
 أكـــــــد عـــــــدد مـــــن الـــبـــائـــعـــن 
بــمــحــات الـــعـــود والــبــخــور 
والدهن والعطور أن الطلب 
 

َ
ل على هــذه املنتجات سجَّ

ــــال شــهــر  زيـــــــادة كـــبـــيـــرة خـ
رمــضــان، وأن املبيعات ارتفعت بــصــورة ملحوظة، 

مشيرين إلى استقرار أسعار البخور ومتعلقاتها.
وخـــال جــولــة »رمــضــانــيــات« فــي األســــواق التقينا 
الــبــائــع مــحــمــود هـــشـــام فـــقـــال إنــــه الحــــظ مـــن خــال 
خبرته في هذا املجال أن الجميع يقبلون على اقتناء 
أنــواع مختلفة من البخور والعود والعنبر  وشــراء 
لــاســتــخــدامــات املــخــتــلــفــة فـــي املـــجـــالـــس واملــــنــــازل، 
الــهــنــدي يبلغ  الــعــود  موضحا أن سعر الكيلو مــن 
9 آالف ريـــال ويــســتــخــدم فــي املــنــاســبــات واألعــــراس 
ألن ســعــره مــنــاســب، بينما يــبــلــغ ســعــر الــكــيــلــو من 
الــعــود املــالــيــزي 17 ألــف ريـــال ويستخدم أيــضــا في 
املجالس واملــنــاســبــات، بينما يتم اســتــخــدام العود 
السوبر الكمبودي والذي يبلغ سعر الكيلو منه 35 
ألف ريال للبخور الشخصي واملابس والعبايات، 
ويمكن أن يستخدمه البعض أيضا في املناسبات، 

كل على حسب إمكانياته.
وأوضح أن املجتمع القطري يستخدم أنواعا أخرى 

ــلــــطــــات الــــبــــخــــور والـــــدهـــــون  مـــــن خــ
ــك  ــســ ــل الــــعــــنــــبــــر واملــ ــثــ ــة مــ ــريــ ــطــ ــعــ الــ

والفانيليا وغيرها من النكهات.

ُيعرف جامع الزيتونة باسم الجامِع األعظم، ويعوُد السبب الرئيسي 
ُبــِنــَي على مساحة جغرافية تــحــوي في  فــي تسميته بــهــذا االســـم ألنــه 
ِقَدِمها  قلبها شجرة زيتون واحــدة، وهو أحــُد املساجد الرئيسية رغم 
فـــي الــعــاصــمــة الــتــونــســيــة تـــونـــس. وتــنــحــصــُر إحـــداثـــيـــات الــجــامــع بن 
36.79 درجة باتجاه الشمال، و10.17 باتجاه الغرب، وتصل مساحته 
إلــى خمسة آالف متر مــربــع، ويحتوي على تسعة مــداخــل،  اإلجمالية 
و160 عمودا أصليا جلبت من أطــال مدينة قرطاج القديمة، ويحوي 
مئذنة يصل ارتــفــاُعــهــا إلــى ثــاثــة وأربــعــن مــتــرًا، ويــقــوم على الجامع 
ــم، ويــحــتــل اآلن املــرتــبــة  هــيــئــة تـــعـــرف بـــاســـم مــشــيــخــة الـــجـــامـــع األعــــظــ
الثانية من حيث تاريخ البناء في القارة اإلفريقية، وحجم البناء في 
الباد التونسية.  ُبني الجامع بطلب من حسان بن النعمان املعروف 
ــزاَمــن بــنــاؤه مــع الــفــتــوحــات اإلســامــيــة 

َ
بالغساني خـــال عـــام 698 لــَيــت

للباد التونسية، وبعد مرور ست سنوات من التشييد، قام الغساني 
بتوسعة الجامع ليكون ذا حجم أكبر، وفي عام 732 قام الوالي اإلفريقي 
عبد الله بن الحبحاب خال العصر األموي بإكمال ما شيده السابقون 
الـــروايـــات غير  الــعــديــد مــن  أتــمــتــه. ظــهــرت  للجامع ليكون مجهزًا على 

املثبتة بشكل صحيٍح بأن الجامع تم بناؤه على بقايا 
أنقاض كاتدرائية قديمة كانت مــوجــودة والتي تضم 

قبرًا لسانت أوليفيا باليرمو.
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إقبال على محالت البخور والعود استعدادا للعيد
35 ألف ريال سعر كيلو السوبر الكمبودي
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حققت دولة قطر املركز الثالث في مسابقة تركيا الدولية لحفظ القرآن الكريم 
وتفسيره وتجويده، التي شاركت فيها وزارة األوقــاف والشؤون اإلسامية 
ل الدولة فيها املتسابق علي عبدالرشيد صوفي 

َّ
ممثلة لدولة قطر، حيث مث

في فئة حفظ القرآن الكريم كاما.
حضر حفل التكريم فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية 
بــاملــراكــز األولـــى ومــن بينهم املتسابق  الــفــائــزيــن  قــام بتكريم  الـــذي  التركية 
القطري، بحضور نائب رئيس الجمهورية التركية وعــدد كبير من السادة 

العلماء والوزراء.
تجدر اإلشارة أن املتسابق علي عبدالرشيد صوفي حصل من قبل على عدد 
من الجوائز في مسابقات مختلفة للقرآن الكريم، دولية ومحلية، باإلضافة 
إلى العديد من املشاركات املتميزة في مسابقات أخرى، حيث تحرص وزارة 
األوقـــاف والــشــؤون اإلسامية على املشاركة فــي املسابقات الدولية للقرآن 

الــوزارة  الكريم، وتحقق دائًما مراكز متقدمة فيها ملا توليه 
الله من املواطنن وإعــدادهــم  من اهتمام بالغ بحفظة كتاب 
بــشــكــل جــيــد وتــوفــيــر األجـــــواء املــنــاســبــة للمنافسة فــي هــذه 

املحافل الدولية.

النادي العربي يكرم 
الفائزين بمسابقة الشيخ 
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ــــت دولــــــــة  ــقـ ــ ــقـ ــ حـ
قـــــــطـــــــر املـــــــركـــــــز 
الـــــــــثـــــــــالـــــــــث فــــي 
مــســابــقــة تركيا 
ــم  ــريــ ــكــ ــفــــظ الــــــــقــــــــرآن الــ ــحــ الــــــدولــــــيــــــة لــ
وتــفــســيــره وتـــجـــويـــده، الــتــي شــاركــت 
ــــؤون  ــشــ ــ فـــيـــهـــا وزارة األوقــــــــــــاف والــ
قــطــر، حيث  لــدولــة  اإلســامــيــة ممثلة 
ــابـــق عــلــي  ــتـــسـ ــة فـــيـــهـــا املـ ــ ــدولـ ــ ــــل الـ

َّ
ــث مــ

عـــبـــدالـــرشـــيـــد صـــوفـــي فــــي فـــئـــة حــفــظ 
القرآن الكريم كاما.

الرئيس  التكريم فخامة  حضر حفل 
رجــــــــــــب طــــــيــــــب أردوغــــــــــــــــــــــــان رئـــــيـــــس 
الجمهورية التركية الذي قام بتكريم 
األولــى ومن بينهم  الفائزين باملراكز 
املــتــســابــق الـــقـــطـــري، بــحــضــور نــائــب 
رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة الــتــركــيــة وعـــدد 

كبير من السادة العلماء والوزراء.
ــابـــق عــلــي  ــتـــسـ تــــجــــدر اإلشـــــــــارة أن املـ
عــبــدالــرشــيــد صــوفــي حــصــل مـــن قبل 
على عــدد مــن الــجــوائــز فــي مسابقات 

ــة  ــيــ ــــرآن الـــــكـــــريـــــم، دولــ ــقـ ــ ــلـ ــ ــلـــفـــة لـ ــتـ مـــخـ
ومــحــلــيــة، بــاإلضــافــة إلـــى الــعــديــد من 
املـــشـــاركـــات املــتــمــيــزة فـــي مــســابــقــات 
األوقــاف  أخـــرى، حيث تحرص وزارة 
والـــشـــؤون اإلســامــيــة عــلــى املــشــاركــة 
الكريم،  للقرآن  الدولية  املسابقات  في 
وتــحــقــق دائـــًمـــا مـــراكـــز مــتــقــدمــة فيها 
ملـــا تــولــيــه الـــــــوزارة مـــن اهــتــمــام بــالــغ 
ــنـــن  ــواطـ ــه مــــن املـ ــلــ ــتــــاب الــ بـــحـــفـــظـــة كــ
ــد وتـــوفـــيـــر  ــيــ وإعــــــــدادهــــــــم بـــشـــكـــل جــ
فــي هذه  للمنافسة  املناسبة  األجـــواء 

املحافل الدولية.
الله عبدالرحمن  من جهته أشــاد مــال 
الــدعــوة واإلرشـــاد  الجابر مدير إدارة 
الــديــنــي باملتسابق عــلــي عبدالرشيد 
الفائز باملركز الثالث بامتياز من بن 
ما يزيد على 89 متسابقًا من 55 دولة 
مـــشـــاركـــة عــلــى مــســتــوى دول الــعــالــم 
اإلســــامــــي، مــنــوهــًا فـــي الـــوقـــت نفسه 
باهتمام الدولة ورعايتها لشباب قطر 
ــرآن، واملــتــابــعــة املستمرة  ــقـ ــل الـ مــن أهـ

ــــال حـــلـــقـــات اإلتـــقـــان  لــلــحــفــاظ مــــن خـ
واألداء التي يشرف عليها قسم القرآن 
بــــاإلدارة، وفــق منهج  الكريم وعلومه 
الــقــرآن  نــوعــي ومتميز يختص بــأهــل 

من شباب قطر طوال العام.
ــــق عـــلـــي  ــابـ ــ ــــسـ ــتـ ــ ــه قــــــــدم املـ ــ ــبـ ــ ــانـ ــ مــــــن جـ
ــــوزارة  عــبــدالــرشــيــد صـــوفـــي الــشــكــر لـ
األوقــــــــــــــــاف والـــــــــشـــــــــؤون اإلســـــامـــــيـــــة 
لــجــهــودهــا املـــقـــدرة فـــي إعـــــداد طــاب 
ــة املـــشـــاركـــن  ــاصــ ــريــــم خــ ــكــ الـــــقـــــرآن الــ
فـــي املــســابــقــات الــدولــيــة مـــن الــشــبــاب 
الـــقـــطـــري. وحـــمـــد الـــلـــه عــلــى أن وفــقــه 
فـــي املــســابــقــة والــحــصــول عــلــى مــركــز 
مــتــقــدم، مـــؤكـــدًا فـــي الـــوقـــت نــفــســه أن 
الــتــي تبذلها  الــكــبــيــرة  الــجــهــود  هـــذه 
الوزارة تصب في مصلحة أهل القرآن 
عــلــى تثبيت حفظهم لكتاب  وتــعــمــل 
الله وإتقانهم له بالشكل الذي أصبح 
بــــه املـــتـــســـابـــق الـــقـــطـــري يـــنـــافـــس فــي 
املسابقات الدولية على املراكز األولى 

ولله الحمد واملنة.

فــــــــــــــــــــــي إطــــــــــــــــــــــار 
احـــــــــــــتـــــــــــــفـــــــــــــاالت 
اللجنة الثقافية 
بالنادي العربي 
الــــريــــاضــــي بــــاملــــشــــاركــــن بــمــســابــقــاتــه 
ــتـــي تــنــظــمــهــا ســنــويــًا  الــرمــضــانــيــة، والـ
الــشــبــابــيــة  بـــــإشـــــراف إدارة األنــــشــــطــــة 
بـــوزارة الثقافة والــريــاضــة، وبالتعاون 
مع وزارة األوقاف والشؤون اإلسامية، 
ــامـــت الــلــجــنــة الــثــقــافــيــة حــفــل تــكــريــم  أقـ
ــفـــائـــزيـــن بــمــســابــقــة الـــشـــيـــخ فـــهـــد بــن  الـ
جـــاســـم بـــن جــبــر آل ثـــانـــي فـــي دورتـــهـــا 
ــادي  ــنـ الـــثـــامـــنـــة عــــشــــرة، وذلــــــك بــمــقــر الـ
بــمــنــطــقــة اســلــطــة الـــجـــديـــدة وبــحــضــور 
ــمـــود عــبــدالــلــه  ــه مـــحـ ــلـ ــدالـ ــبـ األســـــتـــــاذ عـ
املـــشـــرف الـــعـــام عــلــى الــلــجــنــة الــثــقــافــيــة 
والسيد محمد سعيد العامري رئيس 
الــلــجــنــة الـــثـــقـــافـــيـــة، ولـــفـــيـــف مــــن لــجــان 
التحكيم واللجنة املنظمة، والفائزين 

وأولياء أمورهم.
املــســابــقــة منافسة شريفة  وقـــد شــهــدت 
بن املتسابقن، حيث شــارك فيها 120 
متسابقًا ومتسابقة، وبدأ حفل التكريم 
بـــتـــاوة آيـــــات الـــذكـــر الــحــكــيــم لــلــطــالــب 
محمد نعيم الحائز على املركز األول في 
ا، تا ذلــك كلمة لألستاذ  حفظ 20 جــزًء
عبدالله محمود شكر، وقــد شكر فيها 
ــنــــادي على  الــ املـــســـابـــقـــة، وإدارة  راعـــــي 
حـــرصـــهـــم عـــلـــى إقــــامــــة هـــــذه املــســابــقــة 
ســـنـــويـــًا بـــتـــنـــظـــيـــم كــــامــــل مـــــن الــلــجــنــة 
الــثــقــافــيــة بــالــنــادي خــدمــة ألهـــل الــقــرآن 

الكريم بدولتنا الحبيبة.
وفــــي ذات اإلطــــــار أعـــلـــن أمــــس اإلثــنــن 
الفائزين بمسابقة  بمقر النادي أسماء 
سعادة الوجيه/ علي بن خليفة الهتمي 
في دورتها الثانية عشرة، والتي سيتم 
الفائزين بجوائزها مساء اليوم  تكريم 
الــنــادي بمنطقة اسلطة الجديدة  بمقر 
عـــقـــب صـــــاة الــــتــــراويــــح، وقـــــد أســـفـــرت 
الفئة األولــى حفظ  نتيجة املسابقة في 
التالية أسماؤهم  ثاثة أجــزاء عن فــوز 
ــم: أوال  ــ بـــاملـــراكـــز األولــــــى والــتــكــريــم وهـ
الــبــنــن: املــتــســابــق عــبــد الــرحــمــن السيد 
ــلــــى املــــركــــز  عــــثــــمــــان أحــــمــــد وحــــصــــل عــ
نـــور  ــد مـــشـــتـــاق  ــمـ املـــتـــســـابـــق أحـ األول، 
ــــام وحـــصـــل عــلــى املـــركـــز الــثــانــي،  اإلســ
ــد الــــعــــامــــري  ــمـ ــتــــســــابــــق جــــاســــم مـــحـ املــ
وحــصــل عــلــى املــركــز الــثــالــث، املتسابق 
بــال عبدالرحمن محمد وحــصــل على 
املـــركـــز الــثــالــث مـــكـــرر، املــتــســابــق مــعــاذ 
أمـــــجـــــد مـــحـــمـــد أحـــــمـــــد وحـــــصـــــل عــلــى 
املــركــز الــثــالــث مــكــرر، املــتــســابــق محمد 
أشرف عبدالسميع وحصل على املركز 
السادس، املتسابق أسامة عبد الحكيم 
آل راجـــح وحــصــل على املــركــز الــســادس 

مـــكـــرر، املــتــســابــق عــبــدالــرحــمــن أشـــرف 
ــل عـــلـــى املـــركـــز  الـــســـيـــد مـــحـــمـــد وحــــصــ
السادس مكرر، املتسابق طلعت سعيد 
عبدالحميد وحصل على املركز الثامن، 
أيــمــن صــاح وحصل  املتسابق محمد 
على املركز الثامن مكرر. باإلضافة إلى 
تكريم الحاصلن على درجـــة النجاح 
بجوائز ترضية وهم املتسابقون: عبد 
الله علي أحمد علي مؤمن، وعمر أيمن 

صــــاح، ومــهــنــد أيــمــن صــــاح، والـــبـــراء 
أحمد سعد الدين، وعبد الرحمن أحمد 
ســعــد الــديــن، وعــبــد الــلــه محمد عــوالــي 

ساليفو.
ــز األولــــــــى مــن  ــ ــراكـ ــ وحـــقـــقـــت درجــــــــات املـ
الفتيات كل من: فاطمة محمد العامري 
املركز األول، وشيخة محمد العامري، 
ــة  ــشـ ــائـ ــــر خــــديــــجــــة، وعـ ــتـ ــ وســــامــــيــــة اخـ
خميس محمد، ولجن أحمد مصطفى 

عمر، وجنى أحمد مصطفى عمر، وجنة 
الفردوس أبو الخير وجميعهن حصلن 
على املراكز األولى مكرر، وعائشة أحمد 
محمد السيد املركز الثامن، وآية أشرف 
الــتــاســع، وتنعيمة  املــركــز  عبدالسميع 

محمد الله عبدالرب املركز العاشر.
ا حــقــق املــراكــز  وفـــي فــئــة حــفــظ 15 جـــزء
األولـــى كــل مــن املتسابقن: عبدالعزيز 
مــحــمــد الــســرحــي وحــقــق املـــركـــز األول، 

وعــبــدالــرحــمــن رفــيــق اإلســــــام، ومــعــاذ 
ــمــــى  ــلــ ــد، وســ ــ ــمــ ــ ــحــ ــ ــد مــ ــ ــيــ ــ ــســ ــ أشـــــــــــــرف الــ
املــركــز األول مكرر،  عبدالرحمن حسن 
ــبــــدالــــرحــــمــــن مـــحـــمـــد الــــلــــه بـــاملـــركـــز  وعــ
الخامس، وزايد عبدالسام أنور، وعبد 
ــاء أبــوبــكــر  ــمـ الــــرب يــوســف أحـــمـــد، وأسـ
محمد باملركز الخامس، ويوسف نور 
مــحــمــد املـــركـــز الـــتـــاســـع، وعــبــدالــرحــمــن 

وائل الزهار املركز العاشر.

قطر تحقق المركز الثالث في مسابقة تركيا الدولية للقرآن الكريم

النادي العربي يكرم الفائزين بمسابقة الشيخ فهد بن جاسم الـ»18«

َلها المتسابق علي عبدالرشيد صوفي مثَّ

12« ويكرمهم الليلة أعلن نتيجة مسابقة الهتمي »

¶  الرئيس التركي يكرم المتسابق القطري

¶  تكريم الفائزين بمسابقة الشيخ فهد بن جاسم
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تــعــزيــزا لــدورهــا 
ــي املـــســـؤولـــيـــة  ــ فـ
ــة  ــ ــيــ ــ ــاعــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ االجــ
وتـــــــشـــــــجـــــــيـــــــًعـــــــا 
لكوادرها املهنية، نظمت مجموعة إزدان 
القابضة حفل إفطارها السنوي لجميع 
موظفيها باملجموعة وشركاتها الثالث 
الــعــقــاريــة وإزدان  الــتــابــعــة وهـــي إزدان 
ــارك في  لــلــمــوالت، وشــ لــلــفــنــادق وإزدان 
الــحــفــل نــحــو 500 مــوظــف مـــن مختلف 

اإلدارات وبحضور قيادات املجموعة.
ظم الحفل في قاعة املاسة الفخمة 

ُ
وقد ن

بفندق إزدان الخليج الغربي وهو أحد 
املــمــلــوكــة للمجموعة.  املــمــيــزة  الــفــنــادق 
ــــر بـــعـــض املـــوظـــفـــن  ومــــــن جـــهـــتـــهـــم عــــبَّ
املشاركن عــن سعادتهم للمشاركة في 
هــذا الحفل ورحــبــوا بفخامة التنظيم، 
حيث توجهوا بالشكر لسعادة الشيخ 
ــلـــه آل ثــــانــــي مــؤســس  ثــــانــــي بــــن عـــبـــدالـ
فــنــادق إزدان  الشركة وفــريــق العمل فــي 
الخليج الغربي على تنظيم حفل بهذا 
الرقي والفخامة، وأن مشاركتهم تعبر 
عن روح الفريق الواحد بما يعزز العمل 

بإيجابية.
الــخــلــيــج  ــنــــدق إزدان  فــ إلــــــى أن  ــار  ــ ــــشـ ُيـ
ــر الـــفـــنـــادق  ــبـ ــد مــــن أكـ ــ الـــغـــربـــي هــــو واحــ
املــمــلــوكــة لــلــمــجــمــوعــة وأشـــهـــر الــفــنــادق 
فـــي قــطــر، ويــعــد الــوجــهــة املــثــالــيــة الــتــي 
الــــدوحــــة وقـــطـــر ســــواء  يــقــصــدهــا زوار 
ــارات العمل.  جـــاءوا كضيوف أو فــي زيــ

وتــبــلــغ ســعــة الــفــنــدق نــحــو 3000 غرفة 
ــنــــاح بـــطـــاقـــة اســتــيــعــابــيــة  فـــنـــدقـــيـــة وجــ
كبيرة وبمرافق شاملة ومتعددة يجعل 
مــن اإلقــامــة فيه تجربة مثالية تحظى 

بالفخامة.

ويــضــم الــفــنــدق قــاعــات مــمــيــزة تحرص 
ــم مـــخـــتـــلـــف  ــيــ ــظــ ــنــ املـــــجـــــمـــــوعـــــة عـــــلـــــى تــ
مــنــاســبــاتــهــا وفــعــالــيــاتــهــا فــيــه بفضل 
اإلمــكــانــات الهائلة واملــتــطــورة، ويمتلك 
ــال  ــمـ ــفـــنـــدق قــــاعــــات الجـــتـــمـــاعـــات األعـ الـ

بــــأجــــهــــزة صــــوتــــيــــة ومــــرئــــيــــة مــتــقــدمــة 
ــه  ــتــ ــافــ ــتــــضــ ــاســ ويـــــشـــــتـــــهـــــر الــــــفــــــنــــــدق بــ
لــلــمــنــتــخــبــات الــريــاضــيــة الــعــاملــيــة الــتــي 

تقصد الدوحة.
وتــعــد قــاعــة املــاســة هــي كــبــرى الــقــاعــات 

ــيـــث تــشــهــد  ــنــــدق، حـ ــفــ ــــودة فــــي الــ ــــوجــ املــ
ــــالت األعــــــــــــراس والـــــزفـــــاف  ــفـ ــ تـــنـــظـــيـــم حـ
الــحــفــالت، ويتمتع الفندق  وغيرها مــن 
بــطــاقــم عــمــل مــتــمــيــز وبـــكـــفـــاءة وخــبــرة 

كبيرة في مجال الفندق والضيافة.

500 من الموظفين بقاعة الماسة بفندق إزدان الخليج الغربي بحضور 

»إزدان القابضة« تنظم حفل إفطارها السنوي للموظفين

¶جانب من الموظفين المشاركين بحفل اإلفطار

¶  مبادرة فودافون بالتعاون مع »طلبات«

أعلنت فودافون قطر تبرعها بأكثر من 
14,000 وجبة إفطار في إطار مبادرتها 
الــجــاري  الــتــي أطلقتها مطلع رمــضــان 
بالتعاون مع شركة »طلبات«. وذهبت 
جـــمـــيـــع الــــوجــــبــــات لـــصـــالـــح بـــرنـــامـــج 
الــتــابــع لجمعية قطر  »إفـــطـــار صــائــم« 

الخيرية.
وتبرعت فودافون قطر تلقائًيا بوجبة 
إفــطــار نــيــابــة عــن كــل عميل قـــدم طلًبا 
عــن طريق تطبيق »طلبات« لتوصيل 

الطعام في الفترة من 16 إلى 26.
ــودافـــون قــطــر املــشــاركــة في  وأتـــاحـــت فـ
هــــــذه املــــــبــــــادرة لـــجـــمـــيـــع مــســتــخــدمــي 
تطبيق »طــلــبــات«، وقـــد القـــت املــبــادرة 
نــجــاحــا كـــبـــيـــرًا، وأثـــنـــى الـــعـــمـــالء على 
الرسائل التي وصلتهم مؤكدة تبرعهم 
الــتــلــقــائــي بــوجــبــات إفـــطـــار، وشـــاركـــوا 
ــذه الـــرســـائـــل عــلــى صــفــحــاتــهــم على  هــ

مواقع التواصل االجتماعي. 
ــمــــن بـــاقـــة  ــــي هـــــــذه املـــــــبـــــــادرة ضــ ــأتــ ــ وتــ
واسعة من أنشطة برنامج املسؤولية 
املجتمعية التي تنظمها فودافون قطر 
خــالل الشهر الكريم في إطــار حملتها 

الرمضانية »شكًرا من القلب«. 

ــال الــســيــد  ــ ــا عـــلـــى املـــــبـــــادرة، قـ
ً
وتــعــلــيــق

ــــور الـــــيـــــافـــــعـــــي، مــــديــــر  ــــظـ ــنـ ــ ــمــــد شـ مــــحــ
ــون  ــودافــ ــي فــ ــة فــ ــايــ ــرعــ الـــفـــعـــالـــيـــات والــ
قــــطــــر: »تـــتـــمـــتـــع فـــــودافـــــون قـــطـــر بــبــاع 
طــويــل فـــي مــجــال الــعــطــاء املــجــتــمــعــي، 
وقــد اعــتــدنــا فــي هــذا الشهر الــكــريــم أن 
نضاعف جهودنا في خدمة املجتمع. 
يسرنا التعاون مع »طلبات« في هذه 
املبادرة التي تحث أفراد املجتمع على 
نــشــر روح الــخــيــر والـــعـــطـــاء فـــي شهر 
رمضان الفضيل. كما نعتز بشراكتنا 
طويلة املدى مع جمعية قطر الخيرية 
الــتــي ســاعــدت برامجها فــي دعــم آالف 

املحتاجن«.
كـــمـــا عـــلـــق الـــســـيـــد فـــرانـــســـيـــســـكـــو دي 
سوسا، املدير العام لطلبات في قطر: 
ــــوم عـــبـــر هــــــذه املــــــبــــــادرة بــتــعــزيــز  ــقـ ــ »نـ
شـــراكـــتـــنـــا اإلســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مــــع شــركــة 
»فودافون«. نفخر بالدور الذي أديناه 
بتمكن هذا التبرع السخي من شركة 
»فــــــودافــــــون«. الـــطـــعـــام مــــن أســـاســـيـــات 
الــحــيــاة، والــســفــرة تشكل نقطة تجمع 
ــذا يـــســـرنـــا املـــشـــاركـــة بــهــذه  ــ لـــأحـــبـــة، لـ
املبادرة املعطاءة خالل الشهر الكريم«.

الــغــريــب مــديــر إدارة  وقـــال السيد علي 
التنمية املحلية بقطر الخيرية: »نعبر 
الــتــي تجمعنا  عــن اعــتــزازنــا بالشراكة 
مع »طلبات« ومع »فودافون قطر« عبر 
ــــذي تــنــفــذه  مـــشـــروع إفـــطـــار الــصــائــم الـ
قطر الخيرية لصالح حوالي مليوني 
شخص داخـــل وخـــارج قطر وفــي أكثر 
ــة حـــول الــعــالــم هـــذا الــعــام،  مـــن 30 دولــ
ومــنــهــا أكــثــر مــن 14000 وجــبــة إفــطــار 
ــقـــراء فــــي بـــنـــغـــالديـــش،  ــفـ ــلـ خـــصـــصـــت لـ
ــــون، ونـــــرى أن هــذه  ــــودافـ بــتــبــرع مـــن فـ
ــيـــة تــعــتــبــر نـــمـــوذجـــا  ــة الـــثـــالثـ ــراكــ الــــشــ
يــحــتــذى لــكــل الـــشـــركـــات واملـــؤســـســـات 
مــن أجــل الــتــعــاون والتكامل فــي مجال 
عمل الخير وخدمة املجتمع املحلي في 
املجاالت املختلفة في إطــار املسؤولية 

االجتماعية«.
ــبـــات«  ــلـ ــون قـــطـــر و«طـ ــ ــودافـ ــ يـــذكـــر أن فـ
تجمعهما شراكة بدأت منذ فبراير هذا 
العام بــاإلعــالن عن العرض املخصص 
 »Red« فــــــــودافــــــــون بــــــاقــــــات  لــــعــــمــــالء 
ــلــــى تــــوصــــيــــل مـــجـــانـــي  بــــالــــحــــصــــول عــ
 ،»Go وســريــع عند اســتــخــدام »طــلــبــات

خدمة طلبات للتوصيل.

فودافون قطر تتبرع بأكثر 
14,000 وجبة إفطار من 

ــــت Ooredoo أن فــــريــــق  ــنـ ــ ــلـ ــ أعـ
ــد قـــام  ــ املـــتـــطـــوعـــن بـــالـــشـــركـــة قـ
ــن جــاســم  ــارة مـــركـــز فـــهـــد بــ ــ ــزيـ ــ بـ
ــارة  ــ ــزيـ ــ ــي هــــــذه الـ ــ ــأتـ ــ ــلـــى، وتـ ــكـ ــلـ لـ
ــار أنــشــطــة املــســؤولــيــة  ضــمــن إطــ
االجتماعية للشركة خالل شهر 

رمضان املبارك. 
وخــالل الــزيــارة، قــدم املتطوعون 
الهدايا إلى املرضى، كما تحدثوا 
إلــــى عــــدد مـــن الــعــامــلــن بــاملــركــز 
والقائمن عليه وشكروهم على 
الجهود التي يبذلونها للعناية 

باملرضى. 
ــارات لــتــقــديــم  ــ ــزيـ ــ وتـــأتـــي هــــذه الـ
ــــالل  الـــــــدعـــــــم لــــلــــمــــرضــــى مـــــــن خـ
ــم عــــــــن قـــــرب  ــ ــهـ ــ ــعـ ــ الـــــــتـــــــواصـــــــل مـ
والــتــرفــيــه عــنــهــم، بــاإلضــافــة إلــى 

تقديم الهدايا لهم.
وتــــحــــرص Ooredoo عـــلـــى دعـــم 
مـــــرضـــــى الــــكــــلــــى فــــــي قـــــطـــــر، إذ 
ســــاهــــمــــت بــــإنــــشــــاء مــــركــــز فــهــد 
ــتـــاحـــه  ــتـ ــن جــــاســــم لـــلـــكـــلـــى وافـ ــ بـ
ــيــــر خــــدمــــات  ــتــــوفــ لــ عــــــــام 2010 
لــلــمــرضــى. ويضم  الــكــلــى  غسيل 
املــركــز منطقة حــديــثــة وواســعــة 

للمرضى، تتكون من 80 محطة 
لغسيل الكلى، و20 غرفة خاصة.
وعــــن هــــذه الــــزيــــارة، قــالــت مــنــار 
ــرة إدارة  ــديـ املـــريـــخـــي، مـ خــلــيــفــة 
ــات الــــعــــامــــة واتــــصــــاالت  ــعــــالقــ الــ
فـــــي Ooredoo قـــطـــر:  الــــشــــركــــة 
»تــــحــــرص Ooredoo عـــلـــى دعـــم 
ــي فـــــــي شـــتـــى  ــ ــلـ ــ ــحـ ــ املــــجــــتــــمــــع املـ
املــــجــــاالت، ويــعــد شــهــر رمــضــان 
فـــرصـــة مــنــاســبــة لــالجــتــهــاد في 
فعل الخير ومــســاعــدة اآلخــريــن. 
ــعــــداء بــتــواصــلــنــا  ــذا فــنــحــن ســ ــ لـ
املستمر مع مركز فهد بن جاسم 
للكلى واملرضى هناك، ونتمنى 
ــد أدخـــلـــنـــا الـــســـرور  أن نـــكـــون قــ
عـــلـــى قـــلـــوبـــهـــم، ســــــــواء بــــزيــــارة 
فريق املتطوعن أو الهدايا التي 

قدمناها لهم«.
يذكر أن هذه املبادرة هي واحدة 
ــبــــادرات الــتــي  مـــن الــعــديــد مـــن املــ
ــريـــق املـــتـــطـــوعـــن فــي  ــام بـــهـــا فـ ــ قـ
Ooredoo للتواصل مع املجتمع 
املحلي وتــقــديــم الــدعــم والــهــدايــا 
ــه خـــــــــالل شـــهـــر  ــ ــاتـ ــ ــئـ ــ ملــــخــــتــــلــــف فـ

رمضان.

متطوعو Ooredoo يزورون مركز 
فهد بن جاسم للكلى

Ooredoo جانب من زيارة متطوعي  ¶
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قـــــــــــــــــام الـــــــــهـــــــــال 
األحــمــر القطري 
بــرعــايــة مــبــادرة 
أطـــــــــلـــــــــقـــــــــتـــــــــهـــــــــا 
املـــتـــطـــوعـــة الـــقـــطـــريـــة عـــلـــيـــاء املــعــاضــيــد 
بعنوان »صندوق السعادة«، في حملة 
ــال بــهــدف  ــفــ خــيــريــة لــجــمــع ألـــعـــاب األطــ
غــــرس روح الـــعـــطـــاء وحــــب الــخــيــر بني 
األطــفــال والــنــشء فــي املجتمع القطري 
ــم الــنــفــســي  ــدعـ مــنــذ الـــصـــغـــر، وتـــقـــديـــم الـ
ــدانــــــي لــــأطــــفــــال الــــصــــغــــار فــي  والــــــوجــــ

املناطق املنكوبة واملحرومة.
ــام مــتــتــالــيــة، أشـــرفـــت  ــ ــدار 4 أيــ ــ فــعــلــى مــ
صــاحــبــة املــــبــــادرة بـــالـــتـــعـــاون مـــع قسم 
املــتــطــوعــني فــي الــهــال األحــمــر القطري 
عــلــى الـــركـــن الـــخـــاص بـــاملـــبـــادرة داخـــل 
ــي، مــن  ــتــ ــيــ مــــــــول دوحـــــــــة فـــســـتـــيـــفـــال ســ
 
ً
خــال الــتــواصــل مــع الجمهور وخــاصــة
األطــفــال، وتشجيعهم على التبرع بأي 
لعبة جــديــدة لديهم مــن أجــل طفل آخر 
محتاج وال يملك أي ألعاب، حيث يقوم 
الطفل املتبرع بتغليف اللعبة ووضعها 
داخــــل صـــنـــدوق يــحــمــل اســــم »صــنــدوق 
السعادة«، ليتلقى التهنئة من متطوعي 
ــلـــى روحــــه  الــــهــــال األحــــمــــر الـــقـــطـــري عـ

الجميلة وحسه اإلنساني النبيل.
ــالــــت عــلــيــاء  ـــن طــبــيــعــة املــــــبــــــادرة، قــ ــ وعـ

املـــبـــادرة: »صــنــدوق  املعاضيد صاحبة 
ــبـــادرة مــســتــمــرة لجمع  الــســعــادة هـــي مـ

األلـــعـــاب الــتــي تــكــون فــي حــالــة مــمــتــازة 
أو جديدة، ثم تغليفها ووضعها داخل 

صــنــاديــق عــلــى شــكــل هــديــة، وإرســالــهــا 
لــــــأطــــــفــــــال املـــــحـــــتـــــاجـــــني داخــــــــــــل قـــطـــر 

وخارجها«.
ــادرة  ــبــ وأضـــــافـــــت: »مـــــن أهـــــم أهـــــــداف املــ
رســــم االبـــتـــســـامـــة عــلــى وجـــــوه األطـــفـــال 
املــــشــــاركــــة  ــاجــــني، وغــــــــرس روح  ــتــ ــحــ املــ
والعطاء في قلوب أطفالنا، واستشعار 
ــن، ونـــشـــر قـــيـــم املــحــبــة  ــ ــريـ ــ ــانـــاة اآلخـ مـــعـ
ــــاون والـــــســـــام بــني  ــعـ ــ ــتـ ــ ــة والـ ــ ــداقـ ــ ــــصـ والـ
ــفـــي  ــاطـ ــعـ ــز الــــنــــمــــو الـ ــ ــزيـ ــ ــعـ ــ الـــــــنـــــــاس، وتـ
املــهــارات الحركية  والتعليمي وتطوير 
لدى األطفال املحتاجني من خال توفير 

فرصة اللعب لهم«.
وبــلــغ إجــمــالــي عـــدد الــلــعــب الــتــي تــبــرع 
بها األطــفــال خــال الحملة األولـــى التي 
احتضنها مــول دوحــة فستيفال سيتي 
لــعــبــة مــخــتــلــفــة األحــــجــــام، وهــو   6,577
مــا يعكس نــجــاح املــبــادرة فــي الــوصــول 
ــلــــوب الـــجـــمـــاهـــيـــر والـــتـــأثـــيـــر فــي  ــى قــ ــ إلــ
نفوس األطفال. وتؤكد علياء املعاضيد 
ــإذن  ــمـــات الــــقــــادمــــة ســتــشــهــد بــ أن الـــحـ
الــلــه تــزايــد إقــبــال األطـــفـــال عــلــى الــتــبــرع 
باللعب، في ظل انتشار الوعي بني هذه 
الفئة صغيرة السن بقيمة التبرع ولو 

بالقليل، حتى ولو بلعبة بسيطة.

»الهالل األحمر« يرعى مبادرة »صندوق السعادة«
أطلقتها المتطوعة القطرية علياء المعاضيد

¶  جانب من المبادرة 

ــهـــر رمــــضــــان فــــرصــــة مـــواتـــيـــة  ــعـــد شـ يـ
للوقوف مع النفس وبدء عادات صحية 
سليمة واملــحــافــظــة عليها، حــيــث يؤكد 
خــــبــــراء ســـبـــيـــتـــار، مــســتــشــفــى جـــراحـــة 
العظام والطب الرياضي في قطر، أنه ال 
يــوجــد أي ســبــب عــلــى اإلطــــاق للتوقف 
عن ممارسة التمارين في رمضان ما لم 
تكن هناك موانع طبية معروفة، بل كل 

ما عليك فعله أن تتمرن بحكمة.
ــمــــر الـــصـــيـــرفـــي،  ــور عــ ــ ــتـ ــ ــدكـ ــ ويـــــقـــــول الـ
الرياضي في سبيتار:  الطب  أخصائي 
»إن كـــل مـــا عــلــى الـــريـــاضـــي فــعــلــه هو 
تعديل تمارينه بما يتناسب مع الصيام 

وأن كلمة السر تكمن في االعتدال«.
ويعرف الصيرفي االعتدال في التمارين 
مــن مــنــظــور طــبــي ريــاضــي بــأنــه إيــجــاد 
التوازن بني السعرات الحرارية املكتسبة 
واملــســتــهــلــكــة مــن خـــال الــتــحــكــم بشدة 
ــى أنـــه  ــ ــن. ويـــشـــيـــر إلـ ــاريـ ــمـ ــتـ ــيـــت الـ وتـــوقـ
أن  ــــوزن فيجب  ال نــريــد خــســارة  حينما 
الحرارية  الــســعــرات  تستهلك أجسامنا 
أكثر مما تكتسب، بحيث يبدأ تقويض 
مـــخـــزون الــطــاقــة الــفــائــض مـــن الـــدهـــون 
والسكريات في الجسم، لكنه يشير إلى 
ا إن 

ً
أن هذا قد ينطوي على خطورة أيض

أخــل الــريــاضــي بــالــتــوازن بــني السعرات 
أثــنــاء  الــحــراريــة املستهلكة واملــكــتــســبــة 

الصيام باإلفراط في التمارين.
وعــلــل الــصــيــرفــي ذلـــك بــقــولــه إن الــقــيــام 
بــالــتــمــاريــن أثـــنـــاء الـــصـــيـــام يــعــنــي أنــنــا 
الطاقة دون إعــادة تعبئتها  نقوم بحرق 
معتمدين عــلــى مــخــزون أجــســامــنــا من 
السكريات والــدهــون، لكن هــذا املخزون 
ال يستطيع تأمني طاقة فورية ومستمرة 
التي تقوم بتمارين مفرطة  ألجسامنا 
وطويلة أثناء الصيام مما يمكن أن يقود 
ــدان الــطــاقــة  ــقـ ــاء وفـ ــيـ إلــــى حــالــة مـــن اإلعـ

ــار مــضــرة  ــ ــتـــي قـــد يــتــرتــب عــلــيــهــا آثـ والـ
على صحتنا. وأوصـــى خبير سبيتار 
ــادات  ــ الــريــاضــيــني بمجموعة مــن اإلرشـ

ومن بينها:
القيام بتمارين قصيرة املدة خفيفة إلى 
النهار، فهي تؤدي  أثناء  الشدة  معتدلة 

الغرض بشكل جيد.
تجنب الوصول إلى مرحلة اإلجهاد في 
أثــنــاء الصيام مــع األخــذ بعني  التمارين 
الداخل  التمارين في  االعتبار ممارسة 
وفــــي درجـــــة حــــــرارة مــعــتــدلــة ال سيما 
حينما تكون درجة الحرارة مرتفعة في 

الخارج.
يــمــكــن الــقــيــام بــالــتــمــاريــن قــبــل اإلفــطــار 
بساعة أو ساعتني، حيث تكون الفرصة 
مـــتـــاحـــة لـــتـــعـــويـــض الـــطـــاقـــة والـــســـوائـــل 

مباشرة عند اإلفطار.
احـــرص عــلــى شـــرب كــمــيــات كــافــيــة من 
املـــــاء والـــســـوائـــل فـــي الــلــيــل لــكــي يبقى 

جسمك مرتويا أثناء نهار الصيام.
يــفــضــل تـــأجـــيـــل مـــمـــارســـة الـــريـــاضـــات 
األكــــــثــــــر شــــــــدة كــــتــــمــــاريــــن الـــــصـــــاالت 
ــا بعد  ــى مـ ــ ــدم إل ــقـ ــرة الـ الــريــاضــيــة أو كــ
ــــى ثــــاث ســاعــات  اإلفـــطـــار بــســاعــتــني إل

على األقل.
ــتـــوازن أثــنــاء  تــنــاول الــطــعــام الــصــحــي املـ
ــار، تــجــنــب األطــعــمــة عــالــيــة  ــطــ فـــتـــرة اإلفــ
الــدهــون والــســكــريــات يــســاعــد عــلــى أداء 
الــتــمــاريــن بــكــفــاءة أعــلــى والـــوصـــول إلــى 

هدفك بشكل أسرع.
تمرن بحكمة وانتبه ألي أعراض جديدة 
أثـــنـــاء أو بعد  أو غــيــر اعــتــيــاديــة تــظــهــر 
الــتــمــريــن، واســتــشــر طبيبك عند ظهور 
أي مــنــهــا وتــعــرف جــيــًدا عــلــى املــشــاكــل 
التي تعاني منها كداء  املزمنة  الصحية 
الــدم وتمرن  ارتــفــاع ضغط  أو  السكري 

وفقا ملشورة الطبيب.

سبيتار يوجه عشاق الرياضة 
لالعتدال في التمارين

املــــرحــــلــــة  إلــــــــى  تـــــأهـــــل 25 مـــتـــســـابـــقـــا 
ــزة كـــتـــارا  ــائــ ــي جــ نـــصـــف الـــنـــهـــائـــيـــة، فــ
ــا الــثــالــثــة،  ــهــ ــرآن فـــي دورتــ ــقــ لـــتـــاوة الــ
الــتــي تنظمها املؤسسة العامة للحي 
الــــثــــقــــافــــي »كـــــــتـــــــارا«، ضــــمــــن بـــرنـــامـــج 
تــلــفــزيــونــي يــعــرض يــومــيــا طــــوال أيــام 
شــهــر رمـــضـــان املـــبـــارك عــلــى تــلــفــزيــون 
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األوقاف والشؤون اإلسامية.
وسوف يتنافس املتسابقون الـ 25 على 
الــتــي سيعلن  املــراكــز الخمسة األولــــى 
عنها في الحلقة النهائية، املقرر بثها 

في نهاية شهر رمضان الفضيل.
املــغــرب البلدان املتأهلة إلى  ويتصدر 
ـــ 6 مـــتـــســـابـــقـــني، تــلــيــه  ــة بــ ــلـ هـــــذه املـــرحـ
الــجــزائــر والـــعـــراق بـــ 3 مــتــســابــقــني من 
ــا والــيــمــن  ــوريــ ــلـــد، ثــــم مـــصـــر وســ كــــل بـ
والــفــلــبــني بــمــتــســابــقــني اثـــنـــني مـــن كل 
بلد، فيما تأهل متسابق واحد من كل 
إيــران واألردن وليبيا وموريتانيا  من 

وتونس.
 وتتكون لجنة تحكيم األحكام وقواعد 
التجويد من الدكتور أحمد املعصراوي، 
والــداعــيــة الشيخ عبدالرشيد صوفي 
والــــقــــارئ الــشــيــخ مــحــمــود الـــعـــكـــاوي. 
ــة الــــصــــوت فــتــتــألــف  ــذوبــ أمـــــا لــجــنــة عــ
مـــن األســـتـــاذ عـــاصـــم الــبــنــي، والــشــيــخ 
بــهــلــول ســعــيــد أبـــوعـــرقـــوب والــدكــتــور 

ــالـــي، حـــيـــث أشـــــادت  مــحــمــد أمـــــني مـــشـ
لجنتا التحكيم بمستوى املــشــاركــني 
من حيث األداء والصوت وتمكنهم من 
قواعد التجويد، كما قدمت اللجنتان 
مـــاحـــظـــات تــتــعــلــق بــبــعــض األحـــكـــام 
مثل اإلخــفــاء واملـــد ثــم طريقة توظيف 
املــقــامــات الــصــوتــيــة بــمــا يــتــنــاســب مع 

مقام ومضامني آيات التاوة.
القارئ املغربي أكرم البوعزاوي  وعّبر 
الــدور نصف النهائي عن  إلــى  املتأهل 
سعادته بالتأهل، معربا عــن أمله في 
أن يصل إلى املرحلة النهائية ومنصة 
التتويج في هذه الجائزة التي أصبح 
ــيـــر بـــــني الــــــقــــــراء عــلــى  ــبـ ــهــــا صـــــــدى كـ لــ
مستوى العالم. وأشاد أكرم البوعزاوي 
من املغرب بمستوى املشاركني املتميز 
في هذه الــدورة وبكفاءة أعضاء لجنة 
التحكيم ودقــة ماحظاتهم، ســواء من 
نــاحــيــة قــواعــد الــتــجــويــد واألحـــكـــام أو 
مـــن نــاحــيــة املــقــامــات الــصــوتــيــة، وهــو 
مــا يجعل تــأهــل أي مــشــارك للتنافس 

النهائي أمرًا صعبا.
ومــن جهته، أكــد الــقــارئ خــالــد مــامــادا 
من الفلبني أن الجائزة تحظى بسمعة 
طيبة فــي دول آســيــا عموما والفلبني 
عــلــى وجــــه الـــخـــصـــوص، ويـــشـــرف كل 
قارئ شاب أن يشارك في هذه الجائزة، 
خاصة مــع وجــود شيوخ أكــفــاء وقــراء 
ــارك  ــو مــــا يــكــســب املـــشـ ــ مـــعـــروفـــني، وهـ

تجربة مثمرة.
وشــارك في هذه الــدورة 100 متسابق، 
تم اختيارهم من بني 1700 من مختلف 
األقطار العربية وغير العربية، وتبث 
حلقات منافسات جائزة كتارا لتاوة 
الــقــرآن يوميا على تلفزيون قطر قبل 
اإلفــطــار، ويــعــاد بــث الحلقة فــي اليوم 

التالي الساعة الواحدة ظهرا.
وتـــبـــلـــغ قـــيـــمـــة الــــجــــوائــــز املــخــصــصــة 
لــجــائــزة كـــتـــارا لـــتـــاوة الـــقـــرآن مليونا 
ونــصــف املــلــيــون ريـــال قــطــري، يحصل 
ألــف  بـــاملـــركـــز األول عــلــى 500  الـــفـــائـــز 
ريــــال قــطــري، والــفــائــز بــاملــركــز الــثــانــي 
على 400 ألف ريال، والثالث ينال 300 
الرابع  الفائز  ألــف ريـــال، فيما يحصل 
على 200 ألف ريال، أما صاحب املركز 
الخامس فيحصل على 100 ألف ريال 

قطري.
يــشــار إلـــى أن املــؤســســة الــعــامــة للحي 
الثقافي »كــتــارا«، أطلقت جائزة كتارا 
لتاوة القرآن، التزاما بدورها الثقافي 
ــد فــــي الــــوطــــن الــعــربــي  ــرائــ ـ الـــديـــنـــي الــ
واإلســــــامــــــي، ولــتــشــجــيــع واكـــتـــشـــاف 
املــــواهــــب املــتــمــيــزة فـــي قــــــراءة وتــــاوة 
الله عز وجــل، وتقديمها للعالم  كتاب 
قراء متميزين في تاوة القرآن الكريم 
وفــق قــواعــد علم التجويد واملــقــامــات، 

للوصول إلى أجمل وأعذب األصوات.

25 متسابقًا إلى نصف نهائي تأهل 
 جائزة كتارا لتالوة القرآن

تنظمها المؤسسة العامة للحي الثقافي
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ــر  ــطــ وقـــــــــعـــــــــت قــ
الــــــــــخــــــــــيــــــــــريــــــــــة 
والهالل األحمر 
ــقــــطــــري أمـــس  الــ
مــذكــرة تفاهم بهدف تنظيم التعاون 
بينهما وتحقيق األهــــداف املشتركة 
ــال بـــنـــاء  ــجــ ــــي مــ ــاءة وفـــعـــالـــيـــة فـ ــفــ ــكــ بــ
ــقــــدرات، وحــشــد املــــــوارد، والــتــعــاون  الــ
في تنفيذ برامج ومشاريع إنسانية، 
واالســــتــــفــــادة مــــن الـــخـــبـــرات وتـــبـــادل 
الــتــجــارب واملــعــلــومــات واملــعــرفــة بني 

الطرفني.
وقع االتفاقية عن قطر الخيرية السيد 
يــوســف بـــن أحــمــد الــــكــــواري الــرئــيــس 
التنفيذي، فيما وقعها السيد علي بن 
حسن الــحــمــادي األمـــني الــعــام للهالل 

األحمر القطري.
واتــفــق الــطــرفــان وفــقــا ملــذكــرة التفاهم 
عـــلـــى الـــتـــعـــاون فــــي تــنــفــيــذ مــــبــــادرات 
مشتركة وتبادل للمعلومات املتعلقة 
باألوضاع اإلغاثية واإلنسانية داخل 
املــنــاطــق املــنــكــوبــة واألزمـــــات، وتنفيذ 
بــرامــج ومــشــاريــع إنسانية فــي أماكن 
الـــتـــواجـــد الـــقـــانـــونـــي ألحــــد الــطــرفــني، 
بجانب االستفادة من قدرات الطرفني 
وتبادل الخبرات واملساعدة في إدارة 

تنظيم العمل املؤسسي.
ــا نــــصــــت املــــــذكــــــرة فـــيـــمـــا يــتــعــلــق  ــمــ كــ
ــراف  ــ ــ ــتـ ــ ــ ــــى االعـ ــلـ ــ ــد املـــــــــــــــــوارد، عـ بــــحــــشــ
املــتــبــادل بــالــقــدرات الخاصة واملــيــزات 
التفضيلية لكل طرف وخدمة املصالح 
واملـــنـــافـــع املـــتـــبـــادلـــة الـــتـــي تــجــســدهــا 
أهــــــداف الـــتـــعـــاون املـــشـــتـــرك، وتــنــظــيــم 

حمالت مشتركة بني الطرفني.
وأكد السيد يوسف بن أحمد الكواري 
الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لــقــطــر الــخــيــريــة 
ــيـــع، عـــلـــى أن  ــتـــوقـ فــــي كــلــمــتــه عـــقـــب الـ
ــعــــاون والـــتـــنـــســـيـــق بــــني الـــجـــهـــات  ــتــ الــ
املـــشـــتـــرك  ــام  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــة واالهـ ــعــــالقــ الــ ذات 
على مستوى املــؤســســات والــشــركــات 
يكتسب أهمية كبيرة ألن من شأنهما 
الـــــــوصـــــــول ألفـــــضـــــل الــــنــــتــــائــــج عــلــى 
مــســتــوى تــحــقــيــق األهـــــــداف املـــرجـــوة 

لهذه املؤسسات، والتكامل في مجال 
املــعــارف والــخــبــرات، واالســتــفــادة من 

املزايا التفضيلية الخاصة بكل منها، 
واختصار الكثير من الوقت والجهد.

وقـــال الــكــواري إنــه ومــن هــذا املنطلق 
ــرة الــتــفــاهــم  ــذكــ ــّول كـــثـــيـــرا عـــلـــى مــ ــعــ نــ
التي وقعتها قطر الخيرية مع الهالل 
األحــمــر الــقــطــري، مــعــربــا عــن أمــلــه في 
إيــجــابــيــة على  بـــصـــورة  تــنــعــكــس  أن 
ــاء  ــقـ مــســتــوى أدائــهــمــا املــهــنــي، واالرتـ
بالعمل اإلنــســانــي ملنظمات املجتمع 
املدني في دولة قطر، وفعالية تأثيره 
ــة  ــدولــ ــز مـــخـــرجـــاتـــه داخــــــــل الــ ــزيــ ــعــ وتــ

وخارجها.
وحــــث املـــســـؤولـــني مـــن الـــطـــرفـــني على 
تــرجــمــة بــنــود هـــذه املـــذكـــرة إلـــى واقــع 
عملي ملموس، لكي نقطف معا ثمار 
هذا التعاون والتنسيق، ونكرس دور 
قــطــر الــــريــــادي فـــي الــعــمــل اإلنــســانــي 

والتنموي على مستوى العالم.
ـــر الـــســـيـــد عـــلـــي بــــن حــســن  بـــــــدوره عـــبَّ
الحمادي األمــني العام للهالل األحمر 
القطري عن سعادته بتوقيع االتفاقية 
مـــع قــطــر الــخــيــريــة لــلــتــعــاون مـــن أجــل 

تــجــويــد الــعــمــل الــخــيــري بــشــكــل أكــبــر 
على املستويني الداخلي والخارجي. 
وقــــال إنــــه وبــحــكــم أن الـــهـــالل األحــمــر 
ــي الـــحـــركـــة  ــ ــل فـ ــاعــ ــقــــطــــري عـــضـــو فــ الــ
ــــي تــشــمــل  ــتـ ــ اإلنــــســــانــــيــــة الـــــدولـــــيـــــة الـ
الــلــجــنــة الـــدولـــيـــة لــلــصــلــيــب األحـــمـــر، 
واالتحاد الدولي لجمعيات الصليب 
األحــمــر والــهــالل األحــمــر، وشــبــكــة من 
الجمعيات الوطنية في أكثر من 190 
بــلــدًا حــــول الـــعـــالـــم، فــــإن ذلــــك سيفتح 
آفاقا جديدة للعمل املشترك مع قطر 
الــخــيــريــة وســتــكــون لــنــا فـــرصـــة أكــبــر 
للعمل سويا كشركاء في مجال العمل 

اإلنساني في جميع أنحاء العالم.
لـــهـــذه  ــكــــون  الــــحــــمــــادي أن يــ وتـــمـــنـــى 
االتفاقية دور إيجابي لخدمة العمل 
ــة قطر  ــ ــارج دولـ ــ ــــل وخــ اإلنـــســـانـــي داخـ
ودافـــعـــا لــلــطــرفــني إلــــى األمـــــام بحيث 
تفتح لنا الطريق للعمل في املجاالت 

املختلفة.

نـــــــــظـــــــــم مـــــــركـــــــز 
شباب الظعاين 
ــتـــابـــع لــــــوزارة  الـ
الــــــــــــثــــــــــــقــــــــــــافــــــــــــة 
والرياضة، حفل تكريم وتوزيع جوائز 
املسابقات الرمضانية للقرآن الكريم 
ودوري كرة القدم الرمضاني، حيث تم 
الــقــرآن الكريم  تــوزيــع جــوائــز مسابقة 
ــد تــم  ــ الـــرمـــضـــانـــيـــة لـــعـــام 1440هــــــــــ، وقـ
تــكــريــم املــتــســابــقــني مـــن جــانــب السيد 
املــديــر والسيد  نــائــب  فـــؤاد املضاحكة 

عيسى ناصر الحميدي املدير املالي.
حــيــث فـــاز بــاملــركــز األول فـــي جـــزء عم 
وتبارك تنعيم محمود ويعتبر أصغر 
ــوات، وفـــاز  ــنــ مــتــســابــق عـــن عــمــر 8 ســ
باملركز األول فــي فئة 5 أجـــزاء أسامة 
عــبــد الــســتــار واملـــركـــز الــثــانــي كـــان من 
نصيب ميمون حافظ، كما فاز باملركز 
فــئــة 10 أجــــــزاء أحـــمـــد عبد  فـــي  األول 
القرآن  الستار، وفاز باملركز األول فئة 
كامال مهند محمد، واملركز األول مكرر 

حسن حافظ.
كما تــم تــوزيــع جــوائــز مسابقة دوري 
ــدم الـــرمـــضـــانـــي الـــتـــي أقــامــهــا  ــقـ كــــرة الـ
ــــني وفـــــــــاز بـــاملـــركـــز  ــومـ ــ ــز ملـــــــدة يـ ــ ــركــ ــ املــ
الــثــانــي  ــز  ــركــ ــثــــورة واملــ الــ فـــريـــق  األول 
فــريــق الـــســـودان واملــركــز الــثــالــث فريق 
السوريني. وكــان قد نظم مركز شباب 
ــلــــدوري الـــرمـــضـــانـــي لــكــرة  الــظــعــايــن لــ
الــقــدم بمقر املــركــز بــمــشــاركــة 10 فــرق 
مــن أعــمــار 18 عاما على مــدار يومني، 

ــم تــنــظــيــم مــســابــقــة الـــقـــرآن الــكــريــم  وتــ
بالتعاون مع وزارة األوقاف بمشاركة 
نـــحـــو 80 مــتــســابــقــا، و50 مــتــســابــقــة 
مـــن أهـــالـــي مــنــطــقــة أم قــــرن واملــنــاطــق 

املحيطة باملركز.

ومـــن جــانــبــه أكـــد الــســيــد نـــواف محمد 
املضاحكة مدير مركز شباب الظعاين: 
ــدروس الرمضانية  ــ إن املــســابــقــات والـ
شـــهـــدت حـــضـــورًا جــمــاهــيــريــا مــمــيــزًا، 
 بعد أخـــرى، حيث تعد فرصة 

ً
نسخة

اللــتــقــاء الــجــمــاهــيــر بــعــد اإلفـــطـــار من 
خالل جو رمضاني مميز.

يــــقــــيــــم عــــــــددا  املــــــــركــــــــز  وأضـــــــــــــــاف أن 
مـــــن األنــــشــــطــــة الـــثـــقـــافـــيـــة والـــديـــنـــيـــة 
واالجتماعية والرياضية خالل الشهر 

املـــــبـــــارك، كـــمـــا قــمــنــا بــتــنــظــيــم إفـــطـــار 
جماعي بمركز شباب الظعاين ألهالي 
 عن األنشطة الترفيهية 

ً
املنطقة فضال

واالجـــتـــمـــاعـــيـــة املـــســـتـــمـــرة عـــلـــى مــــدار 
الشهر.

لتحقيق األهداف المشتركة بكفاءة في مجال بناء القدرات وحشد الموارد

شملت تكريم دوري كرة القدم ومسابقة القرآن الكريم

قطر الخيرية والهالل األحمر القطري يوقعان مذكرة تفاهم

توزيع جوائز الفائزين في المسابقات الرمضانية بشباب الظعاين

¶  الكواري والحمادي يتبادالن وثائق االتفاقية

¶  تكريم الفائزين في مسابقات الظعاين

¶  لقطة جماعية لمسؤولين من قطر الخيرية والهالل األحمر القطري



07
ملحق يومي تصدره  بمناسبة

Issue No 23 - Tuesday 28 May 2019

العدد 23
الثالثاء 23 رمضان 1440 هـ ــ 28 مايو 2019

عـــــبـــــد الــــرحــــمــــن 
بــــــــن عـــــــــــوف هـــو 
أحـــــــد الـــثـــمـــانـــيـــة 
ــقــــن إلــــى  ــابــ الــــســ
اإلسالم وأحد العشرة املبشرين بالجنة، 
وأحــــــد الـــســـتـــة أصــــحــــاب الــــشــــورى يـــوم 
ــفــــاروق، وأحـــد  اخــتــيــار الــخــلــيــفــة بــعــد الــ
الــنــفــر الـــذيـــن كـــانـــوا ُيــفــتــون فـــي املــديــنــة 
ورســول الله صلوات الله وسالمه عليه 

ي املسلمن. 
َ
حّي قائم بن ظهران

كان اسمه في الجاهلية عبد عمرو، فلّما 
أســلــم دعـــاه الـــرســـول الــكــريــم صــلــى الله 

عليه وسلم عبد الرحمن.
أســـلـــم عــبــد الـــرحـــمـــن بـــن عــــوف قــبــل أن 
يــدخــل الــرســول الــكــريــم صلى الــلــه عليه 
وسلم دار )األْرقم( في مكة، كان الرسول 
الــلــه عليه وســلــم يــدعــو فيها إلى  صلى 
ــن عــبــد مــنــاف  ــم بـ ــي لـــأرقـ اإلســـــــالم، وهــ
املخزومي، وكانت تسّمى )دار اإلسالم( 
ــي بـــكـــر الــصــديــق  ــ وذلــــــك بـــعـــد إســــــالم أبـ

بيومن اثنن.
ِقيُه 

َ
ولِقَي من العذاب في سبيل الله ما ل

املــســلــمــون األّولــــــــون فـــصـــَبـــَر وصـــبـــروا، 
 وصـــدقـــوا، وفــّر 

َ
وثــبــَت وثــبــتــوا، وصــــدق

بدينه إلى )الَحَبشة(، كما فّر كثير منهم 
بدينه.

 للرسول صلى الله عليه وسلم 
َ
ِذن

ُ
ا أ

ّ
ومل

وأصحابه بالهجرة إلى املدينة كان في 
طــلــيــعــة املــهــاجــريــن الـــذيـــن هـــاجـــروا لله 

ورسوله.
ــلـــوات الـــلـــه عليه   الـــرســـول صـ

َ
ــذ ــ ــا أخـ ــ ـ

ّ
ومل

يــؤاخــي بــن املهاجرين واألنــصــار آخى 
بينه وبــن ســعــِد بــن الــربــيــع األنــصــاري 
رضــي الــلــه عــنــه، فــقــال سعد ألخــيــه عبد 
خــــــّي.. أنـــا أكــثــُر 

ُ
الــرحــمــن بـــن عــــوف: أي أ

أهل املدينة مااًل، وِعندي ُبستاناِن، ولي 
امــرأتــاِن، فانظر أي ُبستانّي أحــّب إليك 
حتى أخرَج لك عنه، وأّي امرأتّي أرضى 

قها لك.
ّ
عندك حتى أطل

فــقــال عــبــد الــرحــمــن ألخــيــه األنـــصـــاري: 
بــــارَك الــلــه لـــَك فــي أهــلــَك ومــالــك… ولكن 
ــه عــلــيــه فجعل 

ّ
ـــنـــي عــلــى الـــســـوق.. فــدل

ّ
ُدل

 يــشــتــري ويــبــيــع، ويــربــُح 
َ

ــجــُر، وطــِفــق
ّ
يــت

ويّدخر.
ــا هــــو إال قــلــيــل حـــتـــى اجـــتـــمـــع لــديــه  ــ ومـ
مهر امـــرأة فــتــزّوج، وجــاء الــرســول عليه 
الــصــالة والــســالم وعليه ِطــيــٌب، فــقــال له 
الـــرســـول صــلــوات الــلــه عــلــيــه: )َمــْهــَيــْم يا 

فيد 
ُ
عبد الرحمن( - ِمْهَيْم: كلمة يماِنية ت

االستفسار والتعّجب.
ــال: )ومــــــا أعــطــيــت  ــقــ ــال: تـــــزّوجـــــت.. فــ ــقــ فــ

زوجك من املهِر ؟!(.
قال: وزن نواة من ذهــب.. قال صلى الله 
عليه وسلم: )أْوِلــْم، ولو بشاة، بارك الله 

لَك في ماِلك(..
الــدنــيــا عليَّ  الــرحــمــن: فأقبلِت  قــال عبد 
لــو رفــعــُت حجرًا لتوقعت  حتى رأيتني 

ة.
ّ

أن أِجد تحته ذهبًا أو فض

ما ترك للدنيا في قلبه قيد أنملة

عبد الرحمن بن عوف الصحابي الملياردير

عــبــد  ــُر  ــيــ عــ ــــت  ــِدمـ ــ قـ يــــــوم  ــي ذات  ــ فـ
ــــوف عـــلـــى املـــديـــنـــة،  الـــرحـــمـــن بــــن عـ
راحلة،  فة من سبعمائة 

ّ
وكانت مؤل

الطعام،  وهــي تحمل على ظهورها 
واملتاع، وكل ما يحتاج إليه الناس.

ــى رّجــت 
ّ
فــمــا إن دخــلــِت املــديــنــة حــت

لها دوي  وُســِمــع  رّجـــا،  بها  األرض 
ــوان  وضـــّجـــة، فــقــالــت عــائــشــة رضــ
الــرّجــة؟.. فقيل  هــذه  مــا  الله عليها: 
بــن عــوف..  الرحمن  لعبد  لها: عيٌر 
 الُبّر، والدقيق، 

ُ
سبعمائة ناقة تحمل

والطعام. فقالت عائشة رضوان الله 
أعطاه في  لُه فيما  الله  بارَك  عليها: 

ثواُب اآلخرة أعظم.
َ
الدنيا، ول

ــنــوق، كـــان الخبُر  ال  أن تــبــُرك 
َ

وقــبــل
 إلى عبد الرحمن بن عوف، 

َ
ِقل

ُ
قد ن

املؤمنني  أّم  مــقــالــة  إن الَمــســت  فــمــا 
ــُه حـــتـــى طـــــار مـــســـرعـــا إلـــى  ــ ــَع ــمــ َســ
شهُدِك يا أّمه أّن هِذه 

ُ
عائشة وقال: أ

وأقتابها  بأحمالها  العير جميعها 
وأحالسها في سبيل الله.

الصالة  الرسول عليه  بقيت دعوة   
والـــســـالم ِلــعــبــد الــرحــمــن بـــن عــوف 
امتّدت  ما  له 

ّ
ظل

ُ
ت له  الله  ُيــبــارك  بــأن 

ى غدا أغنى الصحابة 
ّ
به الحياة، حت

ــراًء… لـــِكـــَن عبد  ــ ــ غــنــى وأكـــثـــرهـــم ث
الــرحــمــن بــن عـــوف جــعــل ذلـــك املــال 
ــلــــه ومــــرضــــاة  ــ ــــه فــــي مــــرضــــاة ال

ّ
ــل كــ

رســـولـــه، فــكــان ُيــنــفــقــه بــكــلــتــا يــديــه 
، وســــــّرًا وإعــــالنــــا، 

ً
يــمــيــنــا وشــــمــــاال

حيث تصّدق بأبعني ألف درهم من 

بأربعني دينارا  أتبعها  ثــّم  الفضة، 
ذهـــبـــا، ثـــم تـــصـــّدق بــمــائــتــي أوقــيــة 
ثّم حمل مجاِهدين في  الذهب،  من 
فــرس،  عــلــى خمسمائة  الــلــه  سبيل 
 مــجــاهــديــن آخـــريـــن على 

َ
ثـــّم حــمــل

ألف وخمسمائة راِحلة. 
ــد الـــرحـــمـــن بــن  ــبـ ـــــــا حــــضــــرت عـ

ّ
ومل

ِمن   خلقا كثيرًا 
َ

أعتق الوفاة  عــوف 
مماليكه.

ــى لــكــل رجـــل بــقــَي مـــن أهـــِل  ــ وأوصـ
)بــــــــدٍر( بـــأربـــعـــمـــائـــة ديــــنــــاٍر ذهـــبـــا، 
فـــأخـــذوهـــا جــمــيــعــا، وكــــان عــددهــم 

مائة.
 واحــــــدة مـــن أّمـــهـــات 

ّ
وأوصــــــى لـــكـــل

املــؤمــنــني بــمــاٍل جــزيــٍل، حــتــى أّن أّم 
ــنـــني عـــائـــشـــة - رضـــــــوان الــلــه  املـــؤمـ
ــا كـــانـــت تــدعــو  عــلــيــهــا - كـــثـــيـــرًا مــ
ــاِء  ــن مــ ــول: )ســــقــــاُه الـــلـــه مــ ــقـ ــتـ ــه فـ ــ ل

الّسلسبيل(.
ــف ِلــورثــتــه 

ّ
ــه خــل

ّ
ـــه بــعــد ذلــك كــل

ّ
ثــّم أن

 ال يــكــاد ُيــحــصــيــه الــعــّد، حيث 
ً
ــاال مـ

ترَك ألف بعير، ومائة فرس، وثالثة 
آالف شــــاة، وكـــانـــت نـــســـاؤه أربــعــا 
 ربــــع الــثــمــن الـــــذي خــــّص كــل 

َ
فــبــلــغ

واحدة منهّن ثمانني ألفا.

قّسم  ما  والفضة  الذهب  وتــرَك من 
ــرت 

ّ
بــني ورثــتــه بــالــفــؤوِس حتى تــأث

ذلك   
ّ

كــل تقطيعه.  الرجال من  أيــدي 
الله  الله صلى  بفضِل دعوة رسول 

عليه وسلم بأن ُيبارَك لُه في َماِله.
ــم يــفــن عــبــد  ـــه لـ

ّ
ــال كـــل ــ ــك املـ ــ لـــكـــّن ذل

الرحمن بن عوف، ولم يغّيره، فكان 

لــم  مــمــالــيــكــه  بـــني  رأوه  إذا  الـــنـــاس 
ُيفّرقوا بينه وبينهم.

ـــَي ذات يـــوم بــطــعــام - وهــو  ــ أِت وقـــد 
 

َ
صائم - فنظَر إليه ثّم قال: لقد قِتل
ي 

ّ
ُمصعب بن ُعمير - وهو خيٌر من

ى 
ّ
إن غط إال كفنا  لــُه  - فما وجــدنــا 

ى رجليه 
ّ
رأسه بدت ِرجاله، وإن غط

بدا رأسه.
 ،

َ
 الله لنا مَن الدنيا ما بسط

َ
ثّم بسط

ـــي ألخــشــى أن يــكــوَن ثــوابــنــا قد 
ّ
وإن

ثــّم جــعــل يبكي وينشج  لــنــا،  عــّجــل 
 الطعام.

َ
حتى عاف

ــبـــد الـــرحـــمـــن بــــن عـــوف  ــعـ طــــوبــــى ِلـ
ــة 

ّ
ـــره بــالــجــن

َّ
 ِغــبــطــة، فــقــد بـــش

ُ
وألـــــف

ــصــدوق محمد بــُن عبِد 
َ
الــّصــادق امل

ــــى مـــثـــواه  ــُه إلـ ــنــــاَزتــ  جــ
َ

ــلــــه، وحــــمــــل ــ ال
ــه ســـعـــُد  ــلــ ــ ــال رســـــــول ال ــ األخــــيــــر خــ
ـــى عــلــيــه ذو 

ّ
ـــــاص، وصـــل

ّ
بـــن أبـــي وق

ــان، وشّيعه 
ّ
عــف بن  ورين عثمان 

ّ
الن

كّرم الوجه علي بن 
ُ
أمير املؤمنني امل

أبــي طالب، وهــو يقول: )اذهــب فقد 
ــهــا 

َ
أدركــــَت َصــفــوهــا، وَســبــقــَت َزيــف

الله(. يرَحُمَك 

أغنى الصحابة وأكثرهم ثراء

جهاد بالنفس والمال

تكفل بجيش الُعْسرة

وفــي يــوم )بــدر( جاهد عبد الرحمن بن 
 جــهــاده فـــأردى عــدّو 

َّ
عــوف فــي الــلــه حــق

الله ُعمير بن عثمان بن كعب التيمي.
لزلِت األقدام، 

ُ
وفي يوم )أُحد( ثبَت حن ز

ــنــهــزمــون، وخـــرج من 
ُ
وصــمــَد حــن فــّر امل

املــعــركــة وفــيــه بضعة وعــشــرون جــرحــًا، 
 فيه يُد الرجل.

ُ
بعضها عميق تدخل

ــن عـــوف  ــمـــن بــ ــرحـ  جـــهـــاد عـــبـــد الـ
ّ
ــن ــكــ ولــ

 إذا قــيــس 
ً
ــــعــــد قـــلـــيـــال ُي بــنــفــســه أصــــبــــح 

بجهاده بماله.
ــلــــوات الــلــه  فـــهـــا هــــو ذا رســــــول الـــلـــه صــ
وســـالمـــه عــلــيــه يــريــد أن يــجــّهــز ســرّيــة، 
فـــوقـــف فـــي أصـــحـــابـــه وقــــــال: )تـــصـــّدقـــوا 
فــإنــي أريـــد أن أبــعــث بــعــثــًا(. فــبــادر عبد 

ــنـــزلـــه وعــــاد  ــــى مـ ــــوف إلــ الـــرحـــمـــن بــــن عــ
ــا رســــــول الـــلـــه عــنــدي  مـــســـرعـــًا وقــــــــال: يــ
أربعة آالف: ألفان منها أقرضتهما رّبي، 
وألــفــان تركتهما لعيالي. فقال الرسول 
صــلــوات الــلــه وســالمــه عليه: )بـــارَك الله 
ــارَك الــلــه لـــَك فيما  لـــَك فيما أعــطــيــَت.. وبــ

أمسكَت(.

ا عزم الرسول عليه الصالة والسالم 
ّ
مل

عــلــى غــــزوة )تـــبـــوك(، وهـــي آخـــر غـــزوة 
غــزاهــا فــي حــيــاتــه، كــانــت الــحــاجــة إلــى 
املـــال ال تــقــل عــن الــحــاجــة إلـــى الــرجــال، 
الُعدد،  الــروم وافــُر الَعدد كثير  فجيش 
والــعــاُم فــي املدينة عــام جـــدٍب، والسفر 
 

ُ
طــــويــــل، واملـــــؤونـــــة قــلــيــلــة، والـــــرواحـــــل
 نــفــرًا مــن املــؤمــنــن جــاءوا 

ّ
ــى أن

ّ
أقــل حــت

إلــــى الـــرســـول صــلــى الـــلـــه عــلــيــه وســلــم 
يــســألــونــه فــي ُحــرقــة أن يــأخــذهــم معه 
ــه لم يجد عنده ما يحملهم 

ّ
فــرّدهــم ألن

ــوا وأعـــيـــنـــهـــم تــفــيــض مــن  ـ
ّ
ــول ــتـ عـــلـــيـــه، فـ

الــدمــع حــزنــًا أال يــجــدوا مــا ُيــنــفــقــون .. 
فسّموا بالَبّكائن، وأطِلق على الجيش 

اسم )جيِش العسَرة(.
ــر الـــرســـول عــلــيــه الــصــالة  ِعـــنـــد ذلــــك أمــ
والــســالم أصــحــابــه بالنفقة فــي سبيل 
ــه، فــهــّب  ــلـ ــك عــنــد الـ الـــلـــه واحـــتـــســـاب ذلــ
ِلـــدعـــوة النبي  املــســلــمــون يستجيبون 
عليه الصالة والسالم، وكان في طليعة 
تصّدقن عبد الرحمن بن عوف، فقد 

ُ
امل

تصّدق بمائتي أوقية من الذهب، فقال 
عمر بــن الخطاب للنبي عليه السالم: 
الــرحــمــن إال مرتكبًا  ــــي ال أرى عــبــد 

ّ
إن

ــرَك ألهــــلــــه شـــيـــئـــًا.. فــقــال  ــ ــ إثــــمــــًا، فـــمـــا تـ
الـــرســـول عــلــيــه الــصــالة والـــســـالم: )هــل 
تركَت ألهلك شيئًا يا عبد الرحمن ؟(. 
فقال: نعم.. تركُت لهم أكثر مّما أنفقت 
وأطيب. قال صلى الله عليه وسلم: )َكم 
 الرزق 

َ
؟!(. قال: ما وعَد الله ورسوله من

والخير واألجِر.

 ومـــضـــى الــجــيــش إلــــى تـــبـــوك، وهــنــاك 
أكرم الله عبد الرحمن بن عوف بما لم 
 

َ
ُيــكــرم بــه أحــدًا مــن املسلمن، فقد دخــل
وقت الصالة، ورسول الله صلوات الله 
عليه غائب، فأّم املسلمن عبد الرحمن 
بن عوف، وما كادت تتّم الركعة األولى 
 رســول الله صلى الله عليه 

َ
حتى لِحق

ن، واقتدى بعبد الرحمن 
ّ
وسلم باملصل

ه.
َ
ى خلف

ّ
بن عوف وصل

 
ً
فهل هناِلَك أكــرم كرامة وأفضل فضال
مــن أن يغدو أحــٌد إمــامــًا لسّيد الخلِق، 

وإمام األنبياء محمد بن عبد الله؟!.
ــق الـــــرســـــول عـــلـــيـــه الـــصـــالة  ــِحــ ــــــــا لــ

ّ
 ومل

 عبد 
َ

والـــســـالم بــالــرفــيــق األعـــلـــى جــعــل
الرحمن بن عوف يقوم بمصاِلح أمهات 
 ،

ّ
 بــحــاجــاتــهــن

ُ
املــؤمــنــن، فــكــان يــنــهــض

 
ّ
، ويُحّج معهن

َ
 إذا خرجن

ّ
فيخرج معهن

 
ّ
 ويــجــعــل عــلــى هــواِدجــهــن

َ
إذا حــَجــْجــن

ــيــاِلــَســة - الطيالسة: أكسية خضر 
ّ
الــط

 في 
ّ
الــخــواّص، ويــنــزل بهن يستعملها 

، وِتلَك منقبة من 
ّ
األماكن التي تُسرهن

مناقب عبد الرحمن بن عوف، وثقة من 
 
ّ
 لــه أن يعتز

ّ
أمــهــات املــؤمــنــن بـــِه يــحــق

بها ويفخر.
ولقد بلغ من بّر عبد الرحمن بن عوف 
ـــه بــاَع 

ّ
أن باملسلمن وأّمـــهـــات املــؤمــنــن 

أرضــًا له بأربعن ألف دينار، فقسمها 
هـــــــــرة( ـ بـــنـــو زهـــــرة: 

ُ
كــلــهــا فــــي بـــنـــي )ز

قــوم آمنة بنت وهــب أّم الــرســول صلى 
ــم ـ وفــــقــــراء املــســلــمــن  ــلـ ــلـــه عــلــيــه وسـ الـ
الـــنـــبـــي عــلــيــه  واملــــهــــاجــــريــــن، وأزواج 
 إلــــى أّمّ 

َ
الـــصـــالة والــــســــالم، فــلــّمــا بـــعـــث

املؤمنن عائشة رضوان الله عليها بما 
 
َ
خّصها مــن ذلــك املـــال، قــالــت: َمــن بعث
هذا املال؟. فقيل: عبد الرحمن بن عوف.
فقالت: قال رسول الله صلى الله عليه 
ِمــن بعدي إال   

ّ
وســلــم: )ال يحنو عليكن

الّصابرون(.
وقـــــد اســتــجــيــبــت دعــــــوة الـــنـــبـــي عــلــيــه 
الصالة والسالم وُبــورك لعبد الرحمن 
بن عــوف في ماله، فقد أخــذت تجارته 
تــنــمــو وتــــــزداد، وطــِفــقــت ِعـــيـــُرُه تــتــرّدد 
ذاهبة من املدينة أو عائدة إليها تحمل 
ــــن،  ــّدهـ ــ ــق، والـ ــيــ ــدقــ ألهـــلـــهـــا الـــقـــمـــح، والــ
ـــيـــب، وكــــل ما 

ّ
والـــثـــيـــاب، واآلنــــيــــة، والـــط

إلــيــه، وتنقل مــا يفضل عن  يحتاجون 
حاجتهم مّما ُينتجونه.

استجيبت دعوة 
النبي وُبورك في 
ماله بنمو تجارته

 
تصدق بمائتي 

أوقية من الذهب 
في غزوة تبوك
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أكـــــــــــــد عـــــــدد 
ــن الـــبـــاعـــة  مــ
بــــــمــــــحــــــات 
الــــــــــــــــعــــــــــــــــود 
ــور  ــ ــخــ ــ ــبــ ــ ــ وال
الــطــلــب  والــــدهــــن والـــعـــطـــور أن 
 زيادة 

َ
ل على هذه املنتجات سجَّ

ــان،  كـــبـــيـــرة خــــــال شـــهـــر رمــــضــ
ارتــفــعــت بصورة  املبيعات  وأن 
ملحوظة، مشيرين إلى استقرار 
أســـعـــار الــبــخــور ومــتــعــلــقــاتــهــا، 
ــات« إن  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــــضـ »رمـ ـــ ــ وقــــــالــــــوا لـ
موسم رمضان ومن بعده العيد 
ــرات خـــاصـــة  ــيــ ــلـــب تــــحــــضــ ــتـــطـ يـ
وتــجــهــيــز كــمــيــات أكــبــر ملــقــابــلــة 
الــذي يرتفع ويتضاعف  الطلب 
خال هذا الشهر الذي تكثر فيه 
املـــنـــاســـبـــات االجــتــمــاعــيــة الــتــي 
يــتــم اســتــهــاك الــعــود والــبــخــور 
والـــدهـــن فــيــهــا، مــثــل اإلفـــطـــارات 
الجماعية واألسرية واملجالس 
ــات الــتــي  ــقـ ــبـ ــغـ الـــرمـــضـــانـــيـــة والـ
ــلــــى  ــا عــ ــ ــوهــ ــ ــمــ ــ ــيــ ــ ــقــ ــ يـــــــــحـــــــــرص مــ
الجو فيها  تبخيرها وتطييب 
بـــاســـتـــخـــدام الـــبـــخـــور والــــعــــود 
والـــدهـــن بــمــخــتــلــف أنـــواعـــه، كل 

حسب رغبته ومقدرته.
وخــــــال جــــولــــة »رمـــضـــانـــيـــات« 
فــــي األســــــــواق الــتــقــيــنــا الــبــائــع 
مــحــمــود هــشــام فــقــال إنــه الحــظ 
مـــــــن خـــــــــال خـــــبـــــرتـــــه فـــــــي هـــــذا 
الجميع يقبلون على  أن  املجال 
أنـــــواع مختلفة  اقــتــنــاء وشـــــراء 
ــن الـــبـــخـــور والــــعــــود والــعــنــبــر  مـ
ــات املــخــتــلــفــة فــي  ــدامـ ــتـــخـ لـــاسـ
أن  املجالس واملــنــازل، موضحا 
الهندي  العود  الكيلو من  سعر 
ريــــال ويــســتــخــدم  9 آالف  يــبــلــغ 
فـــي املــنــاســبــات واألعـــــــراس ألن 
ســـعـــره مـــنـــاســـب، بــيــنــمــا يــبــلــغ 
سعر الكيلو من العود املاليزي 
ريـــال ويستخدم أيضا  ألــف   17
ــــات،  ــبـ ــ ــــاسـ ــنـ ــ ــــس واملـ ــالـ ــ ــجـ ــ فــــــي املـ
ــدام الـــعـــود  ــتــــخــ ــتـــم اســ بــيــنــمــا يـ
ــر الــــكــــمــــبــــودي والـــــــذي  ــ ــــوبـ ــــسـ الـ
ــه 35  ــنــ ــر الـــكـــيـــلـــو مــ ــعــ يـــبـــلـــغ ســ
ألــــف ريــــال لــلــبــخــور الــشــخــصــي 
واملـــابـــس والــعــبــايــات، ويــمــكــن 
الـــبـــعـــض أيــضــا  أن يــســتــخــدمــه 
فــي املــنــاســبــات كــل عــلــى حسب 

إمكانياته.
ــح أن املــجــتــمــع الــقــطــري  ــ وأوضــ
ــا أخــــــــرى مــن  ــ ــواعــ ــ ــتـــخـــدم أنــ يـــسـ
ــون  ــ ــدهــ ــ ــــور والــ ــــخـ ــبـ ــ ــات الـ ــطــ ــلــ خــ
الــعــطــريــة مــثــل الــعــنــبــر واملــســك 
والـــــفـــــانـــــيـــــلـــــيـــــا وغــــــيــــــرهــــــا مـــن 
الــنــكــهــات، وتــــتــــراوح أســعــارهــا 
ــاال  ــ ريــ ــــن 250 وحـــــتـــــى 380  بــ
ــوة الـــــتـــــي تـــــتـــــفـــــاوت فـــي  ــبــ ــعــ ــلــ لــ

أوزانها وأحجامها.
ــار إلـــى أن الــدهــن الــعــطــري  وأشــ
ــهــــد رواجــــــــــــا خــــال  أيـــــضـــــا يــــشــ
هــــذا املـــوســـم مـــثـــل دهــــن الـــعـــود 
بمختلف تصنيفاته وأنــواعــه، 
ودهــن املسك والعنبر املخلوط 
أو الــصــافــي، إضــافــة إلــى دهــون 
مـــخـــلـــوطـــة بـــنـــكـــهـــات ودرجـــــــات 
أن  متعددة ومختلفة، موضحا 
املـــتـــعـــارف عــلــيــه هـــو اســتــخــدام 
ــب فـــي  ــيــ ــطــ ــتــ ــلــ دهــــــــــن الــــــــعــــــــود لــ
النساء  املــجــالــس، بينما تميل 
إلــــى اســـتـــخـــدام املـــســـك األبــيــض 
ــــال إن  ومــركــبــاتــه املــخــتــلــفــة، وقـ
ــود تـــبـــدأ مــن  ــعــ ــار دهـــــن الــ ــعــ أســ
»الــتــولــة« الــتــي تزن  600 ريـــال لـــ
حــــوالــــي 12 جــــرامــــا مــــن الـــدهـــن 
ــــوال إلــــى 2400  الــكــمــبــودي وصـ

ريال لـ »السيوفي«.

قــال البائع زيــن علي إن أفضل أنــواع 
ــبـــاال من  ــذي يــجــد إقـ ــ ــعـــود لـــديـــه والــ الـ
ــــوردي وذلــك  الــجــمــهــور هــو الــعــنــبــر الـ
ألســـــــعـــــــاره املــــعــــقــــولــــة ويــــبــــلــــغ ســعــر 
الــتــولــة مــنــه 300 ريـــــال، بــيــنــمــا يبلغ 
ــعـــود الــكــمــبــودي  ســعــر الــكــيــلــو مـــن الـ
ألــف ريـــال لكيلو  10 آالف ريـــال، و40 
املــالــيــزي ويــســتــخــدم للبخور  الـــعـــود 
ــاع ســـعـــره،  ــ ــفـ ــ الـــشـــخـــصـــي نـــســـبـــة الرتـ
ــل يـــبـــلـــغ ســعــر  ــ ــزي بــــدرجــــة أقــ ــيــ ــالــ ومــ

الكيلو منه 15 ألف ريال.
وأضــاف أن أفضل أنــواع الدهن التي 
يبيعها والتي تجد رواجا هي الدهن 
الــهــنــدي ويــبــلــغ ســعــر الــتــولــة حــوالــي 
أنــواع أخرى  800 ريــال، بينما توجد 
مـــن الـــدهـــن تـــبـــدأ أســـعـــارهـــا مـــن 250 
ريـــاال وصـــوال إلـــى ألــفــي ريـــال للدهن 
ــــى أن  الـــكـــمـــبـــودي الـــقـــديـــم، مـــشـــيـــرا إلـ
النساء يفضلن استخدام دهن العود 
ذي الــنــكــهــة الــخــفــيــفــة وال يــمــلــن إلــى 

الروائح القوية والنفاذة.
الــبــخــور يميلون  وأوضــــح أن محبي 
أيضا إلى شراء البخور املخلط الذي 

تـــتـــراوح أســـعـــاره بــن 35 ريــــاال حتى 
250 رياال حسب حجم العبوة واملادة 
الـــتـــي يــتــكــون مــنــهــا، مــشــيــرا إلــــى أن 
بعض الزبائن يحرصون على شراء 
ــبـــخـــور الـــتـــي تـــحـــتـــوي عــلــى  عـــبـــوة الـ
املــبــخــر والــفــحــم داخــلــهــا، وهـــي تأتي 
ــا وتــصــل  فــــي عــــبــــوات مــخــتــلــفــة أيـــضـ

أسعارها إلى 300 ريال.

ــال الـــبـــائـــع عـــبـــد الـــعـــزيـــز ســلــيــمــان  ــ قـ
إن الــســوق يــحــتــوي عــلــى عـــدد كبير 
ومــتــنــوع مــن منتجات الــعــود ودهــن 
الــــعــــود والــــعــــطــــور، تـــنـــاســـب جــمــيــع 
األذواق ومناسبة لاستخدام في كل 

املناسبات واالختيارات.
الثمن،  أن بعضها غالي  إلــى  مشيرا 
حــيــث يــمــكــن أن يــصــل ســعــر الــكــيــلــو 
من السياني نوادر إلى حوالي 200 

ألف ريال.
وأضاف أن شهر رمضان ومن بعده 
ــل مــنــهــمــا مــوســمــا  الـــعـــيـــد يــعــتــبــر كــ
لــلــمــنــاســبــات االجــتــمــاعــيــة املختلفة، 
حيث يقبل املسلمون على املساجد 
ــــس والــــــــتــــــــزاور بـــــن األهـــــل  ــالـ ــ ــجـ ــ واملـ
 عـــن اجــتــمــاعــات 

ً
ــاء، فــضــا ــدقــ واألصــ

العائلة، ما يجعل االهتمام بالعطور 
أكثر.

ــى أن الـــبـــعـــض يــســتــخــدم  ــ مـــشـــيـــرا إلـ
الــبــخــور والــدهــن والــعــود كــهــدايــا ملا 
لــهــا مـــن مــحــبــة وأثـــــر إيـــجـــابـــي عــنــد 

العديد من املواطنن.
الـــقـــطـــريـــن  إلــــــى أن مـــعـــظـــم  وأشـــــــــار 

يحرصون على اقتناء أثمن وأفضل 
أنـــــــواع الــــعــــود، ويــــحــــرصــــون كــثــيــرا 
الـــــجـــــودة مــنــاســبــة  ــكــــون  تــ عـــلـــى أن 
لـــاســـتـــخـــدام املـــطـــلـــوب، حـــيـــث يـــرى 
الــهــديــة تعبر كــثــيــرا عن  الــبــعــض أن 
مـــقـــدار الــشــخــص املـــهـــداة لـــه، ولــذلــك 
الفاخر خير تعبير عن  العود  يكون 

املودة والتقدير.

35 ألف ريال سعر كيلو السوبر الكمبودي..                        بائعون ومواطنون:                               

انتعاش سوق البخور والعود والدهن          في رمضان والعيد 

»السيوفي«                                                                                                                  تصوير: عمرو دياب »التولة« للكمبودي حتى 2400 ريال لـ ¶    تبدأ أسعار دهن العود من 600 ريال لـ

¶  عبدالعزيز سليمان¶  علي زين

¶ منتجات العود ودهن العود والعطور تناسب جميع األذواق

ربة املنزل بهية السيد باقر شرف قالت 
إن اســتــخــدام الــعــود والــبــخــور والطيب 
ــيــــل يــتــعــلــق  ــزء أصــ ــ ــام هــــو جــ ــ بـــشـــكـــل عــ
ــنــــا وشـــخـــصـــيـــتـــنـــا الـــثـــقـــافـــيـــة  بــــمــــوروثــ
ــاه عـــن آبــائــنــا وأجــــدادنــــا، ولــذلــك  ــنـ ورثـ
تجد هــذا الطقس يتجسد بشكل جلي 
خـــــال شـــهـــر رمــــضــــان واألعــــــيــــــاد، كــمــا 
أنـــه يستخدم فــي املــجــالــس واستقبال 
الــضــيــوف، وأصــبــح اإلنــفــاق عليه بندا 
مهما مــن البنود التي تحرص األســرة 

القطرية عليها.
وأضافت أن حرق البخور والعود على 
مباخر الفحم يجعل الرائحة العطرية 

ــر نــــفــــاذا، ولــــذلــــك يــفــضــل  ــثـ الـــفـــواحـــة أكـ
الــكــثــيــر مـــن الـــنـــاس اســتــخــدامــهــا بــدال 
من املباخر الكهربائية، التي ال تحرق 
الــعــود بــشــكــل جــيــد أو تجعله يشتعل 

ا كبيرا من نكهته. فيفقد جزء
وأوضحت أن املباخر أصبحت صناعة 
قائمة بــذاتــهــا وســوقــا يسعى لترويج 
مــنــتــجــاتــه عـــبـــر الــشــبــكــة الــعــنــكــبــوتــيــة 
وتختلف أسعارها باختاف جودتها 
وصناعتها، حيث تتنوع بــن مباخر 
السيراميك الفاخرة املصنوعة يدويا، 
والنحاسية والزجاجية والكريستالية، 
بـــل واملــطــلــيــة بــمــاء الـــذهـــب أو الــفــضــة، 

ــة هـــذا  ــ ــــوضـ ــات املـ ــ ــرعـ ــ ــلــــت صـ فـــيـــمـــا دخــ
يــتــم تصميم  ــال، حــيــث يــمــكــن أن  املــــجــ
املبخر وفقا لرغبة الزبون وكتابة اسم 
أو جملة عــلــيــه، وتـــتـــراوح أســعــار هــذه 
املباخر بــن 50 ريـــاال وصـــوال إلــى 950 
ريـــاال. وأشـــارت إلــى أن البعض يفضل 
أن يتميز فــي مناسباته واستقباالته 
ــيــــاد  ــي األفــــــــراح واملـــنـــاســـبـــات واألعــ ــ وفـ
املــبــاخــر وعــلــب البخور،  أنـــواع  بأفضل 
إضــافــة إلـــى املــبــاخــر اإللــكــتــرونــيــة التي 
يطلبها البعض عبر مــواقــع التسويق 
في الشبكة العنبكوتية والتي تتراوح 

أسعارها من 120 حتى 1500 ريال.

الصادق البديري

عــود البخور مــادة عطرية اشتهر استخدامها في 
املنطقة العربية والخليجية، وتجلب عادة من شرق 
آسيا من الهند وبنغاديش وماليزيا وإندونيسيا 
والــفــلــبــن والوس وفــيــتــنــام، وأصــلــهــا مـــن أشــجــار 

خاصة تنبت في املناطق املرتفعة من هذه الباد.

كيفية نشأته 

الــعــود بعد أن تصاب هــذه األنـــواع الخاصة  ينتج 
مــن األشـــجـــار بــمــرض مــعــن يصيبها مــن الــداخــل 
إلـــى مـــادة مختلفة  لــيــحــول عــودهــا  وينتشر فيها 
عن الخشب املوجود في األشجار السليمة، تمتاز 
هـــذه األشـــجـــار املــصــابــة بــالــرائــحــة الــجــمــيــلــة الــتــي 
النار.  تفوح من خشبها خصوصًا عندما تامسه 
وتتباين هذه األشجار العطرية من حيث الجودة 
إلــى النقصان املتزايد في  في إنتاج العود إضافة 
هــذه األشــجــار وعــدم تعويضها وتناقص الخبرة 
املتوارثة في العناية بها، وتستورد منطقة الخليج 
أجـــود أنـــواع الــعــود وتنتشر هــنــاك أشــهــر املحات 

املتخصصة بالعود.

استعماله 

عود البخور كلمة تطلق على مواد عطرية بعينها 
ــان(  ــيـ ــة فـــي بــعــض األحـ ــريـ أو خــلــطــات عــطــريــة )سـ
ــلـــى الـــجـــمـــر لـــتـــحـــتـــرق مــطــلــقــة مــــوادهــــا  تــــوضــــع عـ
الــعــطــريــة املــكــونــة لــهــا فينطلق دخــانــهــا الــعــطــري 
لــذلــك مباخر أو مجامر  الــرائــحــة. يستعمل  الجيد 

خاصة ذات أشكال وألوان متعددة وبعضها غالي 
الثمن للحرفية العالية التي اعتمدت في تصنيعها. 
املــرأة العربية والخليجية خصوصا التي  اعتادت 
تتمتع بـــذوق خــاص فــي اســتــخــدام الــعــطــور وعــود 
الــبــخــور، ودهـــن الــعــود وهــو أشــهــرهــا، إضــافــة إلى 
عرق الصندل، وعرق الزعفران، وعرق العنبر، وعرق 

املسك، وعرق الحنة، والياسمن.
تــصــنــع بــعــض الــنــســاء أنـــواعـــا خــاصــة مــن عجينة 
تخلط بها العود واملسك والعنبر ودهــن الــورد ثم 
تجفف لتوضع في خزائن املابس لتنتقل رائحتها 

الجميلة للمابس.
يحرق بخور العود في البيوت العربية مفضية لها 
رائحتها الذكية املميزة وتعد مظهرًا مــن مظاهر 
الــتــرحــيــب بــالــضــيــوف، وهـــنـــاك أنـــــواع غــالــيــة جــدا 
الــعــود ال تستعمل إال فــي املــنــاســبــات، أو عند  مــن 
اســتــقــبــال زوار يــعــرفــون قــيــمــة الــعــود الــغــالــي، أمــا 
لطرد رائحة الطبخ من البيت فيختار نــوع عادي 

من العود.

مواصفاته 

البخور الجيد يتصف بما يلي: يميل لون دخانه 
الـــدهـــن عند  إلـــى األزرق، ويــتــمــيــز بــكــثــرة فــقــاعــات 
احتراقه، وال يؤذي أو يدمع العيون عند استنشاق 
البخور، فــإذا أحسست بألم فيها فاعلم أنه رديء، 
ويتميز بكثرة وجود عروق لونها يميل إلى اللون 
الــبــنــي الــغــامــق أو األســـــود، ويــمــيــل لــونــه لــأســود 

وثقل وزنه.

عود البخور اشتهر استخدامه 
في المنطقة العربية والخليجية 

سليمان: أفضل هدية تناسب جميع األذواق زين: أسعار في متناول الجميع 

شرف: موروث أصيل يتعلق بشخصيتنا الثقافية 

¶  بهية السيد باقر شرف
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عرفت نيجيريا 
اإلســـــــــــــــــــام فــــي 
ــقـــرن الــتــاســع  الـ
املــــــــيــــــــادي فـــي 
عــهــد املــلــك ألــومــا إدريــــس، ومـــن وقتها 
الــديــن الرسمي للباد،  أصبح اإلســـام 
لذلك أعاد ألوما تأسيس هيئات الدولة 
وفق تعاليم اإلسام، كما أنشأ مساجد 

ال للحجاج في مكة املكرمة.  
ُ
ز

ُ
وأنشأ ن

ــة فــي  ــ ــدايــ ــ ــبــ ــ ــ  انــــتــــشــــر اإلســــــــــــام فــــــي ال
شــمــال نيجيريا ثــم انــتــقــل إلـــى الــريــف 
والجنوب، في حني أكد باحث إسامي 
نــيــجــيــري أن اإلســــام دخـــل قــبــل الــقــرن 
ــيــــادي مـــع الـــتـــجـــار الــعــرب  الـــتـــاســـع املــ
الذين كانوا يأتون إلى األرض السمراء 

في كل عهود الحكام املسلمني.
املــســلــمــون 50.4% مـــن ســكــان  ُيــشــكــل   
نيجيريا علما بــأن عــدد السكان يبلغ 
نـــســـمـــة، مــقــســمــني  مـــلـــيـــون  نـــحـــو 152 
على مناطق نيجيريا من الشمال إلى 
الوسط ثم إلى جنوب نيجيريا. لشهر 
رمضان في نيجيريا مذاق خاص، كما 
أن تقاليدها متميزة وفيها خصوصية 
عن غيرها من الــدول، فمع ثبوت هال 
رمضان يتجمع املسلمون في نيجيريا 
ــال حــــاشــــد وكـــبـــيـــر يـــطـــوف  ــفــ ــتــ ــي احــ ــ فـ
شوارع املدن الرئيسية، يدقون الطبول، 
ويرددون األغاني ابتهاًجا بقدوم شهر 
الــخــيــر، شــهــر الــصــيــام والــقــيــام وشهر 
الــــجــــود واإلحـــــســـــان، فـــيـــبـــدأ الــتــجــهــيــز 
لشهر رمــضــان بــدعــوات ملــراعــاة حرمة 
الــشــهــر الــفــضــيــل، ولــلــتــوعــيــة الــديــنــيــة 
بأهمية فعل الخير، وهناك استعدادات 
خــاصــة ال ســيــمــا فـــي الـــجـــزء الــشــمــالــي 
حــيــث يــتــمــركــز أغــلــب املــســلــمــني، فيقوم 

الناس بشراء مستلزمات املنزل.
ومــثــل بــاقــي الـــدول اإلســامــيــة يحرص 
املــســلــمــون عــلــى رؤيـــــة هــــال رمـــضـــان، 
لكن األمر يختلف كثيًرا في تفاصيله، 
حيث يعتمد املجلس األعــلــى للشؤون 
اإلســامــيــة »نسيا« على املــواطــنــني في 
رؤية الهال، حيث يطلب منهم مراقبته 
وإبــاغــهــم عــلــى أرقــــام تليفوناته، فهم 
ال يتبعون أو يــقــلــدون أي دولـــة أخــرى 
لــم يثبت  ثبت لديها شهر رمــضــان مــا 
رؤية الهال عندهم، هذه الطريقة كانت 
الــســبــب فــي أن املــســلــمــني فــي نيجيريا 

يبدأون الصيام في أيام مختلفة.

عادات رمضانية 

ومــــن الــــعــــادات الــشــائــعــة عــنــد مسلمي 
املــتــجــاورة  تــتــنــاول األســـر  نيجيريا أن 
وجبة اإلفــطــار مــًعــا، فتجمع الصواني 
واألواني من البيوت وتوضع في أماكن 
قــريــبــة مـــن املـــســـاجـــد، وبـــعـــد أن يـــؤدي 
الجميع صــاة املغرب جماعة، يجلس 
ــال يـــتـــنـــاولـــون طــــعــــام إفـــطـــارهـــم  ــ ــرجـ ــ الـ
ـــا تــجــلــس الــنــســاء مــًعــا في 

ً
مــًعــا، وأيـــض

املكان الذي خصص لهن لتناول طعام 
إفطارهن.

ــادة تــــبــــادل أطـــبـــاق  ــ ــ وفـــــي نــيــجــيــريــا عـ
ــام الــــتــــي تـــنـــتـــشـــر بـــشـــكـــل كــبــيــر  ــعــ ــطــ الــ
ــر قبيل  ــ فـــي رمـــضـــان، حــيــث تـــبـــدأ األسـ
أذان املـــغـــرب بــتــبــادل وجـــبـــات اإلفــطــار 

واألطباق النيجيرية.

 األكالت النيجيرية

وتتميز األكات الرمضانية النيجيرية 
ــن املـــطـــبـــخ األفــــريــــقــــي الــــذي  بــكــونــهــا مــ
ــذرة، ومــثــال  ــ الـ الــدقــيــق أو  يعتمد عــلــى 
ذلــك العصيدة املصنوعة مــع اللحوم، 

وهــــي أفـــخـــر األكــــــات املـــقـــدمـــة فـــي هــذا 
الشهر، وطبق إيكومومو املصنوع من 
الـــذرة املطحونة، أمــا طبق الــدويــا فهو 
الــوجــبــات الرئيسية  أرز ولــحــم، وهـــي 
التي ستجد إحداها على مائدة اإلفطار 
ــــاف إلــيــهــا  ــة عـــــــــادة، وتـــــضـ ــيـ ــانـ ــرمـــضـ الـ
بــعــض الــســلــطــات مــثــل ســلــطــة الــلــوبــيــا 
ــار  ــة الـــخـــضـ ــلـــطـ و«أذنــــــــجــــــــي« وهـــــــي سـ

املتنوعة.
ــوم أو  ــ ــحــ ــ ــه الــ ــ ــمـ ــ ــــروب اسـ ــشــ ــ ــاك مــ ــ ــنــ ــ وهــ
الــكــوكــو، وهـــو عــبــارة عــن شـــراب الـــذرة 
والسكر يبدأ به النيجيريون إفطارهم 
ــغــــرب قــبــل  ــبـــون إلـــــى صـــــاة املــ ــم يـــذهـ ثــ

العودة لإلفطار على املائدة الرئيسية.

كرم وتكافل 

يتميز املجتمع النيجيري بكرم بالغ، 
وخــاصــة خـــال شــهــر رمــضــان املــبــارك، 
فـــمـــا إن يــــدخــــل الـــشـــهـــر الـــكـــريـــم حــتــى 
ــراده فـــي فــعــل الـــخـــيـــر، من  ــ ــ يــتــنــافــس أفـ
ــبـــاس وبـــــذل املـــال  ــلـ تــقــديــم الـــطـــعـــام والـ

للفقراء.
ا مــن أول يــوم فــي الشهر الكريم،  وبـــدء
ــداد اإلفـــطـــار من  ــ تــبــدأ الــســيــدات فـــي إعـ
ــة الــســاخــنــة )كــــوكــــو(، وشــتــى  الـــشـــوربـ
املعجنات، واألشربة الباردة مثل شراب 

»كـــنـــو« املـــصـــنـــوع مـــن الـــدخـــن وغـــيـــره، 
ليتم إعـــداد إفــطــار قــدر االستطاعة من 
قبل سيدات البيت، ليقدم أمــام املنزل، 
أمــام بيته  املــنــزل  حيث سيجلس سيد 
بــإفــطــاره ال يــدع مـــارا وقــت اإلفــطــار إال 

وأقسم عليه أن يجلس معه لإلفطار.
وهكذا يجد املارة الذين لم يتمكنوا من 
الــعــودة مــبــكــرا إلـــى مــنــازلــهــم، وغيرهم 
مــن الــفــقــراء واملــعــوزيــن مــوائــد اإلفــطــار 
ــارع مــن  ــ ــ ــشـ ــ ــ ــي الـ ــ ــــي مــــنــــتــــشــــرة فــ ــزلـ ــ ــنـ ــ املـ
قــبــل الــصــائــمــني الـــذيـــن يــبــحــثــون عمن 

يشاركهم إفطارا ينالون به أجرا.

صالة العشاء والتراويح

الــرجــال والنساء  وبعد اإلفــطــار يذهب 
ــــاة الــعــشــاء  ــــى املـــســـاجـــد لـــتـــأديـــة صـ إلـ
الــوعــظ،  ــراويـــح، ولــســمــاع دروس  ــتـ والـ
ويــــــــعــــــــودون إلــــــــى مــــنــــازلــــهــــم حــــوالــــي 

منتصف الليل.
ومن العادات عند مسلمي نيجيريا في 
صاة التراويح تخصيص كل ليلة من 
ليالي رمضان بصلوات خاصة، وأذكار 
مــعــيــنــة، إضــافــة إلـــى االجــتــمــاع لــقــراءة 
أذكار فضائل كل ليلة من ليالي الشهر 

املبارك.
ويــعــظــم املــســلــمــون الــنــيــجــيــريــون ليلة 

القدر، وهم يميلون إلى االعتقاد بأنها 
ليلة السابع والعشرين من رمضان.

القرآن ودروس العلم

ويستغل علماء الدين املسلمون شهر 
الـــدروس  رمــضــان بنيجيريا فــي إلــقــاء 
ــايـــــش بـــني  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــــى الـ ــلـ ــ ــــحـــــض عـ ــــي تـ ــتــ ــ الــ
املــســلــمــني وغــيــرهــم، ويــتــم ذلـــك فـــي كل 
مساجد نيجيريا، وقد أصبحت مسألة 
املعاملة بــني املسلم مــع غير املسلمني 
محوًرا رئيسًيا ألحاديث ودروس عدد 

من كبار العلماء في رمضان.
أما النساء الاتي يفهمن بالدين يعملن 
على تعليم بناتهن بعضا من العادات 
والنصائح واملواعظ اإلسامية، كما أن 
بــعــض الـــرجـــال يـــأخـــذون نــســاءهــم إلــى 

املساجد معهم.
ــرآن الـــكـــريـــم مــائــدة  ــقــ ــا يــحــتــل الــ ــمــ ودائــ
ــــدروس فــي رمــضــان بــاعــتــبــار الشهر  الـ
هـــو شــهــر الـــقـــرآن، حــيــث تــعــم مجالس 
تـــدارس الــقــرآن وتــاوتــه أرجـــاء الــبــاد، 
ــاك مــن  ــنــ ــهــ وتـــخـــتـــلـــف مـــســـمـــيـــاتـــهـــا، فــ
يــســمــيــهــا »جــلــســات الــتــفــســيــر«، ألنــهــا 
ــرآن  ــقــ مـــخـــصـــصـــة لــتــفــســيــر مـــعـــانـــي الــ
الـــكـــريـــم بــالــلــغــة الـــوطـــنـــيـــة، ويــســمــيــهــا 
آخــرون جلسة املواعظ، إال أن التسمية 

عقد 
ُ
ــداواًل وانــتــشــاًرا، وت األولـــى أكــثــر تــ

ــبـــاح  ــلــــك الـــــــــــدروس فـــــي أوقــــــــــات الـــصـ تــ
ــــا 

ً
ــر، وأيــــض ــعــــصــ ــيــــرة وبــــعــــد الــ ــهــ والــــظــ

بــالــلــيــل،  الــــتــــراويــــح  ــد أداء صــــــاة  ــعـ بـ
وتـــشـــهـــد الـــــــــــدروس الــــتــــي تـــعـــقـــد بــعــد 
ا مــن الجماهير 

ً
العصر حــضــوًرا مكثف

ملناسبتها للعمال واملــوظــفــني وطــاب 
املدارس والجامعات إضافة لقربها من 

وقت اإلفطار.

فرق المسحراتية

وعـــن كــيــفــيــة تــنــبــيــه الـــنـــاس لــاســتــيــقــاظ 
ــه املــــبــــاح فــي  ــيـ ــرفـ ــتـ لـــلـــســـحـــور وكــــذلــــك الـ
ــنـــاك مــــا يــشــبــه  الـــلـــيـــالـــي الـــرمـــضـــانـــيـــة، هـ
ــتـــي تـــتـــولـــى إيـــقـــاظ  ــــرق املـــســـحـــراتـــيـــة الـ فـ
الناس للسحور وتضم شبانا يتجولون 
فــــي الـــــشـــــوارع وهـــــم يـــضـــربـــون الــطــبــول 
واملعازف وعندما يسمعها النائم يعرف 
أن وقت السحور قد حان وغالبا ما يكون 

ذلك قبل الفجر بساعة أو أكثر قليا.

وجبة السحور

أما وجبة السحور فهي تبدأ في ساعة 
مــتــأخــرة مـــن الــلــيــل، وأشـــهـــر املـــأكـــوالت 
املــوضــوعــة على مــائــدة السحور هناك 
ــــو عــــبــــارة عــــن مـــمـــزوج  طـــبـــق الــــتــــو، وهـ
الــخــضــار وصلصة األرز والبعض  مــن 
يفضلون تناول العصيدة أيضا، وبعد 

ذلك يأتي دور اللنب والشاي.
ويـــتـــنـــاول الـــنـــيـــجـــيـــريـــون فــــي وجـــبـــات 
ــة عــلــى  ــويــ ــتــ الــــســــحــــور األطــــــبــــــاق املــــحــ
البقول مضافا إليها املرق واللحم، كما 
يتناولون األسماك ويشربون العصير.

ويــطــلــق املــســلــمــون الــنــيــجــيــريــون على 
ــاري«، وهـــي كلمة  ــ وجــبــة الــســحــور »ســ
مشتقة من العربية بينما تسمى وجبة 
اإلفــطــار »اســتــيــو« وفــي نهاية رمضان 
يـــذهـــب الــجــمــيــع إلــــى األســـــــواق لــشــراء 

املابس، استعدادًا لعيد الفطر.
ويوفر املسلمون في نيجيريا األطعمة 
املطبوخة في السحور لذلك فهي أثقل 
ــاال  ــ ــة مـــثـــل »الــــيــــام قـــصـــفـــت« و«امــ ــبـ وجـ

وفوفو وايبا«.

رمضان في نيجيريا.. توعية دينية وأذكار خاصة بكل ليلة
»العصيدة« طبق رئيسي على اإلفطار

¶  مظاهر شهر رمضان في نيجيريا
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يـــعـــتـــبـــر الــســمــك 
بكافة أنواعه من 
األطعمة سريعة 
الهضم واملغذية 
فــي نفس الوقت 
ملــا يــحــتــويــه مــن عــنــاصــر غــذائــيــة مهمة 
وتسهم بشكل فــعــال فــي وقــايــة الجسم 

من األمراض .
ــد دراســـــــــات عــلــمــيــة كـــثـــيـــرة عــلــى  ــؤكــ وتــ
ــاك وفـــائـــدتـــهـــا،  ــ ــمــ ــ ــاول األســ ــ ــنـ ــ أهـــمـــيـــة تـ
الحتوائها على األحماض الدهنية التي 
تقي من أمــراض القلب والشرايني التي 

توقف زحف الشيخوخة.
ويــعــتــبــر الــســمــك أحــــد املــــصــــادر املــهــمــة 
ــأن الــلــحــوم  لــلــبــروتــني شــأنــه فــي ذلـــك شـ
ــــن ومـــشـــتـــقـــاتـــه، حــيــث  ــلـ ــ ــيــــض والـ ــبــ والــ
ــمـــــاض  ـــى األحـــ ــلـ ــوي األســـــــمـــــــاك عــ ــتــ ــحــ تــ
األمينية األســاســيــة املهمة لبناء ونمو 
الجسم وتعويض األنسجة التالفة في 

الصحة واملرض على السواء. 
كما تحتوي على عدد من الفيتامينات 
ــامـــني )د(،  ــتـ ــيـ فـــيـــتـــامـــني )أ( وفـ ــا  ــهـ ــمـ أهـ
ــا بــفــيــتــامــيــنــات  ــنـــاهـ ــــى غـ ــة إلــ ــافــ بــــاإلضــ
الــعــديــد من  الــتــي تــدخــل فـــي  )ب وب6( 

التفاعالت بالجهاز العصبي والجلد.
ــدراســــات الــعــلــمــيــة الــحــديــثــة  وأثــبــتــت الــ
ــة أن  ــيـ ــكـ ــريـ فــــي الـــــواليـــــات املـــتـــحـــدة األمـ
ــل مـــن السمك  تـــنـــاول وجــبــتــني عــلــى األقــ
أسبوعيا، يشكل مصدرا صحيا سليما 
ومهما على ما يوازي جراما واحدا من 
األحـــمـــاض الــدهــنــيــة أومــيــجــا 3 يــومــيــا، 
ــة املــنــزل  ــذا يــنــصــح خـــبـــراء الــتــغــذيــة ربـ لـ

بتقديم السمك بجميع أنواعه وأشكاله 
)املقلي منه أو املشوي أو املطهو بالفرن( 
املــائــدة الرمضانية، نظرا لسهولة  على 
هــضــمــه مــقــارنــة بــالــلــحــوم الــحــيــوانــيــة، 
فحتى دهون األسماك هي في حقيقتها 
عبارة عن أحماض دهنية غير مشبعة 
ــــاض مـــفـــيـــدة جـــــدا كـــغـــذاء  ــمـ ــ وهــــــذه األحـ

لجميع أفراد األسرة.
ــة مــــنــــزل مــــراعــــاة  ويــــجــــب عــــلــــى كـــــل ربـــــ
بعض السلوكيات عند شــراء األسماك، 

ــوائـــد الــســمــك في  لــلــحــصــول عــلــى كـــل فـ
ـــن خــــــالل اآلتـــــــــي: بــالــنــســبــة  ــان مــ ــ ــــضـ رمـ
للرائحة، يجب أن تكون كرائحة السمك 
املعروفة وليس بها أي نوع من الروائح 
الكريهة. أما الجلد والقشور، فيجب أن 
تكون القشور غير سهلة االنفصال عن 
الجلد إذا ما حكت باألصابع في اتجاه 
معاكس. وعند الضغط البسيط بأحد 
األصـــابـــع عــلــى جـــزء الــلــحــم مــن السمكة 
فيجب أال يــحــدث أي حــفــرة كبيرة، وإن 

حدثت فــإن السطح يستوي ثانية عند 
إزالــة ضغط األصابع. بالنسبة للعيون 
فــيــجــب أن تـــكـــون بـــراقـــة زجـــاجـــيـــة وأال 
ــا الــخــيــاشــيــم  ــائـــرة لـــلـــداخـــل. أمــ تـــكـــون غـ
فينبغي أن يكون لونها أحمر طبيعيا 

وأال تكون ذات رائحة غير مستحبة.
وإذا قــمــت بــإمــســاكــهــا مــن رأســهــا أفقيا 
والحظت أن ذيلها ال يسقط إلــى أسفل. 
إذا وضعت كمية من السمك في إناء به 
ماء فسوف تالحظ أن الطازج منه يهبط 

ــاء، بعكس السمك الفاسد  قــاع اإلنــ إلــى 
ــاء المــتــالئــه  ــ فـــإنـــه يــطــفــو عــلــى ســطــح املـ
بـــالـــغـــازات الــنــاتــجــة عـــن الــتــحــلــل والــتــي 

تساعد على الطفو.
وكذلك إذا ما قمت بقطع سمكة طازجة 
ال تشاهد أي نــزف بــهــا، وذلـــك لتجميد 
ــــذي  ــفــــاســــد الـ ــا بـــعـــكـــس الـــســـمـــك الــ ــهــ دمــ
يشاهد به نزيف سائل ملون أحمر داكن 
ذو رائــحــة كــريــهــة، وذلـــك لتحلل دمــائــه 

بواسطة بكتيريا التحلل. 

تناول األسماك مرتين في األسبوع يقي من األمراض
تعتبر مصدرا أساسيا للعناصر الغذائية المهمة.. خبراء:

ــبـــاع  ــــنــــاديــــة بـــــضـــــرورة اتـ
ُ
ــيـــهـــات امل ــتـــوجـ تـــكـــثـــر الـ

الّصائمني لنظاٍم صّحي وغذائيٍّ جّيد خالل شهر 
الــجــهــاز الهضمّي  ب اضــطــرابــات 

ّ
رمــضــان، لتجن

التي يزداد حدوثها مع بدء شهر رمضان، نتيجة 
باع البعض سلوكيات وعادات خاطئة.

ّ
الت

ــــرورة شــرب  ومـــن أهـــم الــنــصــائــح الــرمــضــانــيــة ضـ
املــاء طيلة فترة اإلفــطــار، بحيث  كمّية كبيرة مــن 
عام 

ّ
ال تقل عن ثمانية أكــواب. وتناول أطباق الط

ـــحـــتـــويـــة عـــلـــى جــمــيــع 
ُ
ـــــتـــــوازنـــــة امل

ُ
ــلـــة وامل ـــتـــكـــامـ

ُ
امل

 
ُ
الــغــذائــّيــة، ويــحــّبــذ أن تحتوي الوجبة العناصر 
على نشوّياٍت بطيئة االمتصاص، ولحوٍم قليلة 
ــار ُمــشــّكــلــة مــثــل الــّســلــطــات بكل  ـــضـ

ُ
ــّدهــــون، وخ الــ

أنواعها.
ويــنــصــح الـــخـــبـــراء بـــتـــنـــاول حـــّبـــة أو اثــنــتــني من 
مر، ثم اشرب كوبا من املاء أو اللن، يليه طبق 

ّ
الت

ــروري لتعويض جــزٍء من السوائل 
ّ

الــض الشوربة 
الــبــدء بالّسوائل   

ّ
الــجــســم، كما أن بها 

ّ
الــتــي يتطل

 لتناول الطعام. 
ً
ُيلنّي املعدة، ويجعلها مهّيأة

حتوية على 
ُ
أنــواع الشوربة امل كما يجب اختيار 

ــثـــل: الـــجـــزر،  ــــضــــار، مـ
ُ

أصــــنــــاٍف مـــتـــعـــددٍة مــــن الــــخ
ــلــــي وغـــيـــرهـــا،  ــروكــ ــبــ ــة، والــ ــ ــــوسـ ــكـ ــ ــا، والـ ــيــ ــوبــ ــلــ والــ
ـــرورّيـــة، لتسهيل 

ّ
ــيـــاف الـــض الحــتــواِئــهــا عــلــى األلـ

عملّية الهضم، وتقليل مشاكل اإلمساك. واالبتعاد 
الت، واألغذية 

ّ
خل

ُ
عن تناول األطعمة املالحة، وامل

ــبــــة، ألنــــهــــا تــــزيــــد مــــن شــــعــــورك بــالــعــطــش.  ــ
ّ
ــل ــــعــ

ُ
امل

قلية، الحتوائها 
َ
امل عّجنات 

ُ
امل يل من تناول 

ّ
والتقل

على دهـــون وســعــرات حــرارّيــة عالية، األمـــر الــذي 
قـــد يــتــســّبــب فـــي رفــــع ُمــــعــــّدل الــكــولــيــســتــرول في 
عّجنات املشوّية، واملحشّية 

ُ
الّدم، واستبدالها بامل

.
ً
بحشوات قليلة الّدسم كالجبنة مثال

ــة فــــي تــــنــــاول املــــشــــروبــــات  ــغـ ــالـ ــبـ ويــــجــــب عــــــدم املـ
الــرمــضــانــيــة مــثــل: شـــراب قــمــر الــديــن، والـــخـــّروب، 
فعلى الرغم من فوائدها الكثيرة كاحتوائها على 
ها تحتوي على نسبٍة كبيرٍة 

ّ
أن الفيتامينات، إال 

من الّسكرّيات والّسعرات الحرارّية.

السلوك الصحي 
خالل اإلفطار   

نصيحة اليوم

الــعــديــد مــن األخــطــاء الشائعة فــي شهر رمضان  هــنــاك 
أخــطــاء تزيد  يــلــي:  فــيــمــا  أن نلخصها  املـــبـــارك ويــمــكــن 
الــعــطــش فـــي نـــهـــار رمـــضـــان، حــيــث يــمــثــل الــعــطــش في 
 عندما يــأتــي الشهر 

ً
رمــضــان أقـــوى الــتــحــديــات، خــاصــة

الكريم في فصل الصيف بما يتسم به من ارتفاع شديد 
في درجات الحرارة وامتداد ساعات النهار، وهناك بعض 
األخطاء التي تساهم في زيادة شعورنا بالعطش خالل 
نــهــار رمــضــان ومـــن أهــمــهــا عـــدم الــحــرص عــلــى السير 
الــنــهــار. عمل مــشــاويــر غير  فــي األمــاكــن الظليلة خــالل 
الشمس، اختيار مواعيد  ضرورية خالل ساعات ذروة 
تمارين رياضية شاقة في منتصف النهار. عدم ارتداء 
الــرأس يقلل تأثير الشمس جزئيًا وبالنسبة  كــاب على 
للشباب صغار السن فإن لعب الكرة في نهار رمضان 

في الصيف يمثل فكرة غير جيدة. 
كما أن تناول القهوة واملشروبات املنبهة بكثرة يؤدي إلى 

فقد السوائل ويعزز الشعور بالعطش.
ومـــن أشــهــر األخـــطـــاء الــشــائــعــة الــتــي تـــؤدي إلـــى حــدوث 

نقص في إمداد الجسم بالفيتامينات مما قد ينتج عنه 
بــالــدهــون، حيث  املليئة  الدسمة  الوجبات  التغذية،  ســوء 
الرمضانية فــي كثير  املــائــدة  تمثل جـــزءًا أســاســيــًا مــن 
من البيوت، وهو لألسف أمر غير صحي، حيث إن هذه 
أنها  الشديد بجانب  الوجبات تعطي شعورًا باالمتالء 
التي  الحرارية  السعرات  تحتوي على كميات هائلة من 

تسبب اكتساب الوزن وتراكم الدهون.
وكذلك التقليل من أهمية سلطة الخضروات، حيث يمثل 
هذا الطبق السهل املمتنع مصدرًا أساسيًا إلمداد الجسم 
خـــالل فــتــرة مــا بــعــد اإلفــطــار بــاحــتــيــاجــاتــه مــن األلــيــاف 
للنمو، ويمثل  املهمة  الفيتامينات  الغذائية والعديد مــن 
التغذية  السلطة سببًا أســاســيــًا فــي ســوء  إهــمــال طبق 

خالل رمضان.
ــوزن فــي رمــضــان،  ــ ــادة ال ومـــن األخـــطـــاء الــتــي تسبب زيــ
تــنــاول كــمــيــات كــبــيــرة مــن املــكــســرات الــتــي تمثل سببًا 
ــان، حــيــث تنطبق  ــادة الــــــوزن فـــي رمــــضــ ــزيــ ــ أســـاســـيـــًا ل
اللذيذ،  الطعم  الجذابة مثل  املواصفات  العديد من  عليها 

واحتوائها على كميات ال بأس بها من العناصر الغذائية 
الــدواء في رمضان، فبالنسبة  املفيدة. وتفويت مواعيد 
املنتظمني على  املــزمــنــة  املــشــكــالت الصحية  ألصــحــاب 
ــدواء في  ــ ال أدويـــة عــالجــيــة، فــإن مسألة نسيان مــواعــيــد 
ــعــالج بــشــكــل متكرر  رمــضــان وتــفــويــت جــرعــات مــن ال
تمثل خطرًا حقيقيًا على استقرار الحالة الصحية، وهو 
األمر الذي يجب التعامل معه بالجدية الكافية من اللحظة 
األولــــى، فــهــو مــن األخــطــاء الــشــائــعــة الــتــي قــد تـــؤدي إلــى 

اإلصابة باألمراض الخطيرة. 
املتكرر وعــدم الحصول على فترات  السهر  كما يمثل 
 أســاســيــًا فــي تــدهــور الــقــدرات 

ً
كــافــيــة مــن الــنــوم عــامــال

العقلية للصائم خالل النهار أحد األخطاء الشائعة، لذا إن 
كان لديك موعد مهم تحتاج فيه لعقل يقظ ومتقد خالل 
نهار رمضان، احــرص على النوم لوقت كــاٍف في الليلة 
السابقة، وال بأس باالستيقاظ فترة صغيرة قبل الفجر 
النهار،  لــك طاقة خــالل  بــغــذاء صحي يضمن  للسحور 

حيث إنها أيضًا عامل مهم للحفاظ على كفاءة عقلك.

أخطاء شائعة في رمضان  

وسام السعايدة
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احــتــفــل مــطــار حــمــد الـــدولـــي بـــمـــرور خمس 
بـــدء عملياته التشغيلية في  ســنــوات عــلــى 
27 مــايــو 2019، وذلـــك عــبــر تنظيمه موكبًا 
طـــاف املــبــنــى الــرئــيــســي ملــشــاركــة املــســافــريــن 
فــي احــتــفــاالت الـــذكـــرى الــســنــويــة الخامسة 
ــلــــى مــســاهــمــتــهــم  ــتــــاحــــه وشــــكــــرهــــم عــ ــتــ الفــ
ــع الـــتـــي  ــريــ ــســ ــم مــــســــيــــرة الــــنــــمــــو الــ ــهــ ــمــ ودعــ

يشهدها املطار.
وفي معرض تعليقه على هذه املناسبة، قال 
املهندس بدر محمد املير، الرئيس التنفيذي 
ــــي: »إنــــه  ــــدولـ لــلــعــمــلــيــات فــــي مـــطـــار حـــمـــد الـ
ملــن دواعــــي ســـرورنـــا الــبــالــغ أن نــشــهــد هــذه 
الــذي  املسيرة الرائعة وهــذا النجاح الكبير 
حققه مطار حمد الدولي على مدار السنوات 

الخمس املاضية. 

ونـــحـــن الـــيـــوم نــلــتــقــي كـــي نــحــتــفــي بــالــنــمــو 
واإلنــجــازات وقصة نجاح املــطــار فــي إعــادة 
تــعــريــف تــجــربــة الــســفــر عــبــر املــــطــــارات في 
الــعــالــم ألكــثــر مــن 170 مــلــيــون مــســافــر حتى 
اآلن. كــمــا أنــنــا مــلــتــزمــون أكــثــر مــن أي وقــت 
مضى بـأن نقدم ملسافرينا خدمات ال مثيل 
لها، وبمواصلة السعي مستعينني في ذلك 

بدعم مسافرينا الدائم ووالئهم«.
 ومنذ بدء تشغيل املطار في 27 مايو 2014 
عـــبـــر رحـــلـــة افــتــتــاحــيــة لــلــخــطــوط الــجــويــة 
ــــي أولــــى  ــــدولـ ــة، بـــــدأ مـــطـــار حـــمـــد الـ ــقـــطـــريـ الـ
خــطــواتــه على طــريــق الــنــجــاح، وســرعــان ما 
أصبح املطار واحدًا من أسرع املطارات نموًا.

ــــذه الـــســـنـــوات الـــخـــمـــس مـــنـــذ بـــدء  ــــال هـ وخــ
الــدولــي املرحلة  تشغيله، أطلق مطار حمد 

الثانية مــن خطة توسعة املبنى الرئيسي 
للمطار حــتــى يمكنه اســتــيــعــاب 53 مليون 
مــســافــر ســنــويــًا بــحــلــول عـــام 2022. وســوف 
يــشــهــد املــــطــــار إنــــشــــاء مـــديـــنـــة املــــطــــار الــتــي 
ــًا  ــل فـــرصـ ــبـ ــتـــقـ ــسـ ــــي املـ ــر بــــــدورهــــــا فــ ــوفــ ــتــ ســ
ــرة، ومـــــن بــيــنــهــا مــنــطــقــة  ــيـ ــبـ اســـتـــثـــمـــاريـــة كـ
للتجارة الحرة ومجمع للمكاتب والشركات 
والـــفـــنـــادق وغــيــرهــا. وســــوف يــشــهــد املــطــار 
أيضًا إنشاء مبنى جديد لشحن البضائع، 
ــدرات الــشــحــن  ــ ــ ــــى تـــعـــزيـــز قـ مـــمـــا ســــيــــؤدي إلـ
لدى املطار لتصل إلى 3 مايني طن سنويًا 
الــزيــادة املرتقبة في  ويساعد في استيعاب 
يــبــدأ املطار  حــركــة الشحن. ومــن املتوقع أن 
فــي تــوســعــة املــبــنــى فــي الــنــصــف الــثــانــي من 

عام 2019.

5 سنوات 170 مليون مسافر عبر »حمد الدولي« خالل 

نظم سنترو كابيتال الدوحة، وهو ملكية عقارية من فئة 
4 نجوم تابعة لشركة روتانا إلدارة الفنادق، تماشيا مع 
مــبــادرات املسؤولية االجتماعية للشركة حملة للتبرع 
بـــاإلفـــطـــار لــتــســلــيــط الـــضـــوء عــلــى أهــمــيــة االتــــحــــاد معًا 

كمجتمع خال شهر رمضان املبارك.
ــع املـــتـــطـــوعـــني املـــســـجـــلـــني لــتــوزيــع  تــجــمــع املــــوظــــفــــون مــ
مجموعة من 100 صندوق إفطار معبأ على عمال البناء 
وسائقي سيارات األجرة وحراس األمن على طول منطقة 

شارع البنوك املزدحمة.
وقـــالـــت إيــفــا كـــاريـــوكـــي، مــنــســقــة الــتــســويــق فـــي ســنــتــرو 
ــبـــارك،  ــة: »بــالــنــســبــة لــشــهــر رمـــضـــان املـ كــابــيــتــال الــــدوحــ
يسرنا أن نشارك في هذه املبادرات التي تنطوي على رد 
الجميل للمجتمع. نتشرف بمشاركة ما لدينا مع العمال 
ا 

ً
الــذيــن قــضــوا وقت الــدؤوبــني ونشكر جميع املتطوعني 

ممتًعا في يومهم الحافل لانضمام إلينا«.
وأضــــافــــت: يــقــوم ســنــتــرو كــابــيــتــال الـــدوحـــة بمجموعة 
مـــتـــنـــوعـــة مــــن األنـــشـــطـــة الــــتــــي ســـتـــشـــارك بـــشـــكـــل كــبــيــر 
باملجتمع في قطر من خــال هــذه املــبــادرات فهي تنحاز 

مع قيم املسؤولية االجتماعية األساسية للفندق.

»سنترو كابيتال« 
يوزع 100 وجبة إفطار

يــنــطــلــق املــوســم 
الـــــــــــصـــــــــــيـــــــــــفـــــــــــي 
»الــــــصــــــيــــــف فـــي 
قــــــــــــطــــــــــــر« يــــــــــوم 
ــاء املــــــوافــــــق 4 يــــونــــيــــو، وذلـــــك  ــ ــــاثـ ــثـ ــ الـ
ت  ـــفـــوَّ

ُ
عـــبـــرعـــروض الـــتـــســـوق الـــتـــي ال ت

ــة تــشــمــل جــمــيــع  ــعــ وتـــخـــفـــيـــضـــات واســ
ــة فــي  ــاركــ ــشــ ــعـــات الـــتـــجـــاريـــة املــ ــمـ املـــجـ

موسم الصيف لهذا العام.
 ويمكن للمتسوقني الراغبني في اقتناء 
ــعـــامـــات الـــتـــجـــاربـــة بــأســعــار  أشـــهـــر الـ
بيل بدء عطاتهم الصيفية 

ُ
تنافسية ق

االستفادة من خصومات كبرى تصل 
إلى 70% لدى منافذ التسوق املشاركة، 
باإلضافة إلى فرصة الفوز بسيارة أو 
الــجــوائــز النقدية والــتــي تبلغ  بــإحــدى 

قيمتها اإلجمالية 2 مليون ريال.
الــفــطــر  أيــــــــام عـــيـــد  ــن أول  ــ وابـــــــتـــــــداًء مـ
املبارك سوف تنطلق عروض التسوق 
الـــتـــي تــشــمــل خــصــومــات مــذهــلــة على 
مجموعة من السلع االستهاكية التي 
مــــن بــيــنــهــا املــــابــــس واإللـــكـــتـــرونـــيـــات 
ومستحضرات التجميل وإكسسوارات 
الــزيــنــة. وســــوف تــقــدم مــراكــز الــتــســوق 
خال أيام العيد العديد من الفعاليات 
واألنشطة الترفيهية التي تائم جميع 

أفراد األسرة.
ــقــت مــشــاعــل شــهــبــيــك مـــن املــجــلــس 

َّ
 عــل

الوطني للسياحة قائلة: »لــقــد أصبح 
الــتــســوق مــكــونــًا رئــيــســيــًا مــن مكونات 
ــنــــحــــن نــســعــى  الـــــســـــيـــــاحـــــة، ولــــــذلــــــك فــ
بــالــتــعــاون مــع شركائنا فــي القطاعني 
الــعــام والــخــاص لتسليط الــضــوء على 
عــــروض الــتــســوق الــتــي يــقــدمــهــا قطاع 

التجزئة املزدهر في قطر«. 
ــــي عــنــد تصميم  ــافــــت: »لـــقـــد ُروعــ وأضــ
بـــرنـــامـــج املـــوســـم »الـــصـــيـــف فـــي قــطــر« 
ــًا مـــمـــيـــزة تــلــبــي  ــ ــروضـ ــ أن يـــتـــضـــمـــن عـ

تــطــلــعــات جــمــيــع الــفــئــات بـــدايـــة مهما 
كــــانــــت احــــتــــيــــاجــــاتــــهــــم، وكـــــذلـــــك مــنــح 
قـــــطـــــر وســـــكـــــانـــــهـــــا مــــــــن شـــتـــى  زوار 
ــًا  ــ ــــرصـ األعــــــــــمــــــــــار واالهــــــــتــــــــمــــــــامــــــــات فـ
بــأجــواء البهجة  متنوعة لــاســتــمــتــاع 
ــا هـــذا  ــتــــي يــــزخــــر بـــهـ ــاالت الــ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ واالحـ

املوسم املميز«.
وتــشــارك مجموعة مــن مــراكــز التسوق 
فــي خــلــق البهجة واملــــرح خـــال صيف 
هذا العام وهي دوحة فستيفال سيتي 
وقــطــر مـــول والجــونــا مـــول والنــدمــارك 

وجلف مــول وطــوار مــول ومــول الخور 
وحياة بازا واملرقاب مول.

ــل كــــل 200 ريـــــــال يــنــفــقــهــا  ــابـ ــقـ ــــي مـ وفــ
املــتــســوق فــي أي مــن مــنــافــذ الــبــيــع في 
ــذه املــجــمــعــات ســـوف يــكــون بوسعه  هـ
الدخول في ثاثة سحوبات من املقرر 
إقامتها خــال الصيف. وســوف تكون 
بانتظار املتسوقني مجموعة متنوعة 
من الجوائز التي تشمل جوائز نقدية 
وسيارة والتي تبلغ قيمتها 2 مليون 
ريــال، حيث إن الجائزة الكبرى سيارة 

ماكارين 570 أس.
ولـــدخـــول الــســحــوبــات، ال يــتــعــني على 
املتسوقني ســوى التسجيل إلكترونيًا 
ملـــــرة واحــــــــدة فـــقـــط فــــي أحـــــد األكــــشــــاك 
الخاصة بموسم الصيف واملنتشرة في 
املجمعات التجارية املشاركة. وسوف 
يقدم هذا النظام اإللكتروني للمتسوق 
قسائم تعادل قيمتها املبلغ الذي أنفقه 
مصحوبة ببياناته مطبوعة عليها. 
وإذا أنفق املتسوق 200 ريال أخرى أو 
أكثر خــال رحلة تسوق أو فــي مجمع 

تـــجـــاري آخـــــر، فـــســـوف يـــكـــون بــوســعــه 
املـــشـــاركـــة بــســهــولــة فـــي الــســحــب نــظــرًا 

لوجود بياناته بالفعل داخل النظام.
وكشف املجلس الوطني للسياحة في 
وقــت سابق عــن أضخم موسم صيفي 
ُيــقــام تحت  سياحي حتى اآلن، والـــذي 
ــر«، ويـــقـــدم  ــطــ ــي قــ ــيـــف فــ ــوان »الـــصـ ــنــ عــ
 
ً
هــذا املــوســم برنامجًا متنوعًا وحافا
بالترفيه العائلي وعـــروض الضيافة 
والسفر والتسوق والتي تغطي جميع 

أنحاء الباد.

مليون ريال جوائز 70 % و2  خصومات 

4 يونيو انطالق فعاليات »الصيف في قطر« 

¶  جانب من فعاليات »صيف قطر«.. )أرشيفية(
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ــع  ــامـ ُبــــنــــي الـــجـ
بـــــــــطـــــــــلـــــــــب مـــــن 
حــــــــــــســــــــــــان بـــــن 
الــــــــــنــــــــــعــــــــــمــــــــــان 
ــــي خــــــــــال عـــــام  ــانـ ــ ــــسـ ــغـ ــ ــالـ ــ املــــــــعــــــــروف بـ
ــزاَمـــن بـــنـــاؤه مـــع الــفــتــوحــات  ـ

َ
ــت ــَيـ 698 لـ

ــة لــلــبــاد الــتــونــســيــة، وبــعــد  ــيـ اإلســـامـ
مــــرور ســـت ســـنـــوات مـــن الــتــشــيــيــد، قــام 
لــيــكــون ذا  الــجــامــع  الــغــســانــي بتوسعة 
حــجــم أكــبــر، وفـــي عـــام 732 قـــام الــوالــي 
الله بن الحبحاب خال  اإلفريقي عبد 
الــــعــــصــــر األمــــــــــوي بــــإكــــمــــال مـــــا شـــيـــده 
السابقون للجامع ليكون مجهزًا على 
أتمته. ظهرت العديد من الروايات غير 
املثبتة بشكل صحيٍح بــأن الجامع تم 
بـــنـــاؤه عــلــى بــقــايــا أنـــقـــاض كــاتــدرائــيــة 
ــانـــت مــــوجــــودة والــــتــــي تــضــم  قـــديـــمـــة كـ
قـــبـــرًا لــســانــت أولــيــفــيــا بـــالـــيـــرمـــو، وأن 
ــّيــدت عـــام 138 مــن ِقــَبــل 

ُ
الــكــاتــدرائــّيــة ش

اإلمــبــراطــور هــادريــان، وعلى الرغم من 
 الجامع األعظم تمَّ تشييُده 

ّ
 أن

ّ
ذلــك، إل

 عــــام 864 بعد 
ٍ

ـــي
َّ
مـــن جـــديـــٍد بــشــكــٍل ُكـــل

ــه الــخــلــيــفــة  ــلـ ــالـ ــٍب مــــن املـــســـتـــعـــن بـ ــلــ طــ
العباسّي في ذلك الوقت، وأشــرف على 
بناِئه األغلبي بن األغلب )أبو إبراهيم( 
 على ذلك 

َّ
ِدل

ُ
واملعماري فتح الله، واست

مـــن خــــال كــتــابــٍة مــــوجــــودٍة فـــي الــجــزء 
األسفِل ملحراب املسجد. 

الترميمات 

على امتداد تاريخ الجامِع شهد العديَد 
ــرمــيــم مـــن ِقـــَبـــل ُمعظم 

ّ
مـــن عــمــلــيــاِت الــت

الت التي حكمت الباد التونسّية  السُّ
ــا تــاريــخــيــا ُمــهــمــا، حيث  بــاعــتــبــاِره إرثــ
تــمَّ عــام 990 تشييُد قّبة البهو من ِقَبل 
املنصور بــن زيـــري، وفــي عــام 1250 تمَّ 
اناِت املائّيِة ذاِت 

ّ
وضع العديد من الخز

الحجم الكبير فيه من ِقَبل الحفصي بن 
تـــمَّ ترميم  املستنصر، وفـــي عـــام 1316 
ــه، وفــي  ــوابـ ــِة أبـ ــرفـ ركـــائـــِز الــجــامــع وزخـ
 ، ركيٍّ

ُ
َد بمكتبٍة ذاِت طراِز ت وِّ

ُ
عام 1450 ز

 فــي الــجــزِء 
ٌ

ــّيــد رواق
ُ

وفـــي عـــام 1637 ش
رقي من الجامع، وفي عام 1894 تمَّ 

ّ
الش

بناُء منارة ذات طراٍز ُمرابطي بواسطة 
ـــن ســلــيــمــان بــن  ــاريَّ ــمـ ــعـ املـــهـــنـــدَســـن املـ
نيقرو وطــاهــر الطابر، وشهد الجامع 
بعد استقال الباد يوم 20 مارس عام 
1956م عملياِت ترميٍم شاملٍة وكبيرٍة، 
ه عانى من تدميٍر وتهميٍش خال 

ّ
 أن

ّ
إل

الثورة التونسية عام 2011م، وحفاظا 
ه 

ُ
دمير تــمَّ إغاق

ّ
عليه مــن املــزيــد مــن الت

من.
ّ
لفترٍة من الز

أول جامعة إسالمية

لــم يــكــن املــعــمــار وجــمــالــيــتــه الستثناء 
الوحيد الذي تمتع به جامع الزيتونة، 
الـــحـــضـــاري والــعــلــمــي  بـــل شـــّكـــل دوره 
الريادة في العالم العربي واإلسامي، 
إذ اتــخــذ مــفــهــوم الــجــامــعــة اإلســامــيــة 
منذ تأسيسه وتثبيت مكانته كمركز 
لـــعـــب الــــجــــامــــع دورا  لـــلـــتـــدريـــس وقــــــد 
ــة الــعــربــيــة  ــافـ ــقـ ــثـ ــر الـ طــلــيــعــيــا فــــي نـــشـ
اإلســـــامـــــيـــــة فــــــي بــــــــاد املــــــغــــــرب وفــــي 
رحــــابــــه تـــأســـســـت أول مــــدرســــة فــكــريــة 
بإفريقيا أشاعت روحــا علمية صارمة 
ومـــنـــهـــجـــا حـــديـــثـــا فــــي تـــتـــبـــع املـــســـائـــل 
نــقــدا وتمحيصا ومــن أبـــرز رمـــوز هذه 
املدرسة علي ابن زياد مؤسسها وأسد 
بـــن الـــفـــرات واإلمــــــام ســحــنــون صــاحــب 
ــبـــت املــــذهــــب املــالــكــي  ــتـــي رتـ ــة الـ ــ ــدّونـ ــ املـ

وقننته 
الــجــامــعــة الزيتونية  وكــذلــك اشــتــهــرت 
فـــي الــعــهــد الــحــفــصــي بــالــفــقــيــه املــفــّســر 
ــّدث مــحــمــد بـــن عـــرفـــة الــتــونــســي  ــحــ واملــ

ــن  ــ ــفــــات الــــعــــديــــدة وابـ ــ
ّ
ــن صــــاحــــب املــــصــ

خلدون املؤرخ ومبتكر علم الجتماع.
وقــــــــد تــــــخــــــّرج مــــــن الـــــزيـــــتـــــونـــــة طــــــوال 
الــعــلــمــاء واملــصــلــحــن  مــســيــرتــهــا آلف 
الــذيــن عملوا على إصــاح أّمــة اإلســام 
والـــنـــهـــوض بــهــا، إذ لـــم تــكــتــف جــامــعــة 
ــارة تــشــع  ــ ــنــ ــ ــــون مــ ــكـ ــ الــــزيــــتــــونــــة بـــــــأن تـ
الــعــالــم وتــســاهــم  فـــي  بعلمها وفــكــرهــا 
في مسيرة اإلبداع والتقدم وتقوم على 
العلم الصحيح واملعرفة الحقة والقيم 
اإلســامــيــة الــســمــحــة، وإنــمــا كــانــت إلــى 
ذلك قاعدة للتحرر والتحرير من خال 
إعــــــداد الـــزعـــامـــات الــوطــنــيــة وتــرســيــخ 
الـــوعـــي بــالــهــويــة الــعــربــيــة اإلســامــيــة 
ــلــــدون  ــــرج املــــــــــؤرخ ابـــــــن خــ ــــخـ فـــفـــيـــهـــا تـ
وابــن عرفة وإبــراهــيــم الرياحي وسالم 
بـــوحـــاجـــب ومــحــمــد الــنــخــلــي ومــحــمــد 
الــطــاهــر ابــــن عـــاشـــور صـــاحـــب تفسير 
الــتــحــريــر والــتــنــويــر، ومــحــمــد الخضر 
حـــســـن شـــيـــخ جـــامـــع األزهـــــــر ومــحــمــد 
الــعــزيــز جــعــيــط واملــصــلــح الــزعــيــم عبد 
الــعــزيــز الــثــعــالــبــي وشــاعــر تــونــس أبــو 
القاسم الشابي صاحب )ديــوان أغاني 
ــر الـــــحـــــداد صــاحــب  ــاهــ ــطــ ــاة( والــ ــيــ ــحــ الــ
كتاب )امرأتنا في الشريعة واملجتمع( 
وغــيــرهــم كــثــيــر مـــن الــنــخــب الــتــونــســيــة 

واملغاربية والعربية.
لــقــد تــجــاوز إشــعــاع جــامــعــة الــزيــتــونــة 
حدود تونس ليصل إلى سائر األقطار 

 املفكر العربي الكبير 
ّ

اإلسامية ولعل
ــــان يــوجــز دور الــزيــتــونــة  شــكــيــب أرسـ
ــر  ــ ــ ــى جــــانــــب األزهـ ــ ــ ــره إلـ ــبــ ــتــ عــــنــــدمــــا اعــ
واألمــــوي والــقــرويــن أكــبــر حصن للغة 
ــة فــي  ــيــ ــة والـــشـــريـــعـــة اإلســــامــ ــيـ ــربـ ــعـ الـ

القرون األخيرة.
لقد مــّرت اآلن أكثر من 1300 سنة على 
قــــيــــام جــــامــــع الـــزيـــتـــونـــة والــــــــذي شــهــد 
ــذ بـــنـــائـــه تــحــســيــنــات وتـــوســـعـــات  ــنـ ومـ
ا مـــن الــعــهــد  ــدء ــ وتــرمــيــمــات مــخــتــلــفــة بـ
الــحــالــي، ومـــرورا  الــوقــت  األغلبي حتى 
بالحفصين واملــراديــن والحسينين، 
وهم آخر ملوك تونس قبل إقرار النظام 
ــذا الــجــامــع  الــجــمــهــوري لــذلــك حــافــظ هـ
باستمرار على رونــقــه ليبقى فــي قلب 
كـــل املــنــاســبــات، ولــيــكــون شـــاهـــدا على 
تــأصــل تــونــس فــي إسامها منذ قــرون 

وقرون.
ومع دوره كمكان للصاة والعبادة كان 
جامع الزيتونة منارة للعلم والتعليم 
على غرار املساجد الكبرى في مختلف 
أصــقــاع العالم اإلســامــي، حيث تلتئم 
الـــدرس حــول األئــمــة واملشايخ  حلقات 
لــاســتــزادة مــن عــلــوم الــديــن ومــقــاصــد 
الشريعة وبمرور الزمن أخذ التدريس 
ــع الــــزيــــتــــونــــة يـــتـــخـــذ شــكــا  ــ ــامـ ــ ــــي جـ فــ
الــقــرن الثامن  نظاميا حتى أصبح فــي 
ــلـــدون( بمثابة  لــلــهــجــرة عــصــر )ابــــن خـ
املؤسسة الجامعية التي لها قوانينها 

ــا وتــقــالــيــدهــا  ــهــ ــاداتــ ونـــوامـــيـــســـهـــا وعــ
ومــنــاهــجــهــا وإجـــازاتـــهـــا، وتــشــّد إليها 
ــال مــــن مــخــتــلــف أنــــحــــاء املـــغـــرب  ــ ــرحـ ــ الـ

العربي طلبا للعلم أو لاستزادة منه.
ل تخلو أذنــك من سماع لفظ الزيتونة 
ــردا أو مـــســـنـــدا وأنــــــت فــــي تـــونـــس،  ــفــ مــ
ــع الـــزيـــتـــونـــة وجــامــعــتــهــا  ــامـ فـــهـــنـــاك جـ
وإذاعـــــــــة الـــزيـــتـــونـــة وبـــنـــكـــهـــا، وحـــركـــة 
الزيتونة بل وقافلتها لكسر الحصار 

عن غزة وهلم جرا.
الرجل الجالس في املقهى والذي تبدو 
عــلــى حــديــثــه سيما األدب ل ينسى أن 
يذكر محدثيه أن صاحب البيت األشهر 
في الثورات العربية أبا القاسم الشابي 

هو خريج جامع الزيتونة:
إذا الشعب يوما أراد الحياة   *   فا بد 

أن يستجيب القدر

الجامع األعظم من أوائل 
الجوامع في العالم

يــفــاخــر الــتــونــســيــون بــجــامــع الــزيــتــونــة 
باعتباره من أوائل الجوامع في العالم، 
ــن بــواكــيــرهــا فـــي الـــقـــارة األفــريــقــيــة،  ومـ
ــي الـــبـــاد  وهـــــو ثـــانـــي جـــامـــع يــشــيــد فــ
نهاية العقد الهجري الثامن بعد جامع 

القيروان املشهور.
وســـواء كــان الجامع ُبني قــرب زيتونة 
كــانــت متعبد راهـــب أو لكثرة الزيتون 
فــي املنطقة، فقد احتفظ الجامع بهذا 
الســم الــذي لم تستطع عاديات الزمن، 
الـــدول التي حكمته واعتنت  ول تعدد 

به، إلغاءه ول استبداله.
ــم تـــعـــدد الـــجـــوامـــع تـــواجـــهـــك مــنــارة  رغــ
الزيتونة عالية )44 مترا( أول ما تلج 
الحي من جهة ميدانه العام، فالجامع 
ــز فــــي الــقــصــبــة الــحــي  ــركــ هــــو نــقــطــة املــ
التاريخي األشــهــر، ومقر دوائــر الحكم 
فـــي تــونــس الــعــاصــمــة وســـرتـــهـــا، وهــو 
مسجد فسيح متعدد األدوار تعليما 
وثـــقـــافـــة وخـــدمـــة لــلــمــجــتــمــع، تــبــعــا ملا 
هـــو مـــعـــروف عـــن الـــجـــوامـــع فـــي تــاريــخ 
ــثــــره  ــك وأكــ ــ ــهــــر ذلــ ــن أشــ ــ ــمـــن، ومــ ــلـ املـــسـ
تميزا مكتبة عامرة تأسست عام 1393 

ميادية ونهبها اإلسبان عام 1573.

جامع الزيتونة.. من أوائل المساجد في العالم

بيوت 
اهلل في 
األرض

ُيعرف جامع الزيتونة باسم الجامِع األعظم، ويعوُد السبب الرئيسي في تسميته بهذا االسم ألنه ُبِنَي على مساحة جغرافية تحوي 

في قلبها شجرة زيتون واحدة، وهو أحُد املساجد الرئيسية رغم ِقَدِمها في العاصمة التونسية تونس. وتنحصُر إحداثيات الجامع 

بني 36.79 درجة باتجاه الشمال، و10.17 باتجاه الغرب، وتصل مساحته اإلجمالية إلى خمسة آالف متر مربع، ويحتوي على تسعة 

مداخل، و160 عمودا أصليا جلبت من أطالل مدينة قرطاج القديمة، ويحوي مئذنة يصل ارتفاُعها إلى ثالثة وأربعني مترًا، ويقوم 

على الجامع هيئة تعرف باسم مشيخة الجامع األعظم، ويحتل اآلن املرتبة الثانية من حيث تاريخ البناء في القارة اإلفريقية، وحجم 

البناء في البالد التونسية. 

تحفة معمارية في قلب تونس العاصمة

¶ جامع الزيتونة

من الكرسي 

إلى الجامعة

ــزيــتــونــة،  لــلــتــعــلــيــم قــصــة فـــي جـــامـــع ال
يـــحـــب  ــا  ــ ــمـ ــ ــع األعـــــــظـــــــم – كـ ــ ــامـ ــ ــجـ ــ ــالـ ــ فـ
التعليم  بــدأ فيه   - التونسيون وصــفــه 
مبكرا عام 120 هجرية وارتبط بذكره 
علماء مبرزون درسوا فيه أو تخرجوا 
فيه كعلي بــن زيـــاد وأســـد بــن الــفــرات 
واإلمــــــام ســحــنــون ومــحــمــد بـــن عــرفــة 
وعــبــد الــرحــمــن بــن خــلــدون مــبــدع علم 

االجتماع.
كما تخّرج فيه أئمة تصوف متبوعون 
ــد  ــمــ ــن الـــــشـــــاذلـــــي وأحــ ــحــــســ ــ ــي ال ــ ــأبـ ــ كـ
ــلـــحـــون ومــــجــــددون  الـــتـــجـــانـــي، ومـــصـ
تــونــســيــون مــن أمــثــال مــحــمــد الــطــاهــر 
بـــن عـــاشـــور وعـــبـــد الـــعـــزيـــز الــثــعــالــبــي 
التونسيون  الــحــداد. ويفاخر  والطاهر 
هنا بأثرهم على العلم والعلماء مشرقا 
ومــغــربــا، فــهــذا شيخ األزهـــر )سابقا( 
محمد الخضر حسني خريج الزيتونة، 
وذلك عبد الحميد بن باديس وهواري 

بومدين وغيرهما.
ــــروايــــات حـــول تحديد  لــقــد اخــتــلــفــت ال
مــن قـــام بــبــنــاء هـــذا الــجــامــع الـــذي بــات 
ن إفريقيا 

ّ
ذكر تونس مقترنا به، ومك

من سبق تأسيس أول جامعة علمية 
ــــي،  ــــامـ ــــي الــــتــــاريــــخ االسـ ــيــــة فـ إســــامــ
فالبكري في كتابه »املسالك واملمالك« 
وابن خلدون في كتابه » العبر« وكذلك 
ــّراج صــاحــب »الــحــلــل الــســنــدســّيــة  الـــسـ
فــي تــاريــخ الــبــاد الــتــونــســّيــة« وحسن 
ــي كـــتـــابـــه  ــ ــاب فــ ــ ــ ــوهـ ــ ــ ــد الـ ــبــ حـــســـنـــي عــ
»خاصة تاريخ تونس« يرون أن باني 
الــجــامــع هــو عــبــيــد الــلــه ابـــن الحبحاب 

سنة )114 هـ أو 116 هـ /  731 م(.
ــن أبــي  ــتــونــســي أحـــمـــد بـ أمــــا املــــــؤرخ ال
الضياف في كتابه »اتحاف أهل الزمان 
بــأخــبــار مــلــوك تــونــس وعــهــد األمــــان« 
فـــإنـــه يــــرى أن بــانــيــه هـــو حـــّســـان بن 
النعمان سنة )84 هـ(. وقد أصاب ابن 
أبي دينار في كتابه )املؤنس في تاريخ 
إفــريــقــيــة وتــونــس( حــني عـــزا تأسيس 
ــن الـــنـــعـــمـــان  ــ ــان بـ ــســ املـــســـجـــد إلــــــى حــ
الله  إلــى عبيد  ــزيــادة فــي ضخامته  وال

بن الحبحاب. 
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ــقـــرآن الــكــريــم 20 مــرة  وردت كــلــمــة تــــراب فـــي الـ
)0+2=2(، بينما وردت كلمة طني 35 مرة )3+5 
إنــســان 67 مــرة )6+7=13  = 8(، ووردت كلمة 

.)4=
حساب الجمل لكلمة تراب 603 أي 6+0+3 = 9 
الجمل لكلمة إنسان 162  وهــو يساوي حساب 

أي 1+6+2 = 9
حساب الجمل لكلمة طني 69 أي 6+9 =15= 6.

وعــنــد ضــرب مجموع عــدد آيـــات كلمة تـــراب في 
حساب جملها يكون الناتج 2 * 9 = 18 = 9.

وعند ضرب مجموع عدد آيات كلمة إنسان في 
حساب جملها يكون الناتج 4 * 9 = 36 = 9.

وعــنــد ضـــرب مــجــمــوع عـــدد آيـــات كلمة طــني في 
الناتج 8 * 6 = 48 = 12  حساب جملها يكون 
ــواد الــداخــلــة في  = 3 وهـــذا الــنــاتــج يمثل نسبة املـ
تــركــيــب جــســم اإلنـــســـان حــيــث إن ثــلــثــي جسم 
مــاء )70%( والنسبة 70 مجموعه 7  اإلنــســان 
وهــو يعادل مجموع عــدد آيــات كلمة مــاء الــواردة 
فــي الــقــرآن وهــي 178 آيــة ومــجــمــوع الــعــدد يمثل 
الطني  والــثــلــث اآلخـــر )يمثل رقــم   )7 = 1+7+8(
3( مـــواد داخــلــة فــي بــنــاء جسم اإلنــســان، وعند 
جمع الرقمني 7 + 3 يكون الناتج 10 وهذا الرقم 
يساوي حاصل ضرب حروف الكلمات األربع في 

مجموع عدد آياتها، حيث مجموع حروف كلمة:
تراب = 4 * 2 = 8

إنسان = 4 * 5 = 20
طني = 8 * 3 = 24
ماء = 7 * 3 = 21

املجموع الكلي لألرقام هو 73 أي 10 وهي نسبة 
للمواد  للماء و3  اإلنــســان بواقع 7  تكوين جسم 

الداخلة في تركيب جسم اإلنسان.
ــات لــكــلــمــات إنـــســـان، مــاء،  ــام اآليــ وعــنــد جــمــع أرقــ
تــراب، طني يكون الناتج هو 21 أي 3 وهــذا الرقم 
يــســاوي جــمــل حــســاب الــكــلــمــات األربــعــة البالغة 

30 أي 3.
بعض األمثلة من القرآن الكريم:

ــر الـــلـــه فـــي الـــقـــرآن 2697  ــــرات ذكــ ــلـــه: عــــدد مـ • الـ
ومجموع هذه األرقام هو 6 وهو يساوي مجموع 
عدد سور القرآن البالغة 114 )4+1+1=6(، بينما 

جمل الله هو 66.
النبي محمد: عــدد مـــرات ذكــر محمد 4 مــرات   •
والنبي 46 مرة مجموعهم 50 أي 5، وهذا يساوي 
جمل النبي محمد 185 أي 14 أي 5 وهــذا الرقم 

يساوي حساب الجمل لكلمة الرسول.
• الـــقـــرآن: عـــدد مـــرات ذكــرهــا 58 مـــرة ومجموع 

عددها 13 أي 4 وجمل القرآن 382 أي 4.
• الصالة: عدد مرات ذكرها 67 مرة أي 13 ثم 4 

وجمل الصالة 157 أي 13 ومن ثم 4.
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ــبــــدأ تــكــون  ــقــــول الـــعـــلـــمـــاء: يــ يــ
السحب الركامية بعدة خايا 
الــقــطــن تدفعها  قــلــيــلــة كــنــتــف 
الــــريــــاح لـــتـــدمـــج بــعــضــهــا فــي 
بعض مشكلة سحابة عماقة 
ــا  ــهــ ــاعــ ــفــ ــل يــــصــــل ارتــ ــبــ ــجــ ــالــ كــ
إلـــى 45 ألـــف قـــدم وتــكــون قمة 
ــــرودة  ــبـ ــ ــــدة الـ ــــديـ ــة شـ ــابـ الـــســـحـ
ــة إلـــــــــى قــــاعــــدتــــهــــا،  ــبــ ــســ ــنــ ــالــ بــ
ــتـــــاف فــي  ــ وبـــســـبـــب هـــــذا االخـ
درجات الحرارة تنشأ دوامات 
تؤدي إلى تشكل حبات البرد 
الــســحــابــة الجبلية  فـــي ذروة 
الشكل، كما تؤدي إلى حدوث 
تـــفـــريـــغـــات كـــهـــربـــائـــيـــة تــطــلــق 
شرارات باهرة الضوء تصيب 
الطيارين فــي صفحة السماء 
)العمى املؤقت(  بما يسمى بـ
وهــذا مــا وصفته اآليــة تمامًا. 
فــهــل ملــحــمــد صــلــى الـــلـــه عليه 
ــأتــــي بــهــذه  ــم أن يــ ــلــ وآلـــــــه وســ

املعلومات الدقيقة من عنده؟

اإلعجاز القرآني

أسرار األرقام 
في القرآن الكريم
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صدق الله  العظيم

اللهم اغسلني فيه من الذنوب، وطهرني فيه 
من العيوب، وامتحن قلبي فيه بتقوى القلوب، 

يا مقيل عثرات المذنبين.

»البلدية والبيئة« تشن حمالت على المنشآت الغذائية
وضعت بلدية الشمال خطة عمل في إطار استعداداتها 
الستقبال عيد الفطر املبارك، تتضمن القيام بجوالت 
العامة  تفتيشية لضبط مخالفات األغــذيــة والــنــظــافــة 
العيد، وقــام األطباء  واملباني والحفريات خــالل عطلة 
البيطريون بوحدة صحة اللحوم التابعة لقسم الرقابة 
أبــريــل  الــفــتــرة مــن 21  الــدوحــة خـــالل  الصحية ببلدية 
ألفا و222 ذبيحة،  الــجــاري بفحص 84  إلــى 25 مايو 
منها: 82575 للضأن، 978 لألبقار، 669 للجمال. كما 
الكلي لعدد 505 ذبائح لعدم صالحيتها  اإلتــالف  تم 
لالستهالك اآلدمي. تتضمن الخطة قيام مفتشي قسم 
الرقابة العامة بالتفتيش على الشوارع العامة وامليادين 
ــام املــحــال التجارية  واألحـــيـــاء واملــتــنــزهــات الــعــامــة وأمــ
العامة، فيما يقوم  النظافة  واملطاعم لضبط مخالفات 
الفنية بالتفتيش عــلــى مــواقــع  الــرقــابــة  مفتشو قــســم 
العمل للشركات التي تقوم بأعمال الحفر والبناء وذلك 
الرقابة  للبلدية. وسيقوم قسم  ضمن الحدود اإلداريــة 
األطــبــاء  تــواجــد  الصحية بتكثيف جــهــوده مــن خـــالل 
البيطريني بمقصب مدينة الشمال طوال فترة العيد من 
الساعة الخامسة صباحًا وحتى الخامسة مساًء وذلك 

الذبائح باملقصب،  البيطري وفحص جميع  لإلشراف 
ومراقبة وتفتيش أســواق األسماك داخــل نطاق بلدية 
الفترتني الصباحية واملسائية، ومراقبة  الشمال خالل 
الحية واملذبوحة  الــدواجــن  املــالحــم ومــحــالت  وتفتيش 
ومــســالــخ مـــزارع الــدواجــن داخـــل نــطــاق بلدية الشمال 
والتأكد من التزامهم باملعايير الصحية املطلوبة، وكذلك 
مراقبة وتفتيش جميع منافذ بيع املواد الغذائية )سوبر 
الفترتني الصباحية واملسائية  ماركت، بقاالت( خالل 
والــتــأكــد مــن ســالمــة جميع املـــواد الــغــذائــيــة املعروضة 
ــادة نــشــاط املــطــاعــم والــكــافــتــيــريــات  للبيع. وبــســبــب زيــ
خـــالل فــتــرة الــعــيــد خــاصــة بــالــفــتــرة املــســائــيــة، سيتم 
التركيز والتفتيش املستمر على هذه املحالت والتأكد 
التزامها بجميع االشــتــراطــات واملعايير الصحية  مــن 
الــبــيــطــريــون ومفتشو  األطـــبـــاء  يــقــوم  املــطــلــوبــة، بينما 
األغــذيــة بــالــرقــابــة على جميع مــؤســســات تـــداول وبيع 
األغذية طوال فترة العيد من خالل الجوالت التفتيشية 
الصباحية واملسائية والتواجد بصورة مستمرة لتلقى 
الفوري مع أي مالحظات  الجمهور والتعامل  شكاوى 

أو شكاوى. 

األوائل يف اإلسـالم
– أول مــن أخـــرج الــيــهــود وأجــاهــم من 
جــزيــرة الــعــرب إلــى الــشــام هــو عمر بن 

الخطاب.
– أول مـــن أنـــشـــأ أســــطــــواًل بــحــريــًا في 

اإلسام هو عثمان بن عفان.
– أول مــن كــســا الــكــعــبــة بــالــديــبــاج هو 

عبد الله بن الزبير.
– أول من جهر بالقرآن في مكة عبد الله 

بن مسعود.
– أول مــن يدخل الجنة سيدنا محمد 

)صلى الله عليه وسلم(.
 – أول مــن قــال شعرا سيدنا آدم عليه 

السام.
ــــوح عــلــيــه  نــ ــا  ــيـــدنـ ــام سـ ــ – أول مــــن صــ

السام.

اإلشراف العام: عبدالدايم عبدالعزيز                       اإلخراج الفني: محمد غريب

صيادية سمك

ملــدة 30 دقيقة ليصبح  السمك، ونقع األرز  البدء بتسخني مرقة 
لينا، وتأكدي أن جميع املكونات ساخنة عند اإلعداد، ضعي زيت 
الذرة في وعاء متوسط الحجم وقومي بقلي البصل حتى يصبح 

لونه مائال إلى اللون الذهبي، سيستغرق حوالي 10 دقائق.
الــتــوابــل والكمون  البصل تليها  إلــى وعـــاء  املنقوع  أضيفي األرز 

املنقوع على  الليمون، قومي بوضع األرز  والفلفل األســود وملح 
الليمون،  التوابل والكمون والفلفل األســـود وملح  البصل، تليها 
والفلفل الحار األخضر، ثم تحريك الخليط ملدة دقيقتني على نار 
السمك مع األرز، ويقلب جيدا وتغطى بالغطاء  متوسطة. يخلط 

أو برقائق األلومنيوم، ويطهى ملدة 20 دقيقة على نار متوسطة،

الــزيــتــون، ويوضع  السمك بالفلفل والــثــوم والليمون وزيــت  ينقع 
بالفرن على درجة حرارة 180 ملدة 15 دقيقة.

البصل  إلى  السمك املشوي، باإلضافة  يقدم األرز ويوضع فوقه 
املقلي واملكسرات والصنوبر وشرائح الليمون للزينة.

الكمية تكفي 6 أشخاص

طريقة التحضير :

المكونات :

الشيف حسن علي

فندق سيتي سنتر روتانا

الصيادية أو السمك مع األرز، هو طبق عربي تقليدي، يتم 
إعـــداده بطرق مختلفة، حيث يتم شــوي األســمــاك أو قليها 

ووضعها فوق األرز البني.

املكونات: 
- سمك هامور مشوي 6 كيلو. 

- صنوبر 350 جم.  - أرز 3 كيلو. 
- زيت الذرة 200 جم، بصل جوليان 800 جم، بصل مقلي 
السمك 300 مــل، كمون 15 جــم، مطحون  100 جــم، مرقة 
الليمون الجاف 15 جم، فلفل أسود 10 جم، الفلفل األخضر 
20 جــم، ملح 30 جــم، قطع الطماطم 600 جــم، ليمون 100 

جم.

صحة وعافية
رياال قطريا

التكلفة
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