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 أعلن في مؤتمر صحافي عن إلغاء قرار نقل شبرة الشويخ بحكم المحكمة حتى منتصف الشهر الجاري

 العرادة: نطالب «العدل» بتوثيق إعفاء المزارع الكويتي من أي رسوم في الشبرة الجديدة  

أبناء الشعب الكويتي الذي وقف 
في ٨/٢ درعا حصينة في وجه 
العدو الغاشـــم، فهذا الشعب لم 
يقف في الشـــارع ولـــم يحمل 
العصي لكســـب حقوقه ولهذا 
على رئيس احلكومة االنتفاض 
املزارع  إليقاف االعتداءات على 

الكويتي.

  الحقوق مسلوبة

الســـياق نفســـه، قال    وفي 
رئيس احتاد الثروة احليوانية 
محمـــد البغيلـــي ان حقوقنـــا 
أصبحت مســـلوبة كأننا دولة 
الذي يدعونا  داخل دولة، األمر 
الى مطالبـــة احلكومة بالتدخل 
ملساعدة املواطن، خاصة املزارعني 
ومربي الثروة احليوانية بجميع 

أنواعها.

  قرارات مجحفة

  ومـــن جانبه قال امني ســـر 
االحتاد الكويتي لصيادي األسماك 
ظاهـــر الصويـــان ان صيادي 
األســـماك يعانون مـــن قرارات 
الهيئة املجحفة بحق الصيادين 
وقد حاولنا التعاون مع مسؤولي 
الهيئة بالرغم من إرسالنا ٢٢ كتابا 

اال انه ال حياة ملن تنادي.
  واضاف ان االمر الغريب هو 
اصدار مخالفات جماعية ما ادى 
الى االضرار مبصاحلنا خاصة 
الســـمكية متارس  الثـــروة  ان 
صالحياتها ضدنا باضطهاد كبير 
وســـافر في محاولة الخضاعنا 

لالسلوب الذي تطمح اليه.
  وأكـــد الصويان انـــه يوجد 
مسؤولون غير مهتمني مبطالباتنا، 
مشيرا الى ان االحتاد لم يؤسس 
اال برغبة اميرية من سمو أمير 

البالد الراحل.

سنة لكن لألسف الشديد في ٢٠٠١ 
مت االســـتيالء على الشبرة دون 

سابق إنذار.
  وقال ان الوزير صفر شريك 
في هذه اجلرمية ألنه لم يحول 
القضاء فوزير  الى  املتســـببني 
البلدية جاء لينفذ أجندة معينة، 
فأمالك الدولة لم تنتبه الى عملية 
جتديد العقـــود حني رفضت ان 
تتســـلم املبالغ املخصصة على 
املستفيدين في حني سارعت بعد 
الى مناشدة هذه الشرعية  ذلك 
املسارعة لدفع هذه املبالغ التي 

دفعت أساسا في احملكمة.
الى ان هناك فضائح    وأشار 
كثيرة في إدارات البلدية خاصة 
اننـــا حاولنا في اكثـــر من مرة 
التصدي لهذا الفســـاد الذي زاد 
في رســـوم اخلدمات على قيمة 
اإليجارات والشركة وجدت من 

يدعمها في البلدية.
  وبني ان احتاد املزارعني ما هو 
اال ضحية حاله حال اآلخرين فهم 
الكبير خالل  العناء  من يتحمل 
الصيف والشتاء بعدما أصبحت 
الهيئة فرعون على املزارعني اال 
ان رئيس الهيئة خضع للضغوط 
ولهذا نناشـــد رئيـــس مجلس 
الوزراء إنصـــاف املظلومني من 

هذا التجاهل والسكوت سيقودنا 
الى األســـوأ ولهذا سنتعاون مع 
احتادي الصيادين ومربي الثروة 
احليوانية وبهذا نكون حزمة وال 

ميكن التطاول علينا.

  تكريس الجهود

  ومن جانبه، قال عضو املجلس 
البلدي فرز الديحاني ان جهودنا 
ستتكرس خلدمة املزارع الكويتي 
وانتـــم موردنا حلمايـــة األمن 
الغذائي، فهنـــاك قرارات تصدر 
من الوزير واملدير متناقضة مع 

بعضها البعض.
البلدي عقد    وأكد ان املجلس 
جلســـة طارئة ملناقشة اللحوم 
الفاسدة دون حضور اي مسؤول 

من البلدية.
  وقال ان همومكم ستكون على 
جدول اعمال اجللسة املقبلة لوضع 
حد لهذه املعاناة التي لن تطول 

إن شاء اهللا.

  كشف التالعب

  ومـــن جانبه، قال ممثل قوى 
١١/١١ فيصـــل الطويح ان القوى 
جاءت ملؤازرتكم وكشف التالعب 
الذي حاولت البلدية التستر عليه 
فأنا من عايش الشـــبرة منذ ٢٠ 

من يدعي ويتهم اآلخرين ان يقدم 
الدليل أمام اجلهات املختصة.

  وقال اننا أصبحنا في حاجة 
ماســـة إليجاد حلول مناســـبة 
للمشاكل وان القضية ال تخص 
رئيـــس االحتاد فقط بل هي تهم 
جميع املزارعـــني ولهذا يجب ان 
جند من يسمعنا حتى بلغ األمر 
بنا الى مراجعة بيت الزكاة الذي 
رفض مساعدة من تقدم إليه بحجة 

امتالك املزارع.
  وأضـــاف: أمتنـــى ان يجيب 
املســـؤولون في الهيئـــة العامة 
للزراعـــة عن: ايـــن تعويضات 
الصقيع منذ عام ٢٠٠٨؟ بالرغم 
من جتاهلهم لهـــذه املعاناة وان 
الواجب علينا التجمع حول بعض 
حتى نكون قوة مؤثرة يحســـب 
لها حساب وان من يرمي الناس 
باحلجر فبيته مـــن زجاج ومن 
لديه لســـان فالناس لديها ألسن 
أناس منتخبـــون وأنتم  ونحن 
معينون وســـنصلي في مكانكم 
صالة الغائب وليعلم اجلميع اننا 
ال نريد اتباع ثقافة االعتصامات 

ورفع الالفتات.
الطماط ليست  ازمة  ان    واكد 
بعيدة وكيس البصل وصل الى 
٩ دنانير والقادم أعظم وإال فإن 

على الرغم من عدم وجود رشاشات 
او اسلحة لدينا في حني اجتمعوا 

اربع مرات مع الشركة.
  واضاف ان قرار مدير البلدية 
سيتم ايقافه بشكل نهائي بفضل 
القضاء العـــادل، ولهذا يجب ان 
يحصل املواطن الكويتي على كامل 
حقوقه وان كانت هي شركة ربحية 
تريد زيادة ارباحها فهم استأجروا 
شبرة الصليبية بواقع ٥٧٠ بسطة 
مقابـــل ١٢٠ ألـــف دينار في حني 
يحصلون علـــى ٢٧٠ الف دينار 
ما عدا املطاعم واملقهى والطبليات 
والسالل وغيرها من املشاريع التي 

تدر عليهم املال الوفير.
  وأكد ان االحتاد خاطب الوزير 
ومدير الهيئة العامة اللذين رفضا 
مقابلتنـــا ألننا أصحـــاب حق، 
باالضافة الى مساعيهما الى حرمان 
املزارع الكويتي من حقوقه، خاصة 
ان هناك مساعي ملالحقة كل مزارع 

ال يبادر بزراعة أراضيه.
  وأشار العرادة الى ان الكويت 
ستبقى بخير مادامت قيادة صاحب 
العهد  السمو األمير وسمو ولي 
الوزراء  وســـمو رئيس مجلس 
الذي  العادل  والنواب وقضاؤنا 
أصدر قراره ببقاء الشبرة رقم ٢ 
و٣ رغم محاوالت إغالقهما وعلى 

مبكيالني، وقد قمنا برفع دعوى 
اللغاء القـــرار االداري وحصلنا 
على متديد اغالق الشـــبرة حتى 

منتصف شهر ١٢.
  وقـــال العرادة: ان املســـاعي 
التـــي نتبناها لكي يبقى املزارع 
الكويتي بعيدا عن االطماع خاصة 
انهم رفضوا الغاء الرسوم على 
املزارع الكويتي، وهو ما يعد امرا 
مرفوضا خاصة ان محضر املجلس 
البلدي توجد به ارض مبساحة ١٢ 
الف متر مربع، لهذا فإن االسعار 
ستزيد وستبقى كذلك الى ان يصل 
الى ١٠ دنانير،  الطماطم  كرتون 
لهذا هم يدعـــون ان ايجار املتر 
في الشـــويخ بأربعني دينارا في 
حني الشركة تؤجر املتر بخمسة 
دنانير للمستورد واحمللي بأربعة 

دنانير.
  وقال العرادة: طالبنا االخوة في 
شركة وافر بتحديد موعد للجلوس 
ومناقشة اوضاع املزارع الكويتي، 
اال انهم رفضوا كل هذه الطلبات 
ألنهـــم يعتقدون انهم اقوياء وال 
سلطة للقانون عليهم، واين الوزير 
من هذا فهذا العمل ميس اكثر من 
٤ آالف مزارع، واين مدير الهيئة 
العامة للزراعة والثروة السمكية 
الذي دعوناه الليلة ولم يحضر 

  واشار العرادة الى ان رسوم 
دخول السوق اصبحت اليوم اكثر 
كلفة، خاصة ان ادارة الشبرة تأخذ 
٢٥ دينارا لدخول اي سيارة الى 
الشـــبرة، وهذا امر خطير ألنهم 
يريدون ضياع مصلحة املزارع، 
في حني نرفـــض اي اتهام ان لم 
يكن مصحوبا بدليل مؤكد، وقال 
ان الشركة املعنية استحوذت على 
املشروع وقامت بتوقيع العقد مع 
الدولة وذلك دون موافقة  امالك 
املجلس البلـــدي وبهذا نأمل من 
العضو فرز الديحاني متابعة االمر 

في املجلس البلدي.
  واضاف ان لدينا كتبا مضى 
عليهـــا اكثر مـــن ٢٠ عاما حتى 
حصلنا على موقعني في االندلس 
واجلهراء علـــى الرغم من صغر 
املساحات، لهذا نريد مواقع اخرى 
في احملافظات االخرى باالضافة 
الى مطالبنا الى شبرة ٤ خلدمة 
الرقة  العاصمة وشـــبرة  اهالي 
خلدمة االهالي وتقدمي املنتجات 
احمللية وألننا شـــركاء في البلد 
وألننا ايضا كويتيون ولنا حق 
كامل كأي مواطن آخر، واملزارع 
يعمـــل كاجلندي خلدمـــة البلد، 
البلد،  فنحن وابناؤنا في خدمة 
لهذا ال نريد ان يكون هناك كيل 

 فرج ناصر
  طالب رئيس االحتاد الكويتي 
للمزارعني سعود العرادة بتوثيق 
اعفاء املزارع الكويتي من اي رسوم 
في الشـــبرة اجلديدة من وزارة 
العدل حتى ال ميكن التراجع عن 
هذا القرار خالل املرحلة املقبلة ألن 
املزارع الكويتي ال يركع اال هللا.

  وقال العـــرادة خالل املؤمتر 
الصحافي الذي عقده مسا ء اول 
من امس حتت عنـــوان «مصير 
تسويق االنتاج الزراعي الكويتي» 
بحضور عدد كبير من املزارعني 
واملهتمني بالشأن الزراعي تقدمتهم 
الشيخة فريحة االحمد، ان املزارع 
الكويتي ومنذ االزل كان يعاني من 
الدعم ومـــن عدم تلبية الطلبات 
الســـبعينيات حتى اصبح  منذ 
اليوم في مرحلة مفصلية بعدما 
مت جتاهل آرائنا، ونحن نرفض 
هذا التوجه وألننا نريد املصلحة 
العامة، فاجلميـــع زائل والدولة 
هي الباقية وعلى من يريد طرح 
قانون عليه جمع كل االطراف وما 
يوضع من قوانني يجب ان يشمل 

آراء اجلميع.
  وتابع ان هنـــاك قرارا صدر 
بتاريخ ٢٠١٠/١١/٢١ الغالق الشبرة 
في ٢٠١٠/١٢/١، وهـــو ما يدعونا 
للدهشة واالســـتقرار ألنه كيف 
ميكـــن اغالق شـــبرة فيها آالف 

الدنانير بهذه السرعة.
  وقال العرادة ان الشكر موصول 
العضاء املجلس البلدي في عام 
٢٠٠١ الذيـــن خدموا هـــذا البلد، 
لكن هناك من يقفز على القوانني 
ويسيرها حســـب اهواء بعض 
االفراد، كمـــا ان القانون احلالي 
يريدنا تغذية جيوب ٩ افراد في 
حني املزارع يعاني صعوبة الزراعة 

في الكويت.

الغذائـي األمـن  لحمايـة  موردنـا  الكويتـي  المـزارع   الديحانــي: 
 البغيلــي: حقوقنـا أصبحـت مسـلوبة كأننـا دولـة داخـل دولـة  

 الصويان: اتحاد صيادي األسـماك يعاني من قـرارات الهيئة المجحفة  
 الطويــح: الوزيــر صفــر لــم يحــول المتسـببين إلـى القضاء  

 وتعاين الورقيات  الشيخة فريحة تتفحص الفلفل احلار والبارد من املنتج الوطني 

 فريحة األحمد: لم آت إلى هنا إال لرفع المعاناة وحل المشاكل التي تواجه المزارع الكويتي
ــة اجلمعية   وفي مبادرة من رئيس
الكويتية لالسرة املثالية الشيخة فريحة 
االحمد واثناء قدومها الى مقر االحتاد 
قبل انتهاء املؤمتر الصحافي معتذرة 
عن التأخير قالت لم آت الى هنا اال لرفع 

املعاناة وحل املشاكل التي تواجه املزارع 
الكويتي، النني اقف الى جانبه ضد كل 
من يقف في طريقه الن املزارع الكويتي 
في البداية مواطن ونضع يدنا بيد املنتج 
الوطني لدعم االنتاج القومي، ووعدت 

االحتادات الثالثة: الزراعية والسمكية 
ــمو  ــة مبقابلة صاحب الس واحليواني
األمير الشيخ صباح األحمد، واعلنت 
استعدادها لوقفة جديدة للوقوف مع 

املزارع الكويتي، ووعدت باحللول.

  ووعدت الشيخة فريحة املزارعني 
ــب العاجل  ــني بانه في القري الكويتي
ــتكون  وحتديدا في العيد الوطني س
ــرات لبيع منتجاتهم في ارض  لهم مق
ــرف ومن يرد فليبادر  املعارض مبش

الى تسجيل اسمه لدينا.
  ثم قامت مع رئيس االحتاد واحلضور 
ــالع على  ــبرة لالط ــة على الش بجول
عملية تنزيل املنتج احمللي في شبرة 

االحتاد.
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امـريـكـي- يـابـانـي-المــانـي
يوجــد فحـ�ص كمبيـوتر

24821446 - 24812446

مركز الليفان
المكائن والجيراتلبيع وتركيب

االلتزام بالتميز

ت�صاهيـل الكويـت 
لل�صتـاليت

برمجة و�سيانة

فك ونقل وتركيب
الر�سيفر العجيب المتطور

66593904 - 66810933

كفالة 10 �سنوات

خزانات مكفولة �سحيًا - مانعة للطحالب - بانيوهات - ديكورات - عزل برك - مظالت - 

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

7948 9919 - 4900 2481&كـلني رايـت

اخلدمة املتكاملة
لل�سـجـــاد والـــرخـــــام

تنظيف ال�سجاد من الأعماق

بفاعليـة �سبـيـهـة بالبخــار

للتخل�س من الأتربة والغبار

ــع ــي ــم ــل ـــي وت ـــل ج

الرخام واجلرانيت

املا�سية بالأقرا�س 

 (محمد ماهر)  الشيخة فريحة األحمد وسعود العرادة وفهد العازمي وأحمد السودان


