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50 % معدالت هدر الطعام في رمضان
»الفاو«: أصبح عادة خطيرة.. د. سيف الحجري:
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بلغت كمية الطعام املهدر 
سنويا في قطر 1.4 مليون 
بــــمــــعــــدل 636 كــجــم  طــــــــن، 
ــد، مــقــارنــة بـ  لــلــفــرد الــــواحــ
ــالـــدول  بـ لـــلـــفـــرد  115 كـــجـــم 
املتقدمة و11 كجم بالدول الفقيرة، إضافة إلى أن 
14% من الغذاء في قطر يتم إتالفه بسبب مشاكل 
الــتــخــزيــن أو انــتــهــاء الــصــالحــيــة وذلــــك يــعــادل 20 
مليون كجم، جاء ذلك في تقرير لبرنامج أصدقاء 
الطبيعة القطري استند خالله على وثائق منظمة 
األغــذيــة والــزراعــة العاملية »الــفــاو« وتــقــاريــر األمــم 

املتحدة.
ــار التقرير إلــى أن 10% مــن ســكــان الــعــالــم أي  وأشـ
800 مــلــيــون نــســمــة يــعــيــشــون تــحــت خـــط الــفــقــر، 
والعالم يحتاج لغذاء يقدر بـ 60% زيادة عام 2050.
ــري لـــ  ــ ــجـ ــ ــحـ ــ وأكــــــــــد الـــــدكـــــتـــــور ســــيــــف بــــــن عــــلــــي الـ
»رمـــضـــانـــيـــات« أنــــه فـــي الـــــدول الــعــربــيــة، وخــاصــة 
الخليجية منها تسجل مــســتــويــات إهــــدار عالية 
للطعام بسبب العادات والتقاليد االجتماعية التي 
تتحكم في أنماط االستهالك. واستطرد قائال إن 
استهالك الطعام ترتفع كمياته في قطر واملنطقة 

والــــدول اإلســالمــيــة بــمــعــدالت هــدر 
تبدأ من 30% وتصل إلى 50% في 
بعض شهور الــعــام واملــواســم مثل 

شهر رمضان الفضيل.

من املعروف أن اإلسالم منهج حياتي متكامل يشمل كل ما يحتاجه اإلنسان 
ــا، لــيــرتــقــي بــه فــي كــل مــجــاالت الــحــيــاة، عــلــى نــحــو يــحــقــق له  مــعــنــويــا ومـــاديـ
السعادة دنيويا وأخرويا، إذ إنه ال يقتصر على الحياة األخروية واالهتمام 
بالقضايا االعتقادية والعبادية دون غيرها فحسب، كما يعتقد البعض حتى 
من رجال الدين من خالل الزهد وترك الدنيا واالنعزال في املساجد، بل يهتم 
بالحياة الدنيا على نحو كبير جدًا، وعلى أساس أنها هدف طريق ال هدف 
غاية، حيث تشير الكثير من الشواهد القرآنية واألحــاديــث النبوية وأقــوال 
األئمة إلى أن الحياة مزرعة اآلخرة ودار عمل بال حساب والتفكير في النهاية 

إلصالح البداية... إلخ.
وأحـــد مــجــاالت الــحــيــاة الــتــي يهتم بــهــا اإلســــالم هــو االقــتــصــاد، حــيــث يهتم 
االقتصاد بكيفية إشباع الحاجات اإلنسانية املتزايدة من خالل إدارة املوارد 
االقتصادية بالشكل األمثل الذي ال يؤدي إلى إسراف وال تقتير، فاالقتصاد 
هــو فضيلة بــن رذيــلــتــن، كما يشير علم األخــــالق، بــن اإلســــراف والتقتير، 
ــوارد االقــتــصــاديــة على  ــراف واإلنــفــاق والــتــرف يـــؤدي إلــى هــدر املــ إذ إن اإلســ
املـــوارد والسبب  ــرار بحياتها كنتيجة لقلة  الــقــادمــة واإلضــ حــســاب األجــيــال 
 على ذلــك إن اإلســراف يؤثر 

ً
تم استنزافها من قبل األجيال الحالية، وعــالوة

على األجــيــال الحالية أيضا بسبب مخلفات اإلنــتــاج كتلوث 
، كما أن التقتير والبخل الذي يعني ضغط 

ً
البيئة واملناخ مثال

اإلنــفــاق أكثر مما ينبغي وهــذا مــا يضر بمتطلبات األجيال 
الحالية.

مسجد باد شاهي أو املسجد امللكي في الهور بباكستان، تم بناؤه 
بتكليف من اإلمبراطور املغولي أورنجزيب السادس في 1671 حتى 
تم االنتهاء منه في عام 1673، وهو ثاني أكبر مسجد في باكستان 

وجنوب آسيا وخامس أكبر مسجد في العالم.
يعتبر مسجد باد شاهي مؤشًرا واضًحا للجمال والعاطفة والعظمة 
في العصر املغولي، فهو من املعالم السياحية األكثر شهرة في الهور 

ونقطة جذب سياحية رئيسية.
قـــادر على استيعاب 55000 مــن املصلن فــي قــاعــة الصالة  املسجد 
الرئيسية ونحو 95000 في ساحته واألروقــة وظل أكبر مسجد في 
الــعــالــم ملــدة 313 سنة مــن 1673 حتى 1986 عندما تــم االنــتــهــاء من 

تشييد مسجد فيصل في إسالم آباد.
أمـــا الـــيـــوم، فــإنــه ال يــــزال ثــانــي أكــبــر مــســجــد فــي بــاكــســتــان وجــنــوب 
الــحــرام في مكة  آسيا وخامس أكبر مسجد في العالم بعد املسجد 
املكرمة، واملسجد النبوي في املدينة املنورة، ومسجد الحسن الثاني 
الـــدار البيضاء ومسجد فيصل فــي إســـالم آبـــاد. فــي عــام 1993،  فــي 
أوصــت حكومة باكستان بــإدراج مسجد باد شاهي كموقع للتراث 

العاملي في قائمة اليونسكو للتراث العاملي، حيث تم 
القائمة الباكستانية املؤقتة للترشيح  تضمينه في 

املمكن إلى قائمة التراث العاملي من قبل اليونسكو.

متطوعو »اإلرث« شاركوا 
بنجاح استضافة أول 

مباراة على إستاد الجنوب الزكاة أداة مالية رئيسية 
يستخدمها اإلسالم في االقتصاد

مسجد باد شاهي رمز شامخ 
للتراث المغولي في باكستان

زيت الزيتون منجم 
معادن يعزز الصيام 

الصحي ويقي من األمراض
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انــــــــتــــــــهــــــــت قــــطــــر 
الـــــــخـــــــيـــــــريـــــــة مــــن 
تــــــــوزيــــــــع كــــســــوة 
الــــــــــعــــــــــيــــــــــد عـــــلـــــى 
األيـــتـــام املــكــفــولــن مــن قبلها فــي عـــدد من 
الدول عبر العالم، فيما يتم توزيعها قبيل 
عيد الفطر في دول أخــرى، بغرض إدخال 
السرور على قلوب األطفال الذين حرموا 
مــن دفء األبــــوة وإشــعــارهــم بــفــرحــة هــذه 

املناسبة.
ويــنــدرج هـــذا املــشــروع فــي إطـــار مشاريع 
حــمــلــة قــطــر الــخــيــريــة الــرمــضــانــيــة لــلــعــام 
ـــ »رمـــضـــان أجــمــل هــديــة«  ــ الــحــالــي 1440هــ
يــتــيــم  مـــــن 3000  أكــــثــــر  ويـــســـتـــفـــيـــد مــــنــــه 
ــة فــــــي 26  ــريــ ــيــ ــخــ ــر الــ ــطــ ــلـــهـــم قــ ــن تـــكـــفـ ــمــ مــ
دولــــة، يــحــصــلــون عــلــى املــابــس الــجــديــدة 

ومستلزمات العيد.

الصومال

وفــي فعالية تــم تنظيمها بهذه املناسبة 
ــا كـــــل مـــــن ســـــعـــــادة الـــســـيـــد  ــيـــهـ وشــــــــــارك فـ
حــســن بـــن حـــمـــزة ســفــيــر دولـــــة قــطــر لــدى 
الــصــومــال وســـعـــادة مــحــمــد يــلــمــاز سفير 
ــال، قـــام  ــ ــومـ ــ ــــصـ ــي الـ ــ جـــمـــهـــوريـــة تـــركـــيـــا فـ
مكتب قطر الخيرية بتوزيع كسوة العيد 
عــلــى 250 يــتــيــمــا ويــتــيــمــة فـــي الــعــاصــمــة 
مــقــديــشــو، كــمــا وزعــــت الــكــســوة عــلــى 250 
مــن األيــتــام اآلخــريــن فــي مدينة هرجيسا 
في صوماالند، وذلــك من أجل أن يتشارك 
األطفال األيتام فرحة العيد مع غيرهم من 
األطفال في املجتمع، دون أن يشعروا بأي 

فرق عنهم.

فلسطين

واستفاد من هذا املشروع الذي تم تنفيذه 
250 يــتــيــمــا مــــن مــخــتــلــف مـــنـــاطـــق قــطــاع 

غــزة، وقد أكد املهندس محمد أبو حلوب 
مدير مكتب قطر الخيرية في القطاع، أن 
قطر الخيرية تسهم فــي تخفيف األعباء 
املعيشية على الفقراء ومساعدتهم على 
اســتــقــبــال الــعــيــد بـــأمـــل وتــــفــــاؤل، مــنــوهــا 
بــــأن مـــن شــــأن مـــشـــروع كـــســـوة الــعــيــد أن 
يرسم البسمة على شفاه األطفال األيتام 

املكفولن لدى قطر الخيرية.
وقد عبر الطفل أنس أبو العطا )12 عاما(، 
عـــن ســعــادتــه بــالــفــرصــة الــتــي أتــاحــهــا له 
الــكــرام وتمكينه مــن الحصول  املتبرعون 
ــدة، عــلــمــا بــــأن والــدتــه  ــديـ عــلــى مــابــس جـ
كانت قد أخبرته في وقت سابق بعجزها 
عن توفيرها له، نظرا لاحتياجات املالية 
املتزايدة التي تثقل كاهلها. وقــال الطفل 
أبــو العطا موجها شكره ألهــل الخير في 
قطر: »شكرا من القلب ألنكم جعلتموني 
ــروا  ــتــ ــــن اشــ ــذيـ ــ ــا مـــثـــل أصــــدقــــائــــي الـ ــرحــ فــ

مابس العيد«.

السودان

وفــــي حــفــل أقـــيـــم فـــي صـــالـــة بـــركـــة املــلــوك 
بــالــعــاصــمــة الــســودانــيــة الــخــرطــوم نــفــذت 
قطر الخيرية مشروع توزيع كسوة العيد 
لصالح 200 من األيتام، حيث اشتمل حفل 
التوزيع على بعض الفقرات الترفيهية في 
أجواء بثت روح الفرح في قلوب املشاركن 
وأسرهم، وقد عبر املستفيدون في ختامه 
عن عميق شكرهم للمتبرعن الكرام الذين 

أدخلوا البهجة في قلوبهم.

ألبانيا

وفي ألبانيا تم توزيع كسوة العيد من خال 
مكتب قطر الخيرية بالعاصمة تيرانا، حيث 
ــيـــح لـــأيـــتـــام اخـــتـــيـــار مــابــســهــم الـــجـــديـــدة  أتـ
بأنفسهم بالتعاون مع محات املابس هناك.

������ א���א� א����� ��� �� 74/2019 ��� ��� �����א א�� �� 

In partnership with: �א���א�� ��:

تسوق وتصدق
في حياة بالزا مول

ارسم الضحكة على وجوه المحتاجين وقدم لهم مواد تموينية مما تحب وضع تبرعاتك في 
الصناديق المخصصة عند البوابة رقم 1 و 3 في حياة بالزا مول.

 للمزيد من المعلومات الرجاء االتصال على مكتب خدمة العمالء 44999666

بحضور سفرائنا في عدد من الدول

3000 يتيم قطر الخيرية توزع كسوة العيد ألكثر من 

¶  توزيع كسوة العيد في السودان¶  سفير قطر لدى الصومال حضر توزيع كسوة العيد

¶  أتيح لأليتام بألبانيا اختيار مالبسهم الجديدة بأنفسهم
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ضــــــــمــــــــن إطــــــــــــار 
مـــــــــبـــــــــادراتـــــــــهـــــــــا 
ــة  ــ ــيـ ــ ــــؤولـ ــسـ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ لـ
االجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة 
ــام فــــريــــق مــن  ــ ــهـــر رمـــــضـــــان، قــ ــــال شـ خــ
متطوعي Ooredoo بزيارة مركز تمكني 
ورعــايــة كــبــار الــســن »إحـــســـان« لتناول 
طعام اإلفطار مع ضيوف املركز وإدخال 

البهجة والسرور إلى قلوبهم.
 Ooredoo تـــــــبـــــــادل مــــتــــطــــوعــــو  وقـــــــــد 
األحـــاديـــث مــع كــبــار الــســن وشــاركــوهــم 
وجـــبـــة اإلفــــطــــار وقــــدمــــوا لــهــم الـــهـــدايـــا، 
وشـــاركـــوهـــم مــجــمــوعــة مـــن الــفــعــالــيــات 
 Ooredoo بعد اإلفــطــار، كما شكر فريق
ــان« عــلــى  ــ ــســ ــ ــلـــني فــــي مــــركــــز »إحــ الـــعـــامـ
الــرعــايــة والخدمة  جهودهم فــي تقديم 

لضيوف املركز. 
وحــول هــذه الــزيــارة، قالت منار خليفة 
املريخي، مديرة إدارة العاقات العامة 
واتصاالت الشركة في Ooredoo: »نحن 
سعداء بزيارة ضيوف مركز »إحسان« 
ــبــــة اإلفــــطــــار  ــتـــهـــم تــــنــــاول وجــ ومـــشـــاركـ
انـــطـــاقـــا مـــن حــرصــنــا عــلــى نــشــر روح 
املــــــودة والـــتـــراحـــم بـــني أفــــــراد املــجــتــمــع 
خــال الشهر الفضيل. فكبار السن هم 
آبــاؤنــا وأمهاتنا جميعا، ونحن نشكر 
»إحسان« على ما يوفره لهم من الرعاية 

والـــدعـــم والــتــمــكــني، ونـــأمـــل أن يحظى 
العمل النبيل الذي يقوم به املركز بدعم 

الجميع«.   

ــارة ضــمــن مــجــمــوعــة  ــزيــ ــذه الــ ــأتـــي هــ وتـ
مــــن األنـــشـــطـــة والـــفـــعـــالـــيـــات الــخــيــريــة 
 Ooredoo واملجتمعية التي تشارك فيها

خــــــــال شــــهــــر رمــــــضــــــان املـــــــبـــــــارك هــــذا 
الــعــام، وذلـــك فــي عــدة أمــاكــن مــن أنحاء 
قـــطـــر. ويــمــكــن لــلــعــمــاء مــتــابــعــة حملة 

املـــبـــارك عبر  لــشــهــر رمـــضـــان   Ooredoo
صفحات الشركة على مواقع التواصل 

االجتماعي.

Ooredoo تزور مركز تمكين ورعاية كبار السن »إحسان«
ضمن مبادراتها للمسؤولية االجتماعية خالل شهر رمضان

¶  Ooredoo يشاركون ضيوف المركز إفطار رمضان

ال يتوقف متطوعو الهالل األحمر القطري 
ــرة لنشر  ومــتــطــوعــاتــه عــن جــهــودهــم الــخــيِّ
أفــراد  البسمة والفرحة على وجــوه جميع 
املجتمع خالل شهر رمضان املبارك، حيث 
ينفذون حاليًا برنامجًا يتضمن سلسلة 
ــارات الــخــيــريــة إلــــى عــــدة أمــاكــن  ــ ــزيـ ــ مـــن الـ
وتــوزيــع وجــبــات اإلفــطــار على املتواجدين 
بــهــا خــــالل وقــــت املــــغــــرب، بــمــعــدل 1000 

وجبة يوميًا.
املتطوعني  املــقــرر طبقًا لخطة قــســم  فــمــن 
القطري تنظيم 13 زيــارة  بالهالل األحمر 
خيرية، تشارك فيها مجموعة مكونة من 
الــهــالل  20- 30 مــتــطــوعــًا ومــتــطــوعــة مـــن 
األحــمــر الــقــطــري، وذلـــك بــالــتــعــاون مــع عدة 
جــهــات رســمــيــة ومــجــتــمــعــيــة مــثــل اإلدارة 
للمرور، ومجموعة »ســول رايــدرز«  العامة 
ــيـــرهـــا مــن  ــة، وغـ ــاريــ ــنــ ــ ــهــــواة الـــــدراجـــــات ال ــ ل

املبادرات الشبابية.
الــزيــارات عــددًا كبيرًا من األماكن  وتشمل 
التي تحظى بإقبال جماهيري كبير مثل 
ســاحــة املـــدفـــع فـــي الــحــي الــثــقــافــي كــتــارا، 
ــــف، وســـوق  وســـاحـــة املـــدفـــع فـــي ســـوق واقـ
واقـــف بمدينة الــوكــرة، وســاحــة املــدفــع في 

مدينة الخور.
كــذلــك تشمل قائمة أمــاكــن الــزيــارات عــددًا 
من املؤسسات العامة في الدولة التي تعمل 
عــلــى مـــدار الــســاعــة بــال تــوقــف، حــيــث يتم 
ــورود عــلــى الــعــامــلــني في  ــ ــ تـــوزيـــع بـــاقـــات ال
هذه املؤسسات شكرًا وتقديرًا لجهودهم 
فــي خــدمــة املجتمع، ومــن هــذه املؤسسات 
املـــدنـــي، ومــؤســســة  لــلــدفــاع  الــعــامــة  اإلدارة 
التأهيل،  الطبية، ومركز قطر إلعــادة  حمد 
ومستشفى الوكرة، واإلدارة العامة للمرور.

املــوضــوعــة بالخطة  تــتــوقــف األنــشــطــة  وال 
ــــحــــد، بــــل تــمــتــد لــتــشــمــل عــقــد  ــذا ال ــ عـــنـــد هـ
إفـــطـــار رمــضــانــي مـــع املــســنــني فـــي مــركــز 

ــة كـــبـــار الـــســـن )إحــــســــان(،  ــايــ تــمــكــني ورعــ
ــيـــد لـــأطـــفـــال ضــمــن  ــعـ ــع هــــدايــــا الـ ــ ــوزيـ ــ وتـ
مبادرة »صندوق السعادة«، وقيام األطفال 
املــتــطــوعــني بــتــوزيــع وجـــبـــات اإلفـــطـــار في 
ســـاحـــات املـــدفـــع ضــمــن بــرنــامــج »املــتــطــوع 
القرنقعوه  الصغير«، واالحتفال بمناسبة 
ــدى املـــــدارس االبــتــدائــيــة بــالــتــعــاون  فـــي إحــ
مــع مــركــز إحــســان ومــركــز رعــايــة األيــتــام 

)دريمة(.
ــه، قـــال الــســيــد أحــمــد علي  وفـــي تــصــريــح لـ
الخليفي رئــيــس قسم املتطوعني بالهالل 
األحمر القطري: »هذه الزيارات الخيرية هي 
الــهــالل األحمر  عــادة محمودة دأب عليها 
ــم الــنــفــســي  ــدعــ ــ ــج ال ــرامــ ــقـــطـــري ضـــمـــن بــ الـ
االجتماعي للفئات الحساسة مثل املرضى 
واملسنني واأليتام، وكذلك هي رسالة شكر 
وعـــرفـــان لـــلـــكـــوادر الــعــامــلــة بـــالـــدولـــة ممن 
أداء عملهم فــي كــل األوقـــات  يتفانون فــي 
كـــي نــشــعــر نــحــن وأبـــنـــاؤنـــا بــالــطــمــأنــيــنــة 
ــرار ونــنــعــم بــحــيــاتــنــا الــطــبــيــعــيــة،  ــقـ ــتـ واالسـ
فــكــل فـــرد فــي هـــذا املــجــتــمــع لــه علينا حق 
الرعاية واالحتفاء وتلبية احتياجاته املادية 

واملعنوية«.
الــذي  الكبير  الــجــهــد  الخليفي عــلــى  وأثــنــى 
ــبـــرامـــج  ــبـــذلـــه املـــتـــطـــوعـــون فــــي تــنــفــيــذ الـ يـ
املجتمعية املختلفة للهالل األحمر القطري، 
ــا تـــبـــني بــــصــــورة مــلــحــوظــة خـــالل  ــو مــ ــ وهـ
ــان املـــــبـــــارك، حـــيـــث تــنــوعــت  شـــهـــر رمــــضــ
التي يتوالها متطوعو ومتطوعات  املــهــام 
الــهــالل مــا بــني إدارة خيام إفــطــار الصائم 
في مختلف أنحاء الدولة، وتنظيم الزيارات 
الــخــيــريــة لــلــمــؤســســات الــطــبــيــة والــخــدمــيــة، 
ــار الـــســـريـــع على  ــطــ ــع وجـــبـــات اإلفــ ــوزيــ وتــ
ــع، واســتــقــبــال  ــدفـ الـــطـــرق وفـــي ســـاحـــات املـ
الحاالت املسجلة ضمن برامج املساعدات 

االجتماعية والرمضانية.

متطوعو الهالل األحمر ينفذون 
جوالت خيرية خالل الشهر الفضيل

1000 وجبة يوميًا 13 زيارة وتوزيع 

ــــال أمـــســـيـــة رمـــضـــانـــيـــة مــــع عــمــاء  مــــن خـ
تــويــوتــا األوفــيــاء تــم إطـــاق مركبة »هــاي 
إيـــس« الــجــديــدة كليا فــي فــنــدق أوريــكــس 
روتانا. أعربت شركة عبد الله عبد الغني 
وإخــوانــه عــن امتنانها الكبير لعمائها 
األوفـــــيـــــاء الــــذيــــن ســـاهـــمـــوا بـــشـــكـــل كــبــيــر 
ــرار نـــجـــاح الــشــركــة  ــمـ ــتـ ــابـــي فــــي اسـ ــجـ وإيـ
ــــن خــــــال الـــــــــوالء املــســتــمــر  وربـــحـــيـــتـــهـــا مـ
عبر الــســنــني. وكشفت شــركــة تــويــوتــا عن 
ــادس والــــجــــديــــد مــــن مــركــبــة  ــ ــسـ ــ الـــجـــيـــل الـ
ــــاي إيـــــس« وطـــرحـــت مــجــمــوعــة كــبــيــرة  »هـ
مـــن الـــڤـــانـــات وحـــافـــات الــنــقــل الــصــغــيــرة 
التي تأتي بتصميم جديد للمقدمة وهي 
بــــــارزة« Semi-bonnet، مــمــا يــوفــر  »شــبــه 
راحــــــة أكـــبـــر لــلــســائــق والـــــراكـــــب األمـــامـــي 
واملــزيــد من االعتمادية واملتانة والجمال 
الوظيفي. كما تتمتع املركبة الجديدة كليا 
بمزايا السامة املتقدمة ومــحــركــات ذات 
قــوة عالية، وتــقــدم خــيــارات أوســـع لحجم 
الهيكل، وغيرها العديد مــن الخصائص 
الــجــديــدة. وفــي ظــل ازديـــاد حجم النشاط 
السياحي والتجاري الذي تشهده املنطقة 
فـــي مــخــتــلــف الــقــطــاعــات نــتــيــجــة للجهود 
املــســتــمــرة الــتــي تــبــذلــهــا الــحــكــومــات فيما 
يتعلق بالتنويع االقتصادي، ارتفع الطلب 
الــركــاب والبضائع، بما  على وسائل نقل 
الــحــافــات السياحية الصغيرة،  فــي ذلـــك 
ــات الــــخــــاصــــة،  ــ ــدامــ ــ ــخــ ــ ــتــ ــ وحـــــــافـــــــات االســ
الــخــدمــات اللوجستية.  ومــركــبــات تــزويــد 
وقد تم تطوير مجموعة مركبات تويوتا 
الــجــديــدة كــلــيــا لاستجابة  »هــــاي إيــــس« 
لــهــذه االحــتــيــاجــات املتنوعة واآلخــــذة في 

التطور باستمرار.
وتــعــلــيــقــا عــلــى هــــذا اإلطــــــاق، قــــال الــســيــد 
تــاكــو إيــشــيــكــاوا، كــبــيــر مــهــنــدســي مركبة 
ــدة كــلــيــا:  ــديــ ــجــ تــــويــــوتــــا »هـــــــاي إيـــــــس« الــ
ــم تــطــويــر مــركــبــة تــويــوتــا ’هــــاي إيــس‘  »تـ
ــاي إيــــس‘  ــ ــر هـ ــبــــارة ’فـــخـ ــــى عــ اســـتـــنـــادًا إلـ
املحورية، وذلك تماشيا مع مفهوم كونها 

شـــريـــكـــا مــخــلــصــا يــمــنــح األفــــــــراد شـــعـــورًا 
بــاألمــان والــرضــا والفخر. يعرف املالكون 
والــســائــقــون والــركــاب أنــهــم فــي أيـــٍد أمينة 
ــاي  عــنــدمــا يــمــتــلــكــون مــركــبــة تـــويـــوتـــا ’هـ

إيس‘ أو يقودونها أو يركبون فيها«.
مـــن جــانــبــه، قــــال الــســيــد يــوغــو مــيــامــوتــو 
املمثل الرئيسي للمكتب التمثيلي لشركة 
تــــويــــوتــــا فـــــي مـــنـــطـــقـــة الـــــشـــــرق األوســـــــط 
وشــمــال إفــريــقــيــا: »يــســرنــا إطــــاق مركبة 
ــــاي إيـــــس‘ الـــجـــديـــدة كــلــيــا في  تــويــوتــا ’هـ
منطقة الشرق األوســط، وتزويد عمائنا 
ــٍل لـــلـــنـــقـــل اآلمـــــــن والـــســـلـــس  ــامـ ــكـ ــتـ  مـ

ٍّ
ــل بــــحــ

ــفـــعـــال مـــن حــيــث الــتــكــلــفــة، ســـــواء كــان  والـ
ذلـــك لــلــركــاب أو الــبــضــائــع. وتــتــمــيــز هــذه 
املــركــبــة بتصميم جــديــد ملــقــدمــتــهــا ’شبه 
الــبــارزة‘، إذ يوفر ذلــك مــرونــة استثنائية 
من خال التحويات والتخصيص لتلبية 
االحــتــيــاجــات املــتــنــوعــة لــلــشــركــات والنقل 

الخاص«.
وأضاف مياموتو: »يزيد الجيل السادس 
من مركبة تويوتا ’هــاي إيــس‘ من نطاق 
املــهــمــة األســاســيــة لــهــذه املــركــبــة كوسيلة 
ــل، وذلــــك  ــمـ ــتـــحـ ــل مــــوثــــوقــــة وعــــالــــيــــة الـ ــقـ نـ
لــتــوفــيــر الــــراحــــة واألمـــــــان الـــلـــذيـــن يبحث 
ــيــــوم، بغض  ــبـــات الــ ــركـ عــنــهــمــا ســائــقــو املـ

ــهــــدف  ــق. ونــ ــ ــريـ ــ ــطـ ــ ــنــــظــــر عـــــن ظـــــــــروف الـ الــ
ــن خـــــال املـــركـــبـــة الــــجــــديــــدة إلـــى  أيـــضـــا مــ
عـــكـــس تـــفـــضـــيـــات الـــعـــمـــاء فــــي املــنــطــقــة 
مــع تقليل كمية األعــطــال وتــوفــيــر أعــمــال 
الصيانة بأسعار معقولة. ونود أن نشكر 
عماءنا املخلصني على دعمهم املستمر 
وماحظاتهم القيمة التي تساعدنا دوما 
على تطوير أفضل مركبات على اإلطاق«.
وبــالــنــســبــة لــفــريــق الــتــطــويــر فــي تــويــوتــا، 
ــارزة‘  ــ ــاح الــتــحــول إلــــى مــقــدمــة ’شـــبـــه بـ ــ أتـ
تــنــفــيــذ تــغــيــيــرات مــهــمــة شــمــلــت تصميم 
هيكل خــارجــي أكثر صــابــة، وتقديم أداء 
الــطــرقــات املستقيمة مــع مزيد  أقـــوى على 
ــاورة،  ــنــ مـــن الـــثـــبـــات وقــــــدرة أكـــبـــر عــلــى املــ
ــام تــعــلــيــق أكــثــر  ــر نــــظــ  عــــن تـــطـــويـ

ً
فــــضــــا

مرونة. وباإلضافة إلى موثوقيتها املعززة 
ومــتــانــتــهــا الــعــمــلــيــة وجــمــالــهــا الــوظــيــفــي، 
ــة تــــويــــوتــــا »هـــــــــاي إيـــــس«  ــبــ ــركــ ــاز مــ ــتــ ــمــ تــ
الـــجـــديـــدة كــلــيــا بــتــقــديــمــهــا تــجــربــة قــيــادة 
ديناميكية تعتمد على محركني جديدين، 
هما محرك ديزل ذو أربع أسطوانات سعة 
2.8 لتر ومحرك بنزين ذو ست أسطوانات 
V6 سعة 3.5 لتر، مع إمكانية االختيار بني 
يـــدوي بست  نــاقــل حــركــة أوتوماتيكي أو 

سرعات.

ــي غـــبـــقـــة رمـــضـــانـــيـــة  ــ ــلـ ــ أقــــــــام الـــبـــنـــك األهـ
ملــوظــفــيــه فـــي فـــنـــدق الســـيـــجـــال احــتــفــااًل 
املــبــارك وتشجيعا  بحلول شهر رمضان 
لــروح الزمالة وتعزيز ألواصــر التواصل 
االجتماعي بني الزماء املوظفني ولزيادة 
توطيد العاقات بني أفراد الفريق الواحد 

وإحياء للموروث القطري بجمع الجميع 
ــر الــغــبــقــة  ــدة واحــــــــــدة، وحــــضــ ــ ــائـ ــ عـــلـــى مـ
مـــحـــمـــود مـــلـــكـــاوي الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
بــاإلنــابــة لــلــبــنــك األهـــلـــي وســعــد الكعبي 
رئــيــس إدارة املــــوارد الــبــشــريــة وعـــدد من 
كـــبـــار املـــســـؤولـــني فـــي الــبــنــك واملــوظــفــني 

ــم.  وقــــد رحــــب مــحــمــود مــلــكــاوي  ــرهــ وأســ
ــد الـــكـــعـــبـــي بـــــالـــــزمـــــاء املـــوظـــفـــني  ــ ــعـ ــ وسـ
وعائاتهم وأكدا على حرص إدارة البنك 
األهلي على العمل دوما لتعميق أواصر 
املحبة وتنمية روح األســرة الواحدة بني 

كافة أعضاء فريق العمل.

»عبد اهلل عبد الغني وإخوانه« تطلق 
الجيل الجديد من مركبة »هاي إيس«

البنك األهلي يقيم غبقة رمضانية لموظفيه

خالل أمسية رمضانية بفندق أوريكس روتانا
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شــــارك أكــثــر من 
ألف متطوع من 
قـــطـــر واملـــنـــطـــقـــة 
فــــــــــــــي إنـــــــــجـــــــــاح 
تنظيم نهائي كأس األمير 2019، كأول 
مـــبـــاراة يــســتــضــيــفــهــا إســـتـــاد الــجــنــوب 
ــرة، والــــــــــذي أصـــبـــح  ــ ــ ــوكـ ــ ــ فـــــي مــــديــــنــــة الـ
ثــانــي اإلســـتـــادات جــاهــزيــة الستضافة 
مــنــافــســات بــطــولــة كــــأس الـــعـــالـــم لــكــرة 
الــقــدم قــطــر 2022، وأول إســتــاد ُيشيد 

بالكامل خصيصًا للمونديال.
 وقبل موعد املباراة التي أقيمت في 16 
الــجــاري، حــرصــت اللجنة العليا  مــايــو 
للمشاريع واإلرث على تنظيم دورات 
تدريبية للمتطوعني لضمان إعدادهم 
للمشاركة في إنجاح هذا اإلنجاز على 
الطريق نحو استضافة مونديال العرب 
املــتــطــوعــون  ــم  ــهـ ــام 2022، حـــيـــث أسـ ــ عـ
خــــال تــلــك األمــســيــة االســتــثــنــائــيــة في 
الــتــنــفــيــذ الــنــاجــح لــلــحــدث الــكــبــيــر عبر 
ــع املــعــنــيــني فــي  عــمــلــهــم وتـــعـــاونـــهـــم مــ
مــجــاالت عــدة شملت إدارة الفعاليات، 
ــتـــســـويـــق، واالتــــصــــال،  ــافـــة، والـ ــيـ والـــضـ
وإدارة حــشــود الجماهير، والــخــدمــات 

األمنية والطبية.
ــهــــذه املـــنـــاســـبـــة،  ــا بــ ــهـ ــريـــح لـ وفــــــي تـــصـ
الــعــمــادي، مــديــرة إدارة  أشـــادت ميعاد 
التواصل املجتمعي في اللجنة العليا، 
ــالــــدور الـــفـــاعـــل لــلــمــتــطــوعــني، مــؤكــدة  بــ
أنهم يلعبون دورًا أساسيًا في جهود 
قـــطـــر الســـتـــضـــافـــة نــســخــة اســتــثــنــائــيــة 
ــكـــرة الـــقـــدم  ــــأس الـــعـــالـــم لـ مــــن بـــطـــولـــة كـ
بعد نحو ثاثة أعــوام من اآلن، وقالت: 
»نتوّجه بالشكر لكافة املتطوعني الذين 
أظــهــروا الــتــزامــهــم وحــمــاســهــم إلنــجــاح 
هــذا الــحــدث الــريــاضــي الــعــاملــي. أمامنا 
كــثــيــر مـــن الــفــعــالــيــات الــتــي سننظمها 
ــوام القادمة  خــال الــعــام الــجــاري واألعــ
فـــي طــريــقــنــا نــحــو اســتــضــافــة بــطــولــة 
إلــــى أن يــواصــل  قــطــر 2022، ونــتــطــلــع 
ــة أدوارهــــــــــم الــهــامــة  ــأديــ مـــتـــطـــوعـــونـــا تــ

خالها«.
ــــدت الــعــمــادي عــلــى حـــرص اللجنة  وأكـ
ــتـــطـــوعـــني مــن  ــلـــى إشــــــــراك املـ الـــعـــلـــيـــا عـ
قــطــر واملــنــطــقــة فــي اســتــعــداداتــهــا نحو 
املـــهـــم  ــة: »مــــــن  ــلــ ــائــ قــ مــــونــــديــــال 2022، 
مــشــاركــة املــتــطــوعــني فـــي هــــذه املــرحــلــة 
من االستعداد الستضافة بطولة كأس 
الــعــالــم قــطــر 2022، إذ يــســهــم ذلــــك في 
إعــطــائــهــم ملــحــة عــمــا يــنــتــظــر الــجــمــيــع 
ــداد هـــؤالء  ــ ــى إعــ ــة إلــ ــافـ ــام 2022، إضـ عــ
ــك، لــلــتــغــلــب  ــ ــذلـ ــ ــتــــطــــوعــــني، ونــــحــــن كـ املــ
ــات الــــتــــي ســـتـــواجـــهـــنـــا  ــديــ ــتــــحــ عــــلــــى الــ
خــــال رحـــاتـــنـــا نــحــو تــنــظــيــم الــحــدث 
الــريــاضــي األضــخــم فــي الــعــالــم. ال شك 
ــا فــي  ــيــ ــاســ لـــلـــمـــتـــطـــوعـــني دورا أســ أن 
مساعدتنا على تقديم تجربة ممتعة 
لــذا، تمنح مثل  للمشجعني عــام 2022. 
هذه الفعاليات الرياضية فرصة قيمة 
للمتطوعني لتطبيق مــا تــدربــوا عليه 
ــتـــي اكــتــســبــوهــا،  ــارات الـ ــ ــهـ ــ وتــفــعــيــل املـ
لــضــمــان أن نـــكـــون نــحــن واملــتــطــوعــون 

على جاهزية تامة عام 2022«.
وشــّكــلــت املـــشـــاركـــة فـــي تــنــظــيــم نــهــائــي 
كـــأس األمــيــر 2019 أمــســيــة استثنائية 
ــن أعـــربـــوا  ــذيـ بــالــنــســبــة لــلــمــتــطــوعــني الـ
ــــدون عــن  ــهـ ــ ــشـ ــ عــــــن حــــمــــاســــهــــم وهــــــــم يـ
قـــرب جــاهــزيــة إســتــاد آخـــر الستضافة 
املـــونـــديـــال، عــنــدمــا تستقبل  مــبــاريــات 

قطر العالم في 2022.
وحـــــول ذلــــك قــــال مــجــد الـــديـــن مــحــمــد، 
ــة  ــاركـ ــر: »فــــاقــــت املـــشـ ــتـــطـــوع مــــن قــــطــ مـ
ــذا الـــحـــدث كـــل تــطــلــعــاتــي، حيث  فـــي هــ
فـــهـــا  ـــرَّ

َ
ــاراة ش ــبــ تـــطـــّوعـــت فــــي تــنــظــيــم مــ

حــضــرة صــاحــب الــســمــو الــشــيــخ تميم 
بــن حــمــد آل ثــانــي أمــيــر الــبــاد املــفــدى، 
كما شهدت مشاركة جياني إنفانتينو، 
رئـــيـــس االتــــحــــاد الــــدولــــي لـــكـــرة الـــقـــدم 
)فــيــفــا(. أشــعــر أن ذلـــك بــمــثــابــة مــكــافــأة 
للعمل الــجــاد الـــذي بــذلــه فــريــق العمل، 
وأتــطــلــع بكل شغف للمشاركة مجددًا 
فـــي مــثــل هـــذه األحـــــداث الــريــاضــيــة في 

قــطــر«. وأضــــاف مــجــد الــديــن: »أضــافــت 
تجربة التطّوع هذه الكثير إلى خبرتي 
فــي مــجــال الــعــاقــات الــعــامــة، كما أثــرت 
ــة تــلــك  ــ ــــاصـ ــة خـ ــيـ مـــــهـــــاراتـــــي الـــشـــخـــصـ
املتعلقة بالحاجة إلى التحلي باملرونة 
خال العمل مع الزماء، ففي مثل هذه 
الــفــعــالــيــات الــكــبــرى قــد تــطــرأ تغييرات 
ــرة، مــــا يــتــطــلــب  ــ ــيــ ــ ــلـــحـــظـــات األخــ فــــي الـ
يــتــوافــق مع  ســرعــة التعامل معها بما 

طبيعتها«.
الــدرويــش،  قــالــت لطيفة  ومــن جانبها، 
مــتــطــوعــة مـــن قـــطـــر: »أبــهــرتــنــي أجــــواء 
اإلســـتـــاد وتــفــاعــل الــجــمــهــور، وشــعــرت 
حينها بــأن مشاركتي فــي هــذا الحدث 
تجربة فريدة يندر أن تتكرر. قبل يوم 
املــبــاراة، بــدا لنا أن 1000 متطوع عدد 
كــبــيــر لــلــغــايــة، ولــكــن عــنــدمــا تــواجــدنــا 
فــي اإلســـتـــاد، أدركــنــا أن الــعــدد لــم يكن 
كـــبـــيـــرًا بــالــنــظــر إلـــــى حـــضـــور 40 ألـــف 
مــشــّجــع. وكـــان مــن الــرائــع بالنسبة لي 
كمواطنة قطرية أن أرى تواجد أفراد من 
جنسيات مختلفة في مباراة محلية، ما 
جعلني أتوقع عظمة وضخامة بطولة 
قطر 2022 عندما نستقبل املشجعني 

من مختلف أنحاء العالم«.
ــان مــئــات املــتــطــوعــني قــد قــدمــوا إلــى  وكـ
فــي تنظيم  لــلــمــشــاركــة  قــطــر خصيصًا 
ــل 

َّ
ــا مــث ــر 2019، مــ ــيــ كـــــأس األمــ نـــهـــائـــي 

تجربة ال تنسى لهم في رحلتهم نحو 
اإلســـهـــام فـــي اســتــضــافــة بــطــولــة كــأس 
الــعــالــم لــكــرة الـــقـــدم األولـــــى فـــي الــعــالــم 
العربي. وفــي هــذا السياق، أعــرب زاهر 
اإلسماعيلي، متطّوع من سلطنة ُعمان، 
عــن ســعــادتــه وفــخــره بــالــتــجــربــة وقـــال: 
»بصفتي مــن بلد شقيق وجـــاٍر لدولة 
قطر، أشعر بفخر عظيم لوجودي هنا 
فــي هـــذا اإلســـتـــاد الــجــديــد ومــشــاركــتــي 
املــبــاراة. لقد تابعت تتويج  فــي تنظيم 
قــطــر بــكــأس آســيــا فــي وقـــت ســابــق من 
الــعــام الـــجـــاري، وكــــان حــدثــًا تــاريــخــيــًا، 
الــــتــــاريــــخ  مـــــن  واآلن أصــــبــــحــــت جــــــــزءًا 
الـــــكـــــروي لـــقـــطـــر بـــمـــشـــاركـــتـــي فــــي هـــذا 
الــحــدث املــبــهــر«. وقـــال مشعل عبد الله 
من الكويت: »سعيد للغاية ملشاركتي 
فــي هــذا الــحــدث الكبير والــهــام، وأفخر 
بتمثيل بلدي الكويت في هذه املناسبة 
الـــتـــاريـــخـــيـــة«. يـــشـــار إلــــى أن أكـــثـــر من 
ــاء الــعــالــم  ــــف شـــخـــص مــــن أنــــحــ 265 ألـ
لوا رغبتهم لانضمام إلى برنامج  سجَّ
التطّوع التابع للجنة العليا للمشاريع 
واإلرث، لدعم االســتــعــدادات املتواصلة 
الســتــضــافــة بــطــولــة كـــأس الــعــالــم لكرة 

القدم قطر 2022.

بعد دورات تدريبية لضمان إعدادهم للمشاركة في اإلنجاز

متطوعو »اإلرث« شاركوا بنجاح استضافة
 أول مباراة على إستاد الجنوب
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اإلســـــــام عـــالـــج مـــســـألـــة االحـــتـــيـــاج بــعــدة 
وسائل مالية ومن أبرزها الزكاة ووضح 
تفاصيلها فــي كــتــب الــفــقــه لـــدى أصــحــاب 
االخـــتـــصـــاص، مـــن شــرائــطــهــا وأنـــواعـــهـــا 
ــــات اســتــخــراجــهــا وغــيــرهــا.  ونــســبــهــا وأوقـ
ــرائــــح اجــتــمــاعــيــة  ــــاة شــ ــــزكـ وتـــســـتـــهـــدف الـ
ــاُت 

َ
ــَدق ـــَمـــا الــصَّ

َّ
ــة الــقــرآنــيــة: )ِإن ذكــرتــهــم اآليـ

ــْيــَهــا 
َ
 َعــل

َ
ــِلـــن ــاِمـ ــَعـ ـ

ْ
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َ
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َ
ِريض

َ
ِبيِل ف َوِاْبــِن السَّ ِه 

َّ
َوِفي َسِبيِل الل

ُه َعِليٌم َحِكيٌم( التوبة: 60، ويمكن 
َّ
ِه َوالل

َّ
الل

بــإيــجــاز مــن خال  الــشــرائــح  توضيح تلك 
اللجوء الى كتب االختصاص وكما يأتي:

األول والثاني: الفقير والمسكين

ــلـــك مــــؤنــــة ســنــتــه  ــمـ وكــــاهــــمــــا مـــــن ال يـ
الـــائـــقـــة بــحــالــه لـــه ولـــعـــيـــالـــه، والــثــانــي 
أســوأ حــااًل من األول كمن ال يملك قوته 
الــيــومــي، والغني بخافهما فإنه يملك 
 - نقدا أو جنسًا - 

ً
مؤنة سنته إّمــا فعا

ويتحقق ذلك بأن يكون له مال أو وارده 
بمؤنته ومؤنة عياله، أو قوة بأن يكون 
له حرفة أو صنعة يحصل منها مقدار 
ــادرًا عــلــى االكــتــســاب  الـــؤنـــة، وإذا كـــان قــ
، لــم يجز لــه أخــذ الــزكــاة، 

ً
وتــركــه تكاسا

وإذا خرج وقت التكسب جاز له األخذ.

الثالث: العاملون عليها

وهم النصوبون ألخذ الزكاة وضبطها 
ــــى اإلمـــــــام أو  وحـــســـابـــهـــا وإيـــصـــالـــهـــا إلـ

نائبه، أو إلى مستحقيها.

الرابع: المؤلفة قلوبهم

وهم السلمون الذين يضعف اعتقادهم 
بــالــعــارف الــديــنــيــة فيعطون مــن الــزكــاة 
ليحسن إسامهم ويثبتوا على دينهم، 
ــالـــواليـــة فــيــعــطــون من  بـ يـــديـــنـــون  أو ال 
لــيــرغــبــوا فيها ويــثــبــتــوا عليها،  الــزكــاة 

أو الكفار الذين يوجب إعطاؤهم الزكاة 
ليلهم إلى اإلسام، أو معاونة السلمن 
في الدفاع أو الجهاد مع الكفار أو يؤمن 

بذلك من شرهم وفتنتهم.

الخامس: الرقاب

وهم األرقاء الكاتبون من أجل التعجيل في 
حصولهم على حريتهم نظير قدر من الال.

السادس: الغارمون

وهم الذين ركبتهم الديون وعجزوا عن 
أدائها، وإن كانوا مالكن قوت سنتهم، 
بـــشـــرط أال يـــكـــون الـــديـــن مـــصـــروفـــًا في 

العصية.

السابع: في سبيل اهلل

وُيقصد بــه الصالح العامة للمسلمن 
ــور  ــســ ــجــ كـــتـــعـــبـــيـــد الـــــــطـــــــرق وبـــــــنـــــــاء الــ
والـــســـتـــشـــفـــيـــات والــــــــــــــدارس الـــديـــنـــيـــة 
والساجد وماجئ الفقراء ونشر الكتب 
اإلسامية الفيدة وغير ذلك مما يحتاج 

إليه السلمون.

الثامن: ابن السبيل

ــفــــدت أو تــلــفــت  ــافــــر الـــــــذي نــ وهــــــو الــــســ
ــقـــدر عـــلـــى الـــرجـــوع  نــفــقــتــه، بــحــيــث ال يـ
إلــى بــلــده وإن كــان غنيًا فــيــه، فــُيــدفــع له 
مــا يكفيه لــذلــك، بــشــرط أال يــكــون سفره 
فــي معصية، وأال يجد مــا يمكنه بيعه 
وصرف ثمنه في الوصول إلى بلده، وأال 

يتمكن من االستدانة بغير حرج.  
ــــت الـــزكـــاة هـــي مـــن الــصــدقــات  ــا دامـ  ومــ
الــــــواجــــــبــــــة، فــــهــــي تــــعــــمــــل عــــلــــى تــلــبــيــة 
ــرائـــح فـــهـــي تــصــب  ــــذه الـــشـ مــتــطــلــبــات هـ
فـــي خـــدمـــة االقـــتـــصـــاد اإلســــامــــي الـــذي 
إلــى إشباع الحاجات اإلنسانية  يهدف 
الـــشـــروعـــة. وإن تــلــبــيــة مــتــطــلــبــات هــذه 
الــــشــــرائــــح االجـــتـــمـــاعـــيـــة ســـتـــســـهـــم فــي 
الــفــئــات الفقيرة  لــهــذه  الــكــفــاف  تخفيف 
والـــحـــد مـــن الـــفـــجـــوة االجــتــمــاعــيــة مما 
ــة، وحـــتـــى ال  ــدولــ تــعــجــز عــنــه مــــوازنــــة الــ
يصير الـــال حــكــرًا على األغــنــيــاء، حيث 
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مـــن الـــعـــروف أن 
اإلســـــــــام مــنــهــج 
حــيــاتــي متكامل 
يــــشــــمــــل كـــــــل مـــا 
ــان مـــعـــنـــويـــًا ومــــاديــــًا،  ــ ــسـ ــ يـــحـــتـــاجـــه اإلنـ
ــه فــــي كــــل مــــجــــاالت الـــحـــيـــاة،  لــيــرتــقــي بــ
عــلــى نــحــو يــحــقــق لـــه الــســعــادة دنــيــويــًا 
ــر عــلــى  ــتـــصـ ــقـ يـ إنــــــــه ال  وأخـــــــــرويـــــــــًا، إذ 
الحياة األخــرويــة واالهــتــمــام بالقضايا 
االعــــتــــقــــاديــــة والــــعــــبــــاديــــة دون غــيــرهــا 
فــحــســب، كــمــا يعتقد الــبــعــض حــتــى من 
رجال الدين من خال الزهد وترك الدنيا 
واالنعزال في الساجد، بل يهتم بالحياة 
ــدًا، وعــلــى  ــ ــ الـــدنـــيـــا عـــلـــى نـــحـــو كـــبـــيـــر جـ
أســاس أنها هــدف طريق ال هــدف غاية، 
حيث تشير الكثير من الشواهد القرآنية 
واألحــاديــث النبوية وأقـــوال األئــمــة إلى 
أن الحياة مزرعة اآلخــرة ودار عمل با 
الــنــهــايــة إلصــاح  حــســاب والتفكير فــي 

البداية... إلخ.
وأحـــد مــجــاالت الــحــيــاة الــتــي يهتم بها 
ــيـــث يــهــتــم  اإلســــــــام هــــو االقــــتــــصــــاد، حـ
االقـــتـــصـــاد بــكــيــفــيــة إشــــبــــاع الـــحـــاجـــات 
ــــال إدارة  ــتــــزايــــدة مــــن خـ اإلنـــســـانـــيـــة الــ
ــة بــالــشــكــل األمـــثـــل  ــاديـ ــتـــصـ الــــــــوارد االقـ
الــــذي ال يــــؤدي إلـــى إســــراف وال تقتير، 
فــاالقــتــصــاد هـــو فــضــيــلــة بـــن رذيــلــتــن، 
كــمــا يشير عــلــم األخـــــاق، بــن اإلســـراف 
والتقتير، إذ اإلســـراف واإلنــفــاق الترف 
ــدر الــــــــوارد االقـــتـــصـــاديـــة  ــ ــــى هـ ــــؤدي إلـ يــ
القادمة واإلضــرار  على حساب األجيال 
الــوارد والسبب  بحياتها كنتيجة لقلة 
تم استنزافها من قبل األجيال الحالية، 
 على ذلك إن اإلسراف يؤثر على 

ً
وعاوة

األجيال الحالية أيضًا بسبب مخلفات 
، كما 

ً
اإلنتاج كتلوث البيئة والناخ مثا

الـــذي يعني ضغط  أن التقتير والــبــخــل 
اإلنفاق أكثر مما ينبغي وهذا ما يضر 

بمتطلبات األجيال الحالية.

الزكاة في القرآن وأثرها

ــد الـــكـــاتـــب حـــامـــد عــبــد الــحــســن أن  أكــ
الـــالـــيـــة  ــاة هــــي إحـــــــدى األدوات  ــ ــزكـ ــ الـ
الــتــي يستخدمها اإلســـام  الرئيسية 
فـــــي االقـــــتـــــصـــــاد، لـــتـــلـــبـــيـــة مــتــطــلــبــات 
الــجــتــمــع الـــواقـــع تــحــت حــكــم اإلســــام، 
والوصول به إلى االستقرار والسعادة 
الدنيوية ومن شاء السعادة األخروية 
أيضًا، ألن اإلسام لم يقم على اإلكراه 

ــار عــلــى الـــســـعـــادة األخــــرويــــة.  ــبــ واإلجــ
والـــشـــواهـــد كــثــيــرة بـــهـــذا الــخــصــوص 
لكن سنقتصر على واحد، حيث يقول 
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ــلـــى أن اإلســــــــام يــحــقــق  ــدل عـ ــ ــا يــ ــ  ومــ
الــســعــادة الــدنــيــويــة واألخـــرويـــة اآليــة 
الــزكــاة بشكل صريح  إلــى  التي تشير 

ــم عــنــد  ــرهــ وتـــشـــيـــر أيـــضـــًا إلـــــى أن أجــ
ربهم وال خوف عليهم من العذاب، أي 
أنهم في أمن وأمــان، في سورة البقرة 
اِلَحاِت  ــوا الصَّ
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ــه مـــعـــه وســـيـــدخـــلـــه فــي  ــلـ الــــزكــــي أن الـ
الـــحـــيـــاة األخــــــــرى جــــنــــات تــــجــــري مــن 
تحتها األنــهــار، قــال تعالى في سورة 
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ض
فــــاإلســــام يــحــث عــلــى الــــزكــــاة كــونــهــا 
العباد  الــتــي تسير  مــن األمـــور الهمة 
والــبــاد، إذ تــؤدي إلــى شيوع أواصــر 
التكافل والتضامن االجتماعي، وهذا 
مـــا يــزيــد مـــن تــمــاســك أفـــــراد الــجــتــمــع 
فيما بينهم وانعكاس هــذا التماسك 
عـــلـــى كـــافـــة األنـــظـــمـــة الـــتـــي يــتــبــنــاهــا، 
ــتـــصـــادي أو  ــواء الــســيــاســي أو االقـ ــ سـ
غيرها، وهــذا مــا ينعكس على فرض 
هـــيـــبـــتـــه أمــــــــام الــــــــــدول والـــجـــتـــمـــعـــات 
األخــــــــــــــرى الــــــتــــــي تــــبــــغــــي إخــــضــــاعــــه 
ألجندتها ومصالحها، لكن ليس من 
بــقــدر ما  فـــرض اإلرادات عليهم  بـــاب 
يتمثل في بناء وتحصن الداخل أمام 

تلك الدول والجتمعات. 
ــامـــد عـــبـــد الـــحـــســـن أن فــي  ويــــؤكــــد حـ
ظـــل غـــيـــاب الـــزكـــاة وإهـــمـــال الــشــرائــح 
ــم،  ــهـ ــدفـ ــهـ ــتـ ــسـ ــــي تـ ــتــ ــ ــة الــ ــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ االجـ
ــور الـــتـــمـــاســـك  ــ ــدهـ ــ ــتـــرتـــب عـــلـــيـــه تـ ــيـ سـ
االجتماعي والسياسي واالقتصادي، 
ألن غــيــاب الـــزكـــاة يــعــنــي زيــــادة الفقر 
ــكــــك االجــــتــــمــــاعــــي والــــتــــفــــاوت  ــفــ ــتــ والــ
ــيــــة  ــلــ ــات الــــداخــ ــ ــ ــراعـ ــ ــ ــــصـ ــ ــقــــي والـ ــبــ الــــطــ
للحصول على ما يلبي االحتياجات، 
 عــــن الــــجــــانــــب الـــنـــفـــســـي الــــذي 

ً
فــــضــــا

يـــدفـــع إلــــى الــحــســد والـــبـــغـــض وحــتــى 
الـــقـــتـــل فــتــشــيــع الـــفـــوضـــى والـــفـــســـاد، 
وانهيار الصدات الداخلية فتنخفض 
الــعــالــم الخارجي  أمـــام  قــوتــه وهيبته 
ويـــصـــبـــح ضــعــيــفــًا وغـــيـــر قــــــادر عــلــى 
ــلــــدول  ـــع لــ ــيــــركـ ــه فــ ــاتـ ــبـ ــلـ ــطـ ــتـ ــة مـ ــيـ ــبـ ــلـ تـ
ــروم إخــضــاعــه  ــ ــتـــي تــ والـــجـــتـــمـــعـــات الـ

لصالحها ومخططاتها.

لتلبية متطلبات المجتمع الواقع تحت حكم اإلسالم

الزكاة أداة مالية رئيسية يستخدمها اإلسالم في االقتصاد

ــا يــحــبــذ الـــقـــوة  ــا مــ ــمــ ــ اإلســــــــام دائ

ملعتنقيه، أفرادا ودوال ومجتمعات، 

حــيــث جـــاء فــي الــحــديــث الــشــريــف: 

»املؤمن القوي خير وأحب إلى الله 

مــن املــؤمــن الــضــعــيــف«، لــكــن ليس 

عــلــى حـــســـاب إضـــعـــاف اآلخـــريـــن 

ــاع عـــن نفسه  ــدفـ بــقــدر مـــا يــريــد الـ

ومــعــتــنــقــيــه وحـــفـــظ حــقــوقــهــم من 

كل ظالم معتد، فالزكاة تجعل من 

االقــتــصــاد فــي ظــل حــكــم اإلســـام 

اقــتــصــادًا قــويــا مـــزدهـــرًا، ال يمكن 

الــتــأثــيــر عــلــيــه، لــيــس هــــذا فحسب 

ــاة لها  ــزكـ بـــل إن تــفــعــيــل مــســألــة الـ

النفسي  انعكاسات على املستوى 

واالجتماعي والسياسي والــدولــي 

ألنــــهــــا تــــــــؤدي إلـــــــى إنـــــهـــــاء نـــقـــاط 

تــعــتــريــه، فاملجتمع  الــتــي  الــضــعــف 

املسلم الذي يدفع الزكاة عن قناعة 

وإيــمــان وشعور باملسؤولية تجاه 

تــــراه مجتمعا مستقرا  اآلخـــريـــن، 

نفسيا متماسكا اجتماعيا يفرز 

يــلــبــي متطلباته  نــظــامــا ســيــاســيــا 

، وهكذا 
ً
 ومستقبا

ً
وتطلعاته حاال

مجتمع يفرض نفسه دوليا وغير 

خــاضــع وتــابــع، بــل إن الــعــالــم يدير 

ــى مـــا يفعله  وجــهــه إلــيــه ويــنــظــر إلـ

ويطبقه مبادئه حتى يقتفي أثره.

الزكاة تم توزيعها  فلو فرضنا أن 

على مستحقيها، وحصل فائض 

ــع، إلـــــى أيـــــن ســيــتــجــه  ــوزيــ ــتــ ــ بـــعـــد ال

الــفــائــض؟ فما دام اإلســـام يحرم 

ــتــــنــــاز، ســيــتــجــه الـــفـــائـــض إلـــى  االكــ

ــارج  ــلــــخــ ــ اإلنـــــــتـــــــاج والـــــتـــــصـــــديـــــر ل

وبأسعار معقولة ألنه ال يهدف إلى 

الــقــوة مــن خــال االحتكار  تحقيق 

ــذا األخــيــر  ــن، ألن هــ ــريــ وظـــلـــم اآلخــ

 مــــحــــرم فــــي اإلســــــــــام، بــل 
ً
أصـــــــا

إلــى زيــادة رفاهية اآلخرين  يهدف 

ــلـــوا ولـــكـــن لــيــس حــســاب  أيــنــمــا حـ

الخمر  تــراه يحرم   
ً
أنفسهم، فمثا

اره أكثر 
ّ

على سبيل املثال ألن مض

من منافعه.

 ويــــــهــــــدف إلــــــــى تـــحـــقـــيـــق الــــقــــوة 

ــا مـــــن خـــــــال تــحــقــيــق  ــاديــ ــتــــصــ اقــ

االكـــتـــفـــاء الـــذاتـــي وعــــدم الــخــضــوع 

لــآخــريــن والــتــحــكــم بــحــق تــقــريــر 

املصير، حيث قال اإلمــام علي ابن 

أبي طالب: »احتج إلى من شئت تكن 

الذاتي  أســيــره«، فتحقيق االكتفاء 

مـــن خــــال االعـــتـــمـــاد عــلــى الــنــفــس 

الــازمــة الستثمار  الخطط  ووضــع 

املـــــــوارد االقـــتـــصـــاديـــة وتــوجــيــهــهــا 

ــذا مــــا يــزيــد  ــ الـــوجـــهـــة الــســلــيــمــة، هـ

ــــوة اإلســـــام ملعتنقيه،  فــاعــلــيــة وقـ

ــذا يـــزيـــد مـــن شــعــبــيــة اإلســــام  ــ وهـ

 وخــوفــا، 
ً
رغــبــة وطــمــوحــا ال رهـــبـــة

بـــل والــتــعــمــق فـــي الـــتـــعـــرف عــلــيــه، 

ويتحقق أخيرًا السام واألمان في 

الفقر واالحــتــيــاج يدفع  الــعــالــم، ألن 

باإلنسان لعمل أي شيء للحصول 

على لقمة العيش، حيث يقول أمير 

املؤمنني عمر ابن الخطاب: »لو كان 

لقتلته«، ألنه يعلم كل   
ً
الفقر رجــا

العلم بآثاره السلبية التي يتركها.

هل اإلسالم يحبذ القوة؟ الشرائح االجتماعية المستفيدة من الزكاة
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كشف الشيخ الدكتور علي محيي الدين القره داغي 
الــعــام لعلماء املسلمني والخبير االقتصادي  األمــني 
أن 48 مليار دوالر بالوطن العربي تمثل قيمة الغذاء 
الذي يهدر سنويا معظمه في منطقة الخليج، وتلك 
الــوقــت الراهن  الــظــاهــرة باتت تتنامى وتحولت فــي 
إلى ظاهرة خطيرة البد من وضع نهاية لها. وأشار 
إلـــى مــبــادرة »حــفــظ الــنــعــمــة« الــتــابــعــة لجمعية عيد 
الخيرية، حيث من املمكن االتصال بها وتتولى أخذ 
الطعام الفائض وتعبئته وتوزيعه على املحتاجني. 
وقــــال الــشــيــخ الــقــره داغــــي إن املــحــافــظــة عــلــى الــغــذاء 
وعدم إهــداره تتم السيطرة عليها عبر حمالت وعي 
يشارك فيها اإلعــالم وتشارك فيها الصحافة وكافة 
الـــرأي، وهــو الحل الوحيد لوضع نهاية لهذا  منابر 
الهدر. وشدد على أن اإلسراف في االستهالك محرم، 
وإهــــدار الــطــعــام حـــرام شــرعــا، والــتــبــذيــر مــن الكبائر 

واملوبقات.

تؤكد سجالت إدارة النظافة في وزارة البلدية والبيئة 
أن كميات الغذاء التي تلقى بالقمامة ترتفع في شهر 
رمضان إلى 30% على األقل، ووفق أحدث األرقام التي 
إنــفــاق األســرة  توفرها الجهات الرسمية فــإن متوسط 
ــال، مقابل 18 ألف  ألــف ريـ الــشــهــري بلغ 49.6  القطرية 
ريال لألسر غير القطرية، في حني بلغ متوسط اإلنفاق 
لألسر بشكٍل إجمالي 26.5 ألف ريال. كما بلغ متوسط 
الـــدخـــل الــشــهــري لـــألســـرة الــقــطــريــة مـــن كــافــة املــصــادر 
نحو 88.2 ألــف ريــال تقريبا، وذلــك بعد إضافة القيمة 
اإليــجــاريــة للمسكن املــلــك وحــســاب اإلعــفــاءات مــن املــاء 

والــكــهــربــاء كــدخــل، ونــحــو 72.7 ألــف ريـــال تقريبا دون 
احتساب هــذه القيم، وفــي املقابل بلغ متوسط الدخل 
ألــف ريــال تقريبا،  الشهري لألسرة غير القطرية 24.4 
فــي حــني بلغ متوسط دخــل إجــمــالــي األســـر 41.6 ألف 
ــال. بلغت حصة الــطــعــام مــن إجــمــالــي إنــفــاق األســرة  ريـ
القطرية حوالي 8033 رياال، بنسبة )16%(، بينما بلغت 
حصة الطعام لألسر غير القطرية حوالي 2.7 ألف ريال 
تقريبا، وذلك بنسبة )15%(. وبلغ معدل إنفاق األسرة 
الــقــطــريــة عــلــى األطــعــمــة الــجــاهــزة نــحــو 1922 ريـــاال أي 

نسبة 24% من امليزانية املخصصة للطعام.

يشير تقرير ملنظمة األغذية والزراعة العاملية »الفاو« 
إلــــى أن إهــــــدار األغــــذيــــة أصـــبـــح عـــــادة خـــطـــيـــرة، حيث 
يتم شـــراء أكــثــر مما نحتاج إلــيــه مــن مــحــالت السوبر 
ماركت، وتــرك الفاكهة والخضروات تفسد في املنزل، 
أو طلب أكثر مما يمكننا أكله في املطاعم، وكل سنة، 
يفقد أو يهدر أكثر من ثلث األغذية املنتجة على نطاق 
البلدان النامية، يفقد جزء كبير من هذه  العالم. وفي 
األغذية )40%( في مرحلة الحصاد أو التجهيز، وهذا 
مــا يسمى فقد األغــذيــة. ويستطرد التقرير: لقد كّونا 
عـــــادات تــضــر عــاملــنــا وتـــضـــع ضــغــوطــا إضــافــيــة على 

مواردنا الطبيعية، فعندما نهدر األغذية، فإننا نهدر 
اليد العاملة، واألمــوال، واملــوارد الثمينة )مثل البذور، 
واملياه، واألعــالف، وما إلى ذلك( التي تدخل في صنع 
األغــــذيــــة، نــاهــيــك عـــن املــــــوارد الــتــي تــدخــل فـــي نقلها. 
وبــاخــتــصــار، فـــإن إهــــدار األغـــذيـــة يــزيــد مــن انــبــعــاثــات 
الــحــراري، ويساهم في تغير املناخ.  غــازات االحتباس 
وتــؤكــد منظمة األغــذيــة والـــزراعـــة أن املستهلكني في 
الدول الغنية يهدرون حوالي 222 مليون طن من الغذاء 
سنويا، فــي وقــت يبلغ فيه صــافــي إنــتــاج األغــذيــة في 
بلدان أفريقيا جنوب الصحراء 230 مليون طن سنويا.

الفزاري، خبير بيئي،  عرف الدكتور فراج الشيخ 
ظاهرة إهــدار الطعام أو فقدانه فقال: هي عبارة 
عن طعام يتم التخلص منه دون أن يكون قد تم 
املــهــدرة عامليا  الــطــعــام  تــنــاولــه. وكــشــف أن كمية 
تقدر بنحو 1.3 مليار طن سنويا بينما يتضور 
جــوعــا أكــثــر مــن مــلــيــار جــائــع فــي الــــدول الفقيرة 
والــــدول الــتــي تشهد حــروبــا أو نــزاعــات مسلحة، 
كما نشاهد في آسيا وأفريقيا. وأضــاف: تشترك 
فــي هــذه الظاهرة البلدان الغنية وكــذلــك الفقيرة 
ولكن باختالف املراحل إن كان في مواقع اإلنتاج 
الــــدول الغنية بالتخلص  كــمــا يــحــدث فــي بــعــض 
مــن محاصيل غذائية مــحــددة كالقمح والشعير 
الــعــاملــيــة، أو في  لــلــحــفــاظ عــلــى األســـعـــار  واألرز 
ــار إلــى أن أكــثــر املناطق  مناطق االســتــهــالك. وأشـ
العربية شهرة في استهالك املواد الغذائية وكذلك 
املــنــطــقــة الخليجية بسبب  الــطــعــام هــي  فــي هـــدر 
تــوافــر الطعام وارتــفــاع الــدخــل املـــادي ويتعارض 
ــيـــه الـــديـــن  ــــك بــطــبــيــعــة الــــحــــال مــــع مــــا يـــدعـــو إلـ ذلـ
الحنيف وأقــلــهــا حــفــظ الــنــعــمــة. وحـــول تــداعــيــات 
الهدر قال الدكتور فراج: تؤثر هذه الظاهرة سلبا 
على خطط وبــرامــج األمــن الغذائي ذلــك أن الهدر 
الغذائي يصبح معوقا لتحقيق أهــداف التنمية 
املستدامة حيث تستهلك األسرة الصغيرة كميات 
كبيرة من الطعام دون تناوله في الوجبة املعنية، 
إذ سرعان ما يتم التخلص من املتبقي في حاوية 
النفايات وتكون كميته أكبر من الطعام الذي تم 
الــظــاهــرة  تــنــاولــه. وفــيــمــا يتعلق بسبل مــواجــهــة 
قــال الدكتور فــراج: توجد عــدة مــحــاوالت رسمية 

وأهلية للحد مــن هــذه الظاهرة كما تقوم بعض 
الــطــعــام في  بــقــايــا  الــخــيــريــة بتجميع  الجمعيات 
حــــاويــــات خـــاصـــة بـــغـــرض االســـتـــفـــادة مــنــهــا في 
إطعام املحتاجني من العمال وغيرهم. واستطرد: 
في تقديري يمكن الحد من الظاهرة وسلبياتها 
مـــن خــــالل الـــحـــمـــالت الـــتـــوعـــويـــة وجـــعـــل الــثــقــافــة 
الغذائية جزء من نمط سلوكنا اليومي واإلرشاد 
الديني في املدارس واملساجد لتقدير قيمة النعمة 

التي حبانا بها الله دون سائر خلقه.

ضمن مخططاتها للحفاظ على األغذية تحرص 
وزارة الــبــلــديــة والــبــيــئــة عــلــى اتــبــاع نــظــم زراعــيــة 
ــتـــطـــورة تـــحـــافـــظ عـــلـــى املــــــاء وتــــرشــــد عــمــلــيــات  مـ
اســـتـــهـــالكـــه، وأكــــــد يـــوســـف بــــن خـــالـــد الــخــلــيــفــي 
الـــوزارة تساعد  الــشــؤون الزراعية أن  مدير إدارة 
املـــزارعـــني لــتــطــويــر نــظــم الـــزراعـــة والـــدعـــم وتــقــدم 
إليهم حزما من املساعدات والضمانات املصرفية 
ألجل ذلك وهو ما ظهر بوضوح من خالل جودة 
السلع الزراعية املنتجة، حيث سعت الوزارة لفتح 

منافذ تسويق جديدة ومتواصلة أمامها، وتلك 
الــهــدر بشتى مجاالت  السياسات أدت للحد مــن 
الــزراعــة، بينما أكد مسعود جار الله املــري مدير 
الـــغـــذائـــي وأمــــــني ســــر لــجــنــة األمــــن  إدارة األمــــــن 
الــغــذائــي تتولى مراقبة  الــغــذائــي أن إدارة األمـــن 
عــمــلــيــات الــتــنــفــيــذ واإلنـــتـــاج فـــي كـــل املــشــروعــات 
الــغــذائــيــة والـــزراعـــيـــة وبـــال شـــك هـــي ال تتساهل 
في أي عمليات هــدر لألغذية حيث تتجه البالد 

لالكتفاء من عدة حزم من األغذية الطازجة.

بــلــغــت كــمــيــة الــطــعــام املــهــدر 
سنويا فــي قطر 1.4 مليون 
طن، بمعدل 636 كجم للفرد 
الــواحــد، مقارنة بـ 115 كجم 
بــالــدول املتقدمة و11  للفرد 
كجم بالدول الفقيرة، إضافة إلى أن 14% من الغذاء 
في قطر يتم إتالفه بسبب مشاكل التخزين أو انتهاء 
الصالحية وذلـــك يــعــادل 20 مليون كــجــم، جــاء ذلك 
في تقرير لبرنامج أصدقاء الطبيعة القطري استند 
خالله على وثائق منظمة األغذية والزراعة العاملية 

»الفاو« وتقارير األمم املتحدة.
وأشار التقرير إلى أن 10% من سكان العالم أي 800 
مــلــيــون نــســمــة يــعــيــشــون تــحــت خــط الــفــقــر، والــعــالــم 

يحتاج لغذاء يقدر بـ 60% زيادة عام 2050.
ويتم إهدار ثلث األغذية املنتجة كل عام عامليا، وهو 
ما يرقى إلى خسارة تقّدر بحوالي تريليون دوالر، 
وفقا لتقرير أصدرته منظمة األمم املتحدة لألغذية 

والزراعة )فاو( بالتعاون مع اإليكونوميست.
وتــكــشــف الـــفـــاو أن هــــذه الــكــمــيــة مـــن الــطــعــام تكفي 
ــالـــم. وعـــــزت إهــــــدار تلك  إلطـــعـــام الـــجـــوعـــى عــبــر الـــعـ
الـــدول النامية والـــدول الغنية ألخطاء  األطعمة فــي 
فـــي الــتــخــزيــن والــنــقــل إضـــافـــة إلــــى بــعــض الـــعـــادات 
والــتــقــالــيــد وحــتــى الــطــقــوس املــرتــبــطــة بــاســتــعــمــال 

األطعمة واستهالكها.

إهدار الطعام دوليا وإقليميًا 

وتــقــدر قــيــمــة الـــغـــذاء املــهــدر فــي الــبــلــدان الصناعية 
أمــا فــي البلدان  سنويا بــحــوالــي 680 مليار دوالر. 
الــغــذاء املهدر سنويا بحوالي  النامية، فتقدر قيمة 
300 مليار دوالر أمــريــكــي. وقــال بــاحــثــون، تدعمهم 
املفوضية األوروبية، إن دول االتحاد األوروبي تهدر 
نحو 22 مليون طن من الطعام سنويا، على رأسها 

بريطانيا حيث تبلغ قيمة املنتجات الغذائية التي 
ــــورو. وفــي  ــرة حـــوالـــي 800 يـ تــتــخــلــص مــنــهــا كـــل أســ
فرنسا يلقي املواطن ما بني 20 و30 كيلو جراما من 
املــواد الغذائية بصندوق القمامة دون استهالكها، 

ــتـــراوح قــيــمــتــه بـــني 12 و20 مــلــيــار يـــورو  وهـــو مـــا تـ
سنويا حسب ما جاء في تقرير لوكالة إنفايرمنتال 
ريسيرش ليترز املعنية بــشــؤون البيئة. وملواجهة 
هذا الوضع شرع البرملان الفرنسي قانونا ضد إهدار 

الطعام، فحظر على املتاجر، التي تزيد مساحتها 
على 400 متر مربع، التخلص من الطعام غير املباع، 
وفرض عقوبة بالسجن عامني وغرامٍة مالية بقيمة 

75 ألف يورو، على كل من خالف القانون.
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¶   1.3 مليار طن من الغذاء المنتج عالميا يتم إهداره¶مستويات إهدار عالية للطعام بسبب العادات والتقاليد االجتماعية

¶   د. سيف بن علي الحجري

¶  الشيخ الدكتور علي القره داغي

¶  الدكتور فراج الشيخ الفزاري

صالح بديوي

أكــد الدكتور سيف بن علي الحجري رئيس برنامج 
ـــ »رمـــضـــانـــيـــات« أنــــه فـــي الــــدول  أصــــدقــــاء الــطــبــيــعــة لـ
العربية، وخاصة الخليجية منها تسجل مستويات 
ــادات والــتــقــالــيــد  ــ ــعـ ــ ــدار عـــالـــيـــة لــلــطــعــام بــســبــب الـ ــ ــ إهـ
االجــتــمــاعــيــة الـــتـــي تــتــحــكــم فـــي أنـــمـــاط االســـتـــهـــالك. 
ففي املناسبات االجتماعية املختلفة، وحــتــى بــدون 
مــنــاســبــات أحـــيـــانـــا، تـــقـــام الـــوالئـــم وتـــعـــرض كــمــيــات 
ضخمة من أشهى األطعمة واملشروبات عمال باملثل 
ــائـــال إن  الـــشـــائـــع »يــــزيــــد وال يـــنـــقـــص«. واســـتـــطـــرد قـ
اســتــهــالك الــطــعــام تــرتــفــع كــمــيــاتــه فــي قــطــر واملنطقة 
والدول اإلسالمية بمعدالت هدر تبدأ من 30% وتصل 
إلى 50% في بعض شهور العام واملواسم مثل شهر 
رمضان الفضيل األمر الذي يفاقم من مشكلة الهدر، 
ويتنافى مع قيم اإلسالم في رفض اإلسراف والتبذير. 
ويستطرد: بحسب التقارير واإلحصائيات الدولية 
املتعلقة بــهــدر الــغــذاء، فــإن 1.3 مليار طــن مــن الــغــذاء 
املنتج عامليا يتم إهداره وال يستهلك، وهو رقم يصل 
إلـــى حــوالــي ثــلــث إنــتــاج الــغــذاء الــعــاملــي، وهـــي نسبة 

ضخمة. 
ويكشف د. سيف بن علي الحجري أن الدراسات تشير 
إلــى أن نسبة اإلنــفــاق الشهري على السلع الغذائية 
عند األسرة القطرية تفوق بكثير نسبة الصرف عند 

األسر غير القطرية في املجتمع القطري، هذا وإن دل 
فإنما يدل على الثقافة املنتشرة في املجتمع القطري 
وتؤدي إلى زيادة استهالك الغذاء، حيث إن العادات 
الــوالئــم عند  والتقاليد تلعب دورا ومــن بينها كثرة 
أهل قطر وارتفاع معدالت االستهالك من اللحوم عند 

القطريني حوالي الضعف عن املقيمني.

ــة تــقــوم ببعض  يــشــدد د. الــحــجــري عــلــى أن مــؤســســات الــدول
السلبية،  آثــاره  الغذاء والحد من  املتعلقة بتقليل هدر  الجهود 
ــاه الــعــاملــيــة مــرتــبــطــة  ــيـ ــدرة املـ ــ ــال مــشــكــلــة نـ ــثـ وعـــلـــى ســبــيــل املـ
إنتاج كيلو واحد  الــغــذاء وتتأثر بها قطر، وأن  بمشكلة هــدر 
املــيــاه، فــي املقابل إذا تم  ألــف لتر مــن  اللحم يستهلك 15  مــن 
هـــدر نــصــف كيلو مــن الــلــحــم فــي الــقــمــامــة فــذلــك يعني إهـــدار 
إلى  الحجري  الدكتور سيف  لذلك دعــا  املــيــاه.  لتر مــن   7500
التفكير فيما نأكله ونستهلكه حتى ال يكون هناك  ضــرورة 
فائض يهدر ويسبب خسائر. وفي ذات السياق أيضا أشار 
د. سيف الحجري إلى مبادرة برنامج »حفظ النعمة« القطري 
التي ترعاها جهات وطنية وتعتمد على جمع الطعام الفائض 
مــبــادرات املجتمع  وتوزيعه على املحتاجني. وأكــد على أهمية 
املدني في دعم جهود الدولة في الحد من ظاهرة إهدار الطعام. 

العديد  العالم في تنفيذ  واختتم بالقول إن قطر سبقت دول 
الحد  للتنمية املستدامة ومــن بينها  املتحدة  األمــم  أهــداف  من 
من الجوع والفقر ورفع مستويات التعليم والصحة واالهتمام 
بالبيئة وحققت في ذلك مراتب عاملية متقدمة، وهو أمر كان 
مصدر إشادة من قبل منظمات األمم املتحدة العاملة في هذا 
املجال، لكن على الرغم من ذلك فإن مشكالت الجوع ونقص 

الغذاء ال تزال متفشية في الكثير من املناطق في العالم.
التنمية املستدامة ومكافحة  بــرامــج  تــدعــم دولـــة قطر   ولــذلــك 
التصحر لكون أنها ال يمكن أن تعيش بمعزل عن عاملها، إنما 
تساهم في كل مجاالت التنمية التي تخدم السالم واالستقرار 
الدكتور سيف  أن  للبشرية. والجدير بالذكر  الكريمة  والحياة 
بن علي الحجري يعمل أيضا مفوضا للتبشير بأهداف األمم 

املتحدة للتنمية املستدامة.

استهلكت منطقة دول مجلس التعاون الخليجي 45.8 مليون 
طن متري من املنتجات الغذائية في عام 2014، مما يشير إلى 
وجود استهالك سنوي قدره 892.7 كيلو جرام لكل شخص. 
وقد ارتفع إجمالي االستهالك بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 
6% منذ عام 2009، ويرجع ذلك بصفة أساسية إلى ارتفاع 
عدد السكان. ومن املتوقع أن يصل استهالك األغذية في قطر 
إلــى 2.1 مليون طن متري في عــام 2021، مما يعني حدوث 

العوامل  أهــم  نمو سنوي بنسبة 2.3% عن عــام 2016. ومــن 
الدخل  ارتــفــاع  النمو في استهالك األغــذيــة  التي تساعد على 
إلى جانب توسع قاعدة املستهلكني..  التحضر  املتاح ومعدل 
الطعام يكمن  إهـــدار  األفــضــل ملحاربة  الحل  أن  ويــرى خــبــراء 
أكثر استدامة  في تغيير عــادات االستهالك واستخدام طــرق 
بــهــدف تحسني كــفــاءة نظم اإلنــتــاج واالبــتــكــار فــي مــراحــل ما 

بعد الحصاد.

د. الحجري: مستويات هدر الطعام عالية
 بسبب العادات والتقاليد 

د. علي القره داغي:
 اإلسراف والتبذير والهدر حرام شرعا 

متوسط إنفاق األسرة على الغذاء بقطر 

الفاو: إهدار األغذية أصبح عادة خطيرة 

فراج الشيخ: الهدر الغذائي معوق لتحقيق 
أهداف التنمية المستدامة 

وزارة البلدية: رقابة صارمة ودعم لتطوير 
نظم الزراعة والري 

أهمية مبادرات المجتمع المدني الستيعاب الهدر 

معدالت استهالك الغذاء بالخليج 
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رغـــــــــــــــــــــــــــم قـــــــلـــــــة 
عــددهــم قياًسا 
بــإجــمــالــي عــدد 
الــســكــان، إذ لم 
يتجاوز املاليني األربعة بنسبة ال تزيد 
على 2% إال أن ملسلمي جنوب إفريقيا 
فـــي رمـــضـــان طــقــوســا وعــــــادات حــولــت 
إلــى لوحة  مجتمعهم املسلم الصغير 
ــة، تــمــتــزج فــيــهــا الــثــقــافــات  ــعــ فــنــيــة رائــ
واألعــــــــــراق فــــي تـــجـــانـــس يــعــكــس روح 

التكافل وعمق االندماج.
الــفــرحــة تخيم عــلــى املناطق  حــالــة مــن 
ــبـــيـــر،  الـــكـ الــــحــــضــــور اإلســــــالمــــــي  ذات 
ـــدوم رمــــضــــان، تــعــم  مــــع اإلعـــــــالن عــــن قـــ
أضــواؤهــا أرجـــاء املـــدن الــتــي يقيم بها 
املــســلــمــون، فــتــحــّول الــشــهــر الــكــريــم إلــى 
كرنفاالت احتفالية يشهد بها القاصي 
بـــأن تجعل مــن أمــاكــن  والـــدانـــي، كفيلة 
ــلـــة لـــلـــكـــثـــيـــر مــن  ــبـ ــمـــني قـ ــلـ تـــمـــركـــز املـــسـ

مواطني الدولة من ديانات أخرى.
الــتــي تــواجــه مسلمي  ورغـــم التحديات 
الدولة اإلفريقية إال أن ذلك لم يُحل دون 
تنسم روحــانــيــات شــهــر الــصــيــام الــذي 
يــعــد بــمــثــابــة فــرصــة ســانــحــة للجميع 
 

ً
هناك اللتقاط األنفاس، واالبتعاد قليال

عن ضغوطات الحياة، وهو ما تجسده 
املـــشـــاعـــر الـــتـــي تــظــلــل أرجــــــاء املــســاجــد 

طيلة أيام الشهر.

تنوع عرقي

تتميز األقــلــيــة املــســلــمــة هــنــاك بــالــثــراء 
املــجــتــمــعــي، إذ  فـــي نسيجها  والــتــنــوع 
تتعدد جنسيات خارطتها بشكل قلما 
يــتــوفــر فـــي بــلــد مــســلــم آخـــــر، ويــهــيــمــن 
املــســلــمــون مـــن األصـــــول اإلنــدونــيــســيــة 
املــاالويــة، بجانب الهنود على الوضع 
بصورة كبيرة، حيث يمثلون 96 % من 

إجمالي املسلمني هناك.
املــــســــلــــمــــون املــــــنــــــحــــــدرون مــــــن أصــــــول 
إنـــدونـــيـــســـيـــة مـــالـــيـــزيـــة يــــتــــركــــزون فــي 
ــــب« )غــــــــــرب( أمـــــــا ذوو  ــيـ ــ ــكـ ــ مـــنـــطـــقـــة »الـ
األصـــــول الــهــنــديــة فــيــقــيــمــون أكـــثـــر في 
إقليم »الــنــاتــاتــل« )شـــرق( فيما تتوزع 
الـــجـــنـــســـيـــات األخــــــــرى فــــي بـــقـــيـــة مـــدن 
الــبــالد، بينما ال تــزيــد نسبة املسلمني 
من أصحاب البشرة السمراء على %3.5 

من إجمالي عدد املسلمني هناك.
نــــســــبــــة %1.5  ــــدوس  ــنــ ــ ــهــ ــ الــ  ويــــشــــكــــل 
ــي الــغــالــبــيــة  ــأتــ ــن الــــســــكــــان، فـــيـــمـــا تــ ــ مـ
للمسيحيني، وينقسـم السـكان إلى أربع 
جماعات عرقيـة: السود 75 %، والبيض 
13.66 %، واملــلــّونــني 8.6 %، والــهــنــود 
يــؤهــل للمقيمني  الــــذي  2.61%، األمــــر 
ــاهــــدوا رمــــضــــان بــكــافــة  ــنــــاك أن يــــشــ هــ

أشكال الوجوه واأللوان.
إنـــه مــن الــصــعــب أن تــفــرق بــني جنسية 
هذا وذاك، فالكل على قلب رجل واحد، 
روح واحـــدة مــن التكاتف والــتــآخــي، ال 
الـــذي يتحول  الــصــيــام  سيما فــي شهر 
الـــود والــحــب والتعاون  إلــى بوتقة مــن 
ــر الـــــــذي يـــتـــســـابـــق لــهــا  ــيـ وأعـــــمـــــال الـــخـ

الجميع في البالد.

اكتظاظ المساجد

تــشــهــد املـــســـاجـــد املـــنـــتـــشـــرة فــــي ربــــوع 
جنوب إفريقيا حالة من الطوارئ خالل 
أيام رمضان، حيث تكتظ باملصلني في 
 عــن صـــالة الــتــراويــح 

ً
كــل صـــالة، فــضــال

ا خالل األيام 
ً
التي تشهد حضوًرا كثيف

الــعــشــر األخـــيـــرة، ويــقــدر عـــدد املساجد 
بما يزيد على 500 مسجد مــوزعــة في 

مختلف املدن واألقاليم.
الــجــالــيــة املسلمة هناك  أبــنــاء  يــحــرص 
على اصطحاب األطــفــال والشباب إلى 
املسجد إال أن النساء يفضلن الصالة 
في املنازل، حيث تتحول معظم املنازل 
إلى ساحات للعبادة في الليل والنهار، 
خــاصــة مــن ذوي الجنسيات املاليزية 

واإلندونيسية مقارنة بغيرهم.  
لــإعــالم اإلســالمــي هــنــاك دور محوري 
فــــي تـــوعـــيـــة الــــنــــاس بـــرمـــضـــان وفــضــل 
الــعــبــادة فــيــه، إذ تــبــث صـــالة الــتــراويــح 
ــلــــى الــــــهــــــواء مــــبــــاشــــرة عــبــر  يــــومــــًيــــا عــ
املحطات اإلذاعــيــة اإلسالمية الخاصة 
في املناطق ذات الكثافة املسلمة، منها 
إذاعــة إســالم في جوهانسبرج، وإذاعــة 
786 في كيب تاون وإذاعة األنصار في 

ديربان.
كــمــا يــوجــد الــعــديــد مــن الــصــحــف التي 
تــخــاطــب األقــلــيــة املــســلــمــة هـــنـــاك، على 
رأســـهـــا جـــريـــدة الـــقـــلـــم، وجــــريــــدة رؤى 
ــــدة األمــــــــة، وجـــريـــدة  ــريـ ــ املـــســـلـــمـــني، وجـ
ــــورات  ــــشـ ــنـ ــ ــن املـ ــ ــا مــ ــ ــــرهـ ــيـ ــ املـــــفـــــتـــــاح، وغـ
الــتــي تــتــحــول إلــى  الصحفية الــخــاصــة 
منابر توعوية ودعوية تحظى بإقبال 

كبير في هذا الشهر املبارك.

ويهجر مسلمو جنوب أفريقيا كل ما 
الــعــبــادات خالل  يمكن أن يشغلهم عــن 
الـــشـــهـــر، حـــيـــث تــصــبــح تــــــالوة الـــقـــرآن 
الـــنـــشـــاط الـــرئـــيـــســـي لـــكـــل مــســلــم خـــالل 
رمضان، ليله ونهاره، إلى جانب زيارة 
لــدى مسلمي  القبور التي تعتبر عــادة 
الدولة اإلفريقية في هذا الشهر املبارك، 
تكثر مع اقتراب العيد، وهو ما يتشابه 
مــع كثير مــن املجتمعات املسلمة كما 

في مصر وغيرها.

كرم الضيافة وأعمال الخير

إفــريــقــيــا بكرم  يشتهر مسلمو جــنــوب 
الـــضـــيـــافـــة الــــزائــــد فــــي رمــــضــــان، حــيــث 
تنتشر دعـــوات الحضور على اإلفطار 
بني املسلمني، وقلما توجد أسرة تفطر 
ــر عــلــى  ــيـــف حــــاضــ ــا دون ضـ ــردهـ ــفـ ــمـ بـ
مــائــدتــهــا، وإذا كـــان الـــكـــرم ســمــة عــامــة 
الــعــام إال أن  ألبــنــاء األقلية طيلة أشهر 

الوضع يضاعف في شهر الصيام.
من جانب آخر يعد الشهر موسما قويا 
لــنــشــاط الــجــمــعــيــات الــخــيــريــة – منها 
لــجــنــة مــســلــمــي إفــريــقــيــا، ولــجــنــة هــالل 
 - الــرجــاء، الجمعية الطبية اإلســالمــيــة 

الــتــي تــعــزز حــضــورهــا ملــســاعــدة فــقــراء 
املــســلــمــني عــلــى اســتــقــبــال الــشــهــر وهــم 
في أفضل حال، ويشارك املسلمون في 
أعمال الخير كذلك، حيث يكونون فرقا 
تطوعية إلعداد وجبات اإلفطار وشنط 

رمضان وتوزيعها على املحتاجني.
ــان فــــي هـــذا  ــائــــدة رمــــضــ كـــمـــا تــتــمــيــز مــ
ــد بــــالــــثــــراء، فــــأبــــنــــاء كــــل جــنــســيــة  ــلـ ــبـ الـ
الـــذي يتناسب معهم  يميلون للطعام 
ويــعــكــس ثــقــافــتــهــم، وبــمــا أن األكــثــريــة 
ــود فــتــتــصــدر  ــنــ ــهــ لـــإنـــدونـــيـــســـيـــني والــ
وجــبــات أهـــل الــدولــتــني مــوائــد اإلفــطــار 
والــســحــور على حــد ســـواء، حيث يكثر 
اســـتـــخـــدام الـــتـــوابـــل الـــحـــارة فـــي إعــــداد 
الوجبات واملشروبات مثل الجانجوي 
والــحــريــرة كــنــوع مــن الـــعـــودة لــلــجــذور 

والحنني إلى وطنهم.
أمـــــــا عـــــن األطــــــبــــــاق الـــرئـــيـــســـيـــة هـــنـــاك 
املــكــون مــن الجزر  فيتصدرها الحساء 
والكزبرة والسبانخ املضاف إليه املاء، 
هذا بخالف فطائر السبانخ واملعجنات 
الهندية، بجانب أنواع عدة من الحلوى 
التي تشتهر بها مــدن جنوب إفريقيا، 
بعضها يتسم باملحلية فيما يتشابه 

األكثر من الحلويات الغربية.

نـــجـــح املـــســـلـــمـــون فــــي فـــــرض أنــفــســهــم 
ــتـــهـــان بـــهـــا،  ــتــــصــــاديــــة ال يـــسـ كــــقــــوة اقــ
فـــرســـخـــوا مــكــانــتــهــم عـــبـــر الـــعـــديـــد مــن 
املقومات، منها تدشني شركات خاصة 
ــنــــوك تـــقـــدم الـــخـــدمـــات املــالــيــة  بـــهـــم وبــ

اإلسالمية.
ــاريــــخ وصــــــول اإلســـــــالم إلـــى  ــعــــود تــ ويــ
جنوب إفريقيا إلى القرن السابع عشر 
مـــع االحـــتـــالل الــهــولــنــدي إلنــدونــيــســيــا 
واملــاليــو، حيث نفت سلطات االحتالل 
الــذيــن يقودون  بعض زعــمــاء املسلمني 
حــمــالت املــقــاومــة إلـــى جــنــوب إفــريــقــيــا 
ــــذه الـــدولـــة  ــانـــت مـــعـــرفـــة هـ ــــن هـــنـــا كـ ومـ
باإلسالم واملسلمني، وفق ما ذكر عادل 
جعفر مولتشوا، املدير العام لجمعية 

أواسا – بريتوريا – بجنوب إفريقيا.
ــر املــســلــمــون  ــتـــشـ مــــع مـــــــرور الــــوقــــت انـ
لوا داخل البالد بعيدًا 

ّ
الوافدون، وتوغ

مــــن املـــنـــاطـــق الـــســـاحـــلـــيـــة الــــتــــي كــانــت 
الـــوصـــول األول، وبــقــي  مــرســاهــم عــنــد 
هــنــاك َمـــن بــقــي، وكــــان مــن دواعــــي هــذا 
ــلـــّي طــلــب الـــــرزق وفــضــل  الــتــنــقــل الـــداخـ
ــه تـــعـــالـــى، بــالــبــحــث عــــن الــوظــيــفــة،  ــلـ الـ
وعن أراٍض للسكن، ما أّدى إلى انتشار 

مجتمعات املسلمني في مدٍن كثيرة.
الــــذيــــن وصـــلـــوا  املـــســـلـــمـــني  أغــــلــــب  وأن 
للدولة اإلفريقية من جهة كيب تاون من 
شرق جنوب آسيا، ووصلوا إّما أسرى 
وإّما عبيد، وصاروا أهل الحرف واملهن 
ـــهـــم، ومــا 

ّ
الــتــي تـــوارثـــوهـــا مــنــذ أيــــام رق

 بعد جيل، أما  
ً
زالــوا يتوارثونها جيال

الذين وصلوا من جهة دربان في ناتال، 
وهــــم »املــــــوج الـــثـــانـــي«، وكـــــان أكــثــرهــم 
أحرارًا، إّما عمال وإما تجار، فقد برعوا 
في التجارة، وأكثر تجاراتهم »أَسرية« 
 بعد جيل، وأصبحوا 

ً
أي »وراثية« جيال

أصحاب شركات كبيرة.
نـــجـــح املـــســـلـــمـــون فــــي فـــــرض أنــفــســهــم 
ــتـــهـــان بـــهـــا،  ــتــــصــــاديــــة ال يـــسـ كــــقــــوة اقــ
فـــرســـخـــوا مــكــانــتــهــم عـــبـــر الـــعـــديـــد مــن 
املقومات، منها تدشني شركات خاصة 
ــنــــوك تـــقـــدم الـــخـــدمـــات املــالــيــة  بـــهـــم وبــ
اإلسالمية، مثل املرابحة أو املضاربة، 
في شــراء العقارات أو السيارات أو في 

القروض، بعضها يملكها مسلمون.

جنوب إفريقيا.. تنوع عرقي يثري طقوس رمضان
تمتزج فيه الثقافات واألعراق في تجانس يعكس روح التكافل وعمق االندماج

¶  نشاط كبير في المساجد

¶  مسلمو جنوب إفريقيا
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ــز مـــــوائـــــد  ــيــ ــمــ ــتــ تــ
ــي  األطـــــــــعـــــــــمـــــــــة فــ
شـــــهـــــر رمـــــضـــــان 
الكريم بشمولها 
وتــنــوعــهــا، حيث 
تــتــضــمــن الــعــديــد مـــن األطــعــمــة املــحــضــرة 
بمختلف الطرق، وتعتمد املوائد العربية 
الــدهــون  عــامــة بتركيزها عــلــى اســتــخــدام 
ــــي تــحــضــيــر  ــر املـــشـــبـــعـــة فـ ــيــ املـــشـــبـــعـــة وغــ
األطباق الرمضانية إلضفاء املذاق اللذيذ 
الــزيــوت بأنواعها  عليها، مثل اســتــخــدام 
كزيت الــذرة، وزيــت دوار الشمس، إضافة 
ــــدة، والــتــي  ــزبـ ــ إلــــى اســـتـــخـــدام الــســمــن والـ
يمكن أن يــؤدي اإلســراف في استخدامها 
ــهـــضـــم،  ــر الـ ــعـــسـ ــة كـ ــيـ إلـــــــى مــــشــــاكــــل صـــحـ
وارتفاع مستوى السكر في الدم، وارتفاع 
ــاع مــســتــوى الــدهــون،  ــفـ ضــغــط الــــدم، وارتـ
ــــوزن، مــمــا يشكل مــخــاطــر على  ــــادة الـ وزيـ
العديد من أعضاء الجسم وأهمها القلب.

ويعد استخدام زيت الزيتون من األوراق 
الــرابــحــة للوقاية مــن العديد مــن املشاكل 
الصحية، كونه غنيا بالدهون األحــاديــة 
غير املشبعة )حمض األولــيــك(، املعروف 
ــة مــــن االلـــتـــهـــابـــات  ــايــ ــفــــوائــــده فــــي الــــوقــ بــ
ــة إلـــى  ــافــ ــان، إضــ ــرطــ ــســ ــن الــ ــة مــ ــايـ ــمـ والـــحـ
ــيـــغـــا 6  ــت الـــزيـــتـــون عـــلـــى أومـ ــ احــــتــــواء زيـ
وأومــيــغــا 3. كــمــا يــحــتــوي زيـــت الــزيــتــون 
أيضًا على العديد من مضادات األكسدة 
الــتــي تقي   ،E وفيتامني ،K مثل فيتامني
ارتــفــاع الكوليسترول وتقلل  بــدورهــا من 

من خطر اإلصابة بأمراض القلب.
جــديــر بــالــذكــر أن هـــذه الــشــجــرة املــبــاركــة 

قــلــوب العرب  تحظى بمكانة خــاصــة فــي 
ــا فــــي دول  ــهــ ــتــ واملـــســـلـــمـــني، فــتــكــثــر زراعــ
حــوض البحر األبــيــض املتوسط، إضافة 

إلى إسبانيا، وإيطاليا، واليونان.
ويزين زيــت الزيتون العديد من األطباق 
الــحــمــص، أو  العربية كصحن اللبنة، أو 
املــدمــس، وأطــبــاق سلطة الفتوش  الــفــول 
أو الـــتـــبـــولـــة، ويــــدخــــل كـــمـــكـــون أســـاســـي 
فـــي الــصــلــصــات وفــــي عــــدد مـــن األطـــبـــاق 

الرئيسية.

وهناك فوائد جمة لتناول زيــت الزيتون 
ــلـــب والــــوقــــايــــة مــــن الـــســـكـــري  ــقـ لـــصـــحـــة الـ
والحماية مــن التهاب املفاصل والوقاية 
ــان، كـــمـــا أن لـــزيـــت الـــزيـــتـــون  ــرطــ ــســ ــن الــ مــ
خــاصــيــة مـــضـــادة لــلــبــكــتــيــريــا والـــوقـــايـــة 
ــارة الــبــشــرة  مـــن مــــرض الـــزهـــايـــمـــر ونــــضــ

ومحاربة السمنة.
وتشير الــعــديــد مــن الــدراســات واألبــحــاث 
إلــى أن األشــخــاص الــذيــن يعتمدون على 
زيت الزيتون كمكون رئيسي في غذائهم 

اليومي، يحظون بوظائف طبيعية للقلب 
مقارنة بغيرهم. مــع التقدم بالعمر تبدأ 
الــدمــويــة بالتلف  بطانة القلب واألوعــيــة 
وإطــــاق جــزيــئــات صــغــيــرة ضــــارة تسرع 
شـــيـــخـــوخـــة هــــــذه األجـــــــــــزاء. وقــــــد لـــوحـــظ 
انــخــفــاض مــســتــوى هـــذه الــجــزيــئــات عند 
زيادة استهاك زيت الزيتون، إضافة إلى 
دور زيـــت الــزيــتــون الــفــعــال فـــي الــحــمــايــة 
مــن الــجــلــطــات كــونــه يصنف مــن الــدهــون 

األحادية غير املشبعة.

ويساعد زيت الزيتون في تنظيم مستوى 
السكر في الدم، ويمنع من ارتفاع مستوى 
الــدهــون في الــدم، إضافة إلــى قدرته على 
تــقــلــيــل مــســتــوى مـــقـــاومـــة خـــايـــا الــجــســم 
لــأنــســولــني، مما يساعد فــي الــوقــايــة من 
تــطــور مـــرض الــســكــري مــن الــنــوع الثاني 

خاصة.
ويــعــد زيــت الــزيــتــون مــن املــصــادر الغنية 
ــدة الــــتــــي تـــســـاعـــد فــي  ــ ــسـ ــ بــــمــــضــــادات األكـ
املــنــاعــي، وتقليل  الــجــهــاز  تعزيز وظــائــف 
ظهور عامات االلتهاب وعامات اإلجهاد 
 ،)Oxidative stress التأكسدي )ما يعرف بـ
ــاظ عـــلـــى ســامــة  ــفـ ــحـ ــي الـ مـــمـــا يـــســـاعـــد فــ
العظام واملفاصل خاصة عن استخدامه 
من املكمات الغذائية التي تحتوي على 

.D أوميغا 3، أو كالسيوم، أو فيتامني
وتعمل مــضــادات األكــســدة املــوجــودة في 
زيت الزيتون على محاربة األجسام الحرة 
)باإلنجليزية: Free Radical(، التي يؤدي 
إلــى زيــادة احتمالية  تراكمها في الجسم 

اإلصابة بالسرطان.
ويــســتــطــيــع زيــــت الـــزيـــتـــون مــحــاربــة نمو 
الــعــديــد مــن البكتيريا، وأهــمــهــا بكتيريا 
H.pylori املسؤولة عن اإلصابة بجرثومة 

املعدة وقرحة املعدة.
وال توجد دراســات تربط بني تناول زيت 
الزيتون بزيادة الوزن أو السمنة، بل على 
العكس فإن زيت الزيتون يساعد في عاج 
 Metabolic :متازمة األيض )باإلنجليزية
ــدهـــون  الـ ــتـــراكـــم  بـ املـــرتـــبـــطـــة   )syndrome
فـــي مــنــطــقــة الــبــطــن وارتـــفـــاع ضــغــط الـــدم 

ومستوى السكر.

زيت الزيتون منجم معادن يعزز الصيام الصحي ويقي من األمراض
يسهم في الحفاظ على وظائف الجهاز المناعي.. خبراء التغذية:

الطعام بشكل أساسي من كلوريد  يتكون ملح 
ــادة إلضـــافـــة النكهة  الـــصـــوديـــوم، ويــســتــخــدم عــ
والطعم للعديد من األغذية، أو لحفظها، باإلضافة 

إلى وجوده كمكون طبيعي في العديد منها.
املــلــح دورا أساسيا  فــي  املــوجــودة  املـــادة  وتلعب 
في أجسامنا والتي تعد سيفا ذا حدين عند أي 
زيادة أو نقصان، وهي الصوديوم، فالصوديوم 
مـــعـــدن مــهــم لــلــجــســم ويـــتـــداخـــل عــمــلــه مـــع عمل 
العديد من املعادن األخرى كالبوتاسيوم لتنظيم 
عــدة عمليات حيوية مهمة في أجسامنا، حيث 
السوائل  تــوازن  إنــه يلعب دورا مهما في تنظيم 
الحمض والقاعدة فيه وهو  الجسم وتـــوازن  في 
ــروري لــنــقــل اإلشــــــارات الــعــصــبــيــة ولتقلص  ــ ضـ
الهضمي وحفظ  الجهاز  العضالت وينظم عمل 

حرارة الجسم والوقاية من ضربات الشمس.
اليومي من الصوديوم عادة  ومعدل االستهالك 
ما يتراوح بني 3 – 7 جرامات )في اليوم(، وملعقة 
واحـــدة مــن ملح الطعام تحوي مــا يــقــارب 2 جم 

صوديوم.
بالتقليل من  يــنــصــحــون  الــتــغــذيــة  إال أن خــبــراء 
تناول امللح نظرا ألضراره ومنها، ارتفاع ضغط 

الدم ومشاكل في الكلى وأمراض القلب.
بما أن زيادة تناول امللح تؤدي إلى ارتفاع ضغط 
الدم، فهو أيضًا مرتبط بزيادة احتمال اإلصابة 
ــأمـــراض الــقــلــب والـــشـــرايـــني ومــشــاكــل الــجــهــاز  بـ
الهضمي والتسبب في الجفاف أو انحباس املاء 
في الجسم وخلل في عمل املعادن والهرمونات، 

كما أنه قد يؤدي إلى هشاشة العظام.

التقليل 
من تناول الملح 

نصيحة اليوم

التي  املشاكل  أكثر  املعدة من  تعتبر حموضة 
تــــواجــــه الـــعـــديـــد مــــن الـــصـــائـــمـــني خــــالل شــهــر 
ــم، فـــعـــادة مـــا يـــقـــوم الــصــيــام  ــكـــريـ رمـــضـــان الـ
الــذي يعمل على  املــعــدة،  إفــراز حمض  بتقليل 
الــطــعــام، ولــكــن عند شــم رائــحــة الطعام  هضم 
أثناء نهار رمضان، فإن ذلك يؤدي إلى زيادة 
الصائم  املــعــدة، وبالتالي يجعل  إفــراز حمض 

عرضة لإلصابة بمشكالت الحموضة.
وهــنــاك الــعــديــد مــن األســـبـــاب الــتــي تـــؤدي إلــى 
حدوث الحرقة منها: البدء بتناول أطعمة غير 
اإلفــطــار مثل املشروبات  مناسبة على وجبة 
املخلالت واألمــالح  بتناول  الغازية، واالهتمام 
مـــع وجــبــتــي اإلفـــطـــار والـــســـحـــور، والــتــدخــني، 
وتـــنـــاول األطــعــمــة الــدســمــة الــتــي تــحــتــوي على 
نسبة عالية من الدهون، والحد من تناول املاء 

بني وجبتي اإلفطار والسحور، والنوم مباشرة 
القهوة  املــزيــد مــن  الطعام، وتــنــاول  تــنــاول  بعد 

والشاي بني وجبتي اإلفطار والسحور.
وهناك بعض الطرق املهمة للوقاية من حدوث 
الــحــمــوضــة فــي رمــضــان مــنــهــا: تــنــاول بعض 
الغنية  املعقدة  بـالكربوهيدرات  الغنية  األطعمة 
الــكــامــلــة، األرز البني،  الــحــبــوب  بــاأللــيــاف مــثــل: 
تـــنـــاول املـــزيـــد مـــن األطــعــمــة الــغــنــيــة بــاأللــيــاف 
إفــراز حمض  السحور يقلل من  خــالل وجبة 
املـــعـــدة، تـــنـــاول الــفــاكــهــة والـــخـــضـــروات أيــضــًا 
الهضم. استبدال  يساعد على تنظيم عملية 
للحد من  املــشــويــة  بــاألطــعــمــة  املقلية  األطــعــمــة 
حموضة املعدة، اختيار لحوم ذات دهون أقل، 
وإزالــــة جــلــد الــطــيــور قــبــل طــهــيــهــا، يعمل على 
الــحــد مـــن اإلصـــابـــة بــحــمــوضــة املـــعـــدة، املــشــي 

ملــدة نصف ســاعــة بعد تــنــاول وجــبــة اإلفــطــار 
بــســاعــتــني، تــنــاول مــن 8 - 12 كــوبــا مــن املــاء 
بــني وجبتي اإلفــطــار والــســحــور، االبــتــعــاد عن 
الحموضة  لتجنب  الحريفة  والتوابل  املخلالت 
ــاء الــشــائــعــة  ــطــ ــان، حـــيـــث مـــن األخــ فـــي رمــــضــ
املخلالت  بتناول  االهتمام  العربي  فــي وطننا 
املسببات  أهــم  األطعمة، وهــي من  والتوابل مع 
األســاســيــة لــحــدوث الــحــمــوضــة، وخــاصــة في 

شهر رمضان. 
وتــعــمــل األمــــالح املـــوجـــودة فــي املــخــلــالت على 
ــراج املــــاء مـــن الــجــســم، مــمــا يجعله  ــ ــادة إخـ ــ زيـ
احتمالية اإلصــابــة  لــلــجــفــاف، وزيــــادة  عــرضــة 
أن بعض األشخاص  املــعــدة، وخــاصــة  بحرقة 
يــقــومــون بــالــحــد مــن تــنــاول املــــاء بــني وجبتي 

اإلفطار، والسحور.

الحموضة من أكثر المشاكل خالل الصيام 

وسام السعايدة
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الــدوحــة  يــقــدم فــنــدق »ستايبريدج سويتس 
قــــطــــر مــن  فـــــي  نــــوعــــه  مـــــن  ــــل«، األول  ــيـ ــ ــــوسـ لـ
مــجــمــوعــة فـــنـــادق إنــتــركــونــتــيــنــنــتــال، إحـــدى 
ــالـــم،  ــدة فــــي الـــعـ ــ ــرائــ ــ ــات الـــفـــنـــدقـــيـــة الــ ــركــ الــــشــ

لضيوفه وسائل إقامة ورفاهية مميزة.
ــتـــس الــــدوحــــة  ــويـ ويــــوفــــر »ســـتـــايـــبـــريـــدج سـ
لـــوســـيـــل« شــقــقــا عــصــريــة مــجــهــزة بــالــكــامــل 
ــثـــن عــــن مــــكــــان يــمــنــحــهــم  ــبـــاحـ لـــلـــضـــيـــوف الـ
اإلحساس باإلقامة في منازلهم، كما ُيعتبر 
الفندق الوجهة األولى من نوعها التي تمنح 
الــشــقــق الفندقية املــجــهــزة بمطابخ  خــدمــات 
لــإقــامــة طويلة  املــثــالــيــة  وبــأرقــى التصاميم 
األمــد فــي مدينة لوسيل، وتحتوي كــل شقة 
في الفندق على غرفة معيشة، ومطبخ مجّهز 
 عن 

ً
بــالــكــامــل، ومـــكـــان خــــاص لــلــعــمــل فـــضـــا

كافة وسائل الراحة للعمل واالسترخاء، كما 
يستقبل الفندق الحيوانات األليفة. 

»ستايبريدج  قالت سهى زهار، املدير العام لـ
سويتس الدوحة لوسيل«: »حريصون على 
تلبية كافة احتياجات الضيوف خال فترة 
إقامتهم فــي ضيافتنا مــع مرافقنا العاملية، 
ملــنــحــهــم إحـــســـاســـا بـــاإلقـــامـــة فــــي مــنــازلــهــم، 
ولــتــبــقــى تــجــربــة اإلقـــامـــة فـــي »ســتــايــبــريــدج 
سويتس الدوحة لوسيل« راسخة في أذهان 

كل من يقيم في ضيافتنا«.
إقــامــة فندقية  الــجــديــدة 119  وتضم الوجهة 
ــة مـــــن املــــرافــــق  ــنـــوعـ ــتـ ــارات مـ ــ ــيـ ــ ــــخـ مــــجــــهــــزة بـ
الــغــرف يوميا  والــخــدمــات، وخــدمــة تنظيف 
 
ً
املــابــس فضا وأســبــوعــيــا، وغــرفــة لغسيل 

عــن مــركــز لــلــيــاقــة الــبــدنــيــة ومــســبــح خــارجــي 
ــيـــو، وســــاحــــة  ــكـ ــيـ ــاربـ ــبـ ــلـ ــة خــــاصــــة لـ ــقـ ــطـ ــنـ ومـ
خارجية أللعاب األطفال، وتشمل املساحات 
الترفيهية املشتركة أيضا مرفقي »ذا ليفينج 
الــعــائــلــة  لـــاســـتـــرخـــاء مـــع  روم« و»ذا ديـــــن« 
واألصـــــــدقـــــــاء.  لـــضـــمـــان تــلــبــيــة احـــتـــيـــاجـــات 
املــســافــريــن مــن رجـــال األعــمــال واملــقــيــمــن في 
ــر فندق »ستايبريدج سويتس 

ّ
الفندق، يــوف

الــدوحــة لوسيل« خدمة الـــواي فــاي فــي كافة 
 عن خدمات األعمال التي تشمل 

ً
مرافقه فضا

غرف االجتماعات.
يختلف تصميم كــل وحــــدة فــنــدقــيــة لتلبية 
رغــبــات الضيوف بما يناسب احتياجاتهم 

سواء كانوا من العائات أو األفراد، بفلسفته 
الــقــائــمــة عــلــى االســتــجــابــة لــتــطــلــعــات رجـــال 
األعمال املعاصرة، يوفر فندق »ستايبريدج 
ــة لـــوســـيـــل« مـــرافـــق تشمل  ســويــتــس الــــدوحــ
ــل، وبـــركـــة  ــامـ ــكـ ــالـ ـــزًا ريـــاضـــيـــا مـــجـــهـــزًا بـ ــركـ مــ
ســبــاحــة لــضــمــان حــفــاظ كـــل الــضــيــوف على 

لياقتهم البدنية خال السفر وبعد العمل.
الــفــنــدق عــلــى مــا مــجــمــوعــه 86 شقة  يشتمل 
ــدة، واحـــدة منها عــبــارة عن  بغرفة نــوم واحــ
جناح بنتهاوس توفر مسبحا خاصا بها، 
و3 شــقــق بــغــرفــة نـــوم واحــــدة وتــــراس خــاص 

ــوم، إحـــداهـــا ذات  بــهــا، و16 شــقــة بــغــرفــتــي نــ
 عـــن 17 شــقــة من 

ً
ــراس خــــاص بـــهـــا، فـــضـــا ــ تـ

ثاث غرف نــوم، ثاثة منها عبارة عن شقق 
بنتهاوس مع حمام سباحة خاص بها. 

ــة  يـــتـــمـــيـــز »ســــتــــايــــبــــريــــدج ســـويـــتـــس الــــدوحــ
ــل« بــــمــــوقــــعــــه املــــمــــيــــز قــــــــرب مــمــشــى  ــ ــيـ ــ ــــوسـ لـ
مــاريــنــا لــوســيــل، قــريــبــا مــن »الــلــؤلــؤة قــطــر«، 
الــنــســخــة الــقــطــريــة مــن حــي »بــيــفــرلــي هيلز« 
الـــراقـــي، وبــالــقــرب مــن الــحــي الــثــقــافــي كــتــارا، 
القلب النابض للفعاليات الثقافية والفنية 

والترفيهية في الدوحة.

إقامة ورفاهية مميزة في »ستايبريدج سويتس لوسيل«

تدشن الخطوط الجوية القطرية، اليوم، رحالتها إلى مدينة الرباط، 
ــراز بــويــنــغ 787  بــواقــع 3 رحــــالت أســبــوعــيــا عــلــى طــائــرة مــن طــ

دريمالينر.
ــى الـــربـــاط عــبــر مـــراكـــش،  ــ ــى تـــدشـــن الـــرحـــالت إل ــ ــة إل ــافـ وبـــاإلضـ
ستشغل الــخــطــوط الــجــويــة الــقــطــريــة رحـــالت إضــافــيــة إلـــى الـــدار 
 بذلك املزيد من خيارات السفر أمام املسافرين 

ً
البيضاء، متيحة

الذين يودون اكتشاف املدن املغربية.
التنفيذي ملجموعة  الــرئــيــس  الــبــاكــر،  الــســيــد أكــبــر  وقـــال ســعــادة 
القطرية: »تحظى املغرب بإقبال كبير من قبل  الجوية  الخطوط 
مسافرينا، ويسّرنا تلبية هذا اإلقبال بتدشن رحالتنا إلى وجهة 
جديدة في هذه الدولة وزيادة عدد رحالتنا إلى وجهة أخرى من 
الخطوط  خالل تعزيز االتفاقية املشتركة في مجال األعمال مع 
امللكية املغربية، ويؤكد توسعنا في املغرب على التزامنا بتقديم 
أفضل الخدمات للمسافرين من وإلى املغرب، والتي أطلقنا أولى 

رحالتنا إليها في عام 2002«.
القطرية حاليا 5 رحــالت أسبوعيا من  الجوية  الخطوط  وتسّير 
الــدوحــة إلــى مــراكــش عبر الـــدار البيضاء على طــائــرة مــن طــراز 
بوينغ 777، باإلضافة إلى رحلتن مباشرتن أسبوعيا إلى الدار 
البيضاء، فيما تسّير الخطوط امللكية املغربية 5 رحالت أسبوعيا 

من الدار البيضاء إلى الدوحة.
املــغــرب بالفرصة لالستمتاع بالعديد  إلــى  املــســافــرون  ويحظى 
مــن األنــشــطــة، بما فــي ذلــك اكتشاف الــحــدائــق الــخــضــراء وشــراء 
املصنوعات اليدوية والقماش واملجوهرات في العديد من األسواق 
التقليدية. كما بإمكان الزّوار التجّول بالقرب من املعالم العمرانية 

التي ال تزال شاهدة على ثقافة امتدت آلالف السنن. 
القطرية أسطول طائرات حديثا يضم  الجوية  الخطوط  وتشغل 
أكثر من 250 طائرة تتجه إلى أكثر من 160 وجهة عاملية عبر 

مقر عملياتها في مطار حمد الدولي. 
وحازت الخطوط الجوية القطرية على جائزة أفضل درجة رجال 
أعــمــال فــي الــعــالــم ضمن جــوائــز ســكــاي تــراكــس العاملية 2018. 
كما حصدت الناقلة الوطنية لدولة قطر جائزة أفضل مقعد على 
درجة رجال األعمال في العالم، وجائزة أفضل شركة طيران في 
الدرجة  انتظار ملسافري  الشرق األوســط، وجائزة أفضل صالة 

األولى في العالم.
وستضيف الناقلة الوطنية لدولة قطر عددًا من الوجهات الجديدة 
املتنامية في عــام 2019، بما في ذلــك لشبونة في  إلــى شبكتها 
ــاو فــي الفلبن،  ــ الــبــرتــغــال، ومــالــطــا، ولــنــكــاوي فــي مــالــيــزيــا، ودافـ

وإزمير في تركيا، ومقديشو في الصومال.

3 رحالت  »القطرية« تدشن 
أسبوعيًا لـ»الرباط« اليوم

منطقة مخصصة 
أللعاب األطفال 

واستعراضات 
لشخصيات 

كرتونية
 

ألعاب نارية وعرض 
»فجر عصر الفضاء« 

في قبة الثريا 
الفلكية

تــــــــــــســــــــــــتــــــــــــعــــــــــــد 
املـــــــــــــؤســـــــــــــســـــــــــــة 
الــــعــــامــــة لــلــحــي 
الـــثـــقـــافـــي كـــتـــارا 
لــتــقــديــم بــاقــة مــنــوعــة مـــن الــفــعــالــيــات، 
لجمهورها الكريم في أيام عيد الفطر 
املبارك لتناسب جميع الفئات العمرية 
ومختلف الشرائح االجتماعية، لتكون 

الوجهة املميزة لجميع أفراد العائلة.
وصــمــمــت »كـــتـــارا« مــديــنــة ألــعــاب على 
امتداد الشواطئ أرقــام 1 و2 و3 تضم 
مجموعة متنوعة ومميزة من األلعاب 
التي سيستمتع بها األطفال ويقضون 
معها أجمل األوقات وأسعدها، والتي 
ابــتــداء مــن الساعة  الــــزوار  ستستقبل 
5 مــــســــاء، إلـــــى جــــانــــب اســـتـــعـــراضـــات 
ــهــــورة  ــيــــات كــــرتــــونــــيــــة مــــشــ لــــشــــخــــصــ
ومــحــبــبــة لــأطــفــال وألـــعـــاب خــفــة على 
امـــتـــداد الــواجــهــة الــبــحــريــة ابـــتـــداء من 

الساعة 7 مساًء.
وكعادتها كل عام تقوم كتارا بتوزيع 
الـــعـــيـــديـــة عـــلـــى األطــــــفــــــال، وذلــــــــك فــي 
تــمــام الــســاعــة 8 مــســاًء، عــلــى الــواجــهــة 

البحرية.
وتختتم الفعاليات اليومية بعروض 
ــي مــن  ــ ــة، وهـ ــاريــ ــنــ مـــبـــهـــرة لـــألـــعـــاب الــ
الـــعـــروض الــتــي تـــعـــّود جــمــهــور الــحــي 
الــثــقــافــي عــلــى مــواكــبــتــهــا فــي مختلف 
األعياد، حيث يحرص الكثيرون على 
متابعتها اللتقاط الصور التذكارية ملا 
ترسمه هذه األلعاب من ألوان وأشكال 
جميلة في سماء كتارا ليزيدها سحر 

.
ً
املكان جمااًل وجاذبية

ولــعــشــاق املـــســـرح ســيــكــون الــجــمــهــور 
ــة »بـــائـــعـــة  ــيـ عـــلـــى مــــوعــــد مـــــع مـــســـرحـ
الــكــعــك« والــتــي ستعرض على مسرح 
ــام الــعــيــد  ــ ــا مــبــنــى 16، طــيــلــة أيـ الــــدرامــ
وحتى تاريخ 9 يونيو 2019، وسيبدأ 
عــرض اليوم األول في تمام الساعة 7 

مساء.
فيما سيكون هناك عرضان ابتداء من 
ثــانــي أيـــام عــيــد الــفــطــر املــبــارك وحتى 
الــعــرض األول  يــوم 9 يونيو، وسيبدأ 
في 5 مساء والعرض الثاني 7 مساء، 
وتباع التذاكر في مبنى 16 من الساعة 
2 ظهرا وحتى الساعة 2 بعد منتصف 

الليل.
كــمــا تــقــدم قــبــة الــثــريــا الــفــلــكــيــة فيلما 

بعنوان »فجر عصر الفضاء« باللغتن 
ــلــــيــــزيــــة، ابـــــتـــــداء مــن  ــيـــة واإلنــــجــ الـــعـــربـ
ثــانــي أيـــام عــيــد الــفــطــر املــبــارك وحتى 
الــيــوم الــرابــع فــي الساعة بــواقــع ثاثة 
عــــروض يــومــيــة، األول فـــي الــســاعــة 5 
ــانـــي فـــي 7 مـــســـاء بــالــلــغــة  ــثـ مـــســـاء والـ
اإلنــجــلــيــزيــة، وســيــكــون عـــرض الفيلم 
بــالــلــغــة الــعــربــيــة فـــي تـــمـــام الــســاعــة 6 
مساًء. من جانب آخــر، يواصل شاطئ 

كتارا استقبال مصطافيه بشكل يومي 
مــن 7 صباحا وحتى غــروب الشمس، 
لــيــوفــر أنــشــطــة مــتــنــوعــة مــنــهــا الــتــزلــج 
على املاء والتزلج الهوائي، باإلضافة 
إلــى جــولــة بــالــقــارب مــع تجربة شيقة 
ــنــــدول ومـــنـــطـــقـــة مــمــيــزة  ــجــ لــــركــــوب الــ
أللعاب األطفال، باإلضافة إلى عدد من 

الرياضات املائية املتنوعة.
 احتفاالت كتارا بالعيد 

ّ
ويشار إلى أن

تتواصل طيلة أيام العيد األربعة على 
الواجهة البحرية للحي الثقافي كتارا 
بــدايــة مــن الساعة 5 وحــتــى 10 مساء، 

بما يوفر أجواء من املتعة والترفيه.
ــارا«  ــتـ ــل »كـ فـــي ســـيـــاق مــتــصــل، تـــواصـ
استقطاب فئات واسعة من الجمهور 
طيلة الشهر الكريم، مكرسة مكانتها 
كـــأهـــم وجـــهـــة ثــقــافــيــة وتــرفــيــهــيــة في 
ــافـــس مــطــاعــم  ــنـ ــتـ ــر واملـــنـــطـــقـــة. وتـ قـــطـ
كــتــارا املــنــتــشــرة عــلــى امــتــداد الشاطئ 
ــة الـــبـــحـــريـــة لــــكــــتــــارا، عــلــى  ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ والـ
ــنـــوان غبقة  تــقــديــم »الــغــبــقــة« تــحــت عـ
فــي الــســيــارة والــتــي تعتبر واحـــدة من 
الــتــقــالــيــد الــرمــضــانــيــة الــعــريــقــة الــتــي 
تحتفظ بــــروح الـــتـــراث وتــعــكــس عــادة 
تــبــرز عــراقــة املجتمع القطري،  أصيلة 
باإلضافة إلى ما تقدمه مطاعم كتارا 
ــدة مــن  ــديــ ــنــــاف عــ ومـــقـــاهـــيـــهـــا مــــن أصــ
الــوجــبــات واألكــــات وأطــبــاق الحلوى 
ــقـــطـــري أو  املـــســـتـــوحـــاة مــــن املـــطـــبـــخ الـ

العربي والعاملي.

3 شواطئ مدينة ألعاب على امتداد 

فعاليات كرنفالية في احتفاالت العيد بـ»كتارا«

¶  مركز توزيع العيدية
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أمــــــــــا الــــــيــــــوم، 
ــزال  فـــإنـــه ال يــ
ــر  ــبــ ثــــــانــــــي أكــ
ــد فـــي  ــ ــجـ ــ ــسـ ــ مـ
باكستان وجــنــوب آســيــا وخامس 
أكبر مسجد في العالم بعد املسجد 
الــحــرام فــي مكة املــكــرمــة، واملسجد 
النبوي في املدينة املنورة، ومسجد 
الـــدار البيضاء  الحسن الثاني فــي 

ومسجد فيصل في إسالم آباد.
ــــي عــــــام 1993، أوصـــــــت حــكــومــة  فـ
باكستان بإدراج مسجد بادشاهي 
كــمــوقــع لــلــتــراث الــعــاملــي فــي قائمة 
اليونسكو للتراث العاملي، حيث تم 
تضمينه في القائمة الباكستانية 
املؤقتة للترشيح املمكن إلى قائمة 

التراث العاملي من قبل اليونسكو.
ــة املــــعــــمــــاريــــة  ــ ــــدسـ ــنـ ــ ــهـ ــ أمـــــــــا عـــــــن الـ
ــي  ــ ــاهـ ــ ــادشـ ــ وتــــصــــمــــيــــم مــــســــجــــد بـ
فـــإنـــه يــشــبــه مــســجــد جـــامـــا أصــغــر 
فــــي نـــيـــودلـــهـــي بـــالـــهـــنـــد، الــــــذي تــم 
بــنــاؤه فــي عــام 1648 مــن قبل والــد 
ــزيـــب وســـلـــفـــه، اإلمـــبـــراطـــور  ــجـ أورنـ
شـــاه جــيــهــان، واســتــلــهــم تصميمه 
ــة والـــفـــارســـيـــة  ــيــ مــــن قـــبـــل اإلســــالمــ
والـــتـــأثـــيـــرات اآلســـيـــويـــة والــهــنــديــة 

الوسطى.

جمال وعظمة 
العصر المغولي

يـــمـــثـــل مـــســـجـــد »بـــــادشـــــاهـــــي« فــي 
مدينة الهـــور الباكستانية واحــدًا 
ــة  ــيـ ــاحـ ــيـ مــــــن أشـــــهـــــر املـــــعـــــالـــــم الـــسـ
ــة الــــتــــي تــــجــــّســــد جـــمـــال  ــيـ ــسـ ــيـ ــرئـ الـ
ــــي، كــمــا  ــولـ ــ ــغـ ــ وعــــظــــمــــة الــــعــــصــــر املـ
يــعــد أحـــد أهـــم األمــثــلــة عــلــى تطور 
ــة،  ــيـ ــولـ ــغـ ــة املـ ــاريــ ــمــ ــعــ الــــهــــنــــدســــة املــ
ويبقى شــاهــدًا على عظمة وإبــداع 
املهندسني املسلمني خــالل القرون 
ــــدام  ــــخـ ــتـ ــ ــن خـــــــــالل اسـ ــ ــ املـــــاضـــــيـــــة مـ
ــاء فــنــيــة  ــ ــنـ ــ ابـــــتـــــكـــــارات وأنــــظــــمــــة بـ
ومبتكرة ربما لم تكن معروفة لدى 

غيرهم في ذلك الوقت.
ولــلــوهــلــة األولــــى، يــفــاجــأ مــن يــزور 
مـــســـجـــد »بــــــــاد شـــــاهـــــي« فـــــي قــلــب 
مــديــنــة الهــــــور، الـــــذي تـــم تــشــيــيــده 
فـــي عهد  بـــني عــامــي 1671 و1673 
ــي الــــســــادس  ــولــ ــغــ اإلمـــــبـــــراطـــــور املــ
»أورنـــجـــزيـــب االمــجــيــر« الــــذي كــان 
مــلــكــا عــلــى مــعــظــم جــنــوب آســيــا ملا 
ــيـــث عـــاش  ــا حـ ــامــ ــقــــرب مــــن 50 عــ يــ
الــــفــــتــــرة مـــــن 1618 - 1707،  بـــــني 
بــــأن املــســجــد يــحــتــوي عــلــى نــظــام 
ــّكـــن اإلمــــــــام مــن  صــــوتــــي مـــعـــقـــد يـــمـ
إسماع صوته إلى أبعد مدى داخل 
املسجد، وذلــك من خــالل استخدام 
مـــواد خــاصــة وتــجــاويــف هندسية 
ــــدران  ــــجـ ــقــــف والـ ذكـــيـــة داخــــــل األســ
تسمح بتضخيم الصوت وانتقاله 

مجسما قويا إلى أبعد مدى.

الطابع الهندي 
والمغولي الفني

وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن مــســجــد »بـــاد 
شـــاهـــي« لـــم يــعــد أكــبــر مــســجــد في 
ــالـــي، فــإنــه  الـــعـــالـــم فــــي الــــوقــــت الـــحـ
يــــعــــد أكـــــبـــــر وأفــــــضــــــل مــــســــجــــد تــم 
الـــحـــفـــاظ عــلــيــه مـــن عــصــر املـــغـــول، 
ــبـــراطـــور  ويـــــرى املــــؤرخــــون أن اإلمـ
ــــب« اســتــلــهــم تــصــمــيــم  ــزيـ ــ ــــجـ »أورانـ
هـــذا املــســجــد مـــن املــســجــد الــجــامــع 
فـــي دلــهــي الــــذي بــنــاه اإلمــبــراطــور 

املغولي شاه جيهان في عام 1658، 
حــيــث شــــارك فـــي بــنــاء املــســجــد ما 
يزيد على 90 ألف عامل على مدار 

عامني.
ــرة  ــهــ واســـــتـــــخـــــدم املــــهــــنــــدســــون املــ
الــحــجــر الــرمــلــي األحـــمـــر والـــرخـــام، 
وتـــم الــحــفــاظ عــلــى ذلـــك خـــالل آخــر 
إصــــالحــــات شــامــلــة لــلــمــســجــد بني 
عــامــي 1939- 1960، كما استخدم 
ــائـــر الـــزخـــرفـــيـــة فــي  ــفـ الـــبـــنـــاة الـــضـ
تزيني األسقف واملــمــرات الجانبية 
وتطعيمها بالرخام وبناء الجدران 
بــقــرمــيــد صــغــيــر مــحــتــرق، يحتوي 
ــر الـــرمـــلـــي  ــلـــى قــــشــــرة مــــن الـــحـــجـ عـ

األحمر املتنوع.
الـــزخـــارف الهندسية  ــظــهــر 

ُ
ت فــيــمــا 

ــقــــف الــطــابــع  عــلــى الــــجــــدران واألســ
الــفــنــي املتميز  الــهــنــدي واملـــغـــولـــي 
ــت  ــ ــامــ ــ ــه وألــــــــــــوانــــــــــــه، وقــ ــ ــالــ ــ ــكــ ــ ــأشــ ــ بــ
الحكومات الباكستانية املتعاقبة 
بجهود كبيرة في ترميم وتجديد 
ــزًا  ــنـ ــد رمـــــــزًا وكـ ــعـ ــد الـــــــذي يـ ــجـ املـــسـ
عظيما لــدى الشعب الباكستاني، 
وشملت بعض مــشــاريــع التجديد 
تــرصــيــع الــرخــام فــي قــاعــة الــصــالة 
املركزية والبالط الجديد في الفناء 
وترميم املــآذن وإعــادة املسجد إلى 

شكله وحالته األصلية.

7 مقصورات
وتــــبــــلــــغ مــــســــاحــــة فـــــنـــــاء املـــســـجـــد 

الــــضــــخــــم الــــــــذي يــــعــــد ثــــانــــي أكـــبـــر 
مسجد فــي باكستان، بعد مسجد 
فيصل في إســالم آبــاد حوالي 276 
ألــف قــدم مربعة ويتسع ألكــثــر من 
، وتقسم فيه قاعة 

ٍّ
ألــف مــصــل  100

الصالة العميقة بشكل استثنائي 
إلى 7 مقصورات بأقواس محفورة 
غنية محمولة على أرصــفــة ثقيلة 
بشكل هــائــل، ومــن بــني الحجيرات 
ــبـــع، هـــنـــاك 3 قـــبـــاب مـــزدوجـــة  الـــسـ
لــهــا تــقــّوس فني  مكتملة بــالــرخــام 
ــــني تـــحـــتـــوي الــبــقــيــة  ــــي حـ رائـــــــــع، فـ
ــلـــى قــــبــــاب مــنــحــنــيــة الـــشـــكـــل مــع  عـ
ضلع مــركــزي فــي السقف الداخلي 
والـــســـطـــح املـــســـتـــوي فـــوقـــهـــا، وفـــي 
املمر األمامي الشرقي، يمتد سقف 

الــحــجــرة بشكل مسطح مــع حــدود 
منحنية. وفي عام 2000 تم إصالح 
أعـــمـــال تــرمــيــم الــبــطــانــة الــرخــامــيــة 
فــي الــقــبــو الــرئــيــســي تــحــت إشـــراف 
أنــجــوم قــريــشــي، وبمناسبة  سليم 
ــة الــتــي  ــيـ ــانـ ــثـ ــة الـ ــيــ ــمـــة اإلســــالمــ ــقـ الـ
فـــبـــرايـــر  فـــــي 22  بـــــالهـــــور  ــــدت  ــقـ ــ عـ
الــــدول  1974، أدى 39 مـــن رؤســـــاء 
اإلســـــالمـــــيـــــة صـــــــالة الـــجـــمـــعـــة فــي 
مسجد بادشاهي، بإمامة خطيب 

املسجد عبدالقادر أزاد.
ويـــــضـــــم مــــســــجــــد »بــــــــــاد شــــاهــــي« 
مصحفا فريدًا تم تطريزه من قبل 
أحـــد مسلمي الهـــور اســتــخــدم فيه 
القماش والــحــريــر بــصــورة بديعة، 
لـــلـــتـــراث  ــمـــوقـــع  املـــســـجـــد كـ وأدرج 
العاملي في قائمة اليونسكو للتراث 
العاملي عــام 1993، وذلــك بوصاية 

من الحكومة الباكستانية.
 

نسخة مكررة

ويعتبر مسجد بــاد شاهي نسخة 
مــــكــــررة مــــن مـــســـجـــد الـــجـــمـــعـــة فــي 
ــهـــي،  ــيـــودلـ الــــعــــاصــــمــــة الــــهــــنــــديــــة نـ
ــد الــــــــــــذي لـــــــه نـــفـــس  ــ ــجـ ــ ــسـ ــ وهـــــــــو املـ
التصميم تقريبا مع فروق بسيطة، 
وأشرف على بنائه والد أورنكزيب 

اإلمبراطور شاه جيهان. 
 ويتميز املسجد ببوابتني كبيرتني 
وأربــع مــآذن ضخمة تقع في زوايا 
الــبــنــاء األربـــــع املــصــمــم عــلــى شكل 
مستطيل، إضافة إلى قبابه الثالث 
ــيـــض.   املـــصـــنـــوعـــة مــــن الــــرخــــام األبـ
وتــحــيــط بــجــوانــب املــســجــد حــدائــق 
فــضــال عــن نـــافـــورة مـــاء تــقــع وســط 

ساحته.
 ويــضــم أيــضــا مــتــحــفــا تــاريــخــيــا - 
يمنع التصوير فيه - يشمل رسوما 
بــســيــطــة مــــعــــروض فـــيـــه مــــا يــزعــم 
أنـــه أجــــزاء مــن شــعــر الــنــبــي محمد 
الله عليه وسلم( وعمامته  )صلى 
ــه وحـــــــــــــــــذاؤه ومـــــالبـــــس  ــ ــ تـ ــاء ــ ــ ــبـ ــ ــ وعـ
وأدوات حرب يدعى أنها لعدد من 

الصحابة الكبار.

مسجد باد شاهي رمز شامخ للتراث المغولي في باكستان

بيوت 
اهلل في 
األرض

مسجد باد شاهي أو املسجد امللكي في الهور بباكستان، تم بناؤه بتكليف من اإلمبراطور املغولي أورنجزيب السادس في 1671 حتى تم 
االنتهاء منه في عام 1673، وهو ثاني أكبر مسجد في باكستان وجنوب آسيا وخامس أكبر مسجد في العالم.

يعتبر مسجد بادشاهي مؤشًرا واضًحا للجمال والعاطفة والعظمة في العصر املغولي، فهو من املعالم السياحية األكثر شهرة في الهور 
ونقطة جذب سياحية رئيسية.

املسجد قادر على استيعاب 55000 من املصلني في قاعة الصالة الرئيسية ونحو 95000 في ساحته واألروقة وظل أكبر مسجد في العالم 
ملدة 313 سنة من 1673 حتى 1986 عندما تم االنتهاء من تشييد مسجد فيصل في إسالم آباد.

عراقة التاريخ وجمال المعمار

¶ مسجد باد شاهي
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ــة أن أصـــحـــاب الــكــهــف قد  ــ اآليـ
لـــبـــثـــوا فــــي كــهــفــهــم 300 ســنــة 
شمسية و309 سنوات قمرية، 
وقــد تأكد لعلماء الرياضيات 
أن السنة الشمسية أطــول من 
السنة القمرية بـ 11 يومًا، فإذا 
ضربنا الـ 11 يومًا بـ 300 سنة 
يكون الناتج 3300 وبتقسيم 
هذا الرقم على عدد أيام السنة 
)365( يصبح الناتج 9 سنن. 
فهل كان بإمكان سيدنا محمد 
صلى الله عليه وآله وسلم أن 
يعرف مدة مكوث أهل الكهف 

بالتقويم القمري والشمسي؟
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أثـــبـــت الــعــلــم الـــحـــديـــث وجـــود 
ــرازات عــنــد الـــذبـــاب، بحيث  ــ إفــ
تـــحـــول مـــا تــلــتــقــطــه إلــــى مـــواد 
مـــغـــايـــرة تــمــامــًا ملـــا الــتــقــطــتــه، 
لــذا فنحن ال نستطيع معرفة 
الــتــي التقطتها  املــــادة  حقيقة 
وبالتالي ال نستطيع استنفاذ 
هذا املادة منها أبدًا. فمن أخبر 
محمدًا بهذا أيضًا؟ أليس الله 
عز وجل العالم بدقائق األمور 

هو الذي أخبره؟

اإلعجاز القرآني

كــلــمــة  الـــكـــريـــم 77934  الــــقــــرآن  كـــلـــمـــات  ــدد  ــ عـ  •
الــرقــم يمثل عــدد  يــســاوي 30 وهـــذا  مجموعها 

أجزاء القرآن.
الرقمني  • عدد السور املكية 86 ســورة، مجموع 
الجمل  يساوي 14 ومــن ثم يساوي 5 وحساب 

لكلمة املكية 106 = 14 ومن ثم يساوي 5.
• عدد آيات القرآن الكريم 6236 مجموعها 17 = 
8 وحساب الجمل لكلمتي القرآن الكريم 382 + 
301 = 683 = 17 = 8، وعند تحويل عدد آيات 
القرآن الكريم لكلمات سوف نجد أنها تتكون من 

)الله النبي محمد الله( حسب الجدول السابق.
• حساب الجمل لكلمة طه يساوي 14 = 5 وهو 
يعادل حساب الجمل لكلمة النبي محمد 5 وهو 

يساوي حساب جمل كلمة ياسني 131 = 5.
• عــدد مــواضــع الــســجــود فــي الــقــرآن الــكــريــم 15 
الجمل لكلمة السجدة 105 =  ســجــدة وحــســاب 

.15 = 5 + 10
• ورد ذكـــر حــســنــة فــي الـــقـــرآن الــكــريــم 28 مــرة 
ومجموع الرقم هو 10 وهي مضاعفات الحسنة 

في القرآن حيث الحسنة بعشرة أضعافها.
الكريم سبعني  القرآن  القيامة في  • وردت كلمة 
القيامة 187  األرقـــام 7، وجــمــل  مــرة أي مجموع 

أي 7.
• وردت كلمة الشيطان )لعنة الله عليه( 56 مرة 
ــرة وعــنــد جــمــع الكلمتني  وكــلــمــة شــيــاطــني 17 مـ
بــيــنــمــا  الـــنـــاتـــج 56 + 17 = 73 أي 10  ــكـــون  يـ
 25 ، الــقــرآن 21  الباطل وباطل في  وردت كلمتا 
الجمل لكلمة  = مجموعهم 46 أي 10 وحساب 
الــبــاطــل هـــو 73 وهـــو يـــســـاوي حــاصــل مجموع 

كلمتي الشيطان وشياطني 73.
• وردت كلمة شفاء في القرآن 4 مرات وحساب 
يــســاوي  الــعــدد  يــســاوي 13 أي 4 وهــــذا  جملها 
األخالط األربعة لجسم اإلنسان والتي إذا خرجت 
اإلنــســان  األمــــراض لجسم  عــن طبيعتها تسبب 

وهم الحار، البارد، الرطب واليابس.
ــــقــــرآن 115 أي 7  ال فـــي  الـــســـمـــاء  كــلــمــة  • وردت 
وحساب الجمل لكلمة السماء هي 133 أي 7 وهذا 

العدد يمثل عدد طبقات السماء.
الله أن يحرمها على  النار )نسأل  • وردت كلمة 
املؤمنني واملؤمنات( 102 مرة ومجموع  أجساد 
الرقم هو 3 وحساب الجمل لكلمة النار هو 282 

أي 3.
• كــلــمــة نـــور ذكــــرت بــالــقــرآن 36 مـــرة )6+3( = 
9 وحــســاب الجمل لكلمة نــور 256 = 13 = 4 ، 
وعندما نجمع حساب عدد مرات ذكر كلمة نور 
وحساب الجمل لها يكون املجموع 13 = 4، كما 
أن حساب الجمل لكلمة قرآن هي 9 وهي تساوي 

حساب عدد ذكر كلمة نور في القرآن 9.

أسرار األرقام 
في القرآن الكريم

» قطر للمال« ينظم فعالية مجتمعية خاصة بليلة »القرنقعوه«
للمال فعالية اجتماعية خاصة بليلة  نظم مركز قطر 
القرنقعوه، التي توافق منتصف شهر رمضان املبارك، 
ــك فــي مــشــيــرب قــلــب الـــدوحـــة، الــحــي املــالــي الــجــديــد.  وذلـ
الفعالية كجزء من إستراتيجية املسؤولية  وتأتي هذه 
االجــتــمــاعــيــة املــؤســســيــة واالســتــثــمــار االجــتــمــاعــي التي 

يعتمدها املركز تحت عنوان »متحدون للخير«.
تعاون في تنظيم هذا الحدث كل من مشيرب العقارية، 
وإكـــســـون مــوبــيــل، وهــيــئــة تــنــظــيــم مـــركـــز قــطــر لــلــمــال، 
للمال واألعمال،  الدولية، وأكاديمية قطر  ومحكمة قطر 
بمشاركة كل من مركز الشفلح، ومركز تمكني ورعاية 
ــاديـــز« قــطــر. وقـــال  ــان«، و«بـــســـت بـ كــبــار الــســن »إحــــســ
عــبــد الــعــزيــز أحــمــد، مــســؤول الــبــروتــوكــول واملــســؤولــيــة 
االجتماعية للشركات لدى مركز قطر للمال: »تقدم لنا 
القرنقعوه فرصة إلشـــراك مجتمعنا بطريقة  مناسبة 
أن االستثمار املجتمعي يمثل  هادفة ومــؤثــرة، خاصة 
أولوية رئيسية بالنسبة لنا في مركز قطر للمال. وهو 
الـــتـــزام ثــابــت يــظــهــر إصـــرارنـــا عــلــى أن نــكــون عنصرًا 
مشاركًا في التغيير من خالل تعاوننا مع مراكز هامة 
الحدث  ح، وإحسان وغيرها«. وتميز 

ّ
الشفل مثل مركز 

بــمــجــمــوعــة واســـعـــة مـــن األنــشــطــة الــتــرفــيــهــيــة املــســلــيــة، 
إلــى جانب  الفنية،  العمل  األلــعــاب، وورش  بما فــي ذلــك 
إكــســون موبيل  عــرض فيلم قصير عــن حملة شــركــة 
لــإدمــاج االجــتــمــاعــي. وتـــم إنــتــاج الفيلم بــالــشــراكــة مع 
مــركــز الــشــفــلــح بــهــدف تــعــزيــز دور املــجــتــمــع فـــي دعــم 
الخاصة وتزويدهم بفرص  األطفال ذوي االحتياجات 
ــائـــب مــديــر  ــوســـف فــــخــــرو، نـ لـــحـــيـــاة طــبــيــعــيــة. وقــــــال يـ
الـــشـــؤون الــحــكــومــيــة والــعــامــة بــشــركــة إكــســون موبيل 
قطر: »يسرنا في إكسون موبيل قطر االحتفال بليلة 
القائمني  املهنيني  املتميز من  التجّمع  القرنقعوه مع هذا 
لبناء  بــرامــج املسؤولية املجتمعية فــي منظماتهم  على 
مستقبل مستدام يعم خيره على شعب قطر«. وقالت 
جــنــان زغــمــوت، مــســؤولــة الــتــســويــق لـــدى محكمة قطر 
الــدولــيــة على املشاركة  الــدولــيــة: »تــحــرص محكمة قطر 
التي تقيمها املؤسسات غير  املــبــادرات والفعاليات  في 
املــبــادئ  ــراد املجتمع وتــعــزيــز  أفـ بــهــدف تمكني  الربحية 
والقيم النبيلة، وذألك إدراكًا لواجب املحكمة تجاه املجتمع 
لـــدى موظفي  ــبــــادرة  الــتــطــوع واملــ املــحــلــي وتــعــزيــز روح 

املحكمة بشكل خاص وأفراد املجتمع بشكل عام«.

األوائل يف اإلسـالم
- أول من أسلم من الرجال علي بن أبي طالب 
وكــــان صــبــيــا وتــــاله زيـــد بـــن حـــارثـــة مــولــى 

الرسول.
- أول شهيد من األنصار يوم بدر هو حارثة 

بن سراقة.
أمير  أول مــن أطلق لقب )  بــن ربيعة  لبيد   -

املؤمنني( على عمر بن الخطاب.
- أول من أضاء مسجد رسول الله هو تميم 

الداري.
العربية هو  أمــر بتنقيط األحــرف  - أول من 
الحجاج بن يوسف عندما طلب من األسود 

الدؤلي ذلك.
أنــفــق ســبــعــة آالف ريــــال إلنــقــاذ  - أول مـــن 
الحجاج بن  امــرأة صاحت )واحججاه( هو 

يوسف.

كبسة الدجاج

املــاء  الــبــدء يجب عليك تنظيف األرز تحت  أول خطوة قبل 
ثالث مرات ثم ينقع األرز في املاء ملدة عشرين دقيقة وتركه.

نضع قدر الطبخ على نار متوسطة ثم نضيف زيت الطبخ 
حتى يصبح حارا ثم يتم وضع البصل والثوم ونحركه ثم 
نضيف الدجاج وتحريكه. بعد عشر دقائق نضيف الفلفل 
األخــضــر والــطــمــاطــم املقطعة ونــحــركــهــا ونــتــرك الــقــدر ملــدة 

خمس دقائق ثم نضيف لترا ونصف اللتر من املــاء وامللح 
والــفــلــفــل األبــيــض ومــعــجــون الــطــمــاطــم ونــتــركــه حــتــى يغلي 

الخليط.
الخليط ونحركه مع  إلــى  املــاء ثم نضيفه  نصفي األرز من 
بـــاألرز وعندما  والــتــوابــل  الخضار والــدجــاج  لتمتزج  بعض 
يبدأ بالغليان نخفف النار إلى الدرجة الخفيفة ويغطى القدر 

جيدا لتصبح درجة الطبخ متساوية بني حبات األرز.
القدر تقريبا ملدة 15 دقيقة على نار هادئة ثم نرفع  يترك 
الــزيــت حتى يحصل على  الــنــار، نقلي الصنوبر فــي  الــقــدر 
الــلــون املــنــاســب لــلــزيــنــة، نــنــقــل مــكــونــات الــقــدر إلـــى صحن 
التقديم ونزينه بالبقدونس الناعم والصنوبر، يمكن تقديمه 

أيضا مع الزبادي أو الزبادي مع الخيار.

طريقة التحضير :

المكونات :

الشيف أحمد الجمال 

منتجع جزيرة البنانا

- صدور الدجاج مع العظم 800 جم
- أرز بسمتي حبة طويلة 600 جم

- بصل مقشر مقطع إلى مكعبات 
400 جم

- ثوم مقشر مفروم ناعم 100 جم

- فــلــفــل أخـــضـــر حــلــو مــقــطــع إلــى 
مكعبات 600 جم

ـــــى مــكــعــبــات  - طـــمـــاطـــم مــقــطــعــة إل
600 جم

- بقدونس مفروم ناعم 200 جم

- معجون طماطم 200 جم
- ملح 20 جم

- فلفل أبيض 4 جم
- صنوبر 150 جم

- زيت للطبخ 40 ملم

صحة وعافية

اإلشراف العام: عبدالدايم عبدالعزيز                       اإلخراج الفني: محمد غريب

رياال قطريا

التكلفة
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