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زكاة الفطر
¿ عن ابن عمر ر�ضي اهلل عنهما قال «:فر�ض
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم زكاة الفطر يف
رم�ضان �صاعاً من متر �أو �صاعاً من �شعري على
العبد واحلر والذكر والأنثى ،وال�صغري والكبري
من امل�سلمني ،و�أم��ر بها �أن ت���ؤدى قبل خروج
النا�س �إىل ال�صالة».
متفق عليه واللفظ للبخاري۹
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ال�صحيفة ا�ستجلت ال�صورة احلقيقية عن واقع معاناة
املواطنني الذين يكتوون يومياً بلهب اال�سعاريف حمافظة
عدن.
املواطن عارف ال�سيد �أب لثمانية اطفال قال يف امتعا�ض
�شديد :حياتنا ا�صبحت يف قب�ضة التجار اجل�شعني ..كنا
ن�صدقهم ان �سعر الدوالر ارتفع اىل  260ريا ًال وكان مربر ًا
لرفعهم لال�سعار وحتملنا ذلك على م�ض�ض لعل وع�سى
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بد ًال من ثالثني ريا ًال قبل االرتفاع ..وت�ساءل� :أي مربر
ممكن يقنعني به التاجر او �صاحب املقهى او بائع اخل�ضر
ان ا�سعار �صرف الدوالر مرتفعة ويف الواقع انخف�ض
اىل  215ريا ًال.
احد املواطنني املارين تدخل بالقول �ساخر ًا :يف هذا
البلد مل ن�شهد قط ان ب�ضاعة ارتفع �سعرها ثم انخف�ض..
هذه قاعدة �أما االنخفا�ض ا�صبح ا�ستثناءً ..م�ضيفاً  :انه
اليوجد احد يحا�سب التجار �أو يراقبهم.
اسعار مرتفعة
املواطن يا�سر العب�سي قال :رغم انخفا�ض �سعر الدوالر
لكن اال�سعار مازالت مرتفعة والرقابة التموينية ك�أن
الأمر اليعنيها عم ًال بالقول االقت�صادي الر�أ�سمايل «دعه
مير» علماً ب�أنه حتى يف البلدان الر�أ�سمالية التي ات�سمت
بحرية التجارة وحرية ال�سوق ت�ضع �سقفاً حمدد ًا يحد
من ارتفاع اال�سعار يكون مبثابة خط احمر ف�أين نحن من
هذا النظام ،وقال  :ارى احلل يف ان تتحمل مكاتب التجارة
دورها مب�سئولية النقاذ املواطن من جحيم اال�سعار التي اال�سعار مرتفعة ،ونطالب بالنزول اىل اال�سواق واملحالت �سنخ�سر و�أ�ضاف :قولوا للحكومة ان تثبت �سعر العملة وح���ول تعليقه على انخفا�ض ���ص��رف ال���دوالر اىل
ملراقبة اال�سعار والتبليغ باملخالفني واملتاجرين بقوت حتى اليت�أرجح بني االرتفاع واالنخفا�ض ،ونحن نقدر  215ريا ًال قال  :هذا االمر مثري لل�ضحك الن ال�صيارفة
التعرف الرتاجع وال الرحمة.
ي�ضطرون خلف�ض ا�سعار الدوالر النه يف هذا ال�شهر تكرث
ظروف امل�ستهلكني لكن من �سيعو�ضننا عن خ�سائرنا.
ال�شعب.
متاجرون باألقوات
حواالت املغرتبني واموال الزكاة واالموال اخلريية..
ولالقتصاديني كلمتهم
عذر أقبح من ذنب
املواطن �سعد حممد �سامل با�صم � -صاحب بقالة يف
التواهي ،قال  :نحن ا�صحاب البقاالت ال�صغرية حالنا التاجر حممد عو�ض مبارك من جتار اجلملة حينما االقت�صادي حممد يو�سف قال :ارتفاع �سعر الدوالر لكن باملقابل ا�سعار الب�ضائع مرتفعة وحملك �سر� ..أما
مثل املواطن املغلوب على �أمره ،نعاين من نف�س تقلبات �س�ألناه عن ا�صرار جتار اجلملة ببقاء ا�سعار الب�ضائع �شكل اعباء على املواطنني والميكن التقليل من �آثارها ال�صيارفة فقد خ�سروا ج��راء تكدي�س العمالت التي
�سعر الدوالر ومن التجار الكبار جتار اجلملة و�أ�ضاف مرتفعة حتى بعد انخفا�ض �سعر الدوالر �ضحك �ساخر ًا وخطورتها ..وطبيعي انها اثرت على ا�سعار منتجات ا�شرتوها ومل يبيعوها ب�سبب متوجات �سعر الدوالر.
 :ن�شعر بامتعا�ض ا مل��وا ط��ن�ين وا�صبحنا الواجهة وقال :نحن من يعو�ضنا عن اخل�سائر جراء ارتفاع الدوالر �شركات القطاع اخلا�ص والتجار وبالتايل قل اقبال
األسعار يف املكال
�سعر ال���دوالر ولهذا نحن نبيع باال�سعار املرتفعة مثل االنخفا�ض الننا امل�ستهلكني عليها مما اوجد اعباء اخرى عليهم خالف وعن �أو�ضاع ال�سوق يف املكال حدثنا االخ عبداهلل �سعيد
امامهم لتحمل يقولون لنا
�إذا خف�ضنا اال�سعار االعباء ال�سابقة ..حتى ال�سلع اال�سا�سية التي مل يقل احل�ضرمي ال��ذي وجدناه
انخف�ض وانتم مازلتم على
اقبال امل�ستهلكني عليها بدرجة �أ�سا�سية ال جدال انها
ارت��ف��اع اال���س��ع��ار يف حني
�ست�صادف يف اال�شهر القادمة قلة اقبال م�ؤثرة.
نحن خ�سرانني بالن�سبة
لك�سب الزبائن فنحن ن�أخذ
الب�ضاعة ب�سعر اليوم من
جت��ار اجلملة ونبيعها
يف يومها بال�سعر ا ل��ذي
ي��ح��دده ال��ت��ج��ار الكبار
وهي اال�سعار املرتفعة
ح��ت��ى ب��ع��د ان��خ��ف��ا���ض
ال��دوالر ،احلقيقة نحن
نريد �ضوابط واجراءات
���ص��ارم��ة ���ض��د التجار
ال��ك��ب��ار جت��ار اجلملة
الذين ي�صرون على بقاء

ال يوجد من يوقف
جشع التجار

مكاتب الصناعة نائمة
والتجار بدون ضمائر

مساجد لحج املحروسة
¿ تتكاثر جموع المصلين بمدينة الحوطة وقراها
لدخول في بيوت اهلل في لحج القديمة الداء
الصلوات وصالة التراويح وتالوة القرآن الكريم في
شهر رمضان الفضيل.
وتعتبر مساجد لحج القديمة التي اكتسبت شهرة
على مستوى المحافظة وخارجها لما لها من طابع
معماري متميز وزخ��ارف جعلها تتميز عن باقي
المساجد االخرى ومن أهم هذه المساجد الجامع
الكبير ومسجد الدولة الذي بداخله نقوش هندية
وفخامة ويتميز بفن معماري بديع وكذلك مسجد
مساوى أقدم مساجد لحج جعلها تحتل المرتبة
االول��ى من خ�لال اهتمام الناس والمصلين..
وللحديث عن تاريخ واصالة هذه المساجد في
حوطة لحج المحروسة صحيفة «الميثاق» سلطت
الضوء على تاريخ بعض هذه المساجد وخرجت
بهذه الحصيلة :

 3مليارات إيرادات الواجبات
الزكوية بأمانة العاصمة
< امليثاق  -ماجد عبدالحميد
¿ ك�شف تقرير ر�سمي ع��ن �أن اجمايل
�إي��رادات مكتب الواجبات الزكوية ب�أمانة
العا�صمة وف��روع مديريات الأمانة و�صل
خ�لال الن�صف االول م��ن ال��ع��ام اجل��اري
2010م اىل  3مليارات و 280مليوناً و370
الف ريال.
و�أو���ض��ح التقرير ال�����ص��ادر ع��ن مكتب
ال��واج��ب��ات ال��زك��وي��ة ب��االم��ان��ة -وال��ت��ي
ح�صلت «امليثاق» على �صورة منه� -أن
الإدارة عملت على تنفيذ عدد من الربامج
والإجراءات احلديثة التي ركزت على بناء
الثقة مع املكلفني جلذبهم ،وانعك�س �أثر ذلك
على ارتفاع االيرادات.
وكانت �إيرادات مكتب الواجبات الزكوية
ب�أمانة العا�صمة خالل العام املا�ضي 2009م
قد �سجلت ارتفاعاً و�صل اىل خم�سة مليارات
و  941مليوناً و 612الف ريال بزيادة عن

«امليثاق» لحج  -وحيد الشاطري
مسجد مساوى
م�سجد م�ساوى ا ل���ذي يعترب �أق��دم
م�ساجد حل��ج تاريخياً يقع يف و�سط
ال�شارع الرئي�سي مبدينة احلوطة حيث
يزدحم فيه امل�صلون الداء ال�صلوات يف
�أوقاتها.
يعود ب��ن��ا�ؤه �إىل ع��ام 892ه���ـ ،له منرب
�أخ�ضر واعيد ترميمه وبنا�ؤه يف عام 2000
م��ن قبل فاعل خ�ير ويعترب حالياً �أ ق��دم
م�ساجد حلج.
مسجد الجامع الكبري
بني يف عهد ال�سلطان عبدالكرمي
ف�ضل ،مت ترميمه يف ع��ام 1349ه���ـ ..
امل�سجد يعترب من �أه��م م�ساجد مدينة
احلوطة ..بناه عمر بن عبداهلل امل�ساوى
يف عام 1083ه��ـ ونقل منربه من جامع
مدينة الرعاراع ثم جدده وو�سعه ال�سلطان عبدالكرمي
ف�ضل بن علي حم�سن العبديل عام 1348هـ حتى �صار
من �أجمل و�أفخم م�ساجد اليمن ..يحتوي على قبة
متميزة بزخارفها اخلارجية والداخلية ،ويتكون
امل�سجد من طابقني ا�ستغل الدور االول منه كمحالت
جتارية ي�ستخدم ريعها كوقف خلدمة اجلامع اما الدور
الثاين فقد زخرفت واجهته اخلارجية بطراز الفنون
اال�سالمية ،وله مدخالن االول من ج��داره اجلنوبي

يتجول مع �أوالده ..قائ ًال :نحمد اهلل على كل ح��ال..
الأ�سعار نار ،وغري معقولة مالب�س االطفال غالية جد ًا..
العام املا�ضي مل تكن بهذه ال�صورة املخيفة لهذا �أنا احتاج
هذا العام ملبلغ م�ضاعف عما �صرفته يف رم�ضان املا�ضي..
وكان اهلل يف عون الب�سطاء واملعوزين ..ويف عوننا جميعاً.
وعن اال�سباب الرئي�سة لذلك الغالء قال :الأ�سباب كما
يقولون الغالء العاملي ،وا�ستدرك ولكن قالوا لنا :كان
ارتفاع الدوالر عندنا فقط ،هذا االرتفاع �سبب االرتفاع
اجلنوين يف كل ال�سلع وامل��واد الغذائىة ..وكنا نتوقع
عقب تراجع الدوالر اىل  215انخفاظاً يف �أ�سعار كل املواد
والكماليات واملالب�س اال �أن جتارنا -ال �ساحمهم اهلل -مل
يخف�ضوا اال�سعار لأنهم يعرفون فقط كيف يرفعون� ،أما
م�ساعدة املواطن امل�سكني الفقري ال�ضعيف فال حتلو لهم
وكلما طالبناهم بذلك قالوا لنا :هذه �سيا�سة حكومتكم.
و�أ�ضاف :احلكومة ما ق�صرت والبنك املركزي تدخل
والأمن القومي راقب لكن من يراقب جتار ح�ضرموت؟.
� ۹أما االخ �سعيد عبداهلل �سعيد با�صريح من �أبناء
مدينة املكال فقد وجدناه يف املجمع اال�ستهالكي «او�س
ميقا» فقد حت��دث �إلينا بلهجة ا�ستنكار ق��ائ ً
�لا � :أ ي��ن
اال�ستقرار ومتطلبات �شهر رم�ضان والعيد �أخذت كل ما
لدينا ،واملرتب هذا العام جاء يف منت�صف ال�شهر الكرمي
ومعنى ذلك �أننا �سنم�ضي �أياماً �صعبة يف عيد الفطر،
وعقبه ،م�ضيفاً :للأمانة ال توجد رقابة على الأ�سعار وال
من يوقف ج�شع التجار ورفعهم للأ�سعار وهو رفع غري
مربر بعد تراجع الدوالر اىل  215ريا ًال بعد �أن كان ارتفع
وو�صل اىل  250ريا ًال وقلنا «معاد باينزل العا�صي»،
وها هو نزل واال�سعار مل تنزل والتجار طماعون ومكتب
ال�صناعة «نائم» ،يف الع�سل ،والغرفة التجارية «ما
�سيبها» ،وطالب «با�صريح» الدولة بالتدخل لوقف جماح
وطمع التجار!! وقال :البد �أن يتدخل املحافظ ويفر�ض
على مكتب التجارة مراقبة اال�سعار لأن بع�ض التجار -
للأ�سف -بدون �ضمائر!!..
 ۹يف معر�ض جدة التجاري بال�شرج التقينا االخت
هدباء �سامل باحويج تبتاع مالب�س العيد لطفلتها �س�ألناها
ح����ول ر�أي����ه����ا يف �أ�سعار ه��ذا املو�سم ..فقالت:
مرتفعة جد ًا وغالية ولكن نحن
حتت �إحلاح �أطفالنا ن�شرتي
ون�����ض��ط��ر ل��ذل��ك وق���د باعت
�شيئاً من م�صوغاتها الذهبية
لتتمكن م��ن ���ش��راء مالب�س
�أطفالها.
و�أ���ض��اف��ت :نحن ك��ل عام
ن�شرتي من هذا املعر�ض وهو
بالن�سبة لنا االف�ضل ،لكن
ه��ذا العام وج��دت ارتفاعاً
جنونياً ،و�أ�س�أل اهلل العظيم
�أن يهدي جتارنا وي�ضع يف
قلوبهم الرحمة والر �أفة
ب��ال��ب�����س��ط��اء وال��ف��ق��راء
امل�ساكني۹.

والآخ��ر من ج��داره ال�شرقي وق��د مت ترميمه يف عام
1970م.
مسجد الجفارية
يقع م�سجد اجلفارية يف اجلهة ال�شرقية للمقربة القدمية
ملدينة احلوطة ،بني يف عام 1952م ،بناه ح�سن ابراهيم
من الطني واللنب وكان يت�سع لعدد 50م�صلياً فقط ثم تو�سع
امل�سجد من بناء الربدين واالحجار الكرمية ويت�سع حالياً
م�صل مت بنا�ؤه على نفقة فاعل خري.
لأكرث من ٍ 500

مسجد بلغيث
يقع م�سجد بلغيث يف حارة بلغيث بجانب حارة
اليهود �سابقاً ،وبني امل�سجد يف 1100ه��ـ ..م�سجد
بلغيث ن�سب لعبد الرحمن بن ابراهيم والذي يعترب
�شيخاً وعالمة ذا علم ومعرفة حيث كان امل�سجد يف
ال�سابق يتكون من غرفة واحدة و�ضاحية وبركتي
ماء ،كان بجانب املقربة ،ثم قام برتميم امل�سجد
احمد بن بلغيث ثم ابنه حممد بن احمد بلغيث ثم
جرى ترميمه من قبل فاعل خري عام 1994م.
مسجد الدولة
بنى م�سجد الدولة ال�سلطان احمد حم�سن ف�ضل
العبديل عام 1292هـ و�سمي مب�سجد الدولة نظر ًا
لوجود مقربة دفن فيها معظم �سالطني حلج من
العبادل ،ا�شرف على بنائه املهند�س �سهاداة على
الكي�ش يف عهد ال�سلطان احمد ف�ضل بن احمد حم�سن العبديل
وجرى تو�سعته يف يف عهد ال�سلطان عبدالكرمي ف�ضل ،اول من
قرب فيه االمري ال�شاعر الكبري احمد ف�ضل القمندان عام 1343هـ
يف اجلهة اخللفية للم�سجد يف مقربة ال�سالطني واجلهة املقابلة
هي مدر�سة لتعليم وحتفيظ القر�آن الكرمي وامل�سجد له طابع
معماري هندي ،حيث تبلغ القبات فيه �ست قبات وفيه بئر
تعترب امل�صدر الرئي�س للماء وعلى �سطح الباحة الرئي�سة
للم�سجد مثلت ا�شكال الأبواب لها طراز ًا معمارياً رائعاً ،اما
اجلهة االمامية من امل�سجد باجتاه القبلة فتوجد قبور معظم
�سالطني حلج ..يقع امل�سجد يف قلب مدينة احلوطة۹.

الربط مليارين و  242مليوناً و  638الف
ريال ،وزيادة عن املقابل يف العام ال�سابق
له 2008م بـ 825مليوناً و 966الف ريال.
و�أرج���ع التقرير ارت��ف��اع االي����رادات اىل
اجل��ه��ود ال��ك��ب�يرة ال��ت��ي ُب��ذل��ت يف عملية
التح�صيل وفق �إج��راءات وبرامج حت�سني
العالقات مع املكلفني من بينها ا�ستحداث
عملية ت��ك��رمي �شهري و�سنوي للمكلفني
امل��ب��ادري��ن ،حيث مت تكرمي  1800مكلف
ا�ضافة اىل  97من كبار املكلفني يف عموم
مديريات االمانة.
ه��ذا وك���ان مكتب ال��واج��ب��ات ب��الأم��ان��ة
نفذ خالل العام املا�ضي برناجماً تدريبياً
ا�ستهدف  150موظفاً وموظفة بهدف تنمية
م��ه��ارات التعامل م��ع املكلفني اىل جانب
تنفيذ ب��را م��ج تدريبية داخلية ودورات
م�ستندية ُتعنى باملتابعة امل�ستمرة لتنمية
املوارد الزكوية وحتقيق �أعلى معدالت من
التح�صيل۹.

بمشاركة عربية :انطالق مهرجان
صنعاء التاسع لإلنشاد

¿�شارك �أكرث من  300من�شد مثلوا ( )22فرقة وجمعية ان�شادية يف مهرجان �صنعاء التا�سع لالن�شاد،
من جميع املحافظات ومن الدول العربية.
وقد �أو�ضح رئي�س جمعية املن�شدين اليمنيني علي حم�سن االكوع �أن املهرجان ا�شتمل على العديد
من الألوان االن�شادية واملو�شحات الدينية.
اجلدير بالذكر �أن �أكرث من ( )300من�شد مثلوا  22فرقة وجمعية ان�شادية من خمتلف حمافظات
اجلمهورية باال�ضافةاىل عدد من املن�شدين العرب من �سوريا وم�صر وال�سعودية والذين �أحيوا فعاليات
املهرجان ب�أم�سيات متنوعة ذات �ألوان خمتلفة ومتميزة حتمل طابع كل منطقة ودولة ،وذلك من خالل
تقدمي اكرث من  80عم ًال ان�شادياً جديد ًا من خمتلف �ألوان الرتاث الفني واالن�شادي اليمني الذي تزخر
به العديد من املحافظات من �أنا�شيد ومو�شحات دينية ومدائح نبوية وت�سابيح وتهليل وتعظيم هلل عز
وجل ،وغريها الكثري من �ألوان االن�شاد واملو�شحات الرتاثية اال�صيلة۹.

