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استطالع / أمني قاسم الجرموزي
الداخل إىل األسواق يلحظ الزخم الكبري لفاكهة 
العنب والذي يحتل املساحة الواسعة عىل عربات 
بيع الفواكه وعىل البسطات وكذلك يف املحالت 
بدر  الفواكه  بيع  محالت  مالكي  أحد  ويؤكد   ,
محمد ثابت أن إنتاج العنب هذا العام زاد بنسبة 
كبرية تفوقت عىل السنوات املاضية حتى أصبح 
العنب الفاكهة األكرث بيعاً ورواجاً يف املحالت ويف 
األسواق , ويضيف أن الكميات التي تصل إليهم 
من املزارعني كبرية جداً ويلجأون إىل تخفيض 
سعر البيع حتى يستنفدوا مالديهم من مخزون 

خوفا من تلفها وعدم إمكانية بيعها .
ويشري بدر إىل أن ركود الوضع االقتصادي العام 
وضعف الجانب املادي للمواطنني أدى إىل عزوف 
العنب  ضمنها  ومن  الفواكه  رشاء  عن  الناس 
عىل الرغم من انخفاض سعره وكرثة تواجده يف 
األسواق مشريا إىل أن هذا انعكس عىل تسويق 
فاكهة العنب يف الوقت الذي يزداد معدل التضخم 

يف األسواق لهذه الفاكهه .
إحصائيات

ويزداد إنتاج اليمن لفاكهة العنب من عام  اىل 
آخر وذلك لخصوبة الرتبة واألجواء املناخية 
املناسبة والتي هيأت إنتاجاً كبرياً لهذه الفاكهة 
يزداد كل عام , وبحسب إحصائية رسمية لوزارة 
الزراعة للعام 2012م  انتجت اليمن من فاكهة 

العنب 154 ألف طن بزيادة 5 أطنان عن العام 
2011م والذي أنتجت فيه اليمن 149 ألف طن 
وتعترب   , املحافظات  من  العديد  عىل  توزعت 
اليمنية يف  أبرز املحافظات  العاصمة صنعاء 
زراعة وإنتاج فاكهة العنب، حيث ُتصّدر وبشكل 
سنوي نحو %80 مما يتم إنتاجه وتصديره من 
العنب اليمني حيث أنتجت 121 ألف طن يف 
العام 2012م  عىل مساحة 10 آالف هكتار وتليها 
يف اإلنتاج محافظة صعدة بواقع 11 ألف طن ومن 
ثم أمانة العاصمة 10 آالف طن وأخرياً محافظة 

عمران 11 ألف طن .

ومن املالحظ أن بعض املحافظات ال تنتج من 
فاكهة العنب إال القليل والبعض اآلخر ال ينتج 
وذلك لظروف زراعة العنب حيث تستلزم زراعته 
طقسا باردا وهذا ال يتوفر إال من مناطق اليمن 
التي  صنعاء  محافظة  وخصوصاً  الشمالية 
تنخفض فيها درجة الحرارة يف الشتاء إىل ما 
دون الصفر ، ولذلك تعد مناطق ”بني الحارث 
وبني حشيش وخوالن وسنحان“ (بالعاصمة) 
من أخصب املناطق التي تشتهر بزراعة أكرث أنواع 

وأصناف العنب .

إنتاج فائض
من  العنب  محصول  من  الواحد  الكيلو  ويباع 
250ريـاالً إىل 350 ريـاالً وذلك حسب جودة املنتج 
وفرتة بقائه معروضا للبيع عىل أساس أنه يتم رشاء 
السلة العنب الرازقي والعاصمي واألسود بقيمة 
5200 ريـال أما الزيتون فالسلة الواحدة بـ 7 آالف 

ريـال ويباع الكيلو منه بـ 500 ريـال .
ويرى فؤاد مفضل صاحب بسطة لبيع الفواكه 
أن سعر رشاء السلة العنب من املزارعني تتفاوت 
من مزارع إىل آخر بحسب املنطقة التي أتى منها 

, ويضيف أن منطقة بني حشيش وبني الحارث 
وخوالن األكرث تواجداً يف األسواق واألكرث طلباً 
رشاء  أسعار  زالت  ما  ولذلك  الزبائن  قبل  من 
العنب من هذه املناطق مرتفعة عن باقي املناطق 

واملحافظات األخرى .
ويوضح مفضل أن التصدير املحدود إىل بعض 
الدول املجاورة كدس األسواق بفاكهة العنب وقلل 
من قيمتها كفاكهة طيبة ينتظر بدء موسمها 
الكثري من الناس , مشرياً إىل أن إقبال املواطنني 
متوسط وليس بالكثيف الذي كان يعتاد عليه 

سنويا ً .

التسويق يف  ــف  ــع وض اإلنـــتـــاج  وفــــرة  ــب..  ــن ــع التسويقال يف  ــف  ــع وض اإلنـــتـــاج  وفــــرة  ــب..  ــن ــع ال
على قارعة الطريق تشاهد ألوانًا زاهية ومتنوعة  لفاكهة العنب تزين واجهة محالت 
الفواكه وأماكن بيع الفواكه يف األسواق تجذب الناظر إليها بشدة لشراء هذه 
الفاكهه الطيبة املذاق عذبة املنظر, وقد بدأ موسم العنب بإنتاج كبري امتألت به 
األسواق واملحالت , حيث يعد محصول العنب املحصول األكرث إنتاجًا سنويا بعد املانجو 
وتمتلك محافظة صنعاء حصة األسد من هذا املحصول والذي يمثل متوسطه السنوي 
نحو %80 من متوسط زراعته وإنتاجه يف بقية املحافظات األخرى , وبنسبة 80.3% 
من متوسط مساحة الفاكهه باملحافظة أي أن مساحة العنب تزيد بحوايل ثالثة أرباع 

ونصف عن مساحة الفواكه األخرى باملحافظة .

تحليل عروض خزانة بقيمةتحليل عروض خزانة بقيمة
  92.292.2 مليار ريال مليار ريال

مت مبقرالبنك املركزي اليمني حتليل عروض شراء أذون 
اخلزانة التنافسية للمزاد رقم (856).

وذكر بيان صادر عن البنك تلقت الثورة نسخة منه أن 
القيمة اإلسمية اإلجمالية للطلبات الفائرة بلغت مليار 
و220 مليونا ريال كما بلغ متوسط معدل الفائدة لآلجال 
الثالثة (91) ، (182)و(364) (16.06%) (15.82%)

(%15.82) على التوالي.
التنافسية يوم األحد  وستفتح مظاريف الطلبات غير 

القادم.

مصادرة أكياس قمح غري صالحة مصادرة أكياس قمح غري صالحة 
لالستخدام بعدنلالستخدام بعدن

عدن / سبأ
 صادر مكتب الصناعة والتجارة بعدن أمس من أحد 
احملال التجارية مبديرية املعال ألف و 600 كيس من 
مادة القمح عبوة 50 كيلو تالفة وغير صاحلة لالستهالك 

اآلدمي.
وأوضح مدير إدارة الرقابة والتفتيش مبكتب الصناعة 
باحملافظة فضل صويلح لـ "سبأ" أن عملية ضبط كمية 
القمح التالفة متت أثناء التفتيش ومعاينة املواد الغذائية 
واالستهالكية بأنواعها ومدى صالحيتها حفاظا على قوت 

املستهلك وصحته العامة.
وأكد أنه مت اتخاذ اإلجراءات القانونية بهذا الشأن، 
ورفعها إلى ديوان وزارة الصناعة والتجارة وفقا للقوانني 
النافذة املتعامل معها مع جتار التجزئة جتاه مثل تلك 

املخالفات.

تعريف تعريف 2424 متدربًا بمبادئ  متدربًا بمبادئ 
املحاسبة باملهرةاملحاسبة باملهرة

املهرة/ سبأ
اختتمت مبحافظة املهرة أمس أعمال الدورة التدريبية 
اخلاصة باملبادئ احملاسبية ، نظمها معهد الدراسات 
املصرفية ملدة أسبوع مبشاركة 24 من موظفي البنوك 

واملؤسسات املالية غير احملاسبني .
وفي االختتام أوضح مدير فرع البنك املركزي باحملافظة 
البنا أن الدورة هدفت إلى إكساب املشاركني  عارف 
املعارف املتعلقة بشروط القروض وطرق معاجلة العمليات 

املالية وترشيد اتخاذ القرار ورسم السياسات .
وحث املشاركني على تطبيق ما تلقوه من معارف على 
التنمية  املالية لإلسهام في عملية  املؤسسات  مستوى 

املطلوبة في احملافظة .

تعز/ سبأ
التنفيذي  املكتب  ناقش 
اجتماع  يف  تعز  بمحافظة 
مدراء  أمس  عقده  مشرتك 
املحافظة  مديريات  عموم 
برئاسة األمني العام للمجلس 
املحيل محمد أحمد الحاج، 
اتخذتها  التي  اإلجراءات 
ملعالجة  املختصة  الجهات 
آثار رفع الدعم الحكومي عن 

املشتقات النفطية .
إىل  املجتمعون  واستمع 
إيضاحات مكتبي الصناعة 
والتجارة والنقل حول ما تم 
اتخاذه من إجراءات من قبل 
املكتبني ملراقبة أوزان وأسعار 
املخالفني  وضبط  الخبز 
قامت  التي  األفران  وإغالق 
برفع األسعار بصورة مخالفة 
وكذا متابعة مستوى تطبيق 
أجور نقل الركاب والبضائع 

وفقا لآللية الجديدة.
عىل  االجتماع  شدد  وقد 
واالنتهاء  اإلرساع  رضورة 
الخطط  من إعداد مشاريع 
للوحدات  العامة  واملوازنات 
اإلدارية للعام 2015م وأهمية 

املواجهات  من  االنطالق 
العامة يف إعداد  واملحددات 

الخطة واملوازنة .
العام  األمني  ووجه 
للمجلس املحيل باملحافظة 
باستيعاب  الجهات  جميع 
لخاصة  ا ت  لتزاما اال
بالعاصمة الثقافية عند إعداد 
 , واملوازنة  الخطة  مشاريع 
يتم  لن  أنه  الجميع  منبها 
اعتماد مرشوع أي موازنة إال 
بخطة عمل مزمنة ومحددة , 
ألن الخطة واملوازنة هما دليل 

عمل للعام كامل.
وأشار إىل أن العام القادم 
للنظافة  عاماً  سيكون 
واإلصحاح البيئي، باإلضافة 

إىل األمن، وبما يكفل إظهار 
تعز باملظهر الحضاري الالئق 
الذي يتناسب مع اختيارها 
 .. لليمن  ثقافية  عاصمة 
مبينا أن النظافة واألمن لهما 
األنشطة  لتفعيل  األولوية 
املختلفة  ت  لفعاليا وا

للعاصمة الثقافية .
مدراء  العام  األمني  وحث 
املديريات عىل رسعة  عموم 
إجراء حرص شامل ملشاريع 
الخطة االستثنائية الخاصة 
هذه  وأوضاع  باملحافظة 
املشاريع يف جميع مديريات 
للمكتب  ورفعها  املحافظة 
خالل  باملحافظة  التنفيذي 

أسبوع واحد .

أبني/ سبأ
ناقش محافظ أبني جمال نارص العاقل مع 
مسؤويل مرشوع التماسك االجتماعي والتنمية 
« نشوان عيل و روز سانا « سبل تعزيز املشاركة 
تعزيز  يف  املحلية  السلطة  ودور  املجتمعية 
سينفذها  التي  املختلفة  التنموية  األنشطة 
املرشوع يف مديرتي زنجبار وخنفر يف العديد من 
املياه والتعليم  القطاعات املحلية يف مجاالت 

والرصف الصحي ومشاريع األرسة .
ويف اللقاء عرب املحافظ عن تقدير السلطة 
املحلية يف املحافظة يف تعزيز الرشاكة املحلية 
مع املرشوع والعمل معا من اجل الدفع بعجلة 
الصعوبات  كل  وتجاوز  األمام  إىل  التنمية 
للتخفيف  واملعوقات بإحداث تنمية حقيقية 
من آثار الحرب التي شهدتها املحافظة خالل 

عامي 2011م – 2012م ,مؤكدا أن السلطة املحلية 
ستقدم كل العون والرعاية للمرشوع لكي يقوم 

بالدور التنموي عىل أكمل وجه.
ملخصا  املرشوع  مرشيف  قدما  جانبهما  من 
متكامال عن أهداف املرشوع وتدخالته التنموية 
يف مديرتي خنفر وزنجبار وكذا الربامج التدريبية 
التي تمت يف املديرتني للجان التنمية يف إطار 
دور املرشوع يف تمكني اللجان التنموية من رفع 
واألنشطة  والتنفيذية  التخطيطية  قدراتها 
االقتصادية املتنوعة وتمكني تلك اللجان من حل 
مختلف النزاعات التي قد تحدث أثناء تنفيذ 

املشاريع .
حرض يف اللقاء وكالء محافظة أبني وأعضاء 
خنفر  يف  العامني  واملديرين  التنفيذي  املكتب 
وزنجبار وعدد من ممثيل هيئات املجتمع املحيل .

منح فرع صندوق تمويل الصناعات واملنشآت 
الثمانية  خالل  الحديدة  بمحافظة  الصغرية 
األشهر األوىل من العام الجاري 304 قروض بقيمة 

260 مليوناً و 910 آالف ريال .
وأوضح مدير عام فرع الصندوق باملحافظة 
عبده عيل أحمد عيىس أنه تم منح 251 قرضاً 
للرجال و 53 قرضاً للنساء ، شملت 159 مرشوعاً 
مرشوعاً   48 و  إنتاجياً  مرشوعاً   97 و  تجارياً 

خدمياً.
مشرياً إىل أن تلك املرشوعات أسهمت يف خلق 

فرص عمل جديدة لعدد ألف و 520 يداً عاملة .
عرب  القروض  تدشني  أن  إىل  عيىس  ولفت 
الضمانات الربيدية خالل الربع األول من العام 
الجاري أسهم إىل حد كبري يف الوصول إىل أكرب 
مديريات  مختلف  يف  املستفيدين  من  عدد 

املحافظة .

تعز/ سبأ
املجلس  عام  أمني  ناقش 
املحيل بمحافظة تعز محمد 
أمس  لقائه  خالل  الحاج 
خبري الربنامج الوطني للري 
التابع لوزارة الزراعة والري /
املتعلقة  شارما/ اإلجراءات 
بالبدء بتنفيذ مرشوع إعادة 
الزراعية  املدرجات  تأهيل 
بمحافظتي تعز وإب واملمول 
من قبل برنامج الغذاء العاملي 
والربنامج الوطني للري بمبلغ 

6 ماليني دوالر .
وأكد اللقاء أهمية املرشوع 
املدرجات  تأهيل  إلعادة 
يف  وصيانتها  الزراعية 
وحمايتها   ، املحافظتني 
يف  يسهم  وبما  التدهور  من 
الزراعي  النشاط  توسيع 
وتشجيع املزارعني يف املناطق 
تحسني  بهدف  املستهدفة 

دخلهم املعييش .
رشح  إىل  اللقاء  واستمع 
الربنامج  عام  مدير  من 
الوطني للري املهندس خالد 
الصلوي حول مرشوع إعادة 
الزراعية  املدرجات  تأهيل 
منذ  تنفيذه  سيبدأ  الذي 
مطلع العام القادم ، وأنشطة 
تنفيذ  املتضمنة  املرشوع 
مناطق حيوية بإقليم الجند 
بإجمايل أطوال 130 ألف مرت 
طويل من املدرجات وملدة عام. 
إنه  إىل  الصلوي  وأشار 
سيتم تقييم ودراسة أثر تنفيذ 
املستفيدين  عىل  املرشوع 
تحسني  يف  إسهامه  ومدى 
األوضاع املعيشية للمزارعني 
يف  أنه  وقال  املستفيدين.. 
حالة نجاح برنامج املرشوع 
سيتم تعميمه عىل مختلف 
محافظات الجمهورية وذلك 

األغذية  برنامج  من  بدعم 
الـ  تفوق  بتمويالت  العاملي 

90 مليون دوالر.
س  املهند وضح  وأ
الدعم  برنامج  أن  الصلوي 
يتضمن توزيع مواد غذائية 
والعمال  للمستفيدين 
برامج  تنفيذ  يف  العاملني 

املرشوع .
عام  أمني  أكد  اللقاء  ويف 
محيل تعز استعداد السلطة 
تقديم  باملحافظة  املحلية 
الستكمال  التسهيالت  كافة 
بتنفيذ  البدء  إجراءات 
نجاحه..  وضمان  املرشوع 
التنمية  حاجة  إىل  مشريا 
هذه  مثل  لتنفيذ  الزراعية 
املشاريع التي تركز عىل إعادة 
الزراعية  املدرجات  تأهيل 
من  وحمايتها  وصيانتها 

التدهور .

إجراءات ملعالجة آثار رفع الدعم عن إجراءات ملعالجة آثار رفع الدعم عن 
املشتقات النفطية بتعزاملشتقات النفطية بتعز

مشاريع لتعزيز األنشطة التنموية مشاريع لتعزيز األنشطة التنموية 
بمحافظة أبنيبمحافظة أبني

منح قروض ميسرة بقيمة منح قروض ميسرة بقيمة 260260مليون مليون 
ريال بالحديدةريال بالحديدة

66 ماليني دوالر لتأهيل املدرجات  ماليني دوالر لتأهيل املدرجات 
الزراعية بمحافظتي تعز وإبالزراعية بمحافظتي تعز وإب


