
كــــشــــف مــــديــــر عـــــــام شـــركـــة 
قـــــــــطـــــــــرات ثـــــــــــــــواب مـــحـــمـــد 
الكواري عن ضخ 45 مليون 
ريــال كاستثمارات جديدة 
لدعم املنتج الزراعي، وقال: 
فــاقــمــت من  الــتــي  الــتــحــديــات البيئية  تغلبنا عــلــى 
ـــِرض 

ُ
صعوباتها تــبــعــات الــحــصــار الــجــائــر الـــذي ف

على قــطــر، ومــن بينها تــوقــف وصـــول مستلزمات 
اإلنتاج الزراعي للدولة، ولكننا تمكنا بفضل روح 
تحدي هذا الحصار الجائر من قهر تلك التحديات. 
ـــ »رمــــضــــانــــيــــات« بـــــمـــــزارع قـــطـــرات  ــ ــة لـ ــولــ وفــــــي جــ
ــزار مــحــمــد الــعــطــاونــه مــديــر  ــ بــصــحــبــة املــهــنــدس نـ
لـــ »رمضانيات«  العمليات بشركة قــطــرات أوضـــح 
الــشــركــة ترتكز على عــدة محاور  أن إستراتيجية 
ــيــــة وفـــيـــمـــا يــتــعــلــق  إنـــتـــاجـــيـــة وإرشـــــــاديـــــــة وخــــدمــ
باإلنتاج الزراعي فإننا نمارسه اآلن ضمن 3 مزارع 
تــضــخ بــاملــوســم مـــن 25 إلـــى 35 طــنــا مـــن الــخــضــار 
والورقيات باألسواق وهي تنمو وتتمدد وتتوسع 
ــاحـــات املـــــزروعـــــة، حــيــث تـــجـــري عــمــلــيــات  فـــي املـــسـ
ــتــــم تــشــيــيــد املــــزيــــد مــــن الـــبـــيـــوت  ــتــــصــــاح ويــ االســ
املــحــمــيــة الــذكــيــة والــحــديــثــة، وفـــي الــصــيــف وألول 
مــرة هــذا يــحــدث فــي قطر أن تــطــرح مــزرعــة محلية 

باألسواق من 15 إلى 20 طنا يوميًا 
مـــن الــخــضــار والـــورقـــيـــات، وتــنــتــج 
الشركة 94 صنفًا خال املوسم و40 

صنفًا بالصيف.
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20 طن خضار لـ»قطرات« يوميًا برمضان
45 مليون ريال قيمة االستثمارات األولية للشركة حتى اآلن.. الكواري:

بة
س

نا
بم

 
ه 

در
ص

 ت
ي

وم
 ي

ق
ح

مل

نظم مركز الدوحة الدولي لحوار األديان بالتعاون مع لجنة الشباب الهندية، 
وقطر الخيرية، لقاء جماعيا للجالية الهندية تخلله حفل إفطار جماعي، 
وذلك في إطار رسالة التوعية بأهمية الحوار والتعايش وتقبل االختاف، 

وخاصة أن الحضور لم يقتصر على املسلمني، بل شمل مختلف األديان. 
وأقيم اللقاء الرمضاني في نادي قطر الرياضي، بحضور الدكتور إبراهيم 
بــن صالح النعيمي وكيل وزارة التعليم والتعليم العالي ورئــيــس مجلس 
إدارة مـــركـــز الـــدوحـــة الـــدولـــي لـــحـــوار األديـــــــان، ومــحــمــد بـــن عــلــي الــغــامــدي 
مساعد الرئيس التنفيذي في قطر الخيرية، واستضاف امللتقى الرمضاني 
ــاءوا مـــن الــهــنــد مــنــهــم الــعــالــم الــهــنــدي الـــشـــاب شــهــاب  ــ ــارزة جـ ــ شــخــصــيــات بـ
بوكوتور األمني العام ملجلس التعليم اإلسامي املتكامل بالهند، والدكتور 
بــول بوتينكل ناشط مــعــروف بحضوره الــقــوي فــي منصات حــوار األديـــان، 
باإلضافة ألكثر من 2000 شخص، يمثلون األطياف املتنوعة املتواجدة في 
إبــراهــيــم النعيمي رئيس  الــدكــتــور  قطر مــن الجالية الهندية. وقـــال ســعــادة 

مجلس إدارة مركز الدوحة الدولي لحوار األديــان: يسعدني 
أن أرحــب بكم في هذا الحدث في شهر رمضان املبارك، هذه 
فــرصــة لــاحــتــفــال بــتــنــوعــنــا وبــنــاء عــاقــات الــســام واملــحــبــة 

والتفاهم املتبادل من خال اختافنا.

وســط مدينة شنقيط األثــريــة التي منحت اسمها موريتانيا عبر 
الــشــاهــقــة، ليضيف  الــتــاريــخ، انتصب املسجد العتيق وصومعته 
للمدينة القديمة قيمة جمالية ال يضاهيه فــي جمالها غــيــره من 
املــســاجــد الــتــي انــتــشــرت فــي كــامــل أنــحــاء الـــبـــاد. مــســجــد ظــل عبر 
التاريخ منارة علم وعــبــادة، وإليه ينسب كبار العلماء الشناقطة 
الــعــلــوم، فافتنت بهم  الــعــالــم باستظهار وحــفــظ  الــذيــن مــأ صيتهم 
املشارقة في األزهــر الشريف واألردن والحجاز والــســودان، وباقي 
دول العالم اإلسامي دون استثناء. مسجد يحدثك عن ماٍض قديم 
ر 

َّ
الـــذي سخ الــرجــل الشنقيطي  لــدى  وحــضــارة عريقة وفــكــر خــاق 

ا 
ً
الحجارة والطني لبناء مسجد متكامل في تناسق بديع، ليشكل فن

معمارًيا قلما يوجد مثله في كثير من املساجد في أنحاء العالم 
اإلسامي، إذ إنه يبرز خصوصية حقيقية لليد التي بنته وللعقل 

الذي صممه.
مسجد عتيق ُبني بنمط معماري فريد مــن نوعه، 
يد بطريقة تمكنه من مقاومة عاديات الزمن 

ُ
حيث ش

والظروف املناخية الصعبة والعزلة القاتلة، طريقة 
تيح له البقاء ألطول فترة زمنية ممكنة.
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مسابقة الشيخ جاسم 
تكرم المشاركين من 

المهتدين الجدد

إفطار جماعي ولقاء سنوي 
للجالية الهندية بنادي قطر

مسجد شنقيط..
 مركز علم وعبادة لقرون 

متواصلة في موريتانيا

السلطات في رمضان.. 
فاتحة للشهية 
وتنظم الهضم
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العرض متوفر أيضًا لدى:
- صالـة عرض تويـوتا، برج عبد الغني
- صالـة عـرض تويـوتا، ســيتي ســنتر
- شركة التضامن للسيارات والتجارة
- شركـــة طـــارق لتجـــارة الســـيارات

www.ToyotaQatar.com
TOYOTAQATARتابعونا على

الخط الساخن: 1800 800 

عند شراء أي سيارة تويوتا خالل شهر رمضان،
ستحصل على كوبون سـحب يمنحك فرصة رائعة للفوز
كوبونات السحب متوفرة لعمالء التجزئة فقط، من ١ مايو وحتى ٦ يونيو ٢٠١٩

*تطبق الشروط واألحكام
** الصور المستعملة لغرض التصميم اإلعالني فقط

كثفت وزارة الصحة 
ــة الــــحــــمــــات  ــ ــامــ ــ ــعــ ــ ــ ال
ــة عـــلـــى  ــيــ ــشــ ــيــ ــتــ ــفــ ــتــ الــ
الــــــــــــجــــــــــــمــــــــــــعــــــــــــيــــــــــــات 
االستهاكية خال شهر رمضان املبارك ومع 
حـــلـــول فــصــل الـــصـــيـــف، لــلــتــحــقــق مـــن ضــمــان 
ســامــة األغــذيــة وحــمــايــة صحة املستهلكني، 
ــفـــاع درجـــــات الـــحـــرارة مما  وذلــــك فـــي ظـــل ارتـ

يتسبب في سرعة تلوث املواد الغذائية.
أعـــــدت خطة  الـــعـــامـــة  الــصــحــة  ــانـــت وزارة  وكـ
ــلـــى الــجــمــعــيــات  ــة عـ ــابـ ــرقـ ــلـ ــل مـــتـــكـــامـــلـــة لـ ــمـ عـ
االســتــهــاكــيــة، وتضمنت املــرحــلــة األولـــى من 
الخطة بــدء حملة تفتيشية نفذها املفتشون 
الــصــحــيــون بــــإدارة ســامــة األغــذيــة والصحة 
البيئية عــلــى 11 جمعية استهاكية ملعرفة 
ــات الــصــحــيــة بــهــا،  ــراطــ ــتــ ــــدى تــطــبــيــق االشــ مـ
باإلضافة إلى التطبيق التجريبي الستمارة 
بــالــتــصــرف في  الــخــاصــة  الــجــديــدة  التفتيش 
املخاطر الصحية املرتبطة بالغذاء باالعتماد 
املــخــاطــر وعــلــى املقاييس  عــلــى مــبــدأ تحليل 

العاملية.
ويـــتـــم فـــي املــرحــلــة الــثــانــيــة مـــن خــطــة الــعــمــل 
تــغــطــيــة 64 جــمــعــيــة اســتــهــاكــيــة خـــال شهر 
رمضان، وبذلك تكون الحملة قد شملت عددا 
كبيرًا من فروع الهايبر ماركت في دولة قطر، 
كــمــا تــتــم مـــراعـــاة الــتــجــمــعــات الــســكــانــيــة في 

اختيار مواقع هذه الجمعيات.
وتشمل أنشطة املراقبة الصحية التي تقوم 
بــهــا وزارة الــصــحــة الــعــامــة كـــل مـــا يــمــكــن أن 
يؤثر بصفة مباشرة أو بصفة غير مباشرة 
ــة  ــيـ ــذائـ ــغـ عــــلــــى مــــأمــــونــــيــــة وجــــــــــودة املــــــــــواد الـ
يــتــّم التفتيش عــلــى جميع  املــعــروضــة، حــيــث 
ا باستام املواد  مراحل السلسلة الغذائية بدء
الــغــذائــيــة األولـــيـــة إلــــى مــرحــلــة عــــرض املــــواد 
الغذائية الجاهزة لألكل، ويحرص املفتشون 
بصفة خــاصــة على معاينة وفــحــص النقاط 
الحرجة بما في ذلك مراحل التحضير األولي 
– الــطــبــخ والــتــبــريــد وعــــرض املــــواد الــغــذائــيــة 
الجاهزة لألكل، كما يتم التأكد من مدى التزام 
املنشأة الغذائية باالشتراطات الصحية خال 

مراحل السلسلة الغذائية، كما يتم استعمال 
أجهزة قياس للتأكد من درجات حرارة املواد 
الــغــذائــيــة بــعــد طبخها وتــبــريــدهــا وعرضها 
واستخدام جهاز خاص بزيوت القلي للتأكد 
الــزيــوت املستعملة والتحقق من  مــن ســامــة 
نظافة املساحات واألسطح وخاصة املامسة 

مباشرة للمواد الغذائية.
وكـــذلـــك يـــقـــوم املــفــتــشــون بـــاســـتـــخـــدام جــهــاز 
 »ensure system« ــلــــوثــــات املــ الـــكـــشـــف عـــلـــى 
خــــــــال الـــــحـــــمـــــات الــــتــــفــــتــــيــــشــــيــــة، كــــمــــا يــتــم 
ــــي مـــتـــداولـــي  ــــدى وعـ الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى تــقــيــيــم مـ
األغــذيــة بأهمية الحفاظ على نظافة األيــدي 
ــك، كــمــا يتم  ــ واآللــــيــــة الــصــحــيــحــة لــضــمــان ذلـ
تـــزويـــد مــســؤولــي الــجــمــعــيــات االســتــهــاكــيــة 

باإلرشادات والتوصيات الخاصة باإلجراءات 
التصحيحية للمخالفات املــرصــودة على أن 
تتم متابعتها والتأكد من إزالتها من خال 

زيارات املتابعة.
ــة مــــن خـــال  ــامـ ــعـ الـ الـــصـــحـــة  وتـــســـعـــى وزارة 
إلــى  إدارة ســامــة األغــذيــة والــصــحــة البيئية 
ــلــــى مـــعـــايـــيـــر ســــامــــة ومـــأمـــونـــيـــة  ــمــــان أعــ ضــ
الغذاء في األســواق املحلية، وتعزيز التعاون 
مــع املــســؤولــني فــي املنشآت الغذائية لتوفير 
ــداول األغــذيــة  ــ أقــصــى طـــرق الــحــمــايــة أثـــنـــاء تـ
ــى املــســتــهــلــك بـــصـــورة  ــ لـــضـــمـــان وصـــولـــهـــا إلـ
ــد عـــلـــى ضــــــرورة  ــديــ ــتــــشــ ســـلـــيـــمـــة وآمـــــنـــــة والــ
االلتزام بتطبيق االشتراطات الصحية ومنع 

التجاوزات التي تمس بالصحة العامة.

»الصحة« تكثف الحمالت التفتيشية على الجمعيات االستهالكية
لضمان سالمة األغذية خالل رمضان في ظل ارتفاع الحرارة

¶  جانب من الحملة التفتيشية

في إطار تواصل تنفيذه لسلسلة إفطارات الصائم طيلة الشهر الكريم، أقام 
مكتب قطر الخيرية في إندونيسيا مأدبة إفطار خاصة باملكفوفني في منطقة 
بندا آتشيه استفاد منها 150 شخصا، كما قام بتوزيع 150 مصحفا من 
مصاحف »بصيرة« الذي يعمل وفق طريقة برايل، بهدف تمكينهم من قراءة 

القرآن واالستماع له وتسهيل حفظهم له. 
الجماعي وتــوزيــع مصحف بصيرة بعض املسؤولني  اإلفــطــار  حضر حفل 
اهــتــمــام قطر  إطـــار  بــنــدا آتشيه فــي  الخيرية فــي  املنظمات  املحليني وممثلي 
السرور عليهم  الخاصة ورغبة منها في إدخــال  بــذوي االحتياجات  الخيرية 

وتقديم الدعم الالزم لهم في املجالني االجتماعي والتعليمي. 
ويتكّون مصحف بصيرة من فهرس كامل للمصحف الشريف مطبوعًا بلغة 
»برايل« مع قلم إلكتروني صوتي يستطيع الكفيف به قراءة القرآن الكريم من 
خالل هذه اللغة. كما يوفر املنتج له إمكانية االستماع لتالوة بصوت مشاهير 
الــصــوت،  بــدرجــة  الــنــزول، والتحكم  الكلمات وأســبــاب  الــقــّراء ومعرفة معاني 
النبوية  القرآنية بيسر، إضافة لالستماع لألدعية  والوصول للسور واآليــات 
واألذكـــار. وقــد حظي توزيع مصحف بصيرة على املكفوفني بــإشــادات عدد 
السيد رجال  الحفل، حيث وجــه  للمشاركة في  التي ُدعيت  من الشخصيات 
موليادي ممثل وزارة الشؤون الدينية بآتشيه الشكر للمتبرعني الكرام ولقطر 
الخيرية الهتمامها باملكفوفني وتوزيع املصاحف عليهم، معربا عن أمله في 
أن تستمر هذه املساعدات ويتسع نطاقها لتصل إلى أكبر عدد ممكن من هذه 
الشريحة. من جهته قال ممثل محافظ آتشيه السيد دار جليل إن جهود قطر 
الخيرية اإلنسانية والتنموية في آتشيه قديمة تعود لعام 2005، وتقدم بشكره 
لجميع املتبرعني القطريني الذين لهم الفضل بعد الله في وصول املصاحف إلى 
أيدي املكفوفني، وأعرب عن أمله في أن تنظم قطر الخيرية رحلة عمرة للفائزين 

في مسابقة حفظ القرآن الخاصة باملكفوفني.

حفل إفطار ومصحف 
»بصيرة« من قطر الخيرية 

لمكفوفي إندونيسيا
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احتفاًء بالقيم السامية لشهر رمضان املبارك، أقامت جامعة الدراسات 
الــرائــدة عامليًا في مجال  العليا إلدارة األعــمــال HEC Paris، الجامعة 
برامج التعليم التنفيذي، مأدبة إفطار رمضاني على شرف موظفيها 
وأعضاء هيئتها التدريسية، وممثلني عن شبكة خريجيها الشهيرة 
عــاملــيــا، بحضور ســعــادة السيد إيــريــك شوفالييه، سفير جمهورية 

فرنسا لدى دولة قطر.
الــدكــتــور نيلز بالمبيك، العميد واملــديــر التنفيذي لجامعة  ــه  وتــوجَّ
إلــى  الـــدراســـات العليا إلدارة األعــمــال HEC Paris فــي قــطــر، بالشكر 
موظفي الجامعة وأعضاء هيئتها التدريسية على جهودهم املستمرة 
ومساهمتهم الفاعلة في توفير برامج تعليم تنفيذي عاملّية املستوى 

في املنطقة.
وتــأتــي اســتــضــافــة مــأدبــة اإلفــطــار فــي فــنــدق »دبــلــيــو الـــدوحـــة« ضمن 
سعي الجامعة لالحتفاء بروح العطاء واملشاركة والتكاتف والتواصل 

االجتماعي التي يجسدها الشهر الفضيل.

جامعة HEC تقيم إفطارا 
رمضانيا لموظفيها وأعضاء 

هيئتها التدريسية
قــــــــــــــــدمــــــــــــــــت كـــــــلـــــــيـــــــة 
الدراسات اإلسالمية 
بـــجـــامـــعـــة حــــمــــد بــن 
خليفة وجهة نظرها 
حول التراث املعماري لعصر املماليك، خالل 
ــِقـــدت بــتــاريــخ 23 مــايــو فـــي جــامــعــة  نــــدوة ُعـ

أكسفورد باململكة املتحدة.
واستعرض الدكتور طــارق سويلم، األستاذ 
املشارك في الفن والعمارة اإلسالمية بكلية 
الــــدراســــات اإلســالمــيــة فـــي جــامــعــة حــمــد بن 
الــنــدوة، عصر السلطان  خليفة، الــذي تــرأس 
الــذي حكم  اململوكي الشركسي املؤيد شيخ، 
مصر وبالد الشام في بدايات القرن الخامس 
عشر. وناقش الدكتور سويلم املجمع الديني 
والجنائزي الرائع، الذي بناه السلطان املؤيد 
شــيــخ خـــالل فــتــرة حــكــمــه. واشــتــمــل املــجــمــع، 
الذي يقع بالقرب من باب زويلة في القاهرة، 
على مسجد ومدرسة وضريح. واستعرضت 
الـــنـــدوة املــجــمــع الــشــهــيــر فــي ســيــاق الــعــمــارة 
املـــمـــلـــوكـــيـــة الـــســـابـــقـــة والــــالحــــقــــة تـــاريـــخـــًيـــا. 
ــلـــي لــــأبــــحــــاث،  ــيـ ــلـ ــز الـــخـ ــ ــــركـ ــاف مـ ــ ــــضـ ــتـ ــ واسـ
ــنــــدوة،  ــذه الــ ــ ــفــــورد، هـ ــابـــع لــجــامــعــة أكــــســ ــتـ الـ
ــتـــي عـــقـــدت فــــي إطــــــار الـــتـــعـــاون بــــني كــلــيــة  الـ
الــدراســات اإلسالمية وجامعة أكسفورد في 
برنامج ماجستير العلوم في الفن والعمارة 

اإلسالمية والعمران، املصمم بشكٍل فريٍد.
ــان الــدكــتــور ســويــلــم قـــد ألـــقـــى، فـــي بــدايــة  وكــ
 بعنوان »املاضي 

ً
الــجــاري، محاضرة الشهر 

والــحــاضــر: الــعــمــارة اإلســالمــيــة الحديثة في 
ــك فــــي مــتــحــف بـــيـــت اليـــتـــون  ــ الـــخـــلـــيـــج«، وذلــ
ــنــــدن. ونــاقــشــت  بـــالـــعـــاصـــمـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة لــ
املـــحـــاضـــرة، الـــتـــي نــظــمــهــا صـــنـــدوق بــركــات 
بتاريخ 16 مــايــو، كيف أدت الطفرة والنمو 
ــتـــشـــاف  ــاري بــــعــــد اكـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــفـــن املـ ــلـ املــــفــــاجــــئ لـ

إلــى ظهور  النفط في شبه الجزيرة العربية 
تــوجــهــات وأســالــيــب مــعــمــاريــة مختلفة في 

املنطقة.  
ــدم وجــــود  ــ ــى عـ ــ وأشـــــــار الـــدكـــتـــور ســـويـــلـــم إلـ
أســــلــــوب مــــعــــمــــاري إســــالمــــي مـــتـــنـــاســـق فــي 
ــا أنـــه يــوجــد 

ً
مــنــطــقــة الــخــلــيــج الــعــربــي، مــبــيــن

باألحرى أرضية تجريبية لأفكار الجديدة 
الـــتـــي يــمــكــن أن تــلــهــم تــوجــهــات جـــديـــدة في 
املــنــطــقــة. وأوضــــح أنـــه رغـــم أن مــشــاريــع مثل 
املساجد ربما تكون قد استلهمت أفكاًرا من 
املــاضــي، فــإن هــذا اإللــهــام لــم يستمد أصوله 
الــخــلــيــج، باستثناء  بــالــضــرورة مــن منطقة 
ِقل من دول 

ُ
ن الــدولــة في قطر، ولكنه  مسجد 

الجوار مثل مصر، والهند، والعراق، وإيران، 
وتركيا. 

ــعـــي دول الــخــلــيــج  ــذلــــك أنــــــه مــــع سـ وذكـــــــر كــ
لترسيخ هوية وشخصية وطنية وعرضها 
مــن خـــالل الــعــمــارة املــعــاصــرة، يــتــعــرض هــذا 

ــيــــرات الــغــربــيــة  ــأثــ ــتــ ــلــــوبــــي والــ الـــتـــنـــوع األســ
الــدكــتــور سويلم على  ــق 

َّ
لتحدياٍت اآلن. وعــل

الندوتني فقال: هدفت كلتا املحاضرتني إلى 
املــســاهــمــة فـــي تــعــزيــز فــهــم أعـــمـــق بـــاإلســـالم 
واملجتمعات اإلسالمية من جميع جوانبها. 
املــنــتــديــات التفاعلية إلى  وتــهــدف مثل هــذه 
إثارة النقاش وطرحه ضمن األطر التاريحية 
ــدوره الجهود  واملــعــاصــرة، وهـــو مــا يــدعــم بــ
ــيــــة لــكــلــيــة  ــمــ الـــعـــلـــمـــيـــة واملــــخــــرجــــات األكــــاديــ

الدراسات اإلسالمية.
وتشارك كلية الدراسات اإلسالمية بانتظام 
في الفعاليات املحلية والدولية، واملحاضرات 
العامة، واملؤتمرات التي تسلط الضوء على 
الــجــوانــب اإلســالمــيــة املختلفة فيما يتعلق 
باالحتياجات والنقاشات املعاصرة. وتضم 
املــراكــز البحثية املتميزة  الــعــديــد مــن  الكلية 
الـــرأي مــن جميع  التي تجمع العلماء وقـــادة 

أنحاء العالم.

»حمد بن خليفة« تعقد ندوة حول التراث 
المعماري المملوكي في أكسفورد

قدمت رؤى متميزة حول العمارة اإلسالمية القديمة والمعاصرة

¶   جانب من الندوة 

تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوزع 
شــــــركــــــة بـــلـــدنـــا 
لـــــلـــــصـــــنـــــاعـــــات 
الــغــذائــيــة، أكبر 
ــان الــــطــــازجــــة فــــي قــطــر،  ــبـ مــنــتــج لـــألـ
بالتعاون مع مؤسسة قطر الخيرية 
10,000 لتر من الحليب طويل األجل 
على العاملني في الخيام الرمضانية 
فـــي مــديــنــتــي الـــخـــور والـــذخـــيـــرة، كما 
سيوزع الحليب على األسر املحتاجة، 
وتــأتــي هــذه الــشــراكــة فــي إطـــار حملة 

»منتج قطري داعم للخير«. 
وفي هذا السياق، قالت صبا الفضالة، 
مدير العالقات العامة واالتــصــال في 
شـــركـــة بــلــدنــا لــلــصــنــاعــات الــغــذائــيــة: 
»نــفــخــر بتعاوننا مــع قــطــر الخيرية، 
الـــتـــي قـــامـــت بــعــمــل جـــبـــار عــلــى مــدى 
الـــســـنـــوات املــاضــيــة ملــســاعــدة مــاليــني 
األشـــخـــاص، وهــــذا مــا يــعــكــس جوهر 
الــقــيــم الــرمــضــانــيــة الــتــي تــرتــكــز على 
رد الجميل إلى املجتمع وذلــك إيمانًا 

منا بضرورة مواصلة التزامنا لدولة 
ل العمال 

ّ
قطر والشعب القطري. يمث

جـــــــزءًا ال يـــتـــجـــزأ مــــن مــســتــقــبــل قــطــر 
وهــــم بــحــاجــة إلــــى الـــدعـــم مـــن جميع 
لــذا ستواصل  الكيانات واملؤسسات، 
شركة بلدنا دعــم املجتمعات املحلية 
بكافة الوسائل املمكنة ألن املسؤولية 
االجتماعية جزء من قيمنا الرئيسية«. 
مـــن جــانــبــه قــــال عــلــي الـــغـــريـــب مــديــر 
إدارة التنمية املحلية بقطر الخيرية: 
»نـــثـــمـــن فــــي قـــطـــر الـــخـــيـــريـــة مــــبــــادرة 
شـــركـــة بــلــدنــا لــلــصــنــاعــات الــغــذائــيــة 
ــا لـــلـــمـــوائـــد الـــرمـــضـــانـــيـــة فــي  ــهـ ــمـ ودعـ
ــيــــرة، والــتــي  مــديــنــتــي الـــخـــور والــــذخــ
الــدخــل  الــعــمــال وذوو  يستفيد منها 
املــحــدود طيلة الشهر الفضيل، وذلك 
ــار مــســؤولــيــتــهــا االجــتــمــاعــيــة  ــ فـــي إطـ
ودعـــمـــهـــا لـــأعـــمـــال الـــخـــيـــريـــة. نــحــن 
فــــي قـــطـــر الـــخـــيـــريـــة مــنــفــتــحــون عــلــى 
الــتــعــاون والــشــراكــة مــع كــافــة الجهات 
الحكومية والخاصة من أجــل تعزيز 

خــدمــة املــجــتــمــع املــحــلــي فــي املــجــاالت 
املختلفة«. 

القليلة املاضية،  وعلى مــدى األعـــوام 
أســــهــــمــــت بــــلــــدنــــا بـــشـــكـــل فـــــعـــــال فــي 
االقتصاد القطري. وكنتيجة للحصار 
املــــفــــروض عـــلـــى دولــــــة قـــطـــر، ســرعــت 
الشركة مــن عملية تنويع منتجاتها 
لتعزيز دورها في تلبية أهداف دولة 

قطر في االكتفاء الذاتي. 
الجدير بالذكر أن قطر الخيرية تقيم 
خالل شهر رمضان املبارك 45 مائدة 
ــار صـــائـــم داخــــــل قـــطـــر يــســتــفــيــد  ــطــ إفــ
مــنــهــا 350,000 شــخــص أغــلــبــهــم من 
العمال، كما تــوزع من خــالل سيارات 
متنقلة وجبات اإلفطار في الصناعية 
والــعــزب لفائدة 39,000 عــامــل، فضال 
ــان لــصــالــح  ــع مـــونـــة رمــــضــ ــوزيــ ــن تــ عــ
10,000 شخص مــن أفـــراد األســر ذات 
ــل املـــــحـــــدود، مـــشـــاريـــعـــهـــا الــتــي  الــــدخــ
يستفيد منها 3,4 مليون شخص في 

أكثر من 30 دولة عبر العالم.

10 آالف لتر من الحليب طويل األجل في الخيام الرمضانية بلدنا توزع 
بالتعاون مع قطر الخيرية
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ــــت مــســابــقــة  مـ ــرَّ ــ كـ
الشيخ جاسم بن 
مــحــمــد بــــن ثــانــي 
ــرآن الــــكــــريــــم  ــ ــقـ ــ ــلـ ــ لـ
بـــــــوزارة األوقـــــاف 
والشؤون اإلسالمية، أمس األول، املهتدين 
الــجــدد الــذيــن شــاركــوا فــي املسابقة، وذلــك 
بمركز الشيخ عبدالله بن زيــد آل محمود 
الــثــقــافــي اإلســــالمــــي. وهـــنـــأ مـــقـــدم الــحــفــل 
الــفــائــزيــن واملــشــاركــن باملسابقة، موجها 
الشكر لجميع املــشــاركــن على اهتمامهم 
ومبادرتهم وحضورهم، مؤكدا أنه شرف 
عظيم أن يقوم املركز على إنجاح مساعيكم 

بحفظ وتالوة القرآن الكريم.
ــذل الـــجـــهـــد وحـــث  ــ ــى بـ ــ ودعــــــا الـــحـــضـــور إلـ
أبناء مجتمعاتهم للمضي قدما في حفظ 
كــتــاب الــلــه واالســـتـــفـــادة مــن هـــذه الــفــرصــة 
الـــتـــي صــنــعــتــهــا وزارة األوقـــــاف  الــكــبــيــرة 
والــشــؤون اإلســالمــيــة بمثل هــذه املسابقة 
 الله عز وجل لهم 

ً
لحفظ كتاب الله، سائال

الــتــوفــيــق. وخــــالل الــحــفــل تــحــدث عـــدد من 
لــغــات مختلفة  بــأربــع  الــفــائــزيــن للحضور 
هــي الــســيــريــالنــكــيــة والــنــيــبــالــيــة والــغــانــيــة 
والــفــلــبــيــنــيــة، لحثهم عــلــى مــواصــلــة حفظ 
كــتــاب الــلــه وإتـــقـــان تـــالوتـــه، وحـــث غيرهم 

على الحفظ والتالوة.
املــنــظــمــة للمسابقة  الــلــجــنــة  ــدم عــضــو  ــ وقـ
مــحــمــد عــبــد الـــرحـــمـــن الــخــلــيــفــي املــكــافــآت 
ــى 116 من  ــادات الــتــقــديــر إلــ ــهــ املـــالـــيـــة وشــ
إلــى 11 جنسية  الــذكــور، والــذيــن ينتمون 
ــــن ثــــــالث قـــــــــارات هــــــي: أفـــريـــقـــيـــا وآســـيـــا  مـ
وأوروبا )بنجالديش – الهند- الكاميرون- 
غانا- نيبال - سريالنكا - الفلبن - كينيا 

- أوغــنــدا - إندونيسيا- اململكة املتحدة(، 
ــدد ثـــالثـــة  ــ ــجـ ــ وتـــضـــمـــن فــــــرع املـــهـــتـــديـــن الـ

الـــفـــاتـــحـــة  ــــي ســـــــورة  فـ مــــســــتــــويــــات، األول 
ــتـــى ســـــــورة الــــقــــارعــــة،  وقــــصــــار الــــســــور حـ
واملـــســـتـــوى الــثــانــي نــصــف جــــزء عـــم حتى 
الثالث فيضم  ســورة األعلى، أما املستوى 
سورة الفاتحة وجزء عم كامال. وقال عضو 
الــلــجــنــة املــنــظــمــة لــلــمــســابــقــة مــحــمــد عبد 
الرحمن الخليفي في تصريحات صحفية 
الــســابــعــة مــن مسابقة الشيخ  إن النسخة 
جاسم بن محمد بن ثاني تضمنت ثالثة 
مستويات مختلفة لضمان اشــتــراك أكبر 
عدد ممكن من املهتدين الجدد وتشجيعهم 

على حفظ القرآن وإتقان تالوته.
ودعـــا الخليفي مــن شــاركــوا مــن املهتدين 
ــاركــــة  الـــــجـــــدد إلـــــــى االســـــتـــــمـــــرار فـــــي املــــشــ

بــاملــســابــقــة فـــي األعــــــوام الـــقـــادمـــة، ودعــــوة 
غيرهم للمشاركة.

ــتــــعــــرض الــخــلــيــفــي الــــخــــدمــــات الــتــي  واســ
يقدمها مــركــز الشيخ عبدالله بــن زيــد آل 
مــحــمــود الــثــقــافــي اإلســــالمــــي لــلــمــهــتــديــن 
ــي الـــتـــعـــريـــف  ــ ــلـــمـــن فـ ــدد وغــــيــــر املـــسـ ــ ــجـ ــ الـ
بـــاإلســـالم، داعــيــا إلـــى إرشــــاد مــن يــريــدون 

التعرف على اإلسالم إلى زيارة املركز.
ولفت إلى أن املركز يعمل على توفير كافة 
الطاقات لخدمة املهتدين الجدد ورعايتهم 
ــهــــوم اإلســـــــــــالم الـــصـــحـــيـــح  ــفــ وتــــرســــيــــخ مــ

بوسطية واعتدال.
وأشرفت 15 لجنة تحكيم على اختبارات 
املـــشـــاركـــن مـــن الــجــنــســن، مــنــهــا 7 لــجــان 

لــتــحــكــيــم مـــنـــافـــســـات الـــــرجـــــال، و8 لــجــان 
لــجــان التحكيم  الــنــســاء، وتــركــز  ملنافسات 
بشكل رئيسي على مسألة الحفظ تيسيرا 
وتسهيال على املتسابقن الذين ال يتقنون 
اللغة العربية، مع مراعاة االلتزام باألحكام 

األساسية للتجويد.
وأوضــــــحــــــت الـــلـــجـــنـــة املـــنـــظـــمـــة ملـــســـابـــقـــة 
الشيخ جــاســم بــن محمد بــن ثــانــي للقرآن 
ــــرع لــلــمــهــتــديــن  ــأن تــخــصــيــص فـ ــ الـــكـــريـــم بـ
)ذكـــورا وإنــاثــا( باملسابقة يــأتــي فــي إطــار 
ــتـــمـــام بــاملــهــتــديــن الـــجـــدد وإشـــراكـــهـــم  االهـ
الــكــريــم بغية تعزيز  الــقــرآن  فــي مسابقات 
األخوة والتعاضد بينهم وزيــادة االنتماء 
لــإســالم واإليــمــان فــي قلوبهم، باإلضافة 
إلـــى تعليمهم كــتــاب الــلــه وربــطــهــم بــآدابــه 
وأحكامه، والعمل على رعايتهم وترسيخ 

مفهوم اإلسالم الصحيح في صدورهم.
وأضافت اللجنة املنظمة أن فرع املهتدين 
يشهد إقباال على املشاركة من الجنسيات 
املختلفة غير الناطقن بالعربية، وتتضمن 
اخـــتـــبـــارات املــســابــقــة جــــزء عـــم عــلــى ثــالثــة 
مستويات لحفظ قصار السور من القرآن 
الكريم، وتراعي املسابقة اختالف األلسنة 
والــنــطــق. ويــحــصــل جــمــيــع املــشــاركــن في 
املسابقة على جوائز مالية تتفاوت قيمتها 

بحسب الحفظ واألداء والتجويد.
تجدر اإلشــارة إلى أن فرع املهتدين ينظم 
للسنة السابعة على التوالي بالتعاون مع 
مــركــز الشيخ عبدالله بــن زيــد آل محمود 
ــــي، حـــيـــث يــعــمــل املـــركـــز  ــــالمـ الـــثـــقـــافـــي اإلسـ
على توفير كافة الطاقات لخدمة املهتدين 
الجدد ورعايتهم وترسيخ مفهوم اإلسالم 

الصحيح بوسطية واعتدال.

ــز قــطــر  ــركـ ــن مـ ــلـ أعـ
للمال، أحد املراكز 
املالية والتجارية 
الـــرائـــدة واألســــرع 
نـــمـــًوا فـــي الــعــالــم، عـــن تــوحــيــد جـــهـــوده مع 
ــانـــي لـــأمـــن الــعــام  مــكــتــب املـــبـــعـــوث اإلنـــسـ
ــــالل الـــســـحـــور الــســنــوي  لـــأمـــم املـــتـــحـــدة خـ
لــلــمــركــز. وســيــســاهــم مــركــز قــطــر لــلــمــال في 
تسهيل حشد وإشــراك القطاع الخاص في 
الــقــضــايــا اإلنــســانــيــة الــعــاملــيــة األســاســيــة، 
كــمــا ســيــســاعــد فـــي الــتــعــريــف بــالــتــحــديــات 
املـــطـــروحـــة مــــن أجـــــل رفـــــع الــــوعــــي حــولــهــا 
ضمن مجتمع األعمال األوسع. وتأتي هذه 
الشراكة في أعقاب مشاركة مركز قطر للمال 
فــي التحالف العاملي للعمل اإلنساني في 
دافوس بسويسرا، إلى جانب مشاركته في 
الــدوحــة مــؤخــرًا،  الــتــي أقيمت فــي  الفعالية 
إلشراك القطاع الخاص في هذا الشأن التي 

نظمتها غرفة قطر.
 وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، ســيــتــطــلــع مـــركـــز قطر 
لــلــمــال لــدعــم حملة »األمــــل لــغــزة«، الــتــي تم 
تنظيمها من قبل املبعوث اإلنساني لأمن 
العام لأمم املتحدة وجمعية الهالل األحمر 
ــــردان. كما  ــفـ ــ الـــقـــطـــري واألونـــــــــروا، ودانــــــا الـ
تهدف الحملة إلى جمع املوارد املالية خالل 
شهر رمضان املبارك لدعم الخدمات التي 
ــروا لــالجــئــن الفلسطينين  ــ تــقــدمــهــا األونــ
فــي غـــزة. وأنــشــأ مــركــز قــطــر لــلــمــال صفحة 
مـــخـــصـــصـــة عــــلــــى مــــوقــــعــــه اإللــــكــــتــــرونــــي 
ــبــــادرة  ــذه املــ ــ لــتــشــجــيــع املـــســـاهـــمـــات فــــي هـ

اإلنسانية املهمة.
 وجــــــاء اإلعـــــــالن عــــن هـــــذه الـــشـــراكـــة خـــالل 
ــز قــطــر  ــركـ حـــفـــل الـــســـحـــور الــــــذي يــنــظــمــه مـ
ــارك ســنــويــا،  ــبـ لــلــمــال فـــي شــهــر رمـــضـــان املـ
الذي أقيم هذا العام تحت عنوان »الوحدة 
والـــتـــنـــوع«، حــيــث تـــم الــتــأكــيــد عــلــى أهمية 
بـــرامـــج االســـتـــثـــمـــار االجـــتـــمـــاعـــي، ومـــداهـــا 
وتأثيرها، وكيف يمكن أن تؤثر ممارسات 
ــمـــال ذات املــســؤولــيــة االجــتــمــاعــيــة في  األعـ
الــقــضــايــا اإلنـــســـانـــيـــة الـــعـــاملـــيـــة، والــحــاجــة 
أكــبــر من  إلــى مشاركة  املــتــزايــدة باستمرار 
الــخــاص فــي تحقيق أهــداف  جانب القطاع 

االستدامة لأمم املتحدة.
 كــمــا حــضــر حــفــل الــســحــور كــل مــن ســعــادة 
الدكتور أحمد املريخي، املبعوث اإلنساني 
املــتــحــدة، والسيد علي  الــعــام لأمم  لأمن 
بــن حــســن الــحــمــادي، األمــــن الــعــام للهالل 
األحـــمـــر الــقــطــري ودانـــــة الــــفــــردان، املــلــحــنــة 
وكــاتــبــة األغــانــي الــقــطــريــة.  بــاإلضــافــة إلــى 
ذلــــــك، حـــضـــر مـــمـــثـــلـــون مــــن وكــــــــاالت األمــــم 
املتحدة الرئيسية والشركات املسجلة على 
منصة املــركــز ووســـائـــل اإلعــــالم والــشــركــاء 

الرئيسين اآلخرين.
ـــق يـــوســـف مــحــمــد الـــجـــيـــدة، الــرئــيــس 

ّ
ــل  وعـ

التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، بالقول: 
»يشرفنا أن نعمل بشكل وثيق مــع مكتب 
املـــبـــعـــوث اإلنـــســـانـــي لـــأمـــن الــــعــــام لــأمــم 
املتحدة، والتي تأتي في ظل تعاون مركز 
ــادة الـــدكـــتـــور  ــعــ قـــطـــر لـــلـــمـــال مــــع مــكــتــب ســ
املريخي، سواء في دافــوس في بداية العام 
الــــجــــاري، أو الــشــهــر املـــاضـــي فـــي الـــدوحـــة. 
وإننا على ثقة بأن عملنا معا سيثمر عن 

نتائج عملية وفعالة«.
 وأضــــاف الــجــيــدة: »مـــن خـــالل الــتــفــاعــل مع 
الـــشـــركـــات املــنــضــويــة تــحــت مــنــصــة مــركــز 
قطر للمال، يمكننا سويا تسليط الضوء 
عـــلـــى بـــعـــض الـــقـــضـــايـــا اإلنـــســـانـــيـــة األكـــثـــر 
إلــحــاحــا الــتــي يــواجــهــهــا الــنــاس فــي جميع 
أنــحــاء الــعــالــم الـــيـــوم، والــعــمــل عــلــى تفعيل 
ــاع الــــخــــاص فــــي الــتــصــدي  ــقـــطـ ــة الـ ــاركـ مـــشـ

لهذه التحديات«. وذكر بمبادرة دولة قطر 
بتخصيص مبلغ 500 مليون دوالر لتمويل 
وكـــاالت األمــم املــتــحــدة، كما تــم اإلعـــالن عن 
إنشاء أربعة مكاتب جديدة لأمم املتحدة 
ــي قــــطــــر. وهــــــي مـــكـــاتـــب تـــابـــعـــة ملــنــظــمــة  ــ فـ
الــيــونــيــســف، واملــنــظــمــة الـــدولـــيـــة لــلــهــجــرة، 
واملفوضية السامية لأمم املتحدة لشؤون 
الالجئن، ومنظمة األمــم املتحدة لتنسيق 

الشؤون اإلنسانية.
 وقالت سارة الدوراني، الرئيس التنفيذي 
ــال املــــؤســــســــي: »يــعــد  ــ ــــصــ لـــلـــتـــســـويـــق واالتــ
مـــركـــز قـــطـــر لـــلـــمـــال مـــلـــتـــزمـــا بـــدعـــم جــمــيــع 
جوانب مجتمعنا وال تزال هذه االلتزامات 
أولوية بالنسبة لنا، ولكن مع انتقالنا إلى 
أكــثــر عــوملــة، تتطلب هـــذه التغيرات  عــصــر 
الــســيــاســيــة واالقــتــصــاديــة بــتــحــويــل نطاق 
جهودنا من املستوى املحلي إلى املستوى 
العاملي والتي ستمكننا من إحــداث تأثير 

إيجابي حول العالم«.
ــتـــور أحـــمـــد بـــن محمد  وقـــــال ســـعـــادة الـــدكـ
املــريــخــي املــبــعــوث اإلنــســانــي لــأمــن الــعــام 
لأمم املتحدة: »أنــا ممنت ملركز قطر للمال 
لــلــســيــد ويــــوســــف مــحــمــد الـــجـــيـــدة لــدعــمــه 
املــتــواصــل لــأمــم املــتــحــدة وتــقــريــب القطاع 
ــة قــطــر مـــن املـــشـــاركـــة في  ــ الـــخـــاص فـــي دولـ
االستجابة اإلنسانية ملساعدة أكثر من 132 
مليون شخص محتاج حــول العالم. نحن 
جميعا في هــذا معا، فخطة عــام 2030، مع 

الهدف السابع عشر للتنمية املستدامة 17 
SDGs ، تدعو إلى إجــراءات عاملية لضمان 
عدم ترك أي شخص في الخلف. وهذا يعني 
تعبئة جميع املوارد وتطوير التكنولوجيا 
واملوارد املالية وبناء القدرات والديناميكية 
املــتــعــددة الــشــراكــات مــع أصــحــاب املصلحة 

لتحقيق الفعالية والتأثير«.
 وعـــلـــق الــســيــد عــلــي بـــن حــســن الــحــمــادي، 
ــر الـــقـــطـــري:  ــ ــمـ ــ ــام لـــلـــهـــالل األحـ ــ ــعـ ــ األمـــــــن الـ
»ومــــن الــجــديــر بـــاإلشـــارة هــنــا أن االتــجــاه 
الــحــديــث فــي مــجــال التنمية االقــتــصــاديــة، 
عـــن طـــريـــق الـــشـــراكـــة بـــن الــقــطــاعــن الــعــام 
والخاص، يقابله اتجاه آخر ال يقل أهمية 
ــقـــطـــاع الــــخــــاص وقـــطـــاع  بـــالـــشـــراكـــة بــــن الـ
ــمـــل اإلنــــســــانــــي، فـــاملـــؤســـســـات املـــالـــيـــة  ــعـ الـ
ــتـــجـــاريـــة هــــي الــــرافــــد األول  ــات الـ ــركــ والــــشــ
واألهم ملؤسسات املجتمع املدني، سواء بما 
تقدمه من دعم مالي سخي، أم بما تساهم 
به من تبرعات عينية وخدمات لوجستية 
تــســهــل مـــن إيـــصـــال املـــســـاعـــدات اإلنــســانــيــة 
إلــى مستحقيها، تجسيدًا ملفهوم الشراكة 

واملسؤولية االجتماعية للشركات«.
 وقالت دانة الفردان امللحنة وكاتبة األغاني 
القطرية: »يشرفني أن أكــون طرفا في هذه 
الــحــمــلــة اإلنــســانــيــة. فـــإن زيـــارتـــي األخــيــرة 
ــــن كـــثـــب حــجــم  لــــــــــأردن، جــعــلــتــنــي أرى عـ
املعاناة التي يواجهها الالجئ الفلسطيني 
بشكل يومي. إن دعم أشقائنا في قطاع غزة 

واجــب على كــل عربي وقــطــري، وأتمنى أن 
ننجح أثناء هــذا الشهر املبارك في توعية 
املزيد من الناس بأهمية دعم هذه القضية 
اإلنـــســـانـــيـــة«. ويــشــمــل بــرنــامــج املــســؤولــيــة 
أكــثــر مــن 22  االجتماعية ملــركــز قطر للمال 
شــراكــة مــع مختلف املــؤســســات فــي جميع 
أنـــحـــاء الـــدولـــة، بــيــنــمــا شــــارك أكــثــر مـــن 60 
مــتــطــوًعــا مــن املــركــز فــي مـــبـــادرة »بــصــمــة« 
ــــي تـــضـــمـــنـــت الــــعــــديــــد مـــــن املـــنـــظـــمـــات  ــتـ ــ الـ
اإلنـــســـانـــيـــة والـــخـــيـــريـــة. وتــتــضــمــن بــرامــج 
املــســؤولــيــة االجــتــمــاعــيــة املـــبـــادرات الــهــامــة 
األخـــرى مثل إنــشــاء بــرنــامــج لــدعــم الثقافة 
املالية لضعاف السمع، والــتــي تخرج منه 
18 طـــالـــًبـــا. ويـــحـــرص بــرنــامــج املــســؤولــيــة 
االجــتــمــاعــيــة ملــركــز قــطــر لــلــمــال »مــتــحــدون 
لـــلـــخـــيـــر« عـــلـــى تـــأكـــيـــد الــــتــــزامــــه بــالــحــفــاظ 
على مسؤولياته األخــالقــيــة واالجتماعية 
والبيئية. وتتمثل إحدى الركائز األساسية 
لــبــرنــامــج املــســؤولــيــة االجــتــمــاعــيــة للمركز 
الــتــي تستدعي  فــي جــهــود تنمية املجتمع 
أفــراد املجتمع.  التركيز على إشــراك جميع 
أما الركيزة الثانية من برنامج املسؤولية 
االجــتــمــاعــيــة ملـــركـــز قــطــر لــلــمــال فتختص 
بالتعليم والشباب، مع التركيز على الثقافة 
املــــالــــيــــة، ســعــيــا لــتــنــشــئــة جـــيـــل جـــديـــد مــن 
القادة للمستقبل. ولقد لعب البرنامج دورًا 
ــبـــادرات فــعــالــة تلبي  أســاســيــا فــي قــيــادة مـ

احتياجات املجتمع على املدى الطويل.

مسابقة الشيخ جاسم تكرم المشاركين من المهتدين الجدد

»قطر للمال« يوحد جهوده مع مكتب المبعوث اإلنساني 
لألمين العام لألمم المتحدة

في حفل أقيم بمركز الشيخ عبداهلل بن زيد آل محمود

أعلن التعاون كجزء من مبادراته للمسؤولية االجتماعية خالل السحور السنوي 

¶   خالل حفل التكريم 

¶  محمد عبد الرحمن الخليفي

¶  سارة الدوراني¶  السيد علي بن حسن الحمادي¶  الدكتور أحمد المريخي¶  يوسف الجيدة

مصطفى شاهين
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بـــــــــــــيـــــــــــــت مـــــــــــــال 
املـــــســـــلـــــمـــــن أو 
ــال الــلــه  ــ بـــيـــت مــ
هـــــــــــــو املــــــبــــــنــــــى 
واملكان الذي تحفظ فيه األموال العامة 
ــنــــقــــوالت،  ــــن املــ ــلــــدولــــة اإلســــامــــيــــة مـ لــ
كالفيء والخمس والغنائم ونحوها، 
إلى أن تصرف في وجوهها، استخدم 
هــــــذان الـــلـــفـــظـــان مـــنـــذ صـــــدر اإلســـــام 
املـــال« للداللة  ثــم اكتفي بكلمة »بــيــت 
عــلــى ذلـــك، حــتــى أصــبــح عــنــد اإلطـــاق 

ينصرف إليه.
في صدر اإلسام كان بيت املال يبنى 
ــدار املـــســـجـــد الـــجـــامـــع،  ــ ــــجـ مـــاصـــقـــا لـ
والسبب يكمن في أن املسجد لم يكن 
لــيــل أو نهار  يغلق فــي أي ســاعــة مــن 
في حينها ولم يكن يخلو من املصلن 
والــقــائــمــن والــــدارســــن، فــكــان مــن في 
املسجد يشعر بأي حركة في بيت املال 
املاصق له فيحمى من السرقة، فيما 
املــدن وأساليب  بعد، بعد أن تــطــورت 
ــال يــقــام عليه  الــحــيــاة أصــبــح بــيــت املــ

الحرس للحماية.
تــتــعــدد مـــصـــادر بــيــت مــــال املــســلــمــن، 
ــي بـــيـــت مـــال  ــ ــل فـ ــ ــدخـ ــ الــــتــــي تــــأتــــي وتـ
املسلمن وتكثر، وذلــك حسب الجهة 
التي يجب عليها دفع املال لبيت املال، 
سلمن دفع األموال 

ُ
 يجب على امل

ً
فمرة

وتــكــون هــي مــصــدر تمويل بــن املــال، 
وفي حالة أخرى يكون مصدر تمويل 
بيت املال من الكفار عن طريق الغنائم 

وأموال الجزية وغيرها.

                   يختلف عن جميع أشكال أنظمة                        الحكم السائدة في العالم قديمًا وحديثًا

بيت المال.. آلية شرعية لتطبيق السياسات          المالية واالقتصادية اإلسالمية

¶ بيت المال آلية شرعية لتطبيق السياسات المالية واالقتصادية اإلسالمية¶  إنفاق األموال على الفقراء والمساكين ضمن اختصاصات بيت المال

الغرامات والمصادراترعاية مصالح المسلمين 
ــواز تـــغـــريـــم مــانــع  ــ ـــة الـــنـــبـــويـــة جــ

َّ
ــن ورد فــــي الـــسـ

الـــزكـــاة بـــأن يــؤخــذ مــنــه شــطــر مــالــه، وبــهــذا قــال 
إســحــاق بــن راهــويــه، وأبـــو بــكــر، كــمــا ورد كذلك 
ــق وخــرج 

َّ
ــا مــن الــثــمــر املــعــل

ً
تــغــريــم َمـــن أخـــذ شــيــئ

 
ٌ

به، فيؤخذ منه ضعف قيمة ما أخــذ، وهو قول
للحنابلة وإسحاق بن راهويه، كما ورد أن عمر 
ــادر نصف  بـــن الــخــطــاب - رضـــي الــلــه عــنــه - صــ
أموال بعض الوالة الذين ظهر عليهم الثراء بعد 

توليهم اإلمارة.
ــــال كــثــيــرة، وتـــتـــنـــّوع وتــتــغــّيــر  مـــصـــارف بــيــت املـ
ــبــاتــهــم، 

ّ
ــــوال الــنــاس وُمــتــطــل ــان وأحـ ــ بــتــغــّيــر األزمـ

وتـــوّســـع الـــدولـــة اإلســامــيــة وتــغــّيــر حــاجــاتــهــا، 
ومن أبرزها:

الفقراء واملساكن واليتامي  األمــوال على  إنفاق 
ــســلــمــة كــمــا جمعت 

ُ
ــة امل حــيــث يــجــب عــلــى الـــدولـ

أموال الزكاة من األغنياء أن ترّدها على الفقراء. 

تأمين رواتب 
الموظفين

يــجــب عــلــى بــيــت مـــال املــســلــمــن الــتــابــع لــلــدولــة 
ــــفــــن فــيــهــا 

ّ
ــؤّمــــن رواتـــــــب املــــوظ اإلســــامــــيــــة أن يــ

كالجند، والــوالة، والعمال، والقضاة، وغيرهم. 
َيلزمها  مــا  الجيوش وإعــدادهــا وتــأمــن  تجهيز 

من األسلحة واألطعمة والِعتاد، وغير ذلك. 

إعداد المشاريع 
الحيوية واإلستراتيجية 

للدولة
يــنــبــغــي عــلــى بــيــت املـــــال أن ُيــنــفــق عــلــى إعــــداد 
التي تكون  بالّدولة  الخاّصة  شاريع 

َ
امل جهيز 

َ
وت

َيــحــتــاجــون وما  فيها خــدمــة للناس وتــأمــن مــا 
 ما 

ً
ــفــع واملــصــلــحــة وخــــاّصــــة

ّ
يـــعـــود عــلــيــهــم بــالــن

كاة: هي التي تجمع من األغنياء ومن تجب 
ّ
¶ أموال الز

الزكاة في أموالهم. 
¶ أموال الّصدقات: التي ُيخرجها املسلمون عنهم وعن 

أبنائهم وأهليهم. 
¶ أموال الجزية: التي َيجمعها املسلمون من أهل الذّمة 
الــذيــن يعيشون فــي بــاد اإلســـام مــقــابــل تــوفــيــر األمــن 

والحماية لهم مع بقائهم على دينهم. 
ـــرائـــب الـــتـــي تــفــرض 

ّ
¶ أمــــــوال الــــخــــراج: الـــتـــي هـــي الـــض

سلمون، حيث يتصالح 
ُ
امل َحــّررهــا  التي  على األراضـــي 

املسلمون مع أصحابها على أن يبقوا عليها وُيقيمون 
عــلــى إصــاحــهــا وتــعــاهــدهــا مــقــابــل نــســبــٍة ُمــعــّيــنــة من 

خراج هذه األرض يؤّدى إلى بيت املال. 
التي يحصل  الغنائم  املــال  الغنائم: من واردات بيت   ¶
ــعــارك والــحــروب من خــال قتال 

َ
امل عليها املسلمون في 

 
ٌ
 مقّدرة

ٌ
شركن وغزوهم، حيث تكون لبيت املال حّصة

ُ
امل

من تلك الغنائم. 
¶ األنــفــال: مــن واردات بــيــت املـــال كــذلــك الــغــنــائــم، وهــي 
املــعــارك من  فــي  التي يحصل عليها املسلمون  األمـــوال 

ا. 
ً

غير قتال، ويكون لبيت املال فيها حّصة أيض
ــمــس الــخــارج مــن األرض 

ُ
¶ الــخــمــس: الــخــمــس يعني خ

من املعادن بأنواعها كالذهب والفضة والحديد، ومثل 
ستخرج من البحر من األشياء النفيسة كاللؤلؤ 

ُ
ذلك امل

وغيره. 
مس الركاز: هو املال الذي ُدفن في األرض، كالذهب 

ُ
¶ خ

ــا يــعــنــي وجــــود  ــّمـ ، مـ
ً
ــة ــكـــوكـ ــانـــت َمـــصـ والـــنـــفـــائـــس إن كـ

الــذي  الــســابــق، فيأخذ  شــخــٍص أو جماعة دفــنــوهــا فــي 
يــجــدهــا أربــعــة أخــمــاســهــا وُيــعــطــى بــيــت مـــال املسلمن 

خمسها. 
تل أو مــات ال يــرث منه وارثــه 

ُ
¶ مــال املــرتــد: املــرتــد إن ق

املسلم ويرجع ماله لبيت املال، والزنديق كذلك. 
 
ٌ
مـــال الــذمــي إن مـــات ولــيــس لــه وارث، أو كـــان لــه وارث

ل شيٌء من ماله عن وارثه. 
ّ

وفض
الدولة  الــوالة والقضاة وعــّمــال  إلــى  تــقــّدم  التي  الهدايا 

عينن بعد تسلمهم الوالية والقضاء. 
ُ
امل

فة ملصلحة الرعية وتيسير أمورهم، وال 
ّ
الضرائب املوظ

فرض الضرائب على الرعية إال إذا خا بيت املال أو لم 
ُ
ت

غطية أمور املسلمن، وكانت في 
َ
يجد الوالي ما يكفي لت
 ملحة. 

ٌ
العمل ضرورة

¶ األمــــوال الــضــائــعــة: هــي املـــال الـــذي يــوجــد وال ُيــعــرف 
أيــدي  بــن  الــدولــة  التي تعثر عليها  صاحبه، واألمـــوال 

اللصوص إن لم ُيعرف أصحابها. 
¶ املــواريــث: هــي أمـــوال َمــن مــات ِمــن املسلمن ولــم يكن 
 لكن نصيبه في اإلرث ال 

ٌ
 يرثه، أو كان له وارث

ٌ
له وارث

يحوي مال املورث جميعه. 

الــدولــة اإلســامــيــة لــهــا نــظــام حــكــم متميز ال يــشــبــه أي 
الدولة  نظام آخر، فنظامها له خصوصية تنفرد فيها 
 متميزًا 

ً
عن أي نظام آخر، وجعل اإلسام للنظام شكا

الحكم  أنظمة  وطـــرازًا فريدًا يختلف عن جميع أشكال 
السائدة في العالم قديمًا وحديثًا.

فــأجــهــزة الـــدولـــة مــثــل أحــكــامــهــا وقــوانــيــنــهــا تــمــتــاز عن 
الـــــدول األخـــــرى فـــي الــشــكــل واملـــضـــمـــون، وفــــي الــظــاهــر 

والباطن، وفي العرض والجوهر.
الدولة اإلسامية  التميز واالختاف ألجهزة  وسر هذا 
عــن ســائــر الـــدول األخـــرى يكمن فــي كــون جــعــل الكتاب 
والـــســـنـــة أســـاســـًا ومــقــيــاســًا لـــهـــا، فــكــل قـــوانـــن الـــدولـــة 
الــلــه وسنة  كــتــاب  مــن  مــأخــوذة ومستوحاة  وأجهزتها 
الــــدولــــة، أي دولــــــة، عــنــدمــا تــقــوم  رســــولــــه. وإذا كـــانـــت 
برعاية شؤون مواطنيها تحتاج إلى أموال وإلى إدارة 
ــــود أجـــهـــزة مــالــيــة  ــذا يــعــنــي ضـــــرورة وجـ ــ لــــأمــــوال، وهـ
الــعــامــة في  بــاألمــوال  الــتــصــرف  وجــهــات معينة تتولى 
الــدولــة، فـــإذا كــانــت الــدولــة ال تــقــوم وال تــرعــى الــشــؤون 

الــدولــة اإلسامية مــن باب  فــإن  األمـــوال،  إال باستخدام 
املالية في رعايتها  أن تحتاج لأموال واألجهزة  أولــى 
ــــي حــمــلــهــا لـــلـــدعـــوة، ونــشــرهــا  لــــشــــؤون املـــســـلـــمـــن، وفـ
العامة  املالية  السياسة  العالم. وإذا كانت  لإلسام في 
الدولة اإلسامية ضبطها اإلسام بأحكام شرعية  في 
تفصيلية، وأناط الخليفة بتنفيذها، فإن مؤسسة بيت 
السياسة من  األبــرز في تنفيذ تلك  العنوان  املــال كانت 

خال تلك األحكام.
ويعرف بيت املال بأنه الجهة التي تختص بكل ما يرد 
أو ما يخرج منها مما يستحقه املسلمون  الدولة،  إلى 

من مال.
وهـــذا مــعــنــاه أن أي أمـــوال ســـواء كــانــت عــلــى شــكــل نقد 
أو غير  أو عــروض تجارية  أو معادن  أو بناء  أو أرض 
الشرع  الرعية وفقًا ألحــكــام  ثـــروات تستحقها  مــن  ذلــك 
ولم يتعن ماكها بل تعينت جهتها فإن هذه األموال 
تكون حقًا لبيت مال املسلمن ســواء أدخلت في حرزه 

أم لم تدخل.

مصادر بيت المال في الشريعة اإلسالمية

حكم متميز ال يشبه أي نظام آخر
إن أول وضع للدواوين كان في عهد عمر 
سنة 20 من الهجرة، وقبل ذلك التاريخ لم 
يكن هناك دواويــن ولكن كان هناك كتبة 

أو موظفون يقومون بجمع األموال.
ومــنــذ عـــام عــشــريــن للهجرة نــظــم العمل 
املــالــي فــي بيت املــال ووضــعــت الــدواويــن 
ــاء ووظــــــــف فـــيـــهـــا كــتــبــة  ــ ــنـ ــ وعــــــن لـــهـــا أمـ
ــايــــة فــي  ــيـــت املـــــــال غــ وأصـــبـــحـــت أمـــــــور بـ
التنظيم والــدقــة فــي تطبيق السياسات 

املالية اإلسامية واألحكام الشرعية.
ويــســمــى املـــســـؤول الـــعـــام عـــن بــيــت املـــال 
الخازن وهو الذي يتولى عمل الدواوين 

جميعها ويرأس كل ديوان أمن.
ــى قـــســـمـــن: قــســم  ــ ــقـــســـم الــــــدواويــــــن إلــ وتـ
ــواردات، وقــســم النفقات، أمــا الــــواردات  ــ الـ

فتشمل الدواوين التالية:
1- ديـــوان الــفــيء والغنائم واألنــفــال: وما 
يــزيــد عــن األمــــوال الناتجة عنه فــي بيت 

املال ُيصرف للناس على شكل أعطيات.
2- ديــــوان الــخــراج والــجــزيــة: وهـــو مــورد 
دائم ينفق منه على أرزاق الجند ورواتب 
املوظفن، وما يزيد منه من أمــوال يبقى 
ملا ينوب املسلمن من حــوادث أو كوارث 

تلم باملسلمن.
3- ديوان الصدقات: ويضم أموال الزكاة 
بكافة أنواعها، وتوضع في حرز خاص 
داخـــــل بــيــت املـــــال ال يــخــتــلــط بــغــيــره من 
ــوال فــي هــذا  ــ ــوال، ومـــا يــزيــد مــن األمـ ــ األمــ
الديوان يحفظ حتى يوجد من األصناف 

الثمانية فيصرف عليها.
4- ديـــوان الــعــشــور: ويــضــم األمــــوال التي 
تجبى من تجارات الحربين واملعاهدين 

على املسالح.
5- ديوان خمس الركاز: وهو املال املركوز 

املحدود فيؤخذ خمسه لبيت املال.
6- دواويــن امللكية العامة وملكية الدولة 
لــهــا:  املــــوروثــــة عــمــن ال وارث  واألمــــــــوال 
وتشمل هذه الدواوين أموااًل طائلة توزع 
مــنــافــعــهــا عــلــى جــمــيــع املــســلــمــن وعــلــى 

الدولة.
7- ديـــوان الــضــرائــب: وهــو ديـــوان يتعلق 
باألموال التي تمت جبايتها من القادرين 
لسد حاجات الرعية في حالة عدم كفاية 
إيــرادات الدواوين السابقة ويتم جمعها 

إلنفاقها في خمس حاالت هي:
1- لسد النفقات الواجبة على بيت املال 
للفقراء واملساكن وابــن السبيل وللقيام 

بفرض الجهاد.
2- لسد النفقات الواجبة على بيت املال 
عـــلـــى ســـبـــيـــل الــــبــــدل كـــنـــفـــقـــات املـــوظـــفـــن 

وأرزاق الجند.
3- لسد النفقات الواجبة على بيت املال 
ــاق دون بــدل،  على وجــه املصلحة واإلرفــ
كإنشاء الطرقات الضرورية واستخراج 
املــــيــــاه وبــــنــــاء املـــســـتـــشـــفـــيـــات واملــــــــدارس 
واملساجد وما شابهها بحيث ينال األمة 

ضرر من عدم وجودها.
4- لسد النفقات الواجبة على بيت املال 
ــه الــــضــــرورة كـــحـــوادث مــجــاعــة  عــلــى وجــ
أو طوفان أو زلــزال أو هجوم عــدو أو ما 

شاكل ذلك.
الــدولــة اإلســامــيــة ضرائب  5- أن تفرض 
لتسديد ديون اقترضتها للقيام بما هو 
واجــــب عــلــى جــمــيــع املــســلــمــن مــن كــل ما 
هو داخل في أي حالة من الحاالت األربع 

السابقة.
وهــنــاك فــرق كبير بــن مفهوم الضرائب 
فــي اإلســـام الـــذي يجعل الــدولــة ال تلجأ 
ــدول  ــادرة وبــــن الــ ــ ــاالت نــ ــ إلـــيـــه إال فـــي حـ
الــرأســمــالــيــة الــتــي تــعــتــبــر الــضــرائــب من 
أكــبــر مــواردهــا وتــرهــق دافــعــي الضرائب 
مـــن الـــنـــاس بــتــمــويــل نــفــقــاتــهــا وحــمــايــة 

ثروات األغنياء.
وأمـــــا الــقــســم الـــثـــانـــي املــتــعــلــق بـــدواويـــن 

النفقات فيشمل:
الــخــافــة: ويــغــطــي نفقات  1- ديــــوان دار 

رئيس الدولة ومعاونيه ومستشاريه.
2- ديوان مصالح الدولة: ويغطي نفقات 
كــبــار مــوظــفــي الـــدولـــة مـــن أمــيــر الــجــهــاد 
والـــــــــــوالة والــــقــــضــــاة ومـــــــــــدراء املـــصـــالـــح 
الــعــامــة  ــق  ــ ــرافـ ــ والـــــدوائـــــر واإلدارات واملـ

التابعة لها.
ــوان الـــصـــدقـــات: ويــشــمــل أصــحــاب  ــ 3- ديـ
املـــنـــصـــوص عليها  الــثــمــانــيــة  املــــصــــارف 
ويــــنــــفــــق عـــلـــيـــهـــم مــــــن واردات ديــــــــوان 

الصدقات في حالة الوجود.
الـــفـــقـــراء  الــــعــــطــــاء: ويـــغـــطـــي  4- ديـــــــــوان 
ــــاجـــــن واملـــــديـــــنـــــن واملـــــــزارعـــــــن  ــتـ ــ ــــحـ واملـ

ــــاب املـــــــــزارع ويـــنـــفـــق عــلــيــهــم مــن  ــــحـ وأصـ
واردات ديوان الفيء والخراج.

5- ديوان مصارف امللكية العامة: وينفق 
على املستحقن من واردات ديوان امللكية 

العامة.
6- ديــوان الــطــوارئ: ويشمل كل ما يطرأ 
ــمـــن مـــــن حـــــــــوادث مــفــاجــئــة  ــلـ عـــلـــى املـــسـ
كالزالزل واملجاعات وما شاكلها، وينفق 
عليها من واردات ديــوان الفيء والخراج 

ومن واردات ديوان امللكية العامة.
الــــعــــامــــة وديــــــــوان  املـــــــوازنـــــــة  7- ديــــــــــوان 
ــة:  ــبــ ــراقــ ــة وديـــــــــــوان املــ ــامــ ــعــ املـــحـــاســـبـــة الــ
ويتعلق ديوان املوازنة العامة بتحضير 
موازنة تقديرية مستقبلية للدولة وفقًا 
ــراه الــخــلــيــفــة، بــحــيــث تــعــقــد مــقــارنــة  ملـــا يــ
بــن النفقات واإليــــرادات الفعلية للدولة 
ــرادات املــقــدرة لــأعــوام  ــ مــع النفقات واإليـ
ــا ديــــوان املــحــاســبــة الــعــامــة:  الــقــادمــة. وأمـ
فهو الديوان املتعلق بضبط أموال الدولة 
أي محاسبة مــوجــوداتــهــا ومطلوباتها 
وإيـــراداتـــهـــا ونفقاتها ومـــا تحقق منها 

وما هو مستحق.
ــهــــو الـــــديـــــوان  ــة فــ ــ ــبـ ــ ــراقـ ــ وأمـــــــــا ديــــــــــوان املـ
الــــذي يــقــوم بــمــراقــبــة وتــدقــيــق الــبــيــانــات 
ــة  املـــحـــاســـبـــيـــة املـــتـــعـــلـــقـــة بـــــأمـــــوال الــــدولــ
ومـــــصـــــالـــــحـــــهـــــا، والــــــتــــــأكــــــد مـــــــن صـــحـــة 
ــلــــوبــــات واإليـــــــــــرادات  املــــــوجــــــودات واملــــطــ
ــقـــات، ومـــحـــاســـبـــة املـــســـؤولـــن عــن  ــفـ ــنـ والـ
تحصيل وحــيــازة وصـــرف تلك األمـــوال، 
كــمــا يـــقـــوم بــمــراقــبــة ومــحــاســبــة جميع 

دواوين الدولة وموظفيها.
والخاصة أن بيت املال في دولة الخافة 
هـــو لــيــس مـــجـــرد جــهــة أو مـــكـــان لجلب 
ــفـــاقـــهـــا وتــوزيــعــهــا  وحـــفـــظ األمــــــــوال وإنـ
ــا هــــو آلـــيـــة شــرعــيــة  ــمــ ــفــــق، وإنــ كــيــفــمــا اتــ
لتطبيق السياسات املالية واالقتصادية 
ــام الـــشـــرعـــيـــة  ــكــ ــــة وفــــقــــًا لــــأحــ ــيـ ــ ــــامـ اإلسـ
املــســتــفــادة مــن كــتــاب الــلــه وســنــة رســولــه 
صــلــى الـــلـــه عــلــيــه وســـلـــم ويــخــتــلــف كليًا 
الـــدول الرأسمالية  املــالــيــة فــي  عــن وزارة 
ــي تـــطـــبـــق الــــســــيــــاســــات  ــ ــتـ ــ املـــــعـــــاصـــــرة الـ
املــنــفــعــيــة واالســتــعــمــاريــة والـــتـــي تحمي 
ملكيات األثرياء وثرواتهم الطائلة على 

حساب الفقراء املعدمن.

ديوان النفقات والواردات 
ــيــــت املـــــال  ــم مـــــن تــــعــــريــــف بــ ــهـ ــفـ يـ
أمــــــــوال بــمــخــتــلــف  ــًا أن أي  أيــــضــ
أشكالها إذا وجــب صرفها على 
املستحقن املتعينن أو على أي 
مـــصـــالـــح لــلــمــســلــمــن لــرعــايــتــهــا 
وإدارتها أو أي حمل للدعوة فإن 
ــــب إنــفــاقــهــا  ــال واجـ ــ عــلــى بــيــت املـ
وصرفها على أولئك املستحقن 
املــتــعــيــنــن وعـــلـــى تــلــك املــصــالــح 
ــوة.  ــدعــ وعـــلـــى تـــكـــالـــيـــف حـــمـــل الــ
وتـــكـــون هــــذه األمــــــوال حــقــا على 
بيت املال سواء صرفت بالفعل أم 

لم تصرف.
وقـــد فــهــم ذلـــك مـــن قــولــه تــعــالــى: 
ــــِل 
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ّ
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ــة الــكــريــمــة  ــال/ 1. فــهــذه اآليــ ــفــ األنــ
نــــزلــــت بـــعـــد انــــتــــهــــاء غـــــــزوة بـــدر 
واختاف املسلمن على الغنائم، 
وجعلت للرسول صلى الله عليه 
ــلـــم بـــوصـــفـــه رئـــيـــســـًا لــلــدولــة  وسـ
اإلســـامـــيـــة صــاحــيــة تــوزيــعــهــا 
وفــق مــا يــرى ملصلحة املسلمن، 
ــال  ــانــــت بـــذلـــك حـــقـــًا لــبــيــت املــ وكــ
يتصرف بها ولــي أمــر املسلمن 
ــفــــة( بــــمــــا يــــــــراه مــحــقــقــًا  ــيــ ــلــ )الــــخــ

ملصلحتهم.
ــكـــن مـــصـــطـــلـــح بـــيـــت املـــــــال كــمــا  لـ
ــراد بـــه الــجــهــة، ُيــطــلــق  ُيــطــلــق وُيــــ
ويراد به املكان الذي يوضع فيه 
املـــال، وتــصــرف مــن األمـــوال التي 
كـــانـــت قـــد دخـــلـــت إلـــيـــه كـــــواردات 

للدولة.
وفـــي زمـــن الــرســول لــم يخصص 
ــيــــه، ألن  ــكــــان يــــوضــــع فــ ــمـــال مــ ــلـ لـ
األمــــوال الــتــي كــانــت تـــرد لــم تكن 
وفـــيـــرة وال تــكــاد تــفــيــض بــشــيء 
يـــوزع على املسلمن، وكــان  عما 

الــلــه عليه وسلم  الـــرســـول صــلــى 
يـــوزع الغنائم واألخــمــاس ُبعيد 
املـــــعـــــارك. روى حــنــظــلــة  انـــتـــهـــاء 
وكــــان كــاتــبــًا لـــرســـول الــلــه صلى 
ــال: »ِإلــزْمــنــي  الــلــه عــلــيــه وســلــم قــ
ذكرني بكل شيء لثالثة«، قال: 

َ
وأ

»فكان ال يأتي على مال أو طعام 
ــــــره، فــا يبيت  ذكِّ

ُ
ثــاثــة أيــــام إال أ

رسول الله وعنده شيء منه«.
وظــل الــحــال على ذلــك طيلة أيــام 
الــــــرســــــول والــــســــنــــة األولــــــــــى مــن 
خــافــة أبــي بكر الــصــديــق، ولكن 
فــــي الـــســـنـــة الـــثـــانـــيـــة مــــن حــكــمــه 
ص مكانًا في داره يضع فيه  خصَّ
ما يــرد إليه من أمــوال فكان ذلك 

إنشاء أول نواة لبيت املال.
وعندما تولى عمر بــن الخطاب 
ــرت الـــفـــتـــوحـــات  ــ ــثــ ــ الــــخــــافــــة وكــ
وفــتــحــت بــــاد كـــســـرى وقــيــصــر، 
ــالــــت عــلــى  ــهــ كــــثــــرت األمـــــــــوال وانــ
ن  املدينة فخصص لها بيتًا، ودوَّ
ـــنَّ الـــكـــتـــاب،  ـــن، وعـــ ــدواويـــ ــ لـــهـــا الــ
ــد 

ّ
وفــــرض مــنــهــا األعــطــيــات وجــن

الجند.
الــوقــت وحتى سقوط  ومنذ ذلــك 
الــخــافــة أصــبــح للمسلمن بيت 
فــيــه األمــــوال التي  لــلــمــال تستقر 
ــرد عـــلـــى الــــدولــــة وتـــحـــفـــظ فــيــه  ــ تـ
خرج منه األعطيات 

ُ
الدواوين وت

وتعطى األموال ملستحقيها.
ونــظــرًا لــتــوســع الـــدولـــة وتــعــاظــم 
األمـــوال وضعت الــدواويــن وعن 
ــنــــاء يـــكـــونـــون مــســؤولــن  لـــهـــا أمــ
ــــن فـــيـــهـــا الـــكـــتـــاب  عـــنـــهـــا كـــمـــا عـ

)املوظفون(.
والــــديــــوان لــغــة يــطــلــق ويـــــراد به 
ــلــــوس الــــكــــتــــاب وحــفــظ  ــكــــان جــ مــ
السجات، ويطلق كذلك ويراد به 
السجات نفسها، وهــنــاك تــازم 

بن املعنين.
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الــجــويــة الــقــطــريــة لـــشـــراء املــنــتــجــات الـــزراعـــيـــة، وبــعــد 
اختبارات أجرتها الخطوط القطرية على منتجاتنا 
وزيــــــارات مـــن قــبــل مــوظــفــني متخصصني فــيــهــا لــهــذا 
الغرض تم إرســاء جــزء من تلك املناقصة على مــزارع 
شــركــة قـــطـــرات، وبــنــاء عــلــى ذلـــك بــاتــت قــطــرات تــزود 
الــخــضــار. وكشف  بـــ 33 صنفا مــن  الخطوط القطرية 

املــهــنــدس نــــزار الــعــطــاونــه أن شــركــة قــطــرات تمتلك 
فـــي عـــدد مـــن بــيــوتــهــا املــحــمــيــة نــظــامــا للتبريد 

الــشــبــكــي وعــلــى  بــالــنــت  وصــالــتــني مبنيتني 
سقف الصالتني يوجد نظام يحميهما 

ــال نــــــــزول املــــطــــر أو ارتــــفــــاع  ــ ــ فـــــي حـ
الــــحــــرارة حــيــث يـــقـــوم بـــاإلغـــاق 

آليًا. 
ــرات  ــ ــطــ ــ وحـــــــــــــول دعـــــــــــم قــ

املـــــزارع كشف  لبقية 
مــديــر الــعــمــلــيــات 

بـــــــالـــــــشـــــــركـــــــة 
املـــــــــهـــــــــنـــــــــدس 

نــــــــزار الـــعـــطـــاونـــه 
تـــشـــرف  قــــــطــــــرات  أن 

إرشـــــاديـــــًا عـــلـــى عـــــدد مــن 
املـــــــزارع ولـــديـــهـــا مــهــنــدســون 

متخصصون يــمــارســون دورهــم 
املـــزارع  الــشــأن، وتبني لتلك  فــي ذات 

الـــري وتــوفــر لها  البيوت املحمية ونــظــم 
مستلزمات اإلنتاج وتسوق قطرات منتجات 

8 من املزارع التي تشرف عليها.
وتوفر شركة قطرات للمزارع خدمات إرشادية 

وحـــزمـــا مـــن مـــدخـــات تــتــضــمــن إلــــى جــانــب 
البذور واملبيدات واملخصبات والعناصر 

ــبـــكـــات الــــري  ــادرة وشـ ــ ــنـ ــ الـــغـــذائـــيـــة الـ
الــــحــــديــــثــــة املــــحــــوســــبــــة وشـــبـــك 

التظليل واملعدات الزراعية.
ــــون فــي  ــــؤولـ ــــسـ يـــشـــكـــو املـ

قـــــــــطـــــــــرات مـــــــــن عــــــدم 
انضباط تسويق 

املــــــنــــــتــــــجــــــات 
الــــــــــزراعــــــــــيــــــــــة 

ــي  ــ املــــــــحــــــــلــــــــيــــــــة فـ
الــــــــســــــــوق املــــــــركــــــــزي، 

ــــني الـــجـــهـــات املــعــنــيــة  داعــ
ــتـــج  ــنـ ــة املـ ــايــ ــمــ ــل لــــحــ ــتــــدخــ ــلــ لــ

الــوطــنــي. وحــــول مـــعـــدالت النمو 
فـــي الـــشـــركـــة، يــكــشــف املــهــنــدس نـــزار 

الــعــطــاونــه عــن خــطــة تــوســع ســـوف تنفذ 
بعد شهر رمــضــان الفضيل ببناء 12 صالة 

ــلـــى أحـــــــدث تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا زراعـــــيـــــة مــحــوســبــة  عـ
بالكامل تصل مساحتها إلى 30 ألف متر مربع وبناء 

100 بيت محمي تقليدي.

تربية الحالل 

إلــى جانب آخــر مــن اإلنتاج  وفــي ذات السياق ننتقل 
يــقــول سلطان بن  الــحــال،  املـــزارع يتعلق بتربية  فــي 
الــثــروة الحيوانية  علي الخويطر املــســؤول عن قطاع 

قــطــرات قطيعا مــن األغـــنـــام يصل  والـــداجـــنـــة: تمتلك 
إلــى 500  إلــى 2000 رأس وتنتج بالسنة 400  عــددهــا 

رأس من الغنم )هرفي( ترسل إلى السوق.
ويستطرد سلطان الخويطر بالقول: نخطط للوصول 
ـــ 3 أعــــوام  الــ ــام إلــــى 5 آالف رأس خــــال  ــنـ ــداد األغـ ــأعـ بـ
الــقــادمــة، وفــي اآلونـــة األخــيــرة شــيــدت الــشــركــة عنابر 

الستيعاب أعداد الحال. 
أبــرز التحديات  ويضيف سلطان الخويطر: من 
الــظــروف املناخية  إلــى جانب  التي تواجهنا 
الــخــدمــات البيطرية وعــدم  الصعبة شــح 
توفرها باملراكز البيطرية الحكومية 
والـــتـــي تـــرد إلــيــهــا كــمــيــات قليلة 
ــان مــــا تــنــفــد  ــ ــرعـ ــ شـــهـــريـــًا وسـ
ــلـــب  ــطـ ــعــــل ازديـــــــــــــــاد الـ ــفــ بــ
عــــلــــيــــهــــا مــــــــن مــــربــــي 
الـــــــــحـــــــــال، األمــــــــر 
الـــذي يجعلنا 
نــــــشــــــتــــــريــــــهــــــا 
بـــأســـعـــار مــرتــفــعــة 
ــاال  ــ إلــــــى 80 ريـ تـــصـــل 
للكيلو من عــاج مكافحة 
يـــكـــفـــي 50  يــــكــــاد  الــــجــــرب وال 
الــــغــــنــــم، و350 ريـــــاال  رأســــــــا مـــــن 
لـــزجـــاجـــة الــتــطــعــيــمــات الـــتـــي ال تــكــاد 
ــرام من  ــا بــيــنــمــا الــكــيــلــو جــ تــكــفــي 70 رأســ
الفيتامينات يصل سعره 120 رياال وال يكاد 
يكفي 100 رأس. وحــول أعــداد الــدواجــن والحمام 
في مزارع قطرات أكد سلطان الخويطر وجود 3 

آالف دجاجة بلدي و4500 زوج حمام.

تربية النحل 

ــول املــــــهــــــنــــــدس عـــــرفـــــات  ــ ــ ــقـ ــ ــ يـ
عــــــبــــــدالــــــســــــام مـــــســـــؤول 
مـــــــنـــــــاحـــــــل قــــــــطــــــــرات: 
لـــديـــنـــا 4 مــنــاحــل 
مــلــك لــقــطــرات 
ونــشــرف على 
21 منحا موزعة 
عــلــى عــــدة مــــــزارع في 
الـــدولـــة ونــنــتــج حـــوالـــي 2 
طــن مــن العسل على قطفتني 
ــؤال مــن  ــ بـــاملـــوســـم، وردًا عـــلـــى ســ
»رمـــــضـــــانـــــيـــــات« حـــــــول الــــتــــحــــديــــات 
الــتــي يــتــعــرض لــهــا مــربــو الــنــحــل أوضــح 
املـــهـــنـــدس عـــرفـــات أن الـــتـــحـــديـــات تــكــمــن في 
ــرود الــنــحــل في  ــ أمــــريــــن: الــتــأخــيــر فـــي تــســلــيــم طـ
جمارك مطار حمد الدولي، وارتفاع درجات الحرارة 

في فصل الصيف.
ويــذكــر املهندس عــرفــات عبدالسام أن سعر الكيلو 
جرام من العسل يتراوح من 350 إلى 400 ريال حسب 
نوع العسل وأن املناحل تنتج 4 أنــواع وهي العسل، 
غذاء امللكات، حبوب اللقاح، شهد العسل، وفي ختام 
حــديــثــه طــالــب املــهــنــدس عـــرفـــات بــتــأســيــس جمعية 

ملربي النحل.

طــــــــوال أيــــــــام شــــهــــر رمــــضــــان 
تضفي شركة قطرات لإلنماء 
الــزراعــي نكهة قطرية مميزة 
عـــلـــى أســـــــــواق الــــخــــضــــار فــي 
لـــيـــس ألن مــنــتــجــهــا  ــة،  ــ ــــدولـ الـ
قــــطــــري فـــحـــســـب إنــــمــــا لــــكــــون أنـــــه مـــنـــتـــج مــتــمــيــز مــن 
الــجــودة، هــذا هو ما ملسه  حيث النوعية والتفرد في 
»رمضانيات« بوضوح خال جولته في مزارع قطرات 
املمتدة على مساحات تصل إلى 6.5 مليون م2 وتقع 

في 3 مناطق متقاربة بالدولة.
مـــــزارع قـــطـــرات اآلن تــــزود األســــــواق الــقــطــريــة يــومــيــًا 
بكميات من الخضار والــورقــيــات تــتــراوح من 25 إلى 
35 طنا بمتوسط 30 طنا تتضمن 94 صنفًا ترضي 
إلــى جانب منتجات أخــرى مــن الطيور  كافة األذواق 
واألغنام وعسل النحل. وكما قال املسؤولون بالشركة 
ــيـــات« تـــطـــرح قـــطـــرات طـــــوال أيـــــام الــشــهــر  ــانـ لــــ »رمـــضـ
الفضيل باقة متميزة من منتجاتها وال يكاد يمر يوم 

بدون عروض.

دعم األمن الغذائي 

الــذي تلقاه  وإذ يشيد املسؤولون عن الشركة بالدعم 
املـــزارع مــن قبل الجهات الرسمية، يــحــذرون بــأن هذا 
الدعم يظل منقوصًا حتى يتم خلق توازن في عمليات 
التسويق، وحماية املنتج الوطني في ضوء القوانني 

املحلية والدولية أسوة بالعديد من دول العالم.
في تصريحات أدلى بها إلى »رمضانيات« مدير عام 
ــراءات  ــ شــركــة قــطــرات ثــــواب مــحــمــد الـــكـــواري فـــإن »إجـ
تأسيس شركة قطرات لألمن الغذائي بدأت في أعقاب 
الحصار الجائر عــام 2017، إثــر دعــوة سيدي حضرة 
ثــانــي أمير  صــاحــب السمو الشيخ تميم بــن حمد آل 
الباد املفدى، حفظه الله، القطريني بالتوجه لاعتماد 
على الــذات، السيما بمجاالت إنتاج الغذاء، لذلك فقد 
كـــان الــهــدف مــن وراء تــأســيــس قــطــرات لــيــس املنظور 
الربحي فحسب، إنما الهدف األول لتأسيس الشركة 
هــو املساهمة فــي دعــم األمـــن الــغــذائــي لــلــدولــة، ودعــم 
ماك املزارع ومساعدتهم على اإلنتاج وضخ املزيد من 

الخضار في األسواق.
: خــال مسيرة عملنا 

ً
واستطرد ثــواب الــكــواري قــائــا

ــامـــني تــــم ضــــخ 45 مـــلـــيـــون ريــــال  ــتـــي تـــقـــتـــرب مــــن عـ الـ
الــزراعــي، وتغلبنا  كاستثمارات جــديــدة لدعم املنتج 
على التحديات البيئية التي فاقمت من صعوباتها 
الـــذي فــرض على قــطــر، ومن  تبعات الحصار الجائر 
ــتـــاج الـــزراعـــي  بــيــنــهــا تــوقــف وصــــول مــســتــلــزمــات اإلنـ
لـــلـــدولـــة، ولــكــنــنــا تــمــكــنــا بــفــضــل روح الــتــحــدي لــهــذا 
الحصار الجائر من قهر تلك التحديات. وفي محاولة 
ــال ثـــواب  مــنــه لــتــوضــيــح طــبــيــعــة تــبــعــات الـــحـــصـــار قــ
املــثــال ال الحصر كنا نستورد  الـــكـــواري: على سبيل 
مستلزمات إنتاج النحل من مصر وبتنا اآلن نستورد 
امللكات والخايا من بلدان أخرى، األمر الذي أدى إلى 
ارتفاع كلفة اإلنتاج، ويمكن على ضوء ذلك أن نقيس 

فيما يتعلق بمعظم مستلزمات اإلنتاج.

إزالة المعوقات 

البلدية والبيئة  وفــي الوقت نفسه أشــاد بــدور وزارة 
املــــزارع املنتجة،  الــدولــة بــدعــم  والــجــهــات املعنية فــي 
ى على  وشدد الكواري على أن هذا الدور يحتاج ليؤدَّ
الوجه األمثل إلزالة معوقات تعترض املــزارع املنتجة 
الــذي يعاني  اآلن ومن أهمها تسويق املنتج الزراعي 
مــن عــدم الــتــوازن فــي األســـواق فــي مواجهة املنتجات 
الـــزراعـــيـــة املـــســـتـــوردة فـــي املـــوســـم الـــزراعـــي فـــي قــطــر، 
وذلك يحدث في الوقت الذي تمنع فيه وزارة البلدية 
والبيئة املزارع القطرية من تصدير منتجاتها عندما 
يكون هناك تضخم في اإلنــتــاج. وردًا على ســؤال من 
»رمــضــانــيــات« حـــول مــا إذا كــانــت قــطــرات تــرغــب في 
تصدير منتجاتها الزراعية أوضح الكواري أن قطرات 
أنشئت لدعم األمن الغذائي لدولة قطر )علمًا بأنه قد 
تــقــدم إلينا فــي قــطــرات تــجــار أرادوا شـــراء منتجاتنا 
وتصديرها إلى روسيا وأوكرانيا(، ولكن إذا حدث في 
أسواق الدولة تضخم في اإلنتاج في املوسم الزراعي 
ملـــاذا ال يسمح لــقــطــرات واملـــــزارع املــنــتــجــة فــي الــدولــة 
الــســوق حتى ال يتضرر  تـــوازن فــي  بالتصدير لخلق 
ــزارع  ــ ــأن بــعــض أصـــحـــاب املـ أصـــحـــاب املــــــزارع عــلــمــًا بــ
أخـــذوا قــروضــا مــن بنك قطر للتنمية للمساهمة في 
األمن الغذائي مما يترتب عليهم سداد أقساط شهرية 

للبنك.
ــان الــهــدف  ــام شـــركـــة قـــطـــرات: إذا كــ ــاف مـــديـــر عــ ــ وأضــ
الــزراعــي املحلي،  الــدولــة للمنتج  مــن وراء ذلــك حاجة 
وبالتالي عدم تصديره فإن الدولة مطالبة بأن تضبط 
األسواق للمنتجني القطريني وتخلق نوعًا من التوازن 

والحماية ملنتجاتها أسوة بكثير من دول العالم.

حظر التصدير 

وأكـــــد ثـــــواب الــــكــــواري أنــــه مــنــذ فـــتـــرة عــلــمــنــا أنــــه قد 
صــدر قــرار من وزارة البلدية والبيئة يحظر تصدير 
املنتجات الزراعية، وذلك لكون أن الدولة تدعم املزارع، 
الــجــهــات املعنية مطالبة  الــقــرار فــإن  وبــنــاء على هــذا 
بالحد من فتح األسواق القطرية خال املوسم الزراعي 
أمام املنتجات الزراعية املستوردة لكون أن ذلك يضر 
الـــزراعـــي املــحــلــي، وعــلــى سبيل املــثــال  بــشــدة باملنتج 
ــذا املــوســم وصـــل سعر  ــه خـــال بــعــض األيــــام مــن هـ أنـ
صـــنـــدوق الــخــيــار وزن 6 كــجــم لـــريـــال واحـــــد، أي أقــل 
ــــه. وبــخــصــوص قــــرار وزارة  مـــن قــيــمــة الــصــنــدوق ذاتـ
التجارة والصناعة بعرض وشــراء املوردين 50% من 
املنتجات الزراعية والغذائية املحلية وقانون حماية 
املنتج املحلي من اإلغــراق وحقه في التنافسية، أشار 
الــقــرار اتخذ بالفعل واستبشرنا به  إلــى أن  الــكــواري 
خيرًا ولكن لألسف لم يطبق بالشكل املطلوب، ونحن 
نطالب بتفعيل القرار بشكل كامل، عندما تذهب إلى 
أي مجمع وتقارن بني املنتج املحلي املعروض بنظيره 
املستورد تستنتج أن القرار لم ينفذ بالشكل املطلوب 

بعد.

إستراتيجية قطرات 

وفــي جولة لـــ »رمــضــانــيــات« بــمــزارع قــطــرات بصحبة 
املهندس نزار محمد العطاونه مدير العمليات بشركة 
قطرات أوضح لـ »رمضانيات« أن إستراتيجية الشركة 
ترتكز على عدة محاور إنتاجية وإرشادية وخدمية 
الــزراعــي فإننا نــمــارســه اآلن  وفيما يتعلق بــاإلنــتــاج 
ضمن 3 مــزارع تضخ باملوسم من 25 إلى 35 طنا من 
الــخــضــار والــورقــيــات بــاألســواق وهــي تنمو وتتمدد 
وتتوسع في املساحات املزروعة، حيث تجري عمليات 
االستصاح ويتم تشييد املزيد من البيوت املحمية 
الذكية والحديثة، وفي الصيف وألول مرة هذا يحدث 
في قطر أن تطرح مزرعة محلية باألسواق من 15 إلى 
20 طنا يوميًا من الخضار والورقيات، وتنتج الشركة 

94 صنفًا خال املوسم و40 صنفًا بالصيف.
وأشار إلى أن »قطرات« ال تحرص على منافسة بقية 
املزارع، إنما هي تفسح املجال لها فيما يتعلق بإنتاج 
األنــــواع التقليدية مــن الــخــضــار، وتــركــز قــطــرات على 
 نركز 

ً
إنتاج األنــواع املختلفة منه ففي الورقيات مثا

إنــتــاج الشومر والــكــراث واالســبــرغــس واملارمية  على 
والزعتر وفي الخضار نركز على الفلفل امللون الطويل 
واالرتـــشـــوك والــطــمــاطــم الــشــيــري والــكــوســة الزكيني، 
ونحن نحرص على تزويد السوق القطري باملنتجات 
التي يتم استيرادها، وننافس املستورد وال نحرص 

على منافسة املنتج الزراعي املحلي.

زراعة البطاطس 

: مــن أهـــم األصــنــاف التي 
ً
ويــســتــطــرد الــعــطــاونــه قــائــا

نزرعها البطاطس، حيث ننتج منها 280 طنا سنويًا 
وتتميز بطاطس قطر بطعمها املختلف وجودتها 
العالية، ووصل إنتاج املتر املربع الواحد من بطاطس 
قطرات املحلية إلى 4 كجم، مما يعني 40 طنا للهكتار، 
وهي إنتاجية تصل إلى مستويات اإلنتاج العاملي من 

حيث الكم والنوع والجودة.
: ننتج أيضا 

ً
ومــضــى املــهــنــدس نـــزار الــعــطــاونــه قــائــا

أصنافا من الخضار تناسب أذواق الشعوب املختلفة 
التي يوجد أبناؤها على أرض دولة قطر مثل اللوبيا 
الـــطـــويـــلـــة والـــــقـــــورا والــــزنــــجــــي لـــلـــشـــعـــوب اآلســـيـــويـــة 
واالرتــشــوك واالسبرغس للشعوب األوروبــيــة. وحول 
استعدادات قطرات طــوال شهر رمضان أكد املهندس 
نــزار العطاونه أن قــطــرات تطرح تشكيلة واســعــة من 
الخضار تتضمن االحتياجات األســاســيــة للجمهور 
مــن الـــزهـــرة، املــلــفــوف، الــبــروكــلــي، الــخــيــار، البطاطس 
وتــطــرح بـــاألســـواق نــصــف طــن يــومــيــًا مــن الــورقــيــات. 
وأضــاف: تطرح قطرات كل نهار في رمضان 5 أطنان 
من قرع العسل، 4 أطنان خيار، 2,5 إلى 3 أطنان كوسة، 
ومن املفوف 7 أطنان، 1,5 لوبيا وفصوليا، ويخلص 
املهندس نزار بالقول: نقدم عروضا في رمضان على 
معظم األصناف بحيث ال يمر يوم في رمضان بدون 

عروض في املجمعات.

تقنيات حديثة 

وكــشــف الــعــطــاونــه أن مــســاحــة الــبــيــوت املــحــمــيــة في 
املزارع 84 ألف متر مربع، بينها صالتان مساحتهما 
10 آالف مــتــر مــربــع و100 بــيــت مــحــمــي مــبــرد تنتج 
بشكل مستدام على مـــدار السنة وبقية البيوت 120 
مــحــمــيــة بــاســتــيــكــيــة تــقــلــيــديــة، وأشـــــار إلــــى أن كلفة 
الصوبة املبردة مساحة 39 في 9 أمتار تصل إلى 40 
ألــف ريـــال والــصــوبــة الباستيكية املوسمية 13 ألف 
ريــال. وبالنسبة للصالتني 10 آالف متر مربع تصل 
كلفة املتر إلى 370 رياال لكون أنها صممت وفق أحدث 

التقنيات العاملية.
ويــشــيــر املــهــنــدس نــــزار إلــــى أن قـــطـــرات تــعــتــمــد على 
أنــظــمــة ري فـــي مـــزارعـــهـــا مــجــهــزة بــأنــظــمــة حــوســبــة 
لــدى شركة  : يعمل 

ً
قــائــا املــيــاه ويمضي  آلية لتوزيع 

الــكــادر اإلداري والقيادي  قــطــرات 240 عاما بخاف 
يــتــولــون العملية اإلنــتــاجــيــة ويــتــم تــســويــق منتجات 
قطرات الزراعية في 70 مجمعا تجاريا بخاف السوق 

املركزي.
ويستطرد املهندس نزار: شعرنا بسعادة كبيرة لكون 
أن الــشــركــة تــقــدمــت إلـــى جــانــب الــكــثــيــر مــن الــشــركــات 
العاملية واملحلية للفوز بمناقصة أقامتها الخطوط 

650 هكتارا مساحات المزارع والتوسعات مستمرة..                     ثواب الكواري:          

20 طن خضار إمدادات »قطرات« اليومية          لألسواق برمضان

¶  مزارع قطرات حولت الصحراء الصخرية إلى أراٍض تجود بالخيرات

¶  المهندس العطاونه يشرح لـ »رمضانيات« أساليب الزراعة الحديثة

¶  ثواب الكواري يتحدث لـ »رمضانيات«

¶   ثواب محمد الكواري

صالح بديوي
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نــــــــــظــــــــــم مـــــــركـــــــز 
الــدوحــة الــدولــي 
ــان  ــ لــــحــــوار األديــ
بــــالــــتــــعــــاون مــع 
لجنة الشباب الهندية، وقطر الخيرية، 
لــقــاء جماعيا للجالية الهندية تخلله 
حــفــل إفـــطـــار جــمــاعــي، وذلــــك فـــي إطـــار 
ــوار  ــ ــحـ ــ ــة بــــأهــــمــــيــــة الـ ــيــ ــوعــ ــتــ ــة الــ ــ ــ ــال ــ رســ
والتعايش وتقبل االخــتــاف، وخاصة 
أن الحضور لم يقتصر على املسلمني، 

بل شمل مختلف األديان. 
وأقيم اللقاء الرمضاني في نادي قطر 
الــريــاضــي، بحضور الدكتور إبراهيم 
الـــنـــعـــيـــمـــي وكــــيــــل وزارة  بـــــن صــــالــــح 
الــتــعــلــيــم والــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي ورئـــيـــس 
الــدولــي  ــة  الـــدوحـ مــجــلــس إدارة مــركــز 
لـــــحـــــوار األديــــــــــــان، ومـــحـــمـــد بـــــن عــلــي 
الــرئــيــس التنفيذي  الــغــامــدي مــســاعــد 
في قطر الخيرية، واستضاف امللتقى 
بــــارزة جـــاءوا  الــرمــضــانــي شخصيات 
من الهند منهم العالم الهندي الشاب 
شهاب بوكوتور األمــني العام ملجلس 
املــتــكــامــل بالهند،  الــتــعــلــيــم اإلســـامـــي 
ــور بـــــــول بـــوتـــيـــنـــكـــل نـــاشـــط  ــ ــتــ ــ ــدكــ ــ والــ
معروف بحضوره القوي في منصات 
حـــــوار األديــــــــان، بـــاإلضـــافـــة ألكـــثـــر من 
يـــمـــثـــلـــون األطــــيــــاف  2000 شــــخــــص، 
ــنــــوعــــة املـــــتـــــواجـــــدة فـــــي قــــطــــر مــن  ــتــ املــ

الجالية الهندية.
وقال سعادة الدكتور إبراهيم النعيمي 
الـــدوحـــة  رئـــيـــس مــجــلــس إدارة مـــركـــز 
الـــدولـــي لـــحـــوار األديـــــــان: يــســعــدنــي أن 
ــذا الـــحـــدث فـــي شهر  ــــب بــكــم فـــي هــ أرحـ
املــبــارك، هــذه فرصة لاحتفال  رمضان 
بتنوعنا وبناء عاقات السام واملحبة 

والتفاهم املتبادل من خال اختافنا.
وأضاف النعيمي: يسعى مركز الدوحة 
ــان، مــنــذ إنــشــائــه،  ــ الـــدولـــي لــحــوار األديــ
إلى تعزيز الحوار بني األديــان من أجل 
الــتــعــايــش الــســلــمــي والـــتـــفـــاعـــل الــبــنــاء 
واإليــــجــــابــــي بــــني الــــنــــاس مــــن مــخــتــلــف 
التقاليد الدينية، وكــذلــك تفعيل القيم 
ــة الــــتــــحــــديــــات الـــتـــي  ــهــ الـــديـــنـــيـــة ملــــواجــ

تواجهها البشرية.
وقــال في ختام كلمته: »الدوحة لحوار 
ــان يــتــشــرف بــالــتــعــاون مـــع لجنة  ــ األديــ
الــهــنــديــة فــي مساعيها لبناء  الــشــبــاب 
الجسور بني مختلف قطاعات املجتمع 
ــذيــــن يــعــيــشــون فــــي قـــطـــر«،  ــنـــدي الــ ــهـ الـ
وأضـــاف: إن برامج مثل »لقاء رمضان 
الــدوحــة« هو انعكاس لرغبتنا في  في 
إلــى بعضنا، بشكل يضفي  االنــضــمــام 

اإليجابية على مجتمعاتنا املتنوعة.

ــد بـــــن عــلــي  ــمـ ومـــــــن جــــانــــبــــه، قـــــــال مـــحـ
الــرئــيــس التنفيذي  الــغــامــدي مــســاعــد 
فــي قطر الخيرية: الــحــوار بــني األديــان 
والــثــقــافــات مـــن أهــــم مــقــومــات الــعــيــش 
املشترك، حيث إن ظهور الصراعات بكل 

أشكالها، سواء داخل مجتمع معني أو 
عــلــى املـــســـتـــوى اإلقــلــيــمــي أو الـــدولـــي، 
الــرئــيــســي خلفها هو  الــعــامــل  نــجــد أن 
الجهل بــاآلخــر والــكــراهــيــة والتعصب، 
فبقدر اتــســاع مــعــارف االنــســان، يتسع 

أفقه ويــدرك أنــه ليس وحيدًا على هذه 
األرض، فــهــنــاك مــن يــخــالــفــك فــي الـــرأي 
واملعتقد وهناك من يتفق معك، والبد 

أن نعرف كيف نتعامل مع ذلك. 
وأثنى الغامدي على الجالية الهندية 
في ختام كلمته، قائا: الجالية الهندية 
من أكثر الجاليات في قطر حبًا للخير 
والسام واألمــان، وهذه نعمة عظيمة 
مـــن الــلــه فــحــافــظــوا عــلــيــهــا وعــلــمــوهــا 
ألبنائكم وتوارثوها جيا بعد جيل، 
ــلـــه مــنــكــم الـــصـــيـــام والــقــيــام  وتــقــبــل الـ

ورزقكم الله خير ليلة القدر وأجرها. 
ومــــن جــانــبــه قــــال جــمــشــيــد إبـــراهـــيـــم، 
رئــيــس لــجــنــة الــشــبــاب الــهــنــديــة: هــذا 
الــبــرنــامــج مـــبـــادرة مــن لــجــنــة الــشــبــاب 
الهندية بالتعاون مع الدوحة لحوار 
األديـــان، من خــال هــذا امللتقى نسعى 
إلــى بناء العاقات بني أبناء الجالية 
ــن الـــخـــلـــفـــيـــات املــخــتــلــفــة،  ــنـــديـــة، مــ الـــهـ

الــعــالــم الهندي  إلــى  الــيــوم  يستمعون 
املسلم شهاب بوكوتور - األمني العام 
ملــجــلــس الــتــعــلــيــم اإلســـامـــي املــتــكــامــل 
بالهند، والدكتور األب بول بوتينكل 
ــــوره فــي  ــــحـــــضـ ــروف بـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــــط املـ ــــاشـ ــنـ ــ الـ
مــنــصــات حــــوار األديـــــان، ونــســعــى من 
إلــى تشجيع  اللقاء الرمضاني  خــال 
القيم الدينية واألخــاقــيــة، ألن الدين 

أساس بناء املجتمع. 
ــنــــت الــــفــــعــــالــــيــــات عــــــــــددا مــن  ــمــ وتــــضــ
األنـــشـــطـــة والــفــعــالــيــات االجــتــمــاعــيــة، 
ــافـــة إلــــى حــفــل اإلفــــطــــار، وهــي  بـــاإلضـ
الــدوحــة  عـــادة سنوية يتبناها مــركــز 
الــدولــي لــحــوار األديــــان بــالــتــعــاون مع 
شركائه قطر الخيرية، ولجنة الشباب 
الــهــنــديــة حــيــث تمثل هـــذه الفعاليات 
فرصة حقيقية إلذابة الحواجز، وبناء 
الــلــحــمــة، بـــني أفـــــراد املــجــتــمــع الــواحــد 

للجالية الهندية بالدوحة.

إفطار جماعي ولقاء سنوي للجالية الهندية بنادي قطر
نظمه »حوار األديان« وقطر الخيرية بالتعاون مع لجنة الشباب

¶  جانب من حفل اإلفطار

¶  محمد الغامدي ¶  د. إبراهيم النعيمي

احــتــفــل مــركــز رعـــايـــة األيـــتـــام »دريـــمـــة« 
بــالــتــعــاون مــع شــركــة الــدوحــة للتكافل 
ــة  )إحــــــــدى شــــركــــات مـــجـــمـــوعـــة الــــدوحــ
للتأمني( بليلة القرنقعوه وسط أجواء 
تــراثــيــة بمشاركة أبــنــاء دريــمــة واألســر 
الـــدوحـــة للتكافل  الــحــاضــنــة ومــوظــفــي 
ــقـــات  ــابـ ــة مـــسـ ــيــ ــالــ ــفــ ــتــ وتــــضــــمــــنــــت االحــ
وفـــقـــرات تــراثــيــة وفــنــيــة مــنــوعــة برفقة 

األطفال.
وشــهــدت الــفــعــالــيــة حــضــورا كــبــيــرا من 
ــي، حــيــث عـــبـــروا عن  ــ ــالـ ــ ــال واألهـ ــفــ األطــ
ســـعـــادتـــهـــم بــــهــــذه االحـــتـــفـــالـــيـــة، الــتــي 

ينتظرها الكبار قبل الصغار.
وأوضـــحـــت مــريــم بــنــت عــلــي بــن ناصر 
املسند املدير التنفيذي ملركز »دريمة« 
ــأن االحـــتـــفـــال بــالــقــرنــقــعــوه يــنــســجــم  ــ بـ
ــة الـــقـــطـــريـــة لــلــعــمــل  مــــع رؤيــــــة املـــؤســـسـ
االجــتــمــاعــي فـــي الــتــوعــيــة املــجــتــمــعــيــة 
وزيــــــــــادة الــــوعــــي والـــتـــثـــقـــيـــف لــلــفــئــات 

املستهدفة في دولة قطر.
وأكدت على أهمية مشاركة أبناء دريمة 
ألقرانهم في إحياء فعاليات اجتماعية 
ذات طابع تراثي، بما يسهم في تعريف 
األطفال على هوية مجتمعهم والتفاعل 

مـــعـــه وانـــدمـــاجـــهـــم فـــيـــه، وأعــــربــــت عــن 
الــدوحــة للتكافل على  لــشــركــة  شــكــرهــا 
تعاونها فــي دعــم الفعاليات التراثية 
ومــشــاركــة األطــفــال فرحتهم بالفعالية 
املميزة والتي هي من ضمن الفعاليات 
الهادفة إلى غرس قيم املجتمع القطري 

لديهم.
وأكدت أن تلك الفعاليات تشكل التزامًا 

ــال تحت  ــفــ مـــن قــبــل املـــركـــز بـــدمـــج األطــ
رعـــايـــتـــه فـــي املــجــتــمــع واملـــســـاهـــمـــة في 
تحقيق االستقرار لهم على عدة صعد 
أهــمــهــا مــشــاركــة املــجــتــمــع الــقــطــري في 
عــــاداتــــه وتـــقـــالـــيـــده واالنـــســـجـــام معها 
كإحدى الخدمات النفسية والتعليمية 
التي يقدمها املركز لهم بمستوى عاٍل 
ــودة تــلــبــي مــتــطــلــبــات أبــنــائــه  ــجــ مــــن الــ

مـــن الـــرعـــايـــة. مـــن جــانــبــه أعـــــرب عــائــد 
حـــكـــمـــت، مــــديــــر عــــــام شــــركــــة الــــدوحــــة 
للتكافل عــن سعادته بمشاركة أطفال 
الــتــراثــيــة التي  دريــمــة هــذه االحتفالية 
يسعد بــهــا الــصــغــار وأكـــد أن مــثــل تلك 
الــفــعــالــيــات تـــدخـــل الــبــهــجــة والـــســـرور 
ــلـــمـــهـــم الــتــمــســك  ــا، وتـــعـ ــنــ ــالــ ــفــ عــــلــــى أطــ
بــمــوروثــاتــنــا األصــيــلــة، كــمــا أعــــرب عن 

ســعــادتــه بــتــوثــيــق الــتــعــامــل مـــع مــركــز 
دريمة وفق قيم املسؤولية االجتماعية 
ــتــــمــــع بــكــل  ــمــــؤســــســــات تـــــجـــــاه املــــجــ ــلــ لــ
طوائفه، والتي تشكل األرضية الصلبة 
انــطــاقــًا نــحــو أداء  للعمل االجــتــمــاعــي 
األدوار املجتمعية، وعبر تقديم خدمات 
اجــتــمــاعــيــة ذات جـــودة عــالــيــة مــن أجــل 

بناء مجتمع آمن ومستقر.

»دريمة« يشارك أطفال قطر فرحتهم بـ »القرنقعوه«
بالتعاون مع شركة الدوحة للتكافل
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ال تــخــلــو مــائــدة 
فــــــــــــــي الـــــــشـــــــهـــــــر 
الكريم من طبق 
الــســلــطــة، فيعد 
ــق الـــســـلـــطـــة  ــبــ طــ
ــاق الـــتـــي تــمــد الــجــســم  ــبــ مـــن أكـــثـــر األطــ
باحتياجه من العناصر الغذائية، كما 
تــحــافــظ عــلــى صــحــة الــجــهــاز الهضمي 
من االضطرابات التي يتعرض لها في 
ــان، لــــذا يــــرى خـــبـــراء الــتــغــذيــة ان  رمـــضـ
أطباق سلطات رمضان يجب أن تكون 

صديقك الدائم على املائدة.
ــاق الـــســـلـــطـــة خـــال  ــبــ ــاول أطــ ــنــ يــمــكــن تــ
ــــور، ولـــكـــن  ــــحـ ــــسـ وجـــبـــتـــي اإلفـــــطـــــار والـ
الــســلــطــة أول  تـــكـــون  احــــــرص عـــلـــى أن 
ــا مـــعـــدتـــك  ــهــ ــــي تـــهـــيـــئ بــ ــتـ ــ األطــــــبــــــاق الـ

الستقبال الطعام في اإلفطار.
وخــــــال وجـــبـــة اإلفــــطــــار هـــنـــاك فـــوائـــد 
عديدة لطبق السلطة في بداية اإلفطار 
ال تعد وال تحصى ومنها: الحماية من 
اإلمــســاك فطبق السلطة يحتوي على 
العديد من األلياف التي تعالج اإلمساك 
املـــزمـــن، كــمــا تخفض هـــذه األلـــيـــاف من 

مستوى الكوليسترول في الدم.
كما أن طبق السلطة يمنح اإلحساس 
بالشبع، فطبق السلطة ال يحتوي على 
ســعــرات حــراريــة عــالــيــة، والــخــضــروات 
ــة الـــتـــي  تـــمـــأ الـــــفـــــراغ وتـــقـــلـــل املــــســــاحــ
ــار،  ــ ــــضــ ــــات األكـــــــــــل الــ ــيـ ــ ــمـ ــ تــــســــتــــوعــــب كـ

وبالتالي يمنع زيادة الوزن. 
ــتـــوي طـــبـــق الـــســـلـــطـــة كـــذلـــك عــلــى  ــحـ ويـ
الكثير من املعادن والفيتامينات التي 
تمد الجسم باحتياجاته، كما تحتوي 
املــيــاه التي تخزن جيدًا  على نسب مــن 

فــي الــخــايــا وتــقــلــل الــشــعــور بالعطش 
أثناء الصيام.

ويــمــكــن أن تستبدل طــبــق السلطة عن 
املــقــرمــشــات الــدســمــة والــحــلــويــات بني 
الوجبات في رمضان بأن تضيف عليه 
بــعــض الــبــقــولــيــات كــمــصــدر لــلــبــروتــني 

والــــذي يــســاعــد عــلــى الــشــعــور بالشبع 
ــداد الــجــســم بكامل  ــ لــفــتــرات أطــــول وإمــ

احتياجاته.
ومــن النصائح إلعـــداد أطــبــاق سلطات 
ــب تـــقـــطـــيـــع  ــ ــجـ ــ ــزة يـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــة مـ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــــضـ رمـ
ــرة حـــتـــى  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ الـــــــخـــــــضـــــــروات قــــطــــعــــا كـ

ــي فـــتـــرة تــســمــح بــبــدأ  يـــتـــم مــضــغــهــا فــ
ــــاس بـــالـــشـــبـــع. ويــــجــــب اإلقـــــال  ــسـ ــ اإلحـ
مــن املــلــح املــضــاف إلـــى الــســلــطــة، وذلــك 
ــــب مـــــــن أمـــــــاح  ــسـ ــ ــى نـ ــ ــلـ ــ الحــــــتــــــوائــــــه عـ
ــــد هــــــذه األمــــــاح  ــــوجـ األوكـــــــســـــــاالت، وتـ
أيــضــا بــالــطــمــاطــم، حــيــث تسبب زيـــادة 

نسبة هــذه األمـــاح الشعور بالعطش، 
الــذي يساعد  لــذا استبدال امللح بالخل 

أيضا على تقليل الوزن. 
ويــفــضــل عــصــر الــلــيــمــون عــلــى السلطة 
لــيــحــافــظ عــلــى املـــعـــادن والــفــيــتــامــيــنــات 
املوجودة بها وحمايتها من التأكسد، 
إضافة قطع التفاح إلى السلطة تضيف 
الــعــديــد مـــن الــفــوائــد والــقــيــم الــغــذائــيــة 
لــلــطــبــق، لـــذا تــنــاول طــبــق سلطة واحــد 
ــتــــي اإلفــــــطــــــار والــــســــحــــور  ــبــ خـــــــال وجــ
ــن جــمــيــع  يـــســـاعـــدك عـــلـــى الـــتـــخـــلـــص مــ
املشاكل البدنية التي تتعرض لها في 

رمضان.
وتــحــتــوي السلطة كــذلــك عــلــى عناصر 
تساعد على تقوية األسنان وتحميها 
من األخطار الصحية، ويعتبر الخيار 
الــخــضــروات املستخدمة بكثرة في  مــن 
أطـــبـــاق الــســلــطــة وهــــو مــفــيــد لــأســنــان 
والــلــثــة، وذلـــك العــتــبــاره مــصــدًرا رائــًعــا 
لــألــيــاف الــنــبــاتــيــة الـــضـــروريـــة لصحة 
األســــنــــان، حــيــث تــســاعــد الـــخـــضـــروات 
ــنــــان بــشــكــل طبيعي  فـــي تــنــظــيــف األســ
وتخليصها من بقايا الطعام املتراكمة 
بني األســنــان والتي تتسبب في ظهور 

رائحة كريهة من الفم. 
كــمــا تــحــتــوي الـــخـــضـــروات عــلــى نسب 
فــيــتــامــيــنــات )أ( و )ســــي(  ــن  كـــبـــيـــرة مــ
والبيتا كاروتني والكالسيوم والفسفور 
واملــغــنــســيــوم وهــــي عــنــاصــر ضــروريــة 
لــصــحــة األســــنــــان. تــعــمــل الـــخـــضـــروات 
بــوجــه عـــام عــلــى تــقــويــة األســنــان وذلــك 
الحتواء الكثير منها على فيتامني )أ( 
الـــذي يــســاعــد عــلــى تــعــزيــز طبقة املينا 

الحامية.

السلطات في رمضان.. فاتحة للشهية وتنظم الهضم

الكثيرين، فال  لــدى  الخبز وجبة غذائية أساسية  يعتبر 

يكاد يمّر يوم دون أن نتناول فيه الخبز ملرة واحدة على 

ــل، لــذلــك حــتــى تتحقق أكــبــر فــائــدة صــحــّيــة يــجــب أن  األقــ

نعرف ما هو الخبز النافع وما هو الضار، أو ما النوع الذي 

يعود على الجسم بمنفعة وما هو العكس؟.

خبراء التغذية ينصحون بتجنب الخبز األبيض، استبداله 

بالخبز األسود أو القمح، ملا له من أضرار عديدة، فالخبز 

الجسم شعورًا بالجوع، بحيث ال يحتوي  األبيض يمنح 

عــلــى قــشــرة الــقــمــح الــغــنــّيــة بــاأللــيــاف الــتــي تمنح شــعــورًا 

بالشبع، فيشعر اإلنــســان بعد تناوله بالجوع والحاجة 

إلى تناول املزيد من الطعام، على العكس تمامًا من الخبز 

األسود، بحيث يحتوي على كميات كبيرة من األلياف.

ــواد كــيــمــيــائــيــة، حــيــث إن الــطــحــن  ــ كــمــا يــحــتــوي عــلــى مـ

القمح  اللون إال بعد إزالــة قشور  األبيض ال يكتسب هذا 

ــك بــاتــبــاع مــجــمــوعــة مــن خــطــوات املعالجة  مــنــه، ويــتــم ذلـ

املواد  الصناعية، والتي يتم فيها استخدام مجموعة من 

الكيميائية، فيكون بالنتيجة عبارة عن مادة  والوسائل 

الكثير  الغذائية، فبحسب  للقيمة  مصنعة. ويفتقر كذلك 

من الدراسات فإّن مجموعة كبيرة من العناصر الغذائية 

تــتــواجــد فـــي قــشــرة الــقــمــح، لــذلــك تــنــعــدم فـــائـــده وقيمته 

إلــى فــقــدان مجموعة كبيرة منه خالل   
ً
الــغــذائــيــة، إضــافــة

معالجته.

ويتسبب الخبز األبيض بأمراض مزمنة، وأبرزها مرض 

الدهنية  املــــواد  فــي تجميع  ــري نتيجة مــســاهــمــتــه 
ّ
الــســك

البطن، وهـــذا ما  والــشــحــوم فــي الجسم وتــحــديــدًا منطقة 

يسببه عدم احتوائه على األلياف.

الخبز  الــنــوع مــن  لــذلــك فــي املحصلة ينصح بتجنب هــذا 

قدر اإلمكان، ومحاولة االتجاه نحو الخيز األسود الغني 

 لــلــحــبــوب الــكــامــلــة، حــتــى يــمــنــح الجسم 
ً
ــة ــافـ بــالــقــمــح إضـ

بــالــشــبــع، فيجنب اإلصـــابـــة بالسمنة واإلصــابــة  شــعــورًا 

بالعديد من األمراض الخطيرة واملزمنة، وغيرها كثير من 

الفوائد الصحية.

أضرار الخبز األبيض

نصيحة اليوم

يعتبر الــزبــيــب مــن أنــــواع املــكــســرات الــتــي تنتج 
عن تجفيف العنب، والتي تلقى قبواًل كبيرًا بني 
الــكــثــيــر يستخدمه فــي العديد  الـــنـــاس، حــتــى أن 
الــغــذائــيــة اليومية مثل السلطات  الــوصــفــات  مــن 
ــبـــان واألرز والــخــبــز والــحــلــوى، كــمــا يقدم  واألجـ
الزبيب لأطفال كوجبة صغيرة مع مجموعة من 
أنــه من  الــذرة املجففة، كما  الفواكه أو مع رقائق 

أحد املأكوالت املشهورة في رمضان.
وهناك فوائد عديدة للزبيب منها أنه يساعد في 
إنقاص الوزن وزيادة الخصوبة ويقوي عظامك 
أنت وطفلك ويحارب اإلمساك ويقي من السرطان 
وذلــك لــوجــود مــواد مثل »ريــســيــرفــراتــرول« التي 
لـــهـــا خـــصـــائـــص مـــمـــيـــزة كـــمـــضـــادة لــالــتــهــابــات 
ومضادة لبعض أنواع السرطانات )مثل سرطان 
القولون والبروستاتا والخايا املصنعة لصبغة 
امليانني بالجسم( ومــادة »األنثوسيانني« التي 
تتواجد بنسبة عالية تحديدًا في العنب األحمر 

والـــقـــرمـــزي، وتــتــمــيــز بــقــدرتــهــا الــفــعــالــة كمضاد 
للسرطانات، كما تساعد األلياف الغذائية أيضا 

في تخفيض معدل اإلصابة بسرطانات القولون 
والصدر. 

ويــســاهــم الــزبــيــب كــذلــك فــي الــوقــايــة مــن أمـــراض 
الــــقــــلــــب وضـــــغـــــط الــــــــــدم وذلــــــــــك أيـــــضـــــا لــــوجــــود 
مــــــواد غـــذائـــيـــة تـــســـاهـــم فــــي انـــخـــفـــاض مــســتــوى 
الكوليسترول في الدم وبالتبعية تقلل من خطر 

اإلصابة بأمراض القلب.
ويعتبر الزبيب مقويا لأسنان ويمنع التسوس، 
حيث يحتوي العنب على حمض األوليانوليك 

الذي يحمي من تآكل األسنان وتسوسها. 
ويــحــتــوي الــزبــيــب عــلــى كــمــيــة مــن األلـــيـــاف التي 
يــحــتــاجــهــا الــجــســم ملــنــع حـــــدوث اإلمــــســــاك، كما 
يحتوي على كمية وفيرة من الفافينويدز مثل 
حمض التارتاريك والتانني والكاتشني وغيرهم، 
ــا فــــي تـــزويـــد  ــم يــلــعــبــون دورًا قـــويـ ــدورهــ ــم بــ ــ وهـ
حركة األمعاء ومساعدة األلياف في منع حدوث 

اإلمساك. 

احرص على تناول الزبيب.. منجم المعادن 

وسام السعايدة
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قــــــــال راجــــــــــو مـــــيـــــنـــــون، املــــديــــر 
ــدق مـــــرســـــى مــــاذ  ــنــ ــفــ الــــــعــــــام لــ
الـــخـــيـــمـــة  ــكــــي: إن  ــنــــســ ــيــ ــبــ ــمــ كــ
الرمضانية الخاصة بالفندق 
إقــبــااًل كبيرًا منذ بداية  تشهد 

شهر رمضان الكريم.
وشهدت قاعة األفراح »باالزو« 
بفندق مرسى ماذ كمبينسكي 
تــحــواًل ســاحــرًا بمناسبة شهر 
ــارك، حـــيـــث تــقــام  ــ ــبـ ــ رمــــضــــان املـ
»خــيــمــة الــلــؤلــؤة« الــرمــضــانــيــة 
الــتــي تتميز بديكور  الــجــديــدة 
عــــــربــــــي عــــــصــــــري مـــســـتـــوحـــى 
ــن قـــصـــص ألـــــف لــيــلــة ولــيــلــة  مــ
ــرة  ــيـ ــهـ لـــــــ »عـــــــــاء الـــــــديـــــــن« الـــشـ
ــة الـــفـــوانـــيـــس  ــ ــنـ ــ ــن خـــــــال زيـ ــ مــ
والــقــنــاديــل وهــنــدســة الــجــدران 
ــمــــشــــة  املـــــقـــــوســـــة وألــــــــــــــوان األقــ
ــي، والــــلــــون  ــبــ ــذهــ ــالــ املــــمــــيــــزة كــ
األزرق الفاتح والبنفسجي في 
الــأنــاقــة  ـــواء يغلبها طــابــع  أجـ

والرقي.
ــــاف »مــيــنــون« أن »خيمة  وأضـ
الــلــؤلــؤة« بــاتــت تشكل تجربة 
ــأوقــــات  فــــريــــدة لـــاســـتـــمـــتـــاع بــ
مميزة بني العائلة واألصدقاء 
وأجــــــواء تــقــلــيــديــة تــتــنــاغــم مع 
أفــخــم خــدمــات الضيافة، حيث 
تــم تجهيز الخيمة الستيعاب 
أكثر مــن 500 شخص لخوض 
تجربة روحــانــيــة تتناسب مع 

أجواء الشهر الفضيل.
تـــقـــدم  ــيــــمــــة  الــــخــ وأوضـــــــــــح أن 
خــيــارات أكــل متنوعة لإلفطار 
والسحور تناسب كل األذواق، 
حـــيـــث يـــمـــكـــن لـــــــــزوار الــخــيــمــة 

االســتــمــتــاع بــأشــهــى املــأكــوالت 
العربية والعاملية التي يشرف 
على إعدادها فريق من الطهاة 

املحترفني. 
ــم »الـــــســـــفـــــرة«  ــعــ ــطــ ــــل مــ ــتـ ــ ــــحـ ويـ
ــي  الـــــــشـــــــهـــــــيـــــــر الـــــــــــــــصـــــــــــــــدارة فــ
»خــــيــــمــــة الــــــلــــــؤلــــــؤة« بـــتـــقـــديـــم 
ــيــــة  ــامــ ــلــــيــــديــــة وشــ ــقــ أطــــــبــــــاق تــ
تتميز بنكهاتها ووصــفــاتــهــا 
املستوحاة من املطبخ العربي 
الــعــريــق تــحــت إشــــراف الشيف 
»جـــولـــيـــان الــــخــــال«، بــاإلضــافــة 
ــاف مـــــتـــــعـــــددة مـــن  ــ ــ ــنـ ــ ــ إلـــــــــى أصـ
ــة، املـــقـــبـــات،  ــيـ ــاملـ ــعـ ــاق الـ ــ ــبـ ــ األطـ
السلطات الطازجة، الحلويات 
الــــــــــلــــــــــذيــــــــــذة، واملـــــــــشـــــــــروبـــــــــات 
الرمضانية املنعشة ومحطات 
الطهي الحية ألشهى املأكوالت 
ــام الــضــيــوف  ــ الـــتـــي تــحــضــر أمــ
ــكــــرم  الــــــكــــــرام بــــأســــلــــوب مـــــن الــ

املمزوج بألحان العود.
تــجــســد »خــيــمــة الـــلـــؤلـــؤة« قيم 
ــة والــــــعــــــطــــــاء تـــتـــجـــســـد  ــ ــبـ ــ ــحـ ــ املـ
فــــــي شــــهــــر رمــــــضــــــان املـــــبـــــارك 
الــــذي يعتبر فــرصــة لاحتفاء 
بالعادات والتقاليد مع األسرة 
ــل »خـــيـــمـــة  ــثــ ــمــ ــــني، وتــ ــربــ ــ ــقــ ــ واملــ
ــة املـــثـــالـــيـــة  ــهــ ــوجــ الـــــلـــــؤلـــــؤة« الــ
للتآخي والتواصل االجتماعي 
وإحــيــاء التقاليد القطرية بني 
الـــرواد الباحثني على األجـــواء 
ــال،  ــ ــمـ ــ الـــعـــائـــلـــيـــة أو رواد األعـ
حيث صممت الخيمة لضمان 
الهدوء وتوفير الراحة لقضاء 
أمـــســـيـــات ذات طـــابـــع ورونـــــق 
خــــــــاص فــــــي جــــــو مــــــن الـــهـــيـــبـــة 

الرمضانية األخاذة.

خيارات متنوعة لإلفطار والسحور في خيمة »اللؤلؤة«

1- عليك البحث الجيد عن وجهتك عبر مواقع اإلنترنت 
ــر املــســتــجــدات  املــخــتــلــفــة قــبــل الــســفــر، والــتــعــرف عــلــى آخـ
التي طرأت عليها، وأهم الفعاليات التي ستقدمها خال 

موسم العيد لتتمكن من التخطيط الجيد لرحلتك.
2- قــبــل حــجــز الــفــنــدق الـــذي ستقيم فــيــه البـــد أن تجري 
املـــوجـــودة باملنطقة التي  لــلــفــنــادق  عملية بــحــث دقــيــقــة 
تــنــوي الــســفــر إلــيــهــا، خــاصــة أن هــنــاك الــعــديــد مـــن هــذه 
ــا مــــع مــوســم  ــنـ ــزامـ ــة تـ ــريـ ــغـ الــــفــــنــــادق تـــقـــدم الــــعــــروض املـ

العطات، فاعمل على عدم تفويتها.
لــك على  الــازمــة  3- اعمل على تحميل تطبيقات السفر 
جهازك املحمول قبل السفر، بما في ذلك تطبيق الخرائط 
وتحديد املوقع، وكذلك تطبيق املترجم ومواقيت الصاة 
واتجاه القبلة، إذ تعتبر من األدوات املفيدة للغاية عند 
االنطاق في الرحات والجوالت السياحية خارج الباد.
4- في يوم السفر احرص على الخروج من منزلك مبكرا 
حتى تتمكن من الوصول إلى املطار دون تأخير، خاصة 
أن االزدحـــــام عـــادة مــا يــكــون شــديــدا فــي مــوســم األعــيــاد 

والعطات، سواء في الطرقات أو في املطارات.
5- عـــنـــد وجــــــــودك فــــي املــــطــــار احــــتــــرس مــــن الـــلـــصـــوص 
الــزحــام لسرقة األمتعة، واحتفظ  الذين يندسون وســط 
بــمــقــتــنــيــاتــك الــثــمــيــنــة فــــي حــقــيــبــة يــــــدك، بـــمـــا فــــي ذلـــك 

املجوهرات واألموال وجواز السفر.
6- تــأكــد مــن حــمــولــتــك مــع شــركــة الــطــيــران الــتــي تسافر 
لــك عــدم حمل الكثير مــن الحقائب  معها، ومــن األفــضــل 

واالقتصار على ما يلزم فقط، حتى ال تتعطل كثيرا.
الــطــائــرة ال تفكر كثيرا فيما  7- عند صــعــودك على مــن 
الــجــديــد، وال تبحث عما يــزيــد من  البلد  بــه فــي  ستقوم 
تــوتــرك وإرهـــاقـــك، وحــــاول أن تــحــصــل عــلــى االســتــرخــاء 
الــتــي وضعتها  الــــازم حــتــى تتمكن مــن تنفيذ خططك 

سلفا من أجل الترفيه واالستمتاع.

قبل االنطالق للسفر 
في عيد الفطر

نصـــــائح

تـــــــــشـــــــــجـــــــــيـــــــــعـــــــــا 
ملـــــــــــــــمـــــــــــــــارســـــــــــــــة 
ــريـــاضـــة خــال  الـ
ــان  ــ ــــضـ ــر رمـ ــ ــهـ ــ شـ
املـــــبـــــارك، طـــــرح ســـيـــتـــي ســـنـــتـــر روتــــانــــا 
الــــــــدوحــــــــة مــــجــــمــــوعــــة مـــــــن الــــــعــــــروض 
الخاصة في نادي »بودي الينز« للياقة 
والصحة البدنية، من أجل توفير أجواء 
استثنائية ولــقــضــاء أوقـــات ممتعة في 

الشهر الفضيل.
ــز« لــلــيــاقــة  ــنــ ــر نــــــادي »بــــــــودي اليــ ــوفــ ويــ
والـــصـــحـــة الـــبـــدنـــيـــة لـــضـــيـــوف الـــفـــنـــدق 
فـــرصـــة االســـتـــمـــتـــاع بــخــصــم 25% عند 
استخدام حمام السباحة، باإلضافة إلى 
عــــرض خــــاص عــلــى عــضــويــة الــســبــاحــة 
ملدة شهر أو ثاثة أشهر. وتتوفر فصول 
فـــرديـــة وجــمــاعــيــة خــاصــة لــأطــفــال من 
األحــــد إلـــى الــخــمــيــس، بــــدءًا مــن الــســاعــة 
10:00 صباحا إلى 05:00 مساًء، لأعمار 
ــوق، لــتــعــلــيــمــهــم  ــ ــ مــــن 4 ســــنــــوات ومـــــا فـ
مجموعة واسعة من املهارات بمساعدة 
مـــجـــمـــوعـــة مــــن الـــســـبـــاحـــني املــتــمــرســني 
الــذيــن يتمتعون بــمــهــارات  واملــوثــوقــني 
ــتـــازة تــمــكــنــهــم مــــن تــعــلــيــم األطـــفـــال  مـــمـ

أسس السباحة وتطويرها تدريجيا.
وتحفيزًا ألفراد املجتمع للتمتع بصحة 
جيدة وقضاء أوقات ممتعة، يوفر نادي 
اللياقة البدنية  »بـــودي اليــنــز« صفوف 
اليومية إلتاحة الفرصة أمامهم لتجديد 
ـــاع نــمــط  ــبــ ــ نـــشـــاطـــهـــم وحـــثـــهـــم عـــلـــى اتـ
الــنــادي مدربني  حــيــاة سليم. كما يــوفــر 
شخصيني للراغبني في الحصول على 
ــرع مـــن خـــال بــرنــامــج لياقة  نــتــائــج أســ

مصمم حسب طبيعة كل مشترك.
وإلضــفــاء قيمة مميزة على اشــتــراكــات 
الــنــادي، يــوفــر »بـــودي اليــنــز« مجموعة 
مــن املــزايــا مــثــل اســتــخــدام غــيــر مــحــدود 
لبركة السباحة والساونا والجاكوزي، 
ــــب شــخــصــيــة  ــــدريـ ــر جـــلـــســـة تـ ــوفــ كـــمـــا يــ
مجانا مع تسديد قيمة كل أربع جلسات 
تــــدريــــب، كـــمـــا ســيــســتــمــتــع املــشــتــركــون 
املـــســـاج،  ــات  بــخــصــم 20% عـــلـــى عــــاجــ
املــأكــوالت واملــشــروبــات في  و15% على 

مطاعم الفندق.
وللباحثني عــن االســتــرخــاء والتخلص 

مــن أعــبــاء وهــمــوم الــحــيــاة، يقدم بنادي 
ــز« مـــســـاجـــا بـــزيـــت الـــــورد  ــنــ »بـــــــودي اليــ
لتدليك الجسم، والـــذي يعتبر مــن أكثر 
الــزيــوت املنعشة وأكــثــرهــا فائدة  ــواع  أنـ
لــلــجــســم، ملـــا يـــوفـــره مـــن نــعــومــة للجلد، 
كــمــا يــــوازن الــهــرمــونــات ويــنــشــط الــرئــة، 

والكبد، والبطن والدورة الدموية.
ــة مـــمـــيـــزة أو لــتــفــتــيــح مــســام  ــ ــراقــ ــ وإلشــ
ــر نـــــــادي »بـــــــــودي اليـــنـــز«  ــوفــ الـــــوجـــــه، يــ
الــتــي مــن شأنها  الــحــلــول  مجموعة مــن 
الــنــضــارة والــحــيــويــة للبشرة  أن تــعــيــد 
مهما كانت طبيعتها، من خــال خبراء 
ــــي تـــلـــبـــيـــة احـــتـــيـــاجـــات  مــتــخــصــصــني فـ
العماء مثل »تنظيف بشرة الوجه« أو 
الــبــشــرة ومــكــافــحــة شيخوخة  »تــنــعــيــم 

الوجه« أو »بياض بشرة الوجه«.
ــز« أيـــضـــا خــدمــاتــه  ــنــ يـــقـــدم »بـــــــودي اليــ
ــة بــــــاألظــــــافــــــر مـــن  ــايــ ــنــ ــعــ ــلــ الــــــجــــــديــــــدة لــ
خـــــال عـــرضـــي »إكــــســــبــــرس مــانــيــكــيــر« 
و»اكــــســــبــــرس بـــاديـــكـــيـــر«، أو مــــن خـــال 
حلول »تروبيكال شيك سبا مانيكير« 
أو »تـــروبـــيـــكـــال شــيــك ســبــا بــاديــكــيــر«، 
والتي ستمنح العماء إشــراقــة وملعانا 

مــمــيــزيــن لــلــيــديــن ولـــلـــقـــدمـــني. فـــي هــذه 
ــالــــت ســـيـــنـــا كـــــاتـــــاك، مــديــر  ــة قــ ــبـ ــنـــاسـ املـ
التسويق ومــجــال االتــصــاالت فــي فندق 
الــدوحــة: »سعينا  سيتي سنتر روتــانــا 
مـــن خــــال عــروضــنــا املــمــيــزة فـــي نـــادي 
)بــودي الينز( للياقة والصحة البدنية، 
إلى تحفيز كافة أفراد املجتمع ملمارسة 
ــتـــغـــال أوقــــــات فــراغــهــم،  الـــريـــاضـــة واسـ
لاستمتاع بصحة جيدة وقضاء أوقات 
ممتعة خال الشهر الفضيل، باإلضافة 
إلـــــى تـــوفـــيـــر قـــيـــمـــة مـــضـــافـــة لـــلـــعـــروض 
للتمتع بــخــدمــات ضيافة مــمــيــزة، لذلك 
نحرص في سيتي سنتر روتانا الدوحة 
على زيادة التفاعل مع املهتمني ببرامج 
املــبــتــكــرة، حيث نعتقد  اللياقة البدنية 
أنــه مــن خــال التخطيط السليم، يمكن 
للمرء أن يجعل مــن مــمــارســة الرياضة 
ــادة صــحــيــة مــعــتــمــدة بــاســتــمــرار، وال  عــ
نــنــســى أيــضــا الـــعـــروض الــجــديــدة التي 
قــمــنــا بــزيــادتــهــا عــلــى قــائــمــة خــدمــاتــنــا 
الــراغــبــات باملحافظة  والــتــي تستهدف 
على نضارة بشرتهن وأناقة مظهرهن 

الخارجي«.

15 % خصمًا على المأكوالت والمشروبات في مطاعم الفندق

»سيتي سنتر روتانا« يطلق عروض »بودي الينز«

¶  راجو مينون
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مسجد عتيق 
ُبــــــنــــــي بـــنـــمـــط 
معماري فريد 
مـــــــــــن نـــــــوعـــــــه، 
ــــيــــد بـــطـــريـــقـــة تـــمـــكـــنـــه مــن 

ُ
ــيــــث ش حــ

ــاديـــات الـــزمـــن والـــظـــروف  مــقــاومــة عـ
القاتلة،  املناخية الصعبة والــعــزلــة 
البقاء ألطـــول فترة  لــه  تيح 

ُ
ت طريقة 

زمنية ممكنة، طريقة مكنته مــن أن 
ا ألكثر من ثمانية قرون 

ً
يظل شامخ

ــر الـــذي جــعــل املنظمة  مــتــتــالــيــة، األمـ
العاملية للتربية والثقافة والعلوم 
كــتــراث بشري  »اليونسكو« تصنفه 
عــــاملــــي. مــــا يـــمـــيـــز مـــســـجـــد شــنــقــيــط 
ــا، أن جــدرانــه ال يوجد 

ً
العتيق، أيــض

ة. بها نوافذ للتهوية أو اإلضاء

800 سنة على بنائه

ــرور قــــرابــــة 800 ســـنـــة عــلــى  ــ ــ رغـــــم مـ
بــنــائــه، مــا زال املسجد يحافظ على 
القديمة،  التقليدية وبنيته  عمارته 
حتى أن املصلني ما زالوا يفترشون 
الحصى للصالة، كونهم يعتقدون 
أفــضــل من  الـــصـــالة عــلــى األرض  أن 
الــصــالة عــلــى الـــفـــراش، ولــهــذا بقيت 
فــرش منذ  أرضــيــة املسجد مــن دون 
بنائه وإلــى يومنا هــذا، وباستثناء 
الــــــطــــــالء األبــــــيــــــض الــــــــــذي طــــلــــي بــه 
املــســجــد مــن الــداخــل أو رفــع السقف 
لــم يقبلوا  فــإن ســكــان املدينة   ،

ً
قليال

أي تــغــيــيــر لــهــيــئــة مــســجــدهــم، وهــي 
بذلك تحافظ عليه كما كــان تقريًبا 

عندما بناه أهل شنقيط األوائل.
ــكـــس نــــمــــوذج  ــعـ واجـــــهـــــة املــــســــجــــد تـ
الـــــذي تطبعه  الـــزخـــرفـــة اإلســـالمـــيـــة 
ــة، والـــــــــــذي يـــعـــتـــمـــد عــلــى  ــ ــاطـ ــ ــــسـ ــبـ ــ الـ
ــتــــخــــدام األقـــــــــواس الــــتــــي تــضــفــي  اســ
ملــســات فــنــيــة وجــمــالــيــة عــلــى أبـــواب 
ــد، ويـــحـــيـــط بــاملــســجــد ســـور  املـــســـجـ
مــن الصخور الحمراء املنحوتة من 
الجبال املحيطة باملدينة، وللمسجد 
أبــواب يدخل املصلي من أي  خمسة 
بـــاب شــــاء، لــكــن هــنــاك بــاًبــا ســادًســا 
يــــتــــوارى خـــلـــف املـــئـــذنـــة فــــي أقــصــى 
اليمني، ويــؤدي عبر ممر ضيق إلى 
الركن  املصلى الخاص بالنساء في 

الجنوبي الغربي من املسجد.

جدرانه ال توجد بها 
نوافذ للتهوية أو 

اإلضاءة

الــشــرقــي للمسجد  الـــجـــدار  يــتــوســط 
مــــــحــــــراب لــــلــــصــــالة نــــصــــف دائــــــــري 
ومنبر خشبي إللــقــاء الخطب، وفي 
الـــبـــاحـــة الـــخـــارجـــيـــة لــلــجــامــع مــكــان 
مــخــصــص لــلــوضــوء، وبــيــت مــتــهــاٍو 
كان يخصص لغسل املوتى، وتوجد 
ــة  ــريـ بــــجــــانــــب الـــــجـــــامـــــع قــــطــــع حـــجـ

منقوشة بأسماء بعض املوتى.
مـــا يــمــيــز مــســجــد شــنــقــيــط الــعــتــيــق، 
ا، أن جدرانه ال توجد بها نوافذ 

ً
أيض

بـــداًل من  لــكــن  ة،  للتهوية أو اإلضــــاء
نــوافــذ صغيرة مفتوحة  ذلــك تــوجــد 
فـــي الــســقــف تــمــد املــســجــد بــالــضــوء 
والــهــواء خصوًصا وقــت الـــزوال، وال 
تــتــعــدى فــتــحــة الــنــافــذة الـــواحـــدة 15 
سنتيمتًرا، ويتم إغالق هذه النوافذ 
ــة تــمــنــع  ــفـــحـ ــة مـــصـ ــريــ ــخــ بـــقـــطـــع صــ

تسرب املاء حني تنزل األمطار.

مئذنة شاهدة 
على تميز المدينة

ــلـــب املــــديــــنــــة حــتــى  ــتــــل قـ مـــســـجـــد احــ
ــلـــني مــــن جــمــيــع  يــــؤمــــه جـــمـــيـــع املـــصـ
أطرافها، مسجد لم يالحظ عليه أي 
خلل في جسمه املتماسك، حاز قمة 
الــجــمــال ملــا فــيــه مــن عــنــاصــر تراثية 

قيمة تتجلى في صومعته الشاهقة 
ا 

ً
ذات العشرة أمتار التي تعتبر رمز

لـــدولـــة مــوريــتــانــيــا الــحــديــثــة، وذات 
الــبــنــاء املــتــمــيــز، حــيــث ُجــلــبــت مـــواد 
بنائها من خــارج املدينة وقــد تفنن 
يـــــن 

ُ
مــصــمــمــوهــا فــــي تــشــيــيــدهــا وز

ــا بــــأربــــع بـــيـــضـــات مــــن بــيــض  ــهــ رأســ
الــنــعــام تـــم تــثــبــيــتــهــا عــلــى أطــرافــهــا 
العلوية األربعة، حتى أضحت تحفة 

تراثية خالدة على مر السنني.
بنيت مئذنة شنقيط بشكل منفصل 
عـــن املــســجــد، حــيــث تــدخــل مـــن بــاب 
قــصــيــر أقــــــرب لـــلـــنـــافـــذة يــــــؤدي إلـــى 
الــســلــم الــصــاعــد وهـــنـــاك فـــي املــنــارة 
نوافذ صغيرة تساعدك على تمييز 
ــم الـــتـــي تــــــؤدي إلـــى  عـــتـــبـــات الـــســـاللـ
ســطــح عـــلـــوي يــجــلــس عــلــيــه املــــؤذن 
ملراقبة غروب الشمس ودخول وقت 

املــغــرب، أمــا تــوقــيــت صــالتــي الظهر 
لــه صخرتان  فــقــد نصبت  والــعــصــر 

متى وصلهما الظل أذن ألحدهما.
ــارج فـــــال تــــشــــاهــــد إال  ــ ــخــ ــ أمــــــا مـــــن الــ
ــتـــاج بــحــكــم  ــارة الــــتــــي ال تـــحـ الــــحــــجــ
إتـــــقـــــان الــــبــــنــــاء وإســــــنــــــاد بــعــضــهــا 
إلــــى بــعــض وتـــراصـــهـــا إلــــى طـــني أو 
أســمــنــت وإنــمــا تعانقت حــتــى غــدت 
ــا مــرصــوًصــا، وتــشــيــر الكتب 

ً
بــنــيــان

الــتــاريــخــيــة إلـــى أن بــنــاء املــئــذنــة تم 
ــم بـــنـــاء قــاعــدتــهــا  ــرتـــني، إذ تـ عــلــى مـ
املــســجــد،  ــاء  ــنـ بـ مــــع  بـــالـــتـــزامـــن   

ً
أوال

وبعد مرور 200 سنة تم بناء الجزء 
ــا لـــتـــأخـــذ صـــورتـــهـــا  ــنـــهـ ــلــــوي مـ ــعــ الــ

الحالّية. النهائية 

منارة علم وعبادة

إضــافــة إلــى جمال مــعــمــاره، يستمد 
ــد أهـــمـــيـــتـــه مــــن قــيــمــتــه  ــذا املـــســـجـ ــ هــ
الـــتـــاريـــخـــيـــة والـــدعـــويـــة والــعــلــمــيــة، 
ــنــــاؤه ســـنـــة 660 هــجــريــة  ــم بــ فـــقـــد تــ
عــلــى يـــد جــمــاعــة الــعــلــويــني األوائــــل 
الــذيــن دخــلــوا مــوريــتــانــيــا وأســســوا 
أن تتحول هذه  مدينة شنقيط قبل 
املــديــنــة إلــى مــركــز إشــعــاع حــضــاري 
فــي املــنــطــقــة، حــيــث أنــجــبــت عــصــارة 

الشنقيطية. الحضارة 
ومنذ تأسيسه إلى اآلن، ظل مسجد 
ــوة،  ــ ــدعـ ــ شــنــقــيــط مــــنــــارة لــلــعــلــم والـ
ا يــخــرج مــنــه كــبــار الــعــلــمــاء، 

ً
ــز ــركـ ومـ

املـــوريـــتـــانـــيـــني  يـــصـــلـــي آالف  ــيــــه  وفــ
تــبــرًكــا بــه، وطــلــًبــا للعلم مــن شيوخ 
الدين هناك الذين ورثوا علمهم من 

أبائهم وأجدادهم.
ومـــن عــلــى مــنــبــر هـــذا املــســجــد، بــرز 
أئـــمـــة كـــبـــار ســـخـــروا حــيــاتــهــم كلها 
ــه وبـــث  ــعـــريـــف بــ ــتـ ــديــــن والـ لــنــشــر الــ
املــعــرفــة بــني الـــنـــاس، ومــنــه انطلقت 
قوافل الدعوة والجهاد نحو العديد 
ــبـــالد وفــــي غــرب  مـــن املـــنـــاطـــق فـــي الـ

القارة اإلفريقية.

مسجد شنقيط.. مركز علم وعبادة
 لقرون متواصلة في موريتانيا

بيوت 
اهلل في 
األرض

وسط مدينة شنقيط األثرية التي منحت اسمها موريتانيا عبر التاريخ، انتصب املسجد العتيق وصومعته الشاهقة، ليضيف للمدينة القديمة 

قيمة جمالية ال يضاهيه في جمالها غيره من املساجد التي انتشرت في كامل أنحاء البالد. مسجد ظل عبر التاريخ منارة علم وعبادة، وإليه 

ينسب كبار العلماء الشناقطة الذين مأل صيتهم العالم باستظهار وحفظ العلوم، فافتنت بهم املشارقة في األزهر الشريف واألردن والحجاز 

والسودان، وباقي دول العالم اإلسالمي دون استثناء. مسجد يحدثك عن ماٍض قديم وحضارة عريقة وفكر خالق لدى الرجل الشنقيطي الذي 

ا معمارًيا قلما يوجد مثله في كثير من املساجد في أنحاء العالم اإلسالمي، 
ً
ر الحجارة والطني لبناء مسجد متكامل في تناسق بديع، ليشكل فن

َّ
سخ

إذ إنه يبرز خصوصية حقيقية لليد التي بنته وللعقل الذي صممه.

ُبني بنمط معماري فريد من نوعه

¶ مسجد شنقيط
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ملحق يومي تصدره  بمناسبة

 
َ
ِجيُب َدْعَوة

ُ
ِريٌب أ

َ
ي ق

ِّ
ِإن

َ
ي ف

ِّ
َك ِعَباِدي َعن

َ
ل
َ
ا َسأ

َ
يقول الله تعالى في كتابه العزيز: )َوِإذ

ُدوَن(.
ُ

ُهْم َيْرش
َّ
َعل

َ
وا ِبي ل

ُ
ِمن

ْ
ُيؤ

ْ
ِجيُبوا ِلي َول

َ
َيْست

ْ
ل
َ
ا َدَعاِن ف

َ
اِع ِإذ الدَّ

صدق الله  العظيم

اللهم اجعل لي فيه إلى مرضاتك دليال، وال تجعل 
للشيطان فيه عليَّ سبيال، واجعل الجنة لي منزال 

ومقيال، يا قاضي حوائج الطالبين.

ِعنَدُه  ــْيٍء 
َ

 ش
ُّ

ـــل
ُ
»َوك الحكيم:  الله تعالى في كتابه  قــال 

ــَعــاِل«، 
َ
ــت

ُْ
ال ِبيُر 

َ
ك

ْ
ال ــَهــاَدِة 

َّ
َوالــش َغْيِب 

ْ
ال َعــاِلــُم  ــَداٍر )8( 

ْ
ِبــِمــق

الــلــه بمقدار ولحكمة  اآليـــة 8. فكل شــيء عند  الــرعــد 
أو علمها ألحــد مــن خلقه، فــا يوجد  يعلمها وحـــده 
شــيء اســمــه عبث أو جــاء صــدفــة أو ال معنى لــه في 
القرآن الكريم. هذا الوضوع يسلط الضوء على جزء 
يسير من أسرار األرقام في القرآن الكريم، حيث مما 
ال شك فيه أن لغة األرقــام الستخدمة في القرآن لها 
لنا وقــد تكون  تــكــون غير جلية بالنسبة  قــد  دالالت 
الكريم نظر  الــقــرآن  ذات غــرض تعليمي، حيث وجــه 
اإلنسان إلى العد والحساب في آيات كثيرة، منها على 

سبيل الثال:
وَن«، الحج  ُعدُّ

َ
ا ت ٍة ِممَّ

َ
ِف َسن

ْ
ل
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ْ
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َ
ق

ْ
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َ
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َّ
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ِحَساَب«، يونس آية 5.
ْ
ِننَي َوال ُموا َعَدَد السِّ

َ
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َ
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َ
ــنْيِ ف

َ
ــَهــاَر آَيــت

َّ
ــن  َوال

َ
ــْيــل

َّ
ــا الــل

َ
ــن

ْ
• »َوَجــَعــل

ْم 
ُ
ك بِّ رَّ ن   مِّ

ً
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َ
آَية ا 

َ
ن
ْ
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ِحَساَب«، اإلسراء آية 12.
ْ
ِننَي َوال ُموا َعَدَد السِّ

َ
ْعل

َ
َوِلت

ِن  ْحَمٰ  آِتي الرَّ
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ل

ُ
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آية 93  ا«، مريم  َعــًدّ ُهْم  َوَعدَّ ْحَصاُهْم 
َ
أ ْد 

َ
ق

َّ
ل َعْبًدا )93( 

و94.
العلوم  الكريم كــل أصــول وحقائق  الــقــرآن  أورد  كما 
الختلفة، فقد أورد كذلك األعـــداد باعتبارها أصــول 
علم الحساب، وأساس األرقام وعامة الترقيم، وفيما 
يلي ذكــر األرقــــام مــن واحـــد إلــى عــشــرة صــراحــة في 

اآليات القرآنية:
وَن«، 

ُ
ِرك

ْ
ش

ُ
ا ت مَّ ِني َبِريٌء مِّ
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َ
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َ
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َ
ْوق

َ
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َعــْرش  

ُ
»َوَيْحِمل  •

آية 17.
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ِسُدوَن ِفي األ

ْ
 َرْهٍط ُيف

ُ
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َ
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النمل آية 48.
« البقرة آية 196.

ٌ
ة
َ
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َ
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ٌ
َرة

َ
َك َعش

ْ
• »ِتل

ــذه هــي أصـــول األعــــداد كلها وأســـس الحاسبات  وهـ
الركبة من رقمني  األعــداد  أورد بعض  جميعها. كما 
العمل  فــي  التفكير  اإلنــســان رقــعــة  أمـــام  حتى تتسع 

الحسابي.

أسرار األرقام 
في القرآن الكريم

ْوُم*ِفْي  ِلَبِت الرُّ
ُ
- قال تعالى )غ

 ،3-2 الــــــروم  ْرِض( 
َ
األ ــــــــى 

َ
ْدن

َ
أ

البقعة األكثر  أدنـــى األرض: 

انــــــخــــــفــــــاضــــــا عــــــلــــــى ســــطــــح 

الـــــروم  ــَبــــت  ــ ــِل ــ
ُ
غ األرض وقـــــد 

ــرب الـــبـــحـــر  ــ ــ فـــــي فـــلـــســـطـــن قـ

ــا نــــوقــــشــــت هــــذه  ــ ــ املـــــيـــــت، وملـ

اآلية مع العالم الجيولوجي 

الــشــهــيــر )بـــاملـــر( فــي املــؤتــمــر 

ــي الــــذي أقــيــم  ــدولـ الــعــلــمــي الـ

فــي الــريــاض عــام 1979 أنكر 

هــذا األمــر فــورًا وأعــلــن للمأل 

ــــدة  ــــديـ عـ ــن  ــ ــ ــاكـ ــ ــ أمـ ــاك  ــ ــنــ ــ هــ أن 

ــر  ــثـ أكـ ــح األرض  ــطــ ــى ســ ــلــ عــ

انـــخـــفـــاضـــا، فــســألــه الــعــلــمــاء 

مـــعـــلـــومـــاتـــه،  مــــن  ــد  ــأكـ ــتـ يـ أن 

ــة مــخــطــطــانــه  ــعــ ومــــــن مــــراجــ

الـــجـــغـــرافـــيـــة فـــوجـــئ الــعــالــم 

)باملر( بخريطة من خرائطه 

ــاريــــس فــلــســطــن  تــــبــــن تــــضــ

وقــــــــــد رســــــــــم عــــلــــيــــهــــا ســـهـــم 

ــيـــر إلــــــى مــنــطــقــة  ــيـــظ يـــشـ ــلـ غـ

الــبــحــر املــيــت وقـــد كــتــب عند 

قــمــتــه )أخــفــض مــنــطــقــة على 

ــدهــــش  فــ ســـــطـــــح األرض(، 

البروفيسور وأعلن إعجابه 

وتقديره وأكد أن هذا القرآن 

البد أن يكون كالم الله.

اإلعجاز القرآني

األوائل يف اإلسـالم
¶ أول مواليد املدينة هو عبد الله بن 

الزبير )أمه أسمـاء بنت أبي بكر(.

الــفــصــحــى  الـــعـــربـــيـــة  تــكــلــم  ¶ أول مــــن 

سيدنا إسماعيل وهو ابن أربع عشرة 

سنة.

¶ أول من وضع املوائد على الطرق هو 

عبيد الله بن العباس.

ــم قــوم  ¶ أول مـــن اســـتـــخـــدم املــــيــــزان هـ

نوح.

¶ أول مــن قــال فــي الطب الوقاية خير 

من العالج ابن سينا.

¶ أول مسلم تولى الوالية في عهد عمر 

بن الخطاب في أذربيجان هو حذيفة 

بن اليمان.

كتف خروف محمر مغربي

ــاء عــمــيــق ضــعــي الــثــوم والـــزيـــت والــزنــجــبــيــل، الــكــمــون،  فــي وعــ
الفلفل األسود واللح، اخلطي هذه التوابل حتى تحصلي على 
صلصة متجانسة )يمكنك إضافة القليل من الاء إذا احتاجت 
الصلصة إلــى ذلـــك(. أحــضــري كتف الــخــروف وقــومــي بوضع 
شـــقـــوق صــغــيــرة بــواســطــة الــســكــني عــلــى ســطــحــه، ثـــم قــومــي 

بتتبيله بالصلصة التي تم تحضيرها في األول، قومي بفرك 
الكتف جيدا بهذه الصلصة واملئي بها الشقوق. اتركي كتف 
الخروف في هذه التتبيلة لدة ساعة من الزمن في قدر وضعيه 
على النار وسخني القليل من زيت الزيتون، ثم ضعي البصل 
وقــلــبــيــه حــتــى يــذبــل. بــعــدهــا ضــعــي كــتــف الـــخـــروف الــتــبــل مع 

التتبيلة و3 أكواب من الاء، غطي القدر واتركيه على نار هادئة 
لدة ساعة. بعد أن ينضج الكتف أزيليه من الرق وضعيه في 
صينية الفرن، ثم قومي بذهنه وضعيه في الفرن حتى يتحمر 
من الجهتني. في طبق التقديم ضعي كتف الخروف الحمر مع 

الصلصة التبقية في القدر، وزينيه بالكسرات.

طريقة التحضير :

المكونات :

الشيف حسن علي

فندق ستي سنتر روتانا

¶ كتف خروف بدون عظم 2000 جم

¶ زيت 40 جم

¶ ثوم 40 جم

¶ فلفل أبيض 15 جم

¶ بابريكا 20 جم

¶ كمون 25 جم

¶ فلفل أسود 15 جم

¶ زنجبيل 20 جم

¶ ملح 15 جم - زعفران 1 جم

¶ بصل 40 جم

صحة وعافية
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يــتــزامــن شهر رمــضــان الــكــريــم هــذا الــعــام مــع بداية 
موسم الصيف الذي يتميز بارتفاع درجات الحرارة، 
الـــاء نتيجة  حيث يفقد الجسم كميات كبيرة مــن 
ــــحــــرارة، وبــالــتــالــي  ــات ال ــ الــتــعــرق بــفــعــل ارتـــفـــاع درجـ
جفاف الجسم، ولعل من أبرز العقبات التي يواجهها 
ــي الـــجـــســـم وشـــعـــوره  ــي نـــقـــص الــــــاء فــ ــائـــم هــ الـــصـ
التغذية ببعض األطعمة  بالعطش، وينصح خــبــراء 
الــتــي يــجــب عليك أن تــحــرص عــلــى أال تخلو مــائــدة 

سحورك أو إفطارك منها.
ــعــــدة، غــنــي بــالــاء  ــقـــاوم لــحــمــوضــة الــ ــخـــس: مـ 1- الـ
مـــهـــدئ قــوي  أنــــه  وفــيــتــامــيــنــات )A- B -C(، كــمــا 

لألعصاب
أنه يحتوي  العصبي، كما  العنب: مفيد للجهاز   -  2
عــلــى كــمــيــة كــبــيــرة مـــن الــســكــريــات والــبــوتــاســيــوم، 

 عن أنه مفيد لضغط الدم الرتفع.
ً
فضا

3- الــخــيــار: غــنــي بـــالـــاء واألمـــــاح الــعــدنــيــة الــفــيــدة 
.)Cو Bو A( للجسم، وكذا فيتامينات

4- الــبــطــيــخ: يــعــمــل عــلــى إنـــعـــاش الــجــســم وتــرطــيــب 

العطش الحتوائه على كمية  أنه يطفئ  البشرة، كما 
كبيرة من الاء.

5 - الــوز: من الــعــروف عن البوتاسيوم أنــه عنصر 
غني بالاء، لذا ينصح بتناول الوز ألنه يمنع العطش
الطعام ويحتوي  الــزبــادي: يساعد على هضم   -  6

على نسبة عالية من الاء والبروتني.
ــدرة هــائــلــة عــلــى مـــد الــجــســم بالسكر  7 - الــتــمــر: قــ
وبالتالي يخفف شــعــور الصائم بالجوع والعطش 

أيضًا.
8 - الطماطم: تحتوي على نسبة عالية من الاء كما 
أنها مليئة بالكثير من األلياف التي تأخذ وقتًا أطول 

للهضم.
9 - الــكــيــوي: يــقــلــل مــن اإلحـــســـاس بــالــعــطــش أثــنــاء 
الصيام، باإلضافة إلى فاعليته في تخفيض حرارة 

الجسم الناجمة عن الحر.
الغذية والدهون الصحية  التفاح: غني بالواد   -  10
التي تشعرك بالشبع  للذوبان  القابلة  والفيتامينات 

والرطوبة خال اليوم.

أطعمة للتغلب على العطش في رمضان
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