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الزراعية
اوي جرادة إعداد: عدنان مكَّ

صفحة أسبوعية متخصصة في الثروة الزراعية بمختلف قطاعاتها:
 نبات ـ حيوان ـ طير ـ سمك متضمنة إنجازات المزارعين وقضاياهم 
 في المناطق الزراعية والسيما في العبدلي والوفرة والصليبية وكبد
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مجرد سؤال.. لوزارة الكهرباء

الزراعيون األوائل

ال ميكن أن ننسى ونحن نعيش نهضة زراعية طيبة 
جهود الزراعيني واملزارعني األوائل الذين حتملوا الكثير 
من املعاناة وبذلوا اجلهد والوقت واملال من أجل استزراع 
الصحراء وتعميرها في أقصى شمال الكويت في العبدلي 
وأقصى جنوبها في الوفرة، ومنهم املزارعة سناء الشيخ 
التي تعتبر أول امرأة كويتية تخوض االنتخابات الزراعية 
ملجلــس إدارة االحتــاد الكويتــي للمزارعــني عام ٢٠٠٧ 
كمرشحة مستقلة، لكن احلظ لم يحالفها بالفوز كما لم 
يحالف من رشحت بعدها ملجلس ادارة االحتاد الكويتي 
للمزارعني، وال يوجد من سبقها من املزارعات الكويتيات 
في هذا الترشيح أبدا.. فشكرا لهذه املزارعة املتميزة دوما!

ملاذا األعطال الكهربائية على امتداد الطريق الرئيسي 
املؤدي إلى منطقة الوفرة الزراعية وخصوصا عند 

مدخلها القدمي )طريق مركز املطافئ( فتسود العتمة ويعم 
الظالم في الليالي ابتداء من مزرعة ورثة املرحوم هادي 
احلويلة حتى دوار دسمان؟.. هذا الطريق ضيق ومعتم 

واحلوادث املرورية عديدة.. فهال متت إضاءة أعمدة النور 
املنتصبة على جانبيه اليوم قبل الغد؟ هذا ما نأمله ولكم 

الشكر مقدما ومؤخرا!

عمومية »املزارعني« األربعاء املقبل
دعا مجلس إدارة االحتاد الكويتي للمزارعني برئاسة براك 
الصبيح، أعضاء جمعيته العمومية الى االجتماع في مبنى االحتاد 
الرئيســي  في الشــويخ بعد عصر االربعاء املقبل ٢4/5/٢٠١٧ 
ملناقشة التقريرين االداري واملالي للسنة املنتهية في 3/3١/٢٠١٧ 

املصدق عليها من احملاسب القانوني.

في وداع عم يحيى..!

دعوة لالحتادات واجلمعيات الزراعية

بقلم: عدنان مّكاوي

اختطف املوت ومن دون سابق انذار زميلنا سكرتير 
إدارة التحرير في »األنباء« الشــاب يحيى حسن ليلة 

الثالثاء املاضي!
ولعل املفارقة الغريبة العجيبة أنني لم ألقه وجها 
لوجه وأسلم عليه إال مساء االثنني وعند بوابة »األنباء« 
هو خارج منها وأنا داخل اليها ألســلم صفحة األنباء 
الزراعيــة، وكان بجانبــه الزميــل الصحافي حســني 
الرمضان.. ليسلم علي ويقول لي عرفتني يا عم عدنان 
فقلت له عم يحيى، عرفتك من صوتك املميز ذلك انني 
كنت على اتصال به تلفونيا )عبر الهاتف والوتساب 
فقط( طيلة ســنة ونيف.. مــن دون ان أراه أو يراني 
اال فــي هذه الليلة، فقــد كان رحمه اهلل همزة الوصل 
والوسيط األمني املخلص بيني وبني املعنيني بصفحة 
»األنباء الزراعية« ابتداء من مخرجها الفني.. وانتهاء 
مبدير التحرير.. مرورا باملصححني الكرام.. يرسلها لي 
في صورتها النهائية عبر الوتساب ألرد عليه »سلمت 
األيادي« يا عم يحيى.. فيرســل لي شكرا عم عدنان.. 
وكل ذلــك بالوتســاب حتى كتب اهلل لــي ان أراه مرة 

واحدة وكانت األخيرة وكأنه يودعني!
كان بالفعل دمث األخالق.. مهذبًا.. يتصل من وقت 
آلخر تلفونيا يسأل مطمئنا علّي وعلى تسلمي راتبي 
الشهري.. كي ال يكلفني احلضور ولو مرة واحدة شهريا 
ملقابلة املخرج.. أو املسؤول املالي في حالة حدوث خطأ 
ما.. ويتولى حل هذا اخلطأ بسرعة وأريحية.. مقدرا كبر 
سني وكثرة مشاغلي.. في هذه احلياة الصعبة.. املرة.
رحمك اهلل عم يحيى وألهم أهلك ومعارفك الصبر 
والسلوان، وخصوصا والديك الكرميني اللذين أحسنا 
تربيتك ليقطر فمك عسال وأنت تكلم اآلخرين.. وليكن 
اهلل في عون والده املسن فأنا مثله جربت موت الولد 
في ريعان شــبابه - قبل حوالــي عقدين من الزمان ـ 
وأدرك متاما بأن اليتيم ليس هو الذي يفقد والده فقط، 
ولكن اليتيم هو الذي يفقد ابنه الشاب.. آه ما أقساها 
يا عم أبو يحيى.. لكن عزاءك انه مات وهو يحبك وأنت 
حتبه.. فادع له بالرحمة وان يجمعك اهلل به في اجلنة!

دعوة للجمعيات واالحتادات الزراعية إلقامة موائد »إفطار 
صائم« في خيام واسعة مكيفة قرب مقارهم ومراكزهم 

ومعارضهم التسويقية في العبدلي والوفرة إلفطار آالف 
العمال والعاملني الصائمني في هذه املناطق الزراعية 

احلدودية النائية، على حساب هذه اجلمعيات واالحتادات 
ومن ميزانياتها املالية اجليدة سنويا!

النحال الفارس
يقطف العسل

من خالياه بالوفرة

النحل الكرينيولي المصري.. األفضل إنتاجاً للعسل الصافي

الفارس: املزرعة مجدية ملن »يجابلها«.. ويعمل بيده فيها

يعتبر املزارع عبدالعزيز عبداهلل الفارس النحل الكرينيولي 
األفضــل للبيئة الكويتية، خصوصا املهجن املصري، كونه 
مساملا جّماعا نشطا لرحيق األزهار وحتويله الى عسل شهي، 
وكرينيوال احدى مقاطعات يوغوسالفيا في اوروبا الشرقية 

سابقا، وشهرته جتوب اآلفاق في العالم كله.
ويقــول الفارس موضحا في حديثه لـ »األنباء« وســط 
مزرعتــه البديعة في الوفــرة انه هاو للزراعــة بوجه عام 
ولتربية النحل وانتاج العسل بوجه خاص، وليس محترفا 
او متفرغــا للزراعــة متاما، كونه يعمل محاميــا، مؤكدا ان 
هواية انتاج العســل الصافي في الوفرة حتتاج الى معاناة 
وتضحية، ألن الطبيعة ليســت مالئمة متاما لتربية النحل 
وانتاج العسل فيها، ومع هذا فإن تقدمه مطرد في هذا االنتاج 

احليوي موسما اثر موسم.
ووفق جتربتــه الطويلة في تربية النحــل، فإنه يعتبر 
زراعة االشــجار والشــجيرات والنباتات املزهرة من حول 
خاليــا النحل اهــم عنصر من عناصر جناح هــذه التربية، 

وذكر اشجار الصفصاف وبرهام والكينيا والدفلة وبسادونيا 
وفرشاة الزجاج وكف مرمي والبمبر والسنا ودوار الشمس 
وأشــجار احلمضيات كلها، عالوة على السدر واجلت، فمن 
دون هذه االشــجار والنباتات وغيرها كثير ال ميكن للنحل 

ان يجود بالعسل الصافي الشهي.
وتتميز مزرعة الرفيعة لصاحبها عبدالعزيز الفارس في 
الوفرة بتنوع األنشطة الزراعية فيها، ففيها محمية لزراعة 
العديد من أشجار الفاكهة من تني وحمضيات ومانغو وتفاح، 
أغلبها من مصر الشقيقة، كما يزرع بكثرة الزيتون والنخيل 
املثمــر على مســاحة كبيرة من ارض املزرعــة، عالوة على 
اجلت، وفيها ركن لتربيــة اخليول العربية االصيلة وركن 

خاص بالطيور. 
ويرجح النجاح امللحوظ في زراعته بوجه عام الى متابعته 
املستمرة لها اسبوعيا وعدم ترك االمور كلها لعمال املزرعة 
بل وعمله بيده ألن احلركة بركة، وهذا صحيح، فقد شارك 
بنفســه في جمع العسل الشــهي من خالياه كما كان يطعم 

العديد من الشــجيرات لديه وخصوصا شجرة السدر بكل 
اتقان وسالسة وال غرو، فالرجل من عائلة تهوى الزراعة منذ 
القدم ولهم مزرعة منتجة في السعودية حتمل االسم نفسه 
)الرفيعــة(، كما ان اخاه االكبــر هو فارس عبداهلل الفارس 
من اوائل الكويتيني الذين درســوا علــوم الزراعة في كلية 
الزراعة جامعــة القاهرة في العام ١955 وعمل حلوالي ربع 
قرن في ادارة الزراعة الكويتية يوم كانت تابعة قبل العام 
١98٢ لوزارة االشــغال العامة ويرأسها رفيق دربه الزراعي 

سالم املناعي قواهم اهلل.
ويختتم املزارع ابو عبداهلل حديثه لـ »األنباء« بقوله: 
وفق جتربتي املتواضعة في الزراعة وسط منطقة الوفرة 
الزراعية فإنني ارى ان تعدد االنشطة الزراعية في القسيمة 
او املزرعــة افضل من اقتصار نشــاطها على النبات فقط، 
ألن تنوع االنشــطة فيها من نبات وحيوان وطير وتربية 
نحل يضمن استمرارية العمل ودميومة االنتاج فيها معظم 

ايام السنة ان لم يكن كلها.

سناء الشيخ

بطاطا جاهزة للتسويق اسلوب التحميل يوفر املاء والسماد واجلهد

املانغو املصرية مزروعة بنجاح في الكويت

■ تعدد األنشطة الزراعية في القسيمة يضمن دميومة اإلنتاج فيها

 ■ شجيرات الفواكه املصرية األنسب لبيئة الكويت

الذرة الشامية.. غذاء لإلنسان والحيوان.. ومنظرها بديع

التحميل الزراعي.. لتوفير املاء والسماد.. ولإلنتاج خارج الذروة
نصــح الزراعــي ياســر 
عبــدالـوهــــاب املســــؤول 
عــن زراعــة اخلضــراوات 
والثمريات في مزرعة فؤاد 
الغــامن الرائعة فــي منطقة 
الوفــرة الزراعيــة، نصــح 
باتباع أسلوب »التحميل«، 
في زراعــة احلقول وزراعة 
البيوت احملمية توفيرا للماء 
والســماد واجلهــد والوقت 
واملال.. في االنتاج الزراعي 

املتميز.
ووفق التجارب الزراعية 
الفريــدة فــي هــذه املزرعة 
الرائدة جــرت زراعة الذرة 
الشامية الصفراء مكان زراعة 
البطاطا بعد جمع محصول 
البطاطا مباشرة مستفيدين 
من نظــام الــري بالتنقيط 
والسماد املتبقي في التربة.

وقد حصلنا على محصول 
وافر من الذرة الشامية سواء 
للبيع على شكل أكواز ذرة 
ليأكلها اإلنســان مشوية أو 
مسلوقة.. أو على شكل علف 
حليوانات املزرعة املتزايدة 
من أغنــام وماعــز وأبقار.. 
اللــون األخضر  ناهيك عن 
البديــع للــذرة الذي يحيط 
ببيت املزرعة فيزيده رونقا 

وجماال وبهاء.

وهنــاك جتربــة حتميل 
زراعة اللوبيا ـ وهي أفضل 
من الفاصولياـ  على املصاطب 
املزروعــة بالفراولــة داخل 
البيــوت الزراعية املكيفة.. 
فنأخذ لوبيا قبل أن يأخذها 
اآلخرون.. وجنمع فراولة قبل 
أن يجمعهــا اآلخرون وهذا 
وذاك بفضل حتميلنا اللوبيا 
علــى الفراولــة أو حتميلنا 
الفراولة على اللوبيا.. أقصد 
زراعــة محصولــني بجانب 

بعضهمــا البعــض.. وفــي 
عالم الزراعة من يزرع أبكر 
يجمع أبكــر، فيحصل على 
سعر أعلى ألن العرض يكون 
قليال واملقولــة االقتصادية 
تقــول إذا قــل العــرض زاد 
الســعر والعكس صحيح.. 
وهذا ما نأخذ به في مزرعة 
العم فؤاد الغــامن بالوفرة، 
فمن فروع الفراولة احمللية 
نزرع فنحصل على فراولة 
قبل غيرنا ببضعة أسابيع 

وهذا سر متيزنا وطوبى ملن 
ينتج خارج فترة الذروة ألي 

محصول.
املهم: الزراعة فن ومواعيد 
ومــن يبكــر أو يؤخــر في 
االنتــاج يســتفد، وهــا أنا 
أسمع ونحن في الصيف أن 
مزرعة فيصل الدماك ال تزال 
جتود بالفراولة والطماطم 
الكبيرة واملتوسطة والبلحية 
والشيري واملضادة لألكسدة.. 
عبر بيوتها الزراعية احلديثة 
املبردة بالكامــل كما جتود 
حقولهــا  عبــر  باخلــس 
املكشوفة املروية باملاء دائما 
وهــذا اجناز جيد ورائع في 

الوفرة.. ُيشكر عليه!
وال يتميــز املزارع اجلاد 
بذلك فقط ولكنه يتميز أيضا 
بحســن تقديــر احتياجات 
املستهلكني في بالده لذا جتد 
العديد من املزارعني املجدين 
واملجيدين في الكويت أول 
الصيف يزرعون الورقيات 
من بقدونس وشبت وملوخية 
وجرجير وكزبرة ونعناع. 
وما إليها من ورقيات ناعمة 
داخل بيوتهم الزراعية املكيفة 
لتوفيرها في االسواق خالل 
أشــهر الصيف فيحصلون 
علــى عائد مــادي مجز من 

وراء بيعها في أسواقنا النهمة 
لتلــك الورقيــات اخلضراء 

املفيدة لصحة اإلنسان.
وتقديري بأن املزارعني 
املنتجــني الذيــن يزرعون 
داخل بيوت زراعية مبردة 
بكفاءة سيستمرون في طرح 
طيبات مزارعهم من الطماطم 
معظم شهور الصيف رغم 
ارتفــاع درجــة احلــرارة 
فيهــا أما انتاج اخليار فهو 
مســتمرة طيلة أيام السنة 
في هذه البيوت ألن زراعة 
اخليار تسهل صيفا، بعكس 
الطماطم التي يحول احلر 
الشديد دون تثبيت أزهارها 
وعقــد ثمارهــا.. فتجهض 
ســريعا إذا زادت احلــرارة 
عــن 3٠ درجة داخل البيت 

الزراعي.
ومادام أن مزارع اخليار 
يوفر له املاء العذب والتبريد 
املعتــدل.. فــال مشــكلة في 
إنتاج للخيار طوال أشــهر 
الصيــف احلــارة جــدا في 
الكويت خصوصا إذا استخدم 
زارعو اخليار صيفا املبيدات 
املناسبة.. ونذكر دائما بأن 
املشتل اجليد يعطي شتالت 
جيدة وهذه بذورها تعطي 
نباتا جيدا ثم محصوال جيدا.

الذرة الشامية.. محصول وافر

من يزرع مبكراً.. 
أو متأخراً.. 
يكسب أكثر


