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محمد علي: موضوع الس��اعة وش��اغل الرأي العام 
موض��وع ازالة االش��جار من قبل ف��رق االزالة ما رأي 

الهيئة في ذلك؟
مرة ثانية اشكر »األنباء« على اتاحة الفرصة لنا 
لنطرق الكثير من القضايا الزراعية وفرصة توضيح 
ن الشغل الشاغل  ه املسألة، اوال ا موقف الهيئة من هذ
للهيئة هو موضوع ازالة االشجار والساحات اخلضراء 
ونحن بحكم اختصاصنا نرفض بش����كل قاطع ازالة 
ه الغاية عقدنا  ن، ولهذ ي مكا ي بقعة خضراء ف����ي ا ا
العديد من االجتماعات م����ع جلنة االزالة واوضحنا 
موقفنا من املوضوع وهناك توجه العادة النظر في 
ن ونتمنى  املوضوع ونحن كهيئة مع تطبيق القانو
م  على االخوة املواطنني استش����ارة الهيئة قبل القيا
ء التشجير والتس����وير باألشجار في منازلهم  بأعما

ملراعاة القوانني.
كما اننا نعمل على التوس����ع ف����ي زيادة الرقعة 
ي  اخلضراء واالستفادة من املناطق في الشريط احلدود
لزيادة املس����احات املخصصة للزراعة وقد حصلنا 
ه الغاية على موافق����ة مجلس الوزراء واجلهات  لهذ
املعنية في الدولة ونعمل على وضع مخططات ملناطق 
زراعية جديدة يس����تفيد منها جميع املواطنني سواء 

كانوا مفرادا مو شركات.

تعويض مادي

ابو ضاري: هل ستشمل تعويض أصحاب احليازات 
املتضررة على احلدود مع اململكة العربية السعودية؟

بالنسبة لالخوة املزارعني وعددهم على ما اعتقد 
14 مزارعا تضرروا، نحن كجهة اختصاص طالبنا لهم 
م مع ادارة  بتعويض بأرض بديل����ة، لكن العقد املبر
ممالك الدولة ال يس����مح بإعطاء حيازة جديدة لذلك 
نح����ن نعمل على التعويض له����م ماديا على الضرر 

الالحق في حيازاتهم.

مشروع متطور

سيد صفر: اجلميع يحملون الهيئة مسؤولية ارتفاع 
اسعار األغنام ويقولون ان السبب الشريحة الكترونية، 

ما تعليقكم على ذلك؟
الشريحة االلكترونية هي خلدمة املربني ومساعدتهم 
ولتوزيع الدعم ملستحقيه وليست للضرر بأصحاب 
ن  ن ملس����وا الف����رق بني ما كا ء، واالخوة املربو احلال
متبعا في املاضي ومع الشريحة وهي مشروع متطور 
ء العالم املتقدمة خلدمة مربي املواشي،  ومعتمد في دو
وبالنسبة الرتفاع االسعار فانها عاملية واذا ما قورنت 

في بلد املنشأ جتدها مفضل.
ام خليفة: ما س��بب نقص الدعم باستمرار وتأخير 

صرف املرحلة الرابعة؟
الهيئة س����نويا تطالب بتعزيز الدعم، الس����يما 
ن عش����رة  ن يكو م الفائت طالبنا بأ النباتي منه والعا
ماليني وخمس����مائة ملف، لكن وزارة املالية تناقش 
وتخفض امليزانية ليس فقط للهيئة، بل جلميع اجلهات 
احلكومية، وبالفعل عجز املرحلة الرابعة للدعم النباتي 
ي مت تخفيضه مثناء مناقشة  4 ماليني وهو املبلغ الذ
ن تقديرات الهيئة واالحصائيات  امليزانية، وهذا يؤكد ا

صحيحة %100.
عب��اس محمد: أي��ن أصبح مش��روع فت��ح املنافذ 

املقرر للعام املالي احلالــــي قد جتاوز الـ 6.5 ماليني 
دينار، بينما تســــعى الهيئة لزيادته ليصل الى 10.5 
ماليني كتقديرات للعام املالي القادم بزيادة نسبتها 

ما يقارب %62.

استحداث دعم لألعالف الخضراء

ذلك بالطبع إضافة الى مسعى الهيئة إلدراج مبلغ 
4 ماليني دينار كدعم لألعالف اخلضراء.

عب��داهلل الطرق��ي: م��اذا ع��ن تعويض��ات الصقيع 
واستحداث دعم النخيل؟

تقدمي تعويض للصقيع تراوح بني 2 مليون للعام 
2007/2006 و3 ماليني للعام املالي الســــابق، وجدير 
بالذكر ان اجمالــــي املبلغ الفعلي املنصرف للصقيع 
عن العام املالي الســــابق قد جتاوز 3.018.984 دينار 
حتى تاريخه، وتقوم الهيئة حاليا بتجميع البيانات 
واالحصائيات وإجراء التنسيق مع اجلهات املعنية 
بشأن إقرار مبلغ لتعويض الصقيع للعام املالي احلالي، 

إال انه حتى تاريخه لم يتم اقرار املبلغ املطلوب.
هذا باإلضافة الى استحداث دعم النخيل مببلغ 4 
ماليني دينار موزعة بالتساوي على العامني السابق 

واحلالي.
جميل محجوب: ماذا عن الدعم غير املباشر؟

باإلضافة الى صور الدعم غير املباشر التي تقدمها 
الهيئة وتطورها حيث بلغ املبلغ املخصص لآلليات 
الزراعية 700.000 دينار للثالث ســــنوات األخيرة، 
وكذلك تقدمي املبيدات بدعم وصل الى 500.000 دينار 
ســــنويا لألعوام الثالث املاضية، وتخصيص مبلغ 
6.483.000 مليونــــا مخصص خلدمات انارة الطرق 
بالوفــــرة والعبدلي، ومبلغ 2 مليون إلنشــــاء طرق 
بالعبدلي و4 ماليني إلنشــــاء طرق بالوفرة، وكذلك 

ايصال اخلدمات الهاتفية بالوفرة والعبدلي.
ولدينا مشروعات مستقبلية خاصة باإلنتاج النباتي 
باخلطة اخلمسية القادمة ومنها: اقامة جتمعات زراعية 
وعمرانية جديدة باملناطق الزراعية احلدودية، يتضمن 
املشروع منح مســــاحة صغيرة من األراضي لألسر 
الكويتية ويسمح لها باإلقامة فيها الى جانب زراعة 
بعض احملاصيل الغذائية والتجميلية، وكذلك يحقق 

التسويقية اجلديدة للمنتج الوطني؟
الهيئ����ة تعمل على التوس����ع في توفي����ر املنافذ 
ن سوق  ء األسبوع هناك اجتماع بشأ التسويقية وخال
اجلملة في الصليبية والهادف الى تطوير تس����ويق 
االنتاج النباتي، ونحن نتشارك مع احتاد املزارعني 
ه األسواق وفق اختصاصها والهيئة هي  في ادارة هذ

اجلهة االشرافية.
محمد نصر: تتهمون بأنكم منذ ان توليتم املسؤولية 
في الزراعة وكأن السلبية س��يادة املوقف ما رأيكم في 

هذا الكالم؟
ه  نح����ن ال نعلق على هذا، بل نت����رك ما مت اجناز

يتحدث عن حاله.

زيادة الدعم

ابراهي��م النوم��س: م��اذا قدم ف��ي مج��ال االنتاج 
النباتي؟

أوال: معدالت االكتفاء الذاتي احملققة تشــــير الى 
زيادة نسب مشاركة اإلنتاج النباتي في العائد القومي 
بتحقيق ما يربو على نسبته 50% من االكتفاء الذاتي من 
اخلضراوات الطازجة ونسبة 100% من الورقيات وما 
نسبته 99% من االعالف اخلضراء، فعلى سبيل املثال 
تطورت كميات اإلنتاج النباتي الوطني من اخلضراوات 
املدعومة من 4.361.821 طن لعام 2005/2004 الى ما 

يربو على 7.067.529 للعام املاضي.
باإلضافة الى تطور املساحات وعدد املزارع، وكان 
ذلك نتاجا عن تطور اجمالي املساحات املزروعة انتاجيا 
بالدومن من 69.681 دومنا لعام 2000 لتصل الى 116.480 
دومنــــا لعام 2006 بزيادة تربو على 41% وزيادة في 

اعداد املزارع تناهز 16% عن الفترة نفسها.
وتطور املساحات املزروعة جتميليا من 1268 دومنا 
لعــــام 2000/99 لتصل الى أكثر من 6000 دومن لعام 
2007 مبعدل زيادة 78%، وهناك تطور الدعم النباتي 
ويتمثــــل في: قفزات في قيمة الدعم املباشــــر املقدم 
للمزارع مــــن 2.128.216 دينار لعام 2003 لتصل الى 
6.816.105 دينار لعام 2006 ومتوقع ان يصل الدعم 

للعام احلالي الى 6.954.791 دينار.
وجديــــر بالذكر في هذا االجتــــاه فإن مبلغ الدعم 

املشروع عدة أهداف رئيسية تتمثل في: تعمير تلك 
املناطــــق احلدودية واملد الســــكاني والعمراني اليها 
واملســــاهمة في حتســــني البيئة وتضمن هامشا من 
االكتفاء الذاتي من بعض احملاصيل الغذائية لألسر 
التي ستوزع عليهم تلك املزارع الصغيرة، باإلضافة 
الى االستغالل للمورد االقتصادي احملدود من األراضي 

غير املستغلة.
وميضا دراس����ة تقييم بعض مش����روعات األمن 
ج موثقة من  م بها دراس����ات جدو الغذائ����ي التي تقد
قبل املستثمرين اجلادين بالقطاع اخلاص وتأهيلها 
متهيدا ملنحها قس����ائم زراعية إلقامة النشاط ودعم 
الهيئة لهذا النش����اط للمساهمة في هقامة مشروعات 
ء حتقيق األمن الغذائي ورفع  ناجحة اقتصاديا في مجا

مستويات االكتفاء الذاتي من منتجاته.
م املنظم بتجميل وحتسني البيئة باملناطق  االهتما
ه  ء دراس����ة وتصميم مبادرة منتز الزراعية من خال

ه العبدلي. الوفرة ودراسة وتصميم مبادرة منتز

دعم المنتج الوطني

كما تسعى الهيئة الى حتقيق سياسة تسويقية 
ن يحققه  ناجحة تهدف الى معلى هامش ربح ميكن ا
املنتج الوطني من انتاجه النباتي وارتفاع فاتورة شراء 
ء تخفيض  املنتجات النباتي����ة الوطنية منه من خال
والتسويق  التكاليف التش����غيلية لعمليات االنتاج 
ء عدة  والهيئة في س����بيلها الى حتقيق ذلك من خال
محاور لعل مهمها: الس����عي الى خلق منافس����ة حرة 
لتسويق املنتج النباتي احمللي تعود بالفائدة املباشرة 
ه عمليات  ي تشهد على املزارع نفسه وكسر االحتكار الذ
التسويق احلالية. ونعمل لتحقيق معلى ربح ممكن 
للمزارع وارتفاع فاتورة تس����ويقه للمنتج الوطني 
وخفض التكاليف التشغيلية لعمليات تسويقه، من 
ء تطوير اس����اليب اإلدارة االقتصادية الرشيدة  خال

للشبرات 3 و4 و5 بسوق اخلضار.
ء فتح منافذ جديدة لتسويق املنتج،  وذلك من خال
خاصة باملناطق الزراعية املختلفة، وينبغي اإلشارة 
ن الهيئة قد قامت بتخصيص عدد من املواقع  هنا الى ا
املميزة باملناطق الزراعية بالوفرة والعبدلي لالحتاد 
الكويتي للمزارعني الستغاللها كمنافذ تسويق اال انه 
ولألسف لم يقم باستغاللها حتى تاريخه في الغرض 

ي خصصت من مجله. الذ
كما تس����عى الهيئة الى الوقوف مع املزارع ورفع 
ي املباش����ر  فاتورة بيع املنتج الوطني والعائد املاد
ه على الدعم  م اعتماد للمزارع من تسويق انتاجه، وعد
كمصدر ربح وحيد لعمليات اإلنتاج النباتي التي يجب 
ن تتس����م باالقتصادية والربحية املشجعة للمزارع  ا
موال، ولكل املتعاملني بالنش����اط من داللني وشركات 
تس����ويق واحتادات ثانيا، وفي هذا اإلطار فقد قامت 
الهيئة بوضع منوذج ترخيص للداللني ينظم نشاطهم 
ء للمزارع من  م االستغال ويقننه من جانب ويضمن عد
ج وذلك بتحديد هامش دالله ال يتجاوز %4  جهة مخر
ء مع االحتاد ليعود اجلزء األكبر  فقط يتقاسمه الدال

ي والربح للمزارع احمللي. من العائد املاد
وهناك دراسة لبحث سبل رفع كفاءة مساليب تقدمي 
م مهداف التنمية  الدعم املباشر وغير املباشر مبا يخد

بشرى شعبان ـ محمد راتب
كشف رئيس مجلس االدارة واملدير العام لهيئة الزراعة م.جاسم البدر في اجلزء الثاني من ردوده على أسئلة قراء »األنباء« عن 
اعتماد قرار فرز القسائم الزراعية في مناطق العبدلي على اساس 50 ألف م2 أسوة مبنطقة الوفرة واكد ان هيئة الزراعة تتابع مع 

اجلهات املعنية موضوع ازالة االشجار، مشددا على ان الهيئة مع القانون ولكن مع مراعاة اخلضرة في البالد.
واوضح البدر حرص الهيئة على النهوض بجميع القطاعات الزراعية سواء النباتية أو السمكية أو احليوانية، مشيرا الى ان مشروع 
الشريحة االلكترونية لالغنام خلدمة الثروة احليوانية وخدمة املربني، كاشفا عن اجتماع مرتقب بشأن مجمع االسواق في منطقة 
الصليبية. وحتدث البدر عن سـعي الهيئة املسـتمر لرفع قيمة الدعم للمزارعني آمال ان يصل الدعم هذه السـنة الى 10 ماليني 
ونصف املليون، باالضافة الى ادراج مبلغ 4 ماليني لدعم االعالف اخلضراء لتشجيع املزارعني على زراعتها الى جانب الدعم غير 
املباشر الذي تقدمه الهيئة عبر اخلدمات للمزارعني سواء اآلليات او املبيدات وغيرها من اخلدمات. وعن قطاع الثروة احليوانية 
قال م.البدر ان الهيئة اعادت تأهيل قطاع الدواجن بعدما تعرض خلسائر نتيجة مرض انفلونزا الطيور، باالضافة الى مواجهة العديد 

من االمراض واالوبئة املتوطنة التي تؤثر سلبا على االنتاج احليواني، السيما االبقار منها واستطاعت الهيئة السير في مجال توفير 
االكتفاء الذاتي لبعض املنتوجات احليوانية بنسبة %75.

واسـتعرض البدر العديد من املشـاريع اخلاصة بهذا القطاع والتي تعمل الهيئة على تنفيذها السيما اعادة النظر في اللوائح 
والشروط اخلاصة بتوزيع اجلواخير على املربني متوقعا ان يعاد العمل بالتوزيع خالل فترة وجيزة.

وعلى صعيد الثروة السـمكية كشف م.البدر عن اقامة العديد من املشاريع اخلاصة بتنمية هذه الثروة باالخص لناحية حظر 
الصيد في اماكن وفترة محددة من اجل احلفاظ على تنمية هذه الثروة. وبني م.البدر ان نتيجة الرتفاع اسعار االعالف على مستوى 
العالم تطلب الهيئة هذا العام زيادة املبلغ الى ما يزيد على 26 مليون دينار. واشـار الى العديد من املشـاريع املستقبلية التي 
تعمل الهيئة على تنفيذها خالل السـنوات املقبلة وامور اخرى تطرق لها مدير عام هيئة الزراعة في لقائه بديوانية »األنباء« والذي 
اسـتغرق ساعتني لالجابة عن اسئلة القراء وتسـاؤالتهم وكعادته بكل رحابة صدر لم يتردد م.جاسم البدر في االجابة عن اي من 

االسئلة املوجهة من القراء وفيما يلي اجلزء الثاني من ردود م.جاسم البدر على اسئلة قراء »األنباء«:

حققنـا قفـزات فـي قيمة 
الدعم المباشـر للمزارعين من 
2.1 مليـون دينار عـام 2003 
الحالي للعـام  ماليين   6.9 إلى 

أعدنا تأهيل قطاع اإلنتاج 
 8.6 بــ  ودعمه  الحيوانـي 
ماليين دينار لتجاوز خسائره 
الطيـور إنفلونـزا  نتيجــة 

بديلـة  بـأرض  طالبنـا 
الـحيــازات  ألصحــاب 
الحـدود  علـى  المتضـررة 
ونعوضهم  السـعودية  مـع 
مع  المبرم  العقـد  ألن  ماديًا 
»أمـالك الدولـة« ال يسـمح 
بإعطـاء حيـــازة جديدة

اعتماد قرار فرز القسائم 
على  العبدلي  فـي  الزراعية 
أساس 50 ألف م2 للقسيمة 
أســوة بمنطقـة الـوفـرة

»الشـريحة اإللكترونيــة« 
معتمـد فـي الـدول المتقدمة 
ونحـن طبقناه إليصـال الدعم 
المشـروع  وهـذا  لمسـتحقيه 
ليس وراء ارتفاع أسعار »الحالل«

الزميلة بشرى شعبان تتابع ردود م.جاسم البدر على اسئلة  القراء 

البقية ص27

اعادة تأهيل االنتاج احمللي من الدواجن دعم كامل للمزارعني تقوم بتقدميه الهيئة

)حسن حسيني(

مدير عام الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية تابع ردوده على أسئلة قراء »األنباء« 
وكشف عن اجتماعات عدة مع لجنة اإلزالة لبحث هذا األمر )2 ـ 2(

م.جاسم البدر: نرفض بشكل قاطع إزالة أي بقعة خضراء
 ونطالب المواطنين باستشارة »الهيئة« قبل التشجير أو التسوير




