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افتتاح مسجد اإلمام الشوكاني في العاصمة
افتتح وزيــر االوقــاف واالرشــاد حمود عباد مسجد االمام 

الشوكاني والذي يقع في مديرية معين أمانة العاصمة. 
وفي حفل االفتتاح أكد وزير االوقــاف أن المسجد يشكل 
أداة من أدوات الخير في تكريس معاني األخوة اإلسالمية بين 
أطراف المجتمع، مبنيًا على أسس من التقوى التي تجعل كل 
الناس يستشعرون بأهمية وطنهم والعمل من أجله وإزالة 

الخالفات والضغائن. 
ولفت وزير األوقاف إلى ضرورة محاربة كل مظاهر التكفير 
والتفسيق والــتــطــرف وضــــرورة تكريس قيم االعــتــدال 
والوسطية قيم القرآن وقيم رسول الله- عليه افضل الصالة 
والتسليم- التي ستكون حصنًا لألجيال وتقود نحو مرضاة الله 

سبحانه وتعالى. العدد:  (١٧١٦)
االثنين

 23 / 6 / 2014م  
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للمرة األولى.. رمضان يثير مخاوف اليمنيين

معاناة مستمرة

فــي بــدايــة جولتنا االستطالعية لعدد مــن اســواق 
العاصمة صنعاء التقينا األخ عبده مقبل الوشاح والذي 
تحدث قائًال: تعلمون أن شهر رمضان المبارك هو 
شهر الخير والمحبة واإلخاء والتسامح، لكنه يهل علينا 
واسعار المواد الغذائية مرتفعة جدًا والدقيق كذلك 
غير متوافر ويظل المواطنون يجوبون المحالت بحثًا 
عنه، واضاف :غالء األسعار يلمسه الجميع وتحديدًا في  
هذه األيام ولكل المواد الغذائية وغيرها.. وعلى الرغم 
من فرحة استقبال شهر رمضان المبارك الذي يهل 
ضيفًا كريمًا على األمة اإلسالمية جميعًا ولكن لألسف 
أصبح ما يشغل تفكير الجميع هذه األيــام هو كيف 
يمكن توفير متطلبات هذا الشهر.. وكيف سيكون 
حال الفقراء الذين ال يملكون قوت يومهم بالذات في 
هذا الشهر.. فهل سيخاف التجار الله في هذه الفئة من 
المجتمع اليمني ويسعون إلى إسعادهم في ظل حكومة 
فاسدة عليها مسؤولية إسعاد شعبها ولكنها اليوم 
تهينه وتسرقه وتنهب أمواله، فيجب أن تؤدوا األمانة 
الملقاة على عاتقكم أيها الصحافيون ويجب أن تفضحوا 
كل التجار الجشعين والمتالعبين بأقواتنا دون أي رقيب 
عليهم من قبل الدولة التي كأن األمر ال يعنيها في األول 

واألخير وألنها هي راضية عما يفعلونه بالمواطنين.
حلول عملية

ويوافقه الرأي المواطن محمد ناجي  حيث قال : ارتفاع 
األسعار يزداد عامًا بعد آخر فيما دخل المواطن سواء 
أكان موظفًا أم غير موظف لم يعد يكفيه.. والبد من 
البحث عن حلول واقعية تخفف من األزمات التي يعاني 
منها المواطنون ومنها زيادة الرواتب قد تكون جزءًا من 
الحل، وتوسيع شبكة الضمان ألن هناك من ال يعمل وهو 
يتعرض لنفس الضغوط ومن حقه أن يعيش فتدهور 
مستوى معيشة الناس يفرض على الحكومة أن تقلص 
من النفقات البذخية ومحاربة الفساد فهذا جزء من 
الحل، وأعتقد أن قضية ارتفاع األسعار يجب أن تدرس 
من كافة جوانبها لكي يجد المواطنـ ـ في نهاية المطاف 
ــ حلوًال عملية تضع عن كاهله عبئًا كبيرًا ماعاد قادرًا 

على احتماله.

جريمة بحق المواطن
أمــا األخ راجــح رزيــق فقد قــال: إن الغالء واالرتفاع 
الفاحش في األسعار يعتبر جريمة بحق المواطن بشكل 
خاص وبحق البالد التي نأكل من خيراتها بشكل عام، 
فالمواطن أصبح ال يقدر على تحمل هذه األسعار وال 
يقوى على شراء كل ما يرغب بشرائه كضرورات لشهر 

رمضان أو غيره.
وأضـــاف: لــهــذا نطالب السلطة المحلية والغرفة 
التجارية، وكذا التجار أن يراعوا أوضاع المواطنين أمام 
جنون األسعار من خالل العمل على توحيد اسعار السلع، 
وإنزال لجنة من الغرفة التجارية لمراقبة هذه األسعار 
وتقديم من يخالف أو يتالعب بالسعر المحدد للسلعة 
لة القانونية، كما أن على التجار أن يرحموا  إلى المساء
المواطن حيال هذا االرتفاع المتواصل وتحديدًا للمواد 
الغذائية واالستهالكية، نتيجة للوضع الراهن الذي 
يعيشه اليمنيون، فالمواطن غير راٍض عن هذا االرتفاع 

المستمر وغياب السلع الضرورية  حيث إن أغلب األسر 
ال تستطيع في ظل هذه األسعار أن تشتري ما يسد 
رمقها، باإلضافة إلى انعدام وجود مصادر للدخل الذي 
يساعدها على العيش بكرامة.. لهذا نتمنى من التجار 
أن يساعدوا المواطن من خالل تخفيض أسعار المواد 
الغذائية واالستهالكية، ويكفينا أننا نتحمل العيش 

بدون كهرباء وبدون ماء وال بترول، فالمواطن لم يعد 
يقوى على تحمل ارتفاع أسعار المواد الغذائية ، لهذا 
نتمنى أن يتحسن الوضع وأن يتغير الحال إلى األحسن، 

كل السلع الضرورية 
وقال األخ منصور عبدالله: إن الراتب الذي يتقاضاه في 
عمله ينتهي في منتصف الشهر «وتبدأ رحلة الديون 

وعند استالم راتب الشهر الجديد أحاول أن أسدد ما 
علي من ديون، وبعدها أبدأ في وضع البنود األساسية 
للحياة التي يعجز الراتب بكل تأكيد عن توفير أدنى 
متطلباتها بسبب حالة الغالء وجشع التجار، وكذا غياب 

الرقابة».
وأضاف: أن شهر رمضان له طقوس ويحتاج متطلبات 
خاصة عند كل أســرة، ويجب أن يتم العمل عليها 
والتحضير لتوفيرها قبل أن يأتي الشهر الن  كل السلع 
الضرورية ومتطلبات هذا الشهر ترتفع بشكل جنوني.

غياب الحكومة
وتحدث األخ محمد غثيم  قائًال: هذا االرتفاع غير 
معقول في اسعار السلع بــاالســواق، حيث نالحظ أن 
أسعار المواد الغذائية في ارتفاع متصاعد يوميًا، وإذا 
كــان هناك شــيء ترغب فــي شــرائــه ال تستطيع ذلك 

الرتفاع سعره.
وأضاف: أن التجار يقومون باستغالل الوضع الراهن 
أكثر، ونتيجة غياب الحكومة والرقابة، باإلضافة إلى أن 
عدم وجود تسعيرة موحدة يجبر المواطن على شراء 
هذه السلع غصبًا عنه، كي نعيش نضطر إلى الشراء بأي 
سعر يفرضونه علينا، ألنه ال يوجد خيار آخر أمامنا. 
وإذا اشتكيت فلن ينصفك احــد.. وتابع غثيم : ومن 
المالحظ أن هذا االرتفاع غير مربوط باالقتصاد وال 
حتى بالدوالر، علمًا أن معظم البضائع يتم استيرادها 
من الخارج بالدوالر، ولكن عندما ينخفض سعر الدوالر 
في السوق فهذا االنخفاض ال يؤثر في أسعار المواد 
الغذائية المستوردة، وإنما تبقى اسعارها مرتفعة دون 
انخفاض.. مؤكدًا أن هذا الخلل يعود إلى غياب الحكومة، 
وكــذا غياب عمل الرقابة حيث إن التجار يتحكمون 
بوضع السوق وفق أهوائهم ويحتكرون السلع بطريقة 

بشعة.
ارتفاع متواصل

أما المواطن محمد حسن رسام فقال: نحن نعاني 
باستمرار مــن االرتــفــاع المتواصل ألســعــار المواد 
الغذائية وهذا يعود إلى غياب الحكومة وإلى انعدام 
الرقابة على التجار الذين يقومون باستغالل الوضع 
الراهن ويتالعبون باألسعار حسب أمزجتهم، ودون 
أن يراعوا بذلك المواطن المسكين والفقير الذي تقع 
على عاتقه كل المصاعب والمتاعب.. واضاف: صراحة 
التجار هم المتالعبون باألسعار في ظل عدم وجود 
رقابة عليهم وهم من يمتصون دمــاء المواطنين.
فالتجار البائعون بالجملة والتجزئة يمارسون البيع 
بمزاجية دون وجود ضوابط وتسعيرة تحدد قيمة 
كل سلعة في جميع المحالت التجارية ومن المفترض 
على الحكومة والسلطة المحلية ان تعمل على مراقبة 
التجار المتالعبين باألسعار وضبط كل من يخالف 

ذلك.

ســوء اســتغالل بعض أو أغلب التجار لشــهر رمضان المبارك أمــر ال يحتاج إلى  
برهان، فلو ســألت أي مواطن لســمعت منه قصصًا كثيرة حول هذا االســتغالل 
وبشــاعته.. إن االســتغالل أمر ال يحتاج إلى أدلة، ويتم أحيانًا ببشــاعة كبيرة.. الجشع 
الــذي ال يتفق مع اإلســالم، فضــًال عن أهــداف ومقاصد الصيام ومعطياته اإلنســانية 
الرفيعة.. وفي هذا السياق وضمن استعدادات اليمنيين الستقبال رمضان استطلعت 
صحيفة «الميثاق» آراء عدد من المواطنين ورصدت انطباعاتهم حول  اســعار المواد 

الغذائية قبيل أيام من دخول شهر رمضان.. فإلى التفاصيل:  

 لقاء- فيصل الحزمي

نيابة االستئناف بمحافظة عدن

أنجزنا ٦٥٥  قضية نصفها جنائية
عدن / «الميثاق» عيدروس نورجي

أوضـــــــح الــــقــــاضــــي قـــاهـــر   
ـــي رئــيــس  مــصــطــفــى عـــل
نيابة االستئناف بمحافظة عدن 
«الميثاق» بانه خالل الفترة من  لــ
يناير - مــايــو ٢٠١٤م تسلمت 
النيابة «٦٥٥» قضية مختلفة 

تم انجاز «٦٥٠» قضية والــذي 
تم التصرف بها واستكمال كافة 
ات الــقــضــائــيــة واحالتها  االجــــــراء
للقضاء المختص وعدد «٥» قضايا 
متبقية ولم يتم التصرف بها لعدم 

ات ازائها.. استكمال االجراء
ــقــاضــي قــاهــر مصطفى  ــد ال ــن وف
علي تلك القضايا «٣٧٨» قضية 

جسيمة تم التصرف في «٣٧٧» 
قضية والغير متصرف بها قضية 
واحــدة «٨٨» قضية مستأنفة تم 
«٨٥» قضية وثــالث  ـــ ـــ الــتــصــرف ب
قضايا الغير متصرف بها و«٢٦» 
ات الفحص تم التصرف  قضية الجراء
وانجازها جميعًا وذلك بعد استكمال 

ات القانونية.. االجراء

تفاقم معاناة نزالء السجن المركزي بذمار
يعيش المئات من نزالء السجن  

المركزي، بمحافظة ذمار، أوضاعًا 
مزرية، نتيجة تــردي الخدمات الصحية 
والتأهيلية والغذائية وسوء المعاملة، وهو 
ما ساعد في انتشار األمــراض المعدية، 
وغيرها من المعاناة التي تتحفظ إدارة 

السجن على إظهارها، أو اإلعالن عنها.
 يقبع في هذا السجن المئات من السجناء 
والسجينات، من مختلف األعمار، وأغلبهم 
يشكون انعدام الخدمات األساسية التي 

يقولون إنــهــم ال يحصلون عليها، مثل 
ـــة واألكـــل، ومــيــاه الــشــرب النقية،  األدوي
ناهيك عــن تــكــدس كميات كبيرة من 

المخلفات.
 إدارة السجن ال تــأبــه لــلــظــروف التي 
يعيشون فيها، في ظل انعدام مياه الشرب 
النقية لساعات، وال تكترث للمعاناة التي 
ــوم، وهــم يبحثون عن  يعيشونها كــل ي
ن أللم في الرأس.. كما ال تعير شكاوى 

ّ
مسك

السجناء أدنى اهتمامهم..

ولتكتمل الــصــورة كــان البــد من أخــذ آراء 
بعض التجار واصحاب محالت بيع المواد 
الغذائية لمعرفة سبب ارتــفــاع اسعارها 
قبيل حلول الشهر الفضيل فتحدث مدير 
سيتي مارت- حمود العديني نافيًا وجود أي 
زيادة في اسعار المواد الغذائية عن العام 
الماضي.. وأرجــع السبب في مخاوف الناس 
الى ازمة المشتقات النفطية.. وقال: مع ازمة 
النفط والديزل التي مرت بها بالدنا ومازالت 
في بعض المحافظات اعتقد المواطنون انها 
ستكون سببًا في رفع اسعار المواد الغذائية 

وخاصة في شهر رمضان.
 واضاف: ال يوجد أي زيادة في االسعار بل هناك نقص في أسعار بعضها عن العام 

الماضي وجميع السلع متوافرة ونعاني من تكدس البضائع. 

ضعف أداء اإلعالم
أما تاجر الجملة أمين عبده الشيخ فقال: 
ـــادة فــي األســـعـــار.. السوق  ليس هــنــاك زي
يعيش ركــودًا مخيفًا، وإقــبــال الناس على 
الشراء ضعيف جدًا مقارنة باألعوام السابقة 
. وأضــاف: رغــم ارتفاع سعر الديزل على 
القطاع الخاص إال ان األســعــار كما هي وال 

توجد أية زيادة في أسعار السلع.
وعــن تــوافــر الــمــواد الغذائية قــال: كافة 
أصناف المواد الغذائية المحلية والمستوردة 
متوافرة وبكميات كبيرة جدًا ونعاني من 
تكدس البضائع في المخازن.. وارجع سبب الشائعات في ارتفاع األسعار الى ضعف 
أداء اإلعالم وخاصة الرسمي الذي لم يقم بدوره في توعية الناس وتوضيح الحقائق 

خاصة مع االزمات المفتعلة التي تشهدها بالدنا. 

عبده الوشاح: 

ارتفاع األسعار 
يعاني منها الجميع

محمد ناجي:

 البد من البحث عن 
حلول واقعية تخفف 
من األزمات التي يعاني 
منها المواطنون

محمد غثيم:

 غياب الحكومة 
وراء هذه األزمات

راجح رزيق:

 يكفينا أننا نتحمل 
عذاب انطفاء 

الكهرباء 
منصور عبدالله:

 شهر رمضان له حسابات 
خاصة داخل كل أسرة
محمد رسام:

 االرتفاع المتواصل 
ألسعار المواد 

الغذائية يتم بمزاجية

تجار: نعاني من تكدس السلع لتراجع االقبال على الشراء

إقرار خطط تحسين الخدمات 
خالل شهر رمضان بالعاصمة

أقــر اجتماع موسع عقد بأمانة العاصمة برئاسة وكيل األمــانــة المهندس  
معين هاشم المحاقري وفي اطار االستعدادات بتحسين الخدمات األساسية 
للمواطنين خالل شهر رمضان المبارك أقر خطط التنفيذ في مجاالت صحة البيئة والتأكد 
من سالمة المواد الغذائية ومصادرة المواد التالفة والمخالفة الشتراطات السالمة الصحية 
، كما أقر آلية عمل إدارات ومناطق المسالخ ومواعيد عمل المفتشين على بائعي اللحوم 

ات الرقابة الصحية المرافقة. بالمجازر الخاصة واألسواق وإجراء
وأقر االجتماع تنفيذ خطة األسواق الدائمة والمؤقتة والبساطين والباعة المتجولين 
وتنظيمها وإزالة الصعوبات والعراقيل في الطرقات  وبما ال يسبب أي اختناقات مرورية 

أو إشكاليات بأعمال النظافة والبيئة وبإشراف مدراء المديريات والمجالس المحلية.. 


