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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

Email:Editorial@alanba.com.kw :للتواصل معنا

ال ميكن ان ننس����ى ونحن نعيش نهضة زراعية طيبة 
جهود املزارعني واملهندسني والعمال الزراعيني األوائل الذين 
حتملوا الكثير من املعاناة وبذلوا اجلهد والوقت واملال من 
أجل استزراع الصحراء وتعميرها في أقصى شمال البالد 

في العبدلي وأقصى جنوبها في الوفرة.
وتكرميا لهؤالء املزارعني واملهندسني والعمال نعرض هنا 
صورة قدمية لهم، راجني اهلل عز وجل ان يسكن املتوفني 
منهم فس����يح جناته وأن ينعم على األحياء منهم مبوفور 

الصحة والنشاط.

الشيخ خالد املالك الصباح )أبو حمد(

العمل الزراعي.. ممتع ومفيد.. رغم كل مشاكله ومتاعبه

ً املطيري: ال بديل عن املجمعات الزراعية املبرَّدة.. إلنتاج الثمريات صيفا

الفاضلة هند الصبيح ووكيل 
الوزارة د.مطر املطيري اخلاص 
بالشراء املباشر من املزارعني 
في سوق الصليبية واالندلس، 
لكن السؤال: هل تتوافر النية 
الصادق���ة ل���دى كل مناديب 
املنتج  اجلمعي���ات لتفضيل 
احمللي على مثيله املستورد؟ أم 
إن فائدتهم أكبر وهم يتعاملون 

مع املستورد؟!

تشغيل العمال في »رمضان«

وختم محدثنا باإلش���ادة 
بال���دور الذي يق���وم به بنك 
الكوي���ت الصناعي من خالل 
محفظ���ة التموي���ل الزراعي 
التابعة لوزارة املالية بالكويت، 
وقال: إن لهذه احملفظة فضال 
كبيرا في إقامة املشاريع الكبيرة 
ومبختلف االنشطة الزراعية 
في املناطق الزراعية، كما أشاد 
بالقائم���ني على هذه احملفظة 
ملس���اعدتهم املزارعني بالرأي 
واملش���ورة وتقدير الظروف 
واألح���وال الصعبة التي مير 
بها املقترضون نتيجة تراجع 
أسعار منتجاتهم في السوق 

احمللية.
ومبناس���بة شهر رمضان 
الفضيل أفاد بأنه يعتمد توقيتا 
خاصا لتشغيل العمال الزراعيني 
الفقراء املساكني خالل اشهر 
الصي���ف القائظ، وخصوصا 
الشهر اجلاري، والذي يبدأ من 
الساعة اخلامسة والنصف حتى 
السابعة والنصف صباحا، ومن 
الرابعة والنصف حتى السادسة 
والنصف مساء على أن يعفى 
الصائمون من العمال الزراعيني 
املقدرين بالعشرات في مزرعته 
ومزرعة أبيه بالوفرة من العمل 
نه���ارا طيلة ش���هر رمضان 
إذ يقتصر عملهم  الفضي���ل، 
خالل فترة ما بعد الس���حور 
حتى الساعة السابعة صباحا. 
وقال بالدنا واحلمد هلل بالد 
خير وموائ���د اطعام الصائم 
منتشرة في معظم ربوع الوفرة 
ومساجدها.. وأكد أن اسعار 
القس���ائم س���تعود لالرتفاع 
بع���د االنخف���اض االخير في 
اسعارها الن اسعار النفط بدأت 

باالرتفاع، واهلل أعلم.

وتنظيم���ه، وإط���الق أيدي 
املفتشني واملراقبني من وزارتي 
الشؤون والتجارة ملنع التالعب 
باألوزان واألس���عار والغش 
التجاري واالحتكار، فالصندوق 
الذي نطرحه يتحول أحيانا 
لصندوق���ني ويغش���ون فيه 
الصالح والطالح واملستهلك 

يتهم املزارع وهو براء!
واس���تغرب م���ن تخوف 
بعض املس���ؤولني في بعض 
املنتجات  اجلعيات من شراء 
احمللية بكثرة مع أنها طازجة 
واسعارها مناسبة واألهم انها 
ال تشكل أكثر من 40% من حاجة 
اجلمعيات االستهالكية، ما عدا 
اخليار وق���ت الذروة، وطاملا 
نحن ننت���ج الطماطم فلماذا 
نس���توردها؟! سؤال يطرحه 
ارتفاع  محدثن���ا، وخش���ية 
اس���عارها نحن مس���تعدون 
لنا  لاللتزام بس���عر مرب���ح 
ومناسب للمستهلك، ووزارة 
التجارة ممك���ن تكلفنا بهذا، 
وقس على هذا بقية الثمريات 
واخلضراوات الورقية.. فنحن 
في البداية والنهاية كويتيون ال 
نسعى للربح الفاحش ولكننا 
الفاحشة  ال نريد اخلس���ارة 
وملتزمون بتس���ديد قروض 

للبنوك في مواعيد محددة.
وعاد ليق���ول: كل جمعية 
مسؤولة ونشيطة تستطيع 
أن  تع���رف حاجته���ا من كل 
ثمرة تبيعها فتأخذ حس���ب 
قدرتها على املبيع وأس���واق 
احلراج عندنا يوميا وتستطيع 
عبر براد مكيف ان تنقل من 
احلراج لسوقها بسهولة وفي 
هذه احلالة ل���ن يكون لديها 
فائض أو تالف لتعيده الينا. 
كما ان اجلمعيات ال حتتاج الى 
تخزين مكلف للمنتج احمللي 
ألنه طازج واملستهلك يريده 
طازجا واال لذهب إلى املستورد 
املخزن منذ أسابيع في البرادات 
او املخازن املبردة، مذكرا بأن 
أسواق اجلمعيات كلها مبردة 
وتتحمل انتاجنا الطازج بضعة 
اي���ام.. يعني لي���س ملندوب 
اجلمعية االستهالكية اي عذر 
أو مبرر معقول لعدم تطبيق 
القرار الوزاري في عهد الوزيرة 

واحلكومة النموذجية هي التي 
تش���جع ابناءها ومواطنيها 
على االستثمار في الصحراء 
النائية وزراعتها  احلدودية 
بكل اخليرات والعيش فيها 

كل االوقات!

الشراء المباشر من المزارعين

وتطرقنا في احلديث مع 
املزارع الشاب محمد علي بادي 
املطيري إلى مشكلة التسويق 
املتفاقم���ة للمنتجات احمللية 
في عق���ر داره���ا الصليبية 
واألندلس، فأكد أهمية تنفيذ 
قرار وزرة الشؤون االجتماعية 
والعمل ال���ذي أصدره وكيل 
وزارة الش���ؤون االجتماعية 
والعم���ل د.مط���ر املطي���ري 
وال���ذي يل���زم اجلمعي���ات 
التعاونية االستهالكية بتعيني 
مندوبها وحضوره لش���راء 
املنتج الكويتي مباش���رة من 
سوقي اجلملة في الصليبية 
واالندلس.. وإبعاد كل الوسطاء 
من داللني وشركات وموردين 
من عملية تزويد اجلمعيات 
الط���ازج واآلمن  املنتج  بهذا 
صحيا. ودعا أبو عبداهلل في 
سياق حديثه عن هذه املشكلة 
العويصة الى ضرورة إبراز هذا 
املنتج في أسواق اجلمعيات 
على أنه منتج وطني ويجب 
االهتمام به وحس���ن عرضه 

ع���ام 1964 وه���و العام الذي 
بدأ فيه والدي عمله الزراعي 
املضني وسط صحراء الوفرة 
على امتداد احلدود الكويتية 
- السعودية بأقصى جنوب 

البالد.

العمل الزراعي ممتع ومفيد

املزارع  هذا وق���د عب���ر 
املطيري ع���ن ثقته املطلقة 
مبستقبل الوفرة وخصوصا 
الزراعي، مشيرا  مستقبلها 
املج���اورة  االرض  ال���ى 
ملزرعت���ه والتي خصصتها 
الدول���ة لتكون متنزها عاما 
الكويت في غضون  لسكان 
س���نة من اآلن وقال: انصح 
كل مواط���ن لديه فائض من 
املال ان يشتري به ارضا في 
الوفرة، فالعمل الزراعي وان 
كان مضنيا وسط الصحراء، 
اال انه ممتع ومفيد ملن يقبله 
ويعيش وسط مزرعته وبني 
عماله ويتابع سوقه واعماله 
كلها بنفس���ه، وقدميا قالوا 
وخي���ر القول قول االقدمني: 
»من حضر والدة بقرته تلد 

توأم«!
واخلالصة: العمل الزراعي 
ممتع ومفيد للمزارع وللناس 
رغم كل متاعبه ومشاكله سواء 
الطبيعية  أو البش���رية في 
الكويت وفي كل بالد العالم، 

يعتب���ر امل���زارع محم���د 
املطيري من الشباب الكويتيني 
الذي���ن اقتحم���وا الصحراء، 
فزرعوه���ا بالنباتات املثمرة 
وعمروها باملباني البديعة، وقد 
توج حب���ه املتوارث للزراعة 
عن وال���ده املزارع الكبير في 
الوفرة علي بادي بتوجهه لبناء 
ثمانية مجمعات زراعية حديثة 
مبردة تبريدا محكما وس���ط 
مزرعته اجلديدة وسط منطقة 
الوفرة الزراعية، مساحة كل 
مجمع عشرة آالف متر مربع، 
كانت مزروعة وقت زيارتنا له 
آخر شهر مايو باخليار املعلق 
والكوس���ا. عن هذا املشروع 
الرائد والكبير وسط صحراء 
الوفرة يقول املزارع الش���اب 
محمد املطيري: لقد انش���أت 
ه���ذه املجمع���ات الزراعي���ة 
احلديثة بالتعاون مع محفظة 
الزراعي، مستخدما  التمويل 
احدث وسائل الزراعة احلديثة 
وخصوصا وس���يلة التبريد 
باستخدام ألواح الكرتون واملاء 
العذب واملراوح القوية وهذه 
وس���يلة تبريد مكلفة لكنها 
الزراعة  ب���أن  ناجعة، مذكرا 
وس���ط صحراء الكويت وفي 
درجة حرارة تصل في الظل 
الى اخلمس���ني درجة تتطلب 
تكنولوجيا حديثة في انشاء 
املجمعات الزراعية وفي الري 

والتسميد والتبريد.
ويضيف ها أنا ازرع هذه 
املجمعات بالكوس���ا واخليار 
وبعد قطفها طوال اشهر الصيف 
احلارة سأزرع الطماطم ان شاء 
اهلل لتوفيرها مبكرة وبحالة 
ممتازة جلموع املس���تهلكني، 
ففي عال���م الزراعة من ينتج 
الصنف مبك���راً يحصل على 
سعر مبارك.. والتبكير حتى 
ولو كان في أي���ام قليلة من 
اسبوع او اسبوعني او ثالثة 
اسابيع تكون فيه البركة كلها، 
هذا بعض ما تعلمته من ابي 
علي بادي املطيري  - اطال اهلل 
في عمره - فأنا وان كنت شابا 
او من الشبان الذين اقتحموا 
انني  اال  الصحراء مزارع���ني 
اعتبر نفس���ي ذا خبرة متتد 
خلمس���ة عقود وحتديداً من 

مجمع مبرَّد حديث النتاج الكوسا في الوفرةطماطم كويتية طازجة في األسواق طوال »رمضان الكرمي« خيار بالوفرة لدى املزارع املتميز محمد املطيري

ذروة انتاج امللوخية في مزارع الكويت

التبكير في طرح 
اخليرات الزراعية 
شعار املزارعني 

املتميزين

الشباب الكويتي 
يشارك في زراعة 
الصحراء احلدودية 

وتعميرها

الشجرة البديل للكاربس في احلدائق واملزارع

يم.. طاردة للحشرات.. متعددة االستخدامات.. مغذية للكائنات النِّ
املزارع املعروف  نصح 
عدنان اجلريوي املزارعني 
النيم  باعتم���اد ش���جرة 
بديال عن شجرة الكاربس 
ف���ي مزارعه���م الصغيرة 
والكبيرة، وقال في حديثه 
ل� »األنباء« وسط مزرعته 
الرائع���ة في الوف���رة: ان 
الطويلة  النيم وبالتجربة 
ف���ي مزارع���ه افضل من 
الكوناكاربس او الكاربس 
اختصارا، خصوصا بعد 
ان ثبتت وبالتجربة ايضا 
العديدة لشجرة  املساوئ 
الكاربس في معظم االماكن 
التي زرعت فيها بالكويت. 
وعدد فوائد شجرة النيم، 
فذكر انها طاردة للحشرات 
وال تؤذي االشجار والنباتات 
املج���اورة لها كم���ا تفعل 
النهمة للمياه،  الكارب���س 
كما ان النيم تصلح شجرة 
وش���جيرة ومصد وسور 
اخض���ر ايضا ولها رائحة 

زكية طيبة، الس���يما في 
الليل، ومن حبوبها تؤخذ 
بع���ض االدوية، وفي بالد 
الهند يأكل الهنود اوراقها 
اخلض���راء بع���د قطفها، 
ألنها كم���ا يقولون طاردة 
لديدان البطن وفيها شفاء، 
وهناك يزرعونها بكثرة في 
احلدائق واملزارع ألنها كما 
ذكرت آنفا طاردة للحشرات 

واآلفات الزراعية الضارة، 
وكم���ا فهمت م���ن بعض 
الهنود فإنها � اي ش���جرة 
املبيدات  � بديل عن  النيم 
الكيماوية املستخدمة بكثرة 
في احلقول واملؤذية لصحة 
االنسان وبيئته، وبإمكان 
املزارع او صاحب احلديقة 
الدخول الى االنترنت ملعرفة 
املزيد من فوائدها اجلمة.

شجرة »النيم«.. جمال وغذاء

حبوبها زيوت.. 
وأوراقها دواء.. 

ورائحتها زكية.. 
حوادث مفجعة.. في شوارع الوفرةوخضرتها بديعة

طالب العديد من مزارعي الوفرة، اجلهات املعنية بالعمل سريعا 
على ردم احلفر املتناثرة على طريق الوفرة القدمي واجلديد وعلى 
شوارع منطقة الوفرة الزراعية، تفاديا للحوادث املرورية املتكررة 

واخلسائر التي تلحق بسيارات املارة من هناك والسيما ليال.
وقالوا ل� »األنباء«: ال يكاد مير اسبوع من دون حادث مروري 
مفجع بالسيارات وركابها، وفي االسبوع الفائت اراد سائق تنكر 
ان يتفادى حفرة عميقة وس����ط شارع داخلي بالوفرة، فاصطدم 
بعمود كهرباء قريب م����ن الطريق الضيق لينقلب التنكر ويلقى 
س����ائقه حتفه بعد ذلك. وقال املزارع����ون: ان من األهمية مبكان 
حتويل التقاطعات اخلطرة في الوفرة الى دوارات مزودة بإشارات 
مرورية ارضية )مرسومة( ومضاءة، للحد من احلوادث املرورية 

املؤسفة املتكررة في الوفرة بأقصى جنوب الكويت.

الزراعيّون األوائل

م����اذا يعن����ي ان تتوعد هيئة الزراع����ة من وقت آلخر 
العش����رات من املواطنني والش����ركات.. بسحب حيازاتهم 
وقسائمهم الزراعية غير املس����تغلة زراعيا.. من دون ان 
توفر لهم بالتعاون مع غيرها من اجلهات احلكومية سبل 
اإلنتاج الزراعي من ماء وكهرباء وطرق وإرشادات ودعم 

مجز وتسويق مربح؟! كي تطاع أؤمر باملستطاع!

مجرد سؤال

بعد غياب دام عدة سنوات التأمت اجلمعية العمومية الحتاد 
اجلمعيات التعاونية اإلنتاجية الزراعية والثروة احليوانية 
مطلع الشهر اجلاري، وشكلت مجلسا إلدارتها يتكون من: ثامر 
محمد العازمي رئيس����ا، ومحمد فهد املطيري نائبا للرئيس، 

وجابر هنداس الس����عيدي أمينا للسر، وراشد مهدي العازمي 
أمينا للصندوق، وعيد س����عد العازمي عضوا. اجلدير بالذكر 
ان ه����ذا االحتاد املعلن عام 1984 كان يتكون � آنذاك � من أربع 
جمعيات هي جمعية العبدلي الزراعية وجمعية الوفرة الزراعية 

وجمعية مربي الثروة احليوانية وجمعية مربي الدواجن، إال 
ان اجلمعية األخيرة صفيت مبعرفة وزارة الشؤون االجتماعية 
والعمل بعد معاناتها ولعدة سنوات متتالية من جتاوزات إدارية 

ومالية استوجبت حلها قبل حوالي عشر سنوات.

أشجار »النيم« حول املزارع أفضل من الكوناكاربس

»الشؤون« باملرصاد للتالعب 
في سوقي اجلملة للخضار والفواكه

شدد وكيل وزارة الشؤون االجتماعية والعمل د. مطر علي 
املطيري، على أهمية وضع حد لتحكم بعض الداللني في سوق 

اجلملة للخضار والثمار في كل من الصليبية واألندلس.
وأكد في تواصله مع »األنباء الزراعية« على مراقبة الوزارة 
لهم وتتبعها لعملهم، ليقوموا بعملهم الرئيسي املنوط بهم أال 

وهو التحريج )الداللة( على 
املنت���ج احمللي، كما يأتي من 
املزرعة متاما وبطريقة سليمة 
وصحيحة وأمينة، بحضور كل 
مندوبي اجلمعيات التعاونية 
االستهالكية، مبينا أن الدالل 
)السمسار( ليس تاجرا وال 
موردا وان االحتكار ممنوع 

في الكويت.
وقال د. املطيري انه بعث 
بكتاب في ه���ذا اخلصوص 
لرئي���س احت���اد اجلمعيات 
التعاونية االستهالكية د. سعد 
الشبوة يوضح فيه أن قرارات 
وزارة الش���ؤون االجتماعية 
القصد  السابقة كان  والعمل 

منها أن يشتري مندوب اجلمعية من سوق اجلملة مباشرة، كي 
يصل املنتج احمللي للمستهلك بسعر مناسب وليس بأضعاف 
أضعاف ما يشتريه من الدالل أو املسوق، وقال: إن ضعف نفوس 
بعض الداللني استغل التعميم السابق للوزارة رقم 36103 املؤرخ 
في 2015/11/15 بشأن حتديد السماسرة )الداللني( املعتمدين من 
قبل وزارة الش���ؤون االجتماعية والعمل واجلهات احلكومية 
األخرى وعددهم خمسة وإلى تعميم الوزارة الصادر بتاريخ 
2014/5/18 بشأن آلية ش���راء منتجات اخلضار والفواكه، مما 
يعد مخالفة لتعميم آلية الشراء املباشر للخضار من املنتجات 

الوطنية والتي ألغى دور الوسيط بني املزارع واملستهلك!

د. مطر املطيري

تشكيل مجلس إدارة احتاد اجلمعيات التعاونية اإلنتاجية الزراعية والثروة احليوانية


