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مسلمو إيطاليا يؤدون صالتهم يف الكنيسة
¿ يف مدينة غاالراتي الإيطالية ،الواقعة �شمال ميالنو ،يجتمع امل�سلمون
لل�سنة الثالثة على التوايل لإقامة �صالة الرتاويح داخل خيمة و�ضعتها
الكني�سة حتت ت�صرفهم ،حيث خ�ص�صت كني�سة «�سانت نازاريو وت�شيل�سو»
�ساحتها اخللفية ،التي مل تعد ت�ستعملها ،حتت ت�صرف اجلالية امل�سلمة
لتمكينها من �أداء �شعائر دينها خالل �شهر رم�ضان .وقد �أراد الق�س �أدريانو
كولومبو من خالل هذه املبادرة «�إر�سال �إ�شارة لفتح احلوار بني الثقافات
املختلفة» .وبالرغم من �أن ال�سكان مل يتحم�سوا لهذا اخليار يف �أول وهلة� ،إال
�أنهم يف النهاية تقبلوا الأمر ..يقطن يف مدينة غاالراتي � 50.000شخ�ص بينهم
 2500م�سلم ،وتقع يف منطقة يهيمن عليها حزب «رابطة ال�شمال» ،بقيادة
�أومربتو بو�سي ،الذي يعرف مبعاداته للأجانب.
حامد خرطاوي الناطق با�سم اجلالية امل�سلمة يف غاالراتي قال :اعتدنا �أن
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ن�ست�أجر كل يوم جمعة ملعب املدينة مببلغ  115يورو يف ال�ساعة لل�صالة ،
لكن يف �شهر رم�ضان ،يرتفع عدد امل�صلني ليبلغ نحو � 200شخ�ص ،ما يجعل
هذا الف�ضاء غري كاف الحت�ضان كل القادمني �إليه .لذا ،ف�إننا مدينون للكني�سة
بحفاوتها ولكننا نتمنى احل�صول على مكان خا�ص بنا .و�أ�ضاف :منذ �سنوات
ونحن يف �أخذ ورد مع ال�سلطات املحلية االيطالية  ،فقد قام املجل�س البلدي
بغلق مركزنا الثقايف الذي كنا ن�ستعمله لل�صالة يف  2005بدعوى �أنه غري
مطابق لل�شروط ال�صحية والأمنية .وبعد عامني من ذلك ،قامت اجلالية
امل�سلمة بفر�ض �ضريبة على �أع�ضائها حتى يت�سنى لها �شراء عمارة تبلغ
م�ساحتها  400مرت مربع وترتفع قيمتها �إىل � 300ألف يورو .املبنى كان مقرا
لإحدى ال�شركات فكان البد من احل�صول على رخ�صة لي�صبح مركز ًا دينياً،
�إال �أن ال�سلطات ال تزال ترف�ض هذا التغيري۹ .

هيسترييا كسوة العيد
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¿ تتصاعد األسعار منذ بداية الشهر الكريم ..شكاوى المواطنين من غالء المالبس ورداءتها وكذا الموضة
العتيقة والنوعية الرثة..
يؤكد عمّال المحالت التجارية والبسطات أن هناك الكثير من المالبس المعروضة مخزّنة منذ سنوات وتفتقد
الجودة تماماً ،ولم يكتف تجار المالبس برفع أسعارها بشكل جنوني ،واألفضع من ذلك أنهم يمارسون النصب
واالحتيال باستيراد أسوأ ما تنتجه مصانع الصين ودول شرق آسيا وغيرها ،وبطلبيات ذات مواصفات رديئة ربما
ال تُصدر ألي بلد في العالم إال لليمنيين الذين ال يوجد ما يحميهم.
ولمزيد من الحقائق حول هذا الموضوع كان لـ«الميثاق» جولة ميدانية لعدد من أسواق العاصمة وخرجت
بالحصيلة التالية:

استطالع :عبدالكريم املدي

 ۹عبدالفتاح يو�سف� -أحد املت�سوقني لغر�ض �شراء مالب�س
العيد قال وهو يعر�ض ما بيده من مالب�س� :إذا قلت لك كم
�سعر هذه القطع الرديئة والبالية جد ًا لن ت�صدقني ..ال�سبب
ال توجد رقابة والتجار الذين ي�ستوردون هذه الب�ضاعة
ويغالون بالأ�سعار ا�صبحوا بدون �ضمائر وي�ضعون املواطن
الغلبان فري�سة جل�شعهم يتلذذون بتعذيبه؟ ،ومن حيث
موديالت املالب�س قال :ا�س�أل عن �أ�سعارها �أما اجلودة فال
توجد مطلقاً وح ِّدث وال حرج.
داعياً �إىل ايجاد رقابة ر�سمية على الب�ضائع امل�ستوردة
ابتدا ًء من امليناء وانتهاء بالب�سطات واملحالت التجارية
وذلك من خمتلف اجلوانب.
هروب وجنب

� ۹أما حممد �أحمد غالب فقد حتدث قائ ًال :ما اجلدوى من
حديثنا و�شكوانا طاملا ونحن نر�ضخ لرحمة التجار كبار ًا
و�صغار ًا؟ يف ظل غياب الوازع الديني واالخالقي والرقابة
الر�سمية ومهما تعلل البع�ض مب�س�ألة �أو مو�ضوع ال�سوق

مجلس شباب األمانة
يختتم البطولة األوىل
¿ اختتم جمل�س �شباب �أمانة العا�صمة -اجلمعة-
البطولة الرم�ضانية ا لأوىل لأل��ع��اب تن�س الطاولة
والبلياردو و �ألعاب القوى والتايكوندو التي نظمها
املجل�س بالتعاون مع �صالة بريوت للألعاب الريا�ضية
خالل الفرتة ( )20-1رم�ضان اجلاري.
وق��ال نبيل عبدالإله راج��ح -رئي�س املجل�س ع�ضو
اللجنة الدائمة� -إن هذه البطولة هدفت �إىل خلق حالة
متميزة من التفاعل الريا�ضي والثقايف ل�شباب �أمانة
العا�صمة واك�سابهم املهارات الريا�ضية املتنوعة.
منوهاً �إىل �أن املجل�س قد حر�ص على اك�ساب ال�شباب
املعارف والثقافة الوطنية من خالل الأن�شطة التي رافقت
�أعمال البطولة كجزء من التوعية الوطنية واحلفاظ على
الهوية..
ه��ذا وق��د �شارك يف البطولة التي رعاها حممد رزق
ال�صرمي  15العباً لكل من الع�شر الفرق امل�شاركة يف
البطولة وفازت فيها مديرية �شعوب باملركز الأول و�آزال
وال�صافية يف املركزين الثاين والثالث۹.

بدعم من مؤسسة الصالح باألمانة

جمعية الريموك توزع املساعدات
الرمضانية وكسوة العيد
¿ تبد�أ جمعية الريموك اخلريية وت�أهيل ال�شباب ب�أمانة
العا�صمة اليوم االثنني بتوزيع امل�ساعدات الرم�ضانية
وك�سوة العيد للأ�سر الفقرية واملحتاجة ،وقال امل�س�ؤول
املايل للجمعية عبدالرحمن الف�صيح ان اجلمعية �ستوزع
ل���ـ(� )100أ�سرة ك�سوة العيد واملقدمة من م�ؤ�س�سة
ال�صالح االجتماعية للتنمية باال�ضافة اىل املواد الغذائية
لأكرث من (� )200أ�سرة من القمح والدقيق واالرز وال�سكر
والزيت واملقدمة من رجال االعمال والتجار.
ودعا الف�صيح فاعلي اخلري �إىل ا�ستغالل ال�شهر الكرمي
لتقدمي يد العون وامل�ساعدة للمحتاجني والفقراء تقرباً اىل
اهلل ،معترب ًا ذلك جتارة مع اهلل ال تبور۹.

تصويب واعتذار
¿ حدث خط�أ مطبعي غري مق�صود يف ا�سم مدير عام مكتب
الأوقاف والإر�شاد مبحافظة �صعدة ،يف اللقاء الذي ن�شرته
ال�صحيفة يف العدد املا�ضي.
�إذ ورد ا�سم حممد البعداين ،مدير ًا ملكتب الأوقاف
ب�صعدة ،وال�صحيح ان ا�سمه ال�شيخ مهدي �صالح
الرميي ،لذلك لزم الت�صويب واالعتذار لل�شيخ مهدي
الرميي ،على هذا اخلط�أ غري املق�صود۹.

املفتوحة فذلك هروب وجنب من قول احلقيقة ..و�أ�ضاف :ال
جودة وال �أ�سعارمعقولة وال موديالت وال �أ�شكال وال رحمة
وال خوف من اهلل ..تخيل �أنني اقرت�ضت هذا العيد مبلغ ()50
�ألفاً قيمة مالب�س �أوالدي واليوم فوجئت �أن املبلغ ال يكفي،
مع �أن املالب�س التي ا�شرتيتها من �أ�سو�أ و�أرد�أ الأنواع جودة
ونوعية ومل �أ َر مثلها منذ خلقني اهلل.
جشع غري مسبوق

� ۹إىل ذلك قال املواطن حامد �سنان ال�سدعي �إننا نعاين من
ج�شع جتار غري م�سبوق يف تاريخ البالد ..وب�صراحة �أ�صاب
بحالة من القلق واال�ضطراب النف�سي كلما �سمعت الأوالد
�أو حتى الأ�صدقاء يتحدثون عن ك�سوة العيد �أو اخلروج اىل
ال�سوق ل�شرائها..
و�أ�ضاف :لقد ا�ستطاع التجار �أن يو�صلوا النا�س اىل حالة
من االحباط والي�أ�س وحتى اجلنون ،ولقد �صار �شهر رم�ضان
والعيد بالن�سبة للمواطن عبارة عن هم وغم وم�شاكل ،بد ًال
من �أن يكون روحانية وفرحة وخ�شوعاً ومتث ًال لأخالق

تجار املالبس يبتزون
املواطنني وال رقابة

غياب الوازع الديني
عــرض املواطنون
والقانون ّ
لبطش التجار
آباء :كسوة العيد تصيبنا
بالهسترييا
ال�صحابة والتابعني وال�صاحلني ،وذلك ب�سبب الغالء للمواد
التموينية وكذا ك�سوة وم�صاريف العيد..
م�شري ًا �إىل �أن املالب�س وم�شاكلها فاقت كل توقعاته هو
وغريه من النا�س �سواء فيما يخ�ص �أ�سعارها �أو �أ�صنافها
ورداءتها.
وقال ال�سدعي� :سوء الأ�صناف واخلامات للمالب�س التي
ا�شرتيناها هذا العام يجعلنا نعتقد ب�أنها لن تقاوم حتى غ�سيل
مرة ثانية ،بل �سيتم �أخذها اىل براميل القمامة لأنها رديئة
جد ًا وك�أنها «عالقيات» «م�شمعات».
«مدعـسة»!
بضاعة
ّ

� ۹أما االخت �أم حممد من جانبها فتقول :اهلل ينتقم من ه�ؤالء

التجار الذين �أذلونا يف هذا ال�شهر الكرمي ،اهلل ال يبارك لهم..
يل �أكرث من ا�سبوع و�أنا وزوجي وبع�ض �أوالدي نت�سوق
حماولني احل�صول على مالب�س معقولة يف �أ�سعارها وخاماتها
وكلما ت�أخرنا عن ال�شراء يوماً نكت�شف ب�أن اال�سعار ترتفع يف
اليوم التايل و�أ�صحاب املحالت يغالون بالأ�سعار وال رادع
يردعهم وال ت�سعرية ملزمة لنا ولهم ..م�ؤكدة �أن جودة
املالب�س �صفر وك�أنهم ي�ضحكون بها علينا �أو يهينوننا لأن
جمتمعنا فقري ..ال يهم �أن يجلبوا من ال�صني وتايوان ب�ضاعة
«مدع�سة» �أو قد رجعت لهم من ال�صومال ،وغريها..
غالء ورداءة؟!

 ۹ويف ال�سياق ذاته و�صف وهيب عبدالغني القد�سي هذه
االيام بجنون التجار وا�سعارهم وبالذات جتار املالب�س
الذين ال يرحمون وال يكتفون بالربح امل�ضاعف مرة واحدة.
وقال :ان بع�ض الآباء والأمهات ي�صابون بحاالت نف�سية
ويفقدون اع�صابهم �أمام هذه اال�سعار واخلامات الرديئة
واملبالغة يف الأ�سعار.
مت�سائ ًال :ما الذي يعمله املوظف الذي راتبه  40و 50الفاً
�أمام هذه اال�سعار واملتطلبات؟ ال �أدري مباذا �أ�سمي التجار
وما هي الطريقة التي تفيدنا للتعامل معهم ..من الظهر اىل
قبل �أذان املغرب بربع �ساعة و�أن��ا �أط��وف ال�سوق طو ًال
وعر�ضاً ومل �أمتكن من احل�صول على مالب�س معقولة ال�سعر
والنوعية واخلامة.
متمنياً من كل اجلهات مبا فيها االعالم واملجال�س املحلية
واجلهات املعنية يف احلكومة �أن ي�ساهموا يف �ضبط هذا
التالعب واجل�شع والتخفيف من معاناة املواطن الفقري
وحتديد ًا يف اال�سا�سيات التي يحتاج اليها ووجوباً عليه
�شرا�ؤها وهي املواد الغذائية والدواء واملالب�س۹.

 151امرأة يعملن يف املسجد الحرام
تعمل  151امر�أة يف امل�سجد احلرام على تفتي�ش الزائرات
واملعتمرات عند بوابات امل�سجد ،وي�أتي هذا التفتي�ش بعدما
مت ت�سميتهن بـ»املر�شدات» ويقعن حتت مظلة الرئا�سة العامة
ل�ش�ؤون امل�سجد احلرام وامل�سجد النبوي ،حيث مت ت�سمية
�إدارتهن بـ»وحدة �ش�ؤون املر�شدات يف امل�سجد احلرام».
وت�شرف هذه الوحدة على الأق�سام املخ�ص�صة للن�ساء داخل
امل�سجد احلرام ،من خالل عدد من املراقبات امل�ؤهالت علمياً
حيث ت ِف ُد الن�ساء للم�سجد احلرام على مدار العام لأداء املنا�سك
وال�صالة.
كما تقوم وحدة �ش�ؤون املر�شدات يف امل�سجد احلرام على
تنفيذ خطة العمل خالل مو�سم �شهر رم�ضان لهذا العام 1431

وذلك بتوعية وتوجيه الزائرات بالآداب التي ينبغي التحلي
بها يف امل�سجد احلرام  ،و�إر�شادهن �إىل مواقعهن املخ�ص�صة
لل�صالة.
يذكر �أنه يعمل يف الق�سم قرابة  330مر�شدة على �أربع ورديات
� ،أما املر�شدات يف ق�سم الأبواب فيتولني تفتي�ش الزائرات �أثناء
دخولهن للم�سجد احلرام ويعمل يف هذا الق�سم  151مراقبة
 ،والالتي يعملن يف ق�سم امل�صاحف ع�شر مراقبات ي�شرفن
على متابعة خزانات امل�صاحف يف م�صليات الن�ساء وتهيئتها
و�إعدادها  ،واملر�شدات يف ق�سم ال�ساحات يقمن بتنظيم �صفوف
الن�ساء يف امل�صليات املخ�ص�صة ومنع جلو�س الن�ساء على
املمرات �أو ال�صالة فيها وتعمل يف هذا الق�سم  20مراقبة.

