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القريفة: حتويل نشاط مزارع العبدلية إلى «بديلة» لزراعة األعالف

محمد راتب

أكد مديــر الهيئة العامة 
الزراعة والثروة  لشــؤون 
القريفة  السمكية م.مشعل 
انه جار العمل على استبدال 
العبدلية من  نشاط مزارع 
مــزارع األبقــار إلــى بديلة 
لتوفيــر األعــالف بكميات 
تقلــص االســتيراد وتدعم 
اجلهود الرامية إلى تعزيز 
األمــن الغذائي، ما ينعكس 
خفضا في األسعار لصالح 
املستهلك واملنتج، موضحا 
أن إيجاد حالة من االستقرار 
الســعري وتوفير األعالف 
محليا أولوية الهيئة خالل 

املرحلة املقبلة.
جاء ذلك خالل أول زيارة 
لــه بعــد تكليفه بــاإلدارة 
العامــة للهيئــة، الحتــاد 
األلبــان للوقوف  منتجــي 
على احتياجاتهم واالطالع 
علــى واقع اإلنتــاج، حيث 
استمع إلى مطالبات املنتجني 
وتســلمها ووعد بدراستها 
ورفعها إلى اجلهات املعنية 
وتذليل العقبات، مشيرا إلى 
أن توجيهات القيادة الرشيدة 
ورئيس الوزراء سمو الشيخ 
أحمد نواف األحمد و الوزير 
عبدالعزيز املعجل، تدعو إلى 
اتخاذ كل الســبل لتحقيق 
االســتقرار واألمن الغذائي 

وجعله في الصدارة.
وأضــاف ان الدولــة لن 
تتوانــى في دعــم املنتجني 
احلقيقيني بهدف اســتقرار 

للنباتــي واحليواني ٣٥٪، 
مشددا على ضرورة االكتفاء 
ذاتيا مــن األعالف والثروة 
احليوانيــة وهــذا ما نعمل 
عليه، وخصوصا ان الهيئة 
متتلك األراضي ولكن األمر 
بحاجة إلى موافقة اجلهات 

املعنية.
وأضاف ان هناك دراسة 
لزيادة دعم األعالف وتعديل 
اللوائح، وتوجه لالستفادة 
من مزارع العبدلية وتغيير 
نشاطها من أبقار إلى زراعة 
األعــالف لتغطيــة العجــز 
احلاصل، حيث لدينا نسبة 

جناحكم الكبير.
وفيمــا يخــص اخلطط 
األخــرى لتوفيــر األعالف 
أشــار إلى أن هناك توجها 
للتواصل مع هيئة االستثمار 
لالســتفادة مــن عالقاتهــا 
اخلارجيــة للزراعــة فــي 
اخلارج، واستثمار ذلك في 
الدول التي تتوافر فيها املياه 
بحيث تكــون لدينا مزارع 

محلية وخارجية.
وشدد على أن احلكومة 
لــم تقصر ورفعــت الدعم، 
ونحــن نتابع املســتجدات 
عامليــا وزادت من ١٠ إلى ١٣

حتــد كبيــر بني الشــركات 
احمللية والشركات األخرى 
التي تكتســح الســوق ألن 
تكلفــة احلليــب لديهــا ال 
تتعــدى ٨٠ فلســا في حني 
التكلفة لدينا ٣٠٠ فلـــــس 
حاليــا، ويبــاع بـ ٢١٠ فلوس 
ما يعني خسارة ٩٠ فلسا، 
مؤكدا أنه إذا استمر الوضع 
على ما هو عليه فقد نصل 

إلى اإلغالق.
وتابــع أننا قدمنــا كتبا 
لوزارة املالية لزيادة الدعم 
ورفعنا ســعر الدعم ونأمل 
املوافقــة على ذلــك، مطالبا 

كبيــرة من العجز يكشــفه 
حجم االســتيراد، ذاكرا أنه 
من الطروحات التعاون مع 
النباتيــة وتوفير  املــزارع 
الدعم لهم في زراعة األعالف 
لتغطيــة الســوق ومزارع 
اللحوم احلمراء والدواجن، 
ما يسهم في خفض األسعار.

وقال م.القريفة إن اإلنتاج 
احليوانــي مميــز، ولــدي 
معلومــات كاملة عنه، وقد 
شــاهدنا أثــر ذلــك اإلنتاج 
خــالل كورونــا، فالعجول 
مناعــة وحليبهــا  لديهــا 
يوازي اخلارجي، وهذا يعني 

إلى ٢٠ مليونــا واألمر كله 
مرتبط بامليزانية، مشــيرا 
إلى أنه ال مخاوف من نقص 
األعــالف فشــركة املطاحن 
لديها مخزون اســتراتيجي 

ممتاز.
بدوره، قال رئيس احتاد 
منتجي األلبان الطازجة عبد 
احلكيم األحمد إن املشــكلة 
تكمن في الدعم فقد كان الدعم 
٨٠٠ ألف واليوم ٥٫٢ ماليني، 
فهل يعقل من الثمانينيات 
إلــى اليوم ٨٠ فلســا لليتر 
فقط، إضافة إلى إشــكالية 
بيع احلليب للشركات، فهناك 

بحلول بديلــة للدعم كمنح 
االحتاد أرضا قريبة من محطة 
املعاجلــة للزراعــة وتوفير 
مخازن األعالف لعامني على 
األقل في شركة املطاحن، كما 
طالب بدعم زراعة البرسيم 
خلفض األســعار، مبينا أن 
هنــاك ٢٠٠ كونتينــر مــن 
األعالف تستهلك يوميا وقد 
كنا نشــتري األعالف الطن 
مقابــل ٩٠ دينــارا أما اليوم 

فالسعر ٢٠٠ دينار.
بدوره، قال حسني الصالح 
من مزرعة املباركية إن قطاع 
األلبان قدمي وتطور، وأفضل 
ما وقع لهذا القطاع هو الدعم 
منذ الثمانينيات الذي انعكس 
إنتاجــا أوفــر وتطويرا في 
املزارع واملباني واإلنشاءات، 
إال أن احلكومــة مقابــل هذا 
الدعــم حددت ســعر البيع 
فتكاليف اإلنتاج متصاعدة 
وال شيء يبقى ثابت السعر، 
وقد طالبنا بإعادة النظر فيما 
يجــري ولم نحصل إال على 

الوعود.
وخالل اللقاء طالب عدد 
من املنتجني بزيادة الدعم 
لألعالف ومراجعة األسعار، 
ووضــع خطــة لألمراض 
والســيطرة  احليوانيــة 
على األوبئة، وقد تســاءل 
أحدهــم عــن ســبب دفع 
١٠ دنانيــر للتبليــغ عــن 
األمراض، كما طالبوا بدعم 
الصويا وزراعته إلى جانب 
البرســيم فاألبقار حتتاج 

إلى بروتني عال.

أكد في أول زيارة له الحتاد منتجي األلبان أن توجيهات الوزير املعجل تصب في صالح تعزيز األمن الغذائي للبالد خالل الفترة املقبلة

دعم اجلهود الرامية إلى تعزيز األمن الغذائيالقريفة خالل اللقاء في احتاد منتجي األبقار

أســعار اللحوم واملنتجات 
احليوانيــة، الفتــا إلــى أن 
الوزيــر املعجــل منفتــح 
بشــكل كبيــر لدعــم األمن 
الغذائي تطبيقا لتوجيهات 
عليــا، كمــا أشــار إلــى أن 
االستقراء لألسعار يتواءم 
مع املستجدات على الساحة 
الدوليــة، مشــيرا إلــى أن 
مطالــب املنتجني ســتؤخذ 
بعــني االعتبــار، والهيئــة 
تؤمن بشعار «أطعم نفسك 
بنفســك» من خــالل زراعة 
األعالف في املزارع البديلة، 
التــي مت تخصيــص ٦٥٪ 

(زين عالم) م.مشعل القريفة خالل جولته في مركز احتاد األبقارم.مشعل القريفة وعبداحلكيم األحمد وعدد من املنتجني خالل االجتماع في مبنى االحتاد 

احلكومة لـم تقصر ورفعت الدعم إلـى ٢٠ مليونًا واألمـر مرتبط بامليزانيةنسعى لتطبيق شعار «أطعم نفسك بنفسك» من خالل زراعة األعالف في املزارع البديلة
توّجه للتواصل مع هيئة االستثمار لالستفادة من عالقاتها اخلارجية للزراعة في اخلارجال مخاوف من نقص األعالف فشركة املطاحن لديها مخزون إستراتيجي ممتاز

«السكنية» تسلَّمت عدة مباٍن خدمية 
في «املطالع» خالل سبتمبر وأكتوبر

أعلنت املؤسسة العامة للرعاية 
السكنية عن القيام بإجراءات التسلم 
االبتدائي اجلزئي لعدد من املباني 
العامة اخلدمية في مشروع مدينة 
املطالع اإلسكاني من خالل تشكيل 
جلان التســلم املكونــة من ممثلي 
اجلهــات احلكوميــة ذات الشــأن 
ومهندسي املؤسسة بغرض معاينة 
األعمال وتســليمها للجهة املعنية 

املستفيدة.
وأشارت املؤسسة في بيانها إلى 
ان التســلم االبتدائي اشتمل على 

٤ محــالت جتارية فــي الضاحية 
N٧ وفــرع الغــاز ومخفر شــرطة 
بالضاحية وخدمة املواطن ومبنى 
البلدية بالضاحية N٨ و٨ مساجد 
وسكن اإلمام واملؤذن بالضاحيتني 
N٨-N٧ ومسجد جامع وسكن اإلمام 
واملؤذن بالضاحية N٨ ومركز صحي 
عام بالضاحية N٨ ومركز إسعاف 
فرعي بالضاحية N٨ خالل شــهر 

سبتمبر.
وخالل شــهر أكتوبر استكملت 
املؤسسة التسلم االبتدائي والذي 

 ،Nشمل روضة أطفال في الضاحية ٧
مدرستني ابتدائيتني بنات وبنني، 
سوقا مركزيا رئيسيا، مبنى البريد، 
مبنى الوحــدة االجتماعية، مبنى 
تنميــة املجتمــع وأعمــال خدمات 
البنيــة التحتية ملركــز الضاحية 

.Nبالضاحية ٨
وأكدت املؤسسة انها تسعى الى 
إجناز كل املباني اخلدمية بالتزامن 
مع شروع املواطنني في االنتهاء من 
قسائمهم وبدء عملية السكن الفعلي 

لتكون كل اخلدمات متاحة لهم.

جانب من املباني اخلدمية في «املطالع»

«ذوي اإلعاقة»: دراسة متطلبات سوق العمل 
لدمج ذوي اإلعاقة في املجتمع

أكدت نائب املدير العام 
لقطاع اخلدمات التعليمية 
والتأهيل في الهيئة العامة 
لشؤون ذوي اإلعاقة العنود 
الوزان حرص الهيئة على 
دراســة متطلبات ســوق 
العمــل احمللي مــن خالل 
تقــدمي ورش عمل مالئمة 
ســعيا إلدماج األشخاص 
ذوي اإلعاقة في املجتمع.

وقالت الوزان لـ «كونا» 
التأهيلية  الورشــة  خالل 
بعنــوان «مــن صنع يدي 
٥» التي تنظمها مؤسســة 
الرعايــة املتكاملة للطلبة 
ذوي اإلعاقة إن الهيئة تولي 
اهتماما كبيرا بوضع برامج 
تأهيليــة منها ورش حية 
وفقــرات فنيــة ومعارض 
إنتاجية متهد الطريق أمام 
األشــخاص ذوي اإلعاقــة 
لالندماج في سوق العمل 

ورعاية مواهبهم.
مــن جهته، قــال املدير 

اإلعاقة ودورهم املؤثر في 
املجتمع.

ان  شــامان  وأوضــح 
املؤسســة تضم ما يقارب 
٣٣٨ طالبــا وطالبــة مــن 
ذوي اإلعاقــة، إذ تســعى 
إلــى تطويــر مهاراتهــم 
وإمكاناتهــم لدمجهــم في 
املجتمــع متحديــن نــوع 

اإلعاقة وتصنيفها.
وبني ان الفعالية تضم ما 

يزيد على ١٢ مركزا ومدرسة 
تعنى بتأهيلهم وتدريبهم، 
معربا عن تطلعه إلى املزيد 
من جتويد اخلدمات املقدمة 

من اجلهات ذات الصلة.
من جانبها، قالت والدة 
الطالب مشاري العريفي في 
مؤسسة الرعاية املتكاملة 
سوسن اجلحيل لـ «كونا» 
انها تلمست تغيرا ملحوظا 
لنشاط وتفاعل ابنها خالل 
الفعالية، اذ  مشاركته في 
انه أصبــح أكثــر تعاونا 

والتزاما ومحبا للعمل.
وأعربــت اجلحيل عن 
ابنها  ســعادتها باندمــاج 
مع فئات أخرى من مراكز 
ومؤسســة مختلفة، الفتة 
إلــى أنه شــارك أيضا في 
فعاليات أخرى مثل حفظ 
القــرآن والرياضــة والتي 
تنعكس بشكل ايجابي على 
مهاراته ولغة تواصله مع 

اآلخرين.

العنود الوزان

من املشاركني في  «من صنع يدي ٥»

مشعل شامان

الرعاية  العــام ملؤسســة 
لــذوي االعاقة  املتكاملــة 
مشــعل شــامان لـ«كونا» 
التأهيليــة  الــورش  إن 
«مــن صنع يــدي ٥» التي 
حتتفــل بعامــه اخلامس 
تبدأ نشــاطاتها تزامنا مع 
الدراسية للطلبة  املواسم 
بهــدف جمــع إنتاجاتهــم 
وإبرازهــا بشــكل يليــق 
مبكانــة األشــخاص ذوي 

ملشاهدة الڤيديو


