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أبني/األمناء/ عبداهلل البحري:
بحامس واضــح، يقوم العامل يف 
مزرعة محمد نارص باهدى يف منطقة 
برئ الشــيخ مبحافظــة أبني، جنوب 
"القمح"  اليمــن، بجني محصــول  
وفصل الحبوب عن الســنابل، بعملية 
بدائية صعبة تحتاج الكثري من الجهد 
واملثابرة للحصول عىل كميات بسيطة 

من هذا املحصول الرئييس واملهم.
خــالل الفرتة املاضيــة، ومببادرة 
طوعيــة من املــزارع محمــد نارص 
باهدى، قام بتحديد مســاحة بسيطة 
من مزرعته ألجل زراعة القمح، حيث 
نجاحًا مع جني  التجربة  حققت هذه 

املحصــول. إال أن فصــل الحبوب عن 
للمزارع  األصعب  الخطوة  هي  السنابل 
الذي لجأ إىل عدد من العامل ملساعدته 

يف هذه العملية.
ولجأ العامل إىل عملية تدعى محليًا 
بني املزارعني بـ"الدرأس"، وهي عبارة 
عن اســتخدام آلة الفرجسون واملركب 
اللباجة، وهي عملية  الدرأس  آلة  عليها 
شاقة وتأخذ جهدا ووقتا من أجل فصل 

الحبوب عن السنابل. 

بداية جديدة 
القمح يف  يبــدأ موســم زراعــة 
محافظة أبني شهر نوفمرب من كل عام 
ويستمر ثالثة أشــهر إال أن عدم دعم 
االســتمرار  املزارعني وتحفيزهم عىل 
والتوســع أبقــى الفكــرة يف إطار 

التجريب فقط.
وحول هذه التجربة يقول املزارع عمر 
مهدي باهدى يف حديثه لـ"نيوزمين": 

بدأنا زراعــة القمح بحوايل 2000 مرت 
مربع، أي ما يعادل نصف فدان، وكانت 
النتائج رائعة وأمثر عنها محصول جيد. 
ومل نســتخدم أي نوع من املبيدات وال 
أسمدة، والري كان بالطاقة الشمسية، 
فقط قمح ومــاء وكانت النتيجة إنتاج 
نحو 9 جواين صايف من حبوب القمح 

الغنية. 
ويأمل املــزارع باهــدى من مكتب 
الزراعة والري فتح مياه الســيول عرب 
القنــوات، ألن مناطقنا مل تصلها مياه 
وأضاف:  الســنوات.  لعرشات  السيول 
نحتــاج للســدود والحواجــز املائية 

وشبكات الري. 
وميــي باهــدى قائــال: نحــن 
املعنية  الجهات  نناشــد كل  كمزارعني 
برضورة االهتامم باملزارعني وبالقطاع 
كون رشيحة  املزارعني،  ودعم  الزراعي 
كبرية مــن أبناء املحافظــة يعتمدون 
بشكل أسايس يف دخلهم عىل الزراعة. 
ومل تكن تجربة املــزارع باهدى يف 

زراعة محصول القمح يف دلتا أبني هي 
األوىل. ففي عــام 2010م أجريت يف 
محافظة  شاميل  املعر  يرامس  منطقة 
أبــني تجربة ناجحة، حيــث تم زراعة 
صنفني من القمح يف مســاحة فدان 
واحــد لكل صنف فــدان، تلتها تجربة 
أخــرى يف منطقة أحــور الواقعة يف 
املنطقــة الرشقيــة يف محافظة أبني 
لثالثة مزارعني تكللت جميعها بالنجاح. 
وكذلك يف منطقــة الفيش مبديرية 
القمح  املزارعني بزراعة  خنفر قام أحد 

عىل مدى ثالثة مواسم متتالية.
عــىل الرغم مــن غيــاب الجهات 
الحكومية والسلطة املحلية التي قدمت 
وعودا كثرية بدعم جهود زراعة القمح 
وإنتاجــه، إال أن املزارعني يف دلتا أبني 
يواجهون تحديًا كبريًا يف االســتمرار 
بهذه التجربــة يف ظل االرتفاع الكبري 
يف التكاليــف وأســعار املحروقــات 

واملبيدات الزراعية. 

مبادرات ذاتية 
مبجهود  أبني،  يف  املزارعون  يجاهد 
لتوســيع  ذاتية  ومبادرات  شــخيص 
زراعة محصــول القمح يف املحافظة، 
الهام،  إنتاج هذا املحصول  والعودة إىل 
بدأت  التي  املحدودة  املســاحات  ورغم 
بزراعة محصول القمح إال أن املزارعني 
جهات  مبســاعدة  للتوسع  يطمحون 
الغذائية  املادة  هذه  لتأمني  االختصاص 

الهامة.
ويقول املهنــدس الزراعي عبدالقادر 
عىل  أرشف  الــذي  الســميطي  خرض 
العديــد من تجارب زراعــة القمح يف 
أبني لـ"نيوزمين": إن ما قام به املزارع 
باهدى مــن تجارب ومبــادرات جيدة 
وتعميم  واملســاندة،  الدعم  تســتحق 
التجربــة عىل باقــي املزارعني إلعادة 

زراعة القمح. 
قمنا  الســميطي:  املهندس  وأضاف 
بالنزول إىل مزرعــة باهدى يف قرية 
برئ الشــيخ ملشــاركة املزارعني هناك 

"الدرأس"  عمليــة  إجراء  يف  فرحتهم 
ملحصول القمح بعد أن تم حصاده قبل 
أســبوع تقريبا. موضحا: شاركنا يف 
هذا العمل ممثال عن الجمعية الوطنية 
للبحــث العلمي يف محافظة أبني، كام 
شــارك أيضا املهندس الزراعي النشيط 
العامل  وبحضور  محفوظ  عىل  زمييل 
الزراعيني وأوالدهم ليعربوا عن فرحتهم 
بهذا العمل الطيب والذي سيكون اللبنة 

األوىل عىل طريق األمن الغذايئ.
واشــار إىل أن إنتاجيــة الفدان من 
زراعة القمح كانت حصيلته طن القمح 
الغني والصايف، داعيــا املزارعني  يف 
دلتا أبــني إىل التوجــه لزراعة القمح 
بناء عىل النتائج التي ظهرت من خالل 
هذا املوســم عند كثري مــن املزارعني. 
كام ندعو معايل وزير الزراعة والرثوة 
أبني  دلتا  مزارعي  دعم  إىل  الســمكية 
ببــذور القمح املحســن أو عىل األقل 
توفريه للمزارعني القادرين عىل الرشاء 

والزراعة.

األمناء/خاص:
كشف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة 
لتنظيم شوؤن النقل الربي فارس أحمد 
شعفل اســباب تكدس املسافرين عرب 

ميناء الوديعة الربي وازدحامهم.
وقال شعفل يف ترصيح صحفي ان 
العمل يف مينــاء الوديعه الربي يجري 
عىل قدم وساق وإدارة وموظفي امليناء 
كبريه  جهود  يبذلون  االخرى  واالدارات 
جدآ يف سبيل اســتيعاب اكرب عدد من 
تفويجهم عىل  يتم  املســافرين، حيث 
السعودي  املنفذ  وصولهم  حتى  مراحل 

منعا لتكدسهم.
واســتغرب "شــعفل" من الرتويج 

لبعض وســائل اإلعــالم واإلعالميني 
يف توجيه االتهــام و اللوم عىل امليناء 
اتهامات  وهــي  الســعودي  والجانب 

باطله ليس لها اساس من الصحة.
واضاف ان االزدحــام املوجود هناك 
للجميع  العمرة  ســببه فتح تأشــرية 
القدرة  بحســب  برنامج  وضــع  دون 
ادى اىل  الربي، ما  للميناء  االستيعابية 
توافد اآلالف من املسافرين حيث وصل 
العدد من 1مارس إىل اليوم اكرث من 70 
الف مسافر )مغادرين( فقط ، ويشهد 
امليناء اقبال كبــري يف حركة الوصول 
أمس  املثال يوم  واملغادرة عىل ســبيل 
اكرث مــن 10000 مســافر مروا عربه 
وهذا احد االسباب الرئيسية لالزدحام .

وأشار "شعفل" بأن الهيئة عرب وزارة 

النقل يف تواصل مســتمر مع  األخوه 
ووزارة  واالرشــاد  االوقاف  وزارة  يف 
املحلية  والسلطة  واملغرتبني  الخارجية 

يف محافظة حرضموت من أجل ايجاد 
الحلول للمعتمريــن وتنظيم نقلهم او 
تخفيف االعداد و ايجاد الحلول املمكنه 
األخرى حســب رفــع الهيئــة املقدم 
للجهــات العليا ملا من شــأنه تخفيف 

معاناة املسافرين.
ونوة "رئيــس الهيئة " اىل أن وزارة 
النقل ممثله مبعايل الدكتور عبدالسالم 
ُحميد وزير النقل تتابع بشكل مستمر 
مايجري ووجهت بــرضوره اتخاذ كل 
التدابري ملا من شــأنه تسهيل اإلجراءت 
واستيعاب اكرب عدد ممكن وكذا العمل 
عىل انهاء بعض التجاوزات التي تقوم 
بها بعض الوحدات العسكرية من خالل 

مخاطبة وزارة الدفاع.
موضحآ بأنه تم وضع برنامج يومي 

لرشكات النقل الربي الدويل ولكل رشكة 
عدد محدد من الباصات للمساهمة يف 
تخفيف حدة االقبــال عىل املنفذ وقت 
الذروة وانشــئت نقطة فرز يف مفرق 
مديريــة العرب لفرع الهيئة بســيئون 
وتقوم  ومراقبتهــا  حركتها  لتنظيــم 
او  دفعات  للميناء عيل شكل  بإرسالها 
بعملية تفويج بتنسيق مع إدارة املنفذ .

وتطرق شــعفل إىل مخاطبة الهيئة 
لوكاالت العمرة بخصوص وضع برامج 
الزمني  الوقــت  للمعتمريــن مختلفة 
آن واحد  وتاريخ االنطالق وليــس يف 
من أجل ضامن عدم وصولهم يف وقت 
واحــد للميناء ، طالبآ من املســافرين 
الرتيث قليال من الســفر اثناء ازدحام 

امليناء الربي. 

زراعة القمح يف اأبني.. جتارب ناجحة تنتظر الدعم

هيئة النقل الربي تك�سف ا�سباب تكد�س امل�سافرين يف ميناء الوديعة الربي 

https://www.facebook.com/muradmohamedsaeed
https://www.facebook.com/muradmohamedsaeed

