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رئي�س االحتاد الكويتي للمزارعني

نائب رئي�س جمل�س اإدارة الهيئة العامة 

ال�سمكية والثثروة  الثثزراعثثة  ل�سوؤون 

ك������������ل������������م������������ة
بقلم : عو�س ظاهر الدماك

العمال الزراعيون عن�سر رئي�س واأ�سا�سي للن�ساط الزراعي 

مبختلف قطاعاته؛ فال زراعة وال اإنتاج زراعي من دون عمال 

زراعيني مثابرين وحتديداً من العمالة البنغالية اجلادة 

الن�سيطة باتفاق جميع مزارعي الوفرة والعبديل..

لذلك ي�سعى جمل�س اإدارة االحتاد الكويتي للمزارعني منذ 

انتخابه قبل حوايل �سنة لدى م�سوؤويل الدولة املعنيني، 

الإعادة ال�سماح بدخول العمال البنغالدي�س ال�سابرين 

اإىل الكويت والعمل يف مزارعها احلدودية النائية و�سط 

�سحراء العبديل والوفرة؛ وقد توجت هذه امل�ساعي كما 

اأعلنا يف حينه باجتماع رفيع امل�ستوى مل�سوؤويل الهجرة 

واجلوازات بوزارة  الداخلية وم�سوؤويل العمل والعمال 

يف وزارة ال�سوؤون االجتماعية والعمل.. ح�سلنا مبوجبه 

على وعود وعهود باإعادة فتح باب الكويت اأمام الراغبني  

من البنغال يف العمل مبزارعها االإنتاجية املثمرة قريبًا.. 

ومنذ ذلك احلني ونحن نرى انفراجًا لكنه حمدود وعلى 

اإدارة  م�سوؤول  من  املبا�سر  والتوقيع  اال�ستثناء،  �سبيل 

الهجرة واجلوازات وكيل الوزارة امل�ساعد ال�سيخ في�سل 

املزارع  االأحمد بعبارة )ال مانع( على طلب هذا  نواف 

اأو ذاك با�ستخراج فيزة دخول )عمل( لب�سعة عمال 

زراعيني بنغالدي�سيني الغري..

وهذه املوافقة م�سكورة وم�سجعة من ال�سيخ في�سل النواف؛ 

بيد اأننا نطمح ونطمع يف مزيد من الكرم احلكومي بحيث 

ي�سمع جلميع مزارعي الوفرة والعبديل كل ح�سب حاجة 

مزرعته الفعلية املوثقة يف كتاب ر�سمي �سادرا من هيئة 

الزراعة.. بجلب العمال اأي  اإطالق يد الدولة ممثلة يف 

وزارة الداخلية لكل مزارع لديه �سهادة تقدير عمالة 

بجلب العدد الالزم لت�سغيل مزرعته بالقانون من دون 

و�ساطة اأو ا�ستثناء؛ الأن العديد من االإخوة املزارعني ال 

مييلون العتماد الوا�سطة اأو اال�ستثناء يف جمال اأعمالهم 

ويريدون- ومعهم حق- قانونًا �سريحًا مطبقًا على اجلميع 

فيما يتعلق بجلب العمالة البنغالدي�سية وتطبيق اإجراءات 

اإقامتها و�سوابط ت�سغيلها يف املزارع تطبيقًا �سليمًا و�ساماًل 

ك�سبًا للوقت واجلهد.. مذكرين بامل�ساكل التي ال تنتهي 

التي تواجه املزارعني يف الوفرة والعبديل �سواء طبيعية اأو 

ب�سرية، فهم ال يحتاجون للمزيد منها.. واالأهم من هذا 

اأنهم يطلبون العمالة البنغالدي�سية اجلادة لي�ساعفوا من 

اخلريات التي يطرحونها يف االأ�سواق املحلية خدمة الأهل 

الكويت و�سكانها اأجمعني وهم اأي املزارعون م�ستعدون 

لاللتزام التام بكل ال�سوابط املنظمة لت�سغيل العماملة 

الزراعية يف مزارعهم، على اأن يلتزم العمال اأنف�سهم بهذه 

ال�سوابط. الأن املزارعني كما ذكرت �سابقًا ال يحبون امل�ساكل 

كي يبحثوا عنها اأو يوجدوها يف مزارعهم النائية على 

امتداد حدود بالدهم يف �سمال الكويت وجنوبها وحتى 

يف و�سطها! فكان اهلل يف عونهم جميعًا!

ال�����ع�����م�����ال ال�����زراع�����ي�����ون

✷

✷

الدوسري : هيئة القوى العاملة تسعى لتذليل الصعوبات التي تواجه املنتجني



التقى وفد احتاد املزارعني ووعد باالستعجال في اصدار القرارات الداعمة للزراعة

الدوسري : هيئة القوى العاملة تسعى لتذليل الصعوبات التي تواجه املنتجني
أكد املدير العام للهيئة العامة للقوى 
العاملة جمال الدوسري دعم الهيئة 
الكامل للمزارع الكويتي والسعي لتذليل 
كافة الصعوبات التي تواجهه سواء من 
خالل توفير العمالة الالزمة للمزارع 
من مختلف اجلنسيات التي يرغبون 
التي  البنغالية  العمالة  وخاصة  بها 
تعتبر من أنشط العمالة في املزارع 
حسب االفادات التي تصل للهيئة من 
الكويتي  ادارة االحت��اد  قبل مجلس 
للمزارعني وهناك تعليمات بتسهيل 

اجنازات أعمال املزارعني .
جاء ذلك في تصريح صحفي أدلى 
به رئيس االحتاد الكويتي للمزارعني 
عوض الدماك بعد زيارته للدوسري 
نائب  رافقه  بالضجيج  مكتبه  في 
ال��رئ��ي��س ن��اي��ف م���رزوق الرشيدي 
وأم���ني ال��ص��ن��دوق ه���ادي الوطري 
وعضوا مجلس االدارة عوده نهار 

الظفيري وعبدالعزيز العازمي .
وأوضح الدماك ان مدير عام هيئة 
القوى العاملة جمال الدوسري ابدى 
استعداد الهيئة لتسهيل أية عقبات 
تواجه املزارع الكويتي ليستمر في عمله 
وفتح الباب على مصراعيه الستقبال 
كل من ميثل املزارع الكويتي وخاصة 
احتاد املزارعني والذي يعتبر املمثل 
الشرعي املنتخب للمزارع الكويتي.

وقال الدماك ان االحتاد تقدم بعدد من 
املطالب وعلى رأسها ضرورة االستعجال 
في السماح للعمالة البنغالية بالعودة 
للعمل في الكويت كعمال في املزارع 
وهذا مت قبل شهور من خالل اجتماع 
االحتاد مع مسؤرلي وزارتي الداخلية 
استعدادهم  أبدوا  اللذين  والشؤون 
لدعم املزارع الكويتي ولم يتبقى سوى 

التنفيذ على أرض الواقع.
وأشار الدماك إلى ان االحتاد ناقش 

عدداً من األمور املهمة التي تساعد 
ضرورة  ومنها  العمل  على  امل���زارع 
توفير منافذ تسويقية للمنتج النباتي 
احمللي وقد ابدى الدوسري تفهمه 
الكامل ملطالبات املزارعني واهتمامه 
الشخصي بها مما أدخل التفاؤل الى 
نفوسنا جميعا وما نتمناه االستعجال 
في اصدار القرارات الوزارية بصفة 
االستعجال حلل جميع االمور الشائكة 
التي تواجه املزارع الكويتي حتى يستمر 

بعمله املثمر.
وشدد الدماك ان مجلس ادارة االحتاد 
الكويتي للمزارعني أخذ على عاتقه 
منذ توليه لهذه املهمة التي أوكلتها لهم 
اجلمعية العمومية لالحتاد أن يواصل 
عمله ويستمر مبطالباته ولقاءاته مع 
املسؤولني في وزارات الدولة ولن نتوانى 
عن اي جهد يحقق املصلحة العامة 

للمزارع الكويتي.  



أبدى نائب الرئيس التنفيذي لشركة 
البترول الوطنية خالد صالح العسعوسي 
موافقة مبدئية على طلب االحتاد 
الكويتي للمزارعني، إنشاء محطة ديزل 
وسط مزارع منطقة العبدلي الزراعية 

في أقصى شمال الكويت .
أفاد بذلك رئيس االحتاد الكويتي 
الدماك  ظاهر  ع��وض  للمزارعني 
وأض��اف بأنه اجتمع وزم��ي��اله في 

مجلس إدارة االحتاد هادي الوطري 
وعودة الظفيري مع نائب الرئيس 
الوطنية  البترول  لشركة  التنفيذي 
خالد العسعوسي الثالثاء 2014/5/20 
وشرحوا له أهمية وجود محطة ديزل 
قريبة من مزارع العبدلي، حيث تبعد 
أقرب محطة وقود عن هذه املزارع 
بأكثر من عشرين كيلو متراً ذهاباً 
وإياباً وهذا أمر مرهق للمزارعني 

ومكلف ..
وقد أبدينا له استعداد االحتاد الكويتي 
للمزارعني على وضع موقعه مبرافقه 
وخدماته بالقشعانية في خدمة العاملني 
في محطة الديزل املأمولة حتى ولو 
كانت مؤقتة أو متنقلة حتى تشرع 
شركة البترول الوطنية في بناء محطة 
وقود ثابتة وسط مزارع العبدلي شمال 

البالد قريباً .

بعد لقائه وفد االحتاد الكويتي للمزارعني برئاسة الدماك

ومكلف ..مجلس إدارة االحتاد هادي الوطري أبدى نائب الرئيس التنفيذي لشركة 

العسعوسي: موافقة مبدئية إلنشاء 
محطة ديزل وسط العبدلي
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دعا وزير النفط ووزير الدولة لشؤون 
مجلس األمة د. علي العمير، الدول 
األعضاء في املنظمة العربية للتنمية 
الزراعية إلى احلرص على تهيئة مناخ 
السبل  يوفر  أن  ميكن  مالءمة  أكثر 
املناسبة لضخ املزيد من االستثمارات 
في القطاعات الزراعية مبا يخدم تنامي 
اإلنتاج الزراعي والغذائي، ويشجع بحوث 
التطوير لتحسني جودة اإلنتاج، وتعزيز 
قدرته التنافسية في النفاذ إلى األسواق 
مبا يحقق التكامل الزراعي العربي، 
والوفاء باحتياجات الدول العربية من 

السلع الزراعية والغذائية.
وأضاف العمير خالل افتتاح اجتماعات 
الدورة ال� 33 للجمعية العامة للمنظمة 
العربية للتنمية الزراعية في الكويت 
يوم 2014/5/14 أن هناك عددا من 
املوضوعات احليوية الهامة املطروحة 
على جدول أعمال االجتماع، األمر الذي 
بكل حرص  ودراستها  بحثها  يتطلب 
القرارات  إص���دار  ث��م  وم��ن  واهتمام 
والتوصيات التي تتناسب مع أهميتها 

وتأثيرها.
وشدد العمير على أهمية حث الدول 
األعضاء على االضطالع مبسؤولياتها 
جتاه املنظمة العربية للتنمية الزراعية 
من أجل دعم قدراتها ومبا يكفل تفعيل 
ما شرعت اإلدارة العامة في اتخاذه من 
إجراءات وترتيبات ملتابعة تلك البرامج 
واالستراتيجيات، األمر الذي يفرض 
أن تسعى الدول األعضاء إلى مرحلة 
جديدة من العمل العربي املشترك ومبا 
يعني املنظمة على مواكبة ما تشهده 
الساحات العربية واإلقليمية والدولية من 

أحداث ومستجدات، ويسهم في أن تعزز 
املنظمة من عالقاتها، وأن توسع آفاق 
التعاون مع املنظمات النظيرة واملؤسسات 

والصناديق التنموية واإلمنائية.
من جانبه، قال املدير العام للمنظمة العربية 
للتنمية الزراعية د. طارق الزدجالي إن 
بعض دولنا العربية تعاني ارتفاعا في 
عدد من يعانون من سوء التغذية بينما 
يتجاوز بعضها اآلخر املتوسط العاملي 
السعرات  الفرد من  اليومي لنصيب 
احلرارية املقدر بحوالي 2940 كيلو 
كالوري، أما الفجوة الغذائية العربية 
فقد بلغت 36 مليار دوالر في السنوات 
األخيرة على الرغم من تذبذب أسعار 

الغذاء في األسواق الدولية.
وأكد ضرورة مواجهة التحديات املتمثلة 
في انخفاض كفاءة استخدام املوارد 
املائية احملدودة والتخلف التقني للزراعة 
العربية، وضعف مستوى االستثمار، وغياب 
القدرة التنافسية وارتفاع حجم الفائض 
من الغذاء، مشددا على أهمية التركيز 

على تطبيق برامج كفوءة لنقل وتوطني 
التقنيات، وتنمية الريف العربي، وتطوير 
الزراعة التقليدية، والنهوض بالثروة 
احليوانية مبا يراعي االستدامة والكفاءة 
وإدخالها في مسالك االقتصاد احلديث 

وتعظيم عائدات الثروة السمكية.
واضاف أنه لتحقيق مستويات أعلى من 
األمن الغذائي الذي يعتمد على إتاحة 
السلع الغذائية عربيا يجب العمل على 
تنفيذ ما جاء في اعالن الكويت حول 
االرتقاء مبستوى معيشة املواطن العربي 
الصادر عن القمة االقتصادية والتنموية 
واالجتماعية في يناير 2009، الذي 
اتفق فيه على تشجيع االستثمارات 
العربية وتوفير املناخ املالئم لها وتسهيل 
حركة رؤوس األموال العربية بني أقطار 
الوطن العربي وتوسيع نطاق وآليات 
تنفيذ االتفاقية املوحدة الستثمار رؤوس 

األموال العربية.
وبني الزدجالي أن قمة الكويت ذاتها هي 
التي أطلقت البرنامج الطارئ لألمن 
إطارا  يشكل  ال��ذي  العربي  الغذائي 
عربيا يعزز القدرات القومية ملواجهة 
العاملي،  املستوى  الغذاء على  أزمات 
وقد حرصنا كل احلرص خالل الفترة 
الفاصلة بني دورتي اجلمعية العمومية 
على حتقيق جملة من اإلجنازات وفقا 
خلطة العمل التي مت اعتمادها، مؤكدا 
استمرار اجلهود خالل هاتني السنتني 
في متابعة تنفيذ استراتيجية التنمية 
الزراعية العربية املستدامة للعقدين 
2005 - 2025، والبرنامج الطارئ 
لألمن الغذائي العربي واالهتمام بتنمية 

املوارد البشرية.

خالل افتتاح اجتماعات الدورة 33 للجمعية العامة للمنظمة العربية للتنمية الزراعية في الكويت

الوزير العمير: ضرورة ضخ املزيد من االستثمارات 
في القطاعات الزراعية وتشجيع البحوث التطويرية

> علي العمير



هيئة الزراعة: صرف دعم النخيل املثمر للعام املالي 2015/2014

اإلرشاد الزراعي..
خدمة جديدة التحاد املزارعني

أصدر رئيس الهيئة العامة للزراعة والثروة 
السمكية جاسم البدر قرارا بدعم النخيل املثمر 
للسنة املالية )2015/2014( حيث شمل القرار 
خمس مواد تنظم عملية الدعم. ونص القرار 
على »يصرف دعم النخيل املثمر من األصناف 
)برحي- إخالص- سكري - مجدول - أم الدهن 
- نبوت سيف( للعام املالي 2015/2014 بواقع 
3،5 دنانير لكل نخلة مثمرة بواقع )1000( 
نخلة لكل)65000م2( وفي حال التنازل عن 
احليازة يتم صرف الدعم على ضوء ما تضمنه 
اإلقرار املوقع بني املتنازل واملتنازل له حيث 

يصرف الدعم بعد إجراء املعاينة والتأكد من اثمار النخيل 
ويكون الصرف وفقا إلحصائية الهيئة للنخيل املستحق للدعم 
للنخيل  ويشترط  اإلحصاء  باستمارة  تسجيلها  يتم  والتي 
املستحق للدعم خلوه من جميع األمراض وخاصة سوسة 
النخيل احلمراء وال يتم تسجيل استمارة احلصر إال بعد 
التأكد من عالج النخيل ويشمل قرار صرف دعم النخيل 
املثمر املناطق الزراعية. وكذلك احليازات املخصصة لإلنتاج 

النباتي بالصليبية وال يصرف الدعم للحيازات 
التي يقل قيمة الدعم لها عن النخيل املثمر 
والفحول عن 50 دينارا. كذلك احليازات التي 
بها أكثر من شريك ال يصرف الدعم املقرر 
لها إال بعد التوقيع على منوذج تفويض ألحد 
الشركاء. ثانيا ال يتم صرف الدعم إال بعد 
سداد القيمة اإليجارية للقسيمة عن السنة 
املالية األخيرة وتقدمي االيصال الدال على ذلك 
شريطة أن يكون ذلك قبل نهاية هذه السنة. 
وأش��ار القرار ال��ى ان ص��رف الدعم يوقف 
واللوائح  القوانني  أحكام  مخالفة  حالة  في 
وال��ق��رارات املنظمة ملزاولة النشاط، وال يجوز صرفه إال 
بعد إزالة املخالفة شريطة أن تتم اإلزالة قبل انتهاء السنة 
املالية التي مت ارتكاب املخالفة فيها. وكذلك أوضح عدم 
صرف الدعم إال بعد سداد أي مستحقات للهيئة أو ألي جهة 
حكومية سواء بناء على أحكام قضائية أو رسوم أو غرامات 
أو غيرها. وأخيراً يتم دعم النخيل املثمر في حدود املبلغ 

املخصص مبيزانية الهيئة للسنة املالية 2015/2014.

أعلن عضو مجلس إدارة االحتاد الكويتي 
للمزارعني عبدالعزيز مبارك العازمي عن 
خدمة جديدة لالحتاد تتمثل في إرشاء 
املزرعني املنتجني في الوفرة والعبدلي إلى 
أفضل سبل الزراعة واإلنتاج والتسويق 
وأفاد بأن االحتاد يستعني اآلن بأربعة 
مهندسني زراعيني إلسداء النصح وإبداء 
املشورة حول املشاكل الزراعية املتعلقة 
بالزراعة والوقاية والعالج والتسميد والري 

والتربة واملاء وما إليها وهم مستعدون لزيارة املزارع هنا 
وهناك للمعاينة واملشاهدة على الطبيعة مجاناً.

موضحاً أن اجتاد املزارعني باعتباره نقابة يقوم بتوفير 
املستلزمات الزراعية اجليدة واحلديثة عبر معارضه في 
املناطق الزراعية بأسعار متهاودة بقصد خدمة أعضائه 
املزارعني. وقد حرص في األشهر األخيرة على استيراد 
الكثير من املستلزمات الزراعية بالتعاقد املباشر بينه وبني 
منتجيها ومصنيعها في دول عديدة األمر الذي انعكس 

ايجابياً على أسعارها في السوق احمللية واملزارعون اآلن 
يحصلونها بسعر التكلفة تقريباً وهذا ما يسعدنا في جلنة 
الدائرة التجارية التابعة ملجلس إدارة االحتاد الكويتي 
للمزارعني برئاسة املزارع الكبير عوض الدماك ويزيد 
مبيعات معارض االحتاد في الوفرة والعبدلي بشكل كبير 
وصل إلى نسبة 500 في املئة عن حجم مبيعات نفس 
املعارض قبل إدارتها اجلديدة، ومع ارتفاع نسبة املبيعات 
فإن طموحنا وآمالنا أكبر لتسدي هذه املعارض خدمات 
أفضل للمزارعني املنتجني في شمال الكويت وجنوبها.

> جاسم البدر
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بقايا »املزارع« ليست للحرق
طالب املهندس الزراعي نادر بنورة املشرفني على مزارع الوفرة والعبدلي 
بعدم حرق بقايا املزارع وفضالتها حفاظاً على سالمة البيئة، وقال ان 
باالمكان االستفادة من بقايا املزارع من أغصان وسيقان أشجار في تغذية 
بعض احليوانات وبعض أعمال النجارة كما ميكن االستفادة من فضالت 
املزارع بتحويلها إلى أسمدة مفيدة للتربة والنبات، املهم عدم حرقها لياًل 
أو نهاراً أمام املزارع، مشيداً بشركة النظافة اجلديدة املوكلة اآلن من 
قبل بلدية الكويت بنقل فضالت املزارع إلى مكبات البلدية النائية عن 
مزارع الوفرة، وقال الشركة نشيطة في هذا املجال وتقوم بدورها على 
أكمل وجه فقد اختفت جثث احليوانات والطيور النافقة تقريباً من على 

جوانب الطرق الرئيسية والفرعية في منطقة الوفرة.

بطيخ رائع من حقول الوفرة
افلح املزارع محمد املطيري في طرح كميات جتارية 
اليانعة  »الشمام« عبر حقوله  البطيخ األصفر  من 
في الوفرة، رغم ارتفاع درجات احلرارة فيها إلى ما 
يقارب اخلمسني درجة، وقد علل املزارع الشاب هذا 
االجناز الرائع بكل تواضع إلى الدور الرائد الذي 
صارت تقوم به بعض الشركات الزراعية وال سيما في 
مجال توفير البذور اجليدة وجتربتها قبل تسويقها 
ومتابعة نتائجها بعد زراعتها وهذه أمور حيوية تسهم 

في تنمية الثروة النباتية وتطويرها في البالد.

»املتحدة للدواجن« 
تقرر رفع اإلنتاج من 
البيض واللحم األبيض

قال رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية 
املتحدة للدواجن، صالح املخلف، ان الشركة 
تسعى إلى رفع نسبة اإلنتاج بالنسبة للدجاج 
والبيض، واستكمال تنفيذ مشروع إعادة 
تأهيل املنشآت ووحدات تربية الدجاج 
الالحم والدجاج البياض، وكذلك التركيز 
على توفير اكبر قدر ممكن من الدجاج 
املجمد في برنامج التموين، باإلضافة 

إلى خفض تكلفة اإلنتاج.
وأشار املخلف، في كلمته بتقرير مجلس 
العامة  اجلمعية  أعمال  اإلدارة خالل 

العادية إلى أن الشركة واصلت خالل العام 
املاضي تنفيذ االستراتيجيات واخلطط 
التي اعتمدها مجلس اإلدارة بتطوير 
وتنمية أداء الشركة وزيادة أرباحها وتنوع 
مصادر دخلها، مما كان له بالغ األهمية 

على نتائج الشركة في عام 2013.
وأوضح أن إجمالي موجودات الشركة 
في السنة املالية املنتهية في 31 ديسمبر 
2013 بلغت 20.320 مليون دينار، مقابل 
19.065 مليون دينار في عام 2012. وان 
مجمل ربح التشغيل بلغ 3.980 ماليني 

دينار مقارنة مع العام السابق 2012 بلغ 
3.327 ماليني دينار. وان مجمل ربح 
الشركة في 2013 بلغ 4.096 ماليني 
دينار، مقابل 3.420 ماليني دينار في 

عام 2012.
وبلغ صافي ربح السنة قبل االستقطاعات 
دينار  مليون   2.593  -  2013 عن عام 
مقارنة مع العام السابق، حيث بلغ صافي 
ربح السنة قبل االستقطاعات في عام 

2012 1.989 مليون دينار.
وكانت اجلمعية العمومية قد أقرت تقريري 
مجلس اإلدارة ومراقبي احلسابات، ووافقت 
على توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح 
نقدية، بواقع 10% من القيمة االسمية 

للسهم )10 فلوس للسهم الواحد(.



العودة للعربة لخدمة املزرعة
يلجأ العديد م������ن وكالء املزارعني في العبدلي 
والوفرة إلى اس������تخدام وس������يلة النقل القدمية 
املتمثل������ة في العربة الت������ي يجرها احلمار؛ لنقل 
األع������الف الطرية واليابس������ة م������ن احلقل إلى 
حظائر احليوانات أو مكائن اجلرش والرص.. 
بذات املزرعة؛ األمر الذي يذّكرنا بأجواء الريف 
احلقيقي واحلياة البس������يطة الت������ي كان يحياها 

الفالح القدمي أو املزارع األول..!

وافق أعضاء اجلمعية العمومية العادية جلمعية 
الوفرة الزراعية على تزكية املرشحني التسعة ملجلس 
موافقتهم  بعد  وذلك  املقبلتني،  للسنتني  إدارتها 
على التقريرين اإلداري واملالي للسنة املنتهية في 

.2014/3/31
 وإثر ذلك عقد الفائزون بالتزكية اجتماعهم األولى 
في 2014/5/17 واتفقوا على تشكل مجلس اإلدارة 

على النحو التالي:
فالح مرزوق الشتلي العازمي رئيساً- مطلق محمد 
شايع العازمي نائباً للرئيس أحمد راشد العازمي 
أميناً للسر- تركي فالح احلجيالن العازمي أميناً 
للصندوق علي زيد الشتلي العازمي- أحمد عياد 
العازمي- ثامر محمد العازمي- عيد سعد العازمي- 

يوسف ناصر الدماك العازمي- أعضاء.

حقق املزارعون إجنازاً كبيراً بالتوسع في 
إنتاج الكارلال داخل الشبرات الزراعية 
بعد أن جلبها بعض العمال الزراعيني 
اآلسيويني وزرعوها على سبل التجربة 

في العبدلي قبل نحو عشر سنوات.
وتؤكل  الكوسة  تشبه  التي  وال��ك��ارل��ال 
مطبوخة كما تؤكل الكوسة )مرق( من 
األغذية الشهيرة في دول جنوب شرق 
آسيا ومناسبة ملرضى السكري املتزايدين 
وكباراً.. لذا يتوسع  في العالم صغاراً 
مزارعو الكويت في إنتاجها خصوصاً 
أن أس��واق��ه��ا رائ��ج��ة وأس��ع��اره��ا جيدة 

ومردودها عال.

مجلس إدارة جديدة لجمعية الوفرة الزراعية

ال�����ت�����وس�����ع ف�������ي زراع�������������ة »ال������ك������ارل������ا«
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جمعية الثروة الحيوانية أشادت 
بتخصيص 1500 قسيمة لتربية املاشية

ثمن عاي������د داهوم الرش������يدي رئيس مجلس 
إدارة اجلمعي������ة التعاونية للث������روة احليوانية 
جهود الهيئة العامة لش������ؤون الزراعة والثروة 
الس������مكية في تطوير وتنمي������ة ودعم االنتاج 

احليواني بالبالد.
كما ش������كر رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة 
لش������ؤون الزراعة والثروة الس������مكية جاس������م 
البدر على جهوده امللموسة جتاه مربي الثروة 
احليوانية من خالل تذليل الصعاب لتوفير ما 
يقارب 1500 قسيمة تربية ماشية »جاخور« 
لتوزيعها على املربني املستوفني للشروط وفق 

جريدة السياسة يوم 2014/5/13.
وق������ال داهوم في تصري������ح صحافي نأمل أن 
تتعاون مؤسسات الدولة ذات العالقة باصدار 
املوافقات الالزمة لترخيص القسائم اجلديدة 
لزيادة االنتاج من الثروة احليوانية وتوفيرها 
محليا بدال من االستيراد من اخلارج. وطالب 
بض������رورة توفير قارئ للش������رائح االلكترونية 
املزروعة باألغنام مبشروع كبد لتربية االغنام 
ومشروع الوفرة لتربية املاشية للتأكد من هوية 
البائع لهذه األغنام تفاديا للمشكالت التي قد 
تتسبب في املستقبل. وناشد رئيس اجلمعية 
جاسم البدر اعادة النظر في ايجارات قسائم 
اخلدم������ات املخصص������ة للجمعي������ة التعاونية 
للثروة احليوانية، حيث قد حتدد سعر ايجار 
املتر املربع بقيمة 1.250 دينار بدال من 9.6 
فل������س مما ميث������ل عبئاً كبيراً عل������ى اجلمعية 
وقد يؤدي إلى اس������تنزاف جميع مواردها في 
حني ان الهدف من انشاء اجلمعية هو توفير 
اخلدمات واالنشطة التعاونية وال تهدف إلى 
الربحية، الفتا إلى أن الفروع املس������تثمرة يتم 
اس������تثمارها بعائد منخفض حتى ال يتم رفع 

أسعار اخلدمات على املربني.

دعوة.. لهيئة الزراعة
دعوة ملكافحة حش������رة »توتا أبسلوتا« 
املدمرة حملصول الطماطم في العديد 
من مزارع العبدل������ي، األمر الذي يؤثر 
س������لباً على إنتاج الطماطم كماً وكيفاً 

وبالتالي على أسعارها في األسواق!

.. للجهات املعنية
دعوة لالحتادات واجلمعيات الزراعية 
لتأجير بعض اآلليات الزراعية الثقيلة 
متهاودة  بأسعار  للمزارعني  واخلفيفة 
وزهي������دة كن������وع م������ن التش������جيع على 
الزراعة واإلنتاج في العبدلي والوفرة.

.. لبلدية الكويت
تبريد س������وق الوفرة للخضار والفواكه 
ومراقب������ة بيع اخلضراوات والثمريات 
فيه كي يحصل املستهلكون على مواد 
غذائية صحية آمنة، وغير مغشوش������ة 
تالف������ة دائم������اً، وبأس������عار معقول������ة.. 
فإل������ى متى يبقى س������وقنا خارج نطاق 

السيطرة ؟!

... لوزارة التجارة
دعوة ملنع غلق صناديق ثمار الطماطم 
والكوس������ا..  والباذجن������ان  واخلي������ار 
وغيرها من الثمار احمللية واملستوردة 
بالنايلون الالصق كي يقلب املس������تهلك 
ثم������ار الصن������دوق كلها قبل ش������رائها، 
نقصد ملنع غش������ها ووضع الطالح في 
أس������فل الصندوق والصالح في أعاله 
واألهم كي ال تتأذى صحة املستهلكني، 
فالنايل������ون الالصق يت������رك أثره على 
بع������ض ثمار الصن������دوق وال يزال حتى 

بعد غسل الثمار.

.. لوزارة األشغال العامة
دع������وة إلص������الح الطريق م������ن حدود 
العبدلي شماالً باجتاه الكويت إذ تكثر 
احلفر اخلطرة عليه وملسافة تزيد عن 
عشرين كيلو متراً، من املركز احلدودي 

بني الكويت والعراق.

.. لوزارة الصحة
دع������وة لتوس������عة مس������توصف العبدلي 
وحتويله إلى مستش������فى كبير وكذلك 
الوف������رة فاملنطقتان تغص������ان بالعمالة 
والوافدون  الكوي������ت،  وأهل  الزراعية، 
يزورنه������ا كثيراً طوال ش������هور الش������تاء 
ع������ن االزدحام في  والربي������ع، تخفيفاً 
م������ن  القري������ب  مستش������فى اجله������راء 
العبدلي ومستش������فى الع������دان القريب 

من الوفرة.

.. للجهات املعنية
واجلمعي������ات  لالحت������ادات  دع������وة 
الزراعي������ة لتأجي������ر بع������ض اآلليات 
واخلفيف������ة  الثقيل������ة  الزراعي������ة 
وزهيدة  متهاودة  بأسعار  للمزارعني 
كنوع من التش������جيع عل������ى الزراعة 

واإلنتاج في العبدلي والوفرة.

...مجرد سؤال لوزارة التجارة
مل������اذا ال يطب������ع على كل بيض������ة تاريخ 
إنتاجها أو عب������ارة يُفضل تناولها قبل 
التاريخ كذا.. كي يكون املستهلك على 
بينة مما يش������تري ويأكل، مثلما يحدث 
في عال������م إنتاج احلليب ومش������تقاته، 
فالبي������ض الطازج أفض������ل من القدمي 

وأكثر فائدة آلكله ؟!

.. ولوزارة الكهرباء
كي������ف تق������وم وزارة الكهرب������اء بتوزيع 
إنذارات أخيرة لعدد كبير من مزارعي 
العبدل������ي بس������داد قيم������ة اس������تهالك 
مزارعه������م للمياه املعاجل������ة.. من دون 
أن يكون هن������اك ق������راءات لعداداتها؛ 
فقد ذهب مزارعون ملكتب الوزارة في 
اجلهراء لتس������ديد الرسوم؛ فلم يجدوا 
ق������راءة للعدادات ف������ي مزارعهم وهذه 
مس������ؤولية الوزارة وليس������ت مسؤولية 

املزارعني؟!

دع����������������وات وأس�����ئ�����ل�����ة



شارك املزارعني همومهم وأيد مطالبهم مبزرعة حمدان النزال بالعبدلي

لدعمه جادة  حكومية  وقفه  يستحق  الكويتي  امل��زارع  الجابر:  علي 

جاء ذلك في تصريح خاص ل� »الوطن« 
أدلى به الشيخ علي اجلابر أول الشهر 
املاضي خالل حضوره حفل الغداء 
الذي أقامه املزارع الكبير حمدان 
النزال املعصب في مزرعته بالعبدلي 
بحضور وزير االشغال السابق عيد 
هذال النصافي والنائب السابق راشد 
الهبيده وأمني صندوق االحتاد الكويتي 
للمزارعني هادي الوطري وعدد من 

املزارعني.
ومتنى الشيخ علي اجلابر أن يكون 
هناك دعم حقيقي للمزارع الكويتي 

على مختلف األصعدة وأن يتم تسهيل 
االجراءات له في جلب العمالة وخاصة 
العمالة البنغالية التي اعتادت العمل 
باملزارع الكويتية اضافة إلى زيادة 
ضخ املياه املعاجلة في مزارع الوفرة 
والعبدلي خاصة وان هذه املزارع 
تساهم بشكل مباشر في عملية األمن 
الغذائي والتجارب التي مرت على 
البالد وأثبتوا مبا ال يدع مجاال للشك 
وطنيتهم وحرصهم على املشاركة في 
مختلف املجاالت على الرغم من كل 

الصعوبات التي تواجههم.

ه����ادي ال����وط����ري: ن��ن��ت��ظ��ر ع���ودة 
املياه  وإع��ادة  البنغالية  العمالة 
العذبة ض���خ  وزي�������ادة  امل���ع���اجل���ة 

راشد الهبيدة: على وزارة التجارة 
بالرزنامة  االل����ت����زام  واجل����م����ارك 
بتصدير  وال����س����م����اح  ال�����زراع�����ي�����ة 
ذروته وقت  احمللي  النباتي  املنتج 

اأ�ساد ال�سيخ علي اجلابر ال�سباح باجلهود التي يقوم بها املزارع الكويتي يف املحافظة على االأمن الغذائي يف البالد وعمله 

الكبري يف ظل حرارة اجلو يف هذه االأيام لكنه مل يياأ�س وا�ستطاع اأن يثبت وجوده ويغذي ال�سوق املحلي باالإنتاج الراقي 

من اخل�سروات والورقيات وهناك مزارع ا�ستطاعت انتاج العديد من الفواكه على الرغم من قلة املياه و�سعوبة الرتبة 

وندرة االأيدي العاملة وقال: اإن املزارع الكويتي مازال واقفا ويواجه من اأجل اأن ميار�س دوره الوطني والبطويل يف هذا 

املجال فاأ�سبح ي�ستحق وقفة حكومية جاده لدعمه وان�سافه والوقوف اإىل جانبه.

> الشيخ علي اجلابر في ضيافة املزارع حمدان النزال ومزارعي العبدلي الكرام

> الشيخ علي اجلابر وصاحب الدعوة حمدان املعصب والوزير السابق عيد النصافي وصالح مصلح بني املزارعني

10



عودة العمالة البنغالية

بدوره أعلن أمني الصندوق باالحتاد 
الكويتي للمزارعني هادي الوطري 
عن عودة العمالة البنغالية إلى املزارع 
قريباً حيث ستفتح وزارتي الداخلية 
والشؤون الباب أمام املزارعني للتقدم 
بطلبات الستقدامهم وهذا الوعد 
حصل عليه مجلس ادارة االحتاد 
بعد عدوة زيارات ولقاءات التقى 
في  املسؤولني  م��ن  ع���دداً  خاللها 

الوزارتني.
وناشد الوطري وزير الكهرباء واملاء 
واألشغال التدخل شخصيا حلل كل 
مشكلة انقطاع املياه املعاجلة في مزارع 
الوفرة والعبدلي والتي استمرت خالل 
أياماً طواالً مع دخول فصل الصيف 
الواضحة  وارتفاع درجة احل��رارة 
إلى موت احملاصيل  مما سيؤدي 
الزراعية وخسارة املزارعني الطائلة 
جراء انقطاع تلك املياه اضافة إلى 
املضخات  مياه  من  االكتفاء  عدم 
املوجودة في املنطقتني الزراعيتني 
وهذا األمر يحتاج إلى اجراء سريع 

حتى يتم إنقاذ ما ميكن إنقاذه.

فتح الت�سدير

من جانبه طالب النائب السابق راشد 
للمزارع  السماح  الهبيده بضرورة 
الكويتي تصدير انتاجه إلى الدول 

املجاورة خصوصاً في أوقات ذروة 
االنتاج التي يصبح فيها انتاجنا احمللي 
بالسوق فيجب منح  الطلب  يفوق 
املزارع الكويتي فرصة التصدير خاصة 
وأن انتاجه مطلوب من اقرب الدول 

للكويت وأثبت جودته العالية.
وناشد الهبيدة وزارة التجارة ان متنع 
دخول االنتاج النباتي املستورد في 
ذروة االنتاج احمللي وااللتزام باجلدول 
املعد من قبل جامعة الدول العربية 
فأقرب الدول إلينا ومنها السعودية 
تلتزم باجلدول وال تسمح الي منتج 
بالدخول عندما تكون ذروة نظيره في 
البالد وذلك تشجيعا ووقوفا إلى جانب 
انتاجهم احمللي واالولى باملسؤولني 
في وزارة التجارة واجلمارك أخذ 

هذا االمر بعني االعتبار عندنا.

مطالب زراعية

على الصعيد ذاته طالب املزارعون: 
الهلفي  وعنيزان  ال��ن��زال  ح��م��دان 
وعبدالله  املعصب  م��ب��ارك  ورج��ا 
ناصر  ال��دوح��ة  ومختار  املعصب 
الهيفي وعبدالله مبارك السوارج 
ونزال حمدان طالبوا رئيس مجس 
الوزراء والوزراء  بضرورة الوقوف 
إلى جانب املزارع الكويتي ملا يقوم 
به من عمل وطني آملني أن تكون 
هناك وقفة حكومية جادة لدعمه من 
خالل توفير املياه املعاجلة والعذبة 
في املناطق الزراعية والسماح له 
بجلب العمالة البنغالية التي أثبتت 
جناحها وحتملها للطقس في املزارع 
وتسهيل اية صعوبات تواجه املزارع 

الكويتي.

> الشيخ علي اجلابر وراشد املعصب وسط املزارعني

> النائب السابق راشد الهبيدة يتحدث للمزارعني> الشيخ علي اجلابر ورجا املعصب وهادي الوطري



يفضل املهندس الزراعي سعد عبدالسالم 
املشرف على الزراعة في مزرعة اجلوهرية 
بالعبدلي يفضل شجرة نخيل االخالص على 
ما عداها من أشجار مبا فيها شجرة البرحي 
الشهيرة ويعلل هذا ثمارها تؤكل خالل )بلح( 
ورط��ب مناصيف ومتر طري ط��وال السنة 
املثمر  النخيل  زراع��ة  الراغبني في  ويدعو 
في مزارعهم للتركيز على زراعة اإلخالص 
فيها ومن فسائل طبيعية تؤخذ باتقان من 
جانب أمهاتها املثمرات الباسقات فالفسائل 
الطبيعية أفضل من الفسائل النسيجية وفي 

كلٍّ خير.
وينوه إلى أهمية إنشاء مصنع لتعبئة التمور 
في منطقة العبدلي الزراعية أسوة مبا هو 
حادث في منطقة الوفرة الزراعية في أقصى 

جنوب الكويت.
ويقول: إّن العبدلي في الشمال زاخرة بآالف 
النخيل املثمرة، ففي مزرعة »اجلوهرية« حلائزها 
رجل األعمال املعروف جواد بوخمسني حوالي 
)20( ألف نخلة منها )15( ألف نخلة مثمرة 

يشكل نوع إخالص 80 باملئة.
زراعة الفاكهة

هذا وتزخر مزرعة »اجلوهرية« بأنشطة أخرى 
أبرزها تربية األغنام والطيور املتنوعة وزراعة 
الثمريات من طماطم وفلفل وخيار وقت زيارتنا 
لها في منتصف شهر مايو 2014 عالوة على 
زراعة الفاكهة من موز وتني وعنب وباباي 
ويؤكد بأن بساتني العبدلي جتود بالعديد من 
أنواع الفاكهة صيفاً وشتاًء ففي الصيف نشبع 
املزرعة وضيوفها  وزوار  ويشبع أصدقاؤنا 
املتزايدون من التني والعنب واملوز وفي الشتاء 
نحملهم بكل ما لذ وطاب من برتقال اجلوهرية 

اللذيذ.

يفضل املهندس الزراعي سعد عبدالسالم 

مزارع الكويت 
تجود بالتني 
والعنب صيفًا
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اأمني �سثثندوق االحتاد الكويتي للمزارعني

البالد،  يف  احلديثة  للمزارع  والديزل  الكهرباء  اأهمية  على  عاقالن  يختلف  ال 

وخ�سو�سًا طوال اأ�سهر ال�سيف؛ حيث يعّول معظم املزارعني يف العبديل والوفرة 

على البيوت واملجمعات الزراعية املربدة الإنتاج اخل�سراوات والثمريات؛ وال تربيد 

من دون كهرباء وماء عذب.

وكي نح�سل على املاء العذب ينبغي احل�سول على الديزل؛ لت�سغيل تناكر جلبها 

من حمطاتها الرئي�سة و�سط كل من الوفرة والعبديل.

فالكهرباء والديزل عن�سران رئي�سيان لت�سغيل املزارع االإنتاجية، وا�ستمرار احلياة 

فيها، ومع هذا، اأو ورغم هذا، فاإن العديد من املزارع يف العبديل والوفرة ينقطع عنها 

التيار الكهربائي يوميًا ل�ساعة واأكر ومنذ ب�سعة اأ�سهر كما يقول املزارع من�سور ال�سانع 

من العبديل - على �سبيل املثال ال احل�سر- فيما ي�سكو مزارعو الوفرة والعبديل من 

�سح وقود الديزل يف حمطات الوقود القليلة يف اأق�سى �سمال الكويت وجنوبها وفق 

ما اأفاد املزارع راكان بن حثلني لث »املزارع« اأكر من مرة، ويفيد املزارع فهد عاي�س 

العازمي االآن؛ وكيف ي�سطر للذهاب بعيداً عن الوفرة بع�سرات الكيلومرتات؛ ليمالأ 

خزان وقود التنكر بالديزل لت�سغيله وت�سغيل العديد من اآليات املزرعة ومنها بع�س 

م�سخات اآبار املياه اجلوفية فيها.

واخلال�سة: اإن مزارعينا املنتجني �سيفًا ال يقوون على االإنتاج الثمري من دون 

تيار كهربائي، واأي قطع لهذا التيار حتى ولو ل�سويعات قليلة يف يوم قائظ؛ كفيل 

اأ�سهر طوال، ومن هنا وجب على  نباتات غالية؛ ال ميكن تعوي�سها خالل  مبوت 

وزارة الكهرباء واملاء عمل كل ما ي و�سعها لتفادي اأي قطع للكهرباء عن اأي مزرعة 

يف الوفرة والعبديل، مع �سرورة توفري الديزل يف املحطات القريبة من املزارع يف 

جنوب الكويت و�سمالها؛ ليقوم املزارعون بت�سغيل مولدات الكهرباء االحتياطية 

لديهم فاملولدات يف املزرعة احلديثة �سارت �سرورية نتيجة كرة قطع الكهرباء 

وتاأخر و�سالها لكن هذه املولدات يلزمها ديزل لت�سغيلها ومن دون ديزل ال جدوى 

اأو فائدة منها.

وما دام ال�سيء بال�سيء يذكر؛ فاإننا ناأمل اأن تخفف وزارة الكهرباء واملاء من �سعر بيع 

الكهرباء واملاء، على املزارعني يف الوفرة والعبديل؛ �سواء املاء الوا�سلة عرب ال�سبكة 

احلكومية اأو املجلوبة بالتناكر من حمطات املياه، مع �سرورة زيادة �سخ املياه املعاجلة 

لكل من مزارع ال�سمال واجلنوب.. كي ت�ستمر هذه املزارع يف طرح اخلريات الوفرية 

من اخل�سار والثمار يف االأ�سواق املحلية وباأ�سعار متهاودة طوال اأ�سهر ال�سيف املقبلة 

كما كان حالها طوال اأ�سهر ال�ستاء املا�سية..!

ال��ك��ه��رب��اء وال����دي����زل ف���ي امل��ن��اط��ق ال��زراع��ي��ة

بقلم :

هادي هاجد 

✷الوطري

✷



 أكد أن املزروعات في الوفرة والعبدلي تأث������������������������رت من شدة احلرارة وانقطاع املياه املعاجلة

عوده الظفيري : يجب مساءل�ة ال������������������م�سؤولني في وزارتي الكهرباء 
واألشغال عن اسباب تكرار ان��������قطاع املعالج وضعف العذب

استنكر عضو مجلس ادارة االحتاد 
الكويتي للمزارعني عوده نهار الظفيري 
انقطاع املياه املعاجلة عن مزارع 
الوفرة والعبدلي من فترة ألخرى 
مع بداية الصيف مما أدى الى موت 
أغلب املزروعات خاصة في ظل 
ارتفاع درجات احلرارة شيئا فشيئا 
وتزايد حاجة املزروعات للمياه أكثر 
فأكثر، لكن املياه شحيحة، وعلى 
الرغم من كون خطوطها املمتدة إلى 
الوفرة والعبدلي تعاني اختناقات، 

فتنقطع أغلب أيام األسبوع، واملزارع 
املسكني ليس أمامه  إلنقاذ محمياته  
سوى شراء التناكر من احملطات 
القليلة املزدحمة على طول ساعات 
النهار والتي ال تكفي ويحتاج املزارع 
الوقوف نهاراً كاماًل حتى يحصل 
على تنكر واحد واملدهش أنه حني 
احملطات،  بتلك  مستنجدا  يأتي 
يقولون له اذهب إلى منافذ وزارة 
الكهرباء واملاء لتشتري بطاقة من 
املاء  لك  أوال كي نصرف  هناك 
الالزم حلياة نباتك! إنها املعاناة 
التي لم تكن تنقص املزارع الذي 
يحفر في الصخر كي يوفر اخلضر 

والفاكهة للسكان.
وناشد الظفيري في تصريح خاص 

ل� »الوطن« وزير األشغال العامة 
بضرورة محاسبة كل مسؤول عن 
انقطاع املياه املعاجلة أيا كانت صفته 
فالدولة دفعت ماليني الدنانير من 
املزارعني واحملافظة  أجل راحة 
على األمن القومي لكن مايحدث 
اليوم وأد للمزروعات وعلى السلطة 
التشريعية ممارسة دورها في توجيه 
األسئلة الى وزير األشغال للحد من 
هذا االهمال الكبير الذي يؤدي 
ال��ى ما ال حتمد عقباه  بالنهاية 
موجها نداء الى وزير الكهرباء واملاء 
بضرورة زيادة مضخات املياه في 
املناطق الزراعية النقاذ ما ميكن 
انقاذه خاصة واننا مقبلني على 

صيف حار جدا.

> املزارع عودة الظفيري
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عوده الظفيري : يجب مساءل�ة ال������������������م�سؤولني في وزارتي الكهرباء 
واألشغال عن اسباب تكرار ان��������قطاع املعالج وضعف العذب

املنتجات الزراعية من خضار وفاكهة، 
الذاتي  بهدف الوصول لالكتفاء 
الداخلي، واملعروف عامليا باألمن 
الغذائي، بينما تختلف احلال متاما 
في بالدنا، حيث يعاني املزارعون 
الكويتيون من انقطاع املياه املوصلة 
عن طريق »البايبات« إلى مزارعهم، 
مما يجبرهم على استئجار التناكر 
من اجل جلب املياه من مضختي 

الوفرة وكذلك احلال بالعبدلي 
وأضاف الظفيري على جميع املسؤولني 
املعنيني في وزارة الكهرباء واملاء 
العمل سريعا على إلغاء قرار شراء 
املاء من املضخات، مؤكدا أن تزايد 
املشاكل واملعوقات أمام املزارعني 
يؤثر بشكل سلبي وكبير في معدل 
إنتاجهم، ويتسبب في انخفاضه 
ملستويات متدنية، مما يدخل األمن 
الغذائي في خطر كبير، نتيجة تزايد 
االعتماد على املنتج املستورد، في 
ظل اضطرابات خطرة تشهدها 
املصدرة  العربية  البلدان  بعض 
قد  والتي  ال��زراع��ي��ة،  للمنتجات 
توقف صادراتها للكويت في أي 

 وقال الظفيري في معظم دول 
العالم وفي مقدمتها بلدان مجلس 
التعاون اخلليجي، تقوم الدولة ممثلة 
بوزارة الكهرباء واملاء بتوصيل املياه 

املعاجلة إلى األراضي الزراعية بشكل 
دائم، كوسيلة تشجع العاملني في 
تلك املهنة على مواصلة عملهم، كي 
يوفروا احتياجات السكان فيها من 

> أزمة مياه الري في الكويت صيفاً



حماية لصحة اإلن���������������������سان وسالمة بيئته

ورشة عمل إلدارة ورقاب���ة مب��������يدات اآلفات الزراعية 

من  الفترة  في  الكويت  في  عقدت 
الفائت ورشة  الشهر  8 من  ال��ى   5
عمل عن ادارة ورقابة مبيدات االفات 
الزراعية في دولة الكويت برعاية رئيس 
الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة 
السمكية ومديرها العام جاسم محمد 
حبيب البدر شاركت فيها عدة جهات 
رسمية واهلية كبرى من داخل الكويت 

وخارجها.
وقد اشتملت الورشة على فعاليات 
العامة  زيارة االدارة  ابرزها  عديدة 
للجمارك في الصليبية وزيارة املزارع 
املثمرة األولى للمزارع فيصل عوض 

الدماك ملشاهدة طرق املكافحة والرش 
على ارض الواقع واستخدام االدوية 
واملبيدات املناسبة في املكان والزمان 
والطريقة الصحيحة والسليمة ملقاومة 
اآلف���ات واالم����راض ف��ي احملاصيل 
والثمريات  واخلضراوات  الزراعية 

املوسمية ميدانياً.
وحسبما يفيد الزراعي نادر بنورة في 
اتصاله ب� »املزارع« فقد شاركت عدة 
جهات حكومية واهلية في هذه الورشة 
ذكر منها االدارة العامة للجمارك والهيئة 
العامة للبيئة واالدارة العامة للطيران 
املدني وبلدية الكويت باالضافة الى 

قسم البحوث ووقاية النبات وادارة 
املكافحة واحلجر الزراعي التابعني للهيئة 
العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية 

ممثلة بالباحثة امل عبدالكرمي.
كما شارك في هذه الورشة رئيس جلنة 
املبيدات بوزارة الزراعة املصرية الدكتور 
محمد ابراهيم عبداملجيد وامني جلنة 
املبيدات في مصر الدكتور مصطفى 
عبدالستار حماد والشركة الكويتية 
الهندية ملكافحة احلشرات وشركة 
ياكو الطبية ومؤسسة النخيل سنتر 
للمقاوالت الزراعية وشركة الربوة العاملية 
للمواد الزراعية وشركة اورغن ملكافحة 

> املشاركون في الورشة في ضيافة سلطان الزراعة في الكويت فيصل الدماك
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حماية لصحة اإلن���������������������سان وسالمة بيئته

ورشة عمل إلدارة ورقاب���ة مب��������يدات اآلفات الزراعية 

التكنولوجي  التقدم  وشركة  اآلفات 
الشهيرة في الكويت.

�سوابط علمية

وبهذه املناسبة اكدت نائب املدير العام 
لشؤون الثروة النباتية بالهيئة العامة 
لشؤون الزراعة والثروة السمكية نبيلة 
العلي في تصريح وزعته وكالة االنباء 
الكويتية )كونا( ضرورة تداول وبيع املبيدات 
الزراعية وفق ضوابط واسس علمية 
تتفق وخواصها الكيميائية باعتبار ان 
لها تأثيرات على االنسان والبيئة قد 
استخدامها  حال  سيئة  سلبية  تكون 

بطريقة خاطئة وفي غير املكان والزمان 
واالسلوب احملدد على عبوة كل مبيد 
منتج او مصنع مبوافقة علمية ومن 
شركات متخصصة مشهود لها بالنزاهة 
واخلبرة في هذا املجال اخلطير لالنسان 
وبيئته، او على االنسان وبيئته نظراً 
اللتصاق املبيدات الكيماوية باملنتجات 
الزراعية وبالتربة وركزت نبيلة العلي 
على اهمية التحكم في نوعية املبيدات 
وتركيبها وخواصها الكيميائية ومراقبة 
صالحيتها ملنع تأثيراتها السلبية، ومن 
االهمية مبكان – وفق العلي – التأكد 
من عدم استخدامها او االجتار فيها او 

حفظها او تداولها بطرق خاطئة ال تتفق 
ومكوناتها وتاريخ صالحيتها، مشيرة الى 
عدم جواز استيراد او تصنيع او تداول 
اي مبيد اال بعد احلصول على ترخيص 
رسمي من اجلهة الرسمية  املعنية في 
ه��ذه ال��دول��ة او تلك من جهة اخرى 
اشاد املزارع االول في البالد فيصل 
عوض الدماك الذي استضاف منظمي 
الورشة في احدى مزارعه بالوفرة يوم 
األربعاء 2014/5/7 واقام لهم مأدبة 
غداء فاخرة اشاد بهذه الورشة ومسؤولي 
هيئة الزراعة االكفاء جاسم محمد حبيب 
عبدالكرمي  وامل  العلي  ونبيلة  البدر 
وقال ان هذه الورشة ساهمت في تبادل 
اخلبرات واآلراء حول مبيدات اآلفات 
ان هذه املبيدات الزراعية  خصوصاً 

تعتبر سالحاً ذا حدين.

> محمد إبراهيم عبداملجيد



ي��واج��ه امل����زارع س��ال��م ال��ه��ده خطر 
استفحال خطر ديدان »النيماتودا« 
املدمرة لقدرة التربة على العطاء الثمري 
الكبير مثله مثل العديد من مزارعي 
العبدلي والوفرة، األمر الذي حداه 

التخاذ العديد من اإلجراءات البسيطة 
واملعقدة، املكلفة جهداً ووقتاً وماالً، 
آخرها زراعته الطماطم في أحواض 
زراعية متحركة أو متنقلة وليس في 

أرض املجمع الزراعي مباشرة.

ولكن إذا كان باإلمكان محاصرة ديدان 
»التيماتودا« أو احلد من خطورتها 
فإن  متنقلة  أح��واض  في  بالزراعة 
خطر حشرة »نوتا ابسلوتا« يداهم 
العديد من مزارعنا ومن دون حل 
قريب أو بعيد، مبيناً أهمية تصدى 
اجلهات املعنية وعلى أعلى املستويات 
العلمية والعملية لهذا اخلطر الداهم 
وبأقصى سرعة ممكنة حفاظاً على 

ثروتنا النباتية.

خطر »النيماتودا« 
يستفحل في بعض املزارع

> ال تسرفوا في رش املبيدات الكيماوية> إنتاج غزير من الطماطم لدى الهدة
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اأمني �سر االحتاد الكويتي للمزارعني

بقلم : جابر مرزوق العازمي

اأدعو لتحويل حممية هيئة الزراعة و�سط الوفرة اإىل حديقة عامة اأو منتزه 

عام يق�سي فيه رّواد الوفرة اأوقاتهم فيه بداًل من افرتا�سهم االأر�س اجلرداء 

بجانب اأ�سوار املزارع وعلى قارعة الطرق املك�سوفة واخلطرية بدون حماية 

اأو رعاية.

املحمية مزروعة االآن بالنباتات الربية ومع قليل من االأ�سجار وال�سجريات 

واملظالت واملرافق العامة ميكن اأن تتحول اإىل منتزه عام طبيعي، خ�سو�سًا 

واأنها م�سورة وذات طرق طويلة عري�سة واالأهم من ذلك اأنها وا�سعة �سا�سعة.. 

وعلى اأجزاء منها بيوت زراعية حممية للت�ستيل وتربية نحل الع�سل يعني 

ميكن للن�سء اال�ستفادة منها يف درو�سهم العملية.. 

العائالت املحبة للخ�سرة ال جتد مكانًا اآمنًا لها ول�سغارها ومن غري املعقول 

اأ�سرة يومًا كاماًل بدون مرافق وبدون حماية.. واملحظوظة من  اأن مت�سي 

جتد مزرعة، ولكن باأجرة عالية قد ت�سل اإىل 100 دينار يف اليوم هذا اإن 

وجدت.. وباملنا�سبة  ملاذا ال ت�سمحون لبع�س املزارع ذات املواقع الوجيهة 

باقتطاع جزء منها لتحويله  اإىل حديقة عامة حتت رعاية ورقابة اجلهات 

املعنية ليق�سي الكبار وال�سغار فيها اأوقاتًا بهيجة.

وملاذا قفلتم مزارع الكمال واأ�سايل والريحانة.. التي ت�ستقبل زوار الوفرة 

وروادها.. قبل اأن جتدوا البديل لها ؟!

كل مناطق الكويت فيها حدائق عامة اإال الوفرة واإال العبديل واإال كبد مع 

اأنها مناطق كويتية وزراعية رائعة يتجه اإليها النا�س مواطنون ووافدون 

طوال ال�ستاء والربيع خالل العطالت الر�سمية واالأ�سبوعية.

 فلماذا ال توجد حتى االآن حديقة عامة يف الوفرة.. يف حني توجد حممية 

لهيئة الزراعة وو�سط الوفرة الزراعية اأو املزرعة اأ�ساًل؟!

محمية لهيئة الزراعة.. وسط الوفرة ؟!

حروف خضراء

✷

✷



توتا أبسلوتا تضرب محصول الطماطم

سعد  ال��زراع��ي  املهندس  اشتكى 
عبدالسالم - في العبدلي - من 
انتشار احلشرة املدمرة حملصول 
الطماطم املعروفة ب� »توتا أبسلوتا« 
الكويتية  امل���زارع  من  العديد  في 
بسواء.  سواء  والقدمية  احلديثة 
وقال ل� »املزارع« في منتصف شهر 

مايو 2014م.
إن هذه احلشرة صارت تؤثر تأثيراً 
سيئاً على نوعية اإلنتاج الثمري من 
العائلة الباذجنانية وال سيما الطماطم 

فتشوها بعد اتالفها أوراقها اخلضراء، 
مبنياً أن مقاومجة هذه احلشرة ما 
زال ضعيفاً رغم انتشارها الرهيب 
في العديد من املزارع الكويتية ومنذ 
أربع سنوات، بعد أن وصلتنا من 

خارج الكويت.
ولألسف أقول بأن مكافحتنا نحن 
املزارعني لهذه احلشرة املدمرة ضعيفة 
وغير ناجحة، األمر الذي يلزم تدخل 
اجلهات املعنية بالدولة ملساعدتنا 
على املكافحة قبل أن تدمر ثروتنا 

تفوق  الدولة  وإمكانات  الثمرية، 
إمكانات املزارع في مجال مقاومة 
احلشرات واآلفات الزراعية سريعة 
التحور والتأقلم والتكيف مع املبيدات 
احلشرية، فقلما جتد مزرعة اآلن 
تزرع الثمريات في البيوت الزراعية 
املغلقة ال تعاني من حشرة الذبابة 
البيضاء أو صانعة االنفاق  أو توتا 
أبسلوتا، ناهيك عن ديدان النيماتودا 
املدمرة لألرض والتربة الزراعية 

في طول البالد وعرضها.

> جمع الطماطم والفلفل احلار في مزرعة جواد بو خمسني في العبدلي
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النخي���ل امليت 
مأوى للحش����رات الضارة 
والزواحف والقوارض
هل صارت بعض شوارع الكويت، 
مأوى حلشرات النخيل الضارة مثل 
سوسة النخيل الهندية احلمراء، أو 
حشرة صفار الساق. سؤال يطرحه 
املهندس الزراعي جمال عبدالقدوس 
بعد ترك أشجار النخيل التالف أو 
امليت لشهور طوال - كما يقول - من 
دون اجتثاث في الكثير من شوارع 

الكويت.
ويرى وجوب إزالة أشجار النخيل 
التالفة حفاظاً على جمال املباني 
املزروعة أمامها.. وحفاظاً على الثروة 
النخيلية في طول البلد وعرضها.

ألن النخيل امليت أو املكسور يشوه املنظر 
العام ويتحول إلى مأوى للحشرات أو 
اآلفات الزراعية الضارة واخلطيرة 
بل والزواحف والفئران والقوارض 

لكونها مرتعاً خصيباً وآمناً لها.
ويحذر بأن النخيل املهمل بسعفه 
األصفر أو البني الناشف.. قد يسبب 
أو يساعد في حدوث احلرائق صيفاً 
ويأخذ على بعض هواة زراعة النخيل 
إهمالها  الضخمة..  العمائر  حول 
وعدم ريها بانتظام فتذوي ومتوت.. 
أو متيل وتكسر.. موضحاً بأن النخلة 
بنت البيئة الصحراوية التي تتحمل 
الكثير لكن شريطة توفير وسائل 

احلياة لها وبخاصة املياه.



تنتقل من احلقول إلى البيوت.. وتتكاثر بسرعة رهيبة

»توتا أبسلوتا« .. 
الخطر الداهم

اأ�سابت ح�سرة »توتا اأب�سلوتا« ثمار الطماطم يف 

الكثري من مزارع العبديل والوفرة، اإ�سابة �سديدة 

اأثرت بال�سلب على نوعيتها، وفق اأحاديث بع�س 

املزارعني وم�ساهدات »املزارع« على مدار االأ�سابيع 

القليلة املا�سية يف املناطق الزراعية.

ففي مزرعة يو�سف عبدالرحمن ال�سفران يف 

العبديل ا�ستفحل خطر هذه احل�سرة املدمرة 

ملحا�سيل العائلة الباذجنانية من طماطم 

وباذجنان وبطاطا؛ رغم كل اجلهود املبذولة 

للحد من خطورتها واالأ�سباب عديدة كما يقول 

املزارع الدكتور يو�سف ال�سفران، اأهمها عدم توفر 

املبيد لهذه احل�سرة املوؤذية وعدم وجود العمالة 

الزراعية لقطف اأوراق النباتات امل�سابة والتخل�س 

منها قبل انتقال احل�سرة املدمرة اإىل الثمرة ذاتها.

> رش الباذجنان حماية له من اآلفات
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موضحاً أن هذه احلشرة جديدة في 
مزارع الكويت إذ ال يتعدى عمرها ثالث 
سنوات ويبدو أنها وصلت الكويت عبر 
صناديق اخلضار والفواكه الواردة إلى 
الكويت من كل حدب وصوب؛ وهنا 
أدعو املزارعني إلى جتنب استخدام 
الصناديق القدمية لتعبئة منتجاتهم 

احمللية الطازجة.
وتنتقل احلشرة من احلقول املزروعة 
املكشوفة بعد انتهائها صيفاً إلى البيوت 
والشبرات واملجمعات الزراعية املبردة 
)املكيفة( مستفيدة من أي فتحة صغيرة 

أو كبيرة لتتكاثر بسرعة رهيبة فيها؛ 
في  يقتلها  الشديد  احل��ر  أن  مبيناً 
احلقول املكشوفة صيفاً؛ فتهرب إلى 

داخل البيوت اخلضراء املبردة.
ويبدأ خراب هذه احلشرة بإصابة أوراق 
النباتات اخلضراء.. ثم بإصابة الثمرة 
ذاتها فتشوهها وتتلفها، األمر الذي 
يؤثر بالسلب على تسويقها بأسعار 
مربحة وبالنسبة ملزرعتنا الكائنة في 
العبدلي فقد حلقتنا خسارة مادية 
كبيرة، ألن إصابة احلشرة كانت في 
محصول الطماطم احملصول الرئيس 

في عدة مجمعات زراعية حديثة مبردة 
أقمناها مشاركة بيننا وبني محفظة 
التمويل الزراعي التابعة لوزارة املالية 
في الكويت منذ حوالي خمس سنوات.. 

فماذا نفعل.. أفيدونا.

اأين املبيد الناجع؟!

وفي منطقة الوفرة الزراعية بأقصى 
جنوب الكويت ال يقل ِتأثير إصابة 
حشرة توتا أبسلوتا على الثمار بوجه 
عام والطماطم بوجه خاص عن التأثير 
في منطقة العبدلي الزراعية بأقصى 
شمال الكويت. ففي مزرعة جدعان 
اجلويسري أتت حشرة توتا أبسلوتا على 
الكثير من نباتات الطماطم املزروعة 
فيها زراعة محمية مبردة؛ رغم استخدام 
العديد من أنواع املبيدات احلشرية 
من وقت آلخر كي ال تقدر احلشرة 
على التكيف والتأقلم مع مبيد واحد 
وفق ما يفيد »زيد« ابن املزارع جدعان 
اجلويسري داعياً رجال اإلرشاد الزراعي 
ورجال الوقاية واملكافحة في هيئة 
الزراعة للتحرك السريع في مجال 
أوسع للقضاء على هذه احلشرة املدمرة 
األقل؛  أو احلد من خطورتها على 
في  تستفحل  نرى خطورتها  فنحن 
عدد متزايد من املزارع الكويتية في 
الشمال واجلنوب وتضرب محاصيلها 
املزروعة في احلقول شتاء واملزروعة 
في البيوت املبردة صيفاً فإلى متى 

وإلى أين؟

مكافحة جماعية

املزارع محمد املطيري املبدع واملنتج 
بكثرة في الوفرة يؤكد التأثير السيء 

> املزارع املطيري يشرف على إعداد الطماطم للتسويق احمللي

> املزارع يوسف الصفران في مزرعته بالعبدلي



على  أبسلوتا  توتا  حشرة  النتشار 
إنتاج من الطماطم؛ لكنه وفق كالمه 
ل� »امل��زارع« يوم 2014/5/17 يخبر 
بأنه تأثير محدود وال يشمل كل ثمار 
املغلقة  شبراتها  كل  وفي  الطماطم 
فقد كان ال يزال يطرح في األسواق 
احمللية وقت زيارتنا ملزرعة يوم السبت 
املاضي 2014/5/17 أكثر من 1500 
صندوق طماطم زنة الواحد خمسة 
كيلوغرامات، تباع بأسعار مناسبة عبر 
سوق الفرضة في الصليبية وسوق 

احتاد املزارعني في األندلس.

ويقول: إن هيئة الزراعة لم تقصر في 
مجال وقاية النباتات ومكافحتها في 
وبإيعاز  الزراعية؛ فرجالها  املناطق 
من كبار مسؤوليها املهندس جاسم 
البدر واملهندسة نبيلة العلي واملهندس 
فيصل الصديقي.. يقومون بواجبهم 
في هذا املجال وغيره من املجاالت 
الزراعية علي أكمل وجه، واألبحاث 
العلمية داخل الكويت وخارجها مستمرة 
إليجاد مبيد ناجع وفاعل يقضي على 
حشرة توتا أبسلوتا وحتى يتم توفير 
هذا املبيد نقوم وبتوجيه من مهندسني 

زراعيني أكفاء في هيئة الزراعة وفي 
الشركة الزراعية الكبرى التي نتعامل 
معها.. برش هذه احلشرة اخلبيثة 
بأنواع مختلفة من األدوية واملبيدات 
الكيماوية فنحد من خطورتها كثيراً؛ 
والدليل نوعية الطماطم اجليدة التي 

ننتجها وكمياتها الكبيرة!
كما تقوم هيئة الزراعة بتوفير مصائد 
احلشرات احلديثة التي تعمل ليل نهار 
داخل البيوت الزراعية وهي مصائد 
فعالة حتد من تكاثر اآلفات الرهيب 
إذ تصدر املصيدة »هرمون جنسي« 
جاذباً للذكر من دون أن يكون هناك 
أنثاه احلقيقية أو الطبيعية.. فيغرق في 
املاء وميوت.. ومن دون تلقيح لألنثى ال 
يكون هناك تكاثر.. ناهيك عن اللوائح 
الصفراء الالصقة التي جتذب اآلفة 
برائحة محببة إليها وما أن حتط عليها 

حتى تلتصق بها ومتوت..
ه��ذا كل ما هو مستطاع حتى اآلن 
في مكافحة هذه اآلفة الضارة والتي 
يشكل تفشيها كارثة طبيعية مبحصول 
الطماطم الرئيس في الكويت معظم 
شهور الشتاء وقلياًل من شهور الصيف؛ 
لكنها وحسبما أرى وأشاهد لم تتفش 
ولم تصل إلى حد الوباء وهنا أهيب 
باإلخوة املزارعني أن يلتزم كل واحد منهم 
بالرش املبرمج حسب خطة موضوعة 
بالتعاون مع مختصني بالشأن الزراعي 
في هيئة الزراعة أو الشركات واالحتادات 
واجلمعيات الزراعية الشهيرة، فاألمر 
يتطلب وقفة جماعية للمزارعني من 
هذه احلشرة أو تلك من احلشرات 
التي كثرت في السنوات األخيرة في 

مزارع الكويت لألسف الشديد!.
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املزارع املكثر إنتاجاً وتسويقاً على مستوى 
الكويت فيصل الدماك، يدلي بدلوه 
حول مشكلة زيادة اآلفات واألمراض 
النباتية والترابية في مزارع الكويت 
في السنوات األخيرة؛ فيؤكد إنتشار 
حشرة »توتا أبسلوتا« اخلطرة في 
العديد من مزارع الوفرة والعبدلي. 
املناطق  في  السيطرة  حتت  لكنها 
الزراعية )الوفرة والعبدلي( والفضل 
جلهود قسم الوقاية في هيئة الزراعة 
برئاسة أمل عبد الكرمي، وجهود بعض 
شركاتنا الزراعية الكبرى، وحرص 
معظم املزارعني على استخدام املصائد 
ذات الفيرمونات اجلنسية اجلاذبية 
لكل من الذكر أو األنثى؛ خصوصاً قبل 
تكاثر احلشرة داخل البيوت والشبرات 
واملجمعات الزراعية التي جتد فيها 
بيئة مناسبة للتكاثر صيفا بعد هروبها 
من احلقول احلارة.. فهذه احلشرة 
مثل معظم احلشرات يقتلها احلار 
الشديد ويحييها اجلو أو الهواء املعتدل 
البرودة السائد في البيوت اخلضراء 
صيفاً. وطاملا توجد هذه البيوت.. 

وعدم زراعتها واستخدام البالستيك 
وحقن املاء املغلي في التربة املصابة؛ 
وكذلك  ال��ن��ي��م��ات��ودا،  دي����دان  لقتل 
استخدام الصفائح الصفراء لصيد 
الذبابة البيضاء، كل ذلك قبل أو مع 
بداية انتشار احلشرات والديدان، 
لكن بعد انتشارها، جتدها تستوطن 
املزرعة وال تغادرها باملرة، بل وتنتقل 
إلى مزرعة أخرى، وهكذا حتى توبئ 

املنطقة الزراعية كلها!
لذا، فنحن نطالب كما يطالب غيرنا 
هنا بأن تكون املقاومة أو املكافحة 
جماعية ال فردية، كي حتقق الغاية 
املزارع  نظافة  وه��ي  منها  امل��رج��وة 
م��ن اآلف����ات واحلشرات  وخ��ل��وه��ا 

والديدان واألمراض اخلطرة!

الدماك ينصح بالتعقيم الشمسي صيفًا
> املزارع فيصل الدماك في الوفرة

توجد هذه احلشرة املدمرة للثمار 
بوجه  الطماطم  وث��م��ار  ع��ام  بوجه 
خاص. خصوصاً إذا زرعت زراعة  
متواصلة بدون تعقيم شمسي لشهرين 

صيفاً.
وأكد »الدماك« بأن الوقاية خير من 
العالج. ومن سبل الوقاية استخدام 
مصائد الفرمونات وتعقيم البيوت 
الزراعية بالشمس احلارة صيفاً وحتديداً 
يوليو حتى منتصف شهر  من أول 
أغسطس لقتل ديدان »النيماتودا« 
أقصد تعريض تربتها للشمس احلارة 



دعا املزارع جدعان اجلويسري، إلى 
لتوزيع األدوية  آلية جديدة  وضع 
واملبيدات الكيماوية على املزارعني 
املنتجني في املناطق الزراعية بحيث 
تصرف الهيئة العامة لشؤون الزراعة 
والثروة السمكية األدوية واملبيدات 
الالزمة لكل مزرعة حسب حاجتها 
الفعلية ونوع اإلصابة فيها ومداها 
وليس مبعدل واحد لكل مزرعة أيا 
كانت إصابتها وقال في حديثه إلى 
»املزارع يوم 2014/5/17: إن هيئة 

ال��زراع��ة حتدد 
لكل مزرعة كبيرة 
أو صغيرة في الوفرة 
أو العبدلي كمية من املبيد 
احلشري شهرياً بغض النظر 
عن نوعية اإلصابة وحجمها.. وهذا 
في رأيي خطأ يجب العدول عنه 
إلى صرف الدواء أو املبيد املناسب 
لإلصابة مع إرشاد وكيل املزرعة 
إلى كيفية الرش السليم ومواعيده 
املناسبة في كل مزرعة، وبغير هذا 
لن يكون هناك جدوى من عملية 
أو  ل��آف��ة  املكافحة  أو  امل��ق��اوم��ة 

املرض.
وقال إن وصول املبيدات واألدوية 
إلى مبنى إدارة هيئة الزراعة في 

يطالب بآلية جديدة لتوزيع 
األدوية واملبيدات احلشرية

الجويسري: املياه املعالجة 
تصل مزارع الوفرة متقطعة 

وضعيفة فإلى متى؟!
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الوفرة يتأخر أحياناً وكثيراً ما تضييع 
علينا حصتنا الشهرية منها إذا ذهبنا 
بداية األسبوع الثاني من الشهر، 
فكيف تضييع علينا حصتنا وهي 
إذا  وأي��ن تذهب  إلينا بل  محددة 
لم يتسلمها أصحابها؟! مع العلم 

بأننا نذهب أحياناً مع بداية الشهر 
فيقولون لنا بأن الكمية لم تصل. 

شيء محير!

اأزمة مياه ري يف الوفرة

وانتقد امل���زارع اجل��وي��س��ري- من 
الوفرة- قيام وزارة الكهرباء واملاء 
بصيانة محطة املياه العذبة )القدمية( 
مع بداية فصل الصيف؛ حيث يكثر 
الطلب على هذه املياه احليوية للنباتات 

وتشغيل بيوتها املبردة.
املياه  موعد وص��ول  عن  متساءالً 
املعاجلة ملزارع الوفرة دومنا انقطاع، 
مؤكداً أن هذا املياه )الرخيصة( تصل 
يوم وتنقطع عشرة أيام وفي حال 
وصولها تصل ضعيفة وهذا الكالم 
نعيده ونزيده منذ بضع سنني وال 
استجابة.. كل الذي نسمعه ونقرأه 
وعود وعهود وال حلول على أرض 

املزرعة.. فإلى متى وإلى أين؟!



يدعو للتوسع في زراعة األعالف وتنمية الثروة احليوانية

 الضبيب: قلة مياه الري وهروب العمال
أب�������رز ه����م����وم م�����زارع�����ي ال���ع���ب���دل���ي

م�سكلة نق�س العمال

وبنّي الضبيب أنه ومنذ سنوات طوال 
يعتمد على زراعة األعالف من جت 
وشعير وذرة وبنوبنك مع مئات النخيل 
املثمر لتبقى احلياة اإلنتاجية مستمرة 
في مزرعة أبيه- شفاه الله- خصوصاً 
بعد النقص احلاد في عدد العمال 

الزراعيني في الكويت. ومثلنا الكثير 
في العبدلي وهذا سّر زيادة الطلب 
على بذور اجلت )البرسيم( وارتفاع 

أسعارها باطراد.
فمن دونن عدد واٍف من العمال الزراعيني 
ال ميكن إنتاج الثمريات كالطماطم 
والبطاطا والباذجنان والكوسا واخليار 

وما إليها في احلقول أو في البيوت 
اخلضراء.

وللحقيقة أقول بأننا نعاني منذ إيقاف 
معامالت جلب العمال البنغالديش 
للعمل في الكويت؛ وقد جربنا عماالً 
من جنسيات أخ��رى؛ لكننا لم جند 
أفضل من العمال البنغالديش.. والهنود 

اأكد املزارع �سالح بدر ال�سبيب اأهمية احلفاظ على امل�ساحات ال�سا�سعة للمزارع القدمية يف العبديل للتو�سع 

يف زراعة االأعالف اخل�سراء احليوية لتنمية الروة احليوانية يف الكويت.

وقال يف حديثه لث »املزارع« اإن من االأهمية مبكان وقف املوافقات الر�سمية على جتزئة املزارع ال�سا�سعة يف 

العبديل؛ كي يبقى جمال لزراعة االأعالف من جت و�سعري وبنوبنك ورّيها باأجهزة الري املحوري وح�سادها 

باالآالت احلديثة املتطورة. فمثل هذه الزراعات احلقلية حتتاج اإىل مزارع مفتوحة ال تقل الواحدة عن مئة 

األف مرت مربع، كي تكون زراعة جمدية واقت�سادية وفق درا�سات علمية وجتارب عملية قدمية وحديثة 

لدى الهيئة العامة ل�سوؤون الزراعة والروة ال�سمكية، فلماذا اإذن املوافقة على جتزئة املزارع الكبرية اأو تفتيت 

احليازة الزراعية ال�سا�سعة وتق�سيمها اإىل 50 األف مرت مربع يف العبديل واأقل اأحيانًا؟!
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يأتون لكنهم سرعان ما يهربون من 
مواصلة  على  يقدرون  وال  مزارعنا 
العمل املضني فيها بأجور يقبل بها 
العمال البنغالديشيون.. وهنا أسأل: أين 
دوريات الشرطة وسط العبدلي وملاذا 
ال تضبط الهاربني العاملني من مراكز 
عملهم قبل أن يخرجوا من منطقة 
العبدلي احلدودية النائية ويصلون إلى 
مراكز عمل جديدة لهم خارجها وكيف 
يعملون لسنوات طوال من دون خوف 
أو وجل أو عقاب لهم أو ملن يشغلهم 

وهم على كفالة غيرهم..؟!
مسؤولي  وع���ود  تتحقق  أن  آم��ل��ني 
اجلهات املعنية ملجلس إدارة االحتاد 
الكويتي للمزارعني ويسمحون بجلب 

العمالة البنغالية للعمل في مزارعنا 
احلدودية الصحراوية النائية وعلى 
سبيل االستثناء إنقاذاً للحياة الزراعية 

املثمرة من التراجع.

املياه املعاجلة �سعيفة

بيد أن زراعة األعالف على بساطتها 
حتتاج إلى كميات وفيرة من املياه.. 
والكل يعرف أن املياه املعاجلة وصلت 
سنني؛  بضع  ومنذ  العبدلي  م��زارع 
لكنهم ال يعرفون أنها تصلنا ضعيفة 
ال تكفي ري مساحاتنا املزروعة من 
اجلت والشعير والبنوبنك والذرة.. 
والقرع الذي بدأنا نزرعه هذا املوسم، 
على سبيل التنوع املطلوب في املزارع 

الشاسعة كمزرعتنا؛ فهم يطالبوننا 
بأن نطرح بعض اخليرات والثمريات 
إلى السوق احمللية رغم وجود أزمة 
مياه ومشكلة عمالة؛ فنضطر لزراعة 
القرع علماً بأن الذرة التي نزرعها 
من النوع اجليد الذي ميكن أن تأكل 
عرانيسها البشير.. وميكن أن تأكل 
أوراقها وسيقانها اخلضراء حيوانات 

املزرعة املتزايدة من أغنام وأبقار!
تتنامى  الغنيمة  ثروتنا  فإن  وللعلم؛ 
باستمرار ألننا ومنذ سنوات طوال 
نبيع الذكور من املواليد ونبقي اإلناث 
من الغنم الوليدة ما عدا الضعيفة 
منها؛ نبيعها؛ ألنها ال تصلح لتكون 

أمهات ولودات؛ فنتخلص منها!



موضحاً أن العديد من مزارع العبدلي 
وخصوصاً مزرعته في القطعة 4 تعاني 
من انقطاع الكهرباء ظهيرة كل يوم 
لساعة وساعتني أحياناً؛ األمر الذي 
يحول دون تفكيرنا اجلدي والعملي 
والفعلي في إقامة مجمعات زراعية 
حديثة نزرع فيها بعض أنواع الثمريات 
كالطماطم واخليار.. فهذه املجمعات 
التيار  دون  قائمة من  لها  تقوم  لن 
الكهربائي واملياه العذبة عبر الشبكة 
للتبريد،  أو  للري  س��واء  احلكومية 

واملولدات الكهربائية مكلفة وحتتاج 
إلى ديزل والديزل غير متوافر دائماً 

في العبدلي.
وأوضح كذلك أن املياه املعاجلة تصل 
إلى العديد من مزارع العبدلي منقطعة 
وفي حالة وصولها تصل ضعيفة وهذه 
مشكلة أخرى كبيرة تواجه املزارعني 
في العبدلي. وتوفير املياه الدائمة 
يتطلب بناء خزانات كبيرة واخلزانات 

حتتاج إلى مساحة أرض كبيرة.
أما مشكلة املشاكل كما يقول املزارع الصانع 

دعا املزارع من�سور علي ال�سانع- من العبديل- هيئة الزراعة اإىل اعتماد اآلية جديدة لتقدير العمالة؛ ليح�سل عليها املزارعون 

بال�سرعة املمكنة ولي�س بعد ثالثة اأ�سابيع كما هو حادث االآن خ�سو�سًا بعد االعتماد على اأجهزة الكمبيوتر احلديثة يف العمل 

العام واخلا�س يف الكويت، وحّمل م�سوؤولية تاأخري املزارعني يف دفع ر�سوم الكهرباء واملاء على وزارة الكهرباء واملاء لتاأخري رجاالتها 

يف قراءة عدادات املياه يف مزارع العبديل والقريب- والكالم للمزارع ال�سانع- اأن الوزارة تنذرنا بالدفع اأو القطع وعندما نذهب اإىل 

اجلهراء- حيث املركز الرئي�س يف ال�سمال- للدفع يقولون لنا باأن قراءة عداد املزرعة غري متوفرة وبالتايل ا�ستحالة الدفع!

يدعو إلى سرعةحصول املزارع على شهادة تقدير العمالة الزراعية

الصانع: البحث عن أسواق خارجية رائجة.. للبطاطا الكويتية

> املزارع منصور علي الصانع
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فتتمثل في قلة العمالة الزراعية الصابرة 
الصامدة ذات األجور املتواضعة وهي 

العمالة البنغالية من دون منازع.
مزروعاتنا  نقصر  جعلنا  ذل��ك  ك��ل 
على زراعة العلف من جت وبلوبنك 
إلطعام أغنامنا وزرعة النخيل املثمر 
وزراعة البطاطا املوسمية؛ وعند جمع 
البطاطا نضطر لتشغيل عمالة ليست 
على كفالتنا بعد دوامها الرسمي في 

مكاتب العبدلي؛ نظير أجرة عالية 
تصل إلى دينار ونصف الدينار بالساعة 

املسائية..

ت�سدير البطاطا

ومع ارتفاع تكاليف الزراعة وخصوصاً 
زراعة البطاطا ابتداء من سعر تقاوي 
البطاطا املستوردة وانتهاء بأجور العمال 
مروراً بثمن مياه التناكر العذبة فإن 

سعر املبيع للبطاطا يتراجع عاماً إثر 
عام والسبب كثرة العرض منها في 
السوق الكويتية في وقت واحد والقاعدة 
العرض  »إذا زاد  االقتصادية تقول 
قل السعر« والكل عندنا وفي الوفرة 
ينزل البطاطا في أسابيع واحدة.. 

فتزل األسعار.
واحل��ل: في إيجاد منافذ تسويقية 
رائجة للبطاطا الكويتية خارج حدود 
الكويت.. أما القول بأن احلل يتمثل في 
بناء مخازن مبردة خلزنها؛ فأراه ليس 
عملياً؛ ألن التخزين مكلف، ويحتاج 

إلى علم وفن معاً.
وقد يكون احلل بتحديد املساحات 
املزرعة من البطاطا في كل من مزارع 
العبدلي والوفرة اإلنتاجية بيد أن هذا 
األمر؛ ليس سهاًل.. وباملناسبة فأنا أشكر 
هيئة الزراعة على زيادة دعم بعض 
الثمريات في الئحة الدعم اجلديدة 
للموسم الزراعي 2014 - 2015 وكل 

عام وأنتم بخير.

> البنوبنك العلف األفضل صيفاً في الكويت

> إنتاج متزايد من البطاطا في الوفرة والعبدلي



تؤكل ثمارها خ������������������������������������������الاًل ورطبًا ومتورًا

شجرة البرحي ملكة النخي�������������ل والخاص ملكة التمور

يعتبر املزارع عبدالوهاب علي النقي من 
كبار زراع النخيل في الكويت وأكثرهم 
خبرة في مجال إنتاج التمور فهو يحوز 
ومنذ أكثر من ثالثة عقود على مزرعة 
عامرة مبئات من النخيل املثمر في منطقة 
الوفرة الزراعية وفائز بالعديد من اجلوائز 
القيمة في مجال زراعة النخيل وإنتاج 

التمور أبرزها فوزه باملركز الثاني عن فئة 
املنتجني املتميزين عام 2011م ضمن 
جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر التي 
يخصصها قصر اإلمارات في إمارة أبو 
ظبي لتكرمي املتفوقني في زراعة النخيل 
وإنتاجه على املستويني العربي والعاملي 

سنوياً.

لذا فإن »املزارع« حترص من فترة ألخرى 
على االستفادة من خبرته العملية في 
معاجلة بعض القضايا واملشاكل التي تهدد 
ثروتنا النخيلية وآخرها رصدنا مليالن 
قلب أشجار النخيل البرحي في بعض 

بساتني الكويت وتوقف انتاجها..
املزارع عبدالوهاب النقي يرى أن ظاهرة 
إعوجاج أو ميالن قلب النخيل البرحي.. 
طبيعية حتدث في نسبة قليلة في أشجار 
البرحي بعد حوالي 10-15 سنة من 
زراعته واالعوجاج يصيب البرحي بنوعيه 
النسيجي والتقليدي وليس النسيجي 
فقط وإن كان كما يبدو أكثر.. وهي 
ظاهرة ال تخوف أو متنع من االستمرار 
في زراعة البرحي بالكويت املهم أن 
يكتشف املزارع االعوجاج أو امليالن فور 
حدوثه ويبدأ مبساعدة النخلة املعوجة 
على اعتدال نفسها علماً بأن العديد من 

النخيل املصاب يعدل نفسه بنفسه.
املهم أنها ظاهرة طبيعية وقد حتدث 
في  النخيل  خبراء  من  العديد  عنها 
العراق حيث موطن البرحي األصلي قبل 
أن يكتشف أو يبتكر النخيل النسيجي 
في أنابيب املعامل بفرنسا وبريطانيا 

وأميركا...
ويضيف املزارع عبدالوهاب النقي املتابع 
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تؤكل ثمارها خ������������������������������������������الاًل ورطبًا ومتورًا

شجرة البرحي ملكة النخي�������������ل والخاص ملكة التمور
الطبق الواحد.. فاجته الزراع اجلدد 
لزراعة االخالص بدالً من البرحي 

في مزارعهم وبساتينهم.
وعن األفضلية بني النخيل النسيجي 
والتقليدي يقول املختار واملزارع النقي: 
حسب مشاهداتي واطالعاتي وحواراتي 
مع خبراء النخيل ومزارعيه فإن التقليدي 
أو األصلي أفضل من النسيجي الذي 
منا في أنابيب املختبرات فنموه في 
األنابيب قد يفقده بعض صفاته الوراثية 
اجليدة فتحدث طفرات سلبية قليلة 
جداً أحياناً لكن ليس دائماً، علماً بأن 
البعض يفضل النخيل النسيجي ألنه 
أسهل وأسرع في الزراعة من زراعة 
الفسائل أو الفروخ الكبيرة بعد شلعها 
من جانب أمهاتها الباسقات كما أن 
أخذ الفرخ من جانب األم يحتاج إلى 
دراية وخبرة وأي خطأ في أي مرحلة 
من مراحل سحبه من حضن أمه أو 
زراعته بعيداً عنها سيؤثر بالسلب عليه 

فيضيع اجلهود واألموال.. سدى!

دعم النخيل املثمر

ورغم حّب »النقي« للنخلة املثمرة وتخصيص 

املساحة األكبر لها في مزرعته الشاسعة 
في الوفرة فإنه يشعر باإلحباط من جدواها 
بل  منها  بالتخلص  ويفكر  االقتصادية 
وحتى التنازل عن مزرعته للغير.. فاملردود 
النخيل  وراء زراعته مئات  امل��ادي من 
يذكر،  السنني ال شي ء  ومنذ عشرات 
والتكلفة أكثر من املردود ومع تقديره 
للدعم احلكومي للنخلة واملتمثل في دفع 
خمسة دنانير لكل صاحب نخلة مثمرة 
من نوع برحي وإخالص فإن هذا الدعم 
غير كاف. كما أنهم خفضوه إلى أقل من 

خمسه دنانير للنخلة املثمرة!
خصوصاً بعد قلة عدد العمال البنغاليني 
ذوي األج��ور املتواضعة وقلة املياه 
املعاجلة الواصلة إلى مزارعنا عبر 
الشبكة احلكومية واضطرارنا الستخدام 
املياه العذبة عبر التناكر أو مياه اآلبار 
بعد خلطها باملياه العذبة وفي هذه 
تكلفة مضخات عالية واكتب على 
لساني، لقد خدعونا باملياه املعاجلة 
وقالوا وصلتكم يا مزارعي الوفرة 
لكنها في الواقع لم تصلنا وإذا وصلت 
تصلنا يوماً وتنقطع أسبوعاً وحتى 
وصولها يكون ضعيفاً ضخ نصف 
إنش مع أن البايبات املستخدمة أربعة 
إن��ش.. واخلالصة أملنا خاب من 
الزراعة بوجه عام وزراعة النخيل 
بوجه خاص واالحتمال أن أخرج من 

الساحة الزراعية وال ندم!!.

اجليد حلركة تنمية النخيل وتطوره رغم 
الكثيرة وعالقاته  الوظيفية  مشاغله 
االجتماعية الكبيرة باعتبارها مختاراً 
ملنطقة املنصورية النموذجية في العاصمة 
الكويت، يضيف بأن شجرة البرحي 
تبقى األفضل لدى محبي النخيل وثماره 
ويسميها ملكة النخيل نظراً جلمالها 

ورشاقتها وكمية إنتاجها وجودته.
فثمار البرحي تؤكل خالل ورطب ومتور 
وبكثرة تصل إلى 350 كيلو غراماً سنوياً 
ناهيك عن جمالها فجذعها عريض 
وسعفها طويل وعريض ويافع ونضر 
يصل إلى أربعة 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 بالدنا فإن شجرة اخلالص ملكة 
التمور - والكالم خلبير النخيل النقي 
- والسبب أن اخلالص يجود بأفضل 
أنواع التمور والتمر هو املرحلة األخيرة 
من ثمار النخيل فاملرحلة األولى هي 
البلح أو اخلالل ثم تأتي املرحلة الثانية 
وهي الرطب أو املناصيف بعدهما تأتي 
املرحلة الثالثة واألخيرة من اإلثمار 

وهي مرحلة التمور.
فالبرحي يفضل أكله بلحاً ورطباً أما 
اخلالص فيفضل أكله متراً.. وبوجه 
عام فإن محبي النخيل وأصحاب املزارع 
اجلديدة في الكويت صاروا يفضلون 
أو فسائل االخالص  ف��روخ  زراع���ة 
العراق  في  القدمية  امل��زارع  بعكس 
والكويت قبل عشرات السنني حيث 
كانوا يفضلون البرحي ليأكلوا ثماره 
من البلح واخل��الل األصفر الشهي 
كفاكهة وحيدة أما اآلن فقد كثرت 
الفواكه املنافسة واملزاحمة للبلح في 



عّبر املزارع ناصر سعد اجلري عن 
فخره واعتزازه مبا جتود به أرض 
الكويت من خيرات زراعية وفيرة وقال 
في حديثه إلى »املزارع« منتصف الشهر 
املاضي الكويت أرض اخلير فيها كل 
اخلير.. والله يزيد ويبارك، فها نحن 
وعبر املئات من امل��زارع احلدودية 
النائية في شمال الكويت وجنوبها 
وحتى في وسطها ننتج كميات كبيرة من 
محصول البصل األحمر بعد إنتاجنا 
كميات أكبر من محصول البطاطا 
الذي ال يستغني  شبه استراتيجي 

عنه املستهلك في أي مكان.
للمحاصيل  اجليدة  بالنوعية  ون��وه 

بعد البطاطا... االكتفاء الذاتي من البصل احملصول شبه االستراتيجي

الجري: الكويت أرض الخير فيها 
كل الخير.. الله يزيد ويبارك!

> القرع إنتاج مزارع الكويت
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والدعم احلكومي الذي نلقاه هو في 
احلقيقة دعم للمستهلك في البالد 
وتقوية لالقتصاد الوطني وحتريك 
وال  استقرار  فال  احمللية..  للسوق 
منتج صناعي  دون  م��ن  اس��ت��ق��الل 
وزراعي متميز وآمن صحياً للجميع 
من دون انقطاع وأنا أذكر هذا هنا 
ملناسبة اإلع��الن عن الئحة الدعم 
اجلديدة للمحاصيل الزراعية للموسم 
2015/2014 وفيها مؤشرات إيجابية 
عديدة أبرزها زيادة الدعم املخصص 
إلنتاج احملاصيل شبه االستراتيجية 

كالبطاطا والبصل والثوم..
وهذا اجتاه سليم وإذا أضفنا إليه 
ال��دع��م امل��ت��زاي��د ل��زراع��ة األعالف 
اخلضراء وإنتاج النخيل املثمر من 
األنواع الشهيرة واملرغوبة.. سنجد 
الطريق الصحيح في  أنفسنا نحو 

التنمية واإلصالح.

زراعة الب�سل �سهلة

وعن إنتاج البصل األحمر )الناشف( 
يبنّي املزارع ناصر اجلري بأنه أسهل 
من إنتاج البطاطا إذ ال يحتاج إلى 
بذور  اشتري  فقد  كثيرة  مبيدات 
البصل من النوع الدامنركي الشهير.. 
وبذرها في املشتل املكيف وبعد حوالي 
21 يوماً نقل الشتالت إلى األرض 
املستدمية في احلقول املكشوفة املروية 
باملاء العذب ليجني بعد حوالي أربعة 
أشهر كميات كبيرة من البصل القابل 
للتخزين والتسويق بسهولة ويسر. 
مؤكداً أن أفضل موعد لزراعة البصل 
الناشف بلونيه األبيض واألحمر هو 
شهر ديسمبر من كل عام واعداً 
مبضاعفة إنتاجه من البصل في 

املوسم املقبل إن شاء الله.

شبه االستراتيجية التي جتود في 
األراضي الكويتية وبزيادة مستمرة 

منذ حوالي عقد من الزمان.
األم��ر ال��ذي يبشّر باخلير ويقربنا 
من االكتفاء الذاتي بضعة أشهر من 
السنة ناهيك عن اإلنتاج املتميز في 
مزارعنا من أنواع كثيرة من اخلضراوات 
الورقية والثمريات معظم شهور السنة 

إن لم يكن كلها.
وفي مزرعتنا نطرح كميات ال بأس بها 
يومياً من القرع والباذجنان والنعناع 
والبصل األحمر الناشف مع أننا في 

نهاية شهر مايو احلار في بالدنا.
وفي مزارع أخرى، ال ينقطع إنتاج 

اخلضراوات والثمريات املتنوعة سواء 
املزروعة في احلقول البسيط أو املزروعة 
في البيوت واملجمعات احلديثة وال 
أبالغ إذا قلت بأن في الكويت نهضة 
زراعية حقيقية رغم كل الظروف غير 
الزراعية املتعارف عليها في دروس 
اجلغرافيا من تربة ومياه وأجواء، لكنها 
إرادة املزارع الكويتي وقوة عزميته 
وللحقيقة أضيف ومساندة دولته له 
فنحن نتلقى دعماً حكومياً جيداً لكننا 
نطمح في املزيد لنحقق املزيد في مجال 
تنمية الثروة الزراعية وتطويرها ال 
سيما على حدودنا الشمالية واجلنوبية 

الصحراوية النائية..

> أرض الكويت جتود ببطاطا املائدة والتصنيع..!

> إنتاج جيد من البصل األحمر في مزارع الكويت



دع���ا امل��ه��ن��دس ال���زراع���ي جمال 
الدائري  عبدالقدوس من مشاتل 
النباتات  ببيع  املتخصصة  الرابع 
اخلارجية والداخلية وزراعة االشجار 
والشجيرات في املزارع واحلدائق، 
دعا الى زيادة عدد ريات النباتات 
واالشجار املزروعة حتت الشمس 
الالهبة في الكويت صيفاً وقال في 
حديثه ل� » املزارع« إن بإمكان اصحاب 
احلدائق اخلاصة وكذلك القائمني 
على حدائق املدارس خالل العطلة 
التي متتد لثالثة شهور  الصيفية 
ان يوفروا املاء الالزم لري نباتاتهم 
وشجيراتهم اوتوماتيكياً وهم غائبون 
عنها وذلك باستخدام اجهزة الري 
في  حالياً  املتوافرة  االوتوماتيكية 
االسواق احمللية وباسعار متهاودة 
إذ بإمكان اجلهاز االتوماتيكي ان 
يروي النبتة مرتني وثالث مرات في 
اوقات محددة طوال شهور الصيف 
مما يضمن للنبتة احلياة ويحفظها 
من العطش واملوت بفعل احلرارة 

الشديدة صيفاً.
وقال ان املشكلة التي تواجه معظم 
اصحاب احلدائق في الكويت هي 

كيفية حفظها لفترة خالل شهور 
الصيف احلارة جداً وبخاصة اولئك 
الذين يسافرون الى اخلارج صيفاً 
واحلل كما قلت بسيط وهو ضمان ري 
النباتات ثالث مرات على االقل يومياً 
وتغطيتها بشبك الروكلني االخضر - 
إن أمكن - وبغير هذا وذاك سيعود 
معظم  ليجدوا  احلدائق  اصحاب 
نباتاتهم وشجيراتهم قد ماتت ويبست 
فيعودون الى الزراعة من جديد وهكذا 
في كل عام مما يضيع عليهم جهوداً 

واالشجار املزروعة حتت الشمس 
الالهبة في الكويت صيفاً وقال في 
 » املزارع« إن بإمكان اصحاب 
احلدائق اخلاصة وكذلك القائمني 
على حدائق املدارس خالل العطلة 
التي متتد لثالثة شهور  الصيفية 
ان يوفروا املاء الالزم لري نباتاتهم 
وشجيراتهم اوتوماتيكياً وهم غائبون 
كيفية حفظها لفترة خالل شهور عنها وذلك باستخدام اجهزة الري 

زيادة عدد 
ريات األشجار صيفًا

ووقتاً وماالً ميكن توفيرها باستخدام 
اجهزة الري االتوتوماتيكية البسيطة 
مقيم  غير  ببستاني  االستعانة  او 
يتفقدها يومياً ويرعاها حتى يعود 
اهلها وميكن في هذا املجال االستعانة 
باحد مشاتل الدائري الرابع للحصول 
على خدمات بستاني متمرس بالعمل 

الزراعي في الكويت.

الوقت املنا�سب للري

وافضل اوقات ري النباتات واالشجار 
صيفاً في الكويت في الصباح الباكر 
وقبل غروب الشمس وفي منتصف 
الليل كما يقول املهندس جمال ويحذر 
من الري وقت الظهيرة او وقت ذروة 
احلرارة الن سقي الظهيرة يسرع 
في تبخير املاء الصليبي فيترسب 
ملحه على النباتات او في التربة 
فتصفر وتذبل ومتوت عالوة على 
أن املاء يكون حاراً واملاء احلار مضر 
بالنباتات كما هو مضر باالنسان 

صيفاً..
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اما عن طرق الري فافضلها الرش 
الياً للمسطحات اخلضراء «الثيل 
للشجيرات  والتنقيط  والعشب» 

واالشجار واملصدات.

ال�سبك للتظليل

ويبني محدثنا اهمية تغطية الشجيرات 
«الصغيرة» بالشبك االخضر الروكلني 
للتخفيف من حدة الشمس عليها 
الشبك  هذا  استخدام  ان  بقوله: 
للتظليل يحجب اكثر من 50 في 

درجات احلرارة صيفاً فكلما زادت 
احلرارة من حولها زادت خضرة وتألقاً 
ومنواً وازدهاراً وكذلك لقوة حتملها 
العطش وامكانية ريها باملياه الصليبية 
املاحلة او مبياه املجاري املعاجلة 
وباالضافة الى هذا وذاك وكالهما 
مهم في دولة غير زراعية كالكويت 
فإن الكاربس متعددة االستخدامات 
سهلة التشكيل اذ ميكن ان تستخدم 
كشجرة وشجيرة ومصدات واسوار 
طبيعية وفي كل حالة ميكن تشكيلها 
الى اشكال فنية بديعة طولية او 
مربعة او مستطيلة بل ورسمها لتبدو 
كجبل او كهرم او حتى على شكل 
طير او حيوان صغير او كبير وفائدة 
او فوائد الكاربس تتعدى اجلانب 
اجلمالي او التزيني فباالمكان تقدمي 
اوراقها اخلضراء لتتغذى بها احليوانات 
ناهيك عن امكانية االستفادة من 
اخشابها في التدفئة شتاء وبعض 

الصناعات اخلشبية البديعة.

البامبو.. نبتة اجلمال

ويقول «عبدالقدوس»: اذا كان ال يعلو 
على الكاربس كنبتة زينة جتميلية 
خارج الغرف واملكاتب في احلدائق 
العامة واخلاصة وحتى في املزارع 
كأسوار ومصدات فإنه ال يعلو على 
نبتة «البامبو» كنبتة زينة جتميلية 
داخل الغرف واملكاتب وحتى املنازل 
وامل��دارس نظراً جلمالها وسهولة 
تربيتها ورعايتها اذ يكفي ان يوضع 
اسفل ساقها الطويلة في املاء لتبقى 
اوراقها اخلضراء نضرة تريح النفس 
وتبهجها من دون رعاية او متابعة 
يومية تتعلق بالتربة والسماد واملاء 
معروفة  من ضروريات  اليها  وما 
املزروعة  الزينة  نباتات  عالم  في 

في تربة االصص او القوارير.

ق��وة الشمس ما يساعد  املئة من 
مقاومة  على  الصغيرة  الشجيرة 
احلرارة وبامكان من يزرعون شجيرات 
احلمضيات والتني والرمان ان يحيطوا 
كل شجرة منها من ثالث جهات او 
من كل اجلهات بالشبك االخضر 
حلمايتها من حر الشمس الالهبة 

صيفاً في الكويت.

»الكارب�س« �سر خ�سرة الكويت

ويضيف عبدالقدوس: رغم جتاوز 
درجة احلرارة حاجز اخلمسني درجة 
مئوية في مثل هذه االيام الالهبة 
في الكويت اال ان اخلضرة النضرة 
البديعة لم تختف في العديد من مناطق 
الكويت.. وسر هذا التوسع زراعة 
شجيرة الكونا كاربس او الكاربس 
على سبيل االختصار فقد اضفت 
هذه النبتة الغريبة العجيبة اللون 
كل  في  اجلميل  الزاهي  االخضر 
مكان مت زراعته بها منذ عدة سنوات 
وحتى اآلن فنحن ندين لهذه النبتة 
الساحرة املعروفة باسم الكونا كاربس 
باللون االخضر السيما طوال شهور 
الصيف «التنور» في الكويت وسبب 
وصف الكاربس بأنها غريبة عجيبة 
ساحرة وما اليها من صفات حميدة او 
محمودة يرجع لتحملها الكبير الرتفاع 



في شهور الصيف وحتديداً من آخر 
شهر مايو »5« وحتى اول اكتوبر 
»10« يكون تظليل البيوت والشبرات 
الزراعية ضرورياً سواء في العبدلي 
او في الوفرة حلماية نباتات من 

اشعة الشمس القوية صيفاً.
وال��روك��ل��ني االخ��ض��ر ك��م��ا يقول 
املهندس الزراعي سعد احلمادي 
االكثر استخداماً للتظليل في مزارع 

الكويت النه يسمح من خالل فتحاته 
مبرور الهواء ونفاذ الضوء.

والروكلني ألوان اشهرها االخضر 
واالسود واالول اكثر استخداماً ملالءمة 

لونه مع اخلضرة اجلميلة.
وقد الحظنا مؤخراً ان العديد من 
امل��زارع��ني ف��ي ال��وف��رة والعبدلي 
يستعيضون عن استخدام الروكلني 
»املكلف« خالل شهور الصيف احلارة 

بصبغ بالستيك تغطية الشبرات 
الزراعية بالطني الذي يسهل ازالته 

مع بداية شهور الشتاء الباردة.

التظليل الزائد

ويحذر احلمادي من التظليل الزائد 
للبيوت الزراعية احملمية املبردة النه 
اي التظليل الزائد يدفع النباتات 
فيها الى النمو اخلضري الكثيف 
على حساب االزه��ار واالثمار او 
لنقل على حساب االنتاج الثمري 
والسبب ان النبتة ال تأخذ الضوء 
الكافي، كما ان التظليل من دون تيار 
هوائي يغير لون الثمار فهو، على 
سبيل املثال، يغير لون ثمرة اخليار 
من االخضر النضر الى االصفر 
وبلغة االرقام يحدد نسبة التظليل 
املناسبة للبيوت احملمية املبردة ب� 
30 في املئة فقط فيما حتدد نسبة 
تظليل الشبرات او االنفاق العالية 

ب� 50 في املئة كحد اقصي.

لتفادي مشكالت 
شدة اإلشعاع 
الشمسي املباشر

للثمار النباتات وإنتاجيتها  التظليل املناسب يحسن نمو 
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حتى بعد نضج الثمار، كما رأيناها 
في الكثير من مزارع الكويت منها 
على سبيل االمثلة ال احلصر مزرعة 
محمد املطيري في الوفرة ومزرعة 

سالم الهدة في العبدلي.
علماً ان هناك الكثير من البيوت 
احملمية املبردة املصنوعة االن من 
البولي كاربونيث بدالً من الفيبرجالس 
او الزجاج القابل للكسر وقد اثبتت 
التجارب ان البيوت واملجمعات املصنوعة 
من البولي كاربونيت اكثر حتماًل 
للحرارة واخلدش والطوز، وفي هذا 
الشأن ميكن سؤال خبير الزراعة 
األول في الكويت محمد الفريح حيث 
تغدو مزرعته في العبدلي محطة 

جتارب زراعية رائعة دائماً.
 

زاوية اال�سعة

واذا كان للتظليل املناسب فوائده 
في حتسني منو النباتات وانتاجيتها 
وكسب الوقت، اذ ميكن للمزارع 
املظلل لنباتاته جيداً ان ينزل انتاجه 
مبكراً عن مواعيد االنتاج التقليدية 
لهذا الصنف او ذاك، فيحصل على 
اسعار افضل فباكورة االنتاج دائماً 

تنخفض  ثم  السعر  عالية  تكون 
ب��زي��ادة االن��ت��اج بعد اي��ام قالئل 
غالباً، ناهيك عن فائدة التظليل 
املناسب في خفض كمية ماء الري 
وماء التبريد والكهرباء املستهلكة 

للتبريد القوي.
اذا كان للتظليل كل تلك الفوائد 
وغيرها موجود فان التظليل الزائد 
قد يؤدي الى خفض االشعاع الفعال 
للتمثيل الضوئي فنجد احياناً 
»اوراق خضراء«  منوا خضرياً 
من دون ثمر او ثمار غزيرة، لذا 
يجب ان يكون هناك موازنة بني 
الشمسي  االشعاع  تقليل حدة 
لتقليل احلرارة املتراكمة وبني 
توفير القدر الالزم من االشعاع 

الشمسي للتظليل.
وقد وجد ان مواد التظليل البيضاء 
تعكس نحو 88 في املئة من اشعة 
الشمس في حني يعكس اللون االخضر 
43 في املئة من اشعة الشمس واللون 
االزرق او البنفسجي يعكس نحو 25 
في املئة من اشعة الشمس وبالتالي 
فان املواد ذات اللون االبيض تعتبر 

االفضل للتظليل.

الطني للتظليل

وألن العديد من مزارعي الوفرة 
الطباشير  يستخدمون  والعبدلي 
او اجلير املطفي او الطني لصبغ 
بالستيك تغطية الشبرات واالنفاق 
من  ب��دالً  مزارعهم  في  الزراعية 
املالية  للنفقات  توفيرا  الروكلني، 
رغم ان الروكلني هو االفضل، حيث 
ميكن حتريكه بسهولة فاننا نسأل 
ايهما افضل الصبغ بالطباشير او 
»مواد كيماوية« او الطني، فيجيب 
احلمادي التظليل بالطني افضل 
من الطباشير االبيض أو اجلير، 
وهي مواد كيميائية تؤثر على نسبة 
االشعاع فوق البفنسجي وتؤثر سلباً 
على البالستيك بعد ذلك بشهور 
قصيرة، كما ان الطني مادة طبيعية 
من تربة الكويت وهي مادة سلتية 
جتمع بني الرمل والطني، لذا ميكن 
ازالتها بسهولة باستخدام الهوز او 
بفعل املطر مع بداية الشتاء بالكويت 

في نوفمبر غالباً.

�ستائر قما�س

اما عن كيفية تظليل البيوت احملمية 
املبردة املغطاة بالفيبرجالس او الزجاج 
فيفيضل تظليلها بالستائر من الداخل 
بحيث تقفل بسهولة وقت اشتداد 
درجة احلرارة من الساعة العاشرة 
صباحاً حتى الثالثة عصراً وتفتح 
بسهولة في غير ذلك من ساعات 
النهار كما رأيناها في مزرعة فيصل 

الدماك في الوفرة.
واستخدام ستائر القماش الثقيل 
اسفل سقف البيت املبرد مبتر تقريباً 
يسهم كثيراً في كسر حدة الشمس 
على النباتات داخل البيت املبرد، 
فيما يستخدم القماش اخلفيف او 
الشاش االبيض حلماية الثمريات 
وحتى اخلضراوات الورقية مع بداية 
زراعتها في احلقول املكشوفة او 



الشعير .. للكلى

املوز يقوي الجهاز العصبي

مياثل القمح تقريباً بقدرته الغذائية غير أن األلياف فيه 
أكثر مما في القمح ولذلك يكون هضمه عسيراً.

ومع أن الشعير يعد اآلن علفاً للحيوان إال أنه مادة 
رئيسية في صنع أحد األشربة املشهورة في العالم 
ويعني بها »البيرة« التي يستهلك العالم منها ماليني 

من »الراميل« كل عام لتنظيف الكلى...

تزرع البامية بكثرة في مزارع الكويت من أجل احلصول 
على قرونها التي تستعمل في الطبخ )مرق( إما وهي 
طازجة بعد إزالة اقماعها أو بعد التجفيف الستعمالها 
في الطبخ شتاء، وقد حتفظ البامية في علب حلني 
وتعد  بعد جتميدها.  أيضاً  وتستعمل  إليها،  احلاجة 
البامية أو البامياء من محاصيل اخلضار ذات القيمة 
الغذائية الكبيرة الحتوائها على البوتاسيوم والصوديوم 
والكالسيوم واملاغنسيوم والفوسفور والكبريت والسيلكون 
واحلديد واملنغنيز والناحس وحتتوي بذورها على كميات 

جيدة من البروتني والدهن.

يعتبر الفجل من اخلضراوات الغنية 
جدا بفيتامني »سي« حيث مينح اجلسم 
النشاط واحليوية، ويحتوي على نسبة 
من األمالح املعدنية األساسية مثل 
)البوتاسيوم، املغنيسيوم، الكالسيوم( 
كما يقلل من نشاط الغدة الدرقية 
بصورة طبيعية ويساعد في تفتيت 

احلصى ويزيد من إدار البول.
وينتمي الفجل إلى اخلضراوات املضادة 
لألكسدة مثل امللفوف واللفت.. وغيرها 
التي تقي اجلسم من اإلصابة ببعض 
السرطانات مثل سرطان املعدة والقولون 
ويحد من تطور األوراق السرطانية. 
ويعتبر مذيبا للدهون وذلك النخفاض 

نسبة البروتني فيه .

تزرع البامية بكثرة في مزارع الكويت من أجل احلصول 

القيمة الغذائية للبامية

الخيار 
وفوائده

يعتبر الفجل من اخلضراوات الغنية 
جدا بفيتامني »سي« حيث مينح اجلسم 
النشاط واحليوية، ويحتوي على نسبة 
من األمالح املعدنية األساسية مثل 

الفجل غني جدا بفيتامني »سي«

نب��اتات مفيدة
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املوز يقوي الجهاز العصبي
أثبتت األبحاث والتجارب احلديثة أن املوز 
يحتوي على هرمونات ذات مزايا مقوية 
للجهاز العصبي والقدرة اجلنسية، كما 
أنه يعالج السعال وأوجاع الصدر وخشونة 

القصبات الهوائية وفقر الدم.
وتتميز ثمار املوز الناضجة باحتوائها 
والبروتني  السكريات  من  نسبة  على 
واألمالح املعدنية لذلك ينصح مرضى 
ضغط الدم املرتفع بتناولها كما ينصح 
مرضى القرحة بتناولها الحتوائها على 
نسبة عالية من األمالح القلوية التي 

تعادل حموضة املعدة.

الخيار 
وفوائده

اخليار نبات سنوي أصله 
من الهند وأزهاره وحيدة 
اجلنس، وهو يزرع في الربيع 
واخلريف، والبرد يؤذيه وهو 
نبات معروف منذ أقدم 
العصور ومفضل عند الناس 

الذي  أنواع عديدة منها الطويل والقصير  وللخيار 
يستخدم مع اخلس والطماطم لتجهيز السلطات وأيضا 
املخلالت، وللخيار عدة فوائد من الناحية الصحية 
والعذائية فهو غني باملاء ويحتوي على كميات ال بأس 
بها من فيتامني أ وفيتامني ث وهو ال يحتوي على 
مواد دهنية كثيرة لذلك فهو مفيد للمصابني بالسمنة 
حيث أنه ميأل املعدة لدرجة الشبع دون أن يتسبب 

بتراكم الشحوم.
ولهذا النوع من النباتات خواص مهدئة لألعصاب 
ولهذا فهو يساعد الشخص القلق على النوم واخليار 
املفروم مع احلليب أو اللنب يسكن االحساس بالعطش 
في احلميات، كما يخفف االضطرابات العصبية وينصح 
مرضى البول السكري باألكثار من تناول اخليار الغض 

لتنقية اجلسم من السموم، أما اخليار املخلل )املكدوس( 
فهو يكسب اجلسم الدفء ويسهل عملية الهضم إذا 

استخدم باعتدال مبعدل خيارة واحدة كل مساء.
وهو  للجلد  وملطفة  خواص مرطبة  أيضاً  وللخيار 
يدخل في تركيب اللوسينات ومراهم اجللد املطرية 
ومستحضرات التجميل وعصير اخليار الطازج ينقي 
يطلى  الغرض  ولهذا  النضارة  ويكسبه  الوجه  جلد 
الوجه بالعصير في املساء ويترك طول الليل ليعطي 
أثناء  الغذاء  يكون  أن  األفضل  ومن  أفضل.  نتيجة 
استخدام هذه الطريقة في العالج خاليا من التوابل 

واملقليات.
أما قشر اخليار فهو مفيد لتسكني الصداع، إذا وضع 
بوجهه الداخلي فوق اجلبهة والصدغني وثبت فوقهما 

برباط من الشاش.



عشبة حولية تعلو أكثر من مترين 
لها أزهار ذكرية شبيهة بالريش 
الكبير وتنتج األزهار األنثوية أكوازاً 

لألكل أو للعصر زيتاً...

الذرة الصفراء أسمها الالتيني 
يعني سبب   zea فيمتها  يعكس 

احلياة و may تعني أّمنا.
تزرع الذرة الصفراء في كل أنحاء 

العالم تقريباً وتستنبت من البذور 
في الربيع ويُجنى شعر الذرة مع 
األكواز الناضجة في الصيف ثم 
تفصل وجتفف.. ويعتقد أن شعر 
الذرة ينبه إنتاج الصفراء ويحّسن 
قنوات  عبر  الكبد  من  جريانها 
الدم  ويخفض ضغط  الصفراء 
ويقلل وق��ت تخثر ال��دم، عالوة 
على أنه مدر للبول ومفيد ملرضى 
البروستات ونقيع شعر الذرة له 
تأثير مفيد في الكلى إذ يخفض 
تشكل حصى الكلى ويفرج بعض 
أعراض احلصى املوجودة أما مغلي 
حبوب ال��ذرة الفضة فينفع في 
حرقة القلب ولزيادة إنتاج حليب 

الثدي للمرضعة.

تختلف الفترة الالزمة لنضج ثمار البطيخ باختالف 
األصناف والظروف املناخية وموعد الزراعة.

تنضج عادة بعد حوالي 90-120 يوماً من الزراعة وتستمر 
فترة جمع وقطاف الثمار من 30-45 يوماً.

وميكن االستدالل على نضج ثمار البطيخ األحمر 
)الرقي( بالعالمات التالية:

- جفاف احملالق املقابل لعنق الثمرة.
تخدش  بحيث  للتربة  املالمسة  القشرة  تصلب   -

باألظافر.
- حتول لون القشرة املالمسة لألرض من األخضر 

إلى األبيض ثم األصفر الفاحت.
- سماع ص��وت مت��زق األلياف عند الضغط على 

الثمار بني راحتي اليد.
- سماع صوت رنني معدني في الثمار غير الناضجة 
الناضجة  الثمار  أما  باألصابع  عليها  الطرق  عند 

فيسمع لها صوت مكتوم.

العالم تقريباً وتستنبت من البذور 

الذرة الصفراء سبب الحياة

تختلف الفترة الالزمة لنضج ثمار البطيخ باختالف 

البطيخ )الرقي( فاكهة الصيف

معرض 
تشيلسي 

للزهور في لندن 
جمال وبهاء..

نب��اتات مفيدة

42



كعادته السنوية افتتح معرض تشيلسي للزهور في لندن 
فعالياته يوم الثالثاء 20 مايو بزيارة ملكة بريطانيا امللكة 
إليزابيث الثانية، ويعد املعرض الذي يقام منذ عام 1913م 
أكبر معرض زهور في العالم قبل أن يتنازل باللقب لصالح 
معرض زهور قصر هابتون والذي يقام كذلك في العاصمة 
البريطانية لندن، لكن ظل معرض شيلسي محتفظاً ببريقه 

ومستقطباً املشاهير وعشاق الزهور.
هذا العام منح املعرض احلرية للمشاركني الختيار الطابع 
الذي يناسبهم في تصميم احلدائق املشاركة في املسابقة، 

كما مت منحهم 25 يوماً لتجهيزها، ويضم املعرض الذي 
تستمر فعالياته خمسة أيام 550 عارضاً، فاجأ بعضهم 
ال��زوار بأفكار جديدة ومبتكرة تتجاوز املتعة البصرية 
إلى استخدام الزهور لتصوير ساحات احلرب، ومزج 
احلضارات، وحتفيز خياالت املكفوفني لرسم املشاهد 
اخلالبة، وتنشيط ذاكرة مرضى الزهامير. وفق ما أفادنا 
به اخلبير الزراعي املعروف محمد إبراهيم الفريح الذي 
زار هذا املعروض كعادته السنوية واحتفنا بعدة صور 

بديعة.. تنشرها تباعاً في مجلة املزارع..

كعادته السنوية افتتح معرض تشيلسي للزهور في لندن 

معرض 
تشيلسي 

للزهور في لندن 
جمال وبهاء..



نبات »الصبار« للزينة والحماية والغذاء
نبات الصبار أو الصبر معروف في العديد 
العربية  البالد  والسيما  العالم  بالد  من 
حيث يستخدم حلماية القسائم واحلدائق 
بزراعته حولها وفي ذات الوقت يأخذون ثمارة 
الشوكية لتناولها كفاكهة حلوة ورخيصة بعد 

تقشيرها- طبعاً- طوال شهور الصيف.
»املزارع« رصدت ألواح نبات الصبار اخلضراء 
في مزرعة املرحوم محمد الصميعي حتيط 
بإحدى بركها االصطناعية اخلالبة وسط 
العبدلي لتضيفي عليها جماالً وبهاء ومن 

دون جهد وع��ن��اء.. على اعتبار أن هذا 
النبات »الصبار« يتحمل احلرارة والرطوبة 
بل واجلفاف والعطش الشديدين.. وينمو 
في جميع األح��وال وال��ظ��روف والبيئات 

واألراضي.. ألنه صبار.. صبور!

نفسها  عن  تعلن  التي  الصيفية  الفواكه  بني  من 
بشكل الفت التني الهندي »الشوكي«، أو الصبار، 
أما ما يطلق عليها املغاربة »الهندي«، وينظر إليها 
على أنها فاكهة الفقراء، فعلى الرغم من شعبيتها 
الواسعة وشهرتها، في ال ترقى في نظر الناس إلى 
أهمية وقيمة الفواكه األخرى. مثل املوز والتفاح 
واخلوخ وغيرها. ومبا أن حبات التني الهندي تباع 
منفردة، فالبائع ال يحتاج إلى مكيال لكيلها، عدته 
هي سكني صغير وقفاز بالستيكي للحماية من 
األشواك الدقيقة طبعا البد أن تكون للبائع براعة 
في تقشيرها بسرعة ودقة حتى يقدمها للزبائن 
سليمة من دون أن تتعرض للتلف. وهذا سر غمس 

ثمار الصبار في وعاء مليء بالثلج األبيض.. صيفا. 
وتشكل هذه التجارة املوسمية مصدر رزق لعدد 
كبير من أبناء الدول العربية وأبناء الدول املطلة 
على البحر األبيض املتوسط، وتنقذهم من شبح 
البطالة عدة أسابيع صيفا، حيث يعيش الكثيرون 
على ما جتود به الطبيعة من خيرات حسب الفصول. 
وطبعا ثمر الصبر يجود في شهور الصيف في مصر 

وفلسطني واألردن ولبنان واملغرب وتونس..!
وهو مفيد إذ يحتوي التني الهندي أو الشوكي على كمية 
كبيرة من السكريات بنسبة 14 في املئة، وبروتينات 
بنسبة 1 في املئة، ومقادير متوسطة من األمالح 

املعدنية، إلى جانب فيتامني »ج« وفيتامني »أ«.

ثمار الصبار في وعاء مليء بالثلج األبيض.. صيفا. 
وتشكل هذه التجارة املوسمية مصدر رزق لعدد 
كبير من أبناء الدول العربية وأبناء الدول املطلة 
على البحر األبيض املتوسط، وتنقذهم من شبح 
البطالة عدة أسابيع صيفا، حيث يعيش الكثيرون 
على ما جتود به الطبيعة من خيرات حسب الفصول. 
وطبعا ثمر الصبر يجود في شهور الصيف في مصر 

وفلسطني واألردن ولبنان واملغرب وتونس..!
وهو مفيد إذ يحتوي التني الهندي أو الشوكي على كمية 
14 في املئة، وبروتينات 
 في املئة، ومقادير متوسطة من األمالح 

املعدنية، إلى جانب فيتامني »ج« وفيتامني »أ«.

التني الشوكي 
فاكهة 
شعبية

44



امل����ن����اف����ذ ال���ت���س���وي���ق���ي���ة..!
بقلم: 

✷عبدالعزيز العازمي

للمزارعثثني✷ الكويتثثي  االحتثثاد  اإدارة  جمل�ثثس  ع�سثثو 

نثمن عاليًا مبادرة وزير التجارة ال�سناعة الدكتور عبداملح�سن املدعج بت�سجيع 

املنتج املحلي وعر�سه اأمام امل�ستهلكني يف كل مكان وبطريقة مبا�سرة اأي من املزارع 

اإىل امل�ستهلك مبا�سرة من دون و�سطاء؛ منعًا للغ�س احلادث يف هذا املنتج واأماًل ببيعه 

و�سرائه باأ�سعار منا�سبة لكل من املزارع وامل�ستهلك.

ومن ح�سن حظنا نحن املزارعني املنتجني يف الوفرة والعبديل اأن يكون الدكتور 

عبداملح�سن املدعج امل�سوؤول االأكرب عن التجارة وال�سناعة يف البالد؛ الأنه واإخوانه 

الكرام مزارعون منتجون ومنذ �سنوات طوال يف منطقة العبديل الزراعية؛ اأق�سد 

اأنه يعرف جيداً هموم املزارعني وم�ساكلهم احلقيقية وكيفية حل معظمها اإن مل 

يكن كلها؛ حاًل جذريًا، واأكرب هذه امل�ساكل م�سكلة ت�سويق املنتجات الزراعية املحلية 

وبيعها باأ�سعار مربحة للمزارع وباأ�سعار منا�سبة للم�ستهلك.

وهذا لن يتحقق اإال باإعطاء االأولوية للمنتج املحلي يف اأ�سواق اجلمعيات اال�ستهالكية 

التعاونية ويف وزارات الدولة وموؤ�س�ساتها املختلفة.. وم�ساعدة االحتاد الكويتي 

للمزارعني على فتح منافذ ت�سويقية وجيهة يف كل مناطق الكويت ال�سكنية �سواء 

لت�سويق املنتج املحلي باجلملة اأو باملفرق ي�سجعنا على طلبنا هذا جناح �سوق احتاد 

املزارعني يف االأندل�س؛ بيد اأن هذا ال�سوق �سغري امل�ساحة ال ميكنه اأن ي�ستوعب خريات 

املزارعني املتزايدة مو�سمًا اإثر مو�سم؛ مذكرين باأن املنافذ الت�سويقية املمنوحة من 

الدولة الحتاد املزارعني تكون باأجور زهيدة.. االأمر الذي ينعك�س باخلري على 

حركة البيع وال�سراء فيها فال يدفع املزارع ر�سومًا عالية للتحريج على منتجاته 

وال ي�سرتي امل�ستهلك هذه املنتجات باأ�سعار عالية تغطي تكلفة االإيجارات 

واأجور العمال والت�سغيل العالية املتعارف عليها يف ال�سوق املحلية االآن.

ونحن اإذ نقول ذلك فاإمنا نقوله لنري النقا�س حول فكرة قيام االحتاد الكويتي 

للمزارعني بال�سعي لدى اجلهات املعنية الر�سمية يف البالد ل�سراء �سركة املنتجات 

الزراعية الغذائية )�سبه احلكومية( ذات املنافذ واملعار�س الت�سويقية الوجيهة 

يف العديد من مناطق الكويت علمًا باأن قيمة هذه ال�سركة العريقة يف 

ال�سوق.. ت�سل اإىل حوايل 12 مليون دينار، فهل يقدر املزارعون على 

اأن توؤول للمزارعني  اأن ت�ساعدهم يف  دفعها؟! وهل ميكن للدولة 

املنتجني وهم اأ�سحابها احلقيقيون منذ تاأ�سي�سها عام 1982؟

االأف�سل الذي اأراه اأن تخ�س�س الدولة م�سكورة الحتاد املزارعني 

بعد جناحه الباهر يف ت�سويق منتجات املزارعني باجلملة واملفرق 

يف ال�سوق ال�سغري باالأندل�س اأو الرقة اأن تخ�س�س له ع�سرات 

املنافذ الت�سويقية يف حمافظات الكويت ال�ست؛ واأن يرى اتفاق 

الوزارات واجلهات املعنية وهي وزارة ال�سوؤون االجتماعية والعمل 

ووزارة التجارة وال�سناعة واالحتاد العام للجمعيات التعاونية 

اال�ستهالكية.. اأن يرى النور قريبًا ودون تاأخري حتقيقًا لل�سالح 

العام وم�سلحة املزارعني وامل�ستهلكني �سواء ب�سواء.



البحيرات االصطناعية من معالم املزارع الحديثة
صارت البحيرات االصطناعية من معالم املزرعة البديعة 
في مناطق الكويت الزراعية، فقلما تخلو مزرعة حديثة 
الوفرة والعبدلي من بركة أو بحيرة وحمام  اآلن في 
سباحة نظراً لألثر النفسي الطيب لرؤية املياه والسيما 
في شهور الصيف الالهبة في الكويت، فاملياه تخفف 
من وطأة احلر وسطوة الطوز والغبار كثيراً. ناهيك 
املزارعني  إغ��راء  الفاخر في  السباحة  أثر حمام  عن 
وأوالده��م على قضاء أوق��ات بهيجة فيها خالل هذه 
الشهور احلارة بدالً من السفر املكلف في بالد قريبة 

وبعيدة عنا. واملزارعون الكويتون كدأبهم يتفننون في 
مزارعهم ويحاول كل منهم أن يتميز أو يتفرد عن غيره 
فيما ينشئ، لذا جتد التطور سائداً في كل مرة نزور 

فيها املزرعة الواحدة.
والبركة أو البحيرة ليست مجرد مياه راكدة أو متحركة 
في مزارع الكويت فالسمك البلطي يسبح في مياهها أو 
البط واألوز يعوم فوقها. واألهم أن الشجر والشجيرات 
والنباتات حتيطها من كل جانب، مما يضفي اجلمال 

واألبهة والفخامة والرونق والبهاء.. فيها.
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الوفرة الجديدة

بقلم:

راكان بن حثلني

التطور احلادث يف املناطق الزراعية وال�سيما يف منطقة الوفرة الزراعية ال 

يواكبه تطور خدماتي من قبل اجلهات املعنية ومظاهر هذا عديدة، منها 

على �سبيل املثال ال احل�سر، عدم تكييف �سوق الوفرة للخ�سار والفواكه، 

فمعظم املنتجات والفواكه املبيعة يف هذا ال�سوق تتلف ب�سبب احلر ال�سديد 

واالخطر انها كما يبدو خارج نطاق متابعة رجال البلدية والتجارة وال�سحة، 

فمعظم الثمار وحتى الورقيات التي ي�سرتيها رواد الوفرة من هذا ال�سوق 

يجدونها مغ�سو�سة وتالفة وغري �ساحلة لال�ستخدام االآدمي، ولكن بعد اأن 

ي�سل للبيت ويبتعد عن ال�سوق كثرياً، فلماذا ال تنظم ادارة جمعية الوفرة 

الزراعية هذا ال�سوق املليء بالن�ساط وتقوم بتكييفه لريتقي اإىل م�ستوى 

الكويت يف نظر رواد الوفرة العرب واالجانب �سواء ب�سواء!

ورغم ان منطقة الوفرة الزراعية من اأكر املناطق احلدودية حركة ون�ساطا 

اإىل احلدائق  مازالت تفتقر  انها  اال  و�ستاء  ربيعًا  والوافدين  املواطنني  من 

العامة التي ي�سرتيح فيها حمبو اخل�سرة ورواد الرب البديع.

ورغم ان م�ستقبل منطقة الوفرة الزراعية م�ستقبل واعد، الأ�سباب كثرية 

اآخرها ان�ساء مدينة كبرية ومتكاملة قبلها بنحو خم�سة وع�سرين اأو ثالثني 

كيلو مرتاً، وهي مدينة �سباح االأحمد ال�سكنية اال انها مازالت بال مدار�س وال 

بنوك وال مركز بريد وال موا�سالت عامة وال نظافة تامة، والتيار الكهربائي 

ينقطع يوميا عن بع�س مزارعها والذباب اال�سود يزعج �سكانها وزوارها ب�سبب 

ترك مزارع الدجاج الالحم والبيا�س تع�سع�س و�سط مزارعها النباتية واملياه 

ع�سب احلياة �سخها خفيف يف حمطاتها العذبة اما املياه املعاجلة فلم ت�سل 

مزارعها حتى االآن، علمًا باأنها و�سلت مزارع العبديل تواأم الوفرة منذ خم�س 

�سنوات واأكر، فماذا يعني هذا ومن  امل�سوؤول عن هذا التاأخري؟!

لكن ورغم ذلك كله وغريه املوجود من النواق�س يوجد ب�سي�س امل يف اخر 

النفق املظلم غالبا يتمثل االن يف قيام العديد من مزارعي الوفرة باإقامة 

امل�ساجد يف العديد من قطع الوفرة القدمية واجلديدة وكلها على م�ستوى 

راق فليبارك اهلل ملزارعنا االكارم يف ال�سحة واملال والولد، وليجزهم اهلل 

خريا عما يبذلون من وقت وجهد ومال يف ا�ست�سالح ال�سحراء املمتدة على 

حدودنا ال�سمالية واجلنوبية وزراعتها وتعمريها مبا ينفع البالء والعباد 

حا�سراً وم�ستقباًل.

�سكراً ملختار الوفرة الزراعية وال�سكنية

ن�سكر خمتارنا نحن مزارعي الوفرة حتى ي�ستغيث من ال�سكر على جهوده 

احلميدة واحلثيثة يف جمال حت�سني اخلدمات ملزارعي الوفرة و�سكانها فقد 

اأفادخمتار  منطقة الوفرة حممد التومي مبوافقة بلدية الكويت على اقرتاح 

ترقيم �سوارع منطقة الوفرة ال�سكنية والزراعية، لي�سهل اال�ستدالل على 

�سوارعها ومنازلها، وجار تنفيذ اللوحات االر�سادية اخلا�سة برتقيم ال�سوارع 

الداخلية واملنازل الواقعة يف مدخل الوفرة القدمي.

اأما بالن�سبة ملنطقة الوفرة الزراعية فانه جار ادراج تركيب اللوحات االر�سادية 

اخلا�سة مبزارع الوفرة يف ميزانية البلدية املقبلة وفق كتاب مدير عام البلدية 

ملختار الوفرة قبل اأيام.

✷

الزراعية✷ الوفرة  منطقة  يف  مزارع 



ي���دق ج���رس اإلن����ذار م��ن ان��ق��ط��اع ال����وارد م��ن احل��ل��ي��ب واأللبان

األحمد: تشجيع مربي األبقار 
على التوسع بزراعة األعاف

دق املزارع محمد األحمد جرس اإلنذار 
عندما ق��ال ل »امل���زارع« بأنه يتوقع 
توقف وصول السيارات املبردة املليئة 
باحلليب ومشتقاته إلى الكويت وذلك 
بعد توقف وصول السيارات املليئة بأنواع 
عديدة من الثمريات من الدول املجاورة، 
داعياً اجلهات املعنية في الكويت؛ ألخذ 
االحتياطات الواجبة من اآلن لضمان 
توفر احلليب واللنب واجلنب وما إليها 
من منتجات احلليب واأللبان الطازجة 

في األسواق احمللية.
وقدر محمد األحمد الذي يحوز وأخوه 
عبداحلكيم مزرعة أبقار كبيرة في 
منطقة الصليبية وسط الكويت تنتج 
آالف الليترات من حليب األبقار الطازج 
يومياً، قدر انتاج مزارع األبقار في 
الكويت من احلليب الطازج بثلث ما 
يحتاجه املستهلكون فيها، والباقي 
يأتي من دول مجاورة أبرزها اململكة 

العربية السعودية، متساءالً عن احلال 
الذي سيؤول إليه السوق احمللية لو 
أخذت هذه الدول قراراً مبنع تصدير 
منتجاتها من األلبان املدعومة إلى 
خارج حدودها كما فعلت الشقيقة 
اململكة العربية السعودية مبنع تصدر 
العديد من ثمرياتها احمللية إلى خارج 
حدودها وحتديداً البطاطا والبصل 
والقرع والبطيخ واألعالف اخلضراء 

والثمر املدعوم..
حتماً سيكون وضع سوقنا صعباً ويشهد 
ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار احلليب 
الطازج ومشتقاته من األلبان واألجبان 
وغيرها من املنتجات احليوية للسكان 
صغاراً وكباراً.. وأضاف األحمد إن 
ذلك يستدعي من الدولة وضع خطة 
بديلة لتوفير احلليب ومشتقاته من 
اآلن من معاملها الرئيسة التوسع في 
إذ ال ميكن  احليواني  العلف  إنتاج 

تربية املزيد من األبقار احللوب من 
دون توفير الغذاء الالزم لها من جت 
وشعير وسيالج وأتبان متأل معدة البقرة 
الواسعة.. مبيناً أن إنتاج الكويت من 
العلف األخضر لتغذية احليوانات ال 
يغطي سوى 30 في املئة من حاجتها 
ارتفاع أسعار  اليومية، عالوة على 
العلف احمللي مقارنة باملستورد، فنحن 
نشتري الطن من اجلت )البرسيم( ب� 
35 ديناراً بعد أن كان قبل بضع سنوات 
ب� 18 ديناراً ونشتري طن البرسيم 
الناشف من املزارعني ب� 200 دينار في 
حني أنه ورغم ارتفاع تكلفة شراء ال 
يكلفنا سوى 125 ديناراً إذا استوردناه 
من باكستان وأميركا وأوربا.. ويقول 
رغم إستيرادنا األبقار من دول أوربية 
وأميركية عديدة وارتفاع تكلفة شحنها 
إلى الكويت وارتفاع أجور العمال إال 
أن قيمة الدعم احلكومي للتر احلليب 

> عبداحلكيم األحمد
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احمللي لم تتغير منذ عشرات السنني 
وهي 80 فلساً للتر الواحد ومبقدار 
محدود لكل مزرعة.. وبلغة األرقام 
فإننا نبيع لتر احلليب للشركة املوكلة 
بتصنيع احلليب احمللي وإعداده ب� 150 
80 فلساً؛  تعطينا  واحلكومة  فلساً 
علماً بأن تكلفة ليتر احلليب تصل 

إلى 210 فلوس.
وإذا سألتني عن العلف املدعوم أقول 
بأن الدولة توفر لنا العلف املدعوم 
بأحسن  السنة  من  أشهر  ثمانية 
األح��وال؛ فنضطر لشرائه بسعر 
السوق طوال أربعة أشهر بحجة 
أن ميزانية الدولة املخصصة لدعم 

العلف قد نفدت!

ق�سائم ملربي االأبقار

ويتحدث إلى »املزارع« عبداحلكيم 
األحمد األخ األكبر للمربي محمد 
وشريكه في مزرعة الصليبية التي 
تنتج اآلن ستة أطنان حليب طازج من 
خمسمئة بقرة حلوب يومياً؛ فيطالب 
الدولة بأن متنحه وأمثاله من مربي 
األبقار احللوب وإنتاج احلليب الطازج 
القدامى في عشرات املزارع مبنطقة 
الصليبية قسائم زراعية ال تقل عن 
مئة ألف متر مربع للقسيمة الواحدة 

؛ ليتدبروا بأنفسهم إنتاج ما حتتاجه 
حيوانات مزارعهم من العلف األخضر؛ 
مبيناً أن مزارعي اجلت والشعير في 
الكويت ال يقوون رغم تخصيص دعم 
حكومي للجت والرودس والبلوبنك وما 
إليها من أنواع العلف األخضر على 
توفير ما حتتاجه األبقار احللوب في 
الصليبية والتي تقدر بأكثر من عشرين 
آالف بقرة في أربعة وأربعني مزرعة 
حديثة يرعاها احتاد منتجي األلبان 
الطازجة الذي أتشرف برئاسة مجلس 

إدارته منذ 2008 حتى اآلن.
مبيناً بأن إنتاج الكويت من احلليب 
الطازج يصل إلى 160 طناً يومياً في 
حني يصل الوارد إليها حلوالي مئة 

طن أغلبه من السعودية.
كما ينبغي أن تشجعنا الدولة أكثر على 
تربية العجالت املولودة من األبقار 

املستوردة ومعظمها من نوع هولشتاين 
األميركي لتكوين قطيع محلي متأقلم 
مع األجواء الصعبة في الكويت شتاء 
وصيفاً، وتشجيعنا على تصنيع السيالج 

غذاء البقر محلياً.
وللعلم؛ فإننا نستورد األبقار وهي حوامل 
في شهرها الثالث أو الرابع لتلد عندنا 
ونحصل على احلليب منها؛ وتكلفنا 
البقرة الواحدة ما يقرب ال� )1500( 
دينار حتى تلد وتدر احلليب لصغارها، 
فنأخذ هذا احلليب، ونعطيها بدالً 
منه حليب البودرة الناشف.. على أن 
نورد احلليب الطازج- بكمية محددة 
لكل مزرعة- إلى الشركة الكويتية 
لأللبان الطازجة والتي تقوم بتصنيعه 
محلياً وتسويقه على شكل حليب أو 
لنب أو جنب.. وسط منافسة قوية من 
منتجات األلبان املستوردة واملدعومة 
في بالدها، مرتني مرة عند إنتاجها 

ومرة عند تصديرها..!

> صناعة السيالج في مزرعة احللبي بالوفرة

> محمد األحمد



رويترز: رفض الرجال األربعون تقريباً 
الذين جتمعوا في حظيرة للمزادات 
يتناثر الروث على أرضيتها الرملية 
في واحد من أكبر أسواق اإلبل في 
السعودية، بشكل قاطع قبول ما أعلنه 
علماء من الربط بني اإلبل وفيروس 
“كورونا” الفتاك الذي يصيب البشر 
وأودى بحياة أكثر من 168 شخصاً 

حتى شهر مايو املاضي في اململكة.
وقال تاجر يدعى فرج السبيعي في 
السوق “غير صحيح، هذا كذب، نحن 
نعيش مع اإلبل ونشرب لبنها ونأكل 
حلومها، ال يوجد مرض، نحن نعيش 
وننام ونقضي حياتنا كلها معها وال شيء 
يحدث”. ورغم أن كثيرا من املرضى 
في موجة انتشار الفيروس األخيرة في 

جدة أصيبوا بالعدوى فيما يبدو من 
خالل االتصال الشخصي مبرضى في 
املستشفيات، فقد مت اكتشاف الفيروس 
في اخلفافيش واإلبل حيث يقول خبراء 
كثيرون إن اإلب��ل على األرج��ح متثل 
مصدرا حيوانيا حلضانة هذا الفيروس 

الذي يصيب اإلنسان.
وحتتل اإلبل مكانة خاصة في املجتمع 
السعودي، فهي متثل رابطاً مهماً في 
نفوس السعوديني وأهل اخلليج وشبه 
اجلزيرة العربية، بينهم وبني حياة البداوة 
التقليدية التي تتالشى مظاهرها شيئا 
فشيئا، كما متثل أهمية اقتصادية جتعل 
قيمة بعضها تتجاوز أحيانا مئات األلوف 

من الدوالرات.
ونصحت منظمة الصحة العاملية آخر 
شهر إبريل املاضي املاضي الناس األكثر 
عرضة لإلصابة ب¯”كورونا” بتفادي 
مخالطة اإلبل واتخاذ االحتياطات الوقائية 
حني يتواجدون في أماكن توجد فيها 
ابل وأن يتجنبوا شرب حليب النوق.

حلومها وحليبها في غالبية متاجر اململكة السعودية

جدة أصيبوا بالعدوى فيما يبدو من حتى شهر مايو املاضي في اململكة.رويترز: رفض الرجال األربعون تقريباً

محبة اإلبل تتغلغل ف���ي نفوس الخليجيني

> اإلبل حبال احلياة وكيد العداة وميط األذى.. !

مستعدون للتعاون من أجل تنمية الثروة السمكية
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أق��ام احت��اد ص��ي��ادي األس��م��اك في 
مقره على شارع اخلليج العربي حفل 
عشاء ملناسبة فوز قائمة الصيادين 
وتشكيل مجلس إدارة جديد لالحتاد 
برئاسة ظاهر الصويان يساعده جالل 
الشمري نائباً وحسن الصباغة أميناً 
للسر وحسن الفيلكاوي أميناً للصندوق 
وأحمد احلمدان ممثاًل لالحتاد لدى 
هيئة الزراعة وطارق العواد مديراً 
لسوق السمك ومحمد العلي ويوسف 

الفرحان عضوين.
وبهذه املناسبة قال الصويان: إن مجلس 
اإلدارة اجلديد ميد يد التعاون جلميع 
اجلهات املعنية بأمر الصيد والصيادين 
في الكويت وخصوصاً الهيئة العامة 
لشؤون الزراعة والثروة السمكية ونحن 

مستعدون لتقدمي كل اخلبرات واإلمكانات 
لتنمية الثروة السمكية وتطويرها في 
بالدنا الكويت، معلناً وقوف االحتاد 
مع الهيئة في جهودها الرامية إلى 
احلفاظ على املخزون السمكي ومحاربة 
الصيد اجلائر وحماية جون الكويت 
والتعاون لردع املخالفني ومتجاوزي 

القرارات املنظمة ملهنة الصيد.
فيما أكد املدير العام لقطاع الثروة 
السمكية في الهيئة العامة لشؤون الزراعة 
والثروة السمكية فيصل احلساوي، 
استعداد الهيئة للتعاون مع املجلس 
اجلديد الحتاد الصيادين، لتحقيق 
ما يطلبه الصيادون لتحقيق التنمية 
احلقيقية للثروة السمكية بالكويت. وقّدم 
وزمالؤه في الهيئة التهاني للفائزين 

في انتخابات الصيادين الكبرى يوم 
2014/4/12 م.

حضر حفل العشاء البحري كل من 
الهيئة  ف��ي  البحرية  الرقابة  مدير 
العمليات في  الهّبي ومدير  م��رزوق 
هيئة الزراعة أيضاً داود عبداجلابر 
ومشرف مفتشي األحياء املائية علي 
العازمي ورئيس قسم التراخيص حسن 
الراشد ورئيس مركز اخليران للرقابة 
البحرية سامي املويزري ومراقب التسجيل 
وشؤون البحارة نبيل الباشا ومراقب 
الشؤون البحرية الدولية سلمان املهنا 
ورئيس قسم املنظمات العربية واحمللية 
في  البلدية  ومفتش  العبكل  سلمان 
سوق شرق زهير الربيعة، وعدد كبير 

من الصيادين..

بعد فوز قائمة »الصيادين« في اإلنتخابات

مستعدون للتعاون من أجل تنمية الثروة السمكية



رغم أننا في منتصف شهر مايو )5( حيث تتجاوز درجة 
احلرارة في الكويت اخلمس والثالثني درجة مئوية وقت 
الظهيرة، فإن بعض مزارع العبدلي جتود بامللفوف )القرنبيط( 
أميا إجادة، وقد سجلت كاميرا »املزارع« كميات جيدة من 
هذه الثمار الشتوية في مزرعة أنور القطامي بالعبدلي يوم 
2014/5/10م كما سجلت مساحة جيدة مزروعة بامللفوف 
األحمر األوروبي في مزرعة اجلويسري بذات العبدلي.

وقد أرجع املهندس الزراعي شعبان همام هذا اإلجناز 
لقيام رجال القطامي بزراعة امللفوف وسط نخيلها األخضر 

العالي األمر الذي يخفف من حدة الشمس القوية عليها 
فيطول عمرها موضحاً بأن الزراعة البينية وال سيما 
في ظالل النخيل الباسق مجدية في املزرعة ومفيدة 
وميكن زراعة البطاطا والبصل وامللفوف بنوعيه األخضر 
واألحمر بني النخيل طوالً وعرضاً كما ميكن زراعة اجلت 
أيضاً لالستفادة من املساحة املزروعة نخياًل ومن هنا 
جند الكثير من املزارعني يباعدون بني النخلة وأختها 
في احلقل الواحد لتصل إلى عشرة أمتار لالستفادة من 

املساحة البينية استفادة قصوى.

أهاب املهندس الزراعي سعد احلمادي 
مبضاعفة االهتمام باألشجار املزروعة خالل 
شهور الصيف كي ال نخسرها بفعل ارتفاع 
درجة احلرارة، وركز على أهمية الري في 
الصباح  الباكر وقبل الغروب، ونصح بتغطية 
النباتات وإحاطة الشجيرات بالشبك األخضر 
)الروكلني األخضر( لتخفيف حدة أشعة 
الشمس عليها، مؤكدا أن الشبك األخضر 
واألشجار من أشعة  للنباتات  خير حام 

الشمس احلارقة في الكويت صيفا.
وق��ال: إن الكثير من  هواة الزراعة في 
احلدائق اخلاصة واملدارس ال يحرصون 
على ري مزروعاتهم خالل شهور الصيف، 
مما يؤدي إلى هالكها وبالتالي البدء من 
نقطة الصفر بعد نهاية إج��ازة الصيف 
وبداية املوسم الزراعي في أكتوبر، علما أن 
باإلمكان استمرار احلياة لهذه املزروعات 
بقليل من اجلهد، كأن يكلف أحد العمال 

أو احل��راس ب��ري امل��زرع��ات صبيحة كل 
يوم، واآلن يوجد الري األوتوماتيكي سواء 
بالتنقيط أو بالرذاذ، وميكن استخدامه 
أو برمجته ليسقي الزرع يوميا ولشهور 
طوال من دون حضور أحد، وأضاف أن 
االهتمام باحلدائق اخلاصة يجب أال يقل 
في فصل الصيف عما هو في الفصول 

األخرى، خاصة ملن ال ينوي قضاء إجازته 
خارج الكويت، فالعمل في احلديقة في 
الصباح الباكر وقبل غروب الشمس ورؤية 
مزروعاتها خضراء يعوض قليال عن السفر 
ويسهم في راحة اإلنسان نفسيا، حيث 
يشعر وسط مزروعاته النضرة كأنه اليزال 

يعيش الربيع!

الروكلني  األخضر 
لحماية النباتات

العالي األمر الذي يخفف من حدة الشمس القوية عليها 

امللفوف 
يجود في 
الكويت 

شتاءً وصيفًا
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الزراعة  املشرف على  أحمد محمود  الزراعي  أف��اد 
واإلنتاج في مزرعة فرج الصابري بالوفرة بأن أصحاب 
بقايا  يتهافتون على  وإب��ل  احل��الل من أغنام وأبقار 
احلقول والشبرات الزراعية من النباتات وخصوصاً 
نباتات الطماطم واخليار إلطعامها حليواناتهم كما 
هي خضراء أو مصفرة ومنهم من يعرضها للشمس 
أياماً وبعد أن تنشف يجرشها أو يفرمهما ويقدمها 
كعلف ناشف مجروش لإلبل في معاطنها واللشاء في 

مرابضها.
وهذا أفضل من تقدميها خضراء؛ ألن املادة اخلضراء 
املالئة ملعدة احليوان تتعبه إذا استمر في تناولها عدة 

أيام متتالية؛ فالبد من العلف الناشف من شعير وتنب 
وجت مكبوس من يوم آلخر..

وأفاد أحمد محمود بأن بإمكان مزارعي النخيل االستفادة 
من سعفه األخضر في تغذية حيوانات املزرعة ويستحسن 
تنشيفه أيضاً، وتقدميه مجروشاً لألغنام واإلبل وحتى 
لألبقار تخفيفاً التكلفة املادية لشراء الشعير والتنب 

واجلت وغيرها من األعالف..
مبيناً أن الغنم تقبل كذلك على أكل أوراق شجر الكونكاربس 
األخضر السيما وهي جائعة، فاألغنام من احليوانات 
الكانسة التي ميكنها وهي جائعة أن تأكل الكثير من 

بقايا املزرعة اخلضراء وتنظفها..

بقايا النباتات.. إلطعام حيوانات املزرعة



املعنية على حسن تعاونها في ازدهار 
الوفرة حاضراً ومستقباًل، وخص بشكره 
محافظ االحمدي الشيخ فواز اخلالد 
الصباح الذي يخاطب اجلهات املعنية 
مشكوراً بكل ما من شأنه تطوير اخلدمات 
متطلبات  وتلبية  الوفرة  منطقة  في 
مبيناً  املتزايدين،  وسكانها  مزارعيا 
انه خاطب املؤسسة العامة للبترول 
عن طريق محافظة االحمدي النشاء 
الشاسعة  الوفرة  محطتي وقود في 
باالضافة الى محطتها القدمية في 

الوسط.
ان  ابوفيصل: يسرني  املختار  وق��ال 
ابشر اخواني املزارعني واهلي مواطني 
الوفرة بتوقيع عقد اقامة 12 جسراً 
على طريق امللك فهد بن عبدالعزيز 
لتسهيل الوصول الى م��زارع الوفرة 
وكذلك  واجلديدة  القدمية  وبيوتها 
احلدود  على  النويصيب  م��رك��ز 
بامان  السعودية   – الكويتية 

وسالم.

م�سلخ و�سفاة اغنام

وبشيء من التفصيل فيما 
يتعلق باخلدمات في 
منطقة الوفرة الزراعية 
اوضح التومي انه حصل 
على موافقة بلدية الكويت 
على انشاء مسلخ لذبح 

احليوانات في القطعة 9 من الوفرة 
الزراعية يلحقه صفاة غنم ومركز اعالف 

حديث مبساحة الفي متر مربع.
وقال انه مت بالفعل افتتاح عيادة االسنان 
في مستوصف الوفرة الصحي خلدمة 
مزارع  في  الزراعيني  العمال  آالف 
الوفرة ومئات القاطنني في بيوتها، 
بعد ان كان الكثير منهم يتجشم عناء 
السفر مئات الكيلومترات للوصول الى 
عيادات االسنان في منطقة االحمدي 

او مستشفى العدان.
وتوجه بالشكر الى وزارة الصحة العامة 
والى بلدية الكويت على البدء بترقيم 
منطقة الوفرة السكنية والزراعية ووضع 
بهذا  اخلاصة  االرش��ادي��ة  اللوحات 
الشأن وقال ان جهود هيئة الزراعة 
دوارات  مجال جتميل  ف��ي  ظ��اه��رة 
الوفرة الزراعية وكذلك جهود وزارة 
الداخلية فيما يتعلق برسم اخلطوط 
االرضية على الشوارع اجلديدة للحد 
من احلوادث املرورية املفجعة لياًل ونهاراً 
في الوفرة نتيجة االزدحام الشديد 
فيها السيما ايام الربيع والعطالت، 
مذكراً بان الوفرة اآلن صارت وجهة 
محبي اخلضرة البديعة والبر اجلميل، 
االمر الذي يوجب على ادارة جمعية 
الوفرة الزراعية التعاونية االستهالكية 
العمل على تطوير خدماتها بتحسني 
سوقها املركزي وانشاء فروع جديدة لها 

عبر مختار الوفرة محمد التومي عن 
تفاؤله مبستقبل الوفرة وبشر مزارعي 
املنطقة وسكانها بالعديد من االجنازات 
احلقيقية في مجال استكمال اخلدمات 
فيها، فقد مت وض��ع حجر  احليوية 
االساس الربع مدارس حكومية في 
املنطقة السكنية احلالية التي تضم 
450 بيتاً قائماً و370 قسيمة سكنية 
الى  باالضافة  جديدة ستوزع قريباً 
1500 بيت في شرق املنطقة السكنية 

احلالية ومثلها في جنوبها.
واضاف املختار التومي في حديثه الى 
»املزارع« انه مت توقيع عقد اقامة البنية 
التحتية ملنطقة الوفرة السكنية في 
العامة  الهيئة  ب��ني  ال��ق��دمي  مدخلها 
ب�  العامة  االشغال  ووزارة  لالسكان 
بناء  28 مليون دينار، والشروع في 
مستوصف صحي تخصصي لسكان 
الوفرة وجامع كبير وحديقة عامة ومبنى 
موسع وحديث جلمعية الوفرة التعاونية 
وتوجه بالشكر الى مسؤولي اجلهات 

التويم: مدارس ومساكن ومستوصف ومسجد ومسلخ قريبًا 
ب������ش������رى مل��������زارع��������ي ال��������وف��������رة وس�����ك�����ان�����ه�����ا امل�����ت�����زاي�����دي�����ن

> املختار محمد التومي

54



في كل قطع الوفرة اجلديدة والقدمية 
وتكييف سوقها للخضار.

وقال: ال ارى مانعاً من اشراك القطاع 
مساعدة  ف��ي  اخل��اص  االستثماري 
اجلمعية على تقدمي املواد الغذائية 

واالستهالكية ملزارعي الوفرة وسكانها 
اسوة مبا يحدث في كل منطقة سكنية 
استثمارية في الكويت، حيث املراكز 
التسويقية املرموقة بجانب فروع اجلمعية 
االستهالكية واملستهلكون احرار في 

ان يشتروا من هنا او هناك.
وختم التومي مشيراً الى اهمية وصول 
املياه املعاجلة دومنا انقطاع وبالكميات 
املطلوبة لكل مزرعة منتجة في الوفرة فاملاء 

عصب الزراعة وعمودها الفقري.



تساءل املزارع الكبير خليفة عبدالكرمي 
البنوان - شفاه الله - عن سر تخصيص 
أو صرف دعم للجت والرودس والبنوبنك 
ونبتة السودان وغيرها من علف أخضر 
لتغذية احليوان من دون تخصيص أو 
صرف دعم لزراعة الشعير والقمح 
امل���زروع���ة ف��ي العبدلي  )احل��ن��ط��ة( 

والوفرة.
وقال: إن دعم الشعير واحلنطة املنتجة 
واملزروعة محلياً أولى من دعم الشعير 

املستورد من كل حدب وصوب.
داعياً اجلهات املعنية وأوالها هيئة 
الزراعة إلى تشجيع املزارعني والسيما 
في العبدلي حيث املزارع الشاسعة واملياه 
املعاجلة على زراعة الشعير واحلنطة 
خصوصاً ان معظم مزارعيها لديهم 
خبرة جيدة في مجال زراعتها مستذكراً 
باخلير جهود رئيس مجلس إدارة هيئة 
الزراعة ومديرها العام األسبق الشيخ 
إبراهيم الدعيج الصباح في هذا املجال 

احليوي والستراتيجي للشعوب، فقد وفر 
هذا الرجل الكرمي آليات ومستلزمات 
زراعة الشعير واحلنطة في الكويت 
أواخر الثمانينات عالوة على توفير 
دعم مجٍز لها فحقق املزارعون إجنازات 
رائعة مشهود لها من القاصي والداني 
ستظل مفخرة لنا وألبنائنا من بعدنا، 
فمن كان يصدق بأن العبدلي الصحراوية 
القاحلة تتفوق في زراعة احلنطة بالشكل 

الذي حتقق آنذاك؟!
وأثنى البنوان على جهود املزارعني 
الذين يزرعون بكثرة الشعير واجلت 
وأع����الف احل��ي��وان��ات األخ����رى في 
البالد معتمدين على ريها باألجهزة 
احملورية املكلفة داعياً إلى تشجيعهم 
بغية املساعدة على حتقيق جزء من 
أمننا الغذائي املنشود في إنتاج اللحوم 

احلمراء الطيبة.

البنوان: أين الدعم الحكومي 
للشعير والحنطة؟!

> القمح مزروع لدى املزارع املرحوم غامن الغامن في الوفرة

> حقل من الشعير في مزرعة فؤاد مشاري بالعبدلي

56



إنتاج األسماك 
والربيان في تراجع 

والزبيدي والصبور إلى 
االنقراض في الكويت!

وسط حتذيرات من تعرض اسماك الزبيدي 
والصبور خلطر االنقراض، أكدت االدارة 
املركزية لالحصاء ان »كميات منتجات 
 »1996 البحر تشهد تراجعا منذ عام 
موضحة ان االنتاج احمللي من االسماك 
والربيان آخذ بالتناقص التدريجي بني عامي 
2001 و 2012 مسجال أدنى مستوياته 
عام 2012 والذي بلغ 4.3 ألف طن وهو 
املستوى ذاته تقريبا املسجل عام 1983 

البالغ حينها 4.4 ألف طن”.
وذكرت االدارة في القراءة االحصائية التي 
أعدها املكتب الفني لديها وغطت الفترة 
بني عامي 1983 و 2012 وخصت بها 
وكالة األنباء الكويتية، أن كميات منتجات 
البحر في الكويت بدأت تشهد تراجعاً 

منذ عام 1996.
وأوصت باتخاذ اجراءات صارمة لتقنني 
احمللي  النطاقني  على  البحري  الصيد 
دول  م��ع  التعاون  خ��الل  م��ن  واالقليمي 
املنطقة فضاًل عن احملافظة على البيئة 
البحرية وحمايتها من التدمير والتلوث 

والصيد اجلائر.
وأضافت أن قطاع منتجات البحر في 
الكويت عرف تطوراً ملحوظا منذ عام 
1983، حيث قدرت الكميات املستخرجة 
من مختلف االنواع بحوالي 4351 طنا، 
وبلغت الذروة في االنتاج عام 1995 بكمية 
بلغت آنذاك 8524 طناً، قبل أن يتراجع 
االنتاج منذ ذلك احلني إلى حوالي 4337 

طناً عام 2012.
وأوضحت أن الثروة السمكية من أهم 
املصادر الطبيعية املتجددة في الكويت، 
وتتمتع مبيزات نسبية هامة حيث تعتبر 
مبثابة محمية طبيعية وتعد رابع حاضنة 
طبيعية عاملية لالسماك واالحياء البحرية 

عالوة على أن السمك يصنف ضمن األغذية 
الرئيسية في البالد.

وبينت أن مهنة الصيد احدى املهن القدمية 
التي مارسها الكويتيون قبل اكتشاف النفط، 
الفتة إلى امكانية تقسيم الثروة السمكية 
حالياً إلى موردين رئيسيني، هما الربيان 
الزبيدي والنقرور  واالسماك، وأهمها، 

والهامور وغيرها.
وأشارت إلى أن االنتاج البحري شهد ثباتا 
في أربعة أعوام متتالية منذ عام 1983 
حتى عام 1986 حيث بلغ انتاج الكويت 
من االسماك والربيان حوالي 4.4 ألف 
االعوام  في  يرتفع  أن  قبل  تقريباً  طن 
الثالثة 1987 و1988 و1989 وبشكل 
ثابت أيضاً وقدرت كمية االنتاج خالل 
تلك السنوات بحوالي 6.3 و7.7 و7.4 

ألف طن على التوالي.
وقالت »االحصاء« في قراءتها انه بعد فترة 
الغزو العراقي للكويت استمر الثبات تقريباً 
في كميات االنتاج احمللي من االسماك 
والربيان في الفترة بني عامي 1992 و 
2000 وتراوح بني 7.8 و8.5 ألف طن قبل 
أن يأخذ في التناقص التدريجي ليصل 

إلى أدنى مستوياته عام 2012.
والحظت تراجعاً نسبياً في انتاج بعض 
االنواع وازدياداً في أنواع أخرى منذ عام 
1983 حيث انخفض نصيب الزبيدي من 
االنتاج من نسبة 13 في املئة إلى نحو 4 
في املئة عام 2012 كما انخفض نصيب 
الصبور والنقرور والهامور وامليد من نسبة 
4 و3 و6 و6 في املئة على التوالي عام 
1983 إلى 2 و2 و3 و2 في املئة على 

التوالي عام 2012.
وأش��ارت في املقابل إلى ارتفاع نصيب 
في  و2   2 نسبة  م��ن  والشعوم  النويبي 

املئة عام 1983 إلى 12 و11 في املئة 
تزايداً  ورأت   2012 عام  التوالي  على 
السوق  بتزويد  الصيادين  في مساهمة 
احمللية بذلك االنتاج باعتباره متأتيا من 
ثالثة مصادر في هي الصيادين وشركات 
الصيد في البحر واالستزراع السمكي 
وتتوزع مساهمة كل مصدر بنسب مختلفة 

في كل سنة على حدة.
وذك��رت أن االن��ت��اج من قبل الصيادين 
طناً   2788 من  ملحوظاً  تطوراً  ع��رف 
سنة 1983 إلى حوالي 6000 طن في 
الفترة بني عامي 2000 و 2010، قبل 
أن يتراجع إلى 3686 طناً عام 2012، 
أي بنسبة 64 في املئة من اجمالي االنتاج 
ذلك العام، و80 في املئة من اجمالي انتاج 
املئة من اجمالي  2000 و89 في  عام 
انتاج عام 2010 و 85 في املئة من انتاج 

عام 2012، 
وأوضحت أن قطاع االستزراع السمكي 
ساهم منذ نشأته عام 2000 بشكل فعال 
في عملية تزويد االسواق بتلك املنتجات 
ليساهم مبا نسبته 7 في املئة من اجمالي 
االنتاج عام 2012، مقابل 6 في املئة عام 
2000 في وقت تراجعت نسبة امدادات 
شركات الصيد من حوالي 36 في املئة 
من اجمالي االنتاج عام 1983 إلى 8 في 

املئة فقط عام 2012.
وبينت »االحصاء« في قراءتها أن التراجع 
في االنتاج قابله ارتفاع كبير في االستهالك، 
حيث وصل الطلب احمللي على االسماك 
والربيان عام 1983 إلى حوالي 10 آالف 
طن ليصل في الفترة بني عامي 2000 
و2003 إلى حوالي 16 ألف طن، بينما 
بلغ الطلب احمللي ذروته عام 2012 ليقدر 

بحوالي 27 الف طن.



يعكف العديد من مزارعي الوفرة والعبدلي اآلن 
على جمع كميات من إنتاجهم من البطاطا الصيفية 
حوالي  بعد  وزراعتها  مبردة  مخازن  في  خلزنها 
خمسة أشهر )مع بداية شهر أكتوبر املقبل( زراعة 
مبكرة وهي الزراعة التقليدية للبطاطا في الكويت 
مع بداية شهر ديسمبر من التقاوي املستوردة ومن 
البطاطا  الذين يجيدون زراع��ة تقاوي  املزارعني 
مرتني في السنة الواحدة األولى مبكرة من تقاوي 
من  التقليدية  والثانية  احمللية  الكويتية  البطاطا 
التقاوي املستوردة.. املزارع سعود تيعان البغيلي 
في العبدلي. ورغم أن االنتاج من التقاوي احمللية 
يكون غالباً أقل جودة وكمية إال أن أسعارها تكون 
قل  وإذا  قلياًل،  منها  يكون  العرض  ألن  مرتفعة، 

العرض زاد السعر.
املهندس الزراعي سعد احلمادي، يتحفظ على زراعة 
البطاطا زراعة مبكرة أول أكتوبر من البطاطا الصيفية 
احمللية ويبني أن زراعة تقاوي البطاطا املستوردة 
أول ديسمبر هي األفضل واألنسب واألكثر جدوى 
فاملستوردة أقوى نوعية وأفضل جدوى والتخزين 
عالوة  الكويت  في  مكلف  أشهر  حلوالي خمسة 
على أن التخزين علم وفن خصوصاً إذا كان بهدف 

زراعة البطاطا.
وليس أكلها ناهيك عن احتمال إصابات مؤثرة في 
التربة والثمرة من جراء زراعة تقاوي غير مخزنة 
بطريقة علمية سليمة وصحيحة، لكن ومع كل ذلك 
فإن األمر أقصد زراع��ة البطاطا احمللية زراعة 
مبكرة، يستحق املغامرة واملجازفة ملن يحوز مساحة 

شاسعة من األرض وعدد كاف من العمال..

بطاط���ا الصيف لزراعته���ا مبكرة

الخوخ و الدراق
يفتتان الحصى ويحميان من أمراض القلب والشرايني.. 
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اخلوخ يخفف من حرارة الصيف، يقاوم العطش ويساهم 
في التخفيف من آالم بعض األمراض، وأثبتت الدراسات 
الكثير من األمراض،  أنه يقي من  والعلمية  الطبية 
ويقاوم اإلصابة بأمراض أخرى، مثل، سرطان الثدي، 
ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، الصداع، وأمراض 

اللثة والفم وغيرها.
حول الفوائد الغذائية للخوخ، ودورها الوقائي والعالجي 

من األمراض املختلفة،
يقول الدكتور بهاء ناجي، استشاري التغذية العالجية، 
وأم��راض السمنة والنحافة املصري، إن اخل��وخ  أو 
“الدراق” كما يطلق عليه في بلدان املغرب العربي، من 
عائلة الورديات، وهو من املواد الغذائية الغنية باأللياف، 
وتشتهر جبال لبنان وسورية ومناطق من فرنسا بإنتاج 
أفضل أنواعه ويعتبر اخلوخ البري من أفضل األنواع 
وأكثرها احتواء على املواد الفعالة املفيدة سواء في 
التغذية أو لالستخدام العالجي الطبيعي، كما يعتبر 
غذاء مثاليا لألم أثناء حملها، لغناه باأللياف الغذائية 

الذي  التي تعمل على حماية احلامل من اإلمساك 
يصاحب احلمل عادة، إلى جانب أنه غني بفيتامني 
“ج” ومادة البيتاكاروتني الذي يتحول إلى فيتامني “أ” 
الضروري لتغذية اجلنني، كما يستخدم أيضا كفاحت 
للشهية وتنظيم عملية الهضم ويفيد في عالج الضعف 

اجلنسي عند الرجال.
ويحتوي اخلوخ على ماء بنسبة 81 في املئة، ومقادير 
عالية من فيتامني سي، وفيتامني ب2، لهذا يعتبر من 
األغذية املقوية لألعصاب، يعمل على تقوية عضالت 
األمعاء، ويساعد على مكافحة اإلمساك باعتباره ملينا، 
مدرا للبول، نافعا في عالج حصوات الكلى واملثانة 
واملسالك البولية، يحافظ على قلوية الدم، ويسهل عملية 
الهضم، كما يساعد على عالج الهاالت السوداء والبثور 
والنتوءات اجللدية، ويقاوم ظهور جتاعيد وترهالت 
الوجه واجللد ويساعد على تنظيف البشرة وترطيبها، 
كما يفيد في عالج حاالت الصداع، الصداع النصفي، 

وأمراض اللثة والفم.

الذي اخلوخ يخفف من حرارة الصيف يقاوم العطش ويساهم  التي تعمل على حماية احلامل من اإلمساك 

الخوخ و الدراق
يفتتان الحصى ويحميان من أمراض القلب والشرايني.. 

> اخلوخ في مزرعة حديثة بالوفرة



تزداد درجات احلرارة في االرتفاع 
مما يؤثر على النشاط الزراعي بصفة 
عامة وخاصة الزراعة احلقلية وهنا 
نوضح أهم العمليات الزراعية خالل 

هذا الشهر.
النخيـل

>  إج��راء الرشة األول��ى للوقاية من 
ثانية  رش��ة  تليها  أن  على  العناكب 
الرشة  تاريخ  بعد ثالثة أسابيع من 
األولى، ويراعى عدم استخدام املبيد 

نفسه.
>  إعطاء 3 ريات مبعدل 100 جالون 

للرية الواحدة للنخلة وترش أشجار 
النخيل كل يومني.

األشجار المثمرة
>  ري األشجار حسب احلاجة حتى 

ال تتساقط الثمار.
>  التسميد بالدفعة الثانية من السماد 
الكيماوي والتي عادة حتسب الكمية 
الكلية ما يعادل 200 جم لكل سنة 

من عمر الشجرة.
>  االستمرار في إزالة السرطانات 
غير املرغوبة التي تظهر على سوق 

األشجار أو ال بأول.

ال���������رزن���������ام���������ة ال���������زراع���������ي���������ة ل�����ش�����ه�����ر ي����ون����ي����و

>  رش األشجار لتقليل البخر وإزالة 
األتربة بقدر اإلمكان ويفضل أن تكون إما 

في الصباح الباكر أو في املساء.
زراعة الخضراوات

>  ميكن زراعة بعض األصناف من 
البربير  مثل  احلقلية  اخل��ض��راوات 

وامللوخية.
األشجار والشجيرات

>  قص االسيجة النباتية والعمل على 
تشكيلها حسب الطلب.

>  ري األشجار حسب حاجتها للماء 
وحسب الظروف اجلوية.

>  تغطية ثمار األشجار مثل التني 
حلماية ثمارها من الطيور.

>  تروى األشجار على فترات كل يومني.
المسطحات الخضراء

يجب االهتمام باملسطحات اخلضراء 
من ناحية:

>  الري حتى ال يصفر املسطح ويكون 
شكله غير مقبول.

>  القص وذلك عندما تصل لالرتفاع 
املطلوب حيث إنها تنمو بسرعة.

>  مقاومة احلشرة القشرية.
>  تروى يومياً.
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>  تستمر عملية رش املناحل باملاء 
وحماية اخلاليا من أشعة الشمس 

املباشرة بالتظليل اجليد.
>  رفع األقراص الزائدة بعد الفرز.

األغنام
>  من الضروري زيادة األماكن املظللة 
حتى توفر للحيوانات الراحة املطلوبة 
وتفادي انتشار األمراض بني أفراد 

القطيع.
>  في حالة احلصول على والدة واحدة 
 في السنة يستمر التلقيح ملدة 60 - 70 
يوماً ووض��ع كبش لكل )35( نعجة 
)مبعدل 3 كباش لكل 100 نعجة(.

> استمرار عملية التلقيح خالل هذا 
الشهر حتى تتم الوالدات في شهري 
بيئية  أكتوبر ونوفمبر وهي ظروف 
مالئمة من حيث درجة احلرارة وتوفر 

األعالف اخلضراء واملراعي.
األبقار

تلعب الظروف اجلوية دوراً رئيسياً 
في إنتاج احلليب حيث يتناسب اإلنتاج 
عكسياً مع ارتفاع درجات احلرارة 
والبد من توفير العناية الالزمة لألبقار 
للمحافظة على صحتها من حيث 
التغذية وتوسيع األماكن املظللة ثم 
ضد  الدورية  التحصينات  متابعة 

األمراض املعدية.

وقاية النبات
تقاوم األمراض واآلفات التالية:

>  الديدان اخلضراء على اجلت تقاوم 
بالسموم املعدية أو باملالمسة.

>  العناكب على اخليار في الشبرات 
احملمية.

>  املن والبق الدقيقي على نباتات 
الزينة.

>  دودة ورق القطن على امللوخية.
النيماتودا أو  التربة ضد  >  تعقيم 
الفطريات والبكتيريا والفيروس والطحالب 
وخاصة في الشبرات احملمية وذلك 

بعد إزالة بقايا احملصول السابق.
نحل العسل

>  يستمر نشاط النحل خالل هذا 
الشهر في جمع الرحيق وحبوب اللقاح 
من نباتات الكينا املصدر األساسي 

في هذه الفترة.
الطوائف  فحص  عملية  تستمر    <
كل 10 أيام مرة مع إنزال األساسات 
للطوائف القوية التي متد أفرادها 

الشمع اجلديد.
>  ميكن في نهاية هذا الشهر استخراج 

أقراص العسل لفرزها.

ت��غ��ط��ي��ة أش����ج����ار ال��ن��خ��ي��ل ل��ح��م��اي��ت��ه��ا م����ن ال���ش���م���س وال���ط���ي���ور



نعي�ش  ونحن  نن�سى  اأن  ميكن  ال 

االآن نه�سة زراعية طيبة جهود 

املزارعني واملهند�سني الزراعيني 

االأوائل الذين حتملوا الكثري من 

والوقت  اجلهد  وبذلوا  املعاناة 

واملال من اأجل ا�ستزراع ال�سحراء 

وتعمريها يف اأق�سى �سمال البالد يف 

العبديل واأق�سى جنوبها يف الوفرة، 

وتكرميا لهوؤالء املزارعني واملهند�سني 

لهم،  قدمية  �سوراً  هنا  نعر�ش 

راجني اهلل- عزوجل- ان ي�سكن 

املتوفني منهم ف�سيح جناته، واأن 

ينعم على االحياء منهم مبوفور 

ال�سحة والن�ساط.

> جاسم األمير وعبدالله الراشد وخليفة البنوان مع وفد زراعي سوري..

> املهندس الزراعي علي الغامن > املرحوم الشيخ فهد مبارك الناصر

> املزارع بدر خالد املسعود في العبدلي

> املزارعون أحمد البابطني واملرحوم محمد احلميدان وفهد الشريدة..

صور
قديمة
للمزارعين
األوائــل

> املرحوم حمود دهلوس الكريباني
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> الشيخ إبراهيم الدعيج يستقبل مجلس إدارة احتاد املزارعني األسبق

> عبدالله محمد اجلالل> عبداحلميد الوزان

> مفرح مرزوق الطمار

> أحمد خليل محمود

> حسني قبازرد يتوسط فاطمة جوهر حيات ومدير الشركة املتحدة لأللبان األسبق

> املزارع عبدالله اخلرينج



للمزارعني الكويتي  االحتثثاد  رئي�س  نائب 

بقلم : نايف مرزوق الر�سيدي

منطقة الوفرة الزراعية يف اأق�سى جنوب البالد على 

كانت  كما  لي�ست  االآن  ال�سعودية  الكويتية-  احلدود 

عليه قبل عقدين اأو حتى عقد من الزمان فهي االآن 

تزخر باحلياة والن�ساط.. بحيث تغدو منطقة �سكنية 

ا�ستثمارية باالإ�سافة اإىل اأنها زراعية وال�سواهد على 

ذلك عديدة؛ فال�سكان الذين ي�سغلون بيوتها يف مدخلها 

القدمي يتزايدون.. ورّوادها وزوارها ال ينقطعون طوال 

اأ�سهر ال�ستاء والربيع.. والعطالت االأ�سبوعية والر�سمية- 

وما اأكرها عندنا-

لذلك- وغريه كثري- جندد دعوة الكثري من مزارعي 

واخلدمات  املرافق  من  املزيد  بتوفري  و�سكانها  الوفرة 

احليوية لل�سكان واملزارعني فيها ابتداء من اإعادة ت�سغيل 

مدار�سها احلكومية )املهجورة( واإن�ساء م�ست�سفى كامل 

متكامل باالإ�سافة اإىل م�ستو�سفها ال�سحي القدمي واإقامة 

حديقة عامة مبرافق ومطاعم مرموقة..

وانتهاء باإن�ساء حمطة وقود جديدة لل�سيارات واالآليات 

وفروع للجمعية التعاونية اال�ستهالكية يف كل قطعها 

القدمية واجلديدة مروراً بت�سغيل با�سالت النقل العام 

منها اإليها مرتني يوميًا على االأقل وفتح فروع للبنوك 

الوطنية و�سط م�ساكنها ومزارعها احلديثة.. وتكييف 

�سوق خ�سارها ومراقبته جيداً..

ونحن اإذا نطالب بذلك كله فاإننا ال ننكر التطور احلادث 

يف منطقة الوفرة الزراعية بف�سل التعاون بني املزارعني 

احلائزين للمزارع فيها وم�سوؤويل  اجلهات املعنية باأمر 

الزراعة يف الكويت ويف مقدمتهم م�سوؤويل الهيئة العامة 

ل�سوؤون الزراعة والروة ال�سمكية باعتبارها اجلهة احلكومية 

امل�سوؤولة عن الزراعة الإنتاجية والتزيينية يف الكويت 

ومن التطور احلادث يف منطقة الوفرة الزراعية خالل 

ال�سنوات القليلة املا�سية وعلى �سبيل االأمثلة ال احل�سر 

�سق مزيد من الطرق املر�سوفة بني املزارع مع اإ�ساءة املزيد 

من �سوارع الوفرة الداخلية وتخ�سري دواراتها وتزيينها 

ور�سم اخلطوط االأر�سية االآمنة لتفادي احلوادث املرورية 

املفجعة وحتريك دوريات ال�سرطة والنجدة؛ للحد من 

جتاوزات بع�س ال�سباب الطائ�س يف ربوعها وخ�سو�سًا 

قيامهم بالتقحي�س ب�سياراتهم املتهالكة نهاراً ولياًل.

واخلال�سة: االأمور يف املناطق الزراعية بوجه عام ويف 

منطقة الوفرة الزراعية، تنتقل من ح�سن اإىل اأح�سن، 

فهي ت�سهد نه�سة زراعية حقيقية رغم نق�س بعد املرافق 

واخلدمات فيها، كما اأن لها م�ستقباًل واعداً وزاهراً مذكرين 

مبدينة �سباح االأحمد احلديثة التي قاربت على االنتهاء 

قبل مزارع الوفرة بحوايل خم�سة وع�سرين كيلومرتاً، 

االأمر الذي ينعك�س باخلري على هذه املزارع ويزيدها 

ن�ساطًا ومناء وجمااًل.. واإن غدا لناظره قريب.. املهم 

اأن تعمل اجلهات املعنية اأهلية كانت اأو حكومية على 

توفري املرافق واخلدمات كلها يف الوفرة من االآن ك�سبًا 

للوقت واجلهد.. واهلل املوفق.

املرافق والخدمات في منطقة الوفرة..

أوراق خضراء
✷

✷




