجداااأ�صفومعبالوفرةالكهرباءطواري
واح��دةكهرب��اءط��واريءصي��ارة�ص��وى�
امزارعمئاتم�صاكللتغطيةفقط

هذهعلىتعتمدالقريبةامناطقوحتىبلالطرقمنوالعديد
كونهااىباا�صافةصكنية�منطقةاأ�صبحتفالوف��رةال�صيارة

الكبرةاامكاناتمنالعديداىوحتاجزراعيةمنطقة

صاركوا�الذي��نامزارعنجمي��عبال�صكرنتق��دماخت��اموقب��ل
الرم�صانيةغبقت��هللمزارعنالكويت��يااح��اداإدارةجل���س
نن�صىواالقط��اعاأبناءب��نااأخوةعل��ىيدللم��اال�صنوي��ة
العازميحمدانالنائبااأم��ةمجل�سالزراعيةاللجنةرئي���س
مبكروق��تيح�ص��راأن��هاإاالعدي��دةارتباطات��هرغ��مال��ذي
ووعدالكويتيام��زارعلهم��وموا�صتم��عمتاأخ��رااإايذه��بوم
لت�صريعباللجن��ةالن��واباإخون��همعاجه��دمنامزي��دبب��ذل
وكذلكامزارعنكاه��لعنالتخفيفصاأنها�م��نالتيالقوان��ن
امدعجعبدامح�صن.دااأ�صبقوال�صناعةالتجارةوزيرم�صارك��ة
مو�صولوال�صكرامزارعنواأبنائ��هباإخوانهامتوا�صلواهتمامه
والروةالزراعةل�صوؤونالعامةالهيئةاإدارةجل�سرئي�سلنائب
حمد.دالهيئةادارةجل���سوع�صوال��رازيدعيجال�صمكي��ة
الدعوةلب��واالذينامزارعنجم��وعالكبروال�صك��راخال��دي
ي�صتطيعمم��نكلعذرونقب��لالرم�صاني��ةالغبق��ةوح�ص��روا
اأع�صاءاإخوانكمقلوبيحفوظمكانكملهمونقولم�صاركتنا
العلياهون�ص��األخرباألفواجميعع��اموكلاادارةجل���س
يتمتعونوه��ماجميععل��ىامنا�صباته��ذهيعي��داأنالقدي��ر

.والعافيةبال�صحة



مجرد أرقام..! دعوة .. مسؤولي هيئة الزراعة

الشؤون ااجتماعية  وزارة  أص��درت 
 والعمل قرارها رقم 24 لسنة 2017 م
الوفرة  جمعية  إدارة  مجلس  حل 
مجلس  وتعين  التعاونية  الزراعية 

إدارة جديد.
وع��زا ال��ق��رار ال���وزاري ال��ص��ادر يوم 
ارتكاب  احل  هذا  29/9/2017م 

مخالفات مالية وإدارية جسيمة وردت 
تقرير اللجنة امرفوعة من قطاع التعاون 
للسيد وكيل وزارة الشؤون ااجتماعية 
والعمل للعرض على الوزير هند الصبيح 
ووفق القرار فإن مجلس إداة جمعية 
الوفرة يتكون اآن من عقل حري علي 

م���ج���ل���س م�����ع�����َن ل���ج���م���ع���ي���ة ال������وف������رة ال������زراع������ي������ة ال���ت���ع���اون���ي���ة

رئيساً مجلس اإدارة ومرزوق يوسف 
الرشدان نائباً للرئيس وراشد خلف 
خليفة أميناً للسر ومفلح مبارك مفلح 
أميناً للصندوق وكل من إراهيم عيسى 

امعتوق وعبدالكرم عامر منور هال 
ومساعد عبدالرحمن الكوس وناجح 
محمد شويرب العجمي وطال مرزوق 

منعي الصواغ أعضاء.

الحّية.. واأران����ب  ال��ط��ي��ور  م��ن  وال��ف��واك��ه  للخضار  ال��وف��رة  س��وق  إخ���اء 
حفاظً على سامة صحة اإنسان وبيئته 

أخلت اجهات امعنية سوق الوفرة للخضار والفواكه الكائن 
قرب السوق امركزي جمعية الوفرة التعاونية الزراعية وسط 
الشارع الرئيسي في الوفرة شارع محمد اجال السهلي 

من الطيور واأرانب احية امعروضة للبيع..
وتأتي هذه اخطوة وفق امزارع كر البكر في إطار سياسة 

احفاظ على سامة صحة اإنسان ويئته خصوصاً عد 
تداول أنباء عن إنتشار مرض انفلونزا الطيور في عض 
الطيور امراة في الكويت.. وتقادياً للروائح امنفرة امنبعثة 
من حظائر الطيور واأرانب في سوق أغلب نشاطه يع وشراء 

امنتجات الزراعية من خضار وثمار محلية ومستوردة...

مصروفات الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية 
98 مليوناً و 185 ألف دينار.. اإيرادات 7 ماين و 143 

ألف دينار فقط في ميزانية هيئة الزراعة التي صوت عليها 
اموافقة مجلس اأمة قبل أيام..! مجموع أموال ااحاد 
الكويتي للمزارعن وامطلوات كما في 31 مارس 2017م 
وفي التقرير امالي لسنة 2017/2016م امطبوع واموزع 
على امزارعن 2 مليون و 889 ألف و 589 ديناراً عام 
2017م وفي العام الذي سبقه 2016م لغ امجموع ثاثة 

ماين و339 ألف و520 ديناراً يعني دل الزيادة نقصان..!

فكرة توزيع قسائم على امتداد احدود الشمالية واجنوية 
للمتقاعدين الكويتين الذين لم يحصلوا على قسائم من 
الزراعة  هيئة  عنها مسؤولو  فكرة جيدة حدث  الدولة 
احالين والساقن، فهل دأت هيئة الزراعة في الراية 
استقبال طلبات التخصيص، كي ا نفاجأ أسماء امئات 
الذين حصلوا عليها عد فترة طويلة أو قصيرة دون غيرهم 
من يحلمون قسيمة زراعية.. مثل غيرهم من الناس..

امطلوب توضيح اأمر من أعلى امستويات وحديد مسطرة 
واحدة للتوزيع..
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أوراق خضراء

توتادودةح�ص��رةوالعب��ديالوفرةم��زارعيًموؤخ��راظه��رت
مناح�صرةه��ذهت�صببماامزارع��ناأقلقوظهوره��ااأب�صلوت��ا
الزراعيةامحا�صي��لم��نال��ذيالطماط��ممح�ص��ولتهدي��د
يام��زارعمعظميزراعته��اتنت�ص��رالت��يامهم��ةااإنتاجي��ة
انهااح�ص��رةه��ذهظه��وروخط��ورة،الزراعيت��نامنطقت��ن
منامزارع��نحا�صي��لعل��ىتق�ص��يمع��دودةاأّي��امخ��ال
تعرفم��اب�صب��بالنفاي��اتاإىباأكمله��اوتذه��بالطماط��م
خطرةاآفةوه��ي،اأب�صلوتاالتوتادودةاأوالطماط��مبحاف��رة
لتف�صيلهاالطماطمح�صولعل��ىعاليةتدمريةقدرةلها
مناأخرىنبات��اٍتمهاجمةعل��ىاإمكانياتهارغ��مالنباته��ذا
القدرةولهاااأوراقتهاج��مماوع��ادة،الباذجانيةالعائ��ات

علىمهاجمةال�صيقانوالثماركذلك.

الطماطمبزراعةاخط��ورةبالغةاأ�ص��راراإحداثمكنهاكم��ا
امحكمةغرامحميةالبي��وتاأوامك�صوفةاحق��وليخا�صة

.احرارةدرجاتارتفاعمعوتتكاثروتنمو

منهامراحلعدةمنفتتاألفالطماط��محافرةحياةدورةاأم��ا
مائلاأبي�سلونذاتال�صكلبي�صوي��ةفيهاوتكون:بي�ص��ةاأوًا
ًوحديداااأوراقعلىمتفرقب�صكلااأنثىوت�صعه��الل�صكري

علىاجزءااأعلىمن�صجرةالطماطم.

ذلكبعدوتتحولااأبي�ساللونتاأخذالبدايةي:يرقةثانيا
4, 5بنماطولهاويراوح،الفاحوالزهريااأخ�صراللوناإى

اإى7,7مناميليمر.

الرقةتوقفمرحلةال�صرنق��ةمثل:عذراءاأوصرنق��ة�ثالثًا
لولبيةوهي،ال�صكونمرحل��ةمراأي،والتغذيةاحركةع��ن
تن�صجهاحريريةخيوطمنوت�صنعالبنياللونتاأخذال�صكل

الرقةينهايةطورهاالرقيالرابع.

اللونرماديةااأجنح��ةمنزوجوله��ا:البالغةالفرا�ص��ةرابع��ًا
تن�صط.وطويل��ةخيط��يصكلها�ا�صت�صع��ارق��رونله��ااأنكم��ا
،ال�صم�سغ��روبوعن��دالباك��رال�صب��احيالبالغ��ةالفرا�ص��ة
اأجيالعدةولها،ااأوراقب��نالنهارصاعات�اأغلبيوتختب��ئ
.ع�صراثنتيعلىتزيدواع�صرةعنتقلاالواحدالع��امي
فرةخالبي�صة200و40ب��نالواحدةااأنث��ىتعطيكم��ا

حياتها.

معاجتهاتوجبام��زارعاإنتاجتهددالت��يااآفةهذهخط��ورة
يامزارع��نم�صان��دةته��بانالزراع��ةهيئ��ةينهي��بل��ذا
للمزارعنالتوعويةاللقاءاتتكثيفعرااآفةهذهمكافحة
غرامبيداتوتوف��رااآفةهذهعلىالق�ص��اءاأ�صاليبح��ول
اح�صرةهذهعل��ىللق�صاءالفعالةوال�صح��ةبالبيئةال�ص��ارة
ااإنتاجيةالذروةمو�صمبدايةمعامزارعنتقلقالتيال�صارة

.الطماطممنال�صيفية

ال�صمكيةوالروةالزراعةل�صوؤونالعامةالهيئةتبادراأنونتمنى
الو�صعهذامعاج��ةااإ�صراعيالزراعي��نبامهند�صنمثل��ة

قبلاأنتقعالكارثةيمو�صمالطماطمامقبل.

مطلوب من هيئة الزراعة وضع حلول 
سريعة مكافحة دودة توتا أبسلوتا

اأمن�صرااحادالكويتيللمزارعن

✷بقلم:جابرمرزوقالعازمي

✷



ام������زارع أحم������د الفجي م������وذج لارادة 
القوي������ة والعزمة اماضية ف������ي التعمير 
واانتاج مهما اشتدت وطأة امرض، فقد 
أصيب هذا امزارع الكرم جلطة حادة 
منذ ضع سنوات أسفرت عن إعاقة في 

حركة اليد اليسرى والقدم.
لك������ن ه������ذا وذاك ل������م ولن يقع������داه عن 

احرك������ة الدائب������ة واإنت������اج امثم������ر في 
مزرعته الشاس������عة ف������ي امدخل القدم 
منطق������ة الوف������رة الزراعية ف������ي أقصى 
جنوب الكويت، مؤكدا أن العقل الس������ليم 

واإرادة احازمة سر قوة اانسان.
صحي������ح ان غيا������ه عن مزرعت������ه عدة 
ش������هور للعاج في اخارج وهروب عدد 

ال�������������ف�������������ّج�������������ي: م�������ش�������ك�������ل�������ة ال����������ت����������س����������وي����������ق ال��������������زراع��������������ي 
م�����س�����ت�����م�����رة.. رغ���������م وج�����������ود اح���������ل���������ول.. ف������إل������ى م�����ت�����ى؟!

متهمً الجهات المعنية بالتقصير تجاه المزارعين المنتجين

من عمال������ه أثناء هذا الغياب القس������ري 
قلّص امزروع������ات احقلية واحمية في 
مزرعت������ه في الوفرة فلم ي������زرع البطاطا 
موسمن متتالين وهو الذي كان شهيرا 

إنتاجها.
لكن احياة دأت تدب من جديد حتى ان 
عض عماله عادوا عودته اليها، فلطاما 
كان كرما معهم جميعا من دون استثناء 

> امزارعاأحمدالفجيو�صطال�صحراء
32

  3
6
8

د 
عد

ال
 م

2
0
1
7

و 
وني

ي



في أوج قوته، وناكر اجميل ان حرام.
ورغم طء حركت������ه إا أنه قبل تصويره 
في ع������ض أرجاء مزرعت������ه، وخصوصا 
في ظال نخيل������ه امثمر ون مزروعاته 
احقلية من البامية التي س������بقها البصل 
والكوسا، أما في يوته الزراعية احمية، 
فقد كان������ت ات������زال ج������ود الطماطم 
والباذجان والفلفل احار والبارد، وقت 
زيارتنا له آخر ااس������بوع الثاني من شهر 

مايو 2017، ما يدل على أن الش������دائد 
تصق������ل الفرد العزي������ز النفس وا تقعده 
ع������ن العمل امثمر، فا ي������أس مع احياة 

وا حياة مع اليأس.

م�صكلةالت�صويقمزمنة
وعد سرده معان��ات��ه الشخصية ورحلته 
العاجية الطويلة في جمهورية التشيك 
وأماني������ا وامس������تمرة في ������اده الكويت 
انتقل للحديث عن معاناته الزراعية، ل 
ومعاناة اخوانه امزارعن امنتجن والتي 
يعزوها الى مش������كلة التس������ويق، يقصد 
مشكلة تسويق امنتجات احلية، فيبدي 
استغراه من عجز اجهات امعنية أهلية 
كان������ت أو حكومي������ة عن إيج������اد احلول 
اجذري������ة لها، ويقول: مش������كلة لها أكثر 
م������ن رع قرن من دون ح������ل، ل وتتفاقم 
شكل يهدد اإنتاج الوطني، ففي معظم 
أي������ام اإنتاج، نضطر لبيع معظم إنتاجنا 
الثمري أقل من س������عر عبوته الفارغة، 
فه������ل يُعقل ه������ذا؟! وإلى مت������ى ل وإلى 
أين.. نسأل ونحن صارون إن شاء الله 
فدواء الده������ر الصبر علي������ه، والتفاؤل 
ش������عارنا أنه نور احي������اة ودليل صدق 

اامان الله.
وخت������م امزارع »الفج������ي« التوصية على 
اإكثار م������ن زراعة النخي������ل والبمبر في 
مزارع الكويت كلها قوله: النخلة والسدرة 
عزيزتان علينا نحن الكويتين ونحن نحُنّ 

ال������ى ماضي اأجداد واآ������اء امكافحن 
الصامدين وس������ط الصحراء، لذا جدنا 
نهتم ما كانوا يهتم������ون ه من ترية إل 
وغن������م وماعز ون������زرع النخلة والس������درة 
والبمبر، تكرما لذكراهم الطيبة، وسواء 
رحنا أم خسرنا ماا منها، فنحن نشعر 
الراحة النفس������ية معها وفي ظالها وأنا 
شخصيا جدني معظم أيام اأسبوع في 
مزرعتي قبل مرضي وعده، وليبارك الله 

للجميع الصحة وامال والولد!

> �صجرةالبمر> جمعالطماطم
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برعاية رئيس ااتحاد الكويتي للمزارعين وبشعار كويتي طازج

ش����رك����ة ام���ن���ت���ج���ات ال����زراع����ي����ة ال���غ���ذائ���ي���ة
تخط���ط للتوّس���ع بع���دد 59 فرع���ً ف���ي الكوي���ت

وتسويق امنتجات احلية التي تشرف كل مزارع اجودة. 
واشار الى ان الشركة لديها خطة إعادة تأهيل كافة اسواقها نتمنى 
لهم التوفيق وللقطاع الزراعي امزيد من التطور واازدهار، وقال ان 
اي خط������وة تطويرية أي مرفق زراعي إجاز لكل القطاع الزراعي.
واحمد الله الكوي������ت زاخرة الطاق������ات وامزارعن الذي يعطون 
القط������اع من عرقهم وتعبه������م وجهودهم ويزودون الس������وق أفضل 

امنتجات عساهم عالقوة ومزيداً من النجاح لهذا القطاع. 
دوره قال رئيس مجلس ادارة شركة امنتجات الزراعية عبدالكرم 
تفتاف ان الشركة متلك 25 فرعا متوسط احجم وكبير في كافة 

ح������ت عنوان "كويتي  طازج" افتتحت ش������ركة امنتج������ات الزراعية 
الغذائية أولى اس������واقها لبي������ع امنتجات احلي������ة رعاية وحضور 

رئيس ااحاد الكويتي للمزارعن راك الصبيح.
الذي  اكد في تصريح صحافي ان ااحاد مد يده للتعاون مع اي 
جهة تسويقية تولي امنتجات النباتية احلية اولوية في اسواقها  

وقال ان ما رأيناه داخل السوق من حسن تنظيم  وتخصيص مكان 
ارز وميز للمنتجات احلية يثلج الصدر.

وتوجه الصبيح التبريكات للشركة على افتتاح فرع السامية متمنياً 
لهم امزيد من التوس������ع وافتتاح ااس������واق امشاهة خدمة الزراعة 
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مناطق الكويت ، مش������يرا الي انها تعمل في خطة توسعية طموحة 
للوصول الي 59 فرعا عقب ااس������تحواذ على الشركة قبل عامن 

من الهيئة العامة لاستثمار . 
واض������اف تفتاف  ان الش������ركة عمدت لتطوير كاف������ة الفروع لتكون 
أس������واق س������ور ماركت علي الط������راز احديث موضح������ا ان تكلفة 
التطوير لاسواق تعد كلفة عالية للوصول الي امستويات امطلوة 
في السوق الكويتي ا سيما مع التنافس الكبير ن أسواق التجزئة 

للمنتجات الزراعية.
ولفت الى ان كافة اجهات س������اهمت في إجاز اإجراءات سرعة 
متناهية للوصول الي وضعها التسويقي امطلوب مؤكدا ان الشركة 
رصدت ميزانية مفتوحة لتطوير وحديث ااسواق حسب اموصفات 

واحجم اموضوع من قبل الشركة.
واش������ار تفتاف الي ان ش������ركة امنتجات الزراعية تهدف ان تكون 
وجهة تس������ويقية معروفة وذات هوية رائدة في السوق الكويتي في 
مختلف امناطق مؤكدا ان الشركة تستهدف عدداً كبيراً من الزائن 

من خال التنافسية في امنتج وااسعار في نفس التوقيت. 
وذكر ان ااولوية في امتنجات الزراعية للش������ركة تركز علي امنتج 
احلي وذلك امتاك الش������ركة عدداً م������ن امزارع امتخصصة في 
منطقتي الوفرة والعبدلي مش������يرا إلى ان الش������ركة قامت تطوير 
ام������زارع للوصول الي اأهداف امرجوة وتقدم امنتج ذي الس������معة 

الطيبة وااسعار امناسبة للمستهلكن. 
ولفت الي ان خطط الش������ركة للتطوير وافتتاح الفروع امختلفة من 

شانة ان ينعكس ايجاا علي امساهمن ا سيما وان الشركة متلك 
نحو 87 % من اس������هم الشركة ما يعطيها الفرصة لإدارة وامضي 

قدما في عمليات التطوير.

عملال�صركةوخطةتطويرها
احدثت الش������ركة طفرة في مجال تسويق امنتج احلي منذ نشأتها 
اعتباره������ا احد امنافذ الرئيس������ّية لتس������ويق منتج������ات امزارعن 
الكويتين ومدى مس������اهمتها تطوير امنتجات الغذائية احلية عن 
طريق حس������ن جودتها وزيادة كمياتها وه������و ما أدى الى اعتبارها 
احد اجهات الرسمية امعتمدة لدى هيئة الزراعة لتسويق امنتجات 

االزراعية منذ عام 1986 وحتى اان. 
ومن اجل حقيق الغاية ااسمى للشركة في مجال العمل التعاوني 
والتي تتمثل في تقدم كافة احتياجات وخدمات امستهلك  عمدت 
الش������ركة الى اضافة نش������اط جديد الى اقي أنشطتها وذلك فتح 
أسواق لبيع امواد الغذائية والزراعية حتى تتمكن من خدمة امنتج 
احل������ي وعرض منتجات اخرى الى جانب������ه معتمداً في ذلك على 
أح������دث التقنيات في مجال انتقاء امنتج وعرضه ما يس������اهم في 
تدعيم امنتج احلي وخدمة امس������تهلك توفي������ر ما كافة متطلباته 

موقع واحد حت شعار" كويتي وطازج".
وكانت الباكورة في س������وق السامية على أن تليه اقي ااسواق كل 
من الراية واجهراء والصباحية والصليبخات وغيرها من ااسواق 

التي تنشط الشركة في اعدادها وجهيزها وإدارتها.

> براكال�صبيحيفتتحقرعجديدل�صركةامنتجات
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امطيري: اأوضاع في سوق اأن�دل�������س - 
م���ن���اش���دً ال���م���زارع���ي���ن ت��وري�����������������������د ال���ج�

أّكد عضو مجلس إدارة ااحاد الكويتي 
فيه  ال��س��وق  ورئ��ي��س جنة  للمزارعن 
محمد امطيري أهمية طرح الثمريات 
واخضراوات الصاحة من دون الطاحة 
في سوق احاد امزارعن في اأندلس كي 
يقل العرض منها  والتالي يزيد سعرها 
واأهم كي يحصل امستهلك على إنتاج 
جيد صالح لاستخدام اآدمي ويرفع 
سمعة امنتج احلي الوارد إلى هذا السوق 
الذي يعتبر واحداً من سوقن كبيرين 
في  احلي  امنتج  لتسويق  مخصصن 
الكويت والثاني هو سوق شركة »وافر« 

في الصليبية.
وقال امطيري إن اأوضاع التسويقية 
في سوق اأندلس تنتقل من حسن إلى 
أحسن مناشداً كل امزارعن امنتجن 
امساعدين في أداء مهمته الصعبة في 
إصاح حال السوق عد مدة طويلة من 
الفوضى التي تضرب أرجاءه ومن صور 
مساعدة امزارعن امأمولة هنا أن ا يسمح 
امزارع تنزيل الثمار امضروة أو غير 
اجيدة أو حتى النفلة إلى هذا السوق 
الهام وامهم جرياً وراء حساب الدعم 
احكومي امقرر على امبيع من امنتج 
احلي أن عض امستهلكن وخصوصاً 
من أصحاب عض امطاعم يقبلون على 
النوعية امتواضعة من الثمار ليشتروها 
أسعار خسة ويفرموها أو يطبخوها 
ويقدمونها لزانئهم.. وهذا يتم على حساب 

الثمار اجيدة )النخب اأول( التي ينزلها 
أو يطرحها معظم امزارعن في الوفرة 

والعبدلي.. فينزل سعرها.
وأضاف أن اأسعار يتحكم فيها العرض 
والطلب لكن يتحكم فيها التنظيم اجيد 

والعرض اجيد أيضاً وهذا ما يقوم ه 
مجلس إدارة ااحاد الكويتي للمزارعن 
احالي رئاسة راك الصبيح التعاون مع 
امزارعن امنتجن اجادين الذين يهمهم 
امصلحة العامة قبل امصلحة اخاصة 

36

  3
6
8

د 
عد

ال
 م

2
0
1
7

و 
وني

ي



�������س - الرقعي من حسن إلى أحسن..
������د ال���ج���ي���د م����ن ال���ث���م���ار وال���خ���ض���ار

ويوردون إنتاجاً رائعاً كماً وكيفاً أمثال 
الذي  ال��دم��اك  فيصل  الكبير  ام���زارع 
يستحق الفعل لقب »سلطان الزراعة 
في الكويت« عن جدارة واقتدار يتمثل 
من  امملوءة  اليومية  الصناديق  آاف 

خيرات اأرض الكويتية امباركة وها نحن 
في داية اأسبوع الثاني من شهر رمضان 
الفضيل وهو يطرح الطماطم واخيار 
والكوسا  نوعيه  والفلفل  والباذجان 
وغيرها كثير.. ويتعاون معنا تسويقها 

أسعار متهاودة جموع امستهلكن في 
هذا الشهر الفضيل.

ووعد »امطيري« مزيد من اإصاحات في 
سوق اأندلس - الرقعي- شاكراً العديد 
من رؤوساء اجهات امعنية مساعدتهم 
احاد امزارعن شأن تسويق منتجاتهم 
احلية الطازجة وخص الشكر محافظ 
الفروانية الشيخ فيصل احمود ومختار 

اأندلس متعب الفجي.

اإق�����ب�����ال ي���ت���زاي���د ع���ل���ى س���وق 
اح����اد ام����زارع����ن.. ل��ي��ل ن��ه��ار !

> حمدامطري
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 ... اأن�����دل�����س  ش���ب�����������رة  س��������������وق 
منتج����ات ط���ازجه وأسعار متهاودة 

كتبفهادالفحيمان:

أصبح سوق شبرة اأندلس للمنتجات 
الزراعية الوجهة الوحيدة للمستهلكن 
من قاطني امناطق احيطة وذلك لوفرة 
امنتجات الزراعية سواء كانت اخضار 

أو الفواكة .
كما يتميز سوق شبرة اأندلس للمنتجات 
الزراعية وفرة امنتجات احلية سواء 
كانت من اخضار أو الورقيات شكل 
يومي وطازج وأقل اأسعار ماجعل 
امستهلكن يحرصون على ارتياد هذا 
السوق للحصول على امنتجات احلية 

الطازجه .
مجلة " امزارع " رصدت آراء عدد من 
مرتادي سوق شبرة اأندلس للمنتجات 
الزراعية وأصحاب البسطات وخرجت 

التفاصيل التالية :

يوميحراج
ففي البداية قال مراقب شبرة ااندلس 
للمنتجات الزراعية مهند أو صادق ان 
سوق شبرة ااندلس يتميز الكثير من 
امزايا كوجود حراج يومي للمنتجات 

احلية الطازجة.

مجلة " المزارع " رصدت آراء المستهلكين وأصحاب البسطات

اخ����������ض����������راوات م�������ن ام������زرع������ة 
إل�����������������ى ال�������������س�������������وق م��������ب��������اش��������رة

> ورقياتن�صرةيوميًا
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وأضاف كما يتميز سوق شبرة ااندلس 
توفر جميع أن������واع امنتجات احلية 
وامس������توردة وذل������ك إرض������اء لرغبة 

امستهلك.
ون ان سوق شبرة ااندلس يفتقد 
الى وجود مدخل مستقل ومنفصل عن 
مدخل السوق امركزي لكي يسهل وصول 

امستهلك إليه سهولة ويسر.
وقال ان شهر رمضان من كل عام يشهد 
اقباا متزايدا على امنتجات احلية 
وامستوردة كاخضار والفواكه ولهذا 
يجب توقير مدخل رئيسي الى السوق 

من الطرق احيطة السوق.

تناف�صيةا�صعار
ومن جانبه قال أحمد سعيدي أن 
اقبال امس������تهلك على سوق شبرة 
ات  الزراعية  للمنتجات  ااندلس 
متزايداً عد استمرار توفر اخضار 

احلية وأسعار تنافسية.
وأضاف ان وف������رة اإنتاج الكويتي 
تبدأ من شهر نوفمبر وتستمر حتى 
شهر مايو من كل عام ما يساهم في 
استقرار اأسعار وانخفاضها شكل 

افت امام جميع امستهلكن.
وأش������ار الى ان امنتج احلي ات 
ينافس امنتج امس������تورد من حيث 
اجودة والسعر وذلك سبب اجهود 
التي يبذلها امزارع للحصول على 

افضل امنتجات.
وقال ان أس������عار الطماطم متغيره 
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وغير مستقرة حسب توفرها في 
اأسواق وزيادة الطلب عليها ولهذا 

جدها متغيرة وغير مستقرة.

اأ�صعارمتهاودة
أما منصور عبدالعزيز فقال ان سوق 
شبرة ااندلس للمنتجات الزراعية يتميز 
انخفاض اأسعار التي تبدأ من 100 
فلس للصندوق الثمري اإضافة الى 
جودة امنتجات خاصة احلية أنها 

تصل إلى السوق أوا أول.
وأضاف ان أسعار امنتج احلي ارخص 
من امنتج امستورد ما جعل ااقبال 

يتزايد على امنتج احلي.
وأش������ار الى ان امستهلك اصبح اكثر 
وعيا معرفة أنواع اخضار وجودتها 
واس������عارها ولهذا يجب على كل ائع 
عرض الثمر الط������ازج واجديد امام 

هذا امستهلك.

اقبالام�صتهلك
أما مصطفى عبدالرحيم فقال ان امنتجات 
احلية ميزت اخضار والورقيات 
امتنوعة وهو ما جعل اقبال امستهلك 
يزيد على هذه اأنواع احلية كونها 

منتجات طازجة.
وأض������اف اعمل منذ ثاث س������نوات 
في سوق ش������برة ااندلس للمنتجات 
الزراعية واصبح امنتج الكويتي في 
تطور مستمر سبب اجهود التي يبذلها 

امزارع الكويتي.

امحليتوفر
ومن جانبه قال صالح عبود ان سوق 
شبرة ااندلس للمنتجات الزراعية يشهد 
اقباا متزايدا سبب توفر امنتج احلي 

وجودته وتدني أسعاره.
وأضاف ان امس������تهلك فضل امنتج 
الكويتي اكثر من أي وقت مضى وذلك 
س������بب تطور امنتج الكويتي ووفرته 

في السوق.
كما استطلعت مجلة امزارع آراء عدد من 
امستهلكن في سوق شبرة ااندلس:
فقال عبدالله محمد ان سوق شبرة 

ااندلس متاز ج������دا وذلك لتوفير 
جميع امنتجات حت سقف واحد فهو 
يسهل على امس������تهلك عملية البحث 

عن امنتجات.
وأضاف ان سوق شبرة ااندلس يتميز 
منتجات ذات جودة عالية وأس������عار 
مناسبة ل نراها في اغلب اأحيان 

تنافسية.

الزبائني�صتقطب
وأما تركي العازمي فقال ان قرب سوق 
شبرة ااندلس من امناطق السكنية 
جعله يستقطب الزائن وامستهلكن 

من امناطق احيطة.

وأش������ار الى ان ما ميز سوق شبرة 
ااندلس امساحات الشاسعة احيطة 
ه والتي تسهل علينا الوقوف سهولة 
ويسر دون احاجة الى عناء البحث 

عن مواقف للسيارات.

ام�صافاتاخت�صر
ومن جانبه قال فاح امطيري ان سوق 
شبرة ااندلس اختصر علينا امسافات 
ووفر لنا امنتجات احلية الطازجة.

وشكر ااحاد الكويتي للمزارعن على 
هذا السوق الذي وَفر الوقت واجهد 
وامال على امستهلك والتي نتمنى ان 

يتكرر في كل امناطق.

دعا الدكتور عبداحسن امدعج إلى تشكيل مجلس استشاري 
من كبار امزارعن في امناطق الزراعية إسداء النصح وإداء 
والعمل على معاجة عض قضايا  امشورة  وتقدم  ال��رأي 
التي تتعلق إدارة  امزارعن مع عضهم البعض، خصوصاً 
ااحاد الكويتي للمزارعن.. مركزاً على أهمية إنهاء اخافات 
ن مثلي امزارعن أو القائمن عليه قدماً وحديثاً هدف 
التفرغ الكامل مناقشة قضايا امزارعن وإيجاد احلول امناسبة 
الزراعة  أمر  امعنية  الدولة  جهات  في  امسؤولن  مع  لها 

وامزارعن في الباد..

استغرب نائب رئيس امجلس البلدي مشعل اجويسري من 
دخول  طنا من القرع إلى الباد دون فحص وغير صاحة 
لاستهاك اآدم��ي، حيث م تأكيد إصاتها العديد من 
الثقوب وفقدان اخواص الفيزيائية، مشددا على ضرورة 

فحص اماجو الواردة قبل توزيعها.
وقال اجويسري في تصريح صحافي إنه وعد ضبطية الرقي 
الفاسد والتي ضبطها رجال اجمارك قبل دخولها الباد 
مطلع الشهر اجاري نصدم قرع غير صالح لاستهاك، 

مطالبا تكثيف التفتيش واإجراءات حيال هذه امنتجات.
ون ان هناك عامات استفهام كبيرة على امنتجات الواردة 
من احدى الدول امجاورة التي تدخل الباد ووجوب فحصها 
قبل توزيعها على اجمعيات واأسواق اموازية، واحفاظ على 

صحة وسامة امستهلكن من تناولها.
وذكر انه قبل تداول القرع م فحصه في مختبرات هيئة الغذاء 
والتغذية وتأكد انه غير صالح لاستهاك اآدمي ويوجد ه 
عفن ظاهري وإصاة احشرات 
وتغيير اخواص الفيزيائية، 
ومت إحالة امخالفن إلى النياة 
اإجراءات  اتخاذ  التجارية 

الازمة حيال اأمر.
اجهات  اجويسري  وناشد 
امختصة مثل البلدية وهيئة 
الغذاء والتغذية ووزارة التجارة 
واإدارة العامة للجمارك مراقبة 
امنتجات الغذائية، خصوصا 
أننا مقبلون على دخول شهر 

رمضان.

> د.عبدامح�صنامدعج

> م�صعلاجوي�صري

> جانبمن�صوقاحادامزارعنيااأندل�س

40

  3
6
8

د 
عد

ال
 م

2
0
1
7

و 
وني

ي



دعا الدكتور عبداحسن امدعج إلى تشكيل مجلس استشاري 
من كبار امزارعن في امناطق الزراعية إسداء النصح وإداء 
والعمل على معاجة عض قضايا  امشورة  وتقدم  ال��رأي 
التي تتعلق إدارة  امزارعن مع عضهم البعض، خصوصاً 
ااحاد الكويتي للمزارعن.. مركزاً على أهمية إنهاء اخافات 
ن مثلي امزارعن أو القائمن عليه قدماً وحديثاً هدف 
التفرغ الكامل مناقشة قضايا امزارعن وإيجاد احلول امناسبة 
الزراعة  أمر  امعنية  الدولة  جهات  في  امسؤولن  مع  لها 

وامزارعن في الباد..

استغرب نائب رئيس امجلس البلدي مشعل اجويسري من 
دخول 26 طنا من القرع إلى الباد دون فحص وغير صاحة 
لاستهاك اآدم��ي، حيث م تأكيد إصاتها العديد من 
الثقوب وفقدان اخواص الفيزيائية، مشددا على ضرورة 

فحص اماجو الواردة قبل توزيعها.
وقال اجويسري في تصريح صحافي إنه وعد ضبطية الرقي 
الفاسد والتي ضبطها رجال اجمارك قبل دخولها الباد 
مطلع الشهر اجاري نصدم قرع غير صالح لاستهاك، 

مطالبا تكثيف التفتيش واإجراءات حيال هذه امنتجات.
ون ان هناك عامات استفهام كبيرة على امنتجات الواردة 
من احدى الدول امجاورة التي تدخل الباد ووجوب فحصها 
قبل توزيعها على اجمعيات واأسواق اموازية، واحفاظ على 

صحة وسامة امستهلكن من تناولها.

الدكتور امدعج يدعو لتشكيل مجلس استشاري زراعي في الكويت

الجويسري: تشديد الرقابة على امنتجات الغذائية

وذكر انه قبل تداول القرع م فحصه في مختبرات هيئة الغذاء 
والتغذية وتأكد انه غير صالح لاستهاك اآدمي ويوجد ه 
عفن ظاهري وإصاة احشرات 
وتغيير اخواص الفيزيائية، 
ومت إحالة امخالفن إلى النياة 
اإجراءات  اتخاذ  التجارية 

الازمة حيال اأمر.
اجهات  اجويسري  وناشد 
امختصة مثل البلدية وهيئة 
الغذاء والتغذية ووزارة التجارة 
واإدارة العامة للجمارك مراقبة 
امنتجات الغذائية، خصوصا 
أننا مقبلون على دخول شهر 

رمضان.

> د.عبدامح�صنامدعج

> م�صعلاجوي�صري
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يطالب اتحاد المزارعين بمساندة المنتجين في العبدلي والوفرة..

ناشد ام��زارع جاسم سهيل الشمري - 
اجهات امعنية أمر الزراعة وامزارعن 
في الكويت إلى معاجة مشكلة هروب 
للعمل  مزارعهم  من  الزراعين  العمال 
لدى الغير في مواقع أكثر راحة ومااً من 

امواقع التي جلبوا للعمل فيها أصًا.
وقال في حديثه ل� »اأنباء« و »امزارع« 
من وسط نخيله الباسق في العبدلي أول 
شهر يونيه 2017 م إن امزارع يعاني كثيراً 
من أجل احصول على موافقة اجهات 
من  قليل  ع��دد  امعنية خصوص جلب 

عدد العمالة امسموحة له وعد وصولها 
الكويت يهرب معظمها من دون ردع أو 
حساب للهارب أو من يأويه أو يعمل لديه 
ل إنهم يستدعوننا أحياناً لنقطع لعاملنا 
الهارب تذكرة ويعود من حيث أتى عد 
أن عمل سنوات طوال لدى الغير، فأي 

إنصاف هذا؟!
وأضاف أمن سر ااحاد الكويتي للمزارعن 
اأسبق جاسم السهيل: إنني أثنى على 
العمومية  دع��وة زميل لي في اجمعية 
لاحاد الكويتي للمزارعن امنعقدة في 

مبنى ااحاد الشويخ يوم 24/5/2017م 
ضرورة أن يساندنا احادنا العريق توفير 
عمالة وقت حاجتنا، فمن غير عمال ا 
نستطيع أن ننتج في مزارعنا احدودية 

النائية.

ال�صقيعي�صربالبطاطا
كما نبغي من مجلس إدارة إحادنا اجديد 
امنتخب أن يتحمس كما نتحمس نحن إلى 
فكرة تعويضنا نحن امزارعن امنتجن 
وخصوصاً للبطاطا.. عن أضراراً الصقيع 
الذي دَمر محصولنا من البطاطا شتاًء.. 
وهذا حقنا ولن يضيع حق وراءه مطالب 
صلب.. مذكراً أن اأضرار عن الكوارث 
الطبيعية حق للناس في ادهم وخصوصاً 
الزرع  امزارعن منهم كي يقدروا على 

مرة أخرى..
وعزا تراجع إنتاج البطاطا هذا اموسم 
إلى  زراع��ه��ا  ل��دى معظم  ونوعية  كمية 

الصقيع شتاًء.

م�صتو�صفالعبديبدائي
كما يلزمنا في العبدلي تطوير امستوصف 
الصحي الوحيد والذي لم يتطور الشكل 
الذي يناسب دولة الكويت منذ سنوات طوال، 
ماذا لم تصل يد التطور إلى هذا امستوصف، 
كما وصلت امنشآت اأخرى في الباد، 
هل تنقصنا اأفكار والكوادر واأموال؟ 
ا أظن ل ا اعتقد! الذي ينقصنا من 
يطالب لنا نحن امزارعن جدية وإخاص 
ومتاعة. فاحقوق تبي حلوق.. وكفانا 
خافات ن مثلي امزارعن ليتفرغوا 

الكوارث  ع��ن  الحكومي  التعويض  ��م��ري: 
َ

ال��ش
امنتجن ل��ل��م��زارع��ن  ح���ق   .. ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة 

> امزارعجا�صم�صهيلال�صمري

> البطاطايظالالنخيل
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مشاكلنا الزراعية وقال نريد مستوصفاً 
متطوراً شكًا ومحتوى كي نلقى ويلقى 
عمالنا الغاا التعبانن امساكن.. كل ما 
يخفف عنهم الوجع واألم السرعة اممكنة 
ومن دون اضطرارنا لنقلهم إلى اجهراء 
أقرب مكان من العبدلي كي يعمل أشعة 
أو يخلع سناً أو يجبر كسراً.. وفي هذا 
ثواب.. وطاما نحن في رمضان الفضيل 
فأنا أوصى عمال امزارع خيراً ومن يكرم 

العامل يكرمه الله والعامل..

ت�صويقالتموريالكويت
ونظراً لقرب نضج ثمار النخيل امثمر 
الباسق في مزرعته الشاسعة القدمة 
الله  أحمد  أواً  »الّسهيل«  ام��زارع  قال 
امثمرات  النخات  مئات  سامة  على 
النخيل  من خطر سوسة  مزرعتي  في 
احمراء التي تضرب العديد من مزارع 
العبدلي عد أن ضرب العديد من مزارع 

الوفرة ونخات اجنوب..
فمنذ أن دأت الزراعة في العبدلي وحديداً 
من عام 1983 وأنا أهتم هذه النخات 
الرائعات وأهتم ااستفادة القصوى من 
ثمارها في امراحل امختلفة لإثمار لحاً 
)خال( ورطباً ومراً وقد أفلحت كما 
العبدلي في  العديد من مزارعي  أفلح 
تصنيع مور فاخرة منها.. يد أننا نريد 
أن تساعدنا الدولة في تسويق هذه التمور 
أسعار مرحة، مشدداً على أهمية ااهتمام 
تصنيع التمور امنتجة في الكويت على 
اعتبار أنها تسهم الفعل في حقيق اأمن 

الغذائي امأمول في ادنا.. الكويت.

> �صجرةااأراكلدىامزارعال�صمرييالعبدي

> القرعيجوديالعبدي
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عيد ساري: الخضار ا تنقطع من مزارعنا..
ل��ك��ن ال��ت��س��وي��ق ص��ع��ب وال���دع���م ردي

يطالب بحصة من الثمر المدعوم .. لكل مزارع في الوفرة والعبدلي

يعتبر امزارع عيد ساري العازمي من امبدعن في عالم الزراعة 
فهو يعكف من وقت آخر على التفرد إنتاج ثمريات فريدة من 
نوعها عبر مزرعته الشاسعة  في منطقة الوفرة الزراعية كان 
آخرها كما رأينا خال زيارتنا لها في منتصف شهر مايو 2017 
زراعة البطيخ اأصفر أو كما يسمونه هنا الرقي اأصفر في 
احقول امكشوفة وعلى مساحة واسعة من اأرض أي شكل 

جاري والرقي اأصفر.. أصفر اللون من الداخل وأخضر 
اللون من اخارج.. وهذا قليل في الكويت، فنحن رأينا من ذي 
قبل الرقي اأحمر أي أحمر من الداخل وأخضر من اخارج 
ولم نر من قبل كما رأينا في مزرعة عيد ساري هذا النوع 
اآسيوي - كما يقول امزارع عيد - الداخل أصفر واخارج 

أخضر وهذه امساحة اجيدة.

مزارعمبدعومكر
وامزارع عيد ساري ليس مبدعاً وحسب ولكنه من امزارعن 
امكثرين في الزراعة واإنتاج وخير دليل فواتير يعه الثرية 
للعديد من احاصيل الزراعية التي ا تنقطع في مزرعته معظم 
أيام السنة اتداء من اخيار والفلفل نوعيه احار والبارد 
والفاصوليا والطماطم واخس وانتهاء البطاطا مروراً الزهرة 
واملفوف والباذجان والبامية، فالفواتير تبن جاء أن تنزيله 
اليومي يتجاوز األف صندوق ثمريات يومياً يتضاعف كثيراً 

أيام ذروة اإنتاج احلي في الكويتي..

رّق���������������������ي أص�����������ف�����������ر وف���������ل���������ف���������ل ب���������������������ارد ح���������ل���������و.. 
ث�������������م�������������ري�������������ات ج����������������دي����������������دة ف����������������ي ال��������������وف��������������رة
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ووفق ماحظاتنا لزياراتنا امتكررة مزرعة عيد ساري ففي كل 
موسم لديه اجديد في عالم الزراعة سبب كثرة سفرياته 
للدول الزراعية وحرصه على جلب البذور اجديدة وجريبها 
في مزرعته ثم تعميمها لديه ولدى إخوانه ومعارفه امزارعن 
في الوفرة، وفي الزيارة لفت انتباهنا زراعته اموّسعة الناجحة 
لنوع طويل من الفلفل، نصفه العلو ارد ونصفه السفلي حار..! 

يعني فلفل حار ارد أو ارد حار.. في قرن واحد.

حا�ص�صةالثمار..
لكن هذا اإنتاج امتنوع واجيد الذي جود ه مزرعة عيد 
ساري العازمي الوفرة ا يباع سعر جيد معظم اأيام، كما 
يقول امزارع أو خالد، والسبب كثرة اإنتاج امماثل إنتاجه 
في السوق احلية وا حل كما يقول مشكلة تسويق امنتجات 
الكويتية إا تحديد نسبة معينة من زراعة محصول في امزرعة 
الواحدة حسب مساحتها إن كانت تعتمد على الزراعة احقلية 
أو على حسب عدد يوتها احمية إن كانت تعتمد على الزراعة 
احمية فمن خال احاصصة التي يطالب ها امزارع عيد 
ساري يتنوع اإنتاج واأه��م يكون حجم اإنتاج متقاراً من 
حجم ااستهاك احلي.. أما إذا قينا كما نحن اآن ومنذ 
سنوات طوال ننتج مئة ألف صندوق خيار يومياً - مثًا - في 
الوقت الذي يحتاج سوقنا خمسن ألف منها فقط، فسنظل 
نبيع اخيار سعر خس ا يكاد يغطي سعر التكلفة.. ويظل 
امستهلك محروماً من أصناف زراعية أقصد ثمريات وخضار 
يحتاجها على مائدته يومياً ودوماً.. فالكل منا يفضل زراعة 
اخيار أنه محصول سريع النمو وكثير العطاء وطاما دعمه 
احكومي على وزنه فلن نتردد على طرح اخيار الضخم والكبير 
امختزن للماء في السوق احلية لبيعه ما تيّسر من فلوس 
غية احصول على دعمه وخصوصاً في امرحلة اأولى من 
الدعم أشهر 4 و 5 و 6 امضمون فيها الدعم للمزارع امنتج.. 

وصدق من قال اخيار هو احصول النقدي للمزارعن..
والذي أريد أن أصل إليه - يقول امزارع عيد ساري العازمي 
- هناك خطأ في زراعتنا وفي تسويقنا وفي دعمنا أيضاً وقد 
آن اآوان عد أن زاد اانتاج كثيراً أن يجتمع امعنيون الشأن 
الزراعي ليضعوا احلول اجذرية مشكلة التسويق الزراعي 

ل ومشكلة اإنتاج الزراعي.
وللعلم، فإن خبرة امزارع الكويتي زادت وهذا يساعده على 
زيادة إنتاجه من الثمريات مع التبكير أو التأخير في إنتاجها، 
وها هو امزارع الكويتي يزرع ذور الطماطم احقلية في عض 
يوته الزراعية احمية امبردة تبريداً محكماً الكرتون واماء 
العذب، فنحصل على إنتاج شبه مستمر من الطماطم.. فنحن 
اآن ومنذ ضع سنوات ننتج الطماطم طوال أشهر السنة 
ما عدا شهرين في الصيف تقريباً عد أن كنا قبل عقد من 
الزمان فقط ننتجها ثاثة أشهر أو أرعة أشهر على أحسن 
تقدير في السنة فالتطور الزراعي مستمر والسبب زياراتنا 

امتكررة للدول الزراعية وجلب أفضل البذور والتقاوي منها 
الزراعية وأغاها.. فمن  امستلزمات  واستخدامنا أحدث 
كان يصدق أن يبقى مزارع مثل فيصل عوض الدماك ينتج 
الفراولة حتى منتصف شهر مايو وينزل العديد من مزارعي 
والزهرة  ل  والبروكلي  واملفوف  البطاطا  والعبدلي  الوفرة 

والطماطم خال مايو احار وكميات جارية! ..

> اإنتاجالرقييحقولالكويت

> امزارععيد�صاريواأوادهيالوفرة
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البغيلي: متمّسكون بمزارعنا.. 
ربحنا أم خسرنا.. سعدنا أو شقينا

منتقدً اأقام واأفواه التي تتحدث عن انهيار أسعار اأراضي الزراعية

يبيها، فالسعر اجيد الذي يبيع فيه امزارع 
البغيلي البطاطا خال شهري ديسمبر 
ويناير وفبراير أيضاً يعّوضه عن كميات 
إنتاج تقاوي البطاطا امخزنة في البرادات 
داخل الكويت حوالي خمسة أو ستة 

قال اأقدمون »خير مكان في الدنيا سرج 
ساح« وأنا أقول ومن منطقة العبدلي 
الزراعية على احدود الكويتية العراقية أن 
خير مكان في الدنيا أرجاء مزرعتي وسط 
امنطقة الذهبية في جنوب العبدلي الزراعية..

ويضيف سعد البغيلي لذا فإني اق فيها 
أزرع وأعمر كما كنت من قراة ثاثن 
الكبير  أخي  ومنهم  وإخواني  أنا  سنة 
البغيلي الذي يعتبر اآن  سعود تيعان 
ومنذ سنوات عديدة مضت أكبر مزارع 
يزرع وينتج طاطا امائدة في »أم نقا« في 
العبدلي وأمن صندوق ااحاد الكويتي 
للمزارعن اأسبق، فهو يزرع البطاطا 
مرتن في السنة الواحدة، مرة مبكرة 
من التقاوي امخزنة التي يأخذها من 
إنتاجها آخر شهر مايو ويحفظها مبردة 
حتى يزرعها في أكتور ومرة ثانية من 
التقاوي امستوردة التي يشتريها من شركات 
زراعية محلية ويزرعها في يناير، لذا جد 
مزرعته دائمة التسويق من البطاطا..

ووفق جرة »البغيلي« في زراعة طاطا 
امائدة توسع فإن الزراعة امبكرة تعطي 
سعراً أفضل أنها قليلة والسوق احلي 

أشهر من مايو حتى أكتور تقريباً.
وفي هذا الصدد يقول ام��زارع سعود 
نبيع صندوق  كنا  »ام���زارع«  ل�  البغيلي 
حوالي  امبكرة  ال��زرع��ة  من  البطاطا 
دينار.. لكننا نضطر لبيع إنتاجنا من 

زراع���������������������������ة ال���������ص���������ي���������ف ف��������������ي ال�����������ك�����������وي�����������ت غ���������ي���������ر م������ج������دي������ة 
أس����������واق����������ن����������ا ي�������������غ�������������رق  وام���������������س���������������ت���������������ورد  م�������������رب�������������ح�������������ة..  أو 
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الزراعة العادية أو التقليدية نصف هذا 
امبلغ ل ورع دينار في أحاين كثيرة 
والسبب كثرة اانتاج الكويتي من البطاطا 
من شهر إريل حتى آخر مايو تقريباً.. 
لكن اإنتاج الغزير من تقاوي البطاطا 

السعر..  تدني  يعوضنا عن  امستوردة 
يعني لكل من الزراعتن امبكرة والعادية 
مزايا وعيوب.. لذا أنا أزرع مرتن في 
السنة الواحدة وسأظل أزرع البطاطا 
وتوّسع، رغم معاناتنا سبب قلة العمال 

وقلة امياه امعاجة التي تصل مزرعتي 
هنا في أم نقا..

مي�صورة..معمورةمزرعتي
وعودة على دء يقول أخوه امزارع سعد 

ال����ش����م����س أف����ض����ل م����ع����ّق����م ل���ل���ت���رب���ة ال����زراع����ي����ة 
ام�������وب�������وءة ب������ال������دي������دان واأم��������������راض واآف���������ات
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تيعان البغيلي كما قلت لك يا وعصام 
مزرعتي عزيزة علي وغالية على قلبي 
وهي امكان امفضل لي حتى في أشهر 
الصيف دائم زيارتها والعيش فيها يوم أو 
يومن من اأسبوع مع أنني ا أزرع طيلة 
أشهر الصيف، فقط أحاول مع عمالي 
القائل احفاظ على حياة امزروع فيها 
من نخيل وعلف أخضر إطعام أغنام 
امزرعة وحيواناتها امختلفة.. واحمد 
لله أشعر أن مزرعتي مطورة ومعمورة 

وميسورة وهذا رضا من الله علينا..
فالزراعة في أشهر الصيف القائظ في 
ادنا أقصد أشهر 8/7/6 عذاب في 
عذاب حتاج إلى جهد ووقت ومال كبير 
غير مجد أن  والسوق غالباً  وكثير.. 
الواردات الزراعية والغذائية من اخارج 
تكثر في أسواقنا وتنافس مثياتها احليات 
إن وجدت كالطماطم مثًا، فالطماطم 
في اد الشام محصول صيفي وإنتاجها 
في الصيف عند اأردنين والسورين 
واللبنانين.. وحتى عند امصرين غير 

مكلفة كما هو حال إنتاجها عندنا في 
أشهر الصيف إذ يلزمها تبريد وماء عذب 
كثير.. فلماذا كل هذا العذاب.. دعونا نريّح 
أرضنا وجعل الشمس حرارتها العالية 
تلفحها، كي تفلح ونفلح في زراعتها مع 
داية شهر سبتمبر وأكتور وهو داية 

موسمنا الزراعي في الكويت.. 
فالشمس أكبر معّقم للترة امووءة اآفات 
والديدان واأمراض.. فلنستفد ما حبانا 
الله من شمس قوية في أشهر الصيف 
للتخلص من آفات ترتنا الزراعية التي زادت 

في السنوات اأخيرة.. شكل مقلق..
برحةواأر�سصرحة�وجوه

وخ�صرةن�صرة
امهم يعود امزارع سعد البغيلي ليوضح 
أنه سيتمسك مزرعته سواء كان سعر 
مترها الواحد دينار أو عشرة دنانير.. 
ولن يرضى عنها ديًا ا في الشقايا وا 
في غيرها من مناطق الكويت اأخرى 
وهو يقول هذا اآن وكان يوّد أن يقوله 
ل�»امزارع« منذ مدة طويلة عندما كثر 

ن��������������������خ��������������������ّزن ت��������������������ق��������������������اوي ال�������������ب�������������ط�������������اط�������������ا اح���������ل���������ي���������ة 
م����������������ن م�������������اي�������������و ح�����������ت�����������ى ن�������������زرع�������������ه�������������ا ف����������������ي أك���������ت���������وب���������ر

> اأوراقالبطاطالتغذيةاحيوانات
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وراء هذه اأقام واأفواه عض جار 
الكويت الذين يريدون أن نيأس نحن 
امزارعن لنتخلص من أراضينا ونبيعها 
لهم أسعار خسة وعدها سواء أرادتها 
الدولة أو لم تردها.. يضاعفون سعرها 
أو يحصلون على أسعار عالية تثميناً 
لها.. ل��ذا فأنا ��اٍق وأدع��و غيري من 
مزارعي العبدلي للبقاء وعدم االتفات 
لدعوات يعها أو للتنازل عنها للغير.. 
والنسبة لي مزرعتي الشرحة البرحة.. 
ذات اخضرة والنضرة ا تقدر ثمن.. 
وليس  لها  حائز  مجرد  كنت  لو  حتى 
مالكاً كما يقول، فهي مثل انتي عزيزة 
علَي ا مكن أن أتركها.. في السراء 
أو في الضراء.. فهل وصلت الرسالة 
لتسكت اأقام واأفواه التي دأت في 
الفترة اأخيرة على التحدث عن انهيار 
أسعار اأراضي في العبدلي واستمرار 
هذا اانهيار.. فاأسعار ا تهمنا ولن 
تهّمنا.. امهم : أن نبقى منتجن نافعن 
لبادنا وأهلينا.. وأن نعيش أوقاتاً هيجة 
سعيدة مع إخواني وأصدقائنا منها.. 
هذا هو الهدف السامي والغاية الطيبة 

من وجودنا هنا.. والسام ختام..

ننشغل كثيرًا باحفاظ على 
حياة أشجار امزرعة.. صيفًا 

الكام عن نية الدولة سحب مئات من 
مزارع العبدلي استثمارها نفطياً أو في 
الغاز منها.. وانتقد امزارع  استخراج 
»البغيلي« عض اأقام واأفواه التي 
اأراضي  أس��ع��ار  انهيار  ع��ن  تتحدث 
في منطقة العبدلي الزراعية مبيناً أن 

> اإنتاجالكويتمنالطماطميتمددم�صاحةوزمنًا
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،امناخيةللظروفن�صبةالكويتيالزراعيالن�صاطفيهايقلالتيال�صهورمنيوليوصهر�يعتر
ون��وداأننو�صحاأه��مالعملياتالزراعي��ةالازمة�ص��واءللنبات��اتامزروعةاأوامزم��عزراعتها.

التقويم 
الزراعي 
لشهر 
يوليو

النباتية وام�����ص�����دات  اأس���ي���ج���ة  م����ن  ال���ي���اب���س���ة  ااج��������زاء  إزال�������ة 

النخيـل
>  ري أشجار النخيل امثمرة حتى ا 

تتأثر الثمار العطش.
>  تغطية عذوق النخيل حمايتها من 
الطيور وخاصة عند حول الثمار من 

اخال إلى الرطب.
>  م��ق��اوم��ة اح��ش��رة ال��ق��ش��ري��ة إن 

وجدت.
>  مقاومة مرض أسوداد القمة وخاصة 

في الفسائل احديثة للزراعة.

الخضراوات والمحاصيل
>  مكن زراعة كل من الرقي وأهم 
أصنافه )شارلستون جرأي- الشيلياع 

- اك- واجو يبلي(.
>  البطيخ اأصفر )أسويت ملون- 

أناناس- هالي ست وواجن(.
>  كما مكن زراعة ذور البرير.

المشاتل
>  حضير امشاتل لزراعة ذور اخضروات 

في مطلع الشهر القادم.
>  حرث اأرض وتسويتها.

>  إضافة اأسمدة العضوية القدر 
امطلوب.

>  حضير مستلزمات احماية عند 
الزراعة.

ااشجار المثمرة
>  ري اأشجار حسب احاجة حتى 

ا تتساقط الثمار.
>  ااستمرار في إزالة السرطانات 
غير امرغوة التي تظهر على سوق 

اأشجار أواً أول.
>  رش اأشجار لتفليل البخر وإزالة 
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اأترة قدر اإمكان ويفضل أن تكون 
إما في الصباح الباكر أو في امساء.

الوقاية من اآفات واأمراض النباتية
>  ال��دي��دان اخ��ض��راء على اجت 

والشمام والرقي.
الثمار  وذاة  احمراء  العناكب    <

على الرقي.
>  امن على النباتات الداخلية.

على  ال���ب���رغ���وث���ي���ة  اخ���ن���اف���س    <
املوخية.

الشمام  ع��ل��ى  ال����ذ����ول  م����رض    <
والبطيخ.

>  ام����ن وال���ذ���ا���ة ال��ب��ي��ض��اء على 
احمية. ال�����زراع�����ة  ف����ي  اخ����ي����ار 

المسطحات الخضراء
>  يجب قص امسطحات اخضراء 

الطول امناسب.
>  إجراء عملية التحديد منع النباتات 

من اامتداد خارج منطقة الزراعة.
>  الري الدوري.

اأسيجة النباتية
>  تقص اأسيجة أح��د اأغراض 

اآتية:

>  التشكيل.
>  إزالة اأجزاء الياسة. وفي أي 
من احالتن اد من حديد اأجزاء 
امراد التخلص منها ثم البدء في التنفيذ 
حتى ا يؤثر ذلك على مهام السياج 

وشكله.
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الغب��ار بع���س ي�صحبه��ا ق��د كم��ا اأغ�صط���س صه��ر� ي اح��رارة درج��ات ارتف��اع ي�صتم��ر
م��نزائ��دةلكمي��اتحاجته��افت��زدادامزروع��ةللنبات��اتالتبخ��رارتف��اعاإىي��وؤديم��ا
مي��اهال��ريلذل��كيج��بتنظي��مال��ريواإعط��اءالنبات��اتالق��درال��كايح�ص��بحاجته��ا.

التقويم 
الزراعي 
لشهر 

أغسطس

ج���������������������ن���������������������ي ث��������������������������م��������������������������ار ال�������������������������ب�������������������������رح�������������������������ي ال��������������ش��������������ه��������������ي

النخيـل
>  مواصلة احصاد وجني الثمار في اأصناف امبكرة 
وامتوسطة ومعاملة الثمار احصودة حسب نضجها وظروف 

استهاكها.
>  ري أشجار النخيل عد اانتهاء من جمع احصول أن 

ذلك يساعد على تكوين الطلع للموسم امقبل.
>  جهيز احفر لفسائل النخيل التي سوف تزرع في الشهر 
القادم وذلك إزالة مخلفات البناء وتكسير طبقة اجاتش 
إذا وجدت على عمق )1.5 - 2م( من سطح اأرض كما 

يجب أن تكون احفرة مناسبة حجم الفسيلة.

ااشجار المثمرة
>  العناية ري اأشجار امثمرة خاصة أشجار اموالح حتى 

ا تنضج الثمار رديئة.
>  تقليم اأفرع امتهدلة والتشاكة وإزالة اأفرع اجافة 

والسرطانات.

المسطحات الخضراء
>  زراعة ذور النخيل في امكان امعد لها احديقة وقص 

امسطحات اخضراء مع إجراء عملية التحديد.
وتشمس  فتعزق  اج����ازون  ل��زراع��ة  اأرض  جهيز    <
ويخلط السماد البلدي ها وتسوى اأرض وتروى حتى 
تنبت احشائش ثم تزال وتسوى ثانية وتترك لشهر أكتور 

موعد الزراعة.
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اأسيجة النباتية
>  مكن ااستمرار في قص وتشكيل احواجز النباتية 

حسب الغرض الذي زرعت من أجله.
>  مكن زراعة اجديد من اأسيجة في هذا الشهر.

اأشجار والشجيرات
>  تقليم اأف��رع امتهدلة لأشجار والشجيرات وإزالة 

اأفرع اجافة مع موااتها الري امنتظم.

الخضر والمحاصيل
>  العمل علي حضير الترة عد إزالة قايا احصول 
وتقسيمها حسب  وتسويتها  وحرثها  تسميدها  الساق 

احصول امراد زراعته للفترة الشتوية.

الوقاية من اآفات
>  مكافحة اآف��ات التي تظهر في ه��ذا الشهر ومنها 
احشرة القشرية واللفحة السوداء على النخيل ومرض 

موت البادرات في امشاتل واحاصيل امزروعة حديثاً.
>  تعقيم البيوت احمية عد استشارة امختصن وقاية 

النباتات.
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دعا امدير العام لشركة »رقان الزراعية« 
در محمد الفريح امزارعن إلى ااعتماد 
على اميكنة في أعمالهم الزراعية توفيراً 

للوقت واجهد وامال.
وقال في حديثه ل� »امزارع« ليس هناك 
سبيل لتفادي مشكلة نقص العمالة الزراعية 
في الكويت سوى اميكنة الزراعية، فآلة 
زراعية مثل احراثة قادرة على إجاز 
ما ينجزه عشرة عمال - مثًا - أيدهم 
ومعاولهم في مكان واحد ووقت يقل 

كثيراً جداً.
ونوه كذلك أهمية اأخذ نظام الري 
اأتوماتيكي في احقول والبيوت الزراعية 
قوله: »إن تطبيق هذا النظام احديث 
في الدول الزراعية امتقدمة صار أكثر 
ضرورة في مزارع الكويت اانتاجية وفي 
حدائقها العامة واخاصة لتناقص عدد 
العمال الزراعين، وتوفير امياه احيوية 
لكل نبات أو شجرة حسب حاجتها الفعلية 

للمياه من دون زيادة أو نقصان.
موضحاً أن الري التنقيط والري الرش 
أو الرذاذ امائي من أهم سبل الري احديثة 
في العالم، ومن خال الري اأوتوماتيكي 
يتحقق الكثير، فباإضافة إلى توفير عدد 
العمال نحافظ على الترة من التملح 
ونعطي النبتة أو الشجرة ما يلزمها من 

ال��ف��ري��ح: ال���ري اأوت��وم��ات��ي��ك��ي واآل��ي��ات 
ال���ح���دي���ث���ة ف����ي ال����ح����ق����ول ال����زراع����ي����ة

لتوفير الوقت والجهد والمال والعمالة والمياه

سماد مذاب مع اماء، كما نضمن ريها في 
الليالي امظلمة، خصوصاً في أيام الصقيع، 
حيث يلزم الري لتبديد مخاطر الصقيع 

في عض ليالي الشتاء الباردة.
أما في الصيف، حيث تصل درجة احرارة 
عندنا إلى اخمسن درجة مئوية فلزام 
علينا نحن امزارعن - ري نباتاتنا وأعشانا 
وأشجارنا عدة مرات في اليوم الواحد وأي 
تأخير في احداها يسبب خرااً ودماراً 
يصعب تعويضه. اأمر الدي يرهق عمال 
الري امزرعة أو احديقة الواحدة، فما 
الك امنطقة كلها، وا سبيل لتوفير امياه 
للنباتات صيفاً طوال النهار إا اعتماد 
أسلوب الري اأوتوماتيكي التنقيط أو 

الري الرشاشات.
فمن خال محبس واحد للمياه في احقل 
كله يشتغل أوتوماتيكياً مكن ري جميع 
النباتات فيه ثاث مرات أو أكثر أو أقل 
يومياً حسب رمجته من قبل اإنسان 
نفسه، وفي حالة حدوث أي خلل يصدر 
صوتاً أو إشارة فورية اصاح هذا اخلل 
من قبل امشرف امداوم في غرفة التحكم 

السرعة امناسبة.

الرياأوتوماتيكيا
وأضاف »الفريح« أن نظام الري اأوتوماتيكي 
لتوفير عمال الري وكذلك اعتماد اميكنة 
أو اآلة في اأعمال الزراعية معمول ه 
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في الدول الزراعية امتقدمة فمن خال 
زراعي واحد على جرار زراعي متعدد 
ااستخدام مكن زراعة وري ومكافحة 
وحصاد حقل زراعي أو مجمع زراعي 
طويل عريض سهولة وسرعة واتقان معاً 
ومن خال آلة جز للعشب مكن تشذيب 
مساحة كبيرة من امسطحات اخضراء 

في فترة وجيزة واتقان تام.
وقال: في هولندا - مثًا - ا أحد يعمل 
يديه في امشاريع الزراعية، حتى جمع 
سقال  عبر  آلياً  يتم  امعلقة  الطماطم 
مرتفعة تتحرك أوتوماتيكياً فيحصلون 
ماماً  وص��اح��ة  سليمة  طماطم  على 

لاستهاك.
ون أن لدينا في الكويت شركات رائدة 
في عالم مد شبكات الري احديثة ومكن 
الزراعية  امناطق  في  عليها  ااعتماد 
لتوفير الوقت واجهد وام��ال والعمال 
في أعمالنا الزراعية الكبرى والصغرى 

سواء سواء.

البذورامقلدة
وحذر در الفريح امزارعن من شراء 
أو  أي مستلزم  أو  أو اأسمدة  البذور 
مادة زراعية من غير وكائها اأصلين 
أو الشركات الزراعية امعتمدة في الباد، 

وقال: أن هناك من يبيع للمزارعن ذوراً 
أو مبيدات يجلبها معرفته أسعار أقل 
كثير من أسعارها في الشركات الزراعية 
الكويتية داخل الكويت وهذا أمر محفوف 
امخاطر على واقع الزراعة ومستقبلها 

في الكويت.
الشركات  م��ن  ال��ش��راء  أهمية  م��ؤك��داً 
الزراعية امعروفة في الكويت حتى لو 
الشركات  أعلى أن هذه  كان سعرها 
تبيع امادة الزراعية عد فحصها والتأكد 
من سامتها وتطاقها من امواصفات 
اموضوعة معرفة الرجال امتخصصن 

في امجال الزراعي.
وقال: آفة العمل الزراعي اآن »التقليد« في 
يع البذور وامستلزمات وامواد الزراعية 
والتقليد في مثل هذه اأي��ام متقن ا 
يدركه كل امزارعن، كما يجري إعادة 
تعبئة للبذور، لتحديثها والتاعب نوعيتها 

وأحياناً عددها، وهذا ا يدركه امزارع إا 
عد فوات اأوان وضياع اموسم الزراعي 
عليه، ناهيك اأضرار البيئية والصحية 
استخدام مبيد مهرب ا يتناسب مع 

ظروف الكويت وأجوائها وقوانينها.

زراعةاجديد
ونصح در الفريح امزارعن تجريب 
اأصناف الزراعية اجديدة في كل موسم 
جانب توسعهم زراعة اأصناف القدمة 
امجرة، ففي عالم الزراعة يوجد اجديد 
دائماً واجديد قد يكون أفضل من القدم، 
والتجرة، ففي عالم الزراعة يوجد دائماً 
واجديد قد يكون أفضل من القدم، 
والتجرة أكبر رهان ومن اأفضل للمزارع 
أن يزرع الصنف الواحد على مدار أيام 
اموسم من خال زراعة البذور امبكرة 

والتأخرة للصنف الواحد..

> اا�صتخدامالهوزيالريالزراعي
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أشترطت امادة الثانية لطالب الترخيص أن 
يكون كويتي اجنسية ولديه رخصة جارية 
مؤسس������ة أو ش������ركة من قبل وزارة التجارة 

تسمح له مزاولة النشاط امطلوب.
وينت ام������ادة الثالثة أن������ه يقتصر البيع 

على اأنشطة التالية:
> مأكوات خفيفة.

> حلويات ومعجنات.
> مرطبات.
> كافتيريا.

> يع اخضراوات والفاكهة.

> امواد الغذائية )البقاات(.
> امشروات الساخنة والباردة.

> العصائر.
> اأيس كرم.

> يع الثلج.
> مطعم.

ومنحت امادة الراعة مدير عام البلدية أو من 
يفوضه في ذلك احق في إلغاء أي نش������اط 
من اأنشطة امسموحة أو إضافة أي أنشطة 

أخرى التنسيق مع اجهات ذات العاقة.

امواقعامخ�ص�صة
وس������محت امادة اخامسة للسيارات امتنقلة 
والعرات )الوحدات امتنقلة(، اخاصة لبيع 
اأنشطة امسموح ها امواقع التالية فقط:

- مواقف احدائق العامة وامتنزهات.
- مواقف الوجه������ات البحرية والش������واطئ 

العامة.

- امواقع امخصص������ة لاحتفاات الوطنية 
وامهرجانات.

- امواق������ع امخصص������ة إقام������ة امع������ارض 
امرخصة شريطة موافقة اجهات امعنية.

- مواق������ع التخيي������م )خال فت������رة التخييم 
فقط(.

- منطقة الشاليهات شريطة موافقة أماك 
الدولة.

- اأندي������ة الرياضي������ة ش������ريطة موافق������ة 
النادي.

التري������ة  ومناط������ق  الزراعي������ة  امناط������ق   -
احيوانية.

- نق������اط امدخ������ل واخروج م������ن اخطوط 
الس������ريعة التي خارج خط التنظيم على ان 
تبعد 100م من ح������رم الطريق و500 م من 

ااستراحات.
- امواقع احدودية )الس������امي – العبدلي – 

النويصيب(.

وأعطت امادة السادس������ة مدير عام البلدية 
أو م������ن يفوضه ف������ي ذلك احق ف������ي إلغاء 
اأماكن امس������موح ها من دون امطالبة أي 
تعويض من صاح������ب العاقة، كما يجوز له 
ومن يفوضه ف������ي ذلك احق في إضافة أي 
أماكن أخرى إضافة إلى اأماكن امس������موح 

ها التنسيق مع اجهات ذات العاقة.
وح������ددت امادة الس������اعة امواصفات الفنية 

للوحدة امتنقلة وفقا للتالي:
- تقتص������ر أس������اليب البي������ع امتج������ول على 
الس������يارات امتنقلة امجهزة، ويحظر ما دون 
ذل������ك حيث تكون اأوعي������ة والصناديق التي 
تس������تعمل لبيع ضائعهم مستوفية للشروط 

وامواصفات الفنية والصحية.
- أن تكون الوحدة مصممة ش������كل جمالي 
جذاب يتناس������ب مع البيئة الكويتية واماركة 

العامية.
- أن تكون السيارة ذات موديل حديث أي ا 

تزيد سنة التصنيع عن 6 سنوات.
- يت������م حدي������ث الديك������ورات اخارجية كل 

خمس سنوات.
- توفي������ر اإض������اءة الكافي������ة ف������ي م������كان 
التحضي������ر والتعامل مع الغ������ذاء في أماكن 
التقدم والتحضير إضافة الى توفير مكان 
مناس������ب لتخزين الغذاء وفقا لنوع كل مادة 

على حدة.
- يش������ترط في الوح������دة الغذائي������ة امتنقلة 
أن تك������ون جدرانه������ا وأرضياتها وأس������قفها 
مصنوعة خصوصا لهذا النوع من الوحدات 
من مواد س������هلة التنظيف وف������ق مواصفات 
قال������ة لامتص������اص وليس فيها ش������قوق او 

فتحات.
- أن تكون امواد امستخدمة الهيكل للوحدة 
امتنقلة م������ن اخارج والداخل من امواد غير 

القالة للصدأ.
- اأس������طح امستخدمة في حضير وإعداد 
ام������واد الغذائية يراعي أن تك������ون من مواد 

ملساء مقاومة للصدأ.

السماح ب� 11 نشاطً و15 مواصفة للسيارات امتنقلة والعربات امقطورة في أرجاء الكويت
من ضمنها بيع الخضراوات والفاكهة المحلية الطازجة في الشوارع

امقطورةوالعرب��اتامتنقلةال�صي��اراتائحةمنن�صخ��ةعلىالقب�سالزميل��ةح�صل��ت
برئا�صةااأخراجتماعه��ايالكويتلبلدي��ةواماليةالقانونيةاللجن��ةاقرته��اوالت��ي
واإجراءاتالعرباتو�ص��روطبيعهاام�صموحااأن�صطةصمل��ت�التيامو�صىعليامهند���س
امتنقلةبال�صياراتيق�صداأنهالائحةمنااأوىامادةوحددتالرخ�صةعلىاح�ص��ول
اخفيفةاماأكواتوبيعوح�صراإعدادامجهزةامتنقلةبالوحداتامقطورةوالعربات

وامرطباتواموادالغذائيةوغرهامنااأن�صطةااأخرىام�صموحبها.

> امهند�سعليامو�صى
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- أن تكون الوحدة معزولة عازل حراري من 
اخارج للحفاظ عل������ى امواد الغذائية داخل 

الوحدة من التلف.
- توفير مول������د كهراء )أي مصدر كهرائي 
ثات( في الوحدة امتنقلة ذي حجم مناسب 
وكام صوتي لتقلي������ل اازعاج، وذلك أن ا 
يتس������بب في أي إزعاج او ضرر للمجاورين 
عل������ى أن تكون وص������ات الكهر������اء مغطاة 

مؤمنة من نادي السامة امهنية.
- توفي������ر إض������اءة مناس������بة م������ن الداخ������ل 

واخارج.
- ض������رورة توفير مكيف هواء لتلطيف اجو 

الداخلي للوحدة.
- ض������رورة توفي������ر ثاج������ة حف������ظ امواد 
الغذائي������ة في الس������يارات س������واء اأولية أو 

امعدة للتقدم.
- توفير خزان مياه.

- توفي������ر حوض لغس������ل اأي������دي موصول 
ش������بكة تصري������ف تنتهي الى خزان س������فلي 

للوحدة امتنقلة.
ووضعت امادة الثامن������ة إجراءات احصول 
على رخصة للس������يارات امتنقل������ة لبيع امواد 

الغذائية وامشروات:
1 – موافق������ة اإدارة العام������ة لإطفاء على 

السيارة.
2 – موافقة اإدارة العامة للمرور.

3 – تتم تعبئة ااستمارة واستيفاء امستندات 

والش������روط امطلو������ة لرفع الطل������ب للجهة 
امختص������ة )ادارة تراخيص خدمات البلدية( 
ووزارة التجارة إصدار التراخيص حس������ب 

النماذج وااشتراطات اموضحة اآلية.
4 – تت������م معاين������ة الس������يارة امتنقلة من قبل 

البلدي������ة امعنية للتأكد من توافر الش������روط 
الفنية الساقة.

5 – أخذ موافقة البلدية امعنية على اموقع 

ونوعية النشاط واالتزام ه.
6 – صاح������ب الس������يارة امتنقلة على رخصة 

جارية خاصة النش������اط على ان تكون كل 
سيارة نشاطا واحدا فقط ويجوز للمؤسسة 

او الشركة اكثر من سيارة.
7 – احصول على ترخيص صحي شريطة 

أن تكون العمالة على كفالة الشركة.
8 – اس������تخراج الش������هادة الصحية للعاملن 

على السيارات.

ال�صروطال�صحية
وحددت امادة التاس������عة الش������روط الصحية 

اخاصة لوحدات يع امواد الغذائية:
– توفير الشروط الصحية الواجبة في مثل 
هذه الس������يارات، والتي مثل في التجهيزات 
واش������تراطات امواد الغذائية واش������تراطات 
العاملن قبل البدء في معارضة النش������اط، 
وذلك طبقا للشروط الصحية الصادرة من 

ادارة التراخيص الصحية.
– ف������ي حالة حضي������ر ام������واد الغذائية في 

الوح������دات امتحركة فيجب توفير مغس������لة 
أغراض اإعداد والتجهيز وحوض غس������ل 
أيدي العاملن شروط صحية مناسبة، وان 
تكون هناك طريقة لرط الصرف الصحي 
للوح������دة امتحركة م������ع الص������رف الصحي 

للموقع اموجود ه الوحدة.
– في حال������ة التحضير الكام������ل أو اجزئي 

لاغذي������ة في موق������ع اخر غي������ر الوحدات 
امتحرك������ة فيجب خضوع م������كان التحضير 
للمواصفات الصحية امطاعم على ان يكون 
حاصا على ترخيص، مش������يرا الى انه في 
حالة يع مواد غذائية جاهزة يجب ان تكون 
مطاقة للمواصفات امقررة فيها مع مراعاة 

تواريخ الصاحية واحفظ امناسب لها.
– ينبغ������ي ان تلت������زم امؤسس������ات الغذائي������ة 

شروط احفظ احراري ومتطلبات التداول 
والتخزين امضمنة في هذا النظام.

– ان تكون ااسطح امستخدمة في حضير 
واعداد امواد الغذائية من مواد ملساء مقاومة 
للماء س������هلة التنظيف والتطهي������ر ومقاومة 
للصدأ ا تتأكل فعل التحضير والتنظيف، 
ويفضل ان تكون من )اس������تانلس استيل( او 
الرخام مع ض������رورة توفير اوعية تقدم من 

نوع ذات ااستخدام للمرة الواحدة.
– ا������د م������ن توفي������ر مصدر مي������اه صاحة 

لاس������تهاك اآدمي يس������تخدم في اعمال 
التحضي������ر والتجهيز عل������ى ان تكون انايب 
امي������اه مغط������اة ومؤمنة من نادي الس������امة 

امهنية.
– توفير حاوية نظافة متنقلة حت اش������راف 
صاح������ب الس������يارة، وذل������ك للمحافظة على 

نظافة اموقع احيط أثناء البيع وعده.

ح�صيلالر�صوم
ام������ادة العاش������رة كيفي������ة حصيل  ووضعت 

الرسوم امقررة:
1 – يتم حصيل رسوم الترخيص من لدية 

احافظ������ة التا������ع لها الترخي������ص التجاري 
الص������ادر لصاحب العاقة ودفع مبلغ 1000 

دينار رسوم سنوية للسيارة.

57
  3

6
8

د 
عد

ال
 م

2
0
1
7

و 
وني

ي



2 – تطبيق الرسوم امقررة ائحة ااعانات 

خصوص ااعان على السيارة.

�صروطعامة
أشارت امادة احادية عشرة إلى الشروط 

العامة عد إصدار الترخيص الازم:
�������� يص������در ترخي������ص الس������يارات امتنقلة 
والعر������ات امقطورة من البلدية مدة س������نة 
جدد س������نوياً، ويحدد الترخيص امواقع 
امص������رح له العم������ل فيها ونوع النش������اط 

امسموح له بيعها واالتزام ها.
�� يجب االتزام اأماك������ن احددة مزاولة 
البيع حسب ااش������تراطات امقررة خدمة 
الس������يارات امتنقل������ة لبيع ام������واد الغذائية 
وامشروات حسب خصوصية كل منطقة.

�� يلتزم كل من مارس النش������اط احصول 
عل������ى رخصة لوضع إع������ان تعريفي على 

الوحدة التي مارس فيها العمل.
�� منع منعا اتا وقوف أو جول السيارات 
والعر������ات ف������ي غير اأماك������ن امخصصة 
لها، حيث س������تتاع البلديات الفرعية هذه 
النش������اطات من خال فري������ق عمل »وحدة 
الضب������ط« ومن يخالف ذل������ك تطبق حقه 
اأنظمة والتعليمات، وذلك نظرا ما تشكله 

من أخطار أمنية.
�� من������ع وضع ط������اوات وكراس������ي جوار 

السيارة.
�� موظفي البلدي������ة من يحملون الضبطية 
ح������ق  ااختص������اص،  القضائي������ة حس������ب 
التفتي������ش وامعاين������ة واس������تكمال وحرير 

احاضر الازمة طوال فترة التشغيل.
�� وضع الرخصة الصادرة أس������فل الزجاج 

اأمامي امرافق للسائق.
�� ا يسمح لإعان عن السلعة استخدام 
اأجراس أو مكبرات الصوت أو أي طريقة 

أخرى تسبب إقاق وراحة امواطنن.
�� ا يس������مح وضع أي ضائع خارج حدود 

السيارة.
�������� ا يس������مح مزاولة النش������اط ف������ي غير 

اأوقات امسموح العمل فيها.
�� يجب على صاح������ب التصريح أن يحمله 
صفة مستمرة وأن يقدمه موظفي البلدية 
ورجال الشرطة وجهات ااختصاص كلما 

طلب منه ذلك.
أوجب������ت ام������ادة الثاني������ة عش������رة تطبي������ق 
ااشتراطات وامواصفات امنصوص عليها 
في القرار ال������وزاري رقم 2009/301 في 
شأن ائحة اأغذية التي يتم تداولها على 
السيارة امجهزة، كما يسري على ترخيص 
الس������يارة امجه������زة اأح������كام امنص������وص 
عليها في القرار الوزاري في ش������أن ائحة 
اإعانات وائحة النظافة ونقل النفايات، 

وائح������ة اح������ال العامة وامقلق������ة للراحة 
وامضرة الصحة.

واعتب������رت امادة الثالثة عش������رة الترخيص 
الصادر ملغى في اأحوال التالية:

1 – في حال إاغ صاحب الشأن رغبته 

في ذلك.
2 – إذا لم يتقدم صاحب التصريح تجديده 

خال الشهر اأخير مدة التصريح.
3 – في حال تكرار امخالفة.

4 – عدم التقيد اللوائح وأنظمة البلدية.

5 – إلغ������اء اموافق������ة الصادرة م������ن وزارة 

الداخلية.
وحددت ام������ادة الراعة عش������رة العقوات 

التالي:
– يعاق������ب غرامة 500 دينار كل من يعمل 
على س������يارة لبيع ام������واد الغذائية من دون 
ترخيص ويتم س������حب السيارة تطبق عليه 

اقي الرسوم امقررة سحب السيارات.
– يعاق������ب غرام������ة 250 دين������ارا من يقوم 
البيع في أماكن غير مسموحة، وفي حال 

تكرار امخالفة يلغى الترخيص.
– يت������م تطبيق اق������ي العقوات من يخالف 
ااش������تراطات امذكورة في أي ند من نود 
الائحة حسب القرارات الوزارية امذكورة 

في امادة الثانية عشرة.

امزارع  أص��ح��اب  م��ن  معنا  الكثيرون  ويتساءل  نتساءل 
الكويت  في  ال��زراع��ي  الشأن  وامهتمن  وامتخصصن 
ومكتوة  واضحة  إستراتيجية  لدينا  كانت  إذا  ما  حول 

للزراعة في الكويت.
فمن خال استقراء ومتاعة للشأن الزراعي يتضح لنا 
وكل جاء عدم وجود أي إستراتيجية واضحة ومكتوة 
للزراعة في الكويت في وقتنا الراهن على اأقل، ومهما 
حاول عض امسؤولن أو امعنين في املف الزراعي ااجتهاد 
هنا أو هناك فإنها تظل اجتهادات فردية قد تصيب وقد 
تخطئ، فالقضية اشك حتاج تضافر العديد من اجهات 
وامؤسسات واخبرات والتخصصات والكفاءات، وا مكن 
أن جهة أن تنفرد لوحدها عمل هذه اإستراتيجية، خاصة 
أنها تتعلق قطاع زراع��ي في دول��ة صحراوية شحيحة 
اموارد امائية والترة واخبرات الزراعية العلمية واميدانية 
واأكادمية مقارنة مع قية جيراننا، اأمر الذي يحتاج إلى 
إعادة رسم خارطة الطريق الزراعية لدينا وما يتاءم مع 
أهداف وحديات القرن الواحد والعشرين ورؤية الكويت 

 م.
من هنا نرى أن أولى اخطوات الصحيحة لوضع إستراتيجية 
للزراعة هي أن يسبقها وضع إستراتيجية للمياه، حيث 
يتم توثيق وتسجيل وحصر الكميات احقيقة للمياه لدينا 
تقسيماتها امختلفة سواء كانت مياه عذة محاة من مياه 
احر أم مياه جوفية أم مياه معاجة، إضافة إلى معرفة 
كميات امياه امستهلكة في امنازل وصواً إلى معرفة امخزون 
امعلومات  قية  إلى  إضافة  لدينا،  للمياه  ااستراتيجي 
والبيانات امطلوة لوضع اخطط اإسكانية والعمرانية 
وختاماً اخطط اإستراتيجية للمحافظة وتطوير امخزون 
امائي للكويت وسبل وكميات استخداماته امنزلية والصناعية 
والزراعية للعشرين سنة القادمة لنستطيع عدها حث ماذا 
نزرع وكم نزرع وأين نزرع وماذا نزرع،، ومن امفارقات وكما 
يذكر الدكتور عبدالله الدروي مدير إدارة اموارد امائية 
واأراضي  امناطق اجافة  لدراسات  العري  امركز  في 
القاحلة في دراسته القيمة التي كانت عنوان »امياه في 
اإستراتيجية اإسرائيلية وآليات ووسائل حقيقها« إنه 
م صدر نداء الكويت حول اأمن امائي العري  »في 
كرديف استراتيجي لأمن الغذائي العري وذلك في أعقاب 
العري  امركز  تنظيمها كل من  كبيرة قام  ن��دوة عرية 
لدراسات امناطق اجافة واأراضي القاحلة والصندوق 
العري لإماء ااقتصادي وااجتماعي والصندوق الكويتي 

اأمن  رنامج  إق��رار  والعرية. وم  ااقتصادية  للتنمية 
امائي العري من قبل امجلس ااقتصادي وااجتماعي 
التاع جامعة الدول العرية، وامكون من وزراء ااقتصاد 
والزراعة وامال العرب كرديف استراتيجي لأمن الغذائي 
ودعا امجلس إلى تشكيل جنة متاعته من منظمات العمل 
العري امشترك امعنية وجرى وضع وثيقة مفصلة للمشروع 
م من خالها حديد هدف البرنامج أنه حماية اموارد 
امائية في الوطن العري نوعاً وكماً، وا ندري حقيقة ماذا 

حدث عدها، وللحديث قية.

الدكتورعادلح�صند�صتي
رئي�سجمعيةاأ�صدقاءالنخلةيالكويت

ش����ق����ش����ق����ة

> القانونيطلقيدامزارعامنتجلبيعمنتجاتهيالطرقاتوعلىالدواراتب�صروط
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امزارع  أص��ح��اب  م��ن  معنا  الكثيرون  ويتساءل  نتساءل 
الكويت  في  ال��زراع��ي  الشأن  وامهتمن  وامتخصصن 
ومكتوة  واضحة  إستراتيجية  لدينا  كانت  إذا  ما  حول 

للزراعة في الكويت.
فمن خال استقراء ومتاعة للشأن الزراعي يتضح لنا 
وكل جاء عدم وجود أي إستراتيجية واضحة ومكتوة 
للزراعة في الكويت في وقتنا الراهن على اأقل، ومهما 
حاول عض امسؤولن أو امعنين في املف الزراعي ااجتهاد 
هنا أو هناك فإنها تظل اجتهادات فردية قد تصيب وقد 
تخطئ، فالقضية اشك حتاج تضافر العديد من اجهات 
وامؤسسات واخبرات والتخصصات والكفاءات، وا مكن 
أن جهة أن تنفرد لوحدها عمل هذه اإستراتيجية، خاصة 
أنها تتعلق قطاع زراع��ي في دول��ة صحراوية شحيحة 
اموارد امائية والترة واخبرات الزراعية العلمية واميدانية 
واأكادمية مقارنة مع قية جيراننا، اأمر الذي يحتاج إلى 
إعادة رسم خارطة الطريق الزراعية لدينا وما يتاءم مع 
أهداف وحديات القرن الواحد والعشرين ورؤية الكويت 

2035 م.

من هنا نرى أن أولى اخطوات الصحيحة لوضع إستراتيجية 
للزراعة هي أن يسبقها وضع إستراتيجية للمياه، حيث 
يتم توثيق وتسجيل وحصر الكميات احقيقة للمياه لدينا 
تقسيماتها امختلفة سواء كانت مياه عذة محاة من مياه 
احر أم مياه جوفية أم مياه معاجة، إضافة إلى معرفة 
كميات امياه امستهلكة في امنازل وصواً إلى معرفة امخزون 
امعلومات  قية  إلى  إضافة  لدينا،  للمياه  ااستراتيجي 
والبيانات امطلوة لوضع اخطط اإسكانية والعمرانية 
وختاماً اخطط اإستراتيجية للمحافظة وتطوير امخزون 
امائي للكويت وسبل وكميات استخداماته امنزلية والصناعية 
والزراعية للعشرين سنة القادمة لنستطيع عدها حث ماذا 
نزرع وكم نزرع وأين نزرع وماذا نزرع،، ومن امفارقات وكما 
يذكر الدكتور عبدالله الدروي مدير إدارة اموارد امائية 
واأراضي  امناطق اجافة  لدراسات  العري  امركز  في 
القاحلة في دراسته القيمة التي كانت عنوان »امياه في 
اإستراتيجية اإسرائيلية وآليات ووسائل حقيقها« إنه 
»في 1986م صدر نداء الكويت حول اأمن امائي العري 
كرديف استراتيجي لأمن الغذائي العري وذلك في أعقاب 
العري  امركز  تنظيمها كل من  كبيرة قام  ن��دوة عرية 
لدراسات امناطق اجافة واأراضي القاحلة والصندوق 
العري لإماء ااقتصادي وااجتماعي والصندوق الكويتي 

اأمن  رنامج  إق��رار  والعرية. وم  ااقتصادية  للتنمية 
امائي العري من قبل امجلس ااقتصادي وااجتماعي 
التاع جامعة الدول العرية، وامكون من وزراء ااقتصاد 
والزراعة وامال العرب كرديف استراتيجي لأمن الغذائي 
ودعا امجلس إلى تشكيل جنة متاعته من منظمات العمل 
العري امشترك امعنية وجرى وضع وثيقة مفصلة للمشروع 
م من خالها حديد هدف البرنامج أنه حماية اموارد 
امائية في الوطن العري نوعاً وكماً، وا ندري حقيقة ماذا 

حدث عدها، وللحديث قية.

الدكتورعادلح�صند�صتي
رئي�سجمعيةاأ�صدقاءالنخلةيالكويت

استراتيجية الزراعة في دولة الكويت!
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ش������ج������رة ال����ب����رح����ي 
 م�����ل�����ك�����ة ال����ن����خ����ي����ل 
وش������ج������رة ال����خ����اص 
م�����ل�����ك�����ة ال�����ت�����م�����ور

يعتبر امزارع عبدالوهاب علي النقي من 
وأكثرهم  الكويت  في  النخيل  زراع  كبار 
خبرة في مجال إنتاج التمور فهو يحوز 
ومنذ أكثر من ثاثة عقود على مزرعة 
عامرة مئات من النخيل امثمر في منطقة 
الوفرة الزراعية وفائز العديد من اجوائز 
القيمة في مجال زراع��ة النخيل وإنتاج 
التمور أرزها فوزه امركز الثاني عن فئة 
امنتجن امتميزين عام 2011م ضمن جائزة 
خليفة الدولية لنخيل التمر التي يخصصها 
قصر اإمارات في إمارة أو ظبي لتكرم 
امتفوقن في زراعة النخيل وإنتاجه على 

امستوين العري والعامي سنوياً.
لذا فإن »امزارع« حرص من فترة أخرى 
على ااستفادة من خبرته العملية في 
معاجة عض القضايا وامشاكل التي تهدد 

ثروتنا النخيلية وآخرها رصدنا ميان 
قلب أشجار النخيل البرحي في عض 

ساتن الكويت وتوقف انتاجها..
امزارع عبدالوهاب النقي يرى أن ظاهرة 
إعوجاج أو ميان قلب النخيل البرحي.. 
طبيعية حدث في نسبة قليلة في أشجار 
من  10-15 سنة  عد حوالي  البرحي 
زراعته وااعوجاج يصيب البرحي نوعيه 
النسيجي والتقليدي وليس النسيجي فقط 
وإن كان كما يبدو أكثر.. وهي ظاهرة ا 
تخوف أو منع من ااستمرار في زراعة 
البرحي الكويت امهم أن يكتشف امزارع 
ااعوجاج أو اميان فور حدوثه ويبدأ 
مساعدة النخلة امعوجة على اعتدال 
نفسها علماً أن العديد من النخيل امصاب 

يعدل نفسه نفسه.
امهم أنها ظاهرة طبيعية وقد حدث عنها 
العديد من خبراء النخيل في العراق حيث 
موطن البرحي اأصلي قبل أن يكتشف 
أو يبتكر النخيل النسيجي في أنايب 

امعامل فرنسا وريطانيا وأميركا...
ويضيف امزارع عبدالوهاب النقي امتاع 
اجيد حركة تنمية النخيل وتطوره رغم 
وعاقاته  الكثيرة  الوظيفية  مشاغله 
ااجتماعية الكبيرة اعتبارها مختاراً 
منطقة امنصورية النموذجية في العاصمة 
الكويت، يضيف أن شجرة البرحي تبقى 

المزارع النقي: ثمرة البرحي تؤكل ثمارها خاًا ورطبً وتمورً
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اأفضل لدى محبي النخيل وثماره ويسميها 
ملكة النخيل نظراً جمالها ورشاقتها 

وكمية إنتاجها وجودته.
فثمار البرحي تؤكل خال ورطب ومور 
وكثرة تصل إلى 350 كيلو غراماً سنوياً 
ناهيك عن جمالها فجذعها عريض وسعفها 
طويل وعريض ويافع ونضر يصل إلى 
أرعة أمتار وأكثر أحياناً ومن مزاياه أن 
متوسط النضج أي أن ثماره تأتي في 
منتصف موسم إنتاج البلح وليس في 

أوله أو آخره.
لكن إذا كانت شجرة البرحي ملكة النخيل 
في ادنا فإن شجرة اخاص ملكة التمور 
- والكام خبير النخيل النقي - والسبب 
أن اخاص يجود أفضل أنواع التمور 
والتمر امرحلة اأخيرة من ثمار النخيل 
أو اخال  البلح  اأول��ى هي  فامرحلة 
ثم تأتي امرحلة الثانية وهي الرطب أو 
امناصيف عدهما تأتي امرحلة الثالثة 
واأخيرة من اإثمار وهي مرحلة التمور.
أما  ورطباً  فالبرحي يفضل أكله لحاً 
اخ��اص فيفضل أكله م��راً.. ووجه 
عام فإن محبي النخيل وأصحاب امزارع 
اجديدة في الكويت ص��اروا يفضلون 
زراعة فروخ أو فسائل ااخاص عكس 
امزارع القدمة في العراق والكويت قبل 
عشرات السنن حيث كانوا يفضلون البرحي 

ليأكلوا ثماره من البلح واخال اأصفر 
الشهي كفاكهة وحيدة اآن كثرت الفواكه 
امنافسة وامزاحمة للبلح في الطبق الواحد.. 
النسيجي  النخيل  ��ن  اأفضلية  وع��ن 
والتقليدي يقول امختار وامزارع النقي: 
حسب مشاهداتي واطاعاتي وحواراتي 
مع خبراء النخيل ومزارعيه فإن التقليدي 
أو اأصلي أفضل من النسيجي الذي ما 
في أنايب امختبرات فنموه في اأنايب 
قد يفقده عض صفاته الوراثية اجيدة 
فتحدث طفرات سلبية قليلة جداً أحياناً 
لكن ليس دائماً، علماً أن البعض يفضل 
النخيل النسيجي أنه أسهل وأسرع في 
الزراعة من زراعة الفسائل أو الفروخ الكبيرة 
عد شلعها من جانب أمهاتها الباسقات 
كما أن أخذ الفرخ من جانب اأم يحتاج 

إلى دراية وخبرة وأي خطأ في أي مرحلة 
من مراحل سحبه من حضن أمه أو زراعته 
عيداً عنها سيؤثر السلب عليه فيضيع 

اجهود واأموال.. سدى!

دعمالنخيلامثمر
ورغم حّب »النقي« للنخلة امثمرة وتخصيص 
امساحة اأكبر لها في مزرعته الشاسعة 
في الوفرة فإنه يشعر اإحباط من جدواها 
ل  منها  التخلص  ويفكر  ااقتصادية 
وحتى التنازل عن مزرعته للغير.. فامردود 
امادي من وراء زراعته مئات النخيل ومنذ 
عشرات السنن ا شي ء يذكر، والتكلفة أكثر 
من امردود ومع تقديره للدعم احكومي 
للنخلة وامتمثل في دفع خمسة دنانير 
لكل صاحب نخلة مثمرة من نوع رحي 
وإخاص فإن هذا الدعم غير كاف، ومع 

هذا خفضوه ورما لغوه.
خصوصاً عد قلة عدد العمال البنغالين 
ذوي اأجور امتواضعة وقلة امياه امعاجة 
الواصلة إلى مزارعنا عبر الشبكة احكومية 
واضطرارنا استخدام امياه العذة عبر 
التناكر أو مياه اآار عد خلطها امياه 
العذة وفي هذه تكلفة مضخات عالية 
واكتب على لساني، لقد خدعونا امياه 
امعاجة وقالوا وصلتكم يا مزارعي الوفرة 
لكنها في الواقع لم تصلنا وإذا وصلت 
تصلنا يوماً وتنقطع أسبوعاً وحتى وصولها 
ضعيفاً ضخ نصف إنش مع أن البايبات 

امستخدمة أرعة إنش.. 
واخاصة أملنا خاب من الزراعة وجه عام 
وزراعة النخيل وجه خاص وااحتمال أن 

أخرج من الساحة الزراعية وا ندم.
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في ش������هر يوني������و 1978، ص������در العدد 
اأول من مجلة »ام������زارع« التي يصدرها 
ااح������اد الكويت������ي للمزارع������ن على يد 
مجموعة كرمة من مزارعي الكويت في 
ش������مال الباد وجنوها، اراز اجازات 
امنتجن وع������رض قضاياهم  امزارع������ن 

وطرح مشاكلهم الزراعية العديدة.
نعم 39 عاما ومجلة »امزارع« تصدر في 
الكوي������ت، لم تتوقف اا في اش������هر الغزو 
العراقي الغاش������م للكويت في اغس������طس 

.1990

وإثر حرير الكويت مباشرة، قرر مجلس 
ادارة ااحاد الكويت������ي للمزارعن إعادة 
إصدارها، فكانت ه������ذه امجلة الزراعية 
ااولى ليس على مستوى الكويت فحسب 
ولكن على امستوى اخليجي العري كله، 

اول مجل������ة كويتية تصدر ع������د التحرير 
امب������ارك في م������ارس 1991 عبر مطبعة 
»اخ������ط« الش������ويخ، وأذك������ر اخير من 
مجلس ادارة ااحاد الكويتي للمزارعن 
الذي������ن اجتمعوا في يت امرحوم س������عود 
امطيري في خيط������ان اثر حرير الكويت 
م������ن راثن الغ������زاة احتلن ف������ي فبراير 
1991 رئيس ااحاد الكويتي للمزارعن 

آنذاك الش������يخ علي اجا������ر وزماءه في 
مجل������س اادارة جاس������م احم������د اامي������ر 
وعوض راشد اجويسري ومحمد حميان 
الع������رادة وعبدالله الراش������د وفهد العودة 
وامزارعن سيف وسليمان الصانع وعلي 
اخرس وجب������ر عبدالله الب������داح وناصر 
خالد امس������عود ومحم������د الدهام وآخرين 
ل������م تس������عفني ذاكرتي الهرم������ة على ذكر 

اسمائهم، جزاهم الله خيرا عنا وعنكم.
ان الذكري������ات تتداعى في مخيلتي ونحن 
نحتفل امولد ال� 39 انتي »امزارع« التي 
عايش������تها منذ وادتها ف������ي يونيو 1978 
حتى اآن.. اغلبها ذكريات حميمة وطيبة 
وكرمة مع كل من تش������رفت العمل معهم 
إصدار ه������ذه امجلة الغراء أهى صورة 
واص������دق خبر واجمل تعلي������ق وأمتع لقاء 
وأجذب اس������تطاع والغ مق������ال واعدل 
حقيق وأج������رأ نقد وأروع تصوير، اتداء 
من الشيخ مبارك صباح الناصر وعباس 
حبيب من������اور وصياح ش������ايع اوش������يبة 
وعبدالعزيز  الرش������يد  احم������د  ومحم������د 
العثمان وحس������ن قب������ازرد وعلي اخلف 
وغنام اجمهور وجار م������رزوق العازمي 
والش������يخ خال������د احمد امال������ك الصباح 

ام���دي���د!  »ام�����������زارع«  ع���م���ر  م����ن  ع���ام���ً   39
ب�����ق�����ل�����م: ع�������دن�������ان م������ّك������اوي
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ورشيد يعقوب النفيسي ومساعد حسن 
السوارج وعبدالله غدنان الشمري وصقر 
عواض عوض وجاد ثامر العتيبي وخليفة 
عبدالكرم البنوان وسعود سعد العبيريد 
ومقيت مب������ارك العجمي واحمد الطخيم 
ومحمد سالم العبداجادر والشيخ حمد 
خال������د احمد امالك ودر س������عد اجري 
وحزمي مش������بب اج������ال وصالح ناصر 
الصالح وعبدالله محمد اجال وانتهاء 
امزارعن راك فهد الصبيح وحسن ن 
صامل وجا������ر احيان وعبدالله العازمي 
م������رورا امزارعن س������عود العرادة وعودة 
الظفي������ري وناي������ف م������رزوق الرش������يدي 
وع������وض الدماك وصالح اانبعي ومحمد 
اسماعيل جمعة اانصاري وخالد يعقوب 
الدعي������ج وفه������د عايض العازم������ي وعيد 

ساري العازمي وفهد فالح البراك وغازي 
الشريان وهادي الوطري، وغيرهم ارك 

الله لهم جميعا الصحة وامال والولد.
ان اروع ما في مجلة »امزارع« انها اس������م 
على مس������مى، فمعظم من تولى مسؤولية 
حريره������ا او ش������اركنا حريرها قلمه او 
رأيه او إرش������اداته او أفكاره وتوجهاته 
وتشجيعه ودعمه، يرى كما نرى ان تكون 
امتميزين  امبدعن  امنتج������ن  للمزارعن 
في اانت������اج الزراعي امثمر، غض النظر 
ع������ن قرهم او عدهم ع������ن مجلس ادارة 
ااحاد الكويت������ي للمزارعن او اتفاقه او 
اختافه م������ع هذا امجلس، أن امزارعن 
امنتجن هم الذين يستحقون عن جدارة 
واقت������دار اولوية الظه������ور على صفحاتها 
الص������ورة والكلم������ة وال������رأي امخالف او 

امعارض لتس������ليط الضوء على انشطتهم 
الزاخ������رة، واذكر هن������ا ان امرحوم محمد 
احم������د الرش������يد رئي������س حري������ر مجلة 
»ام������زارع« في اوائ������ل الثمانيني������ات قال 
ل������ي: يا عدنان العدد ل������م يعجبني كثيرا، 
فقلت له: ليش يا ع������م او احمد؟ فقال: 
أنه يخلو من رأي امزارع خالد العيس������ى 
الصالح الذي كان معارضا له في اميدان 
الزراع������ي آنذاك، الرج������ل له رأي زراعي 
يتح������دث عنه للمزارعن، اكيد س������معته، 
فلماذا لم تضعه ف������ي مجلة »امزارع«؟ يا 
ولدي هذه امجل������ة للمزارعن امعارضن 
قب������ل امؤيدين لنا، ونحن نخطئ كبش������ر، 
ف������إذا لم نعرض من يدلن������ا على اخطائنا 
في مجل������ة »امزارع« فكي������ف يعرفون اننا 
نس������معهم وندرس مقترحاتهم ونقدرهم؟ 
لذا، فنحن نهتم ������أن يكون عملنا حقليا 
ميدانيا مهنيا نزيها، وليس مكتبيا رسميا، 
اقصد اننا نحرص عل������ى لقاء امزارعن 
امتفردي������ن امتميزين وهم يعملون وس������ط 
مزارعه������م احدودية النائي������ة في الوفرة 
والعبدلي والشقايا وكبد والصليبية وفي 
جميع القطاعات الزراعية، اذلن اجهد 
والوق������ت وام������ال والعرق، م������ن اجل طرح 
اخي������رات الطازجة للمس������تهلكن معظم 
اشهر السنة أس������عار متهاودة او مناسبة 

للجميع.
فم������ا يكاد مر اس������بوع م������ن دون زيارتي 
للوف������رة او العبدل������ي، ومن كث������رة ترددي 
عليهم������ا صرت اعرفهما اكثر ما اعرف 
حولي والنقرة التي اسكنها منذ ان وطأت 
قدماي ارض الكويت امباركة الكرمة في 
العام 1975 وحتى اآن، وسأظل ازورهما 
الى ان يقعدني امرض او يقضي الله امرا 
كان مفعوا، كما س������أظل وفيا لكل مزارع 
منتجا فيهما، خصوصا اولئك امزارعن 
الك������رام الذي������ن وقفوا معي ف������ي ملماتي 
وس������اندوني في محني وفرج������وا كراتي 
وس������اعدوني ف������ي تلبي������ة احتياجاتي ل 
وحاجة اس������رتي التي تدين كما ادين لهم 

ساغ فضلهم وجزيل عطائهم علينا.
وكل ع������ام وانت������ي »ام������زارع« ف������ي تقدم 

وازدهار.
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صور
قديمة
للمزارعين
اأوائــل

> الشيخ إبراهيم الدعيج الصباح

> امرحوم سعد بن صامل مع امرحوم  عجيل العجران

> الزراعي عبدامنعم امصري وعدنان مّكاوي في الصليبية آخر السبعينات

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.

> امزارعون الدهام والفاح رحمهما الله والنامي في ديوانية ااحاد بالعبدلي



>  امرحوم أسامه العرودكي وسط امزارعن في الشويخ>  امرحوم كامل طاحون في العبدلي

> امرحوم عوض اليمني ومجاهد العراقي> امزارع غازي السمار بن امزارعن في غرفة جارة وصناعة الكويت

>  أسعد الرميح>   عبدالرحمن الشطي>  أحمد محمد النقيب



نائبرئي�سالتحرير

  عيون وقلوب أبناء خليجنا 
الواحد على مبادرة صاحب السمو 
لرأب الصدع بن اأشقاء

و�صيخااإن�صانيةاأمرال�صموصاحب�طالبفقدااأ�صقاءالدولبناخليجيةااأزمةلظهورااأوىاللحظ��اتمن��ذ
خطواتاأياتخاذوعدماموقفتهدئةقطردولةاأمرمناهحفظهال�صباحااأحمدصباح�ال�صيخالدبلوما�صية
و�صتبذلوت�صتكنتهداألنالكويتاأنعلىتدلاإ�صارةيااأزمةوحلال�صدعراأبجهودامجالواإتاحة،ت�صعيدية

.الواحداخليجيالبيتيااأزمةحلالدبلوما�صيةجهودهاكل
اأيوحلصدع�اأيلراأبعقودمنذمللاأوكللودونب�صمتيعملمنفهوااإن�صانيةاأمرعلىبغريبلي�سوهذا

.ال�صقيقةالعربيةالدولبنعاقةاأيتطالاأزمة
مبادرةعلىالواحدخليجنااأبناءوقلوبعيونوجميعاخليجيالبيتياْلَيْوَموااأزمةصموه�ي�صتكنوكيف
صهد�التيامعروفةودبلوما�صيتهامعهودبهدوئهالبيتصمن�ال�صدعمعاجةوجلعزاهحماهال�صموصاحب�
العاقاتواإعادةالهوةردميبالتوفيقجهودهتتكللاأنعزوجلاهاإىيت�صرعواجميعوالدايالقا�صيلها

.عهدهاصابق�اإىااأخوية
الدبلوما�صيةحكي��مجهودبف�صلاهصاء�اإنوااأخ��وةوالقرابةال��دمروابطمناخليجينيجم��عم��اواإن

.اخليجيالبيتيصدع�اأوخللاأيعلىصتنت�صر�
جهودبف�صلاأزمةاأيتفرقهاأنمكنواواحدخليجنااأناأم��لكلهااخرصهر�يامباركةااأي��امه��ذهاإن
وعيدال�صعيدالفطرعي��داخليجاأبناءعيديناهص��اء�اإنالفطرعيديكونو�ص��وفااإن�صاني��ةقائ��د

عودةااأخوةاإىالدارالواحدةبعدزوال�صحابةال�صيفمن�صماءخليجنا.
وااأمانوااأمنال�صعوبل�صالحخط��اهوي�صددنه�صتناوقائداأمرنايحفظاأنوجلع��زاهاإىونت�ص��رع

.العربيخليجناي
يالعملوا�صتقامةالعاديةالعمومي��ةجمعيتهمعقدامزارعنلاإخوةاأباركمناب��داآخرصي��اق�وي
م�صلحةاأجلمناجميعوتعاونبتكاتفاإاي��اأتموهذاللمزارعنالكويتيااحادوهوام��زارعبي��ت
عناعتذرمنل��كلمو�صولوال�صكرااح��اداإدارةجل�سدعوةلب��ىمنلكلف�صكراالزراع��يالقط��اع

.ااأمانةحملعلىيقدرنااأنالقديرالعلياهون�صاألباح�صورظروفهلهت�صمحممناأواح�صور
صاحب�ظلحتو�صعبهاالكويتاهوحفظ،خرباألفو�صعباوحكومةاأمراوالكويتعامعاموكل
خليجنااحمالله��موااأمانااأمننعم��ةاهعليهاواأدامااأحم��دصب��اح�ال�صيخالباداأم��رال�صم��و

.خركليقادتهخطىو�صددالفنصر�منالعربي
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شهر رمضان.. يجمعنا على اَحبة وامّودة

قوتنا.. في وحدتنا
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مجلة زراعية شهرية مصورة يصدرها ااتحاد الكويتي للمزارعين
العدد   يونيو  م  - السنة اأربعون

يتقدم رئيس وأعضاء 

ااتحاد الكويتي للمزارعن 
واسرة تحرير مجلة امزارع

بالتهنئة إلى

سمو أمير الباد الشيخ 

صباح اأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه
وسمو ولي عهده اأمن الشيخ 

نواف اأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه
وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 

جابر امبارك الصباح حفظه الله ورعاه
والشعب الكويتي الكريم 

بمناسبة عيد الفطر السعيد
سائلن امولى عزوجل أن يمن علينا بالخير واليمن والبركات

وأن يعم اأمن واأمان في هذا البلد امعطاء

امزارع���ون

ش�

ج��������������������اس��������������������م اأم��������������������ي��������������������ر: 
ام�������زارع�������ون ت����ائ����ه����ون وس���ط 
ال��������ص��������ح��������راء اح���������دودي���������ة 
ال������ن������ائ������ي������ة ف�������إل�������ى م������ت������ى؟!

َ
الش

الطبيعي���ة 


