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 الزراعيون األوائل 

 القدمي واجلديد
  في مزرعة الهنيدي 

 يوسف احلليل
  هاجر النخيل 

 للحماية من الشمس والطير.. 
  تغطية عذوق النخيل 

 حقق املزارع يوسف عبداهللا احلليل إجنازات عديدة خالل 
عضويته ورئاسته جلمعية العبدلي الزراعية أبرزها بناء 
سوق مركزي للجمعية في القشعانية وثان في الروضتني 
وثالث متاخم للحدود الكويتيةـ  العراقية في أقصى شمال 
البالد واحلصول على قسيمة من هيئة الزراعة مساحتها 

٥٠ ألف م٢ لتكون مخازن للجمعية وسكنا لعمالها.
  اشتغل مع إخوانه صالح وخليفة وعبدالعزيز بزراعة 
أشــجار النخيل النسيجي منذ العام ١٩٩٥ لكنهم تركوها 
لعدم جدواها االقتصادية وكثرة مشاكلها وسوء تسويق 
منتجاتها وركزوا اآلن على زراعة األعالف وتربية املاعز 
وصناعة األجبان الطازجة، كما اشتغل لسنوات طوال في 
بيع وشراء القسائم الزراعية في العبدلي وتتميز مزرعة 
«احلليل» باألبواب املشرعة وحسن االستضافة للمزارعني 

ورواد العبدلي الذين يقصدونها أيام نهاية االسبوع.
  كان ابوعبداهللا ومازال يدعو لبناء مستوصف صحي 
جديد ومتكامل في العبدلي بدال من مســتوصفها احلالي 
القدمي احملدود مساحة وإمكانات، وتوسعة شارع عبدالرحمن 
الفالح ليكون باجتاهني بدال من اجتاه واحد وإقامة محطة 
بنزين ثابتة في القشعانية ومداومة مهندس كهربائي في 
العبدلــي يتولى معاجلة انقطاعات الكهرباء املتكررة عن 

العديد من مزارعها بالسرعة املمكنة..! 

 تعتبــر مزرعة هنيدي الهنيــدي (أبوأحمد) من أروع مزارع 
منطقة العبدلي الزراعية ملا تزخر من أنشــطة زراعية متنوعة 
ابتداء من تربية الطيور والغزالن واملاعز والغنم واإلبل وانتهاء 
بزراعة اخلضراوات والثمريات املختلفة والنخيل املثمر مرورا 
بزراعة الفاكهة املتنوعة الشهية من تني وعنب وحمضيات وماجنو.
  وفــي زيارتنا األخيرة لهذه املزرعــة البديعة، لفت انتباهنا 
وجــود عربة يجرها حمار قدمية وفي الوقت ذاته عربة دراجة 
نارية حديثة للنقل والتوصيل.. السيما نقل األعالف والثمريات.. 

وتوصيل العمال ملواقفها املتباعدة..! 

 فــي مثل هذه األيام احلارة يكيــس أصحاب النخيل عذوق 
نخيلهم بالروكلني األخضر أو الشاش األبيض، حلماية الثمار 
من الشــمس الالهبة.. ومناقير الطيــور.. ومن الرياح املتربة 
(الغبار) أو الطوز.. عالوة على ان الكيس ايا كان نوعه ولونه 
يحفظ الثمر من السقوط على األرض السيما في مرحلته األخيرة 

(التتمير) فيحصل املزارع على ثمر أكثر سالمة ونظافة.
  املزارع عبدالفتاح معرفي في الوفرة يحرص في كل سنة على 
ترك عذق واحد من عذوق النخلة مكشــوفا، ليأكل منه الطير، 
فيزيد األجر والثواب ويبارك اهللا له في الصحة واملال والولد..! 

 عربة حديثة  عربة قدمية

 تغطية ثمار النخلة.. للحماية واجلودة 

 داعياً هيئة الزراعة لمعالجة ظاهرة تأجير القسائم الزراعية للغير 

 يشمل خمس جهات حكومية 

 العويهان: مطلوب حملة ملكافحة سوسة النخيل احلمراء 

 مجلس إدارة جديد جلمعية العبدلي الزراعية 

 بن حثلني يشيد مبركز خدمة هيئة الزراعة في الرابية 

 دعا املزارع املخضرم خالد 
العويهــان إلــى القضاء على 
ظاهرة تأجير بعض املزارع 
في املناطق الزراعية ملخالفة 
هذا التأجير ملواد العقد املبرم 
بني املزارع وادارة امالك الدولة 

مبعرفة هيئة الزراعة.
  واضاف املزارع ابوسعود 
في حديثه لـ«األنباء» وسط 
مزرعته بالعبدلي أواخر شهر 
ابريــل ٢٠١٨ انــه يثق بقدرة 
الشيخ محمد اليوسف ومقدرته 
في ادارة هيئة الزراعة والثروة 
السمكية بالكويت، فهو رجل 
صالح صاحب قرار وصادق 
وعملي، وعسى اهللا ان يوفقه 
في مهمتــه الصعبة اخلاصة 
الزراعيــة  الثــروة  بتنميــة 
وتطويرها في بالدنا العزيزة 

الكويت.
  وبــني ان املــزارع الذي ال 
يقدر على حتمل أعباء الزراعة 
عليــه ان يعيد احليازة التي 
يحوزها إلدارة امالك الدولة، 
او  ال ان يؤجرهــا كمصنــع 
كمخزن او حتى لعمالة وافدة 

ت اجلمعية العمومية   زكَّ
جلمعيــة العبدلي الزراعية 
في اجتماعها السنوي املنعقد 
في ١٠ مايو املاضي خمســة 
مزارعــني جــددا في مجلس 
ادارتها وهم: يوسف جاسم 
الوزان ومحمد فهد املطيري 
ومانع نايف املانع وعايض 
فراج اجلسار وجابر مبارك 
بــذات  العنــزي، ووافقــت 
االجتمــاع علــى التقريرين 
االداري واملالــي للجمعيــة 
املنتهيــة فــي ٢٠١٨/١٢/٣١، 
واثر ذلــك، اجتمع االعضاء 
القدامــى واجلــدد واتفقــوا 
على تشــكيل مجلس ادارة 
اجلمعية على النحو التالي: 
محمد مانع عبداهللا العجمي 
رئيسا، ومحمد فهد املطيري 
نائبا للرئيس، وثامر سعد 
املطوطح امينا للسر، وخالد 

 أشاد املزارع راكان بن حثلني مبركز خدمة هيئة 
الزراعة اجلديد في مبنى الهيئة العامة لشــؤون 

الزراعة والثروة السمكية بالرابية.
  وبني ان هذا املركــز الذي أوعز بفتحه رئيس 
هيئة الزراعة الشيخ محمد اليوسف الصباح يقدم 
خدمات عدة جهات حكومية للمزارع في مكان ووقت 

واحــد وهي وزارة الداخلية وهيئة القوى العاملة 
وهيئة املعلومات املدنية ووزارة العدل، باالضافة 
الى خدمة هيئة الزراعــة، األمر الذي يوفر وقت 
املزارع وجهــده، مثمنا الدور الذي تقوم به نائبة 
املدير لشــؤون الثروة النباتية في هيئة الزراعة 
دالل رجب في مساعدة املزارعني وتسهيل أمورهم.

  كما أشاد بهذا املركز اخلدماتي النفعي الفريد 
العديــد من املزارعني، متمنني ان يشــمل جهات 
حكومية اخرى معنية بالشــأن الزراعي وشؤون 
املزارعني منهم املزارع مبارك الســاير واملزارع 
ســعود املدعج واملزارع مشعل العتيبي واملزارع 

خالد الفوزان..! 

تزرع اخلضــراوات وتبيعها 
كما يحلو لها وبأي وســيلة 
ممكنــة لتدبير اجرة املزرعة 
حلائزها كل شهر او كل سنة.

  مكافحة سوسة النخيل
خالــد  املــزارع    وعّبــر 
العويهان عن ثقتــه املطلقة 
الشــيخ محمــد  بإمكانــات 

عبداهللا احمليني امينا للسر، 
وكل مــن: احمــد عبــداهللا 
الرشيدي ومانع نايف مانع 
وعايض فراج اجلسار وجابر 

اليوسف وقدرته على مكافحة 
سوسة النخيل احلمراء التي 
تفتك بنخيل مزرعته ونخيل 
الكثيــر من مــزارع العبدلي 
بقوله: لألسف الشديد أجود 
انواع النخيل لدينا.. نراه منذ 
بضع سنوات يذوي ويضعف 
بسبب تفشي سوسة النخيل 
احلمراء املؤذية فيه وكثيرا ما 

مبــارك العنــزي ويوســف 
جاسم الوزان اعضاء.

  اجلدير بالذكر ان جمعية 
العبدلي الزراعية واحدة من 

استغثنا مبركز هيئة الزراعة 
في العبدلي، لكن دون جدوى.
  فهــذا املركــز ال يقوم مبا 
يلــزم أو يجب فــي مكافحة 
هذه احلشــرة املدمرة وال في 
مقاومتها، والنتيجة كما ترى 
وتســمع خراب فــي النخيل 
وشــكوى من ضياع ثروتنا 
النخيلية أمام اعيننا، فاالمر 

اجلمعيــات الزراعيــة التي 
تشــكل احتــاد اجلمعيــات 
الزراعيــة فــي  االنتاجيــة 
امــا اجلمعيــات  الكويــت، 

ال يحتاج جلهود مزارع واحد.. 
ولكن حلملة كبيرة بإمكانات 
هيئة الزراعة البشرية واملادية 
وان شاء اهللا يتحقق هذا في 
عهدة الشيخ محمد اليوسف، 

اجلدير باملنصب دائما.

  تربية الحيوانات.. نشاط هام
  ويرى املزارع ابوســعود 
ضرورة إيالء تربية احليوانات 
والسيما األغنام واملاعز واإلبل 
كل اهتمام من كل مزارع يحوز 
مزرعة في العبدلي، وزراعة 
العلــف لتأكلــه حيوانــات 
املزرعــة، مبينــا انه يشــعر 
بالراحة بل وبالسعادة وهو 
في مزرعته الزاخرة بزراعة 
النخيــل والعلــف وتربيــة 
احليوانــات، شــاكرا اهللا عز 
وجل على نعمة االمن واالمان 
في ربوع الكويت داعيا لسمو 
األمير الشــيخ صباح األحمد 
وسمو ولي عهده األمني الشيخ 
نواف األحمــد وآلل الصباح 
الصحــة  مبوفــور  الكــرام 

والعافية. 

الزراعية االخرى فهي جمعية 
الوفــرة الزراعيــة وينتظر 
اجراء انتخابات قريبة فيها 
النتخــاب مجلس بــدال من 
مجلسها املعني من قبل وزارة 
الشؤون االجتماعية والعمل، 
الثــروة  وجمعيــة مربــي 
احليوانيــة وجمعية مربي 
الدواجن التي مت حلها من قبل 
وزارة الشؤون االجتماعية 
والعمــل قبل عدة ســنوات 
لتجــاوزات اداريــة ومالية 

خطيرة فيها.
ادارة    ويتشــكل مجلس 
اجلمعيات االنتاجية الزراعية 
الذي تأســس بعــد االحتاد 
الكويتــي للمزارعني ببضع 
سنوات من عضوين من كل 
جمعية منضوية حتت لوائه 
شريطة أال يكون من الهيئة 

االدارية للجمعية. 

 املزارع العويهان العنزي في ربوع العبدلي

 مدخل السوق املركزي جلمعية العبدلي

 مزارع لإليجار في العبدلي والوفرة..!

 مزارع في العبدلي 
والوفرة.. تتحول 

إلى مخازن ومصانع 
مخالفة 

 مجرد سؤال.. لهيئة الزراعة 
 أين الئحة الدعم اجلديدة لألصناف الزراعية؟ وما مصير 

دعم النخلة املثمرة ودعم العلف األخضر؟ فقد تراجع 
األول وتوقف الثاني واملزارعون يأملون من مجلس 

الوزراء زيادة ميزانية القطاع الزراعي ليحصلوا على دعم 
حكومي مجز ميكنهم من املساهمة اكثر في حتقيق جزء 

من األمن الغذائي احليوي للبالد والعباد..! 

 يوسف احلليل.. املضياف الكرمي 

 ثروتنا النخيلية.. مهددة بالضياع
 


