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سعود العرادة

العرادة: جهات حكومية تتآزر لوأد المناطق الزراعية وتدمير جهود المزارعين
قال رئيس االحتاد الكويتي للمزارعني س����عود العرادة ان 
املزارع الكويتي لديه عتب كبير على وزير الكهرباء واملاء د.بدر 
الشريعان واركان وزارته من الوكيل والوكالء املساعدين وخاصة 
الوكيل املساعد لشؤون املياه واالدارات املختصة باملياه وال نعلم 
كيف تكون وزارة في الكويت تعمل في ظروف مناخية حارة 
وصعبة وال يكون لديها خطط اس����تراتيجية وال تعمل ضمن 
واقع منظور وملموس في دولة تتسم بطبيعة هذا الطقس وال 

تؤدي تلك الوزارة دورها على اكمل وجه.

وب����ني العرادة ان الدليل على ع����دم اهتمام وزارة الكهرباء 
مبش����اكل املياه في املناطق الزراعية ان مضخات املياه العذبة 
وكذلك ما يضخ باملواس����ير املتجهة ال����ى املناطق الزراعية مت 
تخفيض املياه فيها ال����ى النصف بعد ان كانت تضخ 20 ألف 
مليون جالون اصبحت في االي����ام االخيرة ال تتجاوز 11 ألف 

مليون جالون.
واستغرب العرادة من هذا التخفيض املؤلم للمزارع الكويتي 
حيث ورد على لسان املسؤولني في قطاع املياه بالوزارة بعد 

االتصال بهم ان هذا التخفيض بسبب عمل صيانة في املضخات 
الرئيسية وخطوط املواسير وهذا يدعو لالستهجان ان جترى 
الصيانة في منتصف شهر مايو مع بدء ارتفاع درجات احلرارة 
وبعد ان يكون املزارع دفع املبالغ الباهظة واملكلفة في الصحراء 

احلارقة.
واضاف العرادة ان الطام����ة االخرى هي ما قامت به هيئة 
الزراعة من ردم لآلبار الفوارة ومعاقبة اصحاب مكائن التحلية 
وقامت ايضا وزارة االشغال  بقطع املياه املعاجلة عن احليازات 

الزراعية وكأن هذه اجلهات احلكومية الثالث تتكاتف وتتعاضد 
لوأد وقتل كل ما هو أخضر في تلك املزارع ضاربة بكل اجلهود 
الصادقة واملخلصة التي يبذلها املزارع الكويتي عرض احلائط. 
وقال العرادة نود ان نذّكر املسؤولني عن هذا القطاع مجتمعني 
بان هناك قروضا للبنك الصناعي واجبا على املزارع تسديدها 
وهناك التزامات مالية للشركات الزراعية واجور عمالة وتكاليف 
ادوية وغيرها من االلتزامات التي تدفع بشكل يومي واسبوعي 

وشهري.

لجنة الصحبة الصالحة 
اختتمت مهرجان

 »آل البيت«
ليلى الشافعي

اختتم����ت جلن����ة الصحبة 
الصاحل����ة )مب����ارك الكبي����ر( 
واملرك����ز الوقفي ألجيال القرآن 
الك����رمي وبالتعاون م����ع ادارة 
الكبير  مساجد محافظة مبارك 
مهرجانها التاريخي الثاني وذلك 
للعام الثاني على التوالي، حيث 
القت احملاضرة األولى للداعية 
الكفيف بعنوان »زين  ابراهيم 
العابدين« في املهرجان استحسان 
اجلمهور، وكان الهدف من اقامة 
املهرجان عرض سير أبرز علماء 
وش����خصيات آل البيت األطهار 
للجمهور الكرمي لالقتداء بنهجهم 
وأخذ العبر والدروس من الوقائع 
التي كانت في حياتهم، وتوصيل 
الصورة الصحيحة عنهم، حيث 
املهرجان 23  انطلقت أنش����طة 
اجلاري وعلى مدى 4 أيام تناولت 
الس����يرة العطرة لكل من اإلمام 
زين العابدين واإلمام علي بن أبي 
طالب ÿ واإلمام محمد الباقر 

.ÿ واإلمام احلسني بن علي

بشائر الخير سّيرت رحلة 
العمرة الثامنة عشرة

»السراج المنير« 
تقيم حفلها الختامي 

السنوي األول اليوم

ليلى الشافعي
توجه وفد من جمعية بشائر 
املقدسة ألداء  الديار  الى  اخلير 
مناسك العمرة مبشاركة مجموعة 
م����ن التائبني مم����ن أقلعوا عن 

املخدرات وسائر املسكرات.
وأك����د رئي����س اجلمعي����ة 
عبداحلمي����د الباللي ان تنظيم 
هذه الرحلة للسنة الثامنة عشرة 
على التوال����ي يأتي انطالقا من 
اهتمام اجلمعية بإحياء الوازع 
الديني لدى التائبني وغرس القيم 
واملفاهيم اإلس����المية من خالل 
البرامج واألنشطة  سلسلة من 

املتنوعة.
يذكر ان جمعية بشائر اخلير 
املتخصصة في مكافحة اإلدمان 
والتصدي لظاه����رة املخدرات 
تأسست عام 1993م كلجنة خيرية 
وأش����هرت عام 2005م كجمعية 

نفع عام.

املنير  الس����راج  ادارة  تقيم 
االوق����اف  ل����وزارة  التابع����ة 
والشؤون االسالمية اليوم حفلها 
الس����نوي االول خلتام البرامج 
واالنش����طة لهذا الع����ام، حتت 
رعاية املستش����ار راشد احلماد 
نائب رئيس الوزراء للش����ؤون 
القانونية ووزير العدل ووزير 
االوقاف والش����ؤون االسالمية، 
وقيادات العمل بوزارة االوقاف 
والشؤون االسالمية، وذلك في 
متام الساعة الرابعة عصرا على 
مسرح محافظة الفروانية التابع 
لوزارة التربية � مبدرس����ة ابن 
العميد الثانوية مبنطقة العمرية 

مقابل املخفر.

عبداحلميد الباللي

عبداهلل الكندري


