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 مهرجان لثمار النخيل 
  اجلمعة والسبت في الوفرة 

 بــدأ مهرجان بيع ثمــار النخيل في صالــة جمعية الوفرة 
الزراعية وسط شارع محمد اجلالل بالوفرة يوم اجلمعة الفائت 
على ان يستمر حتى نهاية شهر سبتمبر، وذلك برعاية محافظ 
االحمدي الشيخ فواز الصباح الذي كلَّف مختار الوفرة محمد 

سالم التومي بافتتاحه نيابة عنه.
  وتأتي فكرة اقامة هــذا املهرجان من مجموعة من أصحاب 
بساتني النخيل في الكويت يتقدمهم املزارع مساعد الشحيتاوي، 
إلتاحة الفرصة امامهم لتسويق منتجاتهم من اخلالل واملناصيف 
والتمور الكويتية بأسعار متهاودة جلموع املستهلكني في البالد.
  وأفاد مختار الوفرة بأن عرض ثمار النخيل سيكون مساء 
يومي اجلمعة والســبت من كل اسبوع حتى اول شهر اكتوبر 
املقبل قرب السوق املركزي جلمعية الوفرة الزراعية، متوقعا 
ان تقام مهرجانات أخرى لبيع ثمار النخيل الكويتي في مناطق 

كويتية اخرى من جنوب البالد قريبا. 

 نخلة مثمرة في الكويت 

 دعوة.. لبلدية الكويت 

 احتاد املزارعني 
  يشيد بجهود «املطيري» 

 دعوة لرجال البلدية واجلهات املسؤولة املعنية األخرى 
ملنع اصحاب النسافات من القاء بقايا بعض املزارع 

ومخلفاتها وفضالتها في اماكن مكشوفة من منطقة 
الوفرة الزراعية بدال من القائها بعيداً عن هذه املنطقة 

الزراعية في مكبات البلدية املخصصة لهذا الغرض.
  أصحاب النسافات الكبيرة يفرغون حمولتها القذرة بذات 

الوفرة توفيرا للجهد والوقت واملال فيشوهون املنظر 
العام للمزارع اخلضراء هناك ويفسدون معيشة اصحابها 

وعمالها فيها من جراء الروائح الكريهة واحلشرات 
والقوارض الضارة. 

 ثمن مساعد مدير االحتاد الكويتي للمزارعني بدر اجلفران 
اجلهود الطيبة ملراقب االستخدام في ادارة عمل العاصمة 
نواف عايد املطيري، اخلاصة بتجديد اقامات العاملني في 
هذا االحتاد الزراعي العريق بعد تأخير دام بضعة اشهر 

لظروف خارجة عن ارادة العاملني في االحتاد! 

 دافع رئيس جمعية العبدلي 
الزراعية املنتخب محمد مانع 
العجمي عــن اتهامه وبعض 
زمالئه في املجلس بوقوفهم 
ضــد فتــح معــرض لبيــع 
املزارعني ملنتجاتهم الزراعية 
املتنوعة ايام ذروتها في الشتاء 
والربيع بجانب سوق اجلمعية 
الرئيس في القشــعانية عبر 
جريدة «األنباء» التي التقته 
في منطقة العبدلي الزراعية 
يوم اجلمعة ٢٠١٨/٧/١٣ بقوله: 
بالعكس لقد ساعدت القائمني 
علــى ذلك الســوق من خالل 
عملــي في بلدية الكويت وقد 
انتهى السوق بانتهاء موسم 
الربيــع، وهنا اذكــر باخلير 
كل من ســاعدني في البلدية 
لتقدمي االفضل واملنتج الكويتي 
اجليــد لرواد العبدلــي آنذاك 
وعلى رأسهم مدير عام بلدية 
الكويت م.أحمد املنفوحي.. من 
دون ان ينسى بعض اخلالفات 
التي كانت حتدث بني املزارعني 
انفسهم السباب عديدة اخطرها 
اتهام بعضهم البعض بعرض 
منتجات مستوردة وليست من 
انتاج العبدلي على بســطات 
السوق!! املوضوعة في العراء 
ومن غير ترخيص رسمي..!  
على كل حال - يضيف العجمي 
- ها نحن نفتتح محال لبيع 
اخلضار والفواكه ملحقا بسوق 
اجلمعية بالقشعانية خلدمة 
املستهلكني ورواد العبدلي وهو 
محل مكيــف ومنظم ومراقب 
جيدا من مســؤولي اجلمعية 

واجلهات املعنية االخرى.

  جمعية العبدلي لجميع سكان 
الكويت

  كما دافــع رئيس جمعية 
العبدلي الزراعية محمد مانع 
العجمــي عن غيــاب اجلرائد 
اليوميــة الكويتية من ارفف 
أســواق اجلمعية الرئيســية 
والفرعية بقوله: إيصالها صعب 
ورمبا مكلــف ونحن ال نريد 
كجمعية ان نتحمل اعباء مالية 
علما بانه يقول بذات اللقاء بأن 
مجلس ادارة اجلمعية يهدف 

الى خدمة الزبائن واملستهلكني 
ومرتادي العبدلي وليس الربح 
املادي فقط، بل ان مجلس ادارة 
جمعية العبدلي يخدم املزارعني 
املنتجني ايضا من خالل توفير 
املستلزمات الزراعية احلديثة 
والقدميــة باســعار تعاونية 
وليس املستهلكون فقط للمواد 
الغذائية واالستهالكية احليوية 
للمزارعــني ورواد اجلمعيــة 
وعمالها املتزايدين، ودلل على 
هذا بقيام مجلس ادارة جمعية 
العبدلــي الزراعيــة مؤخــرا 
بتوفير جهاز مكافحة او مقاومة 
حشرة سوسة النخيل احلمراء 
بأسعار متهاودة مع املتابعة 
واملراقبــة وهــا نحــن نولي 
شكوى مستخدمي هذا اجلهاز 
احلديث العملي الفعال اهتمامنا 
مبحاولة اســتبدال الفرمون 
والكرمون السائل بالبودرة.. 
مجانا ومن دون مقابل مادي 
مساهمة من جمعية العبدلي في 
تشجيعهم على االنتاج الزراعي 
املثمر واحليوي للبالد والعباد 
فنحن ندرك أن جمعية العبدلي 
للمزارعــني ولــرواد العبدلي 
وعمالها واملســافرين ورواد 
البر واملخيمني جميعا وليس 
ملساهميها وســكان العبدلي 
فقــط، لذا فمهمتنــا قد تكون 

اصعب من مهمة مجلس ادارة 
جمعية تعاونية اســتهالكية 
في منطقة سكنية في الديرة!
  وقــال رئيــس جمعيــة  
العبدلي الزراعية التعاونية 
هنــاك بعــض مــن مزارعــي 
العبدلي لالسف الشديد دائما 
ما يضعون اللوم على اعضاء 
جمعية العبدلي مع العلم باننا 
حريصــون كل احلرص على 
اجلمعية وعلى اموال املساهمني 
والدليل االعمال التي مت اجنازها 
خالل فترة بسيطة اي خالل 
سنة ومنها على سبيل املثال 
جتديد سوق املطالع وفتحه 
فــرع  وتوســعة  وجتديــد 
الروضتني بسعر لم يتجاوز 
الـ ١٥ ألف دينار، وكذلك لوازم 
العائلة في «أم نقا» لم يكلف 
اجلمعية اكثر من ٥٠٠ دينار 
كذلك فرع خضار القشعانية لم 
يكلف اجلمعية اكثر من ١٧٠٠ 
دينــار كذلك فرع البرِّ املؤقت 
عنــد كيلو ٨ الــذي باع خالل 
املوسم بـ ١٥٠ الف دينار كذلك 
فرع املنفذ املؤقت الذي باع بـ 

٣٠ ألف دينار خالل املوسم.
  وقامــت اجلمعيــة خالل 
السنة بتوفير سلع استهالكية 
ولــوازم عائلة مبجموع ١١٦٠ 
ســلعة هــي االرخــص على 

مســتوى الكويت. كذلك قمنا 
ببنــاء مخــزن كبيــر مببلغ 
١٤٨٥٠ مبســاحة ٢٤٠٠ متــر 
مربــع بارتفاع ٦ أمتار وقمنا 
باغــالق املخــازن املؤجــرة 
بالعبدلــي وبالــري ووفرنــا 
علــى اجلمعية من خالل ذلك 
مبلــغ ١٥ ألف دينار ســنويا. 
وكذلــك قمنا بتســليم شــقة 
باجلهراء كان يســكنها عمال 
فرع املطالع وتكلف اجلمعية 
٦ آالف دينار ســنويا وعملنا 
سكنا خلف الفرع كلفنا الفي 
دينار فقط، كذلك قمنا باستيراد 
سلع متنوعة واساسية منها 

سبيل املثال ال احلصر:
  الــرز والعــدس والدهــن 
واملعلبات والفحم وجميع ما 
سبق يباع باسعار هي االقل 

على املستوى احمللي.
  وبعــد كل مــا ســبق اجد 
البعض من مزارعي العبدلي 
احملترمني ينتقدون بقســوة 
وشدة اعضاء مجلس االدارة.

  واضاف بومانع نحن نعمل 
ليل نهار ونقوم باملراجعات 
جلميع الوزارات بانفسنا ومن 
خــالل مراجعاتنــا والفضل 
هللا عز وجل انهينا اســتالم 
حــدود فرع املنفذ مبســاحة 
١٠٥٠ متــرا والذي مت تقدميه 
من عام ٢٠٠٦ وانهينا مخزن 
ومعرض مبساحة ١٤٧٤ مترا 
مربعا ســوف يقــام بجانب 
لــوازم القشــعانية وقمــت 
بطلب ملدير البلدية ببناء فرع 
مؤقت بجانب املنفذ خالل شهر 
محرم القادم ليخدم املزارعني 
واملسافرين ومن بعدها يستمر 
لغاية موسم الربيع كذلك من 
االمور املوجــودة بالوزارات 
ونحــن نتابعها لغاية يومنا 
هذا وانا مســؤول في بلدية 
الكويت ادارة التنظيم انشاء 
ســوق مبنطقة الري بجانب 
سوق اجلمعة اسوة بالشركات 
الوطنيــة النخيــل واالمناء 
والدهمــاء لكي نوفر ٢٤ ألف 
دينار ندفعها ســنويا ايجارا 
لفرع الري احلالي، كذلك طلبنا 
انشاء سوق مشــابه لسوق 

القشعانية يقام في منطقة ام 
نقا مبساحة ٢٧٠٠ متر مربع، 
كذلك طلبنا انشاء مستوصف 
بيطري اسوة بشركة االمناء 
وشــركة الســلطان، كذلــك 
طلبنــا انشــاء ســوق اغنام 
ودواجن ومسلخ في العبدلي 
لذبح احليوانات بشــكل آمن 
وصحيح، كذلك طلبنا محالت 
بنشر وكهرباء بجانب محطات 
البنزين على طريقي العبدلي 
والصبية، كذلك طلبنا مواقع 
مطاعــم مأكــوالت خفيفــة 
بالروضتني والقشعانية وام 
نقا، كذلك طلبنا موقع اقامة 
ســوق ومحــالت بالكيلو ٨ 

مبكان القاعة ويكون دائما.
  وطالبنا بانشاء محطة مياه، 
اضافــة حملطتي القشــعانية 
وام نقا ووعدني وكيل وزارة 
الكهرباء واملاء بالنظر بالطلب 
وانه في الوقت احلالي سيقوم 
مبعاجلــة احملطــات باضافة 
مصبــات ومداخــل ومخارج 
كذلك طالبنا بتطوير الكهرباء 
اخلطوط الهوائية النها كثيرا 
ما تنقطع عن مزارعي العبدلي، 
ووعدونا في الكهرباء انه خالل 
االشهر القادمة سيكون هناك 
نظام جديد ومتطور بحيث ال 
يتأثر اال عدد بسيط من املزارع 
عندما يعطل خط، كذلك طالبنا 
بتخفيض التعرفة للجمعية 
مــن ٢٥ فلســا الــى ٥ فلوس 

للكيلوواط من كهرباء.
  اما بخصوص العمال الذين 
يدعون بانه ال يوجد عمال في 
السوق فاقول لكم اننا قدمنا 
اكثر من مرة ويتم الرفض في 
كل مرة. وافيدكم بان هناك طلبا 
بـ ٣٥ عامال وبائعا من خارج 
الكويــت موجودا على مكتب 
الوكيل ونأمل احلصول على 
املوافقــة الن تصاريح العمل 

موقوفة من عام ٢٠١٥.
  وبخصــوص التســعير 
والكالم للعجمي: هناك جهاز 
جديد راح يعمل خالل ايام يقوم 
بلصق استيكر بالسعر على 
الرف مثل الذي مبركز سلطان.. 

وشكرا للجميع.

 سوسة النخيل تفتك بالنخيل املثمر

 شعارنا أفضل 
اخلدمات بأقل 
اد  األسعار لروَّ

احلدود الشمالية
  

  طالبنا بإنشاء سوق 
للماشية ومسلخ 

ومطاعم للمأكوالت 
اخلفيفة في أقصى 

شمال البالد
  

  نسعى لتخفيض 
سعر الكهرباء 

الواصلة ملراكز 
اجلمعية من ٢٥ 

فلسًا إلى ٥ فلوس

 التقويم الزراعي لشهر أغسطس 

 قص املسطحات اخلضراء بالطول املناسب.. وزيادة الرَّي 
 يستمر ارتفاع درجات 
احلــرارة في هذا الشــهر، 
كما قــد يصحبهــا بعض 
الغبار ما يؤدي إلى ارتفاع 
التبخر للنباتات املرزوعة 
فتزداد حاجتها الى كميات 
زائدة من مياه الري، لذلك 
يجب تنظيم الري واعطاء 
النباتات القدر الكافي حسب 
حاجتها ومن العمليات التي 
جتري في شهر أغسطس 

.(٨)

  النخيل:
  ٭ مواصلة احلصاد وجني 
الثمار في االصناف املبكرة 
واملتوسطة ومعاملة الثمار 
احملصودة حسب نضجها 

وظروف استهالكها.
  ٭ ري اشجار النخيل بعد 
االنتهاء من جمع احملصول 
ألن ذلك يساعد على تكوين 

الطلع للموسع املقبل.
  ٭ جتهيز احلفر لفســائل 
النخيل التي سوف تزرع 
في الشهر القادم وذلك بإزالة 
مخلفات البناء وتكســير 
طبقــة اجلاتش إذا وجدت 
علــى عمق (١٫٥ - ٢م) من 
سطح االرض كما يجب ان 
تكون احلفرة مناسبة حلجم 

الفسيلة.

  األشجار المثمرة:
  ٭ العنايــة بري االشــجار 
املثمرة خاصة اشجار املوالح 
حتى ال تنضج الثمار رديئة.
  ٭ تقليــم األفــرع املتهدلــة 
واملتشــابكة وإزالــة األفرع 

اجلافة والسرطانات.

  المسطحات الخضراء:
  ٭ زراعــة بذور النخيل في 

املــكان املعد لهــا باحلديقة 
وقص املسطحات اخلضراء 

مع اجراء عملية التحديد.
  ٭ جتهيز األرض لزراعة 
اجلازون فتعزق وتشمس 
ويخلط السماد البلدي بها 
وتســوى األرض وتروى 
حتــى تنبت احلشــائش 
ثــم تزال وتســوى ثانية 
وتترك لشهر أكتوبر موعد 

الزراعة.

  األسيجة النباتية:
  ٭ ميكن االستمرار في قص 
وتشكيل احلواجز النباتية 
حسب الغرض الذي زرعت 

من أجله.
  ٭ ميكــن زراعة اجلديد من 
االســيجة فــي هذا الشــهر 

(أغسطس).

  الوقاية من اآلفات واألمراض 
النباتية

  ٭ الديــدان اخلضــراء على 
اجلت والشمام والرقي.

  ٭ العناكب احلمراء وذبابة 
الثمار على الرقي.

  ٭ املن على النباتات الداخلية.
  ٭ اخلنافس البرغوثية على 

امللوخية.
  ٭ مرض الذبول على الشمام 

والبطيخ.
  ٭ املن والذبابة البيضاء على 
اخليار في الزراعة احملمية.

  المسطحات الخضراء
  ٭ يجـــب قص املسطحات 
اخلضـــــراء بالطــــــول 

املناسب.
  ٭ إجراء عملية التحديد مبنع 
النباتات من االمتداد خارج 

منطقة الزراعة.
  ٭ الرأي الدوري.

  األسيجة النباتية
  نقــص األســيجة ألحــد 

األغراض اآلتية:

  التشكيل
  إزالة األجزاء اليابسة.

  في أي من احلالتني البد 
مــن حتديــد االجــزاء املراد 
التخلــص منها ثم البدء في 
التنفيذ حتــى ال يؤثر ذلك 

على مهام السياج وشكله.

  األشجار والشجيرات
  تقليــم األفــرع املتهدلة 
لألشجار والشجيرات وازالة 
األفرع اجلافــة مع مواالتها 

للري املنتظم.

  الخضر والمحاصيل
  العمل على حتضير التربة 
بعــد ازالة بقايــا احملصول 
السابق بتسميدها وحرثها 
تسويتها وتقسيمها حسب 
احملصول املراد زراعته للفترة 

الشتوية.

  الوقاية من اآلفات
  مكافحة اآلفات التي تظهر 
في هذا الشــهر (أغسطس) 
ومنها احلشــرة القشــرية 
واللفحــة الســوداء علــى 

النخيل.

 بحيرة اصطناعية ومسطح أخضر وزهر أحمر.. في الوفرة

 جني ثمار النخيل 
في الكويت

  
  إزالة األجزاء 

اليابسة 
  من األشجار 

 مشاريع طموحة لخدمة للمستهلكين والمزارعين 

 رئيس جمعية العبدلي: 
  جهاز ملكافحة سوسة النخيل 

ألصحاب البساتني بأسعار تعاونية 
 معرض مستدام لبيع اخلضار والفواكه في قشعانية العبدلي 

 محمد مانع العجمي

 جلنة سباعية إلجراء 
  انتخابات زراعية خالل شهرين 

 في مقر االحتاد الكويتي للمزارعني بالشويخ، انعقدت اجلمعية 
العمومية غير العادية مســاء االربعــاء املاضي وفيها مت االتفاق 
على تشــكيل جلنة ســباعية ليصدر لها الحقا شــهادة من هيئة 
القوى العاملة بوزارة الشؤون االجتماعية والعمل تتولى اجراء 
انتخابات عامة في غضون شهرين النتخاب مجلس ادارة لالحتاد 

على اساس الكشف الذي يضم ٦١٠ أعضاء.
  تتكون اللجنة السباعية من حسني بن صامل رئيسا، وعودة 
نهار الظفيري نائبا للرئيس، وفهد مسفر احليان امينا للصندوق، 
وجابر مرزوق العازمي امينا للســر، وكل مــن محمد علي بادي 
املطيري ويوسف هاجد الوطري ومبارك عوض غازي الدماك اعضاء.

  املزارع حسني بن صامل عبر عن امله باخراج االحتاد الكويتي 
للمزارعــني من املأزق الذي مير فيه منذ بضعة اشــهر بقوله: 
كفانــا تناحــرا واختالفا، فمصالح املزارعــني اهم من املصالح 
الشخصية والقضايا الزراعية احليوية معرضة للخطر اذا لم 
نتجاوز خالفاتنا الشــخصية، دعونا نعمل متحدين وبقلوب 
صافية على اجراء انتخابات عامة بأكبر عدد ممكن من املزارعني 
ووفق النظام االساســي لالحتاد الكويتي للمزارعني النتخاب 
مجلس ادارة لهذا االحتاد العريق، فقد طال الفراق واملزارعون 

مستاؤون من الوضع احلالي. 

 عودة الظفيري يتوسط حسني بن صامل وممثل احتاد العمال 

 جانب من احلضور 


