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أكدت أن تصريحات اتحاد الصيادين حول هذا األمر هدفها مصالح شخصية ضيقة

»الزراعة«: حريصون على حماية الثروة السمكية وال صحة لوجود إجراءات تعسفية
أكدت الهيئة العامة لشؤون الزراعة 
والثروة السمكية امس أهمية احملافظة 
على الثروة السمكية وحماية مواردها 
في الكويت وفق���ا ألبحاث واتفاقيات 

البحث العلمي.
وشددت الهيئة في بيان صحافي على 
أهمية املياه اإلقليمية في جون الكويت 
واستمرار احلمالت التوعوية واإلرشادية 
للتعريف بأهمية تلك املنطقة البحرية 
والتي أكدت جميع األبحاث واالتفاقيات 
انها املفرخ الطبيعي لألسماك والروبيان 

في املياه اخلليجية.
وقالت ان الكويت س���نت القوانني 
والقرارات ملنع الصيد في تلك املنطقة 
البحرية وشددت الرقابة لتتيح للكائنات 
أنواعها وأحجامها  البحرية بجمي���ع 
الفرصة للتكاث���ر باعتبارها مصدرا 

طبيعيا لتنمية الثروة السمكية.
ون���ددت الهيئ���ة ف���ي بيانها مبا 

تناولته مجموع���ة من الصيادين من 
تصريحات، مؤكدا ان تلك التصريحات 
حفلت بالعديد من املغالطات لم يكن لها 
غرض سوى إثارة البلبلة واستغالل 
الظروف وركوب موجة االرتفاع العاملي 
لألسعار لتحقيق مصالح ضيقة غير 
مشروعة على حساب مصلحة الوطن 

وحماية ثرواته.
وأوضح البي���ان ان ما صرحت به 
مجموعة الصيادين املذكورين وما ادعوه 
من إضراب ما هو إال تغطية لتصرفاتهم 
غير املشروعة وانتهاك حلرمة ثروات 
بلدهم وكذلك استياؤهم من قيام الهيئة 
بواجبها في حماية الثروة السمكية من 
التدمير الذي ي���كاد ان يكون منتظما 

ومستمرا ملواردها السمكية.
وأردف البيان مشيرا الى ان الهيئة 
قد قامت بواجبها نحو مخالفة مجموعة 
من الصيادين الذين قاموا بعمليات صيد 

غير مشروعة باألماكن احملظورة، السيما 
ج���ون الكويت الذي جف مداد أقالمنا 
التوعوية  وُبحت أصواتنا وحمالتنا 
واإلرشادية للتعريف بأهمية تلك البقعة 
الصغيرة من خليجنا التي وهبنا إياها 

املولى عز وجل منحة من لدنه.
وأضاف انه كلما قامت الهيئة بتشديد 
الرقابة ملنع تلك التجاوزات وتكرارها 
من قبل البعض الذي احترفها، ثارت 
ثائرتهم وأخذوا يكيلون لها االتهامات 
دون مسوغ من حقيقة، مؤثرين ركوب 
موجة غالء األسعار العاملية واستغاللها 
ليضغطوا على ال���رأي العام محملني 
الهيئة مس���ؤولية ذلك، فهل احلد من 
املخالفات اجلسيمة التي تهدد موارد 
البالد سبب في االرتفاع العاملي ألسعار 
املنتجات الغذائية، وماذا عن االرتفاع 
احلالي ألسعار مثيالتها من املنتجات 
املستوردة؟ احلقيقة انهم فقط يحاولون 

التغطية على مخالفاتهم والتكسب من 
الظروف االقتصادية احلالية.

وأضاف بي���ان الهيئة ان مجموعة 
الصيادين املذكورين قد اختلقوا إثارة 

بعض االتهامات غير الصحيحة وهم 
يعلمون جيدا ان ذلك مجرد افتراءات وإال 
فبماذا نفسر إثارة موضوع استخدام 
أنواع محددة من شباك الصيد حاليا 
على الرغم من ان هذا القرار قدمي فلم 
يثيروا ش���كاوى بشأنه اال في الوقت 
احلاضر للضغط على الهيئة لتجاوز 

مخالفاتهم اجلسيمة.
وتعجبت الهيئة من أحد من يقومون 
بالتصدي إلثارة هذا اخلالف وهو رئيس 
االحتاد شخصيا الذي كان يوما ما عضوا 
مبجل���س إدارة الهيئة وعرضت عليه 
هذه السياسات والقوانني ووافق عليها 
كحال زمالئه باملجلس بعدما اقتنعوا 
بجدواها وأهميتها، إال ان تغليب املصالح 
الضيقة واألهداف االنتخابية أصبحت 

السمة عند البعض حاليا.
وأخيرا أشار بيان الهيئة الى ان من 
يتصدى إلثارة تل���ك البلبلة وركوب 

موج���ة غالء األس���عار ويتباكى على 
مصلح���ة قطاع الصيد ه���م البعض 
من أصحاب الطراريد املعروف عنهم 
استجالب عمالة صيد حتترف ارتكاب 
البلطجة  املخالفات والقيام بأعم���ال 
واس���تنزاف املوارد ولهم سجل حافل 
من املخالفات سنويا، ولطاملا رأيتهم 
بني أروقة الهيئ���ة بصفة تكاد تكون 
دورية يطالبون بإزالة املخالفات التي 
احترفت عمالتهم ارتكابها ويحررون 
التعهد تلو اآلخر بااللتزام، وال عجب 
في ان نراهم حاليا يطالبون بصرف 
الدعم وعدم ربطه بارتكاب املخالفات، 
بل ويتهمون مفتشي الهيئة بالتعسف 
واإلساءة، في حني انه ال مصلحة مطلقا 
ألي من العاملني بالهيئة في مثل هذا 
االدعاء الظالم بالتعس���ف او اإلساءة، 
فالهيئة بجميع قطاعاتها أنشئت لرعاية 
القطاع���ات االقتصادية  وتنمية تلك 

احليوية وتنظيم مزاولة أنش���طتها، 
مبا يحقق أهداف رعاية موارد الدولة 
وتنميتها ومن جهة اخرى تش���جيع 
املواطن الكويتي عل���ى االنخراط في 
مزاولة جميع األنش���طة االقتصادية 
التنموي���ة وتكوين قاعدة وطنية من 
أبناء الوطن للنهوض مبهام ومتطلبات 
التنمية املستدامة بجميع قطاعاتها وهي 

ال تألو جهدا في سبيل حتقيق ذلك.
والهيئة اذ تكرر نداءها الى جميع 
أصحاب طراريد الصيد وجميع العاملني 
بهذا القطاع احليوي حلشد جهودهم 
وتضامنهم معا حلماية ثرواتنا الطبيعية 
واحلد من االستنزاف املتنامي ملواردها 
بااللتزام بالقرارات والقوانني املنظمة 
لنشاط الصيد حتى نسمح لتلك الثروة 
التي عرف أجدادن���ا بها عبر األجيال 
بالتجدد والنمو ودوامها مصدر رزق 

وموردا غذائيا متجددا.

م. جاسم البدر

فهد الغازي ناصر بن فريح بدر العازمي خالد عايض

أعربوا عن ضيقهم من سياسة التسويق

مزارعون لـ »األنباء«: قلة الدعم تهدد
مستقبل الكويت الزراعي وأمنها الغذائي

 عادل الشنان
بعد ان جن جن����ون الطماطم 
واصبحت اغلى من المش����تقات 
النفطية اضافة الى غالء اس����عار 
بع����ض الخض����راوات، حرصت 
»األنب����اء« على اس����تطالع رأي 
بعض مزارعي الكويت للوقوف 
على االسباب التي ادت الى ارتفاع 
اسعار الخضراوات وعن الدعم الذي 
تقدمه الدولة للمزارع واذا ما كان 
هذا الدعم يكفي ام ال، كما سألناهم 
عن اهم التحديات التي تواجههم 

للنهوض بالمنتج المحلي.
وقد ادلى كل منهم بدلوه وشرح 
االسباب التي تحول دون انتشار 
المنتج المحلي واسهامه في وقف 
ارتفاع االس����عار كم����ا هو الحال 
في مختل����ف بلدان العالم. واتفق 
المزارعون عل����ى ان ضعف دعم 
المزارعين وتأخر صرف هذا الدعم 
يجعل م����ن الزراعة مهنة طاردة، 
ما يهدد مستقبل الكويت الزراعي 

وامنها الغذائي، فالى التفاصيل:
البداية كانت مع خالد عايض 
الذي ناشد باسم جميع المزارعين 
الكويتيين س����مو رئيس مجلس 
الوزراء الش����يخ ناص����ر المحمد 
التدخل النقاذهم من قرار الهيئة 
العامة للزراعة والثروة السمكية 
الجائر بتخفيض فئات الدعم بنسبة 
تصل الى 70%، حيث تسبب في 
ربك����ة للمزارعين، ألنه جاء دون 
سابق انذار، كما انه قيد المزارعين 
وحط����م زراعته����م وجعلهم غير 
قادرين على العمل، وطالب عايض 
الحكومة بمتابعة دعم المزارعين 
بداية من العام الماضي حتى الوقت 
الحالي، الفتا الى ان جميع المبالغ 
لم تصرف في وقتها بل في وقت 
متأخر كثيرا مما يعرقل مس����يرة 
عمل الم����زارع الرتباطه بمواعيد 
سداد المستلزمات الزراعية التي 
اقترضه����ا من الش����ركات بهدف 
تطوير الزراعة، مؤكدا ان الهيئة 
باتت تتعم����د تأخير دفع المبالغ 
رغم ان ما يقوم به المزارعون من 
دور في انتاج المنتجات الوطنية 
له االثر البالغ االيجابي في االمن 

الغذائي الوطني.
واش����ار ال����ى ان الزراعة في 
الكويت تتراجع بشكل ملحوظ، 
ما يهدد مس����تقبل البالد الزراعي 
وامنها الغذائي والس����بب يرجع 
لعزوف العديد من المزارعين بسبب 
ق����رارات الزراعة من خالل تأخير 
الدعم وتعويض الصقيع الذي لم 
يصرف الى وقتنا هذا، وهو حق 
من حق����وق المزارعين كفله لهم 
القانون الكويتي، لذلك يجب فتح 
تحقيق في اسباب تأخير اعطاء 

هذه الحقوق.
من جانبه، ق����ال المزارع بدر 
العازمي ان مشكلة المياه المعالجة 
تكمن في انها تأتي يوما وتنقطع 
شهرا وسعرها كبير جدا، فااللف 
غال����ون ب����� 200 فلس ونس����بة 
الملوحة في����ه عالية جدا لدرجة 
عدم صالحيتها للزراعة مما يجبر 
المزارع على جلب المياه الحلوة من 

المضخات، وقد قام المزارعون 
بتشكيل لجنة لفحص درجة 
ملوحة المياه المعالجة، من خالل 
»ال اس ام اس« بم����دى صالحية 
استخدامها من عدمه والتي غالبا 
ما تكون غير صالحة بتاتا، ناهيك 
عن التكاليف التي يتكبدها المزارع 
باقتنائه تنك����ر مياه لنقل المياه 
وعدم صالحية الطرق التي تعمل 
على تكسير وسائل النقل المحملة 
بجالونات المياه ومكائن التحلية 
التي يتم اس����تيرادها من الخارج 
ومن استراليا تحديدا، وتكلف آالف 

الدناني����ر ويترتب عليها تكاليف 
صيانتها ومدها بالكهرباء وتوفير 
األغشية الخاصة بها والتي تعتبر 
من القطع الدائمة االستهالك ويبلغ 
س����عر الواحدة منها 200 دينار، 
وال يقل عددها في كل ماكينة عن 
تسعة اغشية وال يمكن ألي مزارع 
كويتي االستغناء عنها واالعتماد 
عل����ى المضخة فقط، وذلك لغالء 
المياه وندرتها بالنسبة لطبيعة 
بالدنا، لذلك نجد ان جميع وزارات 
الدولة ال تدعم المزارع بأبس����ط 
االمور مثل مشكلة الطرق التابعة 
لوزارة الكهرباء والماء او مشاكل 
الدع����م وتأخيرها مع عدم صرف 
تعويض الصقيع من قبل الهيئة 

العامة.
وتطرق العازمي الى مش����كلة 
العمالة المتخصصة متسائال كيف 
يستطيع المزارع زيادة انتاجه او 
المس����اهمة بالشكل المطلوب في 
األمن الغذائي للبالد في ظل كل هذه 
الظروف التي تعمل على محاربته، 

ومن اكثر من جهة حكومية.
واض����اف العازمي ان المزارع 
الكويتي قادر على االنتاج طوال 
العام والمساهمة في االمن الغذائي 
للبالد وبأرخص األثمان بصورة 
جدية كما أنه ق����ادر على تطوير 
الزراع����ة وتقدمها حت����ى درجة 
التصدي����ر الخارجي اذا وفرت له 
العوامل المس����اعدة على الزراعة 
م����ن الدعم والتعوي����ض والمياه 
والطرق والتسويق بإعطاء األولوية 
للمنتج الكويت����ي في الجمعيات 
التعاوني����ة واحتياجات وزارات 

الدولة المختلف����ة كما ان المنتج 
المحلي عندم����ا يزرعه الكويتي 
يأكل منه اهل بلده وليس كما يتم 
في بعض الدول المصدرة لنا من 
اعطاء الزرع مياه معالجة ثنائية او 
رش المبيدات الحشرية على الثمار 
ومن ثم تصديرها مباشرة لنا او 
اس����تخدام مواد كيميائية خاصة 

بشكل الخضراوات وحجمها.
وأكد العازمي ان الحرب القائمة 
عل����ى الم����زارع الكويتي من قبل 
بعض المتنفذين والموردين من 
الخارج لن تكبح جماح المزارعين 
الوطنيين في تقديم ما يستطيعون 
به خدمة بلدهم واهله وسيعملون 
ب����كل الظروف من داف����ع والئهم 
وانتمائه����م وحبهم لموطنهم وال 
يتيحون الفرصة قيد انملة لضعاف 
النفوس الستغالل الفرصة ورفع 
االس����عار على اهل الكويت بغير 
وجه الحق فالكويت التزال ذاخرة 
بالمزارعين الوطنيين الش����رفاء 
الذين يقدمون الغالي والرخيص 
لخدمة بالدهم وأهلها حتى لو حالت 

جميع وزارات الدولة دون ذلك.
العازمي عتبه الشديد  وأبدى 
على وزارة التجارة والصناعة التي 
من المفترض ان تراقب عمليات 
البي����ع في االس����واق حيث يقوم 
التاجر بشراء الكرتون بالنسبة 
للطماطم من المزارع الكويتي بما 
ال يزيد على 200 فلس لحجم ال� 
6 كيلوغرام����ات ويقوم بتجزئته 
الى كراتين 600 غرام وبيعه بما 
يزيد عل����ى ربع الدينار، وكرتون 
الباذنجان 4 كيلوغرامات ب� 400 

فلس، ثم يجزأ إلى كرتونين كل 
كرتون 2 كيلو ب� 600 فلس على 
االقل اي ان الغش ليس في السعر 
فقط، وإنما في الكمية ايضا وتابع 
انه يتمن����ى الربح للجميع ولكن 
بالمعقول وليس برفع االس����عار 
على المستهلكين مع اإلنقاص من 

الكمية .

مشكلة الوسيط

بدوره، تساءل المزارع ناصر 
بن فريح عن س����بب قيام اتحاد 
الجمعي����ات التعاوني����ة بوضع 
وسيط بينه وبين المزارع الكويتي، 
حيث إن هذا األمر يرفع الس����عر 
على المستهلك ألن الوسيط الذي 
غالبا ما يكون أجنبيا وليس كويتيا 
سيأخذ فائدة والتي عادة ما تكون 
عشرة أضعاف السعر الذي اشترى 
به من المزارع الكويتي وبنصف 
الكمية او اقل من ذلك بالنس����بة 
للكرتون الواحد مقارنة بالكرتون 
الذي اشتراه من المنتج المحلي، 
مؤكدا ان ما يبيعه المزارع الكويتي 
ب� 100 فلس يباع على املس����تهلك 
في اجلمعي����ات التعاونية بدينار 
ورب����ع أو نصف فما املانع من ان 
تق����وم وزارة التجارة والصناعة 
بتحديد سعر املنتج احمللي أو ان 
تقوم اجلمعيات بالشراء مباشرة 
من امل����زارع الكويتي؟ فليس من 
الطبيعي أو املعقول ان يبيع املزارع 
الكويتي منتجه بألف دينار ويذهب 
ال����ى اجلمعية فيج����ده معروضا 

بخمسة عشر دينارا.
من جهته قال املزارع فهد الغازي 

نحن املزارعني املنتجني نعاني من 
تخاذل وتخبط م���ن قبل الهيئة 
الزراعة والثروة  العامة لشؤون 
السمكية نتج عنها عزوف البعض 
منا عن الزراعة والبعض اآلخر قام 
الزراعة بهدف السيطرة  بتقليل 
عليها على حسب امكانياته املادية 
وق���د كان���ت وزارة املالية تقرر 
ميزانية للهيئة في كل سنة لدعم 
االنتاج النباتي طبقا للقرار رقم 
872 لسنة 2009 بشأن دعم االنتاج 
النباتي الزراعي 2009/ 2010 ويتم 
صرف دعم االنتاج النباتي احمللي 
في املوسم الزراعي 2009/ 2010 
طبقا ألصناف اخلضراوات وفئات 
الدعم وكل املزارعني يعتمدون على 
اهلل ثم على الدعم املقدم من الهيئة 
لتسديد ديونهم ورواتب العمالة 
لديهم وقد واجهتهم مشاكل هذا 
العام منها انه في املرحلة الرابعة 
سنة 2009 لشهر يناير وفبراير 
ومارس مت خصم الدعم املقرر لنا 
54% واعطاؤنا 46% منه فقط ناهيك 
عن تعرضنا للصقيع في الفترة 
ولم يتم تعويضنا فيه لوقتنا هذا، 
وفي املرحلة الرابعة س���نة 2010 
لشهر يناير وفبراير ومارس لم يتم 
صرفها في وقتها احملدد ومت صرفها 
في شهر أغسطس 2010 باالضافة 
الى ان الفترة الثالثة سنة 2009 
لشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 
لم يت���م صرفها في وقتها احملدد 
ومت صرفها في ش���هر أغسطس 
2010 وفي املرحلة األولى لس���نة 
2010 لشهر أبريل ومايو ويونيو 
مت صرفها لكن مت تخفيض فئات 
الدعم لهذه السنة في نهاية الفترة 
األولى منها عوضا عن زيادة فئات 
الدعم لتشجيع املزارعني للمواصلة 
وللتطوير وزيادة االنتاج وأخيرا 
في تاريخ 10 يونيو 2010 مت خصم 
ما ال يق���ل عن 40% من دعم هذه 
الفترة بعد مضي شه��رين ونصف 
منها حيث جاء قرار الدعم للسنة 
املالي���ة 2010/ 2011 وترتب عليه 
انعدام ثقة املزارعني بالهيئة بسبب 
اتخ��اذ قرارات ليست في صالح 
املزارع والئحة الدعم احلالية غير 
مجزية وغير مش���جعة للزراعة 
بسبب تكاليفها ما أدى الى عزوف 
الكثير من املزارعني وعدم صرف 
الدعم في وقته سبب تراكم الديون 

على املزارعني.

عايض: نناشد رئيس الوزراء التدخل لحل مشاكلنا مع »الزراعة«
العازمي: مشكلتنا مع المياه المعالجة فملوحتها عالية وأسعارها مرتفعة
بن فريح: وضع وسـيط بين التعاونيات والمزارعين بسبب الغالء
الغازي: مهنة الزراعة أصبحت طاردة بسـبب تكاليفها المرتفعة

المحصول

فئة الدعممتوسط اإلنتاج مقارنة بالدعم
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سعود العرادة متوسطا عوض الدماك وسالم السالم في املؤمتر الصحافي

أحمد السودان وحمد الطمار يتقدمون احلضور

أكد أن اتحاد المزارعين لن يقف مكتوف األيدي أمام هذا التقصير

العرادة: ضعف الدعم المقدم للمزارعين
من أهم أسباب ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية

 بشرى شعبان
طالب رئيس االحتاد الكويتي للمزارعني سعود 
العرادة وزي���ر املالية بالوقوف الى جانب املزارع 
الكويتي واالستشعار مبشاكل املواطنني وحمايتهم 
من غالء األسعار وخاصة في القطاع الزراعي وتأخير 
الدعم عنهم في ظل وجود عدد كبير من املستشارين 
في مكتبه، وعلى وزراء املالية واألشغال والتجارة 
ادارة األمور فوق الطاولة ألننا نريد اإلصالح لهذا 
البلد، ويجب زيادة مبالغ الدعم والسماح للمزارع 

الكويتي بتصدير انتاجه.
واس���تغرب العرادة خالل حديث���ه في مؤمتر 
صحافي عقده مس���اء أمس األول في مقر االحتاد 
في الشويخ، بحضور نائب رئيس االحتاد عوض 
الدماك وأمني الصندوق س���الم السالم وأمني السر 
فهد العازمي وعضوية مجلس االدارة أحمد السودان 
وحمد الطمار، من موقف وزير البلدية د.فاضل صفر 
الذي يقف موقف املتفرج من حقوق املزارعني وترك 
األمور تدار في هيئة الزراعة دون تدخله، مؤكدا ان 
االحتاد لن يقف مكتوف األيدي أمام هذا التقصير 

بل سيعمل للدفاع عن احلق املكتسب للمزارع.
وزف العرادة بشرى سارة للمزارعني في منطقتي 
الوفرة والعبدلي عن دعم احتاد املزارعني بالبذور 
ومعدات واملس���تلزمات الزراعية من البالس���تيك 
واألسمدة واآلليات، حيث قام االحتاد بشراء هذه 
املعدات من اخل���ارج، وبيعها ف���ي مراكز الوفرة 
والعبدلي التابعة لالحتاد بأسعار خيالية بنسبة 
تخفيض تصل 50% عن األسعار املوجودة حاليا 
باألسواق، وذلك لتسهيل األعباء عن املزارع خاصة 

في قدوم املوسم الزراعي.
وأك���د العرادة اننا لم ُنفاج���أ في مجلس ادارة 
االحتاد الكويتي للمزارعني باالرتفاع الذي طرأ في 
األيام املاضية لبعض املنتجات الزراعية وخاصة 
محصول الطماطم، فما حدث كان متوقعا لكل متابع 
ملجريات األمور في القطاع الزراعي، ولكن املستغرب 
في األمر ان أجهزة الدولة الرسمية مبا متلكه من 
جهاز وظيفي يفترض فيه املتابعة والتحليل ووضع 
احللول االستباقية ملواجهة األزمات لم تكن لديه 
التوقعات والرؤية ملا ح���دث فكانت أزمة ارتفاع 
أسعار املنتجات الزراعية وما صاحبها من ضجة 
إعالمية وأصبح املوضوع مادة دسمة لكتاب الزوايا 

في الصحف احمللية.
واضاف: ان الذي يعنينا في األمر انتاجنا الزراعي 
احمللي وما أثير من لغط حول الزراعة في الكويت 
واملزارعني والتلميحات الى مسؤولية املزارع الكويتي 
عن تلك األزمة بتقصيره في االنتاج ونود ان نذكر 
الرأي الع���ام الكويتي بان مجل���س ادارة االحتاد 
الكويتي للمزارعني ومنذ ما يزيد على السنة ومن 

خالل وسائل اإلعالم املقروءة واملرئية واملسموعة 
وهو ينبه الى الوضع املأس���اوي الذي ُيعايش���ه 

املزارع الكويتي.

حل المشاكل

وقال الع���رادة: ان مجلس ادارة االحتاد اليزال 
يؤكد ان القطاع الزراعي النباتي يجب النظر اليه 
انطالقا من الضرورة الوطنية وبالتالي معاجلة وحل 
املشاكل التي تواجهه، ومن أهمها صرف تعويض 
الصقيع والذي مع األسف اليزال املزارع الكويتي 
ينتظر منذ سنتني صرف تعويض أضرار الصقيع 
التي أصابت احليازات الزراعية في حينها والذي 
من جرائها خسر االنتاج، وكذلك خسر االموال التي 
صرفها على زراعة احملاصيل املتضررة، فأثر ذلك 
مباشرة على وضعه املالي، وأملنا كبير ان يكون 
هناك حترك س���ريع من اجله���ات املعنية لصرف 
التعويض واملزارع على أعتاب املوس���م الزراعي 
اجلديد، باالضافة الى دعم االنتاج الزراعي النباتي، 
فإننا نتطلع الى اعادة النظر في جدول دعم االنتاج 
الزراعي النباتي للموسم الزراعي 2011/2010 والذي 
مت فيه تخفيض فئات الدعم للمحاصيل الزراعية 
املش���مولة بالدعم، اذ ان االحداث االخيرة والواقع 
العملي أثبتت أن دعم االنتاج النباتي ضرورة البد 
منها وليس ترفا، وان هذا الدعم يصب في مصلحة 
املزارع واملستهلك معا، وكذلك ايجاد ميزانية دعم 
االنتاج النباتي فاملبال���غ املخصصة في ميزانية 
دعم االنتاج النباتي 6.5 ماليني دينار لم تعد تكفي 
لتغطية االنتاج الزراعي املسوق والدليل استقطاع 
نسبة كبيرة من مستحقات دعم املزارعني للفترتني 
الثالثة والرابعة من املوسم الزراعي 2010/2009 والتي 

أخذت وقتا طويال لتعزيز امليزانية والصرف.
وأوض���ح ان اليد العاملة الزراعية املس���موح 
باستجالبها للعمل في احليازات الزراعية مقتصرة 
على جنسيات محددة مما يجعل املزارع يقع أسير 
أهواء تلك العمالة وحتمل تقاعسها عن العمل احيانا 
لعدم وجود بديل يستطيع االعتماد عليه وحتمل 
املزارع لشروط صعبة تضعها السفارات الستقدام 

عامل من اجلنسيات املسموح بها.

مناقشة مباشرة

من جانبه، قال أمني الصندوق في احتاد املزارعني 
سالم السالم ان مهنة الزراعة في الكويت أصبحت 
مهنة ط���اردة، وذلك لكثرة التزاماتها ومصاريفها 
املترتب���ة بالقوانني اجلديدة للقطاع الزراعي، ألن 
املعنيني باالمر أصبحوا ال يعطون املزارع الكويتي أي 
اهتمام ألن اعتقادهم ان املزارع أصبحت استراحات 

ومنتجعات ألصحاب الزراعة.

6 ماليين أصبحت غير كافية لدعم اإلنتاج النباتي


