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«الزراعة» استجابت لما نشرناه عن موت «الثيل»

» أعادت الخضرة لـ«الثيل» في شارع الخليج

فزعة «

• املياه تعيد احلياة �إلى «الثيل» من جديد

كتب �إبراهيم الزاهي:
ا�ستجابة ملا ن�رشته «ال�شاهد»
حت��ت ع��ن��وان «ال��ث��ي��ل يف �شارع
اخلليج ميوت عط�شاً ،قامت الهيئة
العامة للزراعة ب ��إع��ادة ت�أهيل
وزراع���ة وجتميل ���ش��ارع اخلليج
املهمل ،حيث قامت مبد خطوط
وخراطيم ري مياه جديدة ل�سقي
الأ�شجار و�إع��ادة �إحيائها بعد ان
دبلت نتيجة لنق�ص املياة وارتفاع
درجات احلرارة.
وظهر �شارع اخلليج خمتلف ًا بعد
اهتمام ال��زراع��ة بالأ�شجار التي

ب����د�أت يف ال��ع��ودة �إل���ى �شكلها
الطبيعي امل��زده��ر و�ستعود يف
الأيام املقبلة �إلى لونها الأخ�رض،
ب�شكل يليق مب�ستوى بلدنا الكويت
بوجه عام و�شارع اخلليج العربي
ب�شكل خا�ص.
وكانت «ال�شاهد» ن�رشت خرب ًا لفتت
فيه �إل��ى ان��ه مع ارت��ف��اع درجات
حرارة االجواء التي ت�شهدها البالد
مت��وت اال���ش��ج��ار وي��ج��ف النجيل
«ال��ث��ي��ل» ال���ذي ي��زي��ن �شوارعنا
بالك�ساء االخ����ضر دون مباالة
اجلهات املعنية اوالرقابية التي
خيم عليها �سبات غ�ض النظر دون

االلتفات الى الهدر امل��ايل الذي
انفقته الدولة ب�ضخ امليزانيات
ال�ضخمة لالهتمام بتزيني وجمال
�شوارع البالد التي تعك�س ثقافة
الدولة وجمالها.
ه��ذا االه��م��ال امللمو�س واملرئي
جعل «ال�شاهد» تت�سا�ؤل :مل هذا
احل��ال امل���زري ل�شوارعنا التي
انفقت الدولة عليها امليزانيات
املالية الكبرية التي لوانفقت
لعمرت وانت�شلت بلدان نائية الى
العامل املتح�رض ,ومن امل�س�ؤول
عن ذلك الهدر الذي مل ي�ستغل واين
الدور الرقابي للجهات املعنية؟!

(ت�صوير :ف�ؤاد ال�شيخ)

وك�شف م�صدر م�س�ؤول يف الهيئة
العامة للزراعة والرثوة ال�سمكية
ان العقود التجميلية التي ابرمتها
الهيئة مع ال�رشكات التجميلية
بلغت  11عقدا موزعة على  9عقودا
معنية باالهتمام وزارع��ة الطرق
وال�����ش��وارع وال���دوارت واحلدائق
العامة يف البالد كل وف��ق نطاق
جغرايف معني ,م�شرية الى قيمة
كل عقد منها ترتاوح ما بني 500
الف الى  2مليون دينار ,باال�ضافة
الى عقدين احدهما لالهتمام بطرق
و�شوارع املنطقة ال�شمالية والآخر
باملنطقة اجلنوبية.

• �إعادة اخل�رضة �إلى �شارع اخلليج

• ا�ستجابة �رسيعة لهيئة الزراعة ملا ن�رشته «ال�شاهد»

• ا�ستبدال �شبكة الري القدمية ب�أخرى جديدة

• املياه تغمر النخيل لإنقاذه من املوت

• �أثناء ري «الثيل» بعد عط�شه

• منظر رائع نتمنى ا�ستمراره يف امل�ستقبل

• النخيل يف حاجة ما�سة للمتابعة امل�ستمرة

