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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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الزراعيون األوائل

أحمد املدعج.. هاوي اجلياد
املــزارع أحمد املدعج من أســرة عريقة محبة للزرع 
والزراعة في منطقة العبدلي الزراعية في أقصى شمال 
الكويت، فإخوانه الدكتور عبداحملســن وسعود مدعج 
املدعــج من كبار مزارعي العبدلي وأصحاب الديوانيات 

العامرة فيها منذ أكثر من عقدين وحتى اآلن.
وهو محب للخيل العربــي األصيل مثل حبه للزرع 
األخضر، شــبه مقيم في العبدلي، ومن رواد ديوانياتها 
العامرة، اجتماعي معطاء كرمي جواد، وشهرته فائقة في 
تربية األغنام واملاعز والسيما املاعز الشامي الصنف، فقد 
رباها لســنوات طوال عبر قسيمته الزراعية في منطقة 
»كبد« وســط الكويت، قبــل أن ينتقل بها عام ١99٨ الى 

العبدلي على احلدود الكويتية ـ العراقية.

أحمد املدعج )أبو سالم(

يدعو الستبدال الدعم الحكومي النقدي.. بتوفير الخدمات الضرورية

العوضي: املياه املعاجلة لم تصل مزارع الوفرة
وماليني الدنانير ضاعت!

طالب املزارع نادر العوضي 
اجلهات املعنية بأمر الزراعة 
فــي الكويــت بإيصــال املياه 
املعاجلــة الى مــزارع الوفرة 
كلها، مؤكدا أن استخدام مياه 
الصــرف الصحي أو املجاري 
بعد معاجلتهــا رباعيا للري 
الزراعي أفضل من رميها في 
البحر وتلويثه، خصوصا في 
دولة الكويت التي تفتقر الى 
املياه الطبيعية من أمطار ومياه 
جوفية صاحلة للشرب وأنهار 

وبحيرات.
وقال في حديثه  لـ »األنباء«: 
إن زراعة تقــوم على التناكر 
اجلالبــة للميــاه من محطات 
املياه العذبة املكلفة على الدولة 
وعلى املزارع املنتج ال ميكن أن 
تكون ذات جدوى اقتصادية، 
األمر الذي يحتم على الدولة 
االســتفادة من مياه الصرف 
الصحــي مثل معظــم الدول 
املتقدمة للري الزراعي، ولكن 
بعــد معاجلتهــا أو معاملتها 
رباعيا، أقصد جعلها صاحلة 
غير ملوثة أو مضرة لإلنسان 

وبيئته.

ماليين الدنانير.. ضاعت
وتســاءل املــزارع نــادر 
العوضي عن سبب أو أسباب 
فشــل مشــروع إيصال املياه 
املعاجلة عبر البايبات املدفونة 
في األرض بطول مائة كيلومتر 
ونيــف قبل أكثــر من خمس 
ســنوات، فالبد من محاسبة 
املخطئــني على ضياع ماليني 
الدنانير، كما البد من مد بايبات 
أكثــر قوة وصالبة )ســتيل( 
إليصــال امليــاه املعاجلة الى 
مزارع الوفرة أســوة مبزارع 

واملاء وهيئة الزراعة، بتحديد 
موعد إليصال املياه املعاجلة الى 
مزارع الوفرة، موعدا يلتزم به 
هؤالء املسؤولون أمام املزارعني 
ألننا - كما يقول - شــبعنا 
وعودا وعهودا بهذا املوضوع 
ونريد موعدا حقيقيا يلتزمون 
به أمام مجلس الوزراء.. أعلى 

جهة حكومية في الكويت!
فمن قبــل وألكثر من مرة 
ســمعنا عن وعــود ومواعيد 
آخرها أنها، أي املياه املعاجلة، 
ســتصل مزارعنا في فبراير 
٢٠١٨ لكنهــا لــم تصل ونحن 
في شــهر ســبتمبر ٢٠١٨ وال 
أحد يسأل عنا وعن مشاكلنا 

في الوفرة.
فالــكل اله عنــا لألســف 

الشديد!
ومع كل موعد ننشئ البرك 
والبحيرات ونقيم اخلزانات 
وننصــب الشــبرات، حتــى 
تناكرنــا التــي جنلــب املياه 
فيها من محطات املياه العذبة 
بعناها استعدادا لوصول املياه 
املعاجلة - كما وعدونا - لكن 
وعودهم لم تتحقق، وأنشــد 
»عشمتني باحللق خّرمت أنا 

وداني«!

أين األمن الغذائي؟!
وأنحــى املــزارع  نــادر 
علــى  بالالئمــة  العوضــي 
املســؤولني املعنيني بالشأن 
الزراعــي في جميــع وزارات 
وهيئــات الدولــة إلى خروج 
العديد من املزارعني املنتجني 
من الساحة الزراعية، بسبب 
صعوبات وخســائر متتالية 
ومتفاقمة في السنوات األخيرة 
وتراجــع الدعــم احلكومــي، 

فالكثير من املزارع الشاسعة 
جتزأت وحتولت الى شاليهات 
وحدائق.. تؤّجر أحيانا لبعض 
الليالي مع أن املزارع أُنشئت 
هنــا فــي الوفــرة والعبدلي  
احلدوديتني النائيتني، لتحقيق 
جزء من األمن الغذائي املأمول، 
واملفــروض أن تكــون قطــر 
الشقيقة بعد حصارها عبرة 
لنــا لننتج وندعــم إنتاجنا، 
فاالستيراد اخلارجي ليس آمنا 
وال مضمونا دائما، واألموال ال 

تضمن تدفقها يوميا.

توفير الخدمات الضرورية
ويا ريت، يتمنى العوضي 
أن يصير الدعم احلكومي على 
اخلدمات بدال من املدفوعات، 
فنحن نريد هــذا الدعم الذي 
ال ميكننــا االســتغناء عنــه، 
نريده على شكل أسمدة ومياه 
وكهرباء وديزل وأدوية، وأعتقد 
أن هذا أفضل للمزارع املنتج 
وللدولة، فمــن الصعب على 
املــزارع أن يتالعب مبســألة 
املياه والكهرباء وحتى األسمدة 
والديزل واملبيدات احلشرية 
املصروفــة لــه شــهريا وفق 
مزروعاته وحاجاته الفعلية.

ناهيك عــن أن الدعم على 
شــكل خدمــات يحتــم علينا 
تطوير اإلنتاج وطرح النخب 
األول منــه وليس كل اإلنتاج 
صاحلــا أو طاحلا جريا وراء 
الــوزن املعتمد لصرف الدعم 
احلكومي، واألهم من ذلك كله 
يجب حمايتنا نحن املزارعني 
املنتجني من املستورد املماثل 
ملنتجاتنا، كي ال نضطر أحيانا 
إلطعام اخليار كما فعلنا بالفعل 
مؤخرا ليمزمز به غنم املزرعة!

ال زراعة مجدية اقتصادية.. بالتناكر

املشتل اجليد.. من أجل إنتاج جيدنادر وكامل العوضي.. في العبدلي

مزارع الوفرة 
والعبدلي.. 

لتحقيق األمن 
الغذائي 

ورفد االقتصاد 
الوطني

خيارنا الطازج.. 
»ميزمز« 

عليه غنم املزرعة 
أحياناً!

الشيخ محمد اليوسف

الشباك العلوية حول حقل من الطروح مبزرعة الصفران العبدلي

ازدحام.. حول محطة 
مياه القشعانية..

األجهزة احملورية.. لري األعالف 
اخلضراء في العبدلي

رصــدت »األنباء« لــدى تفقدها منطقة العبدلــي الزراعية 
نهايــة األســبوع الثاني من الشــهر اجلــاري، ازدحاما لتناكر 
املياه حول محطة املياه العذبة في منطقة القشــعانية »وسط 
العبدلــي« وقد عزا املزارع فاضل عباس الصفار هذا االزدحام 
او االنتظار الطويل لتناكر املياه امام تلك احملطة لعمل صيانة 
حملطة العبدلي القدمية القريبة من املركز احلدودي بني الكويت 
والعراق وقد طالت هذه الصيانة داعيا لالنتهاء من هذه الصيانة 
بسرعة لتخفيف العبء على محطة القشعانية سواء من تناكر 
املزارعني او تناكر الشركات العديدة العاملة في شمال الكويت.

اكد املزارع براك صالح البغيلي اهمية جهاز الري احملوري 
في ري املســاحات الشاسعة من النباتات، السيما من االعالف 
في مزارع العبدلي ذات املســاحات الكبيرة، وقال لدى تفقدنا 
بصحبته عمل اجهزة الري احملورية الثالثة في مزرعته بالعبدلي: 
استعني ومنذ بضع سنني بثالثة اجهزة ري محورية لري آالف 
االمتار املزروعة باجلت والشــعير والــرودس وانواع العلف 
االخرى الضرورية لتغذية حيوانات املزرعة املتزايدة واالنتاج 

بوجه عام جيد.
وذكر ان لديه جهازا يروي ٨٠ الف متر مربع وجهازا ثانيا 
يروي ١٢٠ الف متر مربع، في حني يروي اجلهاز الثالث 36٠ الف 
متر مربع، مبينا ان طريقة الري بالرذاذ او الرش هنا كلها من 
مياه بئر ارتوازية واحدة قليلة امللوحة، وعّدد مزايا االستعانة 
بجهاز الري احملوري في املزارع الكبيرة بقوله: ان هذه االجهزة 
احلديثة واملتطورة في عالم الري الزراعي توفر االيدي العاملة 
واملتابعة املستمرة املضنية للري اليومي في املزرعة، مذكرا بان 
هذه االجهزة تعمل اوتوماتيكيا حسب رغبة مشغلها، وطبعا 
تشــغيلها في اشهر الشتاء اقل من اشــهر الصيف القائظ في 
الكويت، وفي مزارع العبدلي ذات املســاحات الكبيرة اكثر من 
اســتخدامها في الوفرة، لكن استخدام هذه االجهزة بنجاح له 
متطلبات عديدة من حيث االسمدة واالحماض االمونية وسلفات 
البوتاسيوم، وحال توافر هذه املتطلبات ميكن استخدام هذه 
االجهزة ليس لري اصناف االعالف العديدة ولكن لري بعض 
احملاصيــل مثل البطاطا، ونســبة امللوحة في املاء املســتخدم 
هنــا مهمة ألن معظــم الثمريات ال تترعــرع اال باملياه القليلة 

امللوحة، بل العذبة.

طابور طويل من تناكر املياه في العبدلي

جهاز ري محوري في مزرعة بالعبدلي

منها 60 ألف دينار لالستزراع السمكي..

نصف مليون دينار دعماً للثروة السمكية

شباك علوية 
لصيد »الزرازير«

قرر مجلس إدارة الهيئة العامة 
لشؤون الزراعة والثروة السمكية.. 
تخصيص دعم نقدي ألصحاب سفن 
وطراريد صيد األسماك وكذلك صرف 
أعالف أســماك للمزارع الســمكية 

قيمته نصف مليون دينار سنويا 
على النحو التالي:

ـ رخصة الطراد 375 دينارا.
ـ رخصة الطراد املدموج 77٨ دينارا.
ـ رخصة اجلر اخللفي ٢١٢٠ دينارا.

ـ رخصــة القرقــور )الليخ( ١٠٠٠ 
دينار.

ـ رخصة االستزراع السمكي. 6٠.٠٠٠ 
دينار.

شريطة ان تكون سفن وقوارب 

الصيد مستمرة في ممارسة عمليات 
الصيد باملياه اإلقليمية الكويتية، 
وعدم ارتــكاب مخالفة الصيد في 
جون الكويت أو الهروب من الدورية 

وتعريض الطاقم للخطر..!

الصغيرة  العصافيــر  تشــكل 
»الزرازير« مشــكلة للمزارعني في 
كل مكان سواء عند بداية نشر البذور 
في احلقول املكشوفة أو عند نضج 

بعض احملاصيل والثمار.. 
املــزارع عبدالكرمي  وقد جلــأ 
عبدالرحمن الصفران الى وســيلة 
ناجعة للحد من هجوم الزازير على 
حقول مزرعته بالعبدلي اذ قام بنصب 
شباك علوية حول احلقول املزروعة 
بالطروح حتى تعلق بها »الزرازير« 

اذا ارادت التهام ومتوت!

العبدلي، بــدال من إلقائها في 
بحر اخلليج وتلويثه - كما 

نسمع.

فيما طالب أخوه وشريكه 
فــي املزرعة كامــل العوضي 
مسؤولي األشغال والكهرباء 

الفلفل احلار.. إنتاج كويتي


