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¿ ”الأمن�ء” ت�ضتطلع اآراء  المواطنين في اأ�ضواق بيع اأ�ض�حي العيد ب�أبين

تقرير

و�ضول �ضعر الأ�ضحية اإىل 200 األف ري�ل..
ارتفاع اأ�شعار الأ�شحية باأبين يحرم الكثيرين من �شرائها ارتفاع اأ�شعار الأ�شحية باأبين يحرم الكثيرين من �شرائها 

”األمناء” تقرير/ عبد اهلل الظبي:

عجزت الكثري من األرس عن توفري 
األساســيات فكيف برشاء األضحية، 
حيث سجلت جميع أسوق بيع األغنام 
يف محافظة أبــن ارتفاعًا كبريًا يف 
أسعار األضاحي مع دخول عرش ذي 
الحجة من كل عــام، عىل الرغم من 
تزايد أعــداد الباعة الذين قدموا إليها 
مــن مختلف املناطــق والقرى لبيع 

أغنامهم يف األسواق.
ارتفــاع أســعار األضاحي وقف 
أمامه الكثري من أهايل أبن عاجزين 
عــن رشاء األضحيــة ألرسهم حتى 

اليوم.
أزمات  وســط  الغالء  هذا  ويأيت 
متتاليــة تشــهدها املحافظة، منها 
املحافظة  التي شــهدتها  الحــروب 
الفرتة األخرية من قبل مليشيا  خالل 
اإلخوان التابعة للرشعية اليمنية عىل 
أطراف مديريــة زنجبار، وانخفاض 
العملــة الوطنيــة مقابــل الدوالر، 
وانتشــار األوبئــة والحميــات يف 

املحافظة.
وكرثة  األســعار  غــالء  بن  وما 
متطلبات عيــد األضحى املبارك يعجز 
املواطن عن توفري أساســيات الحياة 
لتجاوزها طاقته وقدراته املالية، وقلة 

األجور التي ال تكفي قوت يومه.
وتشــهد مدينة زنجبــار عاصمة 
محافظــة أبــن موجة مــن الغالء 
تصاعــدت وتريتها تزامنــًا مع غالء 
الجنوب،  محافظات  أغلب  يف  مامثل 
ويف مقدمتها األضاحي بشــكل غري 

مسبوق.
وترتاوح أسعار األضحية لهذا العام 
ما بــن 90 إىل 200 ألف ريال، األمر 
الذي جعل معظم األرس يف أبن تعزف 
املعيشــة  الظروف  جراء  رشائها  عن 

الصعبة التي يتجرعونها.
ذات  الجهات  مواطنــون  وطالب 
العالقة برسعة التدخل، وضبط ارتفاع 
سعر األضاحي الذي أثقل كاهل أغلب 

األرس يف املحافظة والتي حرم الكثري 
اليوم من رشاء األضحية العيد.

زنجبار  سوق  اىل  نزلت  “األمناء” 
املدينة  العيد يف  للبيع ورشاء أضحية 
والتقت بعدد من املواطنن الذين كانوا 
متواجدين يف ســوق حيــث تحدثوا 
أســعار  الجنوين يف  االرتفــاع  عن 

األضاحي.

ارتفاع جنوين

ويقــول املواطــن صالــح أحمد 
الكازمي يف حديثــه لـ«األمناء« عن 
االرتفاع الجنوين يف أسعار األضاحي 

العيــد: »بالنســبة الرتفاع أســعار 
اضاحي عيد األضحى املبارك كبري جدا 
حيث وصل سعر األضحية من 90 اىل 
العاصمة  ســوق  يف  ريال  الف   200

زنجبار، ونحن اليوم نعاين كمواطنن 
بشكل كبري وذلك نتيجة هذا االرتفاع 

الجنوين يف كافة نواحي الحياة”.
وأضاف: “لألسف الشديد الحكومة 
مهتمة  وليســت  الرياض  يف  ماكثة 
بالريال  تستلم  هي  املواطنن  بأحوال 
الســعودي ونحن هنا نعاين األمرين 
بها  تقوم  التــي  األعامل  نتيجة هذه 
الصعبة  العملــة  ارتفاع  مــن  اليوم 
أصبح  الشعب  اليمني..  الريال  مقابل 

يف خرب كان«.
وتابــع: »نطلــب الحكومــة إذا 
يف عــاد عندهــم يشء يقوموا به 
للمواطنن حتــى يتمكنوا من رشاء 

العيد  مالبس  وكذلــك  العيد  أضاحي 
لألطفال الذين خطفت االبتسامة من 

عىل وجوههم”.

انعدام املرتبات

فيام قــال املواطن رشــيد بلعيد 
العمودي: »كام تشــاهدون اليوم يف 
سوق بيع ورشاء األضاحي بالعاصمة 
زنجبار، ارتفاع كبري يف األسعار حيث 
أن املواطن البســيط مل يستطع رشاء 
األضحية، وذلك لعدم قدرته عىل دفع 
تلك املبالغ الكبــري حيث انهم يعانون 
املتأخرة ألشــهر  رواتبهم  انعدام  من 
وبخاصة منتسبي املؤسسايت األمنية 

والعسكرية”.
األوضاع  »تفاقــم  إىل:  وأشــار 
املعيشــية الصعبــة التي ميــر بها 
أبــن  محافظــة  يف  املواطنــن 
ومحافظات الجنوب بشــكل عام يف 
ظل األزمة االقتصاديــة، منها انهيار 
األجنبية  العمالت  أمام  املحلية  العملة 
والتي تســببت بغالء فاحش شهدته 
األســواق املحلية خاصــة يف تلبية 
املواد  االحتياجات األســرية ومنهــا 
ارتفاع  وكذلك  واالستهالكية  الغذائية 

أسعار األضاحي واملالبس«.
وتابع: »نناشد الجهات املعنية يف 
الحكومة والســلطات املحلية بتدخل 
املحلية  العملة  انهيار  عاجل يف وقف 
وعىل  التجار،  عــىل  الرقابة  وفرض 
أســعار املنتجات يف املحال التجارية 
األضاحي  ورشاء  بيع  األسواق  وكذلك 

العيد”.

ارتفاع جنوين

عيل  املواطن  قــال  جانبــه،  من 
محســن صالحي، أحد أبناء العاصمة 
زنجبار،: »نحــن اليوم كمواطنن مل 
العيد بسبب  نســتطع رشاء اضاحي 
االرتفــاع الجنــوين والكبري من قبل 
واين  حيث  الســوق،  يف  البائعــن 
الف   50 يبلغ  شــهري  مرتب  أتقاض 

ريال«.
واضــاف: »وبهذا الدخــل اواجه 
مرصوفــات  توفــري  يف  صعوبــة 

ناهيك عن  الغذائية  املــواد  املنزل من 
اســتعدادات عيد األضحى املبارك من 
رشاء املالبس لألطفــال وكذلك رشاء 
ســعرها  وصل  التي  العيــد  اضحية 
اىل ما يفوق دخيل الشــهري، حيث 
تراوحت اسعارها ما بن 90 الف اىل 

200 الف”.
وأكد أن: “غياب الجهات املعنية يف 
املحافظة عن مراقبة أصحاب املحالت 
واســواق  املالبس  ومحالت  التجارية 
بيــع ورشاء األضاحــي يف كافــة 
املديريات املحافظة االمر الذي أدى اىل 
قيام التجار بالتالعب باألســعار يف 

ظل غياب الرقابة من قبل الدولة«.
وتابع: »نطالــب برضورة التدخل 
العاجل يف املراقبة حتى يتم الحد من 

تلك االرتفاعات الجنونية”.

مواطنون يعانون األمرين

قال  »األمناء«،  لقاءات  ختام  ويف 
عاقل ســوق بيــع ورشاء األضاحي 
وليد  الشــيخ  زنجبــار  بالعاصمــة 
الربوعي: »بالنســبة لالرتفاع الكبري 
يف اســعار األضاحي، مل يســتطع 
املواطنن مــن رشاء األضاحي وكذلك 
لعدم توفر مرتبات املؤسسات األمنية 
والعســكرية التي هــي متوقفة منذ 
أكرث من أربعة أشهر كيف بالله سوف 
يقدر يشــرتي وهو ال يوجــد عنده 
مرتب ناهيك عــن املواطنن الذين ال 
يوجد لديهم مرتبات يشتغلون باألجر 

اليومي«.
واضــاف: »نحن هنا يف ســوق 
إقناع  املســتطاع  قدر  نحاول  زنجبار 
مع  يتعــاون  أن  البائعــن  بعــض 
املواطنــن حتى يتمكنــوا من رشاء 
الحكومة  األضاحي، وكل هذا تتحمله 
الفاســدة التــي مل تنظــر اىل حال 
املواطنــون الذين يعانون األمرين هم 
جلســن يف فنادق الرياض يتسلموا 
والدوالر  السعودي  بالريال  مرتباتهم 
ونحن هنأ مل يتــم توفري لنا املرتبات 

التي هي ملزمة الحكومة بتوفريها”.

موجة غالء تعصف بالمواطنين 
في محافظات الجنوب


