
تــتــحــول شــركــات الــصــرافــة 
والــفــروع التابعة لها إلى 
ــانـــب مـــحـــات الـــصـــرافـــة  جـ
إلـــــى خـــلـــيـــة نـــحـــل ال تــهــدأ 
الثاني  مع دخــول النصف 
ــان الـــكـــريـــم، حــيــث تــرتــفــع وتــيــرة  مـــن شــهــر رمـــضـ
الــعــمــل داخــــل هـــذه الــشــركــات والـــفـــروع املــرخــصــة 
ــركــــزي لــلــعــمــل وتــقــديــم  مـــن قــبــل مـــصـــرف قــطــر املــ
الخدمات املالية لفائدة جمهور املتعاملني، حيث 
علم »رمضانيات« أن توجهات الجهات الرقابية 
واإلشرافية على قطاع الصيرفة في الدولة أوعزت 
لــكــافــة الــشــركــات بـــضـــرورة اتــخــاذ كــافــة الــتــدابــيــر 
واإلجــــــــراءات املــنــاســبــة والــــازمــــة مـــن أجــــل حسن 
تقديم الخدمات وتوفير أفضل التعامات لفائدة 
الــعــمــاء الــذيــن يــرتــفــع إقــبــالــهــم عــلــى الــتــحــويــات 
املــالــيــة نحو الــعــديــد مــن الـــدول مــع اقــتــراب نهاية 
شهر رمضان والبدء باالستعداد الستقبال عيد 

الفطر املبارك.
الــفــروع بشركة الجزيرة  وقــال عمرو السيد مدير 
لــلــصــرافــة لـــ »رمــضــانــيــات« إن حــجــم الــتــحــويــات 
الـــدول العربية املسلمة ينمو بشكل  املالية نحو 
مــلــحــوظ خـــال هـــذا الــشــهــر، مــشــيــرا إلـــى توقعات 

بنمو حجم التحويات املالية هذا 
الــعــام بنحو 50% مــقــارنــة بالعام 

املاضي.

مسجد كولونيا الكبير في أملانيا يعد أحد أكبر املساجد في أوروبا 
ضمته مدينة كولونيا األملانية وقــد قــام املهندس املعماري )بــاول 
بوم( بوضع املخطط املعماري للمسجد على النمط العثماني ليمتد 
ــســم بتصميم هندسي متميز 

ّ
على مساحة 16000 متر مــربــع ويــت

يتماشى مع روح العصر الحالي فيتكون من الخرسانة واأللــواح 
الزجاجية وتم وضع اللمسات األخيرة عليه الفتتاحه في عام 2013. 
يتألق السحر الخاص بالنمط املعاصر بمزجه مع النمط العثماني 
التقليدي في التصميم الداخلي للمسجد حيث تم اعتماد درجات 
الــلــون الــعــاجــي الــداكــن فــي طــاء الــجــدران وتــم اعــتــمــاد لــون الفضة 
نا معًا مزيجًا  لخط الرسوم الهندسية املميزة للنمط اإلسامي ليكوِّ
هادئًا مريحًا يتميز باألناقة فيمنح السكينة الازمة ملكان العبادة 
الــثــراء والفخامة بكلمات الخط العربي بلون  وكــانــت إضــافــة ملسة 
ت بتصميم داخلي 

َّ
الذهب على أرجــاء الجدران والقبة عبقرية تجل

بديع ال مثيل له.
يــتــألــف املــبــنــى مـــن 5 طـــوابـــق مـــع قــبــة مــفــتــوحــة إلــى 
األعلى تبدو كبرعم زهــرة يبلغ ارتفاعها 36,5 متر 
ومــئــذنــتــني رشــيــقــتــني شــامــخــتــني فـــي الــســمــاء يبلغ 

ارتفاع كل منهما 55 مترًا.
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50 % نموا بالتحويالت للدول العربية في رمضان والعيد 
نشاط قوي لسوق الصرافة بالشهر الفضيل والعيد.. صرافون:
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تشابه عهد أبي بكر من الناحية املالية بعهد النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت 
املوارد نفسها: زكاة، غنائم، فيء وجزية. وسار على نهج النبي صلى الله عليه 
وسلم في سياسته املالية، وأعطى املسلمني عطاء متساويًا دون أن ينظر إلى 
النسب أو السبق في اإلسام، وبعدما قدم مال البحرين على أبي بكر )بعد وفاة 
النبي صلى الله عليه وسلم(، قال: من كان له عند النبي صلى الله عليه وسلم 
عــدة فليأت )أي من كــان وعــده النبي بشيء من املــال فليأت ليستوفي ما وعده 
النبي صلى الله عليه وسلم(، وكان بهذا يريد اإليفاء بحق النبي صلى الله عليه 
وسلم والوفاء له ولوعوده بعد موته، فجاءه جابر بن عبد الله فقال: إن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم كان قال: »لو جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا 
وهــكــذا«، يعني: مــلء كفيه، فلما جــاء مــال البحرين أمــر الصديق جــابــًرا، فغرف 

بيديه من املال، ثم أمره ِبَعّده، فإذا هو 500 درهم، فأعطاه مثليها معها.
وبقيت بقية من املال فقسمها بني الناس بالسوية بني الصغير والكبير، والحر 
واململوك، الذكر واألنــثــى فخرج على سبعة دراهــم وثلث لكل إنــســان، فلما كان 
العام املقبل جاء مال كثير هو أكثر من ذلك، فقسمه بني الناس فأصاب كل إنسان 
عشرين درهــمــًا، قــال فــجــاء نــاس مــن املسلمني فقالوا يــا خليفة رســـول الــلــه إنك 
قسمت املــال فسويت بــني الــنــاس، ومــن الــنــاس أنــاس لهم فضل وســوابــق وقــدم، 

فلو فضلت أهل السوابق والقدم والفضل بفضلهم، فقال: أما ما 
ذكرتم من السوابق والــقــدم والفضل، فما أعرفني بذلك، وإنما 
ذلك شيء ثوابه على الله جل ثناؤه، وهذا معاش فاألسوة فيه 

خير من األثرة.

9 العبين  أشهر 
مسلمين أثروا 
في األوروبيين الفكر   المالي   في   عهد أبي بكر 

وعمر بن الخطاب

مسجد كولونيا المركزي:
 أيقونة معمارية تجسد تسامح 
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أكـــــــثـــــــر  أدى 
ألــــف  مـــــن 100 
ــــي  ــنـ ــ ــيـ ــ ــطـ ــ ــسـ ــ ــلـ ــ فـ
الجمعة  صــاة 
الــثــالــثــة مــن شــهــر رمــضــان الفضيل 
فـــي املــســجــد األقـــصـــى املـــبـــارك وقــبــة 
ــــدس  ــقـ ــ ــي الـ ــ ــ الـــــصـــــخـــــرة املـــــشـــــرفـــــة فـ
ات أمنية  املحتلة، أمس، وسط إجراء
إسرائيلية مشددة، وعلى الرغم من 

موجة الحر الشديد. 
وقام عدد من املسعفني واملتطوعني 
املــاء على املصلني في باحات  برش 
ــبـــة  ــد األقـــــصـــــى املــــــبــــــارك وقـ املــــســــجــ
الــصــخــرة املــشــرفــة لــتــخــفــيــف وطـــأة 

الحر.
ــدت جـــمـــوع الــفــلــســطــيــنــيــني،  ــ ــوافـ ــ وتـ
الغربية  أنــحــاء الضفة  مــن مختلف 
والــقــدس املحتلة والجليل واملثلث 
ــقــــب واملـــــــــدن الـــســـاحـــلـــيـــة، إلـــى  ــنــ والــ
ــل  ــة الــــقــــدس املـــحـــتـــلـــة مــــن أجـ ــنـ ــديـ مـ
مــن  الـــثـــالـــثـــة  الـــجـــمـــعـــة  أداء صــــــاة 
فــي املسجد  الفضيل  شهر رمــضــان 
األقــصــى املـــبـــارك.  وأصــيــب عــشــرات 
ــة،  ــعـ ــمـ ــجـ ــيـــني، أمـــــــس الـ ــنـ ــيـ ــطـ ــلـــسـ ــفـ الـ
باالختناق بالغاز املسيل للدموع، 
قـــرب حــاجــز قــلــنــديــا شــمــال الــقــدس 

املحتلة. 
وأفاد مراسل وكالة »وفا« أن جيش 
الغاز املسيل  االحــتــال أطلق قنابل 
لـــلـــدمـــوع بـــاتـــجـــاه املــــواطــــنــــني عــلــى 
إلى  أثــنــاء توجههم  حــاجــز قلنديا، 
مدينة القدس املحتلة ألداء الجمعة 

الثالثة من شهر رمضان املبارك.
واعــــــــتــــــــقــــــــلــــــــت قــــــــــــــــــوات االحـــــــــتـــــــــال 
اإلســرائــيــلــي، صــبــاح أمــس الجمعة، 
أثــنــاء محاولتهم  الشبان،  مــن  عــددا 
الـــــتـــــوجـــــه إلــــــــى املــــســــجــــد األقــــصــــى 
الــــجــــمــــعــــة،  املــــــــبــــــــارك ألداء صـــــــــاة 
ــــال مـــنـــطـــقـــة قـــلـــنـــديـــا شـــمـــال  مــــن خــ
الحواجز  الــقــدس املحتلة. وشــهــدت 
العسكرية املحيطة بالقدس حركة 
ات أمنية  مــرور نشطة، وسط إجــراء
ــــول  ــــددة عـــلـــى دخـ ــــشـ إســـرائـــيـــلـــيـــة مـ

الرجال.
وشـــهـــد الــــجــــدار الـــفـــاصـــل بـــني بــلــدة 
الــــــــرام ومـــديـــنـــة الــــقــــدس مــــحــــاوالت 
إلى  الجدار للوصول  شبان تخطي 
البعض منهم،  القدس، نجح  مدينة 
عــقــب مــطــاردتــهــم مـــن قــبــل الــشــرطــة 

اإلسرائيلية.
ــتــــال يــمــنــع مــن  يـــشـــار إلــــى أن االحــ

هــم دون )40 عــامــا( الــدخــول ملدينة 
ــة. وقـــــالـــــت دائـــــــرة  ــلــ ــتــ الـــــقـــــدس املــــحــ
األوقــــاف اإلســامــيــة فــي الــقــدس إن 
ــدد املــصــلــني فـــي الــجــمــعــة الــثــالــثــة  عـ
ــــى الــنــصــف  مــــن رمــــضــــان تــــراجــــع إلـ
السابقة وسط  الجمعة  مقارنة مــع 
أجواء شديدة الحرارة. ويؤدي عدد 
كــبــيــر مـــن املــصــلــني صــــاة الــجــمــعــة 
فــي ســاحــات مــكــشــوفــة، إذ ال تتسع 
املصليات املسقوفة ألعداد املصلني 
ــان عــــدد من  ــ فـــي شــهــر رمـــضـــان. وكـ
الــســابــقــة 200  الــجــمــعــة  أدوا صـــاة 

ألف مصل بحسب دائرة األوقاف.
الفلسطينيون مــن سكان  ويــحــتــاج 
ــن خــفــفــت  ــ ــذيــ ــ ــة الــ ــيــ ــربــ ــغــ ــة الــ ــفــ الــــضــ
إســرائــيــل الــقــيــود املــفــروضــة عليهم 
لـــدخـــول مــديــنــة الـــقـــدس إلـــى الــســيــر 
ــة  ــعــ ــــت أشــ ــحـ ــ ــة تـ ــ ــلـ ــ ــويـ ــ مـــــســـــافـــــات طـ
ــى الــحــافــات  الــشــمــس لـــلـــوصـــول إلــ
املـــتـــوقـــفـــة فــــي الـــجـــهـــة األخــــــــرى مــن 

الحواجز.
وقــــال الـــهـــال األحـــمـــر الــفــلــســطــيــنــي 
فـــي بـــيـــان: »طـــواقـــمـــنـــا فـــي املــســجــد 
ــــع 24 حـــالـــة،  ــلـــت مـ تـــعـــامـ ــــى  ــــصـ األقـ
ــم نـــقـــل ثــــــاث حــــــــاالت ملــســتــشــفــى  ــ تـ
املقاصد. تنوعت الحاالت بإصابات 
ضـــربـــات شــمــس وضـــغـــط وســكــري 

وألم في الصدر«.
وأظــــــهــــــرت لــــقــــطــــات مـــــصـــــورة عــلــى 
مــواقــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي قيام 

عاملني باملسجد األقصى برش املاء 
في ساحاته لتلطيف األجواء وسط 
درجات حرارة اقتربت من 40 درجة 

مئوية.
ــل لـــلـــرجـــال مــمــن  ــيـ ــرائـ وســـمـــحـــت إسـ
فــأكــثــر  ــا  ــامــ أعــــمــــارهــــم 40 عــ تـــبـــلـــغ 
الضفة  الــنــســاء مــن ســكــان  ولجميع 
الــغــربــيــة بــدخــول الــقــدس لــلــوصــول 
املــســجــد األقــصــى دون الحاجة  إلــى 
تــصــاريــح تمكنهم  عــلــى  لــلــحــصــول 
مــن املـــرور عــبــر الــحــواجــز الضخمة 
املــقــامــة عــلــى مــداخــل املــديــنــة. وقــال 
ــنــــســــق أعــــمــــال  ــيــــل أبــــــــو ركــــــــن مــ ــمــ كــ
الحكومة اإلسرائيلية في األراضــي 
الفلسطينية على تويتر إن حوالي 
38 ألف فلسطيني من سكان الضفة 
الغربية عبروا الحواجز املؤدية إلى 
 69 القدس أمس مقارنة مع حوالي 
ألــفــا فــي الــجــمــعــة الــثــالــثــة مــن شهر 

رمضان املاضي.

عدد المصلين يهبط للنصف لشدة الحرارة

100 ألف فلسطيني أكثر من 
 يؤدون صالة الجمعة الثالثة من رمضان باألقصى

من هنا وهناك

¶  رش الماء لتخفيف وطأة الحر باألقصى  

يعتمد الكثيرون في البلدة القديمة 
ــــدس ومـــحـــيـــطـــهـــا عــلــى  ــقـ ــ بـــمـــديـــنـــة الـ
ــه إلـــى  ــاريــــخــ ــود تــ ــعــ ــع يــ ــدفــ صــــــوت مــ
الحقبة العثمانية، لتحديد مواقيت 
اإلفـــــــطـــــــار والـــــســـــحـــــور خــــــــال شــهــر 

رمضان.
ــــوت املــــدفــــع مــــن مــقــبــرة  ويــنــطــلــق صـ
املجاهدين املقامة على تلة مرتفعة 
في شــارع صاح الدين، الــذي يعتبر 
قلب املــديــنــة الــتــجــاري خـــارج أســوار 

البلدة القديمة.
يقول رجائي صندوقة، املسؤول عن 
إطاق املدفع، إن عائلته مسؤولة عن 
إطاق مدفع رمضان منذ 120 عاما، 
وإنــهــا كــانــت مــســؤولــيــة جـــده الــحــاج 
أمني، ومن بعده والده الحاج يحيى، 

قبل أن يتولى هو املسؤولية.
وكان صندوقة الجد يستخدم مدفعا 
عــثــمــانــيــا، لــكــن فــي ســتــيــنــيــات الــقــرن 
املاضي استبدلت الحكومة األردنية 
املــــدفــــع الــعــثــمــانــي بـــآخـــر يــســتــخــدم 
قل املدفع العثماني 

ُ
حاليا، في حني ن

إلـــى املــتــحــف اإلســـامـــي فـــي املسجد 

األقصى، بحسب صندوقة.
ويوضح صندوقة أن فكرة استخدام 
املدفع إلعام الناس بمواعيد اإلفطار 

والــســحــور ظــهــرت فـــي وقـــت لـــم تكن 
ــــوت، وأن املـــدفـــع  ــنـــاك مـــكـــبـــرات صــ هـ
املـــســـتـــخـــدم حـــالـــيـــا شــبــيــه بـــاملـــدافـــع 

القديمة التي تستخدم في الحروب.
إلــــــى أن اســــتــــخــــدام املـــدفـــع  ويـــلـــفـــت 
اســتــمــر حــتــى ســنــوات الثمانينيات 

مــن الــقــرن املــاضــي، حيث كــان يطلق 
في غالبية املدن الفلسطينية ومنها 
نابلس والخليل وبيت لحم والقدس. 
ــتـــدرك بـــالـــقـــول »لـــكـــن فـــي فــتــرة  ويـــسـ
ــفـــاضـــة األولـــــــى مـــنـــع االحـــتـــال  ــتـ االنـ
تصنيع البارود الذي كنا نستخدمه 

للمدفع، وبالتالي منعه من العمل«.
ويـــذكـــر صـــنـــدوقـــة أنــــه مــنــذ عــشــريــن 
سنة يستخدم القنابل الصوتية بدل 
البارود في إطاق املدفع. وأنه يتسلم 
القنابل الصوتية من قبل السلطات 
ــراءات أمنية  ــ اإلســرائــيــلــيــة وســـط إجــ
مــشــددة، حيث تنتظر ســيــارة خــارج 
املقبرة لحني إطاق املدفع للتأكد من 

استخدام قنبلة الصوت لهدفها.
ــنّي صـــنـــدوقـــة أنــــه يــتــعــرض إلــى  ــبـ ويـ
الــكــثــيــر مـــن املــنــغــصــات والــتــدخــات 
اإلسرائيلية فــي عمله، ولكنه يبقى 
مــصــرا على الحفاظ على هــذا اإلرث 
القديم، مثل اإلصرار اإلسرائيلي على 
وجوب مشاركته في دورة خاصة في 
استخدام قنابل الصوت، والحصول 

على إذن خاص إلطاق املدفع.

120 عاما مع عائلة صندوقة مدفع رمضان بالقدس.. حكاية عمرها 

¶  مدفع رمضان في القدس إرث عثماني تتوارثه األجيال
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»ســــــــأعــــــــتــــــــنــــــــق 
اإلســـــــــــام فـــــــوًرا 
ــلــــب مــنــي  ــو طــ ــ لــ
صـــــــــاح ذلـــــــــك«، 
ر أحــد مشجعي فريق  بتلك العبارة عبَّ
ليفربول اإلنــجــلــيــزي عــن حبه الشديد 
ــكـــرة املـــصـــري مــحــمــد صـــاح،  لـــاعـــب الـ
إلى حد أنه يفكر في اعتناق اإلسام إن 

طلب منه العبه املفضل »صاح« ذلك.
وبحسب تــقــاريــر، فــإن العــب فــريــق كرة 
القدم ليفربول، املصري محمد صاح، 
ــه عـــلـــى إرضــــــاء  ــ ــدرتـ ــ ــل يــــــــوٍم قـ ــ يـــثـــبـــت كـ
جمهور نــاديــه، ويطلق عليه جمهوره 
»املــلــك املــصــري«، حيث ذكـــروا مــــراًرا أن 
ـــطـــف ودمـــاثـــة أخـــــاق هــــذا الـــاعـــب قد 

ُ
ل

يــؤديــان إلــى إســام معجبيه، بل وصل 
ــال إلــــى الـــثـــنـــاء عــلــى الـــاعـــب،  بــهــم الـــحـ
الــذيــن قــالــوا إنــه بتصرفاته هــذه يقوم 
ــــد اإلســــــام  بـــمـــكـــافـــحـــة الـــعـــنـــصـــريـــة ضـ

وحده.
»صــاح« ليس هو الاعب املسلم األول 
ــي مــشــجــعــيــه،  ــي الـــعـــالـــم الــــــذي أثـــــر فــ فــ
لكنه واحـــد مــن بــن الــعــديــد مــن العبي 
أثــروا في ماين  الكرة املسلمن الذين 
ــالـــم بــســبــب دمـــاثـــة  ــعـ املــشــجــعــن فــــي الـ
أخاقهم واحترافيتهم العالية في ذات 
الوقت، نعرض في هــذا التقرير بعضا 
الــنــمــاذج الشهيرة، بحسب ما  مــن تلك 

ذكرتها مواقع رياضية.

              تحولوا لسفراء                       لإلسالم في المالعب

                      أشهر 9 العبين مسلمين        أثروا في األوروبيين
كانوتيه 

»محب فلسطين«
الاعب املالي املسلم “كانوتيه” العب نادي أشبيلية 
اإلسباني السابق، كان واحــًدا من العبي كرة القدم 
الذين قدموا أمثله رائعة في األخاق واالحتراف في 

آن واحد. 
ووفــقــا ملــوقــع )كـــــورة(، فــقــد اشــتــهــر الــاعــب بموقف 
إنقاذه املسجد الوحيد في مدينة أشبيلية اإلسبانية 
مــن اإلغــــاق، بعد أن انتهت فــتــرة اســتــغــال األرض 
ــام عــلــيــهــا املــســجــد بــمــوجــب عــقــد بـــن مسلمي  ــقـ املـ
ا قدره 

ً
املدينة ومالكي العقار، ودفع “كانوتيه” مبلغ

700 ألف دوالر لشراء األرض التي تم عرضها للبيع، 
وذلــك ملنع إزالــة املسجد املقام عليها، وكــان مسلمو 
إسبانيا قد استقبلوا النبأ بسعادة بالغة، معربن 
الــذي قال  الــاعــب. “كانوتيه”  عن تقديرهم لخطوة 
إنـــه اعــتــنــق اإلســــام عــن حــب كــبــيــر وإيـــمـــان صــادق 
لــه مــواقــف كثيرة، منها رفضه لبس قميص فريقه 
أشبيلية بسبب إعــانــه ملوقع قــمــار، حتى خضعت 
إدارة النادي لرغبته، بل قامت شركة القمار بالتبرع 

لجمعية خيرية إسامية لتغيير رأي “كانوتيه”.
ث وال  أما وقوفه بجانب القضية الفلسطينية فحدِّ
الــداخــلــي املكتوب  حـــرج، فلقطة احــتــفــالــه بقميصه 
عـــلـــيـــه فــلــســطــن مــــا زالـــــــت حــــاضــــرة فــــي األذهــــــــان، 

باإلضافة إلى تبرعاته الكثيرة لغزة.

خـــالـــد بـــولـــحـــروز، العــــب نـــــادي فـــيـــنـــورد روتــــــردام 
ا  ــّدً ــ ـــيء مـــهـــم جـ الـــهـــولـــنـــدي، الــــــذي قــــــال: “الــــديــــن شــ
أنــا مسلم أصــلــي بانتظام وقــبــل كل  لــي،  بالنسبة 

لقاء، كما أن والدتي تدعو لي عقب كل صاة بدوام 
الله، ولكن  الصحة والعافية، أنا دائًما أتوكل على 

مع العمل باألسباب”.

الدولي األملاني مسعود أوزيــل، العب  يعتبر 
نــادي ريــال مدريد اإلسباني السابق، والعب 
فــريــق أرســنــال اإلنــجــلــيــزي حــالــيــا، مــن أشهر 
الاعبن املسلمن فــي أوروبـــا، حيث اشتهر 
ة الــقــرآن قبل كــل مــبــاراة لتساعده على  بــقــراء

التركيز.
وقـــال الــاعــب عــن هـــذا املـــوضـــوع: “أفــعــل ذلــك 
ــعـــب، أصـــلـــي،  ــلـ ــا قـــبـــل أن أخــــــرج إلـــــى املـ ــمــ دائــ
ــرفــــون أنــــهــــم ال يــســتــطــيــعــون  ــعــ ــــي يــ ــــائــ وزمــ

التحدث معي خال هذه الفترة القصيرة”.
وال ُيــنــســى لـــه تــبــرعــه بــاملــكــافــأة املــالــيــة بعد 

الفوز بكأس العالم ألطفال غزة الذين يعانون 
مــن الــحــصــار، كــمــا بــقــي أوزيــــل فــي الــبــرازيــل 
بعد انتهاء املونديال إلنجاز وعد قطعه على 
نفسه ببناء أربعة مساجد للمسلمن في هذا 

البلد.
ــك أعـــلـــن نــجــم املــانــشــافــت ذو  ــى ذلــ ــة إلــ ــافـ إضـ
التركية عبر صفحته الخاصة على  األصــول 
مــوقــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي “فــيــســبــوك” عن 
التزامه بالتبرع إلجراء عمليات جراحية لـ23 
التي  طفا برازيليا، كــرد على كــرم الضيافة 

لقيها من البرازيلين.

خالد بولحروز

مسعود أوزيل »محب القرآن«

أبيدال 
»بالل الصائم«

أبــيــدال، العــب فريق  إيــريــك  الفرنسي 
بــرشــلــونــة اإلســبــانــي الــســابــق، الـــذي 
ــق عـــلـــى نـــفـــســـه اســــــم بــــــال بــعــد  ــلــ أطــ
إســــــامــــــه، والــــــــــذي أصـــــــر أن يـــصـــوم 
ــــرى عملية  ــه أجـ ــم أنــ فـــي رمـــضـــان رغــ
جراحية الستئصال ورم خبيث من 
كــبــده، حــتــى قـــال عــنــه زمــيــلــه السابق 
الــــبــــرازيــــلــــي ألــــفــــيــــس: “هـــــــو مـــتـــديـــن 
بــشــدة، ويعمل بــحــرص، ولــذلــك رزقــه 
الــقــوة والــشــجــاعــة ليستطيع أن  الــلــه 
يكمل حياته في مجال كــرة القدم أو 

خارجه”.

»صالح« و»القدوة الحسنة«
املصري محمد صاح، العب فريق ليفربول اإلنجليزي، والذي انتقل في أكثر من فريق أوروبي، يعد 

واحًدا من أكثر الاعبن الذين أثروا في مشجعيهم بسبب احترافه وأخاقه العالية.
صاح أكد خال حوار أجرته معه إحدى الصحف السويسرية، عندما كان ال يزال العبا في صفوف 
بازل السويسري، أنه ال يجد أي صعوبة في الصاة خمس مرات يوميا، حيث قال: “حتى في أثناء 
السفر دائما ما يكون معي سجادة الصاة، وهذا شيء عادي ومعتاد بالنسبة ألي مسلم حريص 

على قضاء العبادات اليومية”.
ا على تصريحات زميله الصربي نيمانيا  وكان “صاح” قد أكد أنه يستمع إلى األناشيد، وذلك رّدً
ماتيتش، التي قال فيها، إنه يستمع ملوسيقى سيئة، قائا باللهجة املصرية: “يا جماعة مش أغاني 

دي أناشيد الشيخ مشاري العفاسي بس هما فكرنها أغاني”.

ــادي شــنــغــهــاي شنهوا  مــحــمــد ســيــســوكــو، العـــب نــ
الصيني، يقول عن نفسه: “أنحدر من عائلة مالية 
مسلمة هاجرت إلى فرنسا قبل مولدي، وأنا مسلم 

مــلــتــزم أؤدي الــصــلــوات الــخــمــس بــانــتــظــام، لكنني 
ة الــلــغــة الــعــربــيــة، إال أنــنــي  ــراء ــ لـــأســـف ال أجـــيـــد قــ

سأستعن بوالدي ليقرأ لي”.

أفــيــاي، العـــب ســتــوك سيتي اإلنجليزي  إبــراهــيــم 
الــحــالــي، وبــرشــلــونــة اإلســبــانــي ســابــقــا، واحــــد من 
الـــاعـــبـــن املــحــتــرفــن املــســلــمــن، الـــذيـــن أثــــــروا في 

مشجعيهم، حيث اشتهر بأحد املواقف، حن أقام 
الصاة وهو على منت الطائرة، أمام دهشة زمائه 

الكتالونين.

محمد سيسوكو

إبراهيم أفيالي

يايا توريه 
»ال يشرب 

الخمر«
ــا تـــــوريـــــه، العـــب  ــايــ الــــعــــاجــــي يــ
ــبــــانــــي  ــلــــونــــة اإلســ نــــــــادي بــــرشــ
سابقا، والعب نادي مانشستر 
سيتي اإلنجليزي حاليا، كان 
له موقف استحق عليه اإلشادة 
من جميع املسلمن، حن رفض 
جائزة أفضل العــب في مباراة 
مانشستر سيتي ونيوكاسل 
ــام 2012، وكـــانـــت  ــ يـــونـــايـــتـــد عـ
ــائــــزة عــــبــــارة عــــن زجـــاجـــة  الــــجــ
ــال وقـــتـــهـــا: “ال  ــ خــــمــــر، حـــيـــث قــ

أشربه ألني مسلم”.
وكـــــــــــان “تـــــــــوريـــــــــه” قـــــــد أهـــــــدى 
سداسية برشلونة التاريخية، 
موسم 2009، لجميع املسلمن 
الــذيــن تــابــعــوه، حــن قـــال: “أنــا 
ــذا  ــ ــور جـــــــــدا بـــتـــحـــقـــيـــق هـ ــ ــخــ ــ فــ
ــد أن أهــديــه لكل  اإلنـــجـــاز، وأريــ
ــعـــونـــي  ــابـ ــن تـ ــ ــذيــ ــ ــ املــــســــلــــمــــن ال

وتمنوا لي الحظ السعيد”.

ــادي تــشــيــلــســي  ــ ــــب نــ الــســنــغــالــي ديـــمـــبـــابـــا، العـ
الــســابــق والعـــب شنجهاي شنهوا  اإلنجليزي 
الصيني حــالــيــا، كــان على خطى تــوريــه، حن 
رفـــض اســتــام جــائــزة أفــضــل العـــب فــي مــبــاراة 
ناديه تشيلسي حينها ضد مانشستر يونايتد 
اإلنــجــلــيــزي فــي كــأس االتــحــاد اإلنــجــلــيــزي عام 

2013 ألنها كانت عبارة عن زجاجة نبيذ.

وكان “ديمبابا” قد احتفل بالهدف الرائع الذي 
سجله فــي شــبــاك مانشستر يــونــايــتــد، والـــذي 
كــان السبب في تأهل فريقه إلــى نصف نهائي 
بطولة كــأس إنجلترا، بسجدة فــي امللعب، ثم 
أتبعها بتغريدة قال فيها: “يا لها من مباراة، 
يا له من فريق، يا له من أداء، ويا له من هدف، 

الحمد لله”.

»ديمبابا« على خطى »توريه«
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إن من أهم التطورات املالية التي حدثت في عهد عمر 
بن الخطاب رضي الله عنه رأيه بعدم تقسيم األراضي 
الــنــاحــيــة املالية  الـــقـــرار مــن  املــفــتــوحــة، وكـــان  العظيمة 
تأمني مورد مالي ضخم، من مصدرين: الخراج من غلة 
األرض، والجزية ممن استغلوا األرض اقتصاديًا، ومن 
الناحية اإلداريــة والتنظيمية، فقد سوى بني املسلمني 
الــحــاضــريــن واملقبلني فــي مستقبل األيـــام ورتـــب عمل 
 عن توسيع أمالك 

ً
ونظام جديد لم يسبق إليه، فضال

الدولة. إال أن هذا االجتهاد لم يظهر لباقي الصحابة 
 حتى 

ً
كــمــا ظــهــر لــعــمــر ودار الـــنـــقـــاش بــيــنــهــم طـــويـــال

الله  إلـــى أن شـــرح  كــــادوا يقتتلون بالسيف  أنــهــم  ذكـــر 
صدورهم لدليل عمر رضي الله عنه من القرآن الكريم، 
وبــعــد تــأيــيــد كــبــار الــصــحــابــة لــرأيــه ذي املــنــافــع اآلنــيــة 

واملستقبلية.

غنيمة العساكر

ومما كان أن سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالاًل 
ــاء الــلــه عليهم  وأصــحــابــه رضـــي الــلــه عنهم قسمة مــا أفـ
من الــعــراق والــشــام، وقــالــوا لــه: قّسم األرضــني بني الذين 
افتتحوها كما تقسم غنيمة العساكر، فأبى عمر عليهم 
ذلك إباًء شديدًا ورفض مطلبهم وجعله ملكًا للمسلمني 
ــواء مــنــهــم مـــن كـــان مـــوجـــودًا وقــتــهــا أو لـــم يكن  عــامــة ســ
مــوجــودًا بعد، وســـواء منهم مــن شــارك فــي فتحها أو لم 

يشارك فيه، واستدل ملا رآه بثاقب فكره وعظيم اجتهاده 
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ِحيم( الحشر 7-10. واملتأمل في هذه اآليــات يجد أنها  رَّ
جمعت في فحواها بني ما أفاء الله على رسوله خاصة، 
ومــا أفــاء الله مــن الــقــرى كلها عــامــة، وإلــى مــا خــص الله 
به املهاجرين ثم األنــصــار، وإلــى ما قسمه الله سبحانه 

وتعالى ملن جاء بعدهم من عامة املسلمني.
 على 

ً
لذلك تجد عمر رضي الله عنه يقول مستنبطًا مدلال

اجــتــهــاده فيما ذهــب إلــيــه: »قــد أشـــرك الــلــه الــذيــن يأتون 
من بعدكم في هذا الفيء، فلو قسمته لم يبق ملن بعدكم 
الــراعــي بصنعاء نصيبه من  شــيء، ولئن بقيت ليبلغن 

هذا الفيء ودمه في وجهه«.

تشابه عهد أبي 
بكر من الناحية 
املــالــيــة بعهد 
النبي صلى الله 
عليه وسلم، فكانت املــوارد نفسها: 
زكــاة، غنائم، فيء وجزية. وســار على 
نهج النبي صلى الله عليه وسلم في 
سياسته املالية، وأعطى املسلمني 
عــطــاء متساويًا دون أن ينظر إلى 
النسب أو السبق في اإلسالم، وبعدما 
قدم مال البحرين على أبي بكر )بعد 
وفاة النبي صلى الله عليه وسلم(، قال: 
من كان له عند النبي صلى الله عليه 
وسلم عدة فليأت )أي من كان وعده 
النبي بشيء من املال فليأت ليستوفي 
ما وعده النبي صلى الله عليه وسلم(، 
وكان بهذا يريد اإليفاء بحق النبي صلى 
الله عليه وسلم والوفاء له ولوعوده 
بعد موته، فجاءه جابر بن عبد الله 
فقال: إن رســول الله صلى الله عليه 
وسلم كان قال: »لو جاء مال البحرين 
أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا«، يعني: 
ملء كفيه، فلما جاء مال البحرين أمر 
الصديق جابًرا، فغرف بيديه من املال، 
ِبــَعــّده، فــإذا هو 500 درهم،  ثم أمــره 

فأعطاه مثليها معها.

                 عمر بن الخطاب حقق التوازن                        بين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة 

      الفكر   المالي   في   عهد         أبي بكر وعمر بن الخطاب 

أبو بكر أعطى 
المسلمين 

عطاء 
متساويًا دون 
أن ينظر إلى 

النسب 

أنشأ   عمر  
 بن   الخطاب  

 بيت   المال  
 كما   وضع  

 الدواوين  
 ومنها   ديوان  

 العطاء 

¶  ازدهار التجارة مع بداية اإلسالم¶   بيت   المال الذي أنشأه  عمر   بن   الخطاب 

اجتهاد عمر رضي اهلل عنه بعدم تقسيم األرضين

ــفــــاروق رضــــي الـــلـــه عــنــه عــهــده،  اســتــهــل عــمــر الــ
وقد استقر األمر للمسلمني، فانطلقوا في فتح 
البالد، ففتحت فارس ومصر وأكثر أرض الشام، 
وتشعبت أمور الدولة وزادت ماليتها، وتنوعت 
مطالبها بعد أن اتصلت بحضارات عريقة في 
الــــدول املــفــتــوحــة مــمــا نــبــه عــمــر رضـــي الــلــه عنه 
إلى االستفادة بما في هذه الدول من نظم لحل 
املشكالت التي تواجهها الدولة اإلسالمية التي 
ــرامـــت، ولــتــنــظــيــم شــؤونــهــا  امـــتـــدت أطــرافــهــا وتـ

املالية.

توظيف القضاة واألمن والحراس

إن عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه يختلف 
عـــن عــهــد ســلــفــه أبـــو بــكــر رضـــي الــلــه عــنــه، فقد 

فتحت الدنيا عليهم بمالها وجاهها من جهة، 
أنـــاس كثر تختلف عاداتهم  وبــاملــســؤولــيــة عــن 
وأســـالـــيـــب عــيــشــهــم عـــن نــمــط حـــيـــاة الــصــحــراء 
الــفــاتــحــون فقد كانت  الــتــي اعــتــادهــا املسلمون 
مجموعات منهم أهــل حــواضــر ولهم طلباتهم 
ــم، فـــقـــد درســــت  ــهـ فــــي عــيــشــهــم وتــنــظــيــم شـــؤونـ
ــع املـــســـتـــجـــدة وخــــاصــــة فــــي الـــحـــواضـــر،  ــائـ ــوقـ الـ
ــن والــــحــــراس،  ــ ــ فـــرأيـــنـــا تـــوظـــيـــف الـــقـــضـــاة واألمـ
وبدأ نظام مؤسسات الدولة، وظهرت الوظيفة 
الــعــامــة، ومــا رافـــق ذلــك مــن مستجدات حياتية 
أظهرت لنا الشخصية اإلدارية للخليفة الثاني 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أول من 
لــقــب بــأمــيــر املــؤمــنــني، فــقــد رتـــب الــوظــائــف على 
مــا يحفظ حــيــاة الــنــاس، وجــنــد الــجــنــد، فانتقل 
من االنضمام للجهاد عفوًا وحسب االستطاعة 

إلـــى مــا يسمى الــيــوم بــالــجــيــش، فــكــانــت الــبــالد 
املفتوحة يلزمها أن تشحن بالجنود لحماية 
الثغور والدفاع عن األراضي املترامية األطراف 

ضد الغزاة والخارجني على النظام.

أنشاء بيت المال

أنشأ   عمر   بن   الخطاب   رضي   الله   عنه   بيت   املال  
 كما   وضع   الدواوين   ومنها   ديوان   العطاء ويمكن 
ســـرد مــجــمــوعــة مـــن اإلنــــجــــازات املــســجــلــة لعهد 
عمر الفاروق رضي الله عنه، ومنها: أنشأ عمر 
بيت املال، وهو أول من وضع الدواوين. وسبب 
الله عنه قال:  أبــا هريرة رضــي  التدوين هــذا أن 
قدمت من البحرين بخمسمائة ألف درهم فأتيت 
عــمــر بــن الــخــطــاب رضـــي الــلــه عــنــه فــســألــنــي عن 

الناس فأخبرته ثم قال لي: ماذا جئت به؟ قلت: 
ــال: ويــحــك! هــل تــدري  جــئــت بخمسمائة ألـــف، قـ
ما تقول؟ قلت: نعم مائة ألف خمس مــرات. قال: 
إنــك ناعس، ارجــع إلــى أهلك، فنم، فــإذا أصبحت 
فــقــال: مــاذا جئت  فائتني، فلما أصبحت أتيته، 
به؟ قلت: جئت بخمسمائة ألف. قال: ويحك! هل 
تدري ما تقول؟! قلت: نعم، مائة ألف، حتى عدها 
خــمــس مــــرات، يــعــدهــا بــأصــابــعــه الــخــمــســة، قــال: 
أطيب؟ قلت: ال أعلم إال ذلــك. قــال: فصعد املنبر، 
فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، إنه 
 ،

ً
قد جاءنا مال كثير، فإن شئتم أن نكيلكم كيال

وإن شئتم أن نعدكم عــدًا. فقام إليه رجــل فقال: 
يــا أمــيــر املــؤمــنــني، إنــي قــد رأيـــت هـــؤالء األعــاجــم 
يـــدونـــون ديـــوانـــًا لــهــم. فــاشــتــهــى عــمــر ذلــــك، وقــد 
استشار عمر رضي الله عنه املسلمني في تدوين 

يـــراه، وقيل إنه  الــدواويــن، فــأشــار بعضهم عليه بما 
الوليد بن هشام بن املغيرة، قــال: جئت الشام فرأيت 
ملوكها قد دونوا ديوانًا وجندوا جندًا، فدّون ديوانًا 
د جندًا. وفي بعض الروايات أن الذي أشار بذلك 

ّ
وجن

الله عنه، وأنشأها على مثال  خالد بن الوليد رضي 
ــد دونـــهـــا عــقــيــل بـــن أبــي  ــفـــرس، وقـ ــــروم والـ دواويـــــن الـ
طالب رضي الله عنه، ومخرمة بن نوفل، وجبير بن 
مــطــعــم، وكــانــوا مــن نــبــهــاء قــريــش. وأرجــــح الــروايــات 
في تدوين الدواوين أنه تم في سنة عشرين للهجرة 

املباركة، كما جاء في مقدمة ابن خلدون.

ديوان العطاء

ــم الــــدواويــــن الـــتـــي أنــشــأهــا عــمــر رضــــي الـــلـــه عنه  أهــ
»ديــوان العطاء«، وكــان حني أراد وضــع الــديــوان قال 

لــلــصــحــابــة رضــــي الــلــه عــنــهــم مـــن مــســتــشــاريــه: بمن 
نــبــدأ؟ فــقــال لــه عــبــدالــرحــمــن بــن عـــوف: ابـــدأ بنفسك، 
فقال عمر أذكر أني حضرت مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وهو يبدأ ببني هاشم وبني عبداملطلب، 
فــبــدأ بهم عمر وبــمــن يليهم مــن قبائل قــريــش بطنًا 
بعد بطن حتى استوفى جميع قريش، ثم انتهى إلى 
األنصار، وبدأ برهط سعد بن معاذ من األوس، إلى 
أن استقر الناس في الديوان على قدر نسبهم املتصل 

برسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقد فاضل عمر رضي الله عنه في العطاء بني الناس 
بحسب أسبقيتهم إلى اإلسالم، وكان أبو بكر رضي 
الــلــه عــنــه قـــد ســـوى بـــني الـــنـــاس فـــي الــعــطــاء ورفـــض 
التفضيل بينهم، ولكن الخليفة عمر رضي الله عنه 
سار في تقسيم األموال على خالف ما سار عليه أبو 

بكر رضي الله عنه 

تشعبت أمور الدولة وزادت ماليتها بعهد              عمر بن الخطاب

عطاء متساوي

وبقيت بقية من املــال فقسمها بني الناس 
بــالــســويــة بـــني الــصــغــيــر والــكــبــيــر، والــحــر 
ــى فــــخــــرج عــلــى  ــ ــثـ ــ واملــــمــــلــــوك، الــــذكــــر واألنـ
ســبــعــة دراهـــــــم وثـــلـــث لـــكـــل إنــــســــان، فــلــمــا 
كــان الــعــام املقبل جــاء مــال كثير هــو أكثر 
مــن ذلــــك، فقسمه بــني الــنــاس فــأصــاب كل 
ــال فـــجـــاء نــاس  إنـــســـان عــشــريــن درهـــمـــًا، قــ
الله  مــن املسلمني فقالوا يــا خليفة رســول 
إنك قسمت املال فسويت بني الناس، ومن 
الــنــاس أنــــاس لــهــم فــضــل وســـوابـــق وقـــدم، 
فلو فضلت أهل السوابق والقدم والفضل 
بفضلهم، فقال: أما ما ذكرتم من السوابق 
والقدم والفضل، فما أعرفني بذلك، وإنما 
ذلك شيء ثوابه على الله جل ثناؤه، وهذا 

معاش فاألسوة فيه خير من األثرة.

نصيب من الغنائم

كما سار أبو بكر الصديق رضي الله عنه 
ــلـــه عليه  ــرســــول صــلــى الـ عــلــى ســيــاســة الــ
ــلـــوب املــســلــمــني عــلــى  ــلـــم فــــي تـــألـــيـــف قـ وسـ
ــم عـــنـــه أو تــثــبــيــتــًا  ــــع شـــرهـ اإلســـــــالم أو دفـ
إلسالمهم لضعف إيمانهم، كما كان ينفق 
مــوارد الدولة كلها أواًل بأول فال يستبقي 

مــن اإليــــرادات شيئًا، فلما مــات لــم يجدوا 
عنده مــن مــال الــدولــة إال ديــنــارًا سقط من 

غرارة.
وفي ذلك قال ابن الطقطقي في كتابه: ولم 
الــلــه عليه وســلــم وال  يــفــرض النبي صلى 
الله عنه، للمسلمني عطاًء  أبــو بكر رضــي 

مقررًا، ولكن كانوا إذا غزوا وغنموا أخذوا 
نصيبًا مــن الغنائم قــررتــه الشريعة لهم، 
وإذا ورد إلى املدينة مال من بعض البالد 
أحِضر إلى مسجد الرسول صلى الله عليه 
وسلم وفرق فيهم على حسب ما يراه عليه 
الــصــالة والـــســـالم، وجــــرى األمــــر عــلــى ذلــك 

مـــدة خــالفــة أبـــي بــكــر، بــل كـــان يقسم املــال 
شيئًا فشيئًا. وملــا حضرت أبــو بكر رضي 
ــال: انـــظـــروا كـــم أنــفــقــت  ــ الـــلـــه عــنــه الـــوفـــاة قـ
الــلــه )أي شخصيًا(، فــوجــدوا أنه  مــن مــال 
قــد أنفق فــي سنتني ونصف ثمانية آالف 

درهم، قال: اقضوها عني فقضوها عنه.

ومــمــا قــالــه مــبــرهــنــًا عــلــى تــرجــيــح ما 
يقول مخاطبًا عقولهم وقلوبهم: »فإذا 
وجها، وأرض 

ُ
قسمت أرض العراق بُعل

الشام بعلوجها، فما يسد به الثغور؟ 
البلد  وما يكون للذرية واألرامل بهذا 
فلما  العراق والشام؟  أهل  وبغيره من 
أكــــثــــروا عــلــيــه طــلــبــًا لــلــقــســمــة وطــمــعــًا 
ـــِقـــف مـــا أفــــاء الــلــه 

َ
فــيــهــا قــائــلــني لــــه: »ت

علينا بأسيافنا على قوم لم يحضروا 
ولـــم يــشــهــدوا، وألبــنــاء الــقــوم وألبــنــاء 
أبــنــائــهــم ولـــم يــحــضــروا؟ كـــان ال يزيد 
الغاضبة  الجموع  أن يقول لهذه  على 
العلمي واإلدراك  املتبصرة نظره  غير 

االجتماعي: هذا رأيي.
ــد  ــ ــه: »وقــ ــ ــولــ ــ قــ ــــي  فــ ــر جـــــــاء  ــمــ عــ ورأُي 
األرضــــني بعلوجها،  أحــبــس  أن  رأيـــت 
وأضـــــــع عـــلـــيـــهـــم فـــيـــهـــا الـــــخـــــراج وفـــي 
الجزية يؤدونها فتكون فيئًا  رقابهم 
املقاتلة والذرية وملن يأتي  للمسلمني 

من بعدهم«.
وبناء على ما أداه فهم عمر واجتهاده 
الله تعالى اختار بعد فتح  من كتاب 
الـــســـواد: ســـواد الـــعـــراق وبـــالد الــشــام، 
ــمــــني مـــن  ــلــ الــــــوقــــــف عــــلــــى عـــــامـــــة املــــســ
املقاتلة والذرية ومن يأتي من بعدهم 
القسمة، وأيــده   بعد جــيــل، دون 

ً
جــيــال

عــلــى ذلــــك بــعــض الــصــحــابــة كــعــثــمــان 
بـــن عـــفـــان وابــــن عــمــر وعـــلـــي وطــلــحــة، 
والـــخـــزرج،  مـــن األوس  ومـــســـتـــشـــاروه 
 
ً
مـــمـــا قـــــواه عـــلـــى مـــا ذهــــب إلـــيـــه قـــائـــال

ملـــن خـــالـــفـــه: »كـــيـــف أقــســمــه لــكــم وأدع 
قــســم؟«، وروي  مــن يأتي بعدكم بغير 
عن زيد بن أسلم أنه قــال: »أمــا والذي 
الناس  آخَر  أترك  أن  نفسي بيده، لوال 
َعليَّ  ِتحْت 

ُ
ف انًا ليس لهم شــيء، ما  َببَّ

ــَســـم الــنــبــيُّ  ـ
َ
ــهــا كــمــا ق

ُ
ــَســْمــت

َ
 ِإاّل ق

ٌ
ــة قـــريـ

الــلــه عليه وســلــم خــيــبــَر ولكني  صــلــى 
ها. ولم 

َ
ِسُمون

َ
ت

ْ
َيق لهم   

ً
انــة

َ
ِخــز أتــُرُكــَهــا 

يــجــد الــصــحــابــة مــفــرًا مـــن تــزكــيــة رأي 
عمر رضي الله عنه، وقد وضح الحق 
لــكــل ذي عــيــنــني فــأيــدوا رأيــــه، وقــالــوا: 
لــم تشحن  نعم مــا قلت ومــا رأيـــت، إن 
بالرجال ويجري  املــدن  الثغور وهــذه 
ون به، رجع أهل الكفر  وُّ

َ
عليهم ما يتق

إلى مدنهم.
يــــوســــف: والــــــــذي رأى عــمــر  ــو  ــ أبــ ــال  ــ قــ
رضي الله عنه من االمتناع عن قسمة 
ــــني بــــني مــــن افــتــتــحــهــا، عــنــدمــا  ــ األرضـ
عــّرفــه الــلــه مــا كــان فــي كتابه مــن بيان 
ــان لــــه فــيــمــا  ــ ــلــــه، كـ ــــك تــوفــيــقــًا مــــن الــ ذلـ
ــانـــت الـــخـــيـــرة لــجــمــيــع  ــه كـ ــيـ ــنـــع، وفـ صـ
املــســلــمــني، وفــيــمــا رآه مــن جــمــع خــراج 
ذلـــــك وقـــســـمـــتـــه بــــني املـــســـلـــمـــني عــمــوم 
لــم يكن  لــو  النفع لجماعتهم، ألن هــذا 
عـــطـــيـــات 

ُ
مـــوقـــوفـــًا عــلــى الـــنـــاس فـــي األ

تقَو  ولــم  الــثــغــور،  شحن 
ُ
ت لــم  واألرزاق 

الجيوش على املسير في الجهاد، وملا 
إذا  إلــى مدنهم  الكفر  أمــن رجــوع أهــل 
أعلم  املقاتلة واملرتزقة والله  ت من 

َ
ل

َ
خ

بالخير حيث كان.

ومما تقدم يتبني تطور الفكر املالي في 
الله عنه،  عهد عمر بن الخطاب رضــي 
فــقــد حــقــق الـــتـــوازن بــني مصلحة الــفــرد 
ومــصــلــحــة الـــجـــمـــاعـــة، فـــــإذا تــعــارضــت 
الــفــرد مــع مصلحة الجماعة  مصلحة 
كانت األخيرة هي األولى بالرعاية، كما 
اقـــتـــراح الحلول  ــداع فــي  ــ لــه اإلبـ يسجل 
ملــشــكــالت مــســتــجــدة غــيــر مــســبــوقــة في 
بــيــئــة الــصــحــابــة وغــيــر مــخــالــفــة لــشــرع 

الله، وقــد كــان تميزه ليس في الفنيات 
ــل وفــــي املـــالـــيـــة أيــضــًا،  اإلداريــــــــة فــقــط بـ
ويشهد مليزان قواعد الترجيح في الفكر 
املالي قوله »..أال وأني ما وجدت صالح 
ما والني الله إال بثالث: أن يؤخذ بحق، 
وأن يعطى في حق، وأن يمنع من باطل، 
أال وأنـــــي فـــي مــالــكــم كـــولـــي الــيــتــيــم إن 
استغنيت استعففت وإن افتقرت أكلت 

باملعروف«.

الوقف على عامة المسلمين

مصلحة الفرد  مع مصلحة الجماعة
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تــــــــــتــــــــــحــــــــــول شــــــــــركــــــــــات 
الــــــــصــــــــرافــــــــة والــــــــفــــــــروع 
الــتــابــعــة لــهــا إلـــى جانب 
ــة إلـــى  ــرافــ مــــحــــات الــــصــ
خــلــيــة نــحــل ال تــهــدأ مع 
دخــول النصف الثاني من شهر رمضان الكريم، 
حيث ترتفع وتــيــرة العمل داخـــل هــذه الشركات 
والفروع املرخصة من قبل مصرف قطر املركزي 
للعمل وتقديم الخدمات املالية لفائدة جمهور 
املتعاملني، حيث علم »رمضانيات« أن توجهات 
الجهات الرقابية واإلشرافية على قطاع الصيرفة 
في الدولة أوعزت لكافة الشركات بضرورة اتخاذ 
كــافــة الــتــدابــيــر واإلجــــــــراءات املــنــاســبــة والـــازمـــة 
مــن أجـــل حــســن تــقــديــم الــخــدمــات وتــوفــيــر أفضل 
التعامات لفائدة العماء الذين يرتفع إقبالهم 
على التحويات املالية نحو العديد من الدول مع 
اقتراب نهاية شهر رمضان والبدء باالستعداد 

الستقبال عيد الفطر املبارك.

شفافية التعامالت

ــات تـــــوفـــــيـــــر الــــعــــمــــات  ــ ــيــ ــ ــــوصــ ــتــ ــ وتــــضــــمــــنــــت الــ
باملستويات املطلوبة خاصة للذين يرغبون في 
الــبــاد من  القيام بتغيير العملة بهدف مــغــادرة 
أجل قضاء إجازة العيد والتي يصادف بعضها 
قــضــاء اإلجـــازة السنوية، إلــى جــانــب دعـــوة كافة 
الــصــرافــة والــفــروع  لــشــركــات  اإلدارات التنفيذية 
الــعــامــلــة فــي الــدولــة بتوفير الـــكـــوادر واملــوظــفــني 
عــلــى الــنــحــو املــطــلــوب وبــالــعــدد الــكــافــي لتقديم 
الـــخـــدمـــات لــفــائــدة الــعــمــاء خــاصــة فـــي املــنــاطــق 
التي تضم عددا من فروع الصرافة والتي تشهد 
ــبـــاال كــبــيــرا مــقــارنــة  ــاد إقـ ــيــ فـــي املــنــاســبــات واألعــ
أيــام السنة. كما تضمنت تلك التوصيات  بباقي 
دعــوة شركات الصرافة إلــى ضــرورة العمل على 
املــحــافــظــة عــلــى شــفــافــيــة الــتــعــامــات إلـــى جــانــب 
االلتزام بالقواعد والتعليمات التي تم توجيهها 
خــال الفترة املاضية لشركات الصرافة العاملة 
فــــي الــــدولــــة والــــتــــي أســـهـــمـــت فــــي تـــطـــويـــر قــطــاع 

الصرافة في الدولة.

زيادة االقبال

إلــــى ذلــــك، فــقــد بــــدأت شـــركـــات ومـــحـــال الــصــرافــة 
الــعــامــلــة فـــي دولـــــة قــطــر فـــي االســـتـــعـــداد فعليا 
الــعــمــاء خــال النصف  وبشكل مبكر الستقبال 
الــثــانــي مــن شهر رمــضــان الفضيل، مــع توقعات 
بــأن ترتفع وتــيــرة االســتــعــداد مــع اقــتــراب إجــازة 
عيد الفطر التي تفصلنا عنها أيام قليلة نتيجة 
ــبــــال مـــن جــمــهــور الـــعـــمـــاء وخــاصــة  ــفــــاع اإلقــ ارتــ
املــقــيــمــني الــذيــن يكثر إقــبــالــهــم عــلــى الــتــحــويــات 
املـــالـــيـــة نــحــو دولـــهـــم إلرســــــال األمــــــــوال  ألهــلــهــم 
وذويهم، حيث ينتظر أن يرتفع اإلقبال والطلب 
على الــتــحــويــات املــالــيــة إلــى أكــثــر مــن 100 دولــة 
حول العالم انطاقا من دولة قطر التي تقيم فيها 

قرابة 150 جنسية، تعمل في جميع القطاعات.
وفي ذات االطار، انطلقت شركات ومحال الصرافة 
خال الفترة القليلة املاضية والتي سبقت شهر 
الــخــصــوص على العمل قدر  رمــضــان على وجــه 
االمـــكـــان مـــن اجــــل تــكــويــن مـــراكـــز مــالــيــة ضخمة 
الــعــمــات األجنبية املختلفة وفي  ومتنوعة مــن 
مقدمتها الدوالر األمريكي والجنيه اإلسترليني 
والـــيـــورو وغــيــرهــا مــن بــاقــي الــعــمــات الرئيسية 

التي تشهد طلبا قويا خــال األيـــام األخــيــرة من 
شهر رمضان وطيلة إجازة العيد، خاصة ان هذه 
العمات هي االكثر تداوال على املستوى العاملي، 
كــمــا ان اســعــارهــا خـــال الــفــتــرة الــجــاريــة تعتبر 

جيدة ومحفزة للشراء. 

زيادة الطلب على الدوالر

ووفقا لتقديرات مصادر وخــبــراء مختصني في 
مــجــال الــصــرافــة تحدثوا إلــى »رمــضــانــيــات« فان 
الطلب على الدوالر األمريكي يشهد خال الفترة 
املــقــبــلــة ارتــفــاعــا كــبــيــرا مــقــارنــة بــبــاقــي الــفــتــرات، 
حيث ترتفع مستويات الطلب 5 اضــعــاف خال 
فترة رمضان وإجازة العيد مقارنة بباقي األيام 
العادية من السنة، حيث أوضحوا في حديثهم أن 
هذه الزيادة في الطلب هي نتيجة لقيام العاملني 
ــة قــطــر بــتــحــويــل األمــــــوال إلــــى أهــلــهــم  ــ ــــل دولـ داخـ
ــم فـــي مــخــتــلــف بـــقـــاع األرض وبــكــمــيــات  ــهــ وذويــ
ــافـــة إلــــى ان الــعــديــد مـــن املــواطــنــني  مــخــتــلــفــة اضـ
واملقيمني يغتنمون فرصة تزامن إجازة العيد مع 
بداية العطلة الصيفية ملغادرة الدولة والتوجه 
نحو قــضــاء اإلجــــازات خـــارج الــدولــة، وغــالــبــا ما 
تكون إما نحو أوروبا وبريطانيا أو نحو بعض 
الدول اآلسيوية وبعض الدول املطلة على البحر 

األبيض املتوسط.
ومن املنتظر ان تقوم العديد من شركات الصرافة 
خــال الفترة املقبلة بفتح فروعها أمــام العماء 
خــال أيــام عيد الفطر املبارك وبشكل خــاص في 
األماكن التي تعرف ازدحــامــا وإقباال شديدا من 
قــبــل الـــعـــمـــاء وبــــاألخــــص املــقــيــمــني عــلــى تنفيذ 
الــتــحــويــات املــالــيــة، حــيــث ينتظر أن تــفــتــح تلك 
الفروع بساعات اكثر مقارنة بالفترات الطبيعية، 
كما اشارت ذات املصادر الى ان شركات الصرافة 

وضــعــت كــذلــك خــطــطــا مــســبــقــة مـــن اجـــل افــتــتــاح 
فروعها عشية أول أيــام العيد وثاني أيــام العيد 
عــلــى أن تــفــتــح طــيــلــة األيـــــام الـــتـــي تــلــي الــيــومــني 

األولني بشكل طبيعي وعادي.

توفير العمالت األجنبية

حـــيـــث ســـتـــحـــرص شـــــركـــــات ومـــــحـــــال الـــصـــرافـــة 
الــقــدر الكافي  والــفــروع التابعة لها على توفير 
ــتـــحـــويـــات بــالــشــكــل املــطــلــوب  مــــن الـــعـــمـــات والـ
ــهـــدف تــلــبــيــة طـــلـــبـــات مــخــتــلــف الــعــمــاء  ــك بـ ــ وذلــ
الذين سيتوافدون على تلك الفروع، حيث اشار 
ــــى ان الـــتـــوقـــعـــات تـــؤكـــد ارتـــفـــاعـــا  املـــخـــتـــصـــون الـ
مرتقبا فــي حجم االقــبــال على شــركــات الصرافة 
وبشكل خاص على مستوى عدد الحواالت املالية 
ومــن املنتظر ان يرتفع حجم املبالغ املالية التي 
ســيــتــم تــحــويــلــهــا خــــال شــهــر رمـــضـــان الفضيل 
املــالــيــة مقارنة  الـــحـــواالت  نتيجة الرتــفــاع حــجــم 
املــاضــي وبمستوى ال يقل عــن 500 الف  بــالــعــام 
حوالة مالية وفقا لتوقعات الخبراء والصرافني 
ــا عــلــم  ــمــ ــة. كــ ــ ــرافــ ــ ــــصــ ــات الــ ــ ــركــ ــ ــــي شــ ــلــــني فــ ــامــ ــعــ الــ
»رمضانيات« أنه سيتم تخصيص كوادر بشرية 
لتأمني تغطية الطلبات املتزايدة من قبل العماء 
خــاصــة خـــال الــيــومــني األولـــــني مـــن الــعــيــد حيث 
يتوقع أن يــكــون فيهما اإلقــبــال مرتفعا مقارنة 
بباقي األيام األخرى. ويرجح صرافون أن تسجل 
التحويات املالية عبر شركات ومحال الصرافة 
نسبة نمو فــي نهاية شهر رمــضــان تقدر بنحو 
50% مقارنة باألشهر العادية من العام، وبنسبة 
نمو تساوي نحو 35% مقارنة بشهر رمضان في 
العام املــاضــي، في ظل انتعاش األســـواق وعــودة 
الــى االســـواق بــل وأفضل  الحركة بشكل طبيعي 

من العام املاضي.

                 نشاط قوي لسوق الصرافة بالشهر الفضيل والعيد..                        صرافون:

 50 % نموا بالتحويالت للدول العربية         في رمضان والعيد 

¶   حركة التعامالت المالية تنشط خالل فترة األعياد¶  شركة صرافة اقبال كثيف في رمضان والعيد

¶   عمرو السيد

أحمد فضلي

يقول عمرو السيد مدير الفروع بشركة الجزيرة 
لــلــصــرافــة ان شــهــر رمــضــان الــفــضــيــل لــه طبيعته 
الخاصة في شركات الصرافة، مشيرا الى انه في 
هذا الشهر الفضيل تكثر الحركة وتنشط بشكل 
ــام الـــعـــام، وبــشــكــل خــاص  الفـــت مــقــارنــة بــبــاقــي ايــ
االيــام االولــى من الشهر الفضيل وااليــام االخيرة 
من الشهر والتي تتزامن مع بداية االستعدادات 
الستقبال ايام عيد الفطر.  وقال  لـ »رمضانيات« 
الـــدول العربية  ان حجم التحويات املالية نحو 
املسلمة ينمو بشكل ملحوظ خــال هــذا الشهر، 
مشيرا الى توقعات بنمو حجم التحويات املالية 
هــــذا الـــعـــام بــنــحــو %50 مــقــارنــة بــالــعــام املــاضــي 
حيث من املنتظر ان يصل حجم الحواالت املالية 
الى نحو 3 مايني حوالة مقارنة بالعدد املسجل 
فــي الــعــام املــاضــي والـــذي يــقــدر بنحو 2.2 مليون 
حـــوالـــة، مــشــددا عــلــى ان ارتـــفـــاع حــجــم الــحــواالت 
مــن شــأنــه ان يساهم فــي رفــع املبالغ املالية التي 
الــى االســتــعــدادات التي تم  يتم تحويلها. واشـــار 
اتـــخـــاذهـــا لــتــغــطــيــة الــطــلــب عــلــى الـــصـــرافـــة خــال 
قــائــا »أخــذت  الشهر الكريم وايـــام العيد، وتــابــع 
ــتـــرة تــحــضــيــرا  ــات فــــي االســــتــــعــــداد مـــنـــذ فـ ــركـ ــشـ الـ
لتغطية الــطــلــب خـــال شــهــر رمــضــان وفــتــرة عيد 
الــفــطــر املـــبـــارك، الـــذي يعتبر مــن املــنــاســبــات التي 
تنتظرها شــركــات ومــحــال الصرافة حيث تنشط 
الحركة بشكل كبير نتيجة اإلقبال الكثيف من قبل 
العماء على التحويات املالية وشـــراء العمات 
األجنبية املختلفة، كما أن حركة التعامات املالية 
تنشط خــال هــذه الفترة حيث نشهد حركة بيع 
ــراء لــكــمــيــات ضــخــمــة مـــن الــعــمــات األجــنــبــيــة  ــ وشـ
وفي مقدمتها العمات الرئيسية التي يتضاعف 
عليها اإلقــبــال بشكل كثيف حيث نجد األغلبية 
الكبيرة تسعى إلى شراء الدوالر األمريكي ومن ثم 

اليورو والجنيه اإلسترليني«.
الــفــروع بشركة الجزيرة للصرافة إن  وقــال مدير 
إلــى العمل  الشركات سعت خــال الفترة املاضية 
على تحسني كفاءة األداء التشغيلي فيما يتعلق 
بتحويل األمــوال والنقود، حيث تم التواصل مع 
الــخــارج والتنسيق معهم لضمان  املــراســلــني فــي 
أفضل الخدمات وضمان إرسال واستام األموال 
في أقصر وقت ممكن خاصة أن هذه الفترة تعتبر 
فــتــرة مهمة تشهد قــيــام الــعــديــد مــن الــعــمــاء في 
مختلف أنحاء العالم بتحويل أموال، وتابع قائا 
نــقــوم دائــمــا بتحسني  بــالــتــحــويــل  »فــيــمــا يتعلق 
ــع املـــراســـلـــني فـــي الــــخــــارج وتــحــســني  الـــعـــاقـــات مـ
الخدمات املقدمة لفائدة العميل حيث نقدم السعر 
األفــضــل، إلـــى جــانــب تــوفــيــر الــســرعــة عــنــد إنــجــاز 
املهمة حتى يتمكن املستفيد أو املستقبل للحوالة 
في الدولة املرسل إليها من صرف حوالته املالية 

املرسلة إليه في أقصر وقت ممكن«.

إلــى أن إجمالي  الــدولــي  البنك  تشير توقعات مجموعة 
الــتــحــويــالت إلـــى الــبــلــدان املنخفضة واملــتــوســطــة الــدخــل 
سترتفع إلى مستوى 550 مليار دوالر أمريكي لتصبح 
أكبر مصدر لها للتمويل الخارجي لتلك الدول او بمعنى 
املــالــيــة، وذلـــك مقارنة  التحويالت  لتلك  الـــدول املستقبلة 
ــــذي يقدر  بــاملــتــوســط املــســجــل خـــالل الــعــام املــاضــي، وال
بنحو 462 مليار دوالر امريكي، مسجال بذلك نسبة نمو 
على اساس سنوي تساوي نسبتها 19.04%، متجاوزا 
حــجــم االســـتـــثـــمـــارات االجــنــبــيــة املــتــدفــقــة نــحــو الــبــلــدان 
الــدخــل،  الـــدول منخفضة  الــى جــانــب  الــدخــل  املنخفضة 
حيث قدر االستثمار االجنبي خالل العام املاضي بنحو 
344 مليار دوالر امريكي، وقياسا على ذلك، فان نسبة 
التحويالت املالية الى الدول املنخفضة ومتوسطة الدخل، 
الى اجمالي تدفقات االستثمار االجنبي فانها تساوي 
تــقــديــرات مجموعة  اشــــارت  فــقــد  ذلـــك،  الـــى   .%134.30
البنك الدولي الى ان تدفقات التحويالت السنوية املسجلة 
رسميًا إلى البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل وصلت 

إلى 529 مليار دوالر امريكي وذلك خالل العام املاضي، 
محققة بذلك نسبة نموا عند مستوى يساوي 9.6% عن 
املستوى القياسي السابق البالغ 483 مليار دوالر امريكي 
فــي الــعــام قبل املــاضــي اي فــي الــعــام 2017. واوضــحــت 
املالية  الــتــحــويــالت  ان  الــدولــي  الــبــنــك  تــقــديــرات مجموعة 
العاملية  التي تشمل تحويالت إلى البلدان مرتفعة الدخل 
امريكي  بلغت مستوى يساوي نحو 689 مليار دوالر 
العام املاضي، وذلــك مقارنة باملستوى املسجل في  في 
العام قبل املاضي، والذي بلغت فيه التحويالت مستوى 
633 مليار دوالر امريكي. وتصدرت الهند طليعة البلدان 
املستقبلة للتحويالت املالية من مختلف دول العالم خالل 
العام املاضي، متفوقة بذلك على العديد من الدول االخرى 
الشعبية والــفــلــبــن، حيث  الــصــن  على غـــرار جمهورية 
بلغت التحويالت املالية الى الهند  نحو 79 مليار دوالر 
امريكي تلتها الصن 67 مليار دوالر امريكي وتليهما 
املكسيك  بتحويالت مالية نحوها بلغت مستوى 36 
بــعــد ان استقبلت  الــفــلــبــن  تــأتــي  ثــم  مــلــيــار دوالر ومـــن 

العام املاضي تحويالت مالية تقدر بنحو يصل  خــالل 
الى مستوى 34 مليار دوالر. في املقابل تصدرت مصر 
املرتبة االولى في الدول العربية التي استقبلت خالل العام 
العالم، حيث  املاضي تحويالت مالية من مختلف دول 
الــعــام 2018  فــي  الــتــي استقبلتها  التحويالت  تــجــاوزت 
سقف 29 مليار دوالر امريكي. سجلت مجموعة البنك 
الدولي ارتفاعا في متوسط التكلفة العاملية لتحويل 200 
دوالر عند نحو 7% في الربع األول من عام 2019. ويعّد 
خفض تكلفة التحويالت إلى 3% بحلول عام 2030 غاية 
عاملية في إطار الهدف 10.7 من أهداف التنمية املستدامة. 
وال تزال تكاليف التحويالت إلى البلدان األفريقية والجزر 
أكبر مــن 10%، واشــارت  الــهــادئ  الصغيرة فــي املحيط 
 
ً
الــتــحــويــالت تكلفة أعــلــى  ان  الــى  الــدولــي  البنك  مجموعة 
تقوم بها البنوك، إذ بلغ متوسط الرسوم التي تتقاضاها 
11% في الربع األول من عام 2019، تلتها مكاتب البريد 
 بمتوسط رسوم 

ً
على سلم أكثر قنوات التحويالت تكلفة

أكثر من %7. 

 استعدادات خاصة للشهر الفضيل
 في شركات الصرافة

الهند تتصدر البلدان المستقبلة للتحويالت المالية

أظهرت اإلحصائيات الرسمية الصادرة عن مصرف قطر املركزي 
أن التحويالت الخارجية للعاملن في الدولة قد بلغت قيمتها خالل 
العام املاضي نحو  41.54 مليار ريال، وذلك بما يعادل نحو 11.41 
مليار دوالر امريكي في العام املاضي، حيث توزعت تلك التحويالت 
في قطر في العام املاضي إلى نحو 10.1 مليار ريال خالل الربع 
األول بما يعادل نحو 2.7 مليار دوالر في حن بلغت خالل الربع 
الثاني من العام املاضي نحو 10.8 مليار ريال بما يعادل 2.9 مليار 
دوالر، في وقت بلغت فيه قيمة التحويالت املالية للعاملن في قطر 
الثالث نحو 10.3 مليار ريــال بما يعادل 2.84 مليار  الربع  خــالل 
دوالر، بينما تجاوزت تلك التحويالت سقف 10.24 مليار ريال في 
الربع الرابع من العام املاضي بما يعادل 2.80 مليار دوالر. وتدخل 
ــار الــحــســاب الــجــاري لــلــدولــة، والــــذي حقق  تــلــك الــتــحــويــالت فــي اطـ
فائضا مهما خالل العام املاضي مقارنة بالعام 2017، حيث قدر 
الفائض املسجل في العام 2018  بنحو 60.6 مليار ريال بما يعادل 
نحو 16.6 مليار دوالر، مسجال بذلك نسبة نمو مقارنة بالعام قبل 
املاضي تقدر بنحو 159.15% على أساس سنوي. وكان الحساب 
الجاري لدولة قطر ضمن ميزان املدفوعات القطري حقق فائضا 
املــاضــي بنحو 23.3 مليار ريـــال بما يعادل  الــعــام قبل  فــي نهاية 
نحو 6.4 مليار دوالر أمريكي، وذلك وفقا لتقديرات مصرف قطر 
الرسمية والصادرة  الــصــادرة عنه. ووفقا لالحصائيات  املركزي 
عن الجهات املعنية، فان التحويالت املالية اغلبها موجهة الى عدد 
الوجهة  الــقــارة اآلسيوية  الــقــارات بشكل كثيف، حيث تشكل  مــن 
األولى للتحويالت املالية، حيث تستحوذ على النصيب األكبر من 
التحويالت املالية الصادرة من دولة قطر، وكان العام املاضي شهد 
طفرة في التحويالت املالية الصادرة من دولة قطر نحو العديد من 
الوجهات العاملية، وفي مقدمتها الهند ونيبال والفلبن حيث تعتبر 
املغتربن  املــالــيــة مــن  للتحويالت  األكــثــر استقطابا  الــجــهــات  هـــذه 
واملقيمن فــي دولـــة قــطــر. ونـــوه متحدثون إلــى »رمــضــانــيــات« إلى 
االنتعاشة التي سجلتها التحويالت املالية الصادرة من دولة قطر 
العاملة في  انعكس إيجابا على أعمال شركات الصرافة  وهــو ما 
الدولة والتي بلغ عددها 20 شركة التي نجحت في تعزيز مراكزها 
املــاضــي، حيث قفزت موجوداتها  العام  املالية بشكل قــوي خــالل 
الفترة  املــاضــي، وذلــك مقارنة بنفس  العام  بشكل متسارع خــالل 
مــن قبل املــاضــي والـــذي قــدرت فيه املــوجــودات الخاصة بشركات 
الصرافة بنحو يصل الى 1.9 مليار ريال بما يعادل 521.97 مليون 
دوالر أمريكي مقارنة بنحو 1.38 مليار ريال بنهاية العام 2016، 
حيث حققت نسبة نمو على أســاس سنوي تساوي نحو %27. 
وعلم »رمضانيات« من مصادره الخاصة أن هناك متابعة دورية 
املــركــزي ألوضــاع  تكاد تكون شبه يومية مــن قبل مصرف قطر 
شركات ومحال الصرافة العاملة في الدولة، وذلك من التدقيق على 
األعمال حتى تقدم تلك الشركات أفضل الخدمات لفائدة العمالء، 
إلــى جــانــب إعـــادة ضبط وتــوزيــع انــتــشــار الــفــروع الــخــاصــة، حيث 
يعتبر قطاع الصرافة من القطاعات الحيوية واملهمة في االقتصاد 
املتعلقة بالخدمات  القطاعات  القطري ويساهم بشكل مهم فــي 
املصرفية واملالية في الدولة، الى جانب انه مساهم قوي في الناتج 
الحركة  الــقــطــاع دورا فــي تنشيط  لــهــذا  ان  املحلي االجــمــالــي، كما 
السوق على املستوى املحلي على وجه  النقدية واملالية في داخــل 

التحديد.

 41.54
مليار ريال تحويالت خارجية 

للعاملين في الدولة
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ســـاحـــل الـــعـــاج 
أو )كــــــــــــــــــوت 
ديــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــوار( 
كـــــــمـــــــا تــــســــمــــى 
ــن دول غــــرب  ــ ــيــــة، دولـــــــــة مــ ــفــــرنــــســ ــالــ بــ
أفريقيا، يشكل املسلمون أكثر من %40 
مــن تــعــداد ســكــانــهــا الــبــالــغ 20 مليون 
نسمة، وصل اإلسالم إلى ساحل العاج 
عـــن طــريــق الـــشـــمـــال، وذلــــك عـــن طــريــق 
ــوا مــن  ــدمــ ــن قــ ــذيــ ــار املـــســـلـــمـــن الــ ــجـ ــتـ الـ
ــة )مــالــي( اإلســالمــيــة،  تمبكتو مــن دولـ
ونشط هــؤالء التجار في نشر الدعوة 
في النطاق الجنوبي من ساحل العاج، 
حــتــى أصـــبـــح اإلســــــالم يــشــكــل غــالــبــيــة 
عقيدة سكان هذا البلد، ولرمضان عند 
مــســلــمــي ســـاحـــل الـــعـــاج نــكــهــة خــاصــة 

وتقاليد مميزة.
  وســبــب تــســمــيــة ســاحــل الـــعـــاج بــهــذا 
االسم، تجارة العاج التي كانت تعرض 
على الساحل كي تباع للبحارة املارين 
فــي املــحــيــط األطــلــســي. وتــمــتــلــئ أرض 
ــار والـــحـــدائـــق  ــهــ ــاألنــ ســــاحــــل الــــعــــاج بــ
ــقــــيــــة  والــــــغــــــابــــــات والـــــســـــافـــــانـــــا األفــــريــ
الــشــهــيــرة، وســــواحــــل بــحــريــة وإنـــتـــاج 
عاملي من الكاكاو. والطقس في ساحل 
العاج فصالن فقط، الصيف والربيع، 
وفــــيــــهــــا رطــــــوبــــــة مــــرتــــفــــعــــة، ويـــشـــكـــل 

املسلمون 40 % من السكان.

استقبال شهر رمضان

ــر رمـــــــضـــــــان عـــنـــد  ــ ــهـ ــ ــــى شـ ــلـ ــ ــلــــق عـ ــطــ  يــ
الــعــاجــيــن وعــنــد مــعــظــم شــعــوب غــرب 
إلـــى ســـالالت قبائل  أفــريــقــيــا املنتسبة 
ــر مــانــدي )مــانــديــغــو( مــن مالي  أو أسـ
وبركينافاسو وغينيا بـ »سون كالو« 
ــوم( وهــــو الــشــهــر الـــواقـــع  )شـــهـــر الــــصــ
ــالـــو مــــاكــــونــــو« أي شــهــر  ــكـ بــــن »ســـونـ
انتظار الصوم و«ميكالو« شهر شراب 

)شوال(.
قـــبـــيـــل رمــــضــــان تــتــكــثــف املـــحـــاضـــرات 
والـــــــوعـــــــظ واإلرشــــــــــــــــاد فــــــي املــــســــاجــــد 
واألحياء، لتثقيف الناس بفقه الصوم، 
ــى لـــأئـــمـــة فــي  ــلــ ويـــعـــلـــن املـــجـــلـــس األعــ
ــعــــاج مــــع املـــجـــلـــس الــوطــنــي  ســـاحـــل الــ
ــاة« لـــأثـــريـــاء،  ــ ــزكـ ــ اإلســــالمــــي »نـــــــداء الـ
عــبــر بــرنــامــجــه االجــتــمــاعــي املـــعـــروف 
ــن خــالل  بــالــتــضــامــن فـــي رمــــضــــان، ومــ
هذا البرنامج يطلب من رواد املساجد 
جــمــع تــبــرعــات نــقــدًا أو مــؤنــا غــذائــيــة، 
أرز وسكر وحليب، ثم توزع على ذوي 

الحاجات في األحياء الشعبية.
ــاج أنـــه  ــعــ جـــــرت الــــعــــادة فــــي ســـاحـــل الــ
إذا جـــاء 29 مــن شــهــر شــعــبــان يجتمع 
املــجــلــس األعـــلـــى لــأئــمــة، وعــلــى رأســـه 
شــــيــــخ األئــــــمــــــة، فـــــي مـــســـجـــد الـــجـــامـــع 
ــفـــيـــرا غـــلـــف( فـــي بــلــديــة كـــوكـــودى،  )ريـ
ــل الــعــاصــمــة أبــيــدجــان، ابــتــداء من  داخـ
ساعة 5 مساء إلى الساعة 7، ليتحروا 
ــك بــحــضــور  ــ هــــالل شــهــر رمـــضـــان، وذلـ
الــهــالل  ــة  ــ الــصــحــفــيــن، وإذا تــمــت رؤيـ
فيعلن بداية الصوم في جميع البالد، 

وإال فيكمل عدة شعبان ثالثن يوما.
ــعـــدون  ــتـ ــون الــــعــــاجــــيــــون يـــسـ ــمــ ــلــ ــســ املــ
ا مــن  ــان بـــــــدء ــ ــــضـ الســـتـــقـــبـــال شـــهـــر رمـ
شــهــر شــعــبــان، حــيــث يــعــدون املساجد 
واملــصــلــيــات، فــيــشــعــلــون مصابيحها، 
ــون الــــــــجــــــــدران واألرضـــــــيـــــــات  ــفــ ــظــ ــنــ ويــ
ويــبــخــرونــهــا، ثــم يعمرونها بالصالة 
ــقــــرآن الـــكـــريـــم خــــالل الــشــهــر  ة الــ وقـــــــراء
الــذكــر، وتــالوة  املــبــارك، فتكثر حلقات 
القرآن مع تفسيره، كما تكثر الصدقات 
وأعــمــال الخير، حيث ينتهز كثير من 
أغــنــيــاء الــبــالد هـــذا الــشــهــر لــدفــع زكــاة 

أموالهم إلى مستحقيها.
ــرى مـــنـــذ الـــلـــيـــلـــة األولــــــــى مــن  ــقــ وفـــــى الــ

الشهر الكريم، يخرج السكان حاملن 
املشاعل، ويتجهون بها إلى السواحل 
والقرى املجاورة، ويضربون بالطبول 
إعــالنــا بــقــدوم رمــضــان، كما يضربون 

الطبول إليقاظ الناس وقت السحور.
ــام الـــشـــهـــر الـــكـــريـــم يــتــحــول  ــ وطـــــــوال أيــ
ــدة،  ــ ــرة واحــ ــ ــــى أســ الـــشـــعـــب الـــعـــاجـــي إلـ
نــداء األذان بالصالة خاصة  يجمعها 
املـــســـاجـــد  فــــــي رحـــــــــاب  املــــــغــــــرب  أذان 
واملــصــلــيــات، ويجتمعون ألداء صــالة 
املغرب، ويبدأون بعدها تناول اإلفطار.

طعام اإلفطار

يتكون طعام اإلفــطــار غالبا من وجبة 
خفيفة تختلف من منطقة إلــى أخــرى، 
ــبـــة املـــديـــد،  ــال تــبــقــى وجـ ــ ــلـــى كــــل حـ وعـ
والــثــريــد، والــحــســاء )شـــوربـــة( مــن أهــم 
األطعمة الرئيسية على مائدة اإلفطار 
في ساحل العاج. وأما مائدة السحور 
الـــحـــصـــيـــد،  بــــــــــاألرز أو  يــــكــــون  غــــالــــبــــا 
ــة إلـــــــى الــــلــــحــــوم والــــفــــواكــــه  ــ ــافـ ــ ــاإلضـ ــ بـ
أمــا املــشــروبــات فتشمل  والحمضيات. 
بصفة أساسية عصير الزنجبيل الذي 
هــو مــن أشــهــر املــشــروبــات فــي الــبــالد، 
واألنــــانــــاس وبـــعـــض الـــفـــواكـــه األخــــرى 
أغلبها من منتجات الدولة، كالبرتقال 
والـــتـــفـــاح والـــيـــوســـفـــي، والـــخـــضـــروات، 
ــــذي يــحــرص  بـــاإلضـــافـــة إلــــى الـــشـــاي الـ
ــلــــى شــــربــــه فـــــي وجـــبـــة  ــون عــ ــيــ ــاجــ ــعــ الــ

السحور.

العبادة والتهجد

ــار، يستعد  وبــعــد تــنــاول وجــبــة اإلفـــطـ
املـــــصـــــلـــــون لـــــلـــــذهـــــاب إلــــــــى املــــســــاجــــد 
الــــعــــشــــاء  ــات ألداء صــــــــالة  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــــصـ واملـ
والتراويح، وتمتلء الشوارع باملصلن، 
ــل املــســجــد  وعـــقـــب الـــصـــالة يــجــتــمــع أهــ
الـــــحـــــي، رجـــــاال  الــــقــــريــــة أو  أبـــــنـــــاء  أو 
ونساء شبابا وشيوخا، في الحلقات 
الــــدروس  إلـــى بــعــض  فــيــهــا  يستمعون 
واملــــحــــاضــــرات الـــديـــنـــيـــة، والـــتـــي عـــادة 
تدور حول فضائل الشهر الكريم وآداب 
الصوم، باإلضافة إلى محاضرات تقام 
يوميا بعد صالة الظهر أو العصر من 

حيث البلديات واملناطق والقرى.
ويــقــيــم الــعــلــمــاء وطــلــبــة الــعــلــم وأئــمــة 
املساجد دروســا في التفسير فقط في 
كل مسجد بعد صالة الظهر، وال تجد 
ــذه فــكــرة  ــ ــك، وهـ ــ مــســجــدا يــخــلــو مـــن ذلـ

رائعة إذ إن رمضان شهر القرآن.

العشر األواخر

وإذا دخلت العشر األواخر فكل املساجد 
ــفـــن  ــكـ ــتـ تـــمـــتـــلـــئ بــــاملــــتــــهــــجــــديــــن واملـــعـ
والــتــالــن لــلــقــرآن والــذاكــريــن، وال تجد 
الـــيـــوم مــســجــدا فـــي ســـاحـــل الـــعـــاج إال 

وتقام فيه صالة التهجد.

وليلة القدر ليلة عظيمة عند املسلمن 
ــا كـــانـــت تــشــوبــهــا  ــمـ ــديـ ــيـــن، وقـ ــعـــاجـ الـ
ــوم  ــ ــيـ ــ ــة، والـ ــئــ ــيــ ــســ ــعــــض الــــــــعــــــــادات الــ بــ
الــدعــاة واألئــمــة،  بفضل الله ثــم جهود 
تالشت هذه املمارسات الخاطئة التي 
الــســابــع  لــيــلــة  كــانــت ملتصقة بــإحــيــاء 

والعشرين من رمضان.
ــبــــعــــض مـــــن إقــــامــــة  ــع الــ ــنـ ــمـ وهــــــــذا ال يـ
الحفلة الشعبية بإحياء ليلة السابع 
والعشرين بــاإلرشــاد والــوعــظ، ويكون 
مــحــتــوى أكــثــر هـــذه الــحــلــقــات فـــي تلك 
الــلــيــلــة قــصــص األنـــبـــيـــاء، وتـــبـــدأ بعد 
ــتـــراويـــح إلــــى وقــــت الــســحــور،  صــــالة الـ
ويـــجـــول بــعــض الــتــالمــيــذ عــلــى أبــــواب 
الــنــاس حتى يعطوهم هــدايــا مــن املــال 

وغيره.
تــكــتــظ املــســاجــد بــــالــــرواد مـــن الــشــبــاب 
ــار شـــهـــر رمـــضـــان  ــهـ ــوال نـ ــ وغـــيـــرهـــم طــ
وتكثر حلقات تفسير القرآن الكريم في 
املساجد، فقد نجد في املسجد الواحد 
عــــدة حــلــقــات تــفــســيــر حــســب الــقــبــائــل 

وذلك أن الكل يفسر بلغته.

االحتفال بليلة القدر

ــام كــبــيــر بــلــيــلــة الـــقـــدر،  ــمـ ــتـ ــاك اهـ ــنــ وهــ
ــار يـــوم الــســابــع والــعــشــريــن عــيــدا  وصــ
رســمــيــا فـــي الـــبـــالد، وتــتــعــالــى أثــنــاءه 
تكبيرات وترتيل القراء لصالة التهجد 
فــي لــيــالــي الــعــشــر األواخـــــر مــن الشهر 
في مساجد العاصمة أبيدجان واملدن 
ــرى مــن منتصف الــلــيــل إلـــى وقــت  األخــ

تناول السحور.

مائدة واحدة برمضان 

طــــــوال أيــــــام الـــشـــهـــر الــــكــــريــــم، يــجــتــمــع 
ــــون حــــــــول مــــــائــــــدة واحــــــــــدة،  ــيـ ــ ــاجـ ــ ــعـ ــ الـ
ــدة  ـــز عــــن مـــشـــاعـــر الـــوحـ كــتــعــبــيــر مـــمـــيَّ
ــاول وجــــبــــة  ـــ ـــنــ ــ ــد تــ ــ ــعــ ــ واملـــــــــــســـــــــــاواة، وبــ
اإلفــــطــــار، يــســتــعــّد املـــصـــلـــون لــلــذهــاب 
إلـــى املــســاجــد واملــصــلــيــات ألداء صــالة 
الــشــوارع  العشاء والــتــراويــح، وتمتلئ 
باملصلن، وعقب الصالة، يجتمع أهل 
املسجد أو أبناء القرية أو الحّي، رجااًل 
ونساًء، شبابا وشيوخا، في الحلقات، 
الــــّدروس  إلـــى بــعــض  يستمعون فيها 
ــتـــي تـــدور  واملـــحـــاضـــرات الـــديـــنـــّيـــة، والـ

 حول فضائل الشهر الكريم وآداب 
ً
عادة

الّصوم.
ــر رمــــــــضــــــــان، يــــقــــوم  ــ ــهـ ــ ــة شـ ــ ــايـ ــ ــهـ ــ فـــــــي نـ
ــداد والئــــــــم ضــخــمــة  ــ ــإعــ ــ الــــعــــاجــــّيــــون بــ
تجتمع حولها القبائل فرحة بتوفيق 
ــي املسلمون 

ّ
لــلــّصــيــام، ويــصــل الــلــه لهم 

ــاحـــات واســــعــــة، ويــقــضــون  مــعــا فـــي سـ
أيام العيد في زيارات األصدقاء واألهل 
ــام الــعــيــد،  ــ ــبـــادل الـــهـــدايـــا. وخــــالل أّيـ وتـ
يلبس املسلمون مالبس تقليدية، وأّما 
األطفال، فيتزينون بأحسن مالبسهم، 
ــالــــي  ثــــم بـــعـــد الـــــصـــــالة، يـــــــــزورون األهــ

واألقارب، ويتبادلون الهدايا.
ــيـــات عــربــيــة  ــالـ ــل الــــعــــاج جـ ــاحـ ــــي سـ وفـ
ــّددة، كــلــهــا  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــيــــة كـــثـــيـــرة ومـ وإســــالمــ
ــادات  ــذا الــشــهــر عــلــى عــ تــجــتــمــع فـــي هــ
وتــقــالــيــد مــعــّيــنــة تـــقـــوم بــمــمــارســتــهــا، 
ــهــر 

ّ
ــكـــون الــش ويــــأمــــل الـــعـــاجـــيـــون أن يـ

الكريم مناسبة لتأكيد مشاعر الوحدة 
واملــحــّبــة، ونـــكـــران الــــذات والــحــســابــات 
الخاّصة، في مجتمع عانى من ويالت 

الّصراعات.

االحتفال بالعيد

بالنسبة لليلة العيد يأخذ املسلمون 
ــازة رســمــيــة، ويــقــومــون فـــي نهاية  ــ إجـ
شــهــر رمـــضـــان بـــإعـــداد والئــــم ضخمة 
تجتمع حولها القبائل فرحة بتوفيق 
الــلــه لــهــم لــلــصــيــام، ويــصــلــي املسلمون 
مـــًعـــا فـــي ســـاحـــات واســـعـــة، ويــقــضــون 
أيام العيد في زيارات األصدقاء واألهل 
ــــام الــعــيــد  ـــالل أيـ ــا. وخــ ــدايـ ــهـ وتــــبــــادل الـ
يلبس املسلمون خاصة اآلباء واألجداد 
مــالبــس تــقــلــيــديــة فــاخــرة )كــالــعــبــايــات 
القديمة مع قلنسوتها( التي جلبوها 
إبــان حجهم. وأمــا  معهم مــن الحرمن 
األطفال يتزينون بأحسن مالبسهم، ثم 
بعد الصالة يزورون األهالي واألقارب، 
ويــؤتــى لهم هــدايــا مــن املـــال والــحــالوة 
والــبــســكــويــت. ومــــن خــصــائــص الــعــيــد 
فــي ساحل الــعــاج أن األمــهــات يطبخن 
ــزوار من  ــ لــتــكــريــم الــجــيــران وضــيــافــة الـ
ــدون إلـــيـــهـــم نــهــار  ــفــ ــن يــ ــذيــ ــــي الــ ــالـ ــ األهـ
الـــعـــيـــد، وأشـــهـــر الـــطـــعـــام الـــــذي يطبخ 
لهذه املهمة هو األرز مع لحم الدجاج، 
وفي هذا اليوم يتبادل الناس األطعمة 

والزيارات والتهنئة.

رمضان في ساحل العاج.. صوم وتهجد وطقوس احتفالية

¶  مظاهر الشهر الفضيل في ساحل العاج



12
ملحق يومي تصدره  بمناسبة

Issue No 20 - Saturday 25 May 2019

العدد 20
السبت 20 رمضان 1440 هـ ــ 25 مايو 2019

يـــــــــبـــــــــدأ الـــــــــغـــــــــذاء 
ــــن  الـــــــــصـــــــــحـــــــــي مـ
اختيار املكونات 
الصحيحة، حيث 
ــــح إعــــــــــداد  ــبـ ــ ــــصـ يـ
وجــبــة مــغــذيــة ومــفــيــدة أكــثــر ســهــولــة إذا 
بــالــفــعــل بمنتجات  ا 

ً
ــان مطبخك مــجــهــز كـ

ــبــــوب كــامــلــة  مــوســمــيــة وبـــروتـــيـــنـــات وحــ
صحية. ويجب أن تكون واعيًا عند القيام 
بمهمة التسوق، حيث إنه من السهل جًدا 
االنـــجـــذاب نــحــو وجــبــات الــطــعــام املجمدة 
الــســهــلــة والـــحـــلـــويـــات الـــلـــذيـــذة املــحــضــرة 
ا. وهذا غالبًا ما يحدث بشكل شائع 

ً
مسبق

عندما تلفت أنظارك مجموعة الحلويات 
والشوكوالته املعروضة عند خــط الدفع، 
حيث تكون مغرية للغاية خاصة عندما 

تكون صائمًا أو جائعًا.
ويــصــبــح الــتــســوق الــصــحــي أكــثــر سهولة 
عندما نخطط مسبقًا ملا نحتاجه ونريد 
شــــراءه، اخــتــر األطــعــمــة املــغــذيــة الــطــازجــة 
واحذر من عيوب التغليف أو الطعام الذي 
ال يتم تخزينه بشكل صحيح. إن القيام 
تــبــدأ  الــنــاجــح  الــصــحــي  الــتــســوق  بعملية 
البقالة،  إلـــى متجر  نــتــوجــه  قــبــل أن  حــتــى 
فتأكد مــن تضمني مجموعة متنوعة من 
األطــعــمــة مــن أصــنــاف مختلفة لتقديمها 

في وجبات الطعام خالل األسبوع.
دانـــــــة الــــحــــمــــوي خـــبـــيـــرة الـــتـــغـــذيـــة تـــقـــدم 
ــل الــــذهــــاب  ــبـ ــائـــح قـ ــنـــصـ ــــن الـ مـــجـــمـــوعـــة مـ
إلـــى متجر الــبــقــالــة، وهـــي كــاآلتــي: تجنب 
التسوق وأنت جائع، ألن الجوع ُيشجعك 

ــبـــات الــســريــعــة  عـــمـــوًمـــا عــلــى شـــــراء الـــوجـ
وغيرها من األطعمة غير الضرورية. ابدأ 
قــبــل أســبــوع ومــن  لــوجــبــاتــك  بالتخطيط 
د قــائــمــة احــتــيــاجــاتــك قــبــل الــذهــاب  ــدِّ ثــم حـ
للتسوق. وحاول تقسيم قائمتك إلى فئات 
اســتــنــادًا عــلــى أصــنــاف الــطــعــام املختلفة. 
قـــد تــحــتــاج هــــذا الــعــمــلــيــة لــبــضــع دقــائــق، 
الــوقــت والــجــهــد في  لكنها ســتــوفــر عليك 
التجول ذهاًبا وإياًبا في ممرات مختلفة 
داخل املتجر. واحرص على اتباع خيارات 
مــنــخــفــضــة الــــدهــــون عـــلـــى ســبــيــل املـــثـــال، 
اختر منتجات الحليب واألجبان واأللبان 

وصلصات السلطة قليلة الدسم.
عــنــد الــتــســوق، يــجــب الــبــدء بــاملــواد الغير 
غــذائــيــة ثـــم األطــعــمــة املــعــلــبــة، حــيــث إنــهــا 
ال تــحــتــاج إلــــى تــبــريــد. بــعــد ذلــــك يمكنك 
االنتقال إلى الفواكه والخضروات وأخيرًا 

األطــعــمــة املــجــمــدة. واخــتــيــار الــخــضــروات 
ــداًل مـــن املــجــمــدة أو  والـــفـــواكـــه الــطــازجــة بــ
املعلبة أو املخللة التي تحتوي على نسبة 

عالية من امللح.
ــان والــلــحــوم  ــبـ قـــم بــاخــتــيــار مــنــتــجــات األلـ
واألطـــعـــمـــة املـــجـــمـــدة فــــي الـــنـــهـــايـــة، حــيــث 
ــارج الـــثـــالجـــة ملــدة  ــ ال يــنــبــغــي إبـــقـــاؤهـــا خـ
ــة. وعـــنـــد شــرائــك  ــاعـ تـــزيـــد عــلــى نــصــف سـ
لألطعمة املجمدة واملعلبة، دقق دائمًا في 
التغليف للتأكد من عدم وجود أي فتحات 
أو مــنــاطــق تــســريــب. وتــحــقــق مـــن تــاريــخ 
الــصــالحــيــة لجميع  ــاء  ــهـ ــتـ الــتــصــنــيــع وانـ

املنتجات التي تختارها.

ــأكـــد مــــن فـــصـــل األطـــعـــمـــة الـــســـاخـــنـــة عــن  تـ
ــيــــاس مــخــتــلــفــة عـــنـــد نــقــل  ــاردة فــــي أكــ ــ ــبـ ــ الـ
ــزل. تـــأكـــد مــــن إبـــقـــاء  ــنــ ــــى املــ املـــشـــتـــريـــات إلـ
األطعمة الخطرة )مثل اللحوم ومنتجات 
ــأكــــوالت الــبــحــريــة( فـــي درجـــة  ــبـــان واملــ األلـ

حرارتها املحددة.
الــدجــاج على كميات كبيرة  يحتوي جلد 
من السعرات الحرارية والدهون املشبعة، 
ــاج الـــخـــالـــيـــة مــن  ــدجــ ــــدور الــ ــــإن صــ لـــذلـــك فـ
ب شراء 

َّ
الجلد هي خيارات صحية، وتجن

التفاح املغطى بطبقة الشمع.
ــًا واخـــــتـــــر املـــنـــتـــجـــات  ــ ــيـ ــ كـــــن مـــتـــســـوقـــًا ذكـ
املوضوعة في الصف الثاني والداخلي من 

الــــرف، حــيــث مــن الــشــائــع وضـــع املنتجات 
األقدم صنعًا في الصف األول.

اشتِر الفواكه والخضروات بكميات تكفي 
لــثــالثــة أيــــام واتـــبـــع الـــخـــيـــارات املــوســمــيــة 
كونها أكثر صحة. واحذر من امللح املخفي 
الــلــحــوم املصنعة. قلل استهالكك من  فــي 

اللحم املدخن، املقدد واملخلالت.
وأخيرا الحد من استهالك وجبات الطعام 
الــســريــعــة، حــيــث إنــهــا إضــافــة إلـــى كونها 
غــالــيــة الـــثـــمـــن، تــحــتــوي عــلــى الــكــثــيــر من 
الــدهــون واألمــــالح والــقــلــيــل مــن العناصر 
املــغــذيــة، كما تجعلك تشعر بالجوع مرة 

أخرى خالل بضع ساعات.

15 نصيحة لضمان تسوق ذكي ورمضان صحي
دعت للحد من استهالك الوجبات السريعة.. خبيرة التغذية دانة الحموي:

تتغير في شهر رمضان املبارك بعض العادات 
نــهــار أي يوم  اعتدنا على ممارستها فــي  الــتــي 
 شــرب القهوة أو الشاي هي عادة 

ً
عــادي، فمثل

صباحية لدى بعض األشخاص الذين يفرطون 
في تناولها.

ويجب تناول هذه املشروبات باعتدال لكونها ال 
تخلو من الفوائد الغذائية، فالقهوة تنشط الدورة 
الــدمــويــة كــمــا أنــهــا تــحــتــوي عــلــى مـــواد مــضــادة 

لألكسدة تعمل كمضادات للخليا السرطانية.
وال تــحــتــوي الــقــهــوة عــلــى الكثير مــن الــســعــرات 
الــحــراريــة، فالقهوة األمريكية تحتوي على 30 
سعرة، والقهوة العربية 15 سعرة، والتركية 20 
الكابتشينو فهو األعــلــى باحتوائه  أمــا  ســعــرة، 

على 100 سعرة حرارية.
وبالنسبة للشاي فل يحتوي على أي سعرات 
ــة تــقــريــبــا إذا لـــم يـــضـــاف إلـــيـــه الــســكــر،  حــــراريــ
الـــدم ويــخــفــض مستوى  والــشــاي ينظم ضــغــط 

الكوليسترول الضار بصحة اإلنسان.
الــعــالــم بــضــرورة  التغذية حــول  وينصح خــبــراء 
تجنب تناول كميات كبيرة من املشروبات التي 
تــحــتــوي عــلــى الــكــافــيــن وقــــت الـــســـحـــور، حيث 
ــقــهــوة فـــقـــدان املــعــادن  يــســبــب شـــرب الـــشـــاي وال
الشعور بالعطش ويفضل  واألمــــلح، وبالتالي 
الــشــاي األســـود باألخضر كونه أكثر  اســتــبــدال 

فائدة.
كــمــا يــوصــي األطــبــاء بــشــرب فــنــجــان واحـــد من 
تــنــاول وجبة  القهوة والــشــاي بعد ساعتن مــن 

إفطار صحية ومتوازنة.

الشاي والقهوة
 في رمضان 

نصيحة اليوم

الشديد  الــخــمــول  الكثير مــن الصائمن مــن  يعاني 
عقب تناول وجبة اإلفطار، وقد يصاحب ذلك العديد 
من األعراض املزعجة مثل انتفاخ البطن وعدم الراحة 
فــي الــجــلــوس بعد األكـــل والــرغــبــة فــي التخلص من 
التغذية هناك أسباب عديدة  الطعام. بحسب خبراء 
للخمول في رمضان، منها أن تكون وجبة اإلفطار 
ــذا مــن األســبــاب األكــثــر شيوًعا  ثقيلة ودســمــة، وهـ
للخمول، ألن ذلــك يــؤدي إلــى امــتــلء املــعــدة بطريقة 
ــرع تــؤثــر عــلــى صــعــوبــة الــتــنــفــس، حــيــث تتفاجأ  أسـ
املعدة بدخول كميات غير متوقعة من الطعام، لذلك 

تحتاج إلى وقت أطول ملعالجة وهضم الطعام.
ومن ضمن أسباب الخمول امتلء ما بعد الوجبات، 
الجهاز  الحالة بوجود خلل في تنظيم  وتتسم هذه 
ــــؤدي إلــى  ــــرور الــطــعــام بـــداخـــلـــه، مــمــا يـ الــهــضــمــي ملـ
شــعــور مــزعــج بــعــســر الــهــضــم مـــع خــمــول وكــســل. 
وهــنــاك نـــوع مــن الــضــغــط يسمى انــخــفــاض ضغط 
ما بعد الوجبات، وُيسبب خمول بعد اإلفطار لعدم 

قدرة القلب واألوعية الدموية على ضخ الدم ألجهزة 
الدم  الجسم املختلفة، مما يسبب انخفاض ضغط 

والشعور بالهبوط. 
كــمــا أن هــنــاك نــوعــا مــن انــخــفــاض الــســكــر فــي الــدم 
الــوجــبــات، وُيسبب  يسمى انخفاض سكر مــا بعد 
ــفــــاض نــســبــة  ــول بـــعـــد اإلفـــــطـــــار بـــســـبـــب انــــخــ ــمــ خــ
الجلوكوز في الدم بشكل كبير، مما يؤدي إلى عدم 
بــكــفــاءة. وعــدم  للعمل  الــخــليــا لطاقة كافية  إيــجــاد 
السوائل واملشروبات الصحية على اإلفطار  شــرب 
يؤدي إلى خطورة إصابة الجسم بالجفاف خاصة 
فــي فصل الصيف، وبالتالي اإلحــســاس بالخمول 

والتعب.
ــدم قــدرة  كــمــا تــــؤدي الــتــغــذيــة غــيــر الــصــحــيــة إلـــى عـ
امــتــصــاص الــجــســم كــمــيــات كــافــيــة مـــن الــجــلــوكــوز 
الجسم ال  املتنوعة، مما يجعل  الغذائية  والعناصر 
املــطــلــوبــة. وتــنــاول األدويــــة بطريقة  بــالــكــفــاءة  يعمل 
ــة فــي مــواعــيــد غير مناسبة  خــاطــئــة، فــتــنــاول األدويــ

ــهــبــوط خـــاصـــة مـــع بعض  يـــــؤدي إلــــى الـــشـــعـــور بــال
الحاالت نذكر منها، أدوية الضغط، ألن أدوية علج 
ــاع الــضــغــط تــتــفــاعــل مـــع انـــخـــفـــاض الــضــغــط  ــفــ ارتــ
الهضم، مما يخفض الضغط  العصبي في مرحلة 
لـــدرجـــة شـــديـــدة وتـــبـــدأ أعـــــراض الــهــبــوط الـــعـــام في 
السكر على اإلفطار  أدويــة  الظهور.  ويــؤدي تناول 
ــــراض انــخــفــاض  ــى تــطــور أعـ دون تــغــذيــة مــلئــمــة إلـ
الــجــلــوكــوز فــي الـــدم لــدرجــة خــطــرة، مــمــا يـــؤدي إلــى 

الشعور بالخمول والجوع الشديد.
الـــخـــمـــول فـــي رمـــضـــان يــنــصــح بتقليل  ــة  ــاومـ ــقـ وملـ
الكافين، واإلكثار  املنبهة املحتوية على  املشروبات 
من تناول األوراق الورقية الغنية باأللياف الطبيعية. 
وعـــــدم اإلفــــطــــار أثـــنـــاء مـــشـــاهـــدة الـــتـــلـــفـــاز، وتــجــنــب 
ــبـــات الـــدســـمـــة كــبــيــرة الــحــجــم عــلــى اإلفـــطـــار،  الـــوجـ
وتقسيم اإلفطار لوجبتن صغيرتن تفصل بينهما 
3 ســاعــات، واالنــتــظــام فــي ممارسة ريــاضــة املشي 

بعد اإلفطار بساعتن على األقل.

مواجهة الخمول عقب وجبة اإلفطار 

وسام السعايدة

¶  دانة الحموي
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ــادق ســـــوق واقــــــف عــرضــا  ــنــ طـــرحـــت فــ
مميزا لإلقامة بأسعار تنافسية، لغاية 
3 يونيو، حيث يشمل العرض وجبتي 
إفــطــار لشخصني فــي مطعم »أرغـــان« 
بــفــنــدق »الــجــســرة«، ووجــبــتــي سحور 
من قائمة الطعام املتوفرة، باإلضافة 
إلــى خصم 20% على عالجات السبا، 
وإمكانية ترقية للغرفة مجانًا )حسب 
تــــوفــــر الـــــغـــــرف(، وإمـــكـــانـــيـــة تــســجــيــل 
الـــوصـــول املــبــكــر واملــــغــــادرة املــتــأخــرة، 
لـــتـــوفـــيـــر تـــجـــربـــة خـــالبـــة خـــــالل شــهــر 

رمضان املبارك.
فـــي هـــذه املــنــاســبــة قـــال كــلــود ربــابــي، 
مدير عام فنادق سوق واقف: »نسعى 
ــارك لتوفير  ــبـ خــــالل شــهــر رمـــضـــان املـ
أجــــــــواء اســـتـــثـــنـــائـــيـــة آســــــــرة، لــيــتــمــكــن 
ضـــــيـــــوف فــــــنــــــادق ســــــــوق واقــــــــــف مــن 
ــات برفقة عائالتهم  قضاء أمتع األوقـ
ــث قـــمـــنـــا بـــطـــرح  ــيــ وأصـــــدقـــــائـــــهـــــم، حــ

مجموعة من العروض التي من شأنها 
أن ترتقي لتطلعات ضيوفنا من خالل 
عروض اإلفطار أو اإلقامة والتي أعدت 
بعناية مميزة لتناسب كافة األذواق«.

ــامـــة مــن  وأضــــــــاف: »نـــحـــن عـــلـــى ثـــقـــة تـ
رضـــا ضــيــوفــنــا بــقــوائــم الــطــعــام الــتــي 
اخــتــرنــاهــا بــعــنــايــة مــطــلــقــة لــالحــتــفــال 
املــبــارك والــتــي ترتقي  بشهر رمــضــان 
إلى تطلعاتهم وتساهم في تمضيتهم 

ألجواء رمضانية رائعة«.
وتــقــدم فــنــادق ســوق واقـــف لضيوفها 
فــي مطعم »أرغـــــان«، بوفيهات إفطار 
فــاخــرة بما فــي ذلــك أصــنــاف متعددة 
ــا يــتــمــيــز  ــمـ تـــلـــبـــي جـــمـــيـــع األذواق، كـ
اإلفــطــار بأطباق رئيسية مختلفة في 

كل يوم خالل الشهر بكامله.
وســيــتــمــكــن الـــــزوار خـــالل هـــذه الــفــتــرة 
التلذذ بأشهى األصناف املتنوعة  من 
ــار الـــــــذي يــشــمــل  ــ ــطـ ــ ــيـــه اإلفـ ــــالل بـــوفـ خــ

ــنـــاف  املــــشــــروبــــات الـــرمـــضـــانـــيـــة، وأصـ
الــــحــــســــاء املـــــتـــــعـــــددة، واملـــــخـــــبـــــوزات، 
ــبــــاردة  ــبـــالت الــ ــقـ واألجـــــبـــــان، وركــــــن املـ
ــلــــطــــات الـــشـــرقـــيـــة  والــــســــاخــــنــــة، والــــســ
ــرة مــن  ــيــ ــبــ ــة، وتـــشـــكـــيـــلـــة كــ ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــغـ ــ والـ
ــاق الـــعـــربـــيـــة والـــعـــاملـــيـــة  ــ ــبـ ــ أطـــيـــب األطـ
الــلــذيــذة، كما يمكن  الغنية بالنكهات 
للضيوف تــذوق أشهى األطــبــاق التي 
أمــامــهــم مــبــاشــرة في  يــتــم تحضيرها 
مــحــطــات الــطــهــي املــتــعــددة املـــوجـــودة 
في املطعم، واختتام رحلتهم عند ركن 

الحلويات املشبعة بأنواع مختلفة.
ــة  ــاصــ ــة خــ ــقــ ــطــ ــنــ ــيــــص مــ وتــــــــــم تــــخــــصــ
ــتــــمــــتــــاع بـــمـــجـــمـــوعـــة  ــال لــــالســ ــ ــفـ ــ ــــأطـ لـ
ــبــــاق الـــتـــي ســتــعــد خصيصًا  مـــن األطــ
لــتــنــاســب تــطــلــعــاتــهــم، كـــمـــا يــســتــقــبــل 
مطعم »أرغــــان« األطــفــال دون الثانية 
عشرة بخصم 50%، ويرحب باألطفال 

دون السادسة مجانًا.

أسعار تنافسية لإلقامة 
3 يونيو بـ»فنادق واقف« حتى 

1- مــعــظــم خــطــوط الــطــيــران الــعــاملــيــة 
مــمــيــزة وتخفيضات  تــقــدم عــروضــا 
ــا مــثــالــيــا  ــتـ أســـبـــوعـــيـــا مـــا يــجــعــلــه وقـ

لحجز رحلة طيران بسعر أقل.
ــعـــطـــات  الـ فـــــي  ــــحــــجــــز  ال ــنـــب  تـــجـ  -2
ــة واســـتـــبـــدلـــهـــا بــالــحــجــز  ــيـ ــوعـ ــبـ األسـ
فـــي نــصــف األســـبـــوع مــثــل )الــثــاثــاء 
فــهــذا سيقلل  الــســبــت(   - - األربـــعـــاء 
اختيار  بالتأكيد، وركز على  التكلفة 
الكثير  الــبــاكــر، ألن  الــصــبــاح  رحـــات 
من الناس يفضلون الرحات الليلية.
3- اخـــتـــر مــقــعــدك فـــي وقــــت الحـــق، 
حـــيـــث إن بـــعـــض شـــركـــات الـــطـــيـــران 
تــطــلــب مــنــك اخـــتـــيـــار مـــكـــان مــقــعــدك 
أثـــنـــاء حـــجـــزك عـــبـــر اإلنـــتـــرنـــت، هـــذا 
مــا ســيــزيــد مــن ثــمــن الــتــذكــرة، ولــهــذا 
املقعد  اخــتــيــار  أمــر  تــتــرك  أن  يفضل 
ــث يــمــكــنــك  ــيـ ــوم الــــســــفــــر، حـ ــ ــ ــى ي ــتـ حـ
التوجه للمطار مبكرا واختيار املقعد 

املناسب.
ــاد، فهو  ــيـ ــام األعـ 4- ســافــر خـــال أيــ
وقـــت مــثــالــي لــلــحــصــول عــلــى تــذكــرة 
رخيصة، فمثا قم بالحجز أول أيام 
عــيــد الــفــطــر أو ثــانــي يــــوم، حــيــث إن 
العادة يقومون  املسافرين في  أغلب 
بالحجز قبل املناسبات ليس أثناءها.

5- ال تنتظر حتى آخر لحظة للحجز، 
يــجــعــلــك  املـــبـــكـــر  الـــحـــجـــز  حـــيـــث إن 

ــل ســـعـــر عــلــى  تـــحـــصـــل عـــلـــى أفــــضــ
التذكرة.

ــة،  ــ ــيـ ــ ــافـ ــ اإلضـ الـــــــرســـــــوم  ــنــــب  تــــجــ  -6
حــيــث أصــبــحــت الــعــديــد مــن شــركــات 
العماء من  الطيران تتاعب ببعض 
ــادة  خـــال إضــافــة كــمــالــيــات مــثــل زيـ
غــرفــة  ــتــــخــــدام  اســ أو  الـــشـــحـــن  وزن 
االستراحة، وهذا هدفه إضافة املزيد 

الرسوم لتذكرتك.
ر درجات عالية في رحات 

َ
7- ال تخت

الطيران، حتى ال يزيد ثمن تذكرتك.
8- احــمــل مــعــك األمــتــعــة الــضــروريــة 
فقط، وال تشغل نفسك بأخذ الكثير 
لدفع  مــن متعلقاتك حتى ال تضطر 
ــوال كــــوزن إضــافــي،  ــ املـــزيـــد مـــن األمــ
ــران  ــ ــيـ ــ ــطـ ــ ــات الـ ــ ــ ــركـ ــ ــ ــوم شـ ــ ــقــ ــ ــ ــــث ت ــيـ ــ حـ
مــحــدد ألمتعة كل  بتخصيص وزن 
راكب، فإذا تجاوز هذا الوزن ستقوم 

بدفع مقابل له.
قــم بتحضير وجــبــة خفيفة من   -9
مــقــبــات أو ســانــدوتــشــات، وأخــذهــا 
معك أثناء الرحلة، ألنه قد ال تعجبك 
الوجبة املجانية التي يقدمها لك طاقم 
ــة، حــيــنــهــا ســتــضــطــر لـــشـــراء  ــلـ ــرحـ الـ
مــقــبــات أو غــيــره مـــن املـــطـــار والــتــي 
غــالــبــا مـــا تــكــون غــالــيــة الــثــمــن وغــيــر 
أن تحضر  فــاألضــمــن  ــذا  ــ ل صــحــيــة، 

معك طعامك الخاص.

لطيران رخيص في عطلة العيد

نصـــــائح

كشفت الخطوط 
الــجــويــة القطرية 
عــن تــعــاونــهــا مع 
املجلس الوطني 
إلــى %25  للسياحة إلتــاحــة خصم يصل 
ــيـــران مـــن أكــثــر  عــلــى أســـعـــار رحـــــالت الـــطـ
مـــن 160 وجــهــة حـــول الــعــالــم إلـــى مدينة 

الدوحة.
الــرحــالت التي  ويسري هــذا الخصم على 
الـــدوحـــة الــوجــهــة النهائية  تــكــون مــديــنــة 
فيها، ويمكن للمسافرين االستفادة منه 
حتى 16 أغسطس للمشاركة في العديد 
مــن الفعاليات واألنــشــطــة ضمن برنامج 
»الصيف في قطر«، وسيحظى املسافرون 
الــدولــي أو املــغــادرون أو  عبر مطار حمد 
الــقــادمــون إلــيــه بالفرصة لــالســتــفــادة من 
إلــى 25% على خدمات املها  خصم يصل 

لالستقبال واملساعدة.
الباكر، الرئيس  وقال سعادة السيد أكبر 
الــتــنــفــيــذي ملــجــمــوعــة الـــخـــطـــوط الــجــويــة 
القطرية واألمــني العام للمجلس الوطني 
للسياحة: »نتطلع إلى استقطاب العديد 
مــن الـــزّوار مــن مختلف أنــحــاء العالم إلى 
ــة خـــــالل مــــوســــم الــصــيــف  ــ ــــدوحـ مـــديـــنـــة الـ
لتجربة الثقافة والضيافة اللتني تشتهر 
بهما دولة قطر، وسيتيح برنامج الصيف 
في قطر الفرصة أمام الزّوار للمشاركة في 
العديد من األنشطة خالل الفترة بني عيد 
الفطر في 4 يونيو وحتى عيد األضحى 
فــي 12 أغــســطــس، وبــفــضــل هـــذه الــشــراكــة 
بــني الخطوط الجوية القطرية واملجلس 
ــزّوار  الــ نــقــدم لجميع  الــوطــنــي للسياحة، 
خــصــومــات عــلــى تــذاكــر الــطــيــران وبــاقــات 
الــســفــر وخـــدمـــات املـــطـــار خــــالل الــصــيــف، 
ختامًا، أود أن أرحــب بالجميع فــي دولــة 
قــطــر وأدعـــوهـــم إلـــى االســتــمــتــاع بالعديد 
ــة لــجــمــيــع أفــــــراد  ــبـ ــاسـ ــنـ مــــن األنــــشــــطــــة املـ

العائلة«. 
بــدوره، قال السيد إيهاب أمني، نائب أول 
الرئيس التنفيذي ملنطقة الشرق األوسط 
وأفريقيا وباكستان في الخطوط الجوية 
ــال بــإطــالق  ــفـ ــتـ الـــقـــطـــريـــة: »يــســعــدنــا االحـ
برنامج الصيف في قطر من خالل تقديم 
هــــذه الـــخـــصـــومـــات املـــذهـــلـــة عــلــى أســعــار 
تذاكر الطيران إلى الدوحة، وتمكني الزّوار 

مـــن االســتــمــتــاع بــالــعــروض والــفــعــالــيــات 
ــداث الــتــي ســتــقــام هــنــا خـــالل فصل  ــ واألحـ
الـــصـــيـــف، وســيــشــتــمــل بـــرنـــامـــج الــصــيــف 
فــي قطر على حــفــالت ومــهــرجــانــات أفــالم 
وكوميديا، باإلضافة إلى معارض ثقافية 
وفعاليات ترفيهية للعائلة، لنمنح الزّوار 
إلــى استقبال  ذكــريــات ال تنسى، ونتطلع 
عــائــالت وأصـــدقـــاء املــقــيــمــني فــي قــطــر من 
ــاء الـــعـــالـــم، وتــمــكــيــنــهــم من  ــحـ مــخــتــلــف أنـ

قضاء أجمل األوقات معنا«. 
ويتضمن برنامج »الصيف في قطر« لهذا 
العام باقة متنوعة من األنشطة الداخلية 
ــارة،  ــ املــفــعــمــة بالبهجة واإلثـ والــخــارجــيــة 
والتي تلّبي تطلعات جميع أفراد العائلة.

وسيشهد موسم هذا العام أيضًا مشاركة 
واســعــة مــن النجوم والفنانني، ســواء من 
داخــــل قــطــر أو خـــارجـــهـــا، بـــاإلضـــافـــة إلــى 
فــعــالــيــات املــخــيــمــات الــريــاضــيــة وأنــشــطــة 
التعليم عــبــر الــتــرفــيــه وعــــروض الــتــســّوق 
ــى تــشــجــيــع  ــ ــهــــدف إلــ ــتــــي تــ والـــضـــيـــافـــة الــ

السياحة في قطر.
وتــــشــــارك 9 مــــراكــــز تـــســـوق فــــي قـــطـــر فــي 
الـــبـــرنـــامـــج وســـتـــقـــدم خـــصـــومـــات تــصــل 

لـــربـــح جـــوائـــز تصل  إلــــى 70%، وفـــرصـــة 
إلــى مليوني دوالر أمريكي، بما فــي ذلك 
 ،570S الجائزة الكبرى سيارة ماكالرين
أما متاحف قطر فسوف تواصل جهودها 
بــاملــوروث  لتعريف ســكــان قطر وزوارهــــا 
الحضاري وباملشهد الثقافي املتنامي في 
البالد، كما سيضفي كل من ســوق واقف 
والحي الثقافي كتارا املزيد من الحيوية 
والبهجة على هذا الصيف وذلك من خالل 
األنــشــطــة والــفــعــالــيــات الثقافية املتنوعة 

خالل عيد الفطر وعيد األضحى.
اق الطرب واملوسيقى سيكونون على 

ّ
عش

موعد مع مجموعة من أشهر نجوم الغناء 
بــاخــتــالف ألـــوانـــه خـــالل هـــذا الــصــيــف في 
قطر، ويشمل ذلك الغناء الغربي والعربي 
وموسيقى بوليوود، كما سيحظى محبو 
وهواة سينما جنوب الهند بفرصة فريدة 
لــحــضــور حــفــل تـــوزيـــع جـــوائـــز املــهــرجــان 
الــدولــي السينمائي ألفـــالم جــنــوب الهند 
ــن أملـــع  ــ والـــــــــذي ســـتـــحـــضـــره مـــجـــمـــوعـــة مـ
األسماء في صناعة السينما حول العالم. 
الــكــومــيــديــا أن يهيئوا  لــعــشــاق فــن  يمكن 
أنــفــســهــم الســتــقــبــال جــرعــة كــبــيــرة مــن فن 

الكوميديا والضحك مع مهرجان الدوحة 
الـــذي ســـوف يشهد مشاركة  للكوميديا 
مجموعة من أشهر نجوم الكوميديا في 
العالم. أما األطفال فسيكونون على موعد 
مع العروض املسرحية مثل »هالو كيتي« 
و»الـــســـنـــافـــر« و»عـــــالء الـــديـــن« و»حـــوريـــة 

البحر«.
أمــا املــســافــرون الــذيــن لديهم فــتــرة توقف 

بــني الــرحــالت فــي الــدوحــة، فــســوف يكون 
بوسعهم االستفادة من مبادرة »+قطر«، 
وهـــي بــاقــة مــمــيــزة لـــرحـــالت الــتــوقــف في 
قـــطـــر وتـــمـــنـــح هــــــؤالء املـــســـافـــريـــن فــرصــة 
فريدة الستكشاف املعالم السياحية في 
الـــدوحـــة وكــذلــك اإلقـــامـــة املــمــيــزة فــي أحــد 
فنادقها الفاخرة والحصول على تأشيرة 

عبور مجانًا.

160 وجهة عالمية للدوحة ألسعار الطيران من   % 25 خصومات 

تعاون بين »القطرية« و»الوطني للسياحة« لدعم »الصيف في قطر«
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يــتــألــف املــبــنــى 
ــــن 5 طـــوابـــق  مـ
مــــــــــــــــــــــــــع قـــــــــبـــــــــة 
مـــفـــتـــوحـــة إلـــى 
ــبــــرعــــم زهـــــــــرة يــبــلــغ  ــــدو كــ ــبـ ــ األعـــــلـــــى تـ
ارتـــــفـــــاعـــــهـــــا 36,5 مــــتــــر ومـــئـــذنـــتـــن 
رشيقتن شامختن في السماء يبلغ 

ارتفاع كل منهما 55 مترًا.
هاتان املئذنتان كانتا أســاس مشكلة 
ــدء الــبــنــاء في  اعــتــرضــت الــعــمــل قــبــل بـ
لــعــام 2009. فقد قيل »إنهما  نوفمبر 
مرتفعتان جدًا«، رغم أنهما كانا وفقًا 
للمخططات املعمارية األولية أعلى من 
ذلك. وبعد نقاشات مطولة في مجلس 
ــــي وســــائــــل اإلعـــــــام وبـــن  املـــديـــنـــة، وفـ
الـــنـــاس تـــم الــتــوصــل إلــــى حـــل وســيــط 
تــمــثــل فـــي أن تــبــنــى أبـــــراج املـــــآذن أقــل 

ارتفاعًا مما يقر به املخطط املعماري.
تتسع قاعة الصاة املفتوحة لحوالي 
 باإلضافة إلى قاعة كبيرة 

ٍّ
1200 مصل

تستقبل كل الناس من مختلف األديان 
الــديــانــة اإلســامــيــة وما  للتعرف على 
تــدعــو لــه مــن تــســامــح وســــام، ويضم 
املسجد أيضًا مكتبة وفصوال دراسية 
وقاعات للمحاضرات وأماكن لألعمال 
ــارات تــحــت  ــلـــســـيـ لـ واإلدارة ومـــوقـــفـــا 

األرض.

المسلمون جزء من 
المجتمع األلماني

بــعــدمــا دمــــرت مــديــنــة كــولــونــيــا جـــراء 
القصف خال الحرب العاملية الثانية، 
ــــع دون  ــريـ ــ ــد بــــنــــاؤهــــا بـــشـــكـــل سـ ــ ــيـ ــ أعـ
أخـــذ الــنــاحــيــة الــجــمــالــيــة فــي تخطيط 
ــدن بــعــن االعـــتـــبـــار. لــذلــك يــقــال بن  املــ
العامة إن كولونيا ليست بالضرورة 
مــديــنــة جــمــيــلــة وهـــنـــا يـــطـــرح الـــســـؤال 
نفسه: ملــاذا ال يعتبر مسجد مثل هذا 
بمثابة تعزيز لصورة مدينة كولونيا 
الجمالية؟ خاصة وأنه سيكون واحدا 
مـــن أهـــم املــبــانــي الــكــبــيــرة الــقــلــيــلــة في 
كولونيا، التي تملك رونــقــا وجاذبية 
الـــتـــراث  خـــاصـــة تــســتــمــدهــا مــــن روح 

املعماري اإلسامي.
وكما يقول نوربرت نوسباوم، أستاذ 
الــتــاريــخ املــعــمــاري فــي كــولــونــيــا، فــإن 
املسجد »هــو شكل نموذجي للعمارة 
ــــذا ســـيـــتـــحـــول إلـــى  ــهـ ــ الـــعـــثـــمـــانـــيـــة، وبـ
مسجد تركي وسط الشتات اإلسامي. 
ورغـــم أنـــه وبــكــل وضـــوح فــن معماري 
ــن املـــعـــالـــم املــعــمــاريــة  ــه مـ ــركـــي، إال أنــ تـ
الــكــبــيــرة فـــي أملـــانـــيـــا«. كــمــا يــعــتــقــد أن 
الــعــديــد مــن املسلمن ســوف يشعرون 
بــاالطــمــئــنــان واالســــتــــقــــرار مـــن خــالــه 

وكأنهم في بادهم.
فــــــي الــــــقــــــرن الـــــــســـــــادس عــــشــــر وصــــل 
ــه،  الــفــن املــعــمــاري الــعــثــمــانــي إلـــى أوجـ
وكـــانـــت مـــن ســمــات هـــذا الــفــن لــوحــات 
الفسيفساء الرائعة التي ال تزال اليوم 
تهيمن على األبنية الدينية التركية. 
هــل ســتــدخــل مــثــل هـــذه الــزخــرفــات في 
بـــنـــاء املــســجــد فـــي كــولــونــيــا؟ الـــســـؤال 
يبقى مفتوحًا. وحسب االتحاد التركي 
اإلســامــي فــي كــولــونــيــا، ســـوف يكون 
هناك وقــت كــاٍف للتفكير بذلك وربما 
دمج عناصر عثمانية 

ُ
في وقت الحق ت

ا سنرى في 
ّ
كاسيكية في البناء. ولكن

يــوم االفتتاح فــي الربيع املقبل أشعة 
الضوء، وهي الزخرفة الوحيدة، التي 
تــصــب إلـــى الـــداخـــل مــن خـــال الــنــوافــذ 

العالية.

للمسجد حضور قوي

موقع املسجد بن الشارع العام الذي 
تسيطر عــلــيــه حــركــة ســيــر كثيفة من 
جهة ومحطة البنزين من جهة أخرى 
يـــجـــعـــل الـــبـــعـــض يـــعـــتـــبـــره غـــيـــر الئـــق 
لــيــكــون بــيــتــا لــلــعــبــادة. لــكــن املــهــنــدس 
ــمـــاري بـــــاول بــــوم يـــقـــول ضــاحــكــًا  ــعـ املـ
عندما ُيــســأل عــن ذلـــك: »آمـــل أن يكون 
أقـــوى  املــعــمــاري للمسجد  تصميمي 

حضورًا من املحطة أو من غيرها«.
وأيـــــضـــــا مـــخـــطـــطـــة املــــــــدن املـــهـــنـــدســـة 
ســـوزان غـــروس تــرى أن املحطة ليس 
لــهــا أي أهــمــيــة أو تــأثــيــر عــلــى مــوقــع 
املسجد، وتضيف: »عدا ذلك من يدري 
فيما إذا كانت املحطة سوف تبقى هنا 

بعد ثاثن عامًا«.
كما ترى غروس أنه ربما كان اختيار 
هذا املكان عمدًا، وهي على قناعة بأن 
الفن املعماري يمكن أن يكون له نفس 
قوة الفنون األخــرى، التي تشد أنظار 

الناس وتجمع بينهم.
املهندس بــاول بوم يؤمن أيضًا بهذه 
الـــقـــوة الـــتـــي يــحــمــلــهــا الـــفـــن املــعــمــاري 
ويقول: »رغم أن أغلب املباني الجديدة 
تحتاج إلى وقت طويل لتعتاد عليها 
ــة الـــــنـــــاس ولـــتـــصـــبـــح مـــــن وجــــه  ــ ــامـ ــ عـ
املـــنـــطـــقـــة والـــبـــيـــئـــة املـــحـــيـــطـــة نـــــرى أن 
املــركــزي بــدأ بالفعل  مسجد كولونيا 
يــمــلــك هـــــذه الـــصـــفـــة مـــنـــذ زمـــــن وقــبــل 

انتهاء بنائه«.
تـــهـــدف فـــكـــرة بـــنـــاء مــســجــد كــولــونــيــا 
املركزي إلى تحويله إلى مكان عبادة 
املــديــنــة، بــغــض النظر  لجميع ســكــان 
ــم  ــهــ ــانــ ــــاف عـــقـــائـــدهـــم وأديــ ــتـ ــ ــن اخـ ــ عـ
وطــوائــفــهــم، بــهــدف تــعــزيــز الــتــعــايــش 
السلمي بن املسلمن وغير املسلمن. 
كما أن فكرة جعله مكان لقاء وتعارف 
وتقارب بن الناس تؤهله كي يصبح 
رمـــزا لــانــدمــاج الــنــاجــح فــي املجتمع 

األملاني.
ولكن عندما عرضت مخططات البناء 

مـــن قــبــل االتــــحــــاد اإلســــامــــي الــتــركــي 
ــــرأي  ــام الـ ــ »ديـــتـــيـــب« فــــي كـــولـــونـــيـــا أمــ
ــرة، اســتــغــل مــعــارضــون  الـــعـــام ألول مــ
فكرة بناء هذا املسجد الفرصة إلثارة 
نقاشات حــادة حــول الجالية املسلمة 

في كولونيا.
وتأتي حركة »من أجل كولونيا/  برو 
كــولــونــيــا« الــيــمــيــنــيــة فـــي مــقــدمــة من 
بـــدأ بــشــن الــحــمــلــة ضــد بــنــاء املــســجــد. 
وتــــطــــالــــب هـــــــذه الــــحــــركــــة الــيــمــيــنــيــة 
املتطرفة بوقف البناء معتمدة في ذلك 
على شــعــارات معادية لــإســام. ومن 
الــكــاتــب والصحفي  طــرف آخــر ينتقد 
املعروف رالف جوردانو بناء املسجد، 
ويــرى أن »عملية االنــدمــاج في أملانيا 
أصبحت في خطر جراء هذا املسجد«. 
ولكن النقاش تحول من نقاش يتعلق 
بــقــضــايــا الــتــعــايــش الــســلــمــي املشترك 
إلـــــى نــــقــــاش حـــــول الـــشـــكـــل املـــعـــمـــاري 

للمسجد وحول موقعه في املدينة.
ــدي بــنــاء  ــؤيــ أمـــــا إذا تـــحـــدثـــنـــا إلـــــى مــ

ــم  ــهــ ــثــ ــديــ املــــــســــــجــــــد نـــــــاحـــــــظ فـــــــــي حــ
مــصــطــلــحــات إيـــجـــابـــيـــة كـــثـــيـــرة مــثــل 
»َرِحــــــب«، »ُمــنــفــتــح«، »ُمـــشـــرق«. وهــذا 
ــنـــدس  ــهـ املـ بـــالـــضـــبـــط مـــــا أراده  هـــــو 
األملاني باول بوم من خال تصميمه 
املعماري. فالهيكل املعماري يحتوي 
عــلــى قــاعــة صــــاة مــفــتــوحــة، ثـــم على 
باحة ضخمة تدعو الناس من جميع 
ــــى املــســجــد،  ــــى الــــدخــــول إلـ األديــــــــان إلـ
إلــى األعلى  عـــاوة على قبة مفتوحة 
تبدو كبرعم زهرة على طرفيها تقف 
أبـــراج مئذنتن رشيقتن شامختن 

في السماء.
هذان البرجان كانا أساس املشكلة قبل 
بدء البناء في نوفمبر لعام 2009. لقد 
قيل في البدء في صفوف حركة »برو 
كــولــونــيــا«: »إنــهــمــا مرتفعتان جـــدًا«، 
أنــهــمــا كــانــتــا وفــقــًا للمخططات  ــم  رغـ
املعمارية األولية أعلى من ذلك حيث 
ــاوزان بــارتــفــاعــهــمــا كــاتــدرائــيــة  ــتـــجـ تـ
كولونيا، التي تعد أهم معالم املدينة 
ورمـــز املسيحية فيها، وهــي كنز من 
الــعــاملــي. وبعد  الــتــراث الثقافي  كــنــوز 
نــقــاشــات مطولة فــي مجلس املدينة، 
وفــي وســائــل اإلعـــام وبــن الــنــاس تم 
الــتــوصــل إلــى حــل وســط تمثل فــي أن 
تبنى أبراج املآذن أقل ارتفاعًا مما يقر 

به املخطط املعماري.
ــة آيــــديــــن مــــن االتــــحــــاد  ــايـــشـ وتـــــــرى عـ
ــي الـــتـــركـــي فـــي كــولــونــيــا أن  اإلســــامــ
»الـــنـــقـــاش الـــحـــاد حــــول بــنــاء املــســجــد 
كثيرًا ما كان مؤملًا جدًا« بالنسبة لها، 
ولــكــن مـــن نــاحــيــة أخــــرى كــــان مــفــيــدًا، 
ــلـــى الــجــالــيــة  ــلـــط الــــضــــوء عـ ــيـــث سـ حـ
الــتــركــيــة فـــي كــولــونــيــا وتـــوضـــح مع 
الــوقــت اهــتــمــام املــواطــنــن األملـــان بها. 
وتــضــيــف قــائــلــة: »هـــذه املــبــانــي يجب 
ــام الجميع وأن  أمـ أن تــكــون مفتوحة 
وجود مثل هذا املسجد يمكن أن يقلل 
من الشعور بالخوف من الغريب ومن 
املــجــهــول عــنــد الـــنـــاس ويــســتــطــيــع أن 
يــكــون منصة تــواصــل اجــتــمــاعــي بن 

املواطنن جميعًا«.

مسجد كولونيا المركزي: أيقونة معمارية 
تجسد تسامح وتنوع مسلمي ألمانيا

بيوت 
اهلل في 
األرض

مسجد كولونيا الكبير في أملانيا يعد من أحد أكبر املساجد في أوروبا ضمته مدينة كولونيا األملانية وقد قام املهندس املعماري )باول بوم( بوضع 

سم بتصميم هندسي متميز يتماشى مع روح العصر 
ّ
املخطط املعماري للمسجد على النمط العثماني ليمتد على مساحة 16000 متر مربع ويت

الحالي فيتكون من الخرسانة واأللواح الزجاجية وتم وضع اللمسات األخيرة عليه الفتتاحه في عام 2013. يتألق السحر الخاص بالنمط املعاصر 

بمزجه مع النمط العثماني التقليدي في التصميم الداخلي للمسجد حيث تم اعتماد درجات اللون العاجي الداكن في طالء الجدران وتم اعتماد 

نا معًا مزيجًا هادئًا مريحًا يرفل أناقة فيمنح السكينة الالزمة ملكان العبادة  لون الفضة لخط الرسوم الهندسية املميزة للنمط اإلسالمي ليكوِّ

ت بتصميم داخلي بديع ال مثيل له.
َّ
وكانت إضافة ملسة الثراء والفخامة بكلمات الخط العربي بلون الذهب على أرجاء الجدران والقبة عبقرية تجل

تصميم هندسي غربي ألماني على الطراز اإلسالمي العثماني

¶ يضم المسجد مكتبة وفصوال دراسية وقاعات للمحاضرات 
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اإلنسان القديم أن يغوص أكثر من 
15 مترا ألنه كان عاجزًا عن البقاء 
بـــــدون تــنــفــس أكـــثـــر مـــن دقــيــقــتــن 
وألن عـــــــــروق جـــســـمـــه ســتــنــفــجــر 
ــاء وبــعــد أن تــوفــرت  مـــن ضــغــط املــ
ــقـــرن الــعــشــريــن  ــات فـــي الـ ــغـــواصـ الـ
تــبــن لــلــعــلــمــاء أن قــيــعــان الــبــحــار 
شــديــدة الظلمة، كما اكتشفوا أن 
لكل بحر لجي طبقتن من املياه، 
األولى عميقة وهي شديدة الظلمة 
ويــغــطــيــهــا مـــــوج شـــديـــد مــتــحــرك 
ــيـــة وهــــي  ــة أخـــــــــرى ســـطـــحـ ــقــ ــبــ وطــ
مظلمة أيــضــا وتــغــطــيــهــا األمــــواج 
التي نراها على سطح البحر، وقد 
دهــش العالم األمريكي )هيل( من 
الــقــرآن وزادت دهشته  عظمة هــذا 
عــــنــــدمــــا نـــــوقـــــش مــــعــــه اإلعـــــجـــــاز 
املــــوجــــود فـــي الــشــطــر الـــثـــانـــي من 
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لــم تشهده الجزيرة  هــذا السحاب 
ــة أبــــــــــدًا وهــــــذه  ــ ــرقـ ــ ــشـ ــ الــــعــــربــــيــــة املـ
الــحــالــة الــجــويــة ال تــحــدث إال في 
ــيــــا والـــــدول  شـــمـــال أمـــريـــكـــا وروســ
اإلسكندنافية القريبة من القطب 
والتي لم تكن مكتشفة أيام محمد 
الله عليه وآلــه وسلم والبد  صلى 

أن يكون هذا القرآن كالم الله.

اإلعجاز القرآني

مندي الدجاج

1- نعمل شقوقا في الدجاج املقطع باستخدام السكينة 

ويتبل بالزيت والليمون والخل والبهارات جميعها.

الــحــار  الفلفل  الــزيــت مــع  البصلة بقليل مــن  2- نقلي 

والبندورة والبهارات الحب.

3- يقلب األرز ويوضع بصينية مع ماء وملح ويغطى 

بورق القصدير ويعمل ثقوب ويوضع الدجاج عليه مع 

تغطيته جيدا.

أن ينضج األرز يدخن بالفحم مــن خــال لف  4- بعد 

قطعة فحم صغيرة مشتعلة بورق القصدير ونضعها 

فوق خليط األرز.

5- يزين باللوز والزبيب والبقدونس.

تكفي لستة أشخاص

طريقة التحضير :

المكونات :

الشيف 

عزيز أمن حسن

◗ 6 دجاجات 

النباتي: 3 ماعق كبيرة،  الزيت  البصل مفروم ناعم،   ◗

بندورة مفرومة فرما ناعما، عود قرفة، قرنفل، بهارات 

ــن: الـــكـــزبـــرة الــنــاشــفــة، لــومــي  ــة مـــن كـــل مــ مــشــكــلــة: رشــ

مــطــحــون، كــركــم، فلفل أســــود، وبــابــريــكــا، ومــلــح وبــهــار 

البقدونس: رشة  مشكل وهيل مطحون، هيل 5 حبات. 

للزينة بقدونس، فلفل حار، عصير نصف ليمونة، ورق 

غار، نصف ملعقة خل.

◗ زبيب، صنوبر ولوز محمص. 

◗ 2 كيلو أرز بسمتي.    

صحة وعافية

اإلشراف العام: عبدالدايم عبدالعزيز                       اإلخراج الفني: محمد غريب

رياال قطريا

التكلفة
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األوائل يف اإلسـالم
¶ أول مواليد الحبشة هو عبد الله بن 

جعفر بن أبي طالب.
¶ أول سفير فــي اإلســـالم هــو مصعب 

بن عمير )إلى املدينة(.
د مسجدًا هو عثمان بن  ¶ أول من شيَّ

عفان.
¶  أول صالة اتجه فيها املسلمون إلى 

الكعبة هي صالة العصر.
¶ أول نبي ُبِعث إلى األرض هو سيدنا 

آدم.
إلــــى األرض هو  ــِعـــث  ُبـ ــول  ــ ¶  أول رسـ

سيدنا نوح.
الـــــرجـــــال هــو  ــــن  ــتــــن مـ ــــن اخــ ¶  أول مـ

إبراهيم عليه السالم.
¶ أول مــــن اخــتــتــنــت مــــن الـــنـــســـاء هــي 

هاجر زوجة إبراهيم.

لنبي الله محمد )صلى الله عليه وسلم( 
الـــعـــديـــد مـــن املـــعـــجـــزات الـــتـــي مــنــحــه الــلــه 
إيـــاهـــا، ومــــن أعــظــم هــــذه املـــعـــجـــزات الــتــي 
منحها الله إليه هي وحي القرآن الكريم. 
ــرآن هــــو أعـــظـــم املــــعــــجــــزات لـــعـــدد مــن  ــ ــقـ ــ الـ
الــجــوانــب: فــي الكمال اللغوي واإلعــجــاز، 
واملصادقة من قبل االكتشافات التاريخية 
واألثرية، والعلمية الحديثة، والنبوءات، 
وغيره الكثير. وخالفا ملعجزات األنبياء 
من قبله، فإن معجزة القرآن هي املعجزة 

األبدية. 

قـــالـــت عــائــشــة رضــــي الـــلـــه عــنــهــا: “كـــــان عــرق 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه مثل 
األذفـــر، وكــان كفه كف  اللؤلؤ أطيب من املسك 
عطار طيبًا مسها بطيب أو لم يمسها يصافحه 
املــصــافــح فــيــظــل يــومــه يــجــد ريــحــهــا ويضعها 
على رأس الصبي فيعرف من بني الصبيان من 
ريحها على رأسه”، أخرجه أبو نعيم في دالئل 
النبوة وابن عساكر  النبوة والبيهقي في دالئل 
ــــن أبــــي خيثمة  فـــي تــهــذيــب تـــاريـــخ دمـــشـــق وابـ
فــي تاريخه وأخــرجــه أبــو يعلى والــبــزار وذكــره 

الحافظ في الفتح وقال إسناده صحيح.
قالت:  الله عنها  ليلى مــوالة عائشة رضــي  عن 
“دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم لقضاء 
حــاجــتــه، فــدخــلــت ولـــم أر شــيــئــًا ووجـــــدت ريــح 
أر شيئًا! فقال:  لم  الله  يا رســول  املسك، فقلت 
إن األرض أمرت أن تكفيه منا معاشر األنبياء”، 
أخرجه الحاكم في املستدرك بلفظه والطبراني 
فــــي األوســـــــط وفـــــي مــجــمــع الـــبـــحـــريـــن بــنــحــوه 
السيوطي في  الطبقات وذكـــره  فــي  وابــن سعد 
البيهقي وأبو  إلــى  الكبرى ونسبه  الخصائص 
نعيم والحاكم والدارقطني في األفراد وقال هذا 
الطريق أقــوى طــرق الحديث قــال ابــن دحية في 

الخصائص بعد إيراده: هذا سند ثابت.
النبي  الله عنها قالت: “مات  عن عائشة رضي 
الله عليه وسلم فلما خرجت نفسه ما  صلى 
البزار  أطيب منها”، أخرجه  شممت رائحة قط 

وقال الهيثمي رجاله رجال الصحيح.
لت رسول  وعن علي رضي الله عنه قال: “غسَّ
ــلــه عــلــيــه وســلــم فــجــعــلــت أنــظــر ما  الــلــه صــلــى ال
املــيــت فلم أر شيئًا وكــان طيبًا حيًا  يــكــون مــن 
الحاكم  الله عليه وسلم”، أخرجه  وميتًا صلى 
الشيخني( ووافــقــه  وقـــال )صحيح على شــرط 

الذهبي.

عرقه صلى اهلل عليه 
وسلم وطيب رائحته 
وما فيهما من اآليات

معجزات النبي

النوم واالستيقاظ من فرص  يزيد اختال مواعيد 
اإلصــابــة بــاضــطــرابــات الــســاعــة الــحــيــويــة كمتازمة 
ــراب إفــــــــراز بــعــض  ــ ــطــ ــ ــة الـــــنـــــوم، واضــ ــلـ ــر مـــرحـ ــأخــ تــ
الهرمونات كاملياتونني، حيث تظهر هذه املضاعفات 
نتيجة اختاف مواعيد النوم واالستيقاظ، مما يؤدي 
إلــى معاناة الكثير من الصائمني من أعــراض زيــادة 

النعاس والخمول والصداع وتعكر املزاج.
كثير من الناس ينامون بشكل متكرر وغير منتظم 
أثناء اليوم الواحد، وذلك بسبب طبيعة الشهر الكريم 
والـــعـــبـــادات الــديــنــيــة والـــعـــادات االجــتــمــاعــيــة املــحــفــزة 
على الــســهــر، ومــن ثــم االســتــيــقــاظ فــي وقــت متأخر 
الطبيعي،  النوم عن نسقه  النهار، وخــروج نمط  من 
إلـــى حــرمــان أنفسهم من  كــمــا يلجأ بــعــض األفــــراد 
العمل،  ارتباطهم بمواعيد  النهار بسبب  أثناء  النوم 
ــان بـــدرجـــة من  حــتــى يــصــيــب الـــنـــوم املــتــقــطــع اإلنـــسـ
الحرمان من النوم أو عدم االكتفاء من النوم أو النوم 
ــات غــيــر مــرغــوبــة مــن الــلــيــل أو  واالســتــيــقــاظ فــي أوقــ

النهار.

يرفع هذا السلوك نسبة اإلصابة باضطرابات الساعة 
الــحــيــويــة كــمــتــازمــة تــأخــر مــرحــلــة الـــنـــوم، واخــتــال 
النهار. وقد   من 

ً
بــدال  

ً
ليا النوم واالستيقاظ  أوقــات 

األفــــراد معظم ســاعــات نومهم  يستوفي كثير مــن 
النهار، إال أن كثيرًا منهم يشكو من أعــراض  خــال 
نقص النوم بسبب التغيير املفاجئ في مواعيد النوم 
ــراز بــعــض الــهــرمــونــات  واالســتــيــقــاظ، واضـــطـــراب إفــ
ــرازه فـــي الــلــيــل  ــ ــ كــاملــيــاتــونــني، حــيــث تــصــل قــمــة إفـ
الهرمون ينخفض  النوم، ومستوى هذا  خال فترة 
كــثــيــرًا خـــال الــنــهــار عــنــد االســتــيــقــاظ، مــمــا يساعد 
التوازن، ألنها تتحكم في  الحفاظ على  الجسم على 
الساعة الطبيعية بالجسم والتي تتمثل بدورات النوم 
املقابل  الليل والنهار، وفي  املتزامنة مع  واالستيقاظ 
فإن التعرض لإلضاءة القوية في الليل والجلوس أمام 
الهرمون ويسببان  إفــراز هذا  التلفزيون يقلان من 
األرق، ومن العوامل السلبية املؤثرة على جودة النوم 
أثــنــاء نــهــار رمــضــان الــضــوضــاء واالرتـــبـــاط بجدول 

العمل اليومي. 

تخلص من اضطرابات النوم في رمضان
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