
ال�صحيفة ا�صتجلت ال�صورة احلقيقية عن واقع معاناة 

املواطنني الذين يكتوون يومياً بلهب اال�صعاريف حمافظة 

عدن.

املواطن عارف ال�صيد اأب لثمانية اطفال قال  يف امتعا�ض 

�صديد: حياتنا ا�صبحت يف قب�صة التجار اجل�صعني.. كنا 

ن�صدقهم ان �صعر الدوالر ارتفع اىل 260 ريااًل وكان مربرًا 

لرفعهم لال�صعار  وحتملنا ذلك على م�ص�ض لعل وع�صى 

يكون هذا  االرتفاع اآنياً و�صرعان مايزول.

فمازلنا ن�صرتي كي�ض ال�صكر باأحد ع�صر الفاً وخم�صمائة 

ريال.. وكوب ال�صاي بخم�صني ريااًل من املطاعم العادية 

بداًل من ثالثني ريااًل قبل االرتفاع.. وت�صاءل: اأي مربر 

ممكن يقنعني به التاجر او �صاحب املقهى او بائع اخل�صر 

ان ا�صعار �صرف الدوالر مرتفعة ويف الواقع  انخف�ض 

اىل 215 ريااًل.

احد املواطنني املارين تدخل بالقول �صاخرًا: يف هذا 

البلد مل ن�صهد قط ان ب�صاعة ارتفع �صعرها ثم انخف�ض.. 

هذه قاعدة اأما االنخفا�ض ا�صبح ا�صتثناًء.. م�صيفاً : انه 

اليوجد احد يحا�صب التجار اأو يراقبهم.

اسعار مرتفعة
املواطن يا�صر العب�صي  قال :رغم انخفا�ض �صعر  الدوالر 

لكن اال�صعار مازالت مرتفعة والرقابة التموينية كاأن 

االأمر اليعنيها عماًل بالقول االقت�صادي الراأ�صمايل »دعه 

مير« علماً باأنه حتى يف البلدان الراأ�صمالية التي ات�صمت 

بحرية التجارة وحرية ال�صوق ت�صع �صقفاً حمددًا يحد 

من ارتفاع اال�صعار يكون مبثابة خط احمر فاأين نحن من 

هذا النظام، وقال : ارى احلل يف ان تتحمل مكاتب التجارة 

دورها مب�صئولية النقاذ املواطن من جحيم اال�صعار التي 

التعرف الرتاجع وال الرحمة.

متاجرون باألقوات
املواطن �صعد حممد �صامل با�صم - �صاحب بقالة يف 

التواهي، قال : نحن ا�صحاب البقاالت ال�صغرية حالنا 

مثل املواطن املغلوب على اأمره، نعاين من نف�ض تقلبات 

�صعر الدوالر ومن التجار الكبار جتار اجلملة واأ�صاف 

: ن�صعر بامتعا�ض املييواطيينييني وا�صبحنا الواجهة 

�صعر اليييدوالر امامهم لتحمل يقولون لنا 

انخف�ض وانتم مازلتم على 

ارتييفيياع اال�ييصييعييار يف حني 

نحن خ�صرانني بالن�صبة 

لك�صب الزبائن فنحن ناأخذ 

الب�صاعة ب�صعر اليوم من 

ونبيعها  اجلملة  جتييار 

يف يومها بال�صعر الييذي 

يييحييدده الييتييجييار الكبار 

وهي اال�صعار املرتفعة 

حييتييى بييعييد انييخييفييا�ييض 

الييدوالر، احلقيقة نحن 

نريد �صوابط واجراءات 

�ييصييارميية �ييصييد التجار 

الييكييبييار جتييار اجلملة 

الذين ي�صرون على بقاء 

اال�صعار مرتفعة، ونطالب بالنزول اىل اال�صواق واملحالت 

ملراقبة اال�صعار والتبليغ باملخالفني واملتاجرين بقوت 

ال�صعب.

عذر أقبح من ذنب
التاجر حممد عو�ض مبارك من جتار اجلملة حينما 

�صاألناه عن ا�صرار جتار اجلملة ببقاء ا�صعار الب�صائع 

مرتفعة حتى بعد انخفا�ض �صعر الدوالر �صحك �صاخرًا 

وقال: نحن من يعو�صنا عن اخل�صائر جراء ارتفاع الدوالر 

ولهذا نحن نبيع باال�صعار املرتفعة مثل االنخفا�ض الننا 

ذا خف�صنا اال�صعار  اإ

�صنخ�صر واأ�صاف: قولوا للحكومة ان تثبت �صعر العملة 

حتى اليتاأرجح بني االرتفاع واالنخفا�ض، ونحن نقدر 

ظروف امل�صتهلكني لكن من �صيعو�صننا عن خ�صائرنا.

ولالقتصاديني كلمتهم
االقت�صادي حممد يو�صف قال: ارتفاع �صعر الدوالر 

�صكل اعباء على املواطنني والميكن التقليل من اآثارها 

وخطورتها.. وطبيعي انها اثرت على ا�صعار منتجات 

�صركات القطاع اخلا�ض والتجار وبالتايل قل اقبال 

امل�صتهلكني عليها مما اوجد اعباء اخرى عليهم خالف 

االعباء ال�صابقة.. حتى ال�صلع اال�صا�صية التي مل يقل 

اقبال امل�صتهلكني عليها بدرجة اأ�صا�صية ال جدال انها 

�صت�صادف يف اال�صهر القادمة قلة اقبال موؤثرة.

وحيييول تعليقه على انخفا�ض �ييصييرف اليييدوالر اىل 

215 ريااًل قال : هذا االمر مثري لل�صحك الن ال�صيارفة 

ي�صطرون خلف�ض ا�صعار الدوالر النه يف هذا ال�صهر تكرث 

حواالت املغرتبني واموال الزكاة واالموال اخلريية.. 

لكن باملقابل ا�صعار الب�صائع مرتفعة وحملك �صر.. اأما 

ال�صيارفة فقد خ�صروا جييراء تكدي�ض العمالت التي 

ا�صرتوها ومل يبيعوها ب�صبب متوجات �صعر الدوالر.

األسعار يف املكال
وعن اأو�صاع ال�صوق يف املكال حدثنا االخ عبداهلل �صعيد 

احل�صرمي الييذي وجدناه  

يتجول مع اأوالده.. قائاًل: نحمد اهلل على كل حييال.. 

االأ�صعار نار، وغري معقولة مالب�ض االطفال غالية جدًا.. 

العام املا�صي مل تكن بهذه ال�صورة املخيفة لهذا اأنا احتاج 

هذا العام ملبلغ م�صاعف عما  �صرفته يف رم�صان املا�صي.. 

وكان اهلل يف عون الب�صطاء واملعوزين.. ويف عوننا جميعاً.

وعن اال�صباب الرئي�صة لذلك الغالء قال: االأ�صباب كما 

يقولون  الغالء العاملي، وا�صتدرك ولكن قالوا لنا: كان 

ارتفاع الدوالر عندنا فقط، هذا االرتفاع �صبب االرتفاع 

اجلنوين يف كل ال�صلع واملييواد الغذائىة.. وكنا نتوقع 

عقب تراجع الدوالر اىل 215  انخفاظاً يف اأ�صعار كل املواد 

والكماليات واملالب�ض اال اأن جتارنا- ال �صاحمهم اهلل- مل 

يخف�صوا اال�صعار الأنهم يعرفون فقط كيف يرفعون، اأما 

م�صاعدة املواطن امل�صكني الفقري ال�صعيف فال حتلو لهم 

وكلما طالبناهم بذلك قالوا لنا: هذه �صيا�صة حكومتكم.

 واأ�صاف: احلكومة ما ق�صرت والبنك املركزي تدخل 

واالأمن القومي راقب لكن من يراقب جتار ح�صرموت؟.

۹  اأما االخ �صعيد عبداهلل �صعيد با�صريح من اأبناء 
مدينة املكال فقد وجدناه يف املجمع اال�صتهالكي »او�ض 

ييين  لينا بلهجة ا�صتنكار قييائيياًل: اأ ميقا« فقد حتييدث اإ

اال�صتقرار ومتطلبات �صهر رم�صان والعيد اأخذت كل ما 

لدينا، واملرتب هذا العام جاء يف منت�صف ال�صهر الكرمي 

ومعنى ذلك اأننا �صنم�صي اأياماً �صعبة يف  عيد الفطر، 

وعقبه، م�صيفاً: لالأمانة ال توجد رقابة على االأ�صعار وال 

من يوقف ج�صع التجار ورفعهم لالأ�صعار وهو رفع غري 

مربر بعد تراجع الدوالر اىل 215 ريااًل بعد اأن كان ارتفع 

وو�صل اىل 250 ريااًل وقلنا »معاد باينزل العا�صي«، 

وها هو نزل واال�صعار مل تنزل والتجار طماعون ومكتب 

ال�صناعة »نائم«، يف الع�صل، والغرفة التجارية »ما 

�صيبها«، وطالب »با�صريح« الدولة بالتدخل لوقف جماح 

وطمع التجار!! وقال: البد اأن يتدخل املحافظ ويفر�ض 

على مكتب التجارة مراقبة اال�صعار الأن بع�ض التجار - 

لالأ�صف- بدون �صمائر..!!

۹ يف معر�ض جدة التجاري بال�صرج التقينا االخت 
هدباء �صامل باحويج  تبتاع مالب�ض العيد لطفلتها �صاألناها 

اأ�صعار هييذا املو�صم.. فقالت: حييييول راأيييييهييييا يف 

مرتفعة جدًا وغالية ولكن نحن 

حتت اإحلاح اأطفالنا ن�صرتي 

ونيي�ييصييطيير لييذلييك وقيييد باعت 

�صيئاً من م�صوغاتها الذهبية 

لتتمكن ميين �ييصييراء مالب�ض 

اأطفالها.

واأ�ييصييافييت: نحن كييل عام 

ن�صرتي من هذا املعر�ض وهو 

بالن�صبة لنا االف�صل، لكن 

هييذا العام وجييدت ارتفاعاً 

جنونياً، واأ�صاأل اهلل العظيم 

اأن يهدي جتارنا وي�صع يف 

فة  قلوبهم الرحمة والراأ

بييالييبيي�ييصييطيياء والييفييقييراء 

امل�صاكني.۹
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التجار يعـزون االرتفاع إىل سياسة الحكومة

¿ عبر عدد من المواطنين من مختلف الشرائح االجتماعية 

عن استغرابهم وامتعاضهم من بقاء اسعار العديد من السلع 

والمواد كما هي عليه والتي أعلنها التجار اثر ارتفاع سعر 

الدوالر الى ما يقارب 260 ريااًل في األسابيع القليلة الماضية.. 

وكانوا يتوقعون تلقائيًا بمجرد انخفاض اسعار صرف الدوالر 

الذي وصل الى 215 ريااًل ان ينعكس ذلك على انخفاض 

االسعار  ال ان تظل االسعارمرتفعة.. في حين يرى الصيارفة 

ان تموجات أسعار صرف العملة احدثت خسائر للعمالت التي 

يتداولون بها في السوق شراًء وبيعًا.

تحقيق : احمد حسن عقربي - صالح العجيلي

ال يوجد من يوقف 
جشع التجار

مكاتب الصناعة نائمة 
والتجار بدون ضمائر

مساجد لحج املحروسة

مسجد مساوى
قييدم  م�صجد م�صاوى اليييذي يعترب اأ

م�صاجد حلييج تاريخياً يقع يف و�صط 

ال�صارع الرئي�صي مبدينة احلوطة حيث 

يزدحم فيه امل�صلون الداء ال�صلوات يف 

اأوقاتها.

يعود بيينيياوؤه اإىل عييام 892هيييي، له منرب 

اأخ�صر واعيد ترميمه وبناوؤه يف عام 2000 

ميين قبل فاعل خييري ويعترب حالياً اأقييدم 

م�صاجد حلج.

مسجد الجامع الكبري
مي  لكر ا عبد ن  ل�صلطا ا عهد  يف  بني 

ف�صل، مت ترميمه يف عييام 1349هيييي .. 

امل�صجد يعترب من اأهييم م�صاجد مدينة 

احلوطة.. بناه عمر بن عبداهلل امل�صاوى 

يف عام 1083هييي ونقل منربه من جامع 

مدينة الرعاراع ثم جدده وو�صعه ال�صلطان عبدالكرمي 

ف�صل بن علي حم�صن العبديل عام 1348هي حتى �صار 

من اأجمل واأفخم م�صاجد اليمن.. يحتوي على قبة 

متميزة بزخارفها اخلارجية والداخلية ،ويتكون 

امل�صجد من طابقني ا�صتغل الدور االول منه كمحالت 

جتارية ي�صتخدم ريعها كوقف خلدمة اجلامع اما الدور 

الثاين فقد زخرفت واجهته اخلارجية بطراز الفنون 

اال�صالمية، وله مدخالن االول من جييداره اجلنوبي 

واالآخيير من جييداره ال�صرقي وقييد مت ترميمه يف عام 

1970م.

مسجد الجفارية
يقع م�صجد اجلفارية يف اجلهة ال�صرقية للمقربة القدمية 

ملدينة احلوطة، بني يف عام 1952م، بناه ح�صن ابراهيم 

من الطني واللنب وكان يت�صع لعدد 50م�صلياً فقط ثم تو�صع 

امل�صجد من بناء الربدين واالحجار الكرمية ويت�صع حالياً 

الأكرث من 500 م�صٍل مت بناوؤه على نفقة فاعل خري.

مسجد بلغيث
يقع م�صجد بلغيث يف حارة بلغيث بجانب حارة 

اليهود �صابقاً، وبني امل�صجد يف 1100هييي.. م�صجد 

بلغيث ن�صب لعبد الرحمن بن ابراهيم والذي يعترب 

�صيخاً وعالمة ذا علم ومعرفة حيث كان امل�صجد يف 

ال�صابق يتكون من غرفة واحدة و�صاحية وبركتي 

ماء، كان بجانب املقربة، ثم قام برتميم امل�صجد 

احمد بن بلغيث ثم ابنه حممد بن احمد بلغيث ثم 

جرى ترميمه من قبل فاعل خري عام 1994م.

مسجد الدولة
بنى م�صجد الدولة ال�صلطان احمد حم�صن ف�صل 

العبديل عام 1292هي و�صمي مب�صجد الدولة نظرًا 

لوجود مقربة دفن فيها معظم �صالطني حلج من 

العبادل، ا�صرف على بنائه املهند�ض �صهاداة على 

الكي�ض يف عهد ال�صلطان احمد ف�صل بن احمد حم�صن العبديل 

وجرى تو�صعته يف يف عهد ال�صلطان عبدالكرمي ف�صل، اول من 

قرب فيه االمري ال�صاعر الكبري احمد ف�صل القمندان عام 1343هي 

يف اجلهة اخللفية للم�صجد يف مقربة ال�صالطني واجلهة املقابلة 

هي مدر�صة لتعليم وحتفيظ القراآن الكرمي وامل�صجد له طابع 

معماري هندي، حيث تبلغ القبات فيه �صت قبات وفيه بئر 

تعترب امل�صدر الرئي�ض للماء وعلى �صطح الباحة الرئي�صة 

للم�صجد مثلت ا�صكال االأبواب لها طرازًا معمارياً رائعاً، اما 

اجلهة االمامية من امل�صجد باجتاه القبلة فتوجد قبور معظم 

�صالطني حلج ..يقع امل�صجد يف قلب مدينة احلوطة.۹

¿ 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��الل 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 :

»امليثاق« لحج - وحيد الشاطري

بمشاركة عربية: انطالق مهرجان 
صنعاء التاسع لإلنشاد

¿�صارك اأكرث من 300 من�صد مثلوا )22( فرقة وجمعية ان�صادية يف مهرجان �صنعاء التا�صع لالن�صاد، 
من جميع املحافظات ومن الدول العربية.

وقد اأو�صح رئي�ض جمعية املن�صدين اليمنيني علي حم�صن االكوع اأن املهرجان ا�صتمل على العديد 

من االألوان االن�صادية واملو�صحات الدينية.

 اجلدير بالذكر اأن اأكرث من )300( من�صد مثلوا 22 فرقة وجمعية ان�صادية من خمتلف حمافظات 

اجلمهورية باال�صافةاىل عدد من املن�صدين العرب من �صوريا وم�صر وال�صعودية والذين اأحيوا فعاليات 

املهرجان باأم�صيات متنوعة ذات األوان خمتلفة ومتميزة حتمل طابع كل منطقة ودولة، وذلك من خالل 

تقدمي اكرث من 80 عماًل ان�صادياً جديدًا من خمتلف األوان الرتاث الفني واالن�صادي اليمني الذي تزخر 

به العديد من املحافظات من اأنا�صيد ومو�صحات دينية ومدائح نبوية وت�صابيح وتهليل وتعظيم هلل عز 

وجل، وغريها الكثري من األوان االن�صاد واملو�صحات الرتاثية اال�صيلة.۹

> امليثاق - ماجد عبدالحميد

ن اجمايل  اأ ¿ ك�صف تقرير ر�صمي عيين 
اإيييرادات مكتب الواجبات الزكوية باأمانة 

العا�صمة وفييروع مديريات االأمانة و�صل 

خييالل الن�صف االول ميين الييعييام اجليياري 

2010م اىل 3 مليارات و280 مليوناً و370 

الف ريال.

واأو�ييصييح التقرير اليي�ييصييادر عيين مكتب 

الييواجييبييات الييزكييوييية بيياالمييانيية- والييتييي 

ح�صلت »امليثاق« على �صورة منه- اأن 

االإدارة عملت على تنفيذ عدد من الربامج 

واالإجراءات احلديثة التي ركزت على بناء 

الثقة مع املكلفني جلذبهم، وانعك�ض اأثر ذلك 

على ارتفاع االيرادات.

وكانت اإيرادات مكتب الواجبات الزكوية 

باأمانة العا�صمة خالل العام املا�صي 2009م 

قد �صجلت ارتفاعاً و�صل اىل خم�صة مليارات 

و 941 مليوناً و612 الف ريال بزيادة عن 

الربط مليارين و 242 مليوناً و 638 الف 

ريال، وزيادة عن املقابل يف العام ال�صابق 

له 2008م بي825 مليوناً و966 الف ريال.

واأرجيييع التقرير ارتييفيياع االيييييرادات اىل 

اجلييهييود الييكييبييرية الييتييي ُبييذلييت يف عملية 

التح�صيل وفق اإجييراءات وبرامج حت�صني 

العالقات مع املكلفني من بينها ا�صتحداث 

للمكلفني  و�صنوي  �صهري  تييكييرمي  عملية 

املييبييادرييين، حيث مت تكرمي 1800 مكلف 

ا�صافة اىل 97 من كبار املكلفني يف عموم 

مديريات االمانة.

هييذا وكيييان مكتب الييواجييبييات بيياالأمييانيية 

نفذ خالل العام املا�صي برناجماً تدريبياً 

ا�صتهدف 150 موظفاً وموظفة بهدف تنمية 

مييهييارات التعامل مييع املكلفني اىل جانب 

تنفيذ بييرامييج تدريبية داخلية ودورات 

م�صتندية ُتعنى باملتابعة امل�صتمرة لتنمية 

املوارد الزكوية وحتقيق اأعلى معدالت من 

التح�صيل.۹

3 مليارات إيرادات الواجبات 
الزكوية بأمانة العاصمة

زكاة الفطر
¿ عن ابن عمر ر�صي اهلل عنهما قال :»فر�ض 
ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم زكاة الفطر يف 

رم�صان �صاعاً من متر اأو �صاعاً من �صعري على 

العبد واحلر والذكر واالأنثى، وال�صغري والكبري 

من امل�صلمني، واأميير بها اأن تييوؤدى قبل خروج 

النا�ض اإىل ال�صالة«.

 متفق عليه واللفظ للبخاري۹


