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الزراعية
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 نبات ـ حيوان ـ طير ـ سمك متضمنة إنجازات المزارعين وقضاياهم 
 في المناطق الزراعية والسيما في العبدلي والوفرة والصليبية وكبد
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الزراعيون األوائل

دعوة.. لهيئة الزراعة

سياسة توفير املياه في الزراعات املثمرة

املزارع هادي هايف احلويلة )أبوهايف(

الهولنديون في مزارع األبقار بالصليبية

ال ميكن ان ننسى ونحن نعيش نهضة زراعية طيبة 
جهود املزارعني والزراعيني والعمال الذين حتملوا الكثير 
من املعاناة وبذلوا اجلهد والوقت واملال من اجل استزراع 
الصحراء وتعميرها في اقصى شمال البالد في العبدلي 
واقصــى جنوبها في الوفــرة. وتكرميا لهؤالء املزارعني 
والزراعيــني، نعرض هنا صورة قدمية لهم، راجني اهلل 
عز وجل ان يسكن املتوفني منهم فسيح جناته وان ينعم 

على االحياء منهم مبوفور الصحة والنشاط.
الصورة هنا للمزارع املرحوم باذن اهلل تعالى هادي 
هايــف احلويلة من كبار مزارعي الوفرة ورئيس احتاد 
جتار وموردي اخلضار والفواكه، ساعد كثيرا املزارعني 
على طرح قضاياهم ومعاجلتها معاجلة جذرية، خصوصا 
انه شغل ولســنوات طوال العضوية املرموقة املشرفة 

في مجلس االمة.

الصالح حال مزارع االبقار احللوب في الصليبية 
وحتديثها، فالعديد منها في وضع مذر، مذكرين بأننا 

نتعامل مع انتاج احلليب وااللبان ومشتقاتها التي ينبغي 
توخي النظافة التامة فيها حفاظا على سالمة صحة 

االنسان التي هي اغلى املراد من رب العباد.
وباملناسبة فاالطباء البيطريون الكويتيون يستحقون 

قسائم زراعية، خصوصا انهم قلة ال يتجاوز عددهم عدد 
اصابع اليد او اليدين!

زار باحثون أجانب وعرب متخصصون في االستشــارات 
الزراعيــة بوجه عام وفي جودة اإلنتاج الزراعي بوجه خاص 
مزرعة عضو مجلس إدارة االحتاد الكويتي للمزارعني رئيس 
جلنة سوق املزارعني في الوفرة محمد املطيري، يوم اخلميس 
املاضــي ١3/ 4/ ٢٠١٧ مبعرفة الهيئة العامة لشــؤون الزراعة، 
وذلك لالطالع على جتربة اإلنتاج الزراعي املثمر في ظل سياسة 

توفير املياه واحملافظة على البيئة في الكويت.
ضم الوفد: الزراعية ماريا اإلسبانية والزراعي محمد ووكيل شركة 
تاوروس لالستشارات البيئية في الكويت بدر السرحان املطيري.

اســتقبل احتاد منتجــي األلبان الطازجة الوفــد الهولندي 
الزراعي الزائر للبالد والذي يضم د.الزو كانينكنز نائب رئيس 
البيطريني في هولندا ود.ايريك بوسكر اخصائي الصحة العامة 
في وزارة الشؤون االقتصادية الهولندية ود.هانز فانديربيك 
املستشار الزراعي ململكة هولندا في اخلليج العربي )السفارة 

الهولندية في الرياض(.
وقد قام الوفــد بصحبة نائب رئيس احتاد منتجي األلبان 
الطازجة د.عبدالعزيز العتيقي وامني الصندوق خالد العدواني 
بزيارة عدد من مزارع الصليبية واطلعوا على بعض عمليات 

الرعاية والتغذية واالنتاج فيها.
واشــادوا بنجاح مــزارع تربية األبقار احللــوب في تربية 
االبقــار الهولندية وانتاج اجيال كويتيــة متأقلمة من االبقار 
ذات االصول الهولندية، خصوصا من نوع فريزيان، وشاهدوا 
بعض احملالب في مزارع الصليبية وغرف خزن احلليب الطازج 
واملنتجات املصنعة من احلليب الطازج في مزارع االحتاد، واطلع 
الوفد الهولندي الزائر بشــغف على ملفات اول ابقار فريزيان 
الهولندية التي مت استيرادها من هولندا الى الكويت عام ١96١.

الزراعيون.. في مزرعة املطيري

الهولنديون.. في ضيافة االحتاد الكويتي لأللبان

أكــّد املزارع الشــاب فهد 
ان  املجحــم  عبدالرحمــن 
املســاحة األفضل واألنسب 
للزراعة اإلنتاجية في منطقة 
العبدلي الزراعية في اقصى 
شــمال الكويــت ال تقل عن 
5٠ ألف متر مربع ليتســنى 
للمزارع التنويع في األنشطة 
الزراعية مبزرعته. وقال: ان 
املساحة النموذجية هي 5٠ 
ألــف متــر مربــع وأكثر ألن 
طبيعة األجواء والظروف في 
الكويت تقتضــي ان يجاور 
الزرع النباتي تربية املواشي 
والطيور، وان كال من الزرع 
والتربيــة يتطلب مســاحة 

كبيرة من األرض.
وقال: إن ملنطقة العبدلي 
خصوصية قدميــة ينبغي 
احلفــاظ عليهــا وتتمثــل 
فــي املزارع الشاســعة، كي 
تبقــى هناك فرصــة جيدة 
للتوسع في زراعة األعالف 
املاشــية  اخلضراء وتربية 
في املزرعة الواحدة بجانب 
النباتيــة بنوعيها  الزراعة 
احلقلي املكشــوف واحملمي 
داخــل الشــبرات والبيوت 

واملجمعات املغطاة املكيفة.
وعليه، فهو يعارض القيام 
بتجزئــة املزارع الى اقل من 
5٠ ألف متر مربع في العبدلي 
ألن التجزئة تزيد من استهالك 
الكهرباء واملاء، ونحن نعاني 
من قلتهما حاليا، والتجزئة 
الزراعية  تفتــت احليــازات 
الكبيرة املزروع فيها النخل 
والعلــف والبطاطا والبصل 
والثــوم.. وتربيــة األغنــام 

وغيــر ذلــك مــن األنشــطة 
الزراعية التي تسهم بالفعل 
فــي حتقيق جزء مــن األمن 
الغذائي املنشــود او املأمول 

في بالدنا.

متنزه عام وسط العبدلي
وعمــا تتطلبــه منطقــة 
العبدلي الزراعية، أفاد املزارع 
فهد عبدالرحمن املجحم بأن 
هــذه املنطقــة مهمــة، فهــي 

تقع على احلدود الشــمالية 
للبالد، ومــن األهمية مبكان 
ان حتظى بخدمات افضل من 
قبــل اجلهــات املعنية، ومن 
اخلدمــات املطلوبــة إنشــاء 
متنــزه او حديقــة كبيــرة 
وســطها ليقضي فيها رواد 
العبدلي أطيــب االوقات مع 
صغارهم، وهنا ال يســعني 
سوى شــكر بعض مزارعي 
العبدلي الذيــن اقتطعوا او 
خصصوا جزءا من مزارعهم 
ليستريح فيها رواد العبدلي 
وزوارها شــتاء وربيعا ايام 
ان  خصوصــا  العطــالت، 
دخــول هذه املــزارع مجانا، 
وتتوافر فيها املرافق العامة، 
وســتبقى هذه املزارع على 
قلتهــا بديــال مناســبا حتى 
إقامــة املتنزه العام وســط 
العبدلي. والعبدلي محتاجة 
ايضــا لســوق كبيــر لبيع 
اخلضار والفواكه على شاكلة 
السوق الكائن وسط الوفرة 
في اقصى جنــوب الكويت، 
ليتزود زوار العبدلي ورواد 
الشمال باحتياجاتهم من الثمر 
واخلضر الطازجة اسبوعيا، 

وخيرا فعل بعض املزارعني 
بتخصيص جزء من مزارعهم 
االنتاجيــة لبيــع اخلضــار 
والثمار املتنوعة التي تنتجها 
العبدلي بأســعار مناســبة 

وبنوعية جيدة ونظيفة.

زراعة األعالف الخضراء
ونظرا لتركيز املزارع »أبو 
صقــر« على زراعــة العلف 
األخضر من جت »برســيم« 
وبلوبنك وكذلك على زراعة 
النخيــل املثمــر فــي مزرعة 
ابيه املزارع الكبير ومؤسس 
العبدلي عبدالرحمن املجحم 
وأعمامــه املزارعــني الكبــار 
عبداحملســن وعبداللطيــف 
املجحم قّواهم اهلل، فإنه يدعو 
لزيادة املســاحات املزروعة 
بالنخيل املثمر رغم صعوبة 
تسويق التمور في البالد وإلى 
زيــادة املســاحات املزروعة 
بالعلــف االخضر بوجه عام 
واجلت بوجــه خاص لكون 
اجلــت اكثــر فائــدة للحالل 
»االغنام واملاعز« وفق جتربته 
اجليــدة في زراعــة االعالف 

بالعبدلي.

املزارع املجحم في مزرعته

زراعة البلوبنك تتزايد في مزارع الكويت

مطلوب متنزه عام 
وسوق مكيف لبيع 
املنتجات الزراعية 

وسط العبدلي

مجلس إدارة جديد جلمعية العبدلي الزراعية

البغيلي والوهيدة واملطيري والرشيدي أعضاء جدد بـ»إدارة الثروة احليوانية«

التأم مجلس إدارة جمعية العبدلي 
الزراعية التعاونيــة إثر االنتخابات 
الزراعيــة التي جرت مؤخرا لتوزيع 
املهام، فاتفقوا على التجديد لرئيسها 
السابق خالد سليمان العريفان، وتزكية 
خالد احمليني نائبا له، ومحمد العجمي 
أمينا لسر املجلس، ومساعد احلربي 
أمينا للصندوق.. فيما متَّ اختيار كل 
من أحمد الرشــيدي ويوسف الوزان 
ممثلــني جلمعية العبدلي في االحتاد 
اإلنتاجي الزراعي، والدكتور عبدالرزاق 
الشــمري وثامــر املطوطــح وغازي 

املطيري أعضاء.

جدير بالذكر أن جمعية العبدلي ممثلة 
بعضوين من مجلس إدارتها في مجلس 
احتــاد اجلمعيــات اإلنتاجيــة الزراعية 
التعاونيــة، أســوة بباقــي اجلمعيــات 
التــي تنضوي حتت راية هــذا االحتاد، 
وهي جمعيــة الوفرة وجمعيــة الثروة 
احليوانية، فيما مت حل اجلمعية الرابعة 
وهي جمعية مربي الدواجن بعد استفحال 
التجاوزات اإلدارية واملالية فيها من قبل 
وزارة الشؤون االجتماعية والعمل التي 
تخضع إلشرافها كل االحتادات واجلمعيات 
الزراعية وغير الزراعية ذات النفع العام 

في الكويت..!

اســتجاب اعضاء اجلمعية التعاونية 
للثــروة احليوانية لدعوة مجلس ادارتها 
فالح النمشان الى حضور اجتماعها السنوي 
وإجراء انتخابــات الختيار أربعة اعضاء 
جـــــدد ملجلس ادارتها بدال مــن املنتهية 

مدتهــم.
وقــد مت فــي هــذا االجتمــاع مناقشــة 
التقريريــن االداري واملالي للجمعية عن 
السنة املاضية والتصديق عليهما، كما مت 
انتخاب اربعة مربني جدد ملجلس ادارتها 
وهم: فيصل باتل البغيلي األول وقد حصل 
على 3١١ صوتا من أصوات املنتخبني - محمد 
عليان الوهيدة الثاني ٢64 صوتا - عوض 
مضحي املطيري الثالث ٢٢٠ صوتا - رجا 
مليح الرشيدي الرابع ٢٠١ صوت، فيما حل 

فالح سعود الرشيدي ١89 صوتا احتياطيا 
اول ومحــارب صالح اجلســار 6٢ صوتا 

احتياطيا ثانيا.

الخميلي رئيسًا للثروة الحيوانية
وإثر ذلك اجتمع األعضاء القدامى واجلدد 
وزكوا ابجاد متعب جاعد اخلميلي رئيسا 
ملجلــس ادارة جمعية الثــروة احليوانية 
التعاونيــة وفيصل باتــل البغيلي نائبا 
للرئيس وعــوض مضحي املطيري امينا 
للسر ورجا مليح الرشيدي امينا للصندوق 
على ان يكون كل من جابر هنداس السعيدي 
وفالح ســعد النمشــان وعايــض مبارك 
العازمــي ومحمد عليان الوهيدة وراشــد 

مهدي العازمي أعضاء.

القمح.. مزروع بنجاح في مزرعة الصالح بالعبدلي
يحقق املزارع خالد سعود عبدالعزيز الصالح جناحا مطردا 
في زراعة القمح على نطاق واســح في مزرعتهم الشاســعة 
في العبدلي؛ مســتفيدا من جتربة والده الطويلة في زراعة 
هذا احملصول االستراتيجي املهم في حياة الشعوب على مر 
األزمان. ووفق كالم املشرف على مزرعة »الصالح« العريقة في 
العبدلي عوض السماحي، فقد ُزرعت بذور القمح في منتصف 
شهر نوفمبر لتحصد بواسطة حصاده متوسطة احلجم آخر 
شهر أبريل اجلاري. وأفضل البذور املستوردة من الشقيقة 

اململكة العربية السعودية واملروية باملياه اجلوفية تنقيطا 
واألهم املزروعة في تربة خصبة ومسمدة بالسماد العضوي 
مبينا أن زراعة القمح سنوية في مزرعة »الصالح« وفي هذه 
السنة مت زرع كيســني من البذور، لتعطي حوالي ٢4 كيسا 
تقريبا. ُيستفاد منها في صنع اخلبز الشهي والبرغل.. فاألرض 
الكويتية ومنذ سنوات طوال أثبتت صالحيتها لزراعة القمح 
على نطاق واسح بيد أن قلة العمالة حتول دون التوسع في 
القمح في مزرعة »الصالح« في العبدليهذه الزراعة املهمة وكذلك غياب الدعم احلكومي لها أو عليها!

جانب من مزارعي العبدلي املنتجني

50 ألف متر مربع المساحة النموذجية 
للقسيمة في العبدلي

املجحم يدعو إلى التوسع 
في زراعة النخيل واألعالف 

في املناطق الزراعية


