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طالب النائب عبد الله الكندري بضرورة تكاتف 
اجلهود من قبل الهيئة العامة للزراعة ومعهد األبحاث 
والهيئة العامة لالستثمار لتوفير االمن الغذائي في 
ــوادر شح علي  البالد في ظل توتر املعلومات عن ب
مستوي العالم واحتفاظ  الــدول باإلنتاج الزراعي 

واحليواني لها.
وأضــاف الكندري في تصريح صحفي مبجلس 
األمة أنه تقدم مع أربعة النواب مببادرة لتوفير األمن 
الغذائي في دولــة الكويت مؤكدا ضــرورة ان تكون 
هناك وقفة جــادة لتحقيق األمــن الغذائي وحتقيق 

االكتفاء الزراعي فيها.
وبني أن املبادرة ترسم خارطة طريق لتحقيق األمن 
الغذائي وتضمن دعم حقيقي للمزارع ، إضافة الى 
انشاء مــزارع لألبقار واإلســتــزراع السمكي ومــزارع 
األسماك. وطالب الكندري بضرورة تنفيذ توصيات 
ــري تـــوازي شركة  ــة بإنشاء شركة أخ مجلس االم
املواشي لزيادة املخزون االستراتيجي مثلما تفعل 
بعض الدول.  وقال الكندري ان هذه الشركة ستقوم 
بشراء اراضي في اخلارج تعمل علي الزراعة وزيادة 
االنتاج احليواني ،مطالبا الهيئة العامة لالستثمار 

بأن يكون لها دور في هذا املجال.
وأشــار إلى أن هذه املنظومة ال تقتصر فقط علي 
توزيع املزارع واجلواخير واالستزراع السمكي امنا 

يجب ان تكون بشكل اكبر .
واوضح الكندري ان هذا امللف مت تداوله منذ عام 
1٩٨0م ولكن لالسف لم يتم تنفيذه ولكن جاء الوقت 
االن في هذه األزمة ان تكون هناك وقفة جادة للنهوض 

بالدولة في هذا املجال.
وشكر الكندري املزارعني وأهل اخلير علي دعمهم 
ومساندتهم لالنتاج الزراعي في الكويت في الفترة 
السابقة مشددا علي ضرورة ان يكون للهيئة العامه 

للزراعة ومعهد االبحاث دور اكبر في املرحلة القادمة.
وقــال ان العاقل هو من يستفيد من دروس هذه 
األزمات مشيدا بالترابط والتالحم والتكاتف بني ابناء 
الشعب الكويتي واملتطوعني مع احلكومة في مواجهة 

هذه االزمة.
وأضاف الكندري ان هناك الكثير من امللفات العالقة 
وقضايا لم حتل خالل السنوات السابقة اثرت اليوم 
علي التعاطي مــع هــذه األزمـــة وعلي سبيل املثال 
القضية املوقوتة وهي » العمالة السائبة » التي اثرت 

علي التركيبة السكانية.

سعدون حماد 

لعقد  ط��ل��ب��ًا  ق���دم���ت  ح���م���اد: 
ج�����ل�����س�����ة ب��������ش��������أن »إج������������اء 

املواطنني« من اخلارج
أوضح النائب سعدون حماد أنه قدم أمس طلبا لعقد جلسة 
ـــراع فــي عــودة املواطنني  خاصة ملجلس االمــة مــن أجــل اإلس
الكويتيني من اخلارج، مشيرا الى ان  رئيس مجلس األمة استلم 

الطلب وسيقوم بالتنسيق مع احلكومة بشأنه.
وأشار حماد الى انه تقدم مع عدد من النواب بطلب عقد جلسة 
خاصة ملناقشة خطة إجالء املواطنني من اخلارج خصوصا مع 
تفشي وباء كورونا في دول لم تعد قادرة على توفير الرعاية 

الصحية لغير مواطنيها.

ريا�ض عواد 

ــورة  ــي ص ــن تــقــدمــهــم مبـــبـــادرة ف ــن 5 نـــواب ع  أعــل
اقتراح برغبة لتعزيز ودعــم األمــن الغذائي في الدولة 
في هــذه املرحلة نظرا الحتمال تأثر الـــواردات بسبب 

أزمة)كورونا(.
وتدعواملبادرة التي تقدم بها النواب، عبد الله الكندري، 
د. بدر املال، محمد الــدالل، ثامر السويط، وعبدالله فهاد  
إلى استثمار الطاقات املوجودة في الدولة )من األرض 
ــزارع األلبان واألســمــاك( خير  واملـــزارع واجلواخير وم

استغالل والعمل على زيادة اإلنتاج الزراعي في الدولة.
كما تتضمن قيام هيئة الزراعة بوضع خطة خاصة 
لشهر رمضان بتوفير املنتجات الزراعية واحليوانية 

بصورة مناسبة.
ونص االقتراح على ما يلي:

أثناء.. فترة أزمة تفشي مرض الكورونا في دول العالم 
ومنها ما تواجهه دولة الكويت، لوحظ في اآلنة األخيرة 
ــدرة اإلنــتــاج الــزراعــي فــي الكويت لتوفير األمــن  عــدم ق
الغذائي بشكل ملحوظ، حيث أكدت لنا تلك األزمة اعتمادنا 

على استيراد تلك املنتجات أكثر من زراعتها أو انتاجها.
وحيث .. استمرار هذه األزمة العاملية وما يترتب عليها 
من شح في املنتجات وصعوبة تأمينها- ال قدر الله – في 
املستقبل مع تدهور األمن الغذائي على مستوى العالم، 
وذلك لرغبة أغلب الدول مبنع تصدر منتجاتها للخارج 

تترتب عليها آثار سلبية. 
وتطبيقا..ملبدأ )ال خير في أمة ال تأكل مما تزرعه( ، 
ولكون استمرار هذه األزمة ال قدر الله سيؤدي إلى تدهور 
األمن الغذائي على مستوى العالم والكويت، مما ينعكس 

سلباً على السوق احمللي لشحة استيراد تلك األغذية.
وقد.. يزيد األمر سوء هوعدم القدرة على رفع مستوى 
االستغالل لألراضي الزراعية في دولة الكويت ويشمل 
ــزارع  كذلك احلظائر واجلــواخــيــرومــزارع األســمــاك وم
األلبان والدواجن باإلضافة إلى تالعب التجار في أسعار 
املــزروعــات من اخلضار والفاكة بسبب سيطرتها على 

منافذ البيع. 
وعليه.. وحتى نتمكن من استثمار الطاقات املوجودة 
ــزارع  في الــدولــة )مــن األرض واملـــزارع واجلواخير وم
األلــبــان واألســمــاك( خير استغالل والعمل على زيــادة 
اإلنــتــاج الــزراعــي في الــدولــة، حيث سيشكل ذلــك داعم 
رئيسي في دعم األمن الغذائي في الدولة في هذه املرحلة، 
ومن أجل تعزيز هذا الــدور نتقدم بهذه املبادرة داعمني 
احلكومة لألخذ بها فوراً والتي تستهدف تفعيل وتعزيز 

املساهمة في حتقيق األمن الغذائي في الدولة. 
لذا فإنني أتقدم باالقتراح برغبة التالي :

مبادرة إلى الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة 
السمكية بتوفير األمن الغذائي للدولة :

1 - تشجيع أصحاب املنتجات وتسهيل اإلجراءات لهم 
في اإلنتاج الزراعي واحليواني .

2 - اإلسراع في املشروعات التي لم يتم إجنازها حتى 
اآلن )مثل مشروع األبقار ومشروع القفص املائي ( في مدة 

زمنية محددة ومعلنة.
3 - تفعيل دور اإلنتاج في كل مزرعة وزيادة اإلنتاج 
احملاصيل الــزراعــيــة واحليوانية وتنويعها وتشديد 
الــرقــابــة، حيث أن بعض الـــدول منعت تصدير بعض 
املنتجات الزراعية واحليوانية، والعمل على زراعة تلك 

احملاصيل أو انتاجها.
4 - لدينا أكثر من 5000 جاخور في الكويت املفروض 
أن كل جاخور يكون لديه 50 رأس من الغنم من أجل تنمية 
الثروة احليوانية وتوفيرها في السوق احمللي وأن تتم ذلك 

خالل فترة أشهر محددة.
5 - سرعة العمل على إزالة العراقيل اخلاصة بسبب 
عدم اإلنتاج في منطقة الوفرة والعبدلي ) نباتي حيواني ( 

وذلك لتعزيز األمن الغذائي .
6 - زيادة مزارع انتاج الدجاج اللحوم وبيض املائدة 

وفق خطة عمل.
7 - يتطلب وخاصة بعد مرور خمس سنوات من توزيع 
مــزارع االســتــزراع السمكي في الوفرة بضرورة معرفة 
مصيرها ، مع العمل على إزالــة العراقيل التي أثــرت في 

البدء في تلك املشاريع وتوفير اإلنتاج للسوق احمللي.
8 - ضرورة االهتمام باملزارع لزراعة األعالف املتنوعة 

لتعزيز احليوانات التي تربيها ) األبقار أو األغنام(.
9 - الــزام وزارة الكهرباء واملــاء عمل صيانة جلميع 
احملطات التابعة للمناطق الزراعية )) الوفرة – العبدلي- 
ــادة القوى االنتاجية حملطات التحلية  الصليبية ( وزي
وذلك استعداداً ملوسم الصيف ومنها إن تطلب األمر إنشاء 

محطات جديدة لتوليد الطاقة في هذه املناطق .
10 -إنــشــاء شــركــة زراعــيــة تساهم فيها احلكومة 

وتعلماتها ) كاملطاحن الدقيق( تقوم باستصالح األراضي 
الزراعية وزيادة اإلنتاج الزراعي واالستثمار اخلارجي في 
اإلنتاج الزراعي والعمل على زيادة املخزون االستراتيجي 

.
11 - العمل على تبني االقــتــراح املقدم ملجلس األمة 
بــضــرورة انشاء شركة كويتية حكومية تشارك فيها 
احلكومة عبر ممثليها بشتى قطاعاتها ، لتعمل على توفير 

األسماك بأنواعها.
12 - قيام الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية 
بإعداد خطة متكاملة ليتم اإلعــالن عنها بعدد املشاريع 
والبرامج التي ستقوم بها من أجل مواجهة الوباء على 
بيان اخلطة واألهداف والبرامج املطلوب بتنفيذها وتاريخ 

وجهة النفيذ.
ــاد املزارعني  13 - نقترح إيجاد حتالف كل من احت
ومنتجي األلبان وكافة االحتادات املختصة بعمل تنسيق 
وعمل مشترك مع احتــاد اجلمعيات التعاونية من أجل 
توفير املنتج الزراعي أو احليواني أو السمكي للجمعيات 

التعاونية.
14 – قيام اجلهات املختصة كهيئة الزراعة والثروة 
السمكية ومعهد األبــحــاث بالقيام بعدد مــن البرامج 
الزراعية السمكية واحليوانية بشأن الــزراعــة في ظل 
ــاع الوباء ) محميات( مختارة مع اختيار مــزارع  أوض

وأراضي لذلك.
15 - قيام الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية 
واحليوانية بوضع خطة خاصة لشهر رمضان بتوفير 
ــورة مناسبة  ــص ــة واحلــيــوانــيــة ب ــي ــزراع املــنــتــجــات ال

للمواطنني.
16 - مطلوب وضع خطة عمل للهيئة العامة للزراعة 

والثروة السمكية ملا بعد انتهاء األزمة بإذن الله تعالى.

الغذائي األمن  ودعم  لتعزيز  مببادرة  تقدموا  نواب   5

مجلس االمة 

عبدالله الكندري 

الكندري: نحتاج وقفة جادة وتكاتف اجلهود 
لتوفير األمن الغذائي وحتقيق االكتفاء الزراعي


