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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

املزارع راشد عوض اجلويسري، هو الرئيس السابع 
لالحتاد الكويتي للمزارعني )شهر 3 عام ١994( بعد كل 
من املرحوم الشيخ مبارك صباح الناصر الصباح )١9٧4 
ـ ١9٧9( واملرحــوم محمد احمد الرشــيد )١9٧9 ـ ١983( 
واملرحــوم احمد فهد الطخيم )١983 ـ ١98٧( وغنام علي 
اجلمهور )١98٧ـ  ١989( ورشيد يعقوب النفيسي )بضعة 
اشهر( والشيخ علي اجلابر االحمد اجلابر الصباح )١989 

ـ ١994(.
وقد كان املزارع ابو عــوض من اوائل رواد العبدلي 
الذيــن اعــادوا اعمار مزارعهم وزراعتهــا بعد حتريرها 
مباشرة من براثن جيش صدام في فبراير ١99١ رغم ان 
مزرعته في وسط منطقة ال 5 كيلو )منزوعة السالح( 

املتاخمة للحدود الكويتية ـ العراقية.. ومازالت.

العمل الزراعي لم يعد مربحاً للجميع.. والوفرة زراعية سكنية ترفيهية

ابن حثلني: اقتطاع 5% من مساحة املزرعة لالستثمار 
وعودة الروح إلى املزارع

مع بداية األسبوع الثاني من 
الشهر اجلاري وانتهاء االجازة 
الصيفية وعطلة عيد األضحى 
املبارك، عاد املزارعون الرتياد 
مزارعهــم وفتــح ديوانياتهم 
في املناطق الزراعية، السيما 
الوفــرة والعبدلــي النائيتني 
اللتني تعتبران اآلن املتنفس 
الطبيعــي املفضــل ألصحاب 
املزارع ومعارفهم وأصدقائهم 
فــي العطل الرســمية وعطل 

نهاية األسبوع.
ومن هؤالء املزارعني الذين 
افتتحــوا ديوانياتهــم إيذانا 
ببدء املوسم الزراعي اجلديد 
وعــودة الــروح الــى املزارع 
عضو مجلــس إدارة االحتاد 
الكويتي للمزارعني محمد علي 
بــادي املطيري فقد أقام حفل 
عشاء ملجموعة من املزارعني 
والزراعيــني املنتجــني فــي 
الوفرة، من بينهم املزارع راكان 
بن حثلني الــذي حتدث على 
هامش هــذا التجمع الكرمي لـ 
»األنباء« مطالبا اجلهات املعنية 
مبجــاراة املزارع الكويتي في 
عمله الدؤوب طوال السنوات 
األخيرة حتى غدت »الوفرة« 
منطقة زراعية وسكنية مفضلة 
آلالف املواطنني، زاخرة باحلياة 
والنشاط ليل نهار وخصوصا 
ايام اخلريف والشتاء والربيع.
وبني ان اجلهــات املعنية 
بأمر الزراعة واملزارعني على 
أهمية دورها في تطوير املناطق 
الزراعيــة فــي ا لكويــت لــم 
تستطع مجاراة ما فعله املزارع 
الكويتــي ويفعله من تطور، 
األمر الذي يتطلب من اجلهات 
املعنية سواء اكانت حكومية 
او أهليــة تشــجيع القطــاع 
االهلــي واخلــاص )التجاري 
والزراعي( على الدخول بثقله 
املادي واإلداري والفكري في 
مساعدة املزارع الكويتي على 
حتقيــق املزيــد مــن التطور 
فــي املناطــق الزراعية، فهذه 
املناطق حتتاج ـ فيما حتتاج 
ـ الى مراكز تسويقية مرموقة 
كمركز ســلطان وأمثاله، ألن  
سوق جمعية الوفرة الزراعية 
وفروعــه لم تقدر على تقدمي 
األفضل للمســتهلك، مع اننا 
كثيرا ما طالبنــا ـ كما طالب 
غيرنا من املزارعنيـ  في الوفرة 

بأن تقوم إدارة هذه اجلمعية 
بافتتــاح املزيد مــن فروعها 
لتغطــي متطلبــات ســكان 
جميــع قطع الوفــرة القدمية 
واجلديدة. والسماح ملن يرغب 
من املزارعــني بافتتاح املزيد 
مــن املراكز لتقــدمي اخلدمات 
احليويــة لســكان الوفــرة 

وروادها املتزايدين.
وقــال: كثيــرا مــا قلنا ان 
مخبزا خلبز اخلبز اإليراني لم 
يعد يكفي حاجة رواد الوفرة، 
السيما ايام العطالت في بالدنا 
وما أكثرها من اآلن فصاعدا، 
وان محــالت بيــع الدواجــن 
واللحوم واملطاعم ليست على 
املستوى املطلوب في الكويت.

المزرعة لم تعد مربحة للجميع
وكــرر ابن حثلني قوله ان 
منطقــة الوفــرة اآلن ليســت 
كاألمــس، اآلن مزارعهــا تقدر 
الواحدة مبليون دينار وأكثر، 
وعمائرها من الروائع، وزوارها 
باآلالف، لكنهم ال يجدون أماكن 
يرتاحــون فيهــا وعائالتهــم 

ومعارفهــم، فســوق اخلضار 
والفاكهة ســوق قدمي وإدارته 
متواضعة اإلمكانات، فلماذا ال 
يكيف هذا السوق ويدار مبعرفة 
مستثمر زراعي كويتي معروف 
ليحقق منافع أكثــر للمزارع 
واملســتهلك وللجمعية ايضا 

مما يحققه اآلن.
وقــال: البــد مــن إشــراك 
املزارعــني في تعميــر الوفرة 
وتطويرها والسماح للراغب من 
املزارعني باستغالل او استثمار 
5% من مساحة مزرعته الوجيهة 
للسياحة الزراعية إن جاز لنا 

هذا التعبير!
واملزارعون قــادرون على 
فاخــرة  اســتراحات  إقامــة 
ومراكــز تســويق مرموقــة، 
لتقدمي ما يحتاجه املزارعون 
وضيوفهــم ورواد الوفرة من 

خدمات حيوية.
واستدرك: اما الرد بأن الوفرة 
منطقة زراعية ال استثمارية، 
فهذا رد غير واقعي فالوفرة اآلن 
منطقة زراعية سكنية وقريبا 
اســتثمارية وترفيهية، فقلما 

جتد اآلن مزرعة من دون بيت 
وديوانية ومسبح وحديقة، ألن 
الزراعة اإلنتاجية غير مربحة 
للجميــع، فلماذا ال يســتمتع 
املزارع وعائلته ومعارفه في 

املزرعة وبأمواله.
وقــد قــرأت قبل أيــام في 
»األنبــاء« أن املزرعة صارت 
البيت الثاني للمزارع الكويتي 
على لســان صديقــي املزارع 
بدر الشــقيحي، وأنا أقول بل 
صارت هي البيت األول، وانا 
شــخصيا ومثلي العشــرات 
من مزارعــي الوفرة، نقضي 
فــي الوفرة اكثــر مما نقضي 
فــي مناطقنا الســكنية، لكن 
اخلدمات ولألســف الشــديد 
ناقصة، وستظل ما لم تشرك 
اجلهات املعنية املزارع الكويتي 
باســتثمار مزرعته للصالح 
العــام وصاحلــه هو نفســه 

ايضا.. ولم ال؟!

هيئة الزراعة والدور الغائب
ونفض املــزارع راكان بن 
حثلني يده مــن إمكانية قيام 

هيئــة الزراعة بدورها القدمي 
فــي مســاعدة املزارعني على 
اإلنتاج املثمر والتعمير املبدع 
في املناطق الزراعية. واصفا 
مبنى هيئة الزراعة في الوفرة 
اآلن بالكتلة اخلرسانية التي 
ال نفع فيها وال منها للمزارع. 
حتى النــدوات واإلرشــادات 
واملؤمترات لم يعد لها وجود 
في مبنى هيئة الزراعة لألسف 

الشديد!
وختم املــزارع ابن حثلني 
مبطالبة إدارة جمعية الوفرة 
املعنية من قبل وزارة الشؤون 
االجتماعيــة والعمل بالعمل 
الســريع والصــادق واألمني 
على تلبيــة مطالب املزارعني 
بإنشاء مسلخ لذبح احليوان 
بطريقة سليمة وآمنة صحيا 
وبإقامــة صيدلية ملســاعدة 
املســتوصف علــى مــداواة 
بعض املرضى هناك، وتقدمي 
األدوية لهم، شاكرا جهود وزارة 
الكهرباء واملاء في تقوية التيار 
الكهربائي في ربــوع الوفرة 
القدمية واجلديدة سواء بسواء!

املزارعون في ديوانية محمد املطيري بالوفرة

بدافع الجوار واألخوة وتبادل المنافع والمصالح والمكاسب
أمني سر احتاد املزارعني يدعو إلحياء فكرة نقل املياه العذبة من العراق إلى الكويت!

ناشــد أمــني ســر االحتاد 
الكويتــي للمزارعــني جابــر 
مــرزوق العازمــي، اجلهــات 
املعنيــة فــي الكويــت إحياء 
جر كميات مــن املياه العذبة 
العراقية الى منطقة العبدلي 
الكويتيــة في أقصى شــمال 

البالد.
وقــال العازمــي: نتجاور 
مــع العراق الشــقيق، فلماذا 
ال تصلنــا كميــات من مياهه 
العذبة وحتديدا الى مزارعنا 
في العبدلي من قبيل التعاون 
املنافــع  وتبــادل  األخــوي 
وحتقيــق املصالــح العربية 
املشتركة، موضحا أن باإلمكان 
نقل كميات من مياه شط العرب 
إلى العبدلــي، وإذا تعذر هذا 
ميكــن نقل أو جــر أو إيصال 
جــزء من ميــاه نهــر الفرات 
الــذي ال يبتعــد كثيــرا عــن 
الكويت )حوالي ٧٠ كيلومترا( 
ألراضينا وبهذا احلل نضمن 

جريــان نهــر الفــرات الــذي 
ينحدر من جبــال األناضول 
فــي تركيا مبائــه العذب في 
الكويت، فتصبــح تركيا هي 
املنبع والكويــت هي املصب 

والعراق هي املجرى.
وللعلم، فإن شــط العرب 
هو التقاء نهري دجلة والفرات 
عند منطقــة البصرة، وعليه 
فماؤه العذب قريب من منطقة 
العبدلي الكويتية وميكن شق 
مجرى له الى العبدلي بسهولة 
وســرعة اذا خلصــت النوايا 
وُعقد العزم على العمل اجلاد 
واملثمر بني العرب املتجاورين 
في املكان واملتحدين في اللغة 

واملصير الواحد.
طويــل  مقــال  ووفــق 
للمتخصص العراقي صاحب 
الباحــث واخلبير  الربيعــي 
بشــؤون امليــاه في الشــرق 
األوســط فإنه يذكــر مراحل 
مشروع نقل املياه من العراق 

الى الكويــت نوجزه لكم في 
املعلومات واحلقائق التالية:

- أول دراسة ملشروع نقل 
املياه الى الكويــت قامت بها 
شــركة بريطانية عام ١953، 
الســبعينيات  وفــي مطلــع 
باشــرت شــركة ســويدية 
بإعادة دراســة املشــروع ثم 
تبعتها شــركة فرنســية في 
مطلع الثمانينيات، ومن خالل 
الدراسة خطط لنقل ما قدره 
٦١٦5م3 من املياه يوميا منها 
١85٠م3 من مياه شط العرب 
و43١5م3 من مياه نهر دجلة.
وقــد وقعــت الكويت في 
مارس ١989 اتفاقية مع العراق 
لنقل املياه من  جنوبي العراق 
تصــل بــني )55٠ - ١٢٠٠( 
مليون جالــون في اليوم أي 
ما يعادل ٢.5 مليون م3 يوميا 
كمرحلة أولــى، وفي املرحلة 
الثانية تصل الى ٧٠٠ مليون 
جالــون يوميا ملياه الشــرب 

و5٠٠ مليون جالــون يوميا 
للري. وتقدر كلفة املشروع  بـ 
١.5 مليار دوالر ومدة التنفيذ 
تستغرق ١٠ ســنوات، ولكن 
املشروع جمد في حينه بسبب 
تداعيــات احلرب العراقية - 
اإليرانية ومن ثم حرب اخلليج 
الثانية، إضافــة الى االبتزاز 
الذي مارسته حكومة العراق 
آنــذاك، وذلــك حــني طالبت 
بإغالق محطات حتلية املياه 

في الكويت!
بعض الفوائد التي ميكن أن 
جتنيها األطراف املستفيدة من 
مشروع نقل املياه في الشرق 

األوسط:
- ترتفــع مرتبــة العراق في 
حوض الفرات من دولة مصب 
الى دولة أعلى النهر مقابل ذلك 
تصبح الكويت دولة مصب.

- ارتقــاء العالقات التجارية 
والديبلوماســية بــني كل من 

العراق وتركيا والكويت.

- جتني تركيا والعراق فوائد 
مالية من بيعها املياه للكويت.
- الكويــت حتصل على مياه 
أقــل كلفة مــن حتليتها ملياه 
البحر، وميكنها التوســع في 
املساحات الزراعية ومشاريعها 
التنموية، السيما في العبدلي 
املجاورة للبصرة ثم الوفرة.
- ميكــن تفعيل التعاون بني 
كل من العراق والكويت بشأن 
التوسع في املراعي والتحريج 
االصطناعي ومشاريع مكافحة 

التصحر وغيرها.
- تشــكيل جلنــة خماســية 
)تركيــا، ســورية، العــراق، 
األردن، والكويت( أو سداسية 
الســعودية  إليهــا  )تضــاف 
باعتبارها إحدى دول حوض 
الفرات( لتفعيل أوجه التعاون 
املائــي والزراعــي والفنــي 
والتقنــي مبــا يعــود بالنفع 
الكبيــر على البــالد والعباد 

في الشرق األوسط!

جابر العازمي

مجرد سؤال.. لهيئة الزراعة

راشد عوض اجلويسري.. 
رائد منطقة الـ 5 كيلو

ملاذا ال يُعلن مجلس ادارة هيئة الزراعة عن مبلغ 
ميزانية الدعم الزراعي جلميع قطاعاته )نبات ـ حيوان ـ 
علف ـ سمك ـ نخيل( ليعرف املزارعون هل هذه املبالغ 

نقصت ام زادت ام كما كانت في املوسم السابق؟!

دعوة.. لوزارة التجارة

خالص العزاء ألسرة الزراعي 
غازي الكفري

دعوة لتفعيل قوانني حماية املستهلك من الغش 
التجاري، السيما في أسواق بيع اخلضار والفواكه.. 

فكثيرا ما يشتري املستهلك صندوق الثمريات املغلق 
بالنايلون الالصق.. ليكتشف في البيت أن معظم 

الثمر الذي اشتراه تالف طالح مضروب.. غير صالح 
لالستخدام اآلدمي.. وخصوصا من الطماطم.. ويأيها 

املستهلكون.. عليكم الشراء بالكيلوغرام وليس 
بالصندوق.. ألن معظم صناديق اخلضار خربة.. معفنة 

غير طبيعية أو سليمة إن لم يكن كلها!

خالص العزاء ألسرة الزراعي غازي إبراهيم الكفري 
)أبو هيثم( الذي توفاه اهلل في عّمان باألردن، بعد رحلة 
عمل طويلة مثمرة في مناطق وجهات زراعية في الكويت، 
ابتداء من شركة برقان الزراعية وانتهاء مبزرعة الواحة 

مرورا مبنطقة الري والشركات الزراعية بالشويخ.
رحــم اهلل تعالى الزراعي إبراهيــم الكفري ..إنا هلل 

وإنا إليه راجعون.

غازي الكفري

احلمادي يدعو لقص حوافر املاعز
نصح الزراعي ســعد احلمادي بجز صــوف الغنم واملاعز 

وقص اظافر ارجلها مع بداية اشهر الصيف في الكويت.
وقال ان جز صوف املاشــية وخصوصــا األغنام يقيها من 
اخطار احلر الشــديد والرطوبة املرتفعة، مبينا ان جز صوف 
الغنم باملكائن افضل من اجلز اليدوي باستخدام املقص ونوه 
باهمية اخلبرة البشــرية في هــذا املجال كي يقوم باجلز ذوو 
اخلبرة الطويلة ونســتفيد من الصوف في بعض الصناعات 
املفيدة لالنســان، كما ركز على اهمية قص احلافر لدى املاعز 
حتى تقدر على احلركة واملشي بسهولة وامان، وال تعرج في 

مشيها او تتعرقل فتجرح وتصاب ومترض!

جهود وزارة الكهرباء.. 
مشكورة لتقوية التيار 
الكهربائي في الوفرة

مبنى هيئة الزراعة 
في الوفرة.. كتلة 
خرسانية ال حياة 

فيها!

مطلوب مسلخ 
في الوفرة والعبدلي 

وكبد لذبح آالف 
األغنام في العطالت

راكان العجمي يتوسط فالح الزقاع وصنيتان الزعبي

محمد املطيري بني ضيفيه فهد احليان وجابر العازميصالح العجمي وسعيد العجمي

عبداهلل الدماك وفالح نايف العجمي


