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الصقيع يتلف الصقيع يتلف 8080 % من املحاصيل الزراعية يف ذمار 

ــم إىل انحسار  ــع  هذا  املوس ــون موجة الصقي ــع تك ويرج
ــوم وتدفق كتلة هواء باردة  ــة وخلو السماء من الغي الرطوب

من شمال الجزيرة العربية .
ــب الزراعة  ــام مكت ــاري– مدير ع ــالل الجش ــدس ه املهن
ذمار، أفاد بأن محافظة ذمار التي تعترب من أهم املحافظات 
ــات املزروعة ألصناف  ــة من حيث اإلنتاج واملساح الزراعي
ــة صقيع شديدة أثرت  ــرضوات املختلفة تعرضت ملوج الخ
ــذا املوسم ،حيث  ــىل املحاصيل املزروعة يف ه بشكل كبري ع
ــذه املوجة إىل إىل إتالف 80 %من املحاصيل الزراعية  أدت ه
ــا –  ــار (البطاط ــل الخض ــا محاصي ــا ويف مقدمته بأنواعه
ــة  ــة املحمي ــر الزراع ــة إىل تأث ــة) إضاف ــم –الكوس الطماط

(الزراعة داخل الصوب البالستيكية) تأثراً كبرياً.
ــي يف املحافظة نفذ  ــاد الزراع ــاز اإلرش ــأن جه ــاً ب منوه
ــام التوعوية  ــارات امليدانية التفقدية واألي ــن الزي العديد م
ــة املحاصيل  ــة وقاي ــني كيفي ــف املزارع ــة لتعري واإلرشادي

الزراعية من الصقيع .
تلف الخضروات

ــي– مدير  ــالح املرشق ــدس ص ــح املهن ــه أوض ــن جتهت م
ــاد الزراعي بالوزارة - أن الصقيع يختلف تأثريه عىل  اإلرش
ــا لدرجات  ــك حسب تحمله ــات ألخر وذل ــات من نب النبات
ــا وأصنافها ومرحلة نموها مؤكدا  الحرارة وحسب أنواعه

ــل الخضار التي تعترب  ــرث النباتات ترضرا هي محاصي أن أك
ــة نموها  نتيجة  ــل  التي يف بداي ــاً  ، واملحاصي ــرث استهالك أك
ــف رسيان العصارة يف كثري من النباتات بسبب تجمدها  توق
ــرضرة  مما يلحق  ــوت النباتات املت ــا يؤدي إىل تلف وم ، مم

أرضاراً اقتصادية يتكبدها املزارعون.
طرق وقاية

ــرق الوقاية من  ــىل املزارعني اتباع ط ــد املرشقي أن ع وأك
الصقيع ملنع أرضاره والتقليل منها من خالل  االهتمام بري 
ــر عند توقع حدوث الصقيع   ــال أو يف الصباح الباك األرض لي
ــوم بنسبة 2%  ــات وسلفات البوتاسي ــر فوسف ورش السوب

واستخدام التعفري بالكربيت للحد من رضر الصقيع  .
ــاب والحفاظ عىل  ــن األعش ــة  التخلص م ــا بأهمي منوه
ــاب واملخلفات والحفاظ  ــة نظيفة من األعش الرتبة املحيط
عىل رطوبة الرتبة خاصة يف البيوت املحمية والعمل عىل سد 
جميع الفتحات والثقوب املوجودة بالغطاء البالستيكي . 

أرضاره  ــف  تتوق ال  ــع  الصقي أن  إىل  ــي  املرشق ــار  وأش
ــىل الرثوة  ــل أيضا يؤثر ع ــل الزراعية فقط ب ــىل املحاصي ع
ــة  ــرثوة الحيواني ــي ال ــني مرب ــاً املزارع ــة  ، ناصح الحيواني
ــري اإليواء املناسب لألبقار  والدواجن والنحل برضورة توف
ــك األماكن  ــاردة وان تكون تل ــايل الشتاء الب ــام يف لي واألغن
معرضة لدخول أشعة للشمس يف فرتات النهار وعىل مربي 

ــدم فحص الخاليا يف فرتات  ــل تغطية خاليا النحل وع النح
الصقيع ويفضل نقلها ملناطق دافئة فرتة الصقيع .

محاصيل مقاومة
ــر إدارة اإلرشاد  ــار املهندس فؤاد الكوري مدي بدوره أش
ــة الصقيع التي اجتاحت  ــب الزراعة ذمار إىل أن موج بمكت
ــق لها مثيل  ــار لم يسب ــددة يف اليمن ومنها ذم ــق متع مناط
ــت أرضاراً فادحة تكبدها  ــا ألحق ــة  وأنه ــوام السابق يف األع
ــار تمثلت يف  ــم يف محافظة ذم ــذا املوس ــون خالل ه املزارع
ــارات من األرايض  ــات واسعة وعرشات الهكت إتالف مساح
املزروعة وأهمها  الطماطم والبطاطا  وخاصة عىل النباتات 
ــريا إىل انه حتى نبات القات  ــة واملزروعة حديثا  ، مش الغض

املغطى لم يسلم من موجة الصقيع  هذه.
الفتا إىل  أهمية  أخذ املزاعني للحيطة والحذر والتدخني 
ــارات والزيوت  ــارات السي ــر باستخدام إط ــاح الباك بالصب

ــار الصقيع عىل  ــف من آث ــريه للتخفي ــش وغ ــة  والق الحارق
مزروعاتهم.

ــل هكذا  ــون بالزراعة يف مث ــن يرغب ــني م ــا املزارع ناصح
ــار والحبوب  ــن الخض ــاف م ــض األصن ــة بع ــم بزراع موس
ــل الكوبش والبصل  ــة نوعا ما للصقيع مث والفاكهة املقاوم
ــرياً إىل أن  ــري العلفي ، مش ــوب كالشع ــن الحب ــة وم والسلط
ــان والتوت   ــة األوراق مثل الخوخ والرم ــة املتساقط الفاكه
ــل انها تعطي محصوًال  ــرب أكرث األنواع تحمال للصقيع ب تعت
ــا دون الصفر  ــاض درجات الحرارة إىل م ــازاً عند انخف ممت
ــح الرباعم  ــة لتفت ــربودة الكافي ــات ال ــا عىل ساع وحصوله

والنموات الساكنة .
التزام المواعيد

ــر إدارة وقاية  ــس العيزري–مدي ــح املهندس ان كما أوض
ــع عىل النبات  ــة ذمار أن أرضار الصقي ــات بمكتب زراع النب

ــل يف  األرضار بالرباعم الزهرية من حيث نقص اإلزهار  تتمث
ــار وتشوه  ــراب نمو الثم ــذي يؤدي إىل اضط ــا وال أو تعفنه
أشكالها مما يؤثر عىل قيمتها الرشائية ويتسبب يف خسائر 

اقتصادية للمزارع ,
ــد الزراعية وعدم  ــزام باملواعي ــة  االلت ــىل أهمي ــدا ع مؤك
ــد املحتمل حدوث  ــة يف املواعي ــني بالزراع ــرة املزارع مغام
ــل  الحق ــل  ــع األرض وشك ــار موق ــا واختي ــع فيه الصقي

الطبوغرايف  ألن ذلك يقلل من أرضار الصقيع .
ــال الزراعية من  ــام باألعم ــة القي ــزري بأهمي ــوه العي ون
ــت األشجار والنباتات  ــص األعشاب التي تنمو تح حيث ق
ــم األشجار  ــارد وتأخري تقلي ــة لترصيف الهواء الب املزروع
ــة  ــع كتغطي ــن إرضار الصقي ــد م ــل للح ــدام وسائ واستخ
ــاش والتدخني واستخدام نشارة الخشب  املحاصيل بالقم

أو القش لتدفئة املحاصيل .

ــرضب مناطق ومحافظات متعددة يف اليمن أهمها  يشهد  ــاء هذا العام موجة صقيع  قوية ت شت
محافظة ذمار، عمران ، صنعاء ، البيضاء التي تشهد انخفاضاً كبرياً يف درجات الحرارة 
ــت إىل 4 درجات تحت الصفر، خاصة محافظ ذمار وجبل النبي شعيب إىل الغرب من صنعاء، ملحقة  وصل
ــق مما أدى إىل ارتفاع أسعارها  ــة واتالفاً ملساحات واسعة منها يف عدة مناط ــل الزراعي أرضاراً يف املحاصي
ــاع الزراعي  ــني واملختصني يف القط ــالع لبعض املعني ــالل هذا االستط ــول الطماطم ، من خ ــة محص خاص

سنتعرف عىل آثار الصقيع عىل القطاع الزراعي ووسائل الحد منها.
تحقيق / نبيهة محضور 

ــي ــود الدروان ــد حم ــف محم ــهيد يوس الش ــد ــي ــه ــــة ش ــــص ق

رق .. هو ذاك الطريق امليلء بعشق  أجمل الطُّ
ــاء واألشالء ،  ــات الوغى املحفوف بالدم ساح
ــه ، فلوال املجاهدون  طريق الجهاد يف سبيل الل
ــرص.. إن الله  ــا طعماً للعزة والن ــد الله ملا ذقن بع
ص  ــم ، ليمحِّ ــّنئ يف نرص املؤمنني وتمكينه لُيَبّط

الذين آمنوا ويخترب ثباتهم وإيمانهم .. 
ــام الدنيا راغبني  ــوا و ما أسفوا عىل حط ذهب
ــان نفوسهم و يستقر  ــوان الله يمأل اإليم يف رض
ــاة رغد فيها  ــني يف أرواحهم  مشتاقني لحي اليق
ــوز نعيم ال تعد و ال تحىص و راحة ال ينغصها  كن
ــادة ال يخالطها هم أو شقاء  كرب أو بالء، و سع
و بيع ما  خاب صاحبه بل فاز و ارتقى... سلكوا 
ــة و  ــى ثابت ــة بخط ــرب إىل الجن ــق األق الطري
ــة قوية و أرواح ال تهاب املوت، املجاهدين  عزيم
العظماء القابضني عىل الزناد أصحاب األقدام 
ــرؤوس العالية و الهامات  ــة املباركة و ال الحافي

الشامخة.
ــة جهاد  ــد له قص ــي عن مجاه ــا تحك قصتن
تسحر العقول و تضاهي يف روعتها نور الشمس 
و ضياء القمر هي قصة املجاهد  (يوسف محمد 

حمود الدرواني).
ــد العظيم  ــذا املجاه ــالق ه ــت بداية انط كان
ــرية إىل عمران  ــب يف زيارات كث ــا كان يذه عندم
ــدورات ثقافية جعلت  ــق ب ــدة حيث التح وصع
ــرف من خاللها الله معرفة  منه مؤمناً صادقاً ع
حقيقية وتحرك تحركاً جاداً وحقيقياً يف ميدان 
ــود من بعض  ــاد، وحينما كان يع ــل والجه العم
زياراته إىل أرسته كان يحثهم عىل الجهاد وعىل 
ــن فعل األشياء  ــوان الله ويحذرهم م طلب رض
ــل واالستمرار فيها و  ــب الله عز وج التي تغض
ــه ويستغفر  ــب أن يعرتف بذنب ــان يج أن اإلنس
ــن سبتمرب شارك  ــوب منه، ويف ثورة الـ21 م ويت
ــف الدرواني يف جميع املظاهرات  املجاهد يوس
ــن اللجان الشعبية التي  واالعتصامات وكان م
ــت الحرب  ــم وصنعاء حتى أت ــت تؤمن يري كان
ــق إىل الجبهات  ــان أول من انطل ــىل اليمن وك ع
ــاع نفسه  ــه قد ب ــان يقول أن ــل قريته وك ــن أه م
ــان يثقفهم  ــود إىل أرسته ك ــا كان يع ــه وعندم لل
ويعرفهم ويحكي لهم عن انطالقته هو أصدقاؤه 
ــم سلكوا درب  ــن دوافعهم وأنه ــدون وع املجاه
ــن  ــيل والحس ــام ع ــم درب اإلم ــاد العظي الجه
ــزات التي كانت  ــني ويحدثهم عن املعج والحس
ــارب والحيات التي كانت  تحدث لهم وعن العق

ــم يخرجون من أماكنهم فتأتي  تأتيهم وتجعله
ــا، لم يكن  ــن التي غادروه ــخ إىل األماك الصواري
ــي أرض امليدان  ــادر الشهيد يوسف الدروان يغ
ــب جروحه وكان يقول ألهله أنه لم يكن  إال بسب
ــار ولكن الجراح  ــم إال بعد االنتص ــد زيارته يري
ــارضات التوعوية  ــه يعود وكان يقيم املح جعلت
ــاد ويف ذات مرة  ــويص أهله بالجه والثقافية وي
ــرشف والبطولة لدغه عقرب يف  وهو يف جبهة ال
ــه وكانت تأمله  جدا ولكنه لم يكن يخرب أهله  قدم
ــه وكانوا يقولون له صحتك ليست عىل ما  بآالم
ــن جهاد وتضحية و  ــرام يكفيك ما قد قدمت م ي
ــان يقول لهم: "و الله إني أستحي أنكم ال زلتم  ك
ــي و و الله ال أترك  ــن الوع ــذا الحد القارص م به
الجهاد فقد بعت نفيس لله".. حتى مستحقات 
هذا املجاهد العظيم يوسف الدرواني ومعاشه 
ــان ينفقه جميعا يف سبيل الله و إذا سأله أحد  ك
ــه: "لقد بعت نفيس فما بالكم  عن ذلك فريد علي
باملال وهل املال أغىل من نفيس" وكان يعجزهم 

بقوله وقوة إيمانه.
ــف  ــل يوس ــد البط ــد املجاه ــل الشهي تحم
ــان يتصف  ــا ك ــرشف مل ــة م ــي مسؤولي الدروان
ــالص والصفات  ــان واإلخ ــم اإليم ــن عظي به م
ــاذا ال تعالج نفسك  ــة وكانوا يسألونه مل القيادي

ــأن عمله مسؤولية  ــرشف فريد عليهم ب وأنت م
ــب املال،  ــت للغرور وح ــه و ليس ــرية أمام الل كب
ــه وأهله  ــان يأتي إىل قريت ــان ك ــة رمض ويف بداي
ــة ويقيم لهم  ــم يف دورة صيفي ــوم بتدريسه ويق
ــض  ــان البع ــة وك ــة الثقافي ــارضات الديني املح
يقول له: (ملاذا ال تظل يا يوسف معنا وتدرسنا 
ــم: (( بالله عليكم  ــا جهاد) فيقول له فهو أيض
ــه يوم  ــول لل ــاذا سأق ــذا وم ــون يل ه ــل ترض وه
ــاد أوال يكون يف الجبهات)).  القيامة؟! ، فالجه
ــف الدرواني سالم  ــد املجاهد يوس ــان الشهي ك
ــل بيته عىل  ــن أه ــع النساء م ــه يشج ــه علي الل
ــة وتوعية بقية النساء  إقامة املناسبات الديني
ــم الثقافة  ــن لتعل ــع األول له ــو املشج ــان ه فك
ــن النجاح  ــن إذا أردت ــان يقول له ــة و ك القرآني
ــدن  الكثري من الناس  ــن الله العون وستج اسأل
يتفاعلون معكن، وكان يقول ألهله عندما يغادر 
ــي  ــيل ألنن ــوا ع ــوا أو تبك ــات التحزن إىل الجبه
ــات العز و  ــة يف جبه ــد فرتة طويل ــع الله، و بع م
ــف إال بسبب إصابة يف يده  الكرامة لم يعد يوس
ــم يجرها بل فضل  ــرر له الدكتور عملية ل وقد ق
الذهاب مليدان القتال، قلق عليه أهله فتواصلوا 

بأصدقائه الذين أخربوهم بأن يده قد شفيت.
ــف الدرواني يتقدم  كان البطل الشهيد يوس

ــوف االقتحامات ويف أحدها أصيب يوسف  صف
ــرح عدد من أصدقائه  يف صدره، واستشهد وج
وظل يف املستشفى أكرث من أسبوع وجاء لزيارة 
ــه كانت سيئة  ــريا وحالت ــرح كان كب ــه و الج أهل
ــة: "إذا جئت  ــة وعزيم ــل شجاع ــال لهم بك وق
اليوم و هذا ألنني جريح فبإذن الله لن آتي املرة 

القادمة إال و أنا شهيد".
ــد البطل يوسف الدرواني ينصح  كان الشهي
ــم عىل سماع املحارضات  أهله باالنفاق ويحثه
ــن حولهم، وأوصاهم إن جاء خرب  وعىل تغيري م
ــا بالزغاريد والفل  ــألوا الدني استشهاده أن يم

والرصخة.
ذهب يوسف إىل رداع وكان ال يزال يعاني من 
ــرر بهم وأقام  ــرح وزار هناك املساجني املغ الج
ــؤالء املغرر بهم أحبوا  ــم املحارضات حتى ه له
يوسف لحسن معاملته وإيمانه الكبري وثقافته 
القرآنية ولم يكونوا يريدونه أن يفارقهم وكانوا 
يقولون له بأنهم سينطلقون إىل الجبهات بعده. 
جاء نبأ استشهاد هالل أعز أصدقاء يوسف، 
ــة لتشييعه ثم انطلق إىل  ــاد يوسف إىل القري فع
ــى أن يصطفيني الله  ــة و كان يقول أتمن الجبه
ــدا وأنام إىل جوار صديقي هالل الذي كان  شهي
ــي حتى يف الجنة، استشهد  يقول يل أنت تتبعن

بعد نصف شهر أحد أصدقائه املجاهدين و بعد 
ــه و قال املجاهد  ــام استشهد ابن عم خمسة أي
ــف الدرواني أن الحياة بدون رفاقه  البطل يوس
ــة التحق يوسف  ــد فرتة بسيط ــة لها وبع ال قيم

بأصدقائه شهيداً يف ساحات الكرامة.
ــن الفراق  ــد وفاة الشهيد م ــت األرسة بع عان
ــىل السري يف  ــا ع ــا و تصميم ــا ازدادت عزم لكنه
ــد و كلهم يقني أن النرص بإذن  نفس درب الشهي

الله قريب.
السالم عىل املجاهدين األبطال يف كل الثغور 
السالم عىل األبطال األوفياء يف كل امليادين 
السالم عىل صانعي االنتصارات والكرامات 
ــذا الوطن ويامصدر  ــالم عليكم يافخر ه الس

عزته 
ــة وثانية  ــم يف كل ساعة ودقيق ــالم عليك الس

ويف كل وقت وحني 
ــا التي  ــف أقالمن ــى تج ــم حت ــالم عليك الس

تحكي عن بطوالتكم وانتصاراتكم.. 
السالم عليكم إىل أبد اآلبدين..

ــط يف كل ثغور  ــل مجاهد مراب ــالم عىل ك  الس
هذا الوطن الغايل

ــم الله..  ــم الله.. حماك ــم الله.. حفظك  نرصك
ثبت الله أقدامكم... وإنا ملنترصون.

إعداد/ زينب الشهاري

الخضروات أكرث تضررًا
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