
يثير االختالف املتكرر كل عدة أعوام بني الدول، الجدل 
حول كيفية تحديد بداية الشهر الهجري الجديد، بما 
فــي ذلـــك تــحــديــد بــدايــة شــهــر رمــضــان املـــبـــارك وعيد 
الــذي  املــبــارك، وتــحــديــد أول شهر ذي الحجة  الفطر 

ينبني عليه تحديد عيد األضحى املبارك.
ويؤكد علماء الشريعة أن املحدد الوحيد لذلك هو رؤية الهالل ال الحسابات 
الفلكية، وهو ما يعارضه بعض علماء الفلك، ال سيما في أوقات تعذر الرؤية، 
 لتعذر الرؤية من قول رسول الله صلى 

ً
فيما أوجدت الشريعة اإلسالمية حال

ـ فــاقــدروا لــه« املتفق  ـ يعني هــالل رمضان  الله عليه وسلم: »فــإن غــمَّ عليكم 
عليه عن ابن عمر. وذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي، وهي رواية عن احمد، 
إلــى أن الشهر يثبت برؤية الهالل، أو إكمال العدة ثالثني  وجمهور السلف 
يومًا، وأن صيام يوم الغيم ال يجزئ عن رمضان. وقالوا إن معنى فاقدروا 
لــه أي: قـــدروا تــمــام الــعــدد ثــالثــني يــومــا، واحــتــجــوا ببقية الـــروايـــات، مثل : » 
فاقدروا له ثالثني، وهي مفسرة للرواية املطلقة »فاقدروا له«، بحسب الفتوى 

الصادرة عن موقع إسالم ويب رقم 6636.
وعلى الرغم من الخالف حول تفسير »فاقدروا له« حيث قال 
مطرف بن عبد الله بن الشخير وأبو العباس بن سريج وابن 

قتيبة وآخرون معناه قدروه بحساب املنازل. 

ــاء  ــربـ ــهـ ــكـ ــهــــالك الـ ــتــ بــــلــــغ اســ
املـــــــــيـــــــــاه فـــــــــي قــــــطــــــر خــــــالل 
األســابــيــع الــثــالثــة املــاضــيــة 
مــن شــهــر رمــضــان الفضيل 
حـــوالـــي 7.6 مــلــيــار جــالــون 
ألــف ميجاواط ويتوقع أن يتواصل  مياه و126.63 
االســتــهــالك خــالل األســبــوع األخــيــر للشهر الفضيل 
بنفس املعدالت ووفقًا الحصاءات األسابيع املاضية.

ويرى خبراء أن البرنامج الوطني للترشيد وكفاءة 
الـــذي احتفل بعامه السابع حقق  الطاقة )تــرشــيــد( 
نجاحًا فريدًا في خفض استهالك الكهرباء واملياه 
بقطر وحقق وفرًا ماليًا للدولة بلغ 1.175 مليار ريال 
وساهم في زيادة الوعي االستهالكي لدى املواطنني 

واملقيمني.
الــيــوم االول نحو 6.4  وبــلــغ اســتــهــالك الكهرباء فــي 
الــيــوم الثاني للشهر  ألــف مــيــجــاواط بينما بلغ فــي 
الفضيل نحو 3.32 ألف ميجاواط ليسجل انخفاضًا 
فـــي الـــيـــوم الــخــامــس مـــن رمـــضـــان بــنــحــو 5.97 ألــف 

ميجاواط. 
وبـــالـــتـــزامـــن مـــع الــشــهــر الــفــضــيــل أطــلــقــت املــؤســســة 
العامة القطرية للكهرباء واملـــاء »كــهــرمــاء« الحملة 
أقـــرب فــي نسختها الثانية،  الــرمــضــانــيــة أصبحنا 

والتي تتضمن العديد من األنشطة 
الــتــوعــويــة والتثقيفية  والــفــعــالــيــات 

خالل الشهر الفضيل.

الــذي  الــنــجــاشــي،  يقصد عــشــرات اآلالف مــن املسلمني ســنــويــا مسجد 
بني على أول أرض عرفت اإلســالم بإفريقيا، لنيل البركة والعالج من 
ــــراض، خــاصــة فــي شــهــر رمــضــان، اعــتــقــادا منهم بـــأن »مـــن زار قبر  األمـ
النجاشي، ملك الحبشة، وقبور الصحابة املدفونني بها كأنما زار قبر 

النبي محمد )خاتم املرسلني( في املدينة املنورة«.
ويتربع املسجد في قرية النجاشي، الواقعة على بعد 30 كلم من مدينة 
مقلي، عاصمة إقليم تجراي، شمالي إثيوبيا، وهي )القرية( أول موضع 
في القارة السمراء يدخله اإلسالم، حينما طلب النبي محمد صلى الله 
عليه وسلم من صحابته الهجرة إلى أرض الحبشة، في السنة الخامسة 
من البعثة )615 ميالدية(، وذلــك بعد ما حوربت رسالته بضراوة في 
مــكــة املــكــرمــة. وحــكــم الــنــجــاشــي، أصــحــمــة بــن أبــهــر، أرض الحبشة في 
الفترة بني عامي 610 و630 ميالدية، وقال عنه النبي محمد: »ملك عادل 
ال يظلم عنده أحد«، وكانت تسمية »الحبشة« تطلق، آنذاك، على املنطقة 
الــواقــعــة شــمــال شــرقــي أفــريــقــيــا، وتشمل كــال مــن إريــتــريــا، والــصــومــال، 
الــيــوم قاصرا  والــســودان، وجيبوتي، وإثيوبيا حاليا، وأصــبــح االســم 
على إثيوبيا. وتفيد املصادر التاريخية بأن النجاشي )لقب كان يطلق 

على حاكم الحبشة آنذاك(، أسلم بعد أن تأثر باملسلمني 
املهاجرين، ودفن جثمانه في القرية املسماة باسمه في 

العام الـ9 للهجرة )630 ميالدية( .

Issue No 25 - Thursday 30 May 2019 ثانـي بـن عبـداهلل آل ثـانيرئيس مجلس اإلدارةالعدد 25 - الخميس 25 رمضان 1440 هـ ــ 30 مايو 2019

25 رمضان 1440 هـ

03:1611:3106:22 04:4402:5607:52

»ترشيد« يخفض استهالك الكهرباء والماء برمضان
3 أسابيع مليار جالون خالل  126.6 ألف ميجاواط و7.6 
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تــــعــــزيــــزا ألواصـــــــــر املـــــــــودة والــــرحــــمــــة، 
وانطالقا من مسؤوليته االجتماعية، 
قــام فــنــدق أوريــكــس روتــانــا بالتعاون 
مــــع مـــؤســـســـة حـــمـــد الــطــبــيــة بــتــوزيــع 
وجــبــات إفــطــار صــائــم على املراجعني 
ملــســتــشــفــى حـــــزم مـــبـــيـــريـــك الــــعــــام فــي 
املنطقة الصناعية، والتي تتماشى مع 

روح العطاء في شهر رمضان املبارك.
ــوالـــي 100 وجــبــة  ــوزيـــع حـ حــيــث تـــم تـ
رمضانية على كافة املراجعني وفريق 
التمريض بمختلف األقسام والعاملني 
املــتــواجــديــن بــاملــســتــشــفــى قــبــل مــوعــد 
اإلفطار، وذلك من خالل متطوعني من 

فندق أوريكس روتانا.
وعــن هــذه املــبــادرة، قــال السيد غسان 
دالل، مدير عام فندق أوريكس روتانا:« 
بـــدايـــة، أتـــقـــدم بــالــشــكــر ملــؤســســة حمد 

الــطــبــيــة وخـــصـــوصـــا قـــســـم الـــعـــالقـــات 
الــذي لم يتوان عن مساعدتنا  العامة، 
ــا لـــلـــمـــجـــتـــمـــع،  ــنــ ــتــ ــالــ ــال رســ ــ ــــصــ ــي إيــ ــ فــ
تـــأتـــي  ــادرة  ــ ــ ــبـ ــ ــ املـ ــذه  ــ ــ خــــصــــوصــــا أن هـ
ضمن جهودنا الرامية لتعزيز أواصر 
الــتــرابــط واملــــودة خـــالل شــهــر رمــضــان 
املبارك، والتي تعد إمتدادًا ألنشطتنا 
االجــتــمــاعــيــة عــلــى مــــدار الـــعـــام، حيث 
الــراســخــة ومــشــاركــتــنــا  تــعــكــس قيمنا 
املجتمعية الدخال السعادة الى قلوب 

مختلف شرائح املجتمع ».
مـــن جــهــتــه قــــال الــســيــد حــســن محمد 
الـــتـــنـــفـــيـــذي إلدارة  املـــــديـــــر   - ــيــــل  ــهــ الــ
اإلعــــالم والــعــالقــات الــعــامــة بمؤسسة 
حــمــد الــطــبــيــة: »تــرحــب مــؤســســة حمد 
ــبـــادرات االجتماعية  املـ الطبية بــكــافــة 
واالنــــســــانــــيــــة الــــتــــي تــــهــــدف الدخـــــــال 

السرور على قلوب املرضى واملراجعني 
في املستشفيات، ونحن نثمن مبادرة 
فندق أوريكس روتانا لتوزيع وجبات 
االفــطــار على املراجعني في مستشفى 
ــزم مــبــيــريــك الــــعــــام بـــمـــا تــمــثــلــه مــن  ــ حـ
معاني الــتــراحــم والــتــعــاطــف فــي شهر 
ــــد دعــــم  ــــؤكـ ــا نـ ــمــ رمـــــضـــــان املـــــــبـــــــارك، كــ
مؤسسة حمد الطبية لكافة الجهود 
واملــبــادرات اإلنسانية والخيرية التي 
تمس مشاعر املرضى وتحنو عليهم 

في كافة األوقات ».
جــديــر بــالــذكــر أنــــه كــــان فـــي اســتــقــبــال 
ــا  ــانــ ــدق أوريـــــكـــــس روتــ ــنــ مـــتـــطـــوعـــي فــ
ــدد مــــن مـــوظـــفـــي الـــعـــالقـــات الــعــامــة  ــ عـ
فــــــي املـــســـتـــشـــفـــى يـــتـــقـــدمـــهـــم الـــســـيـــد 
أحــمــد املــالــكــي مــديــر الــعــالقــات العامة 

ملستشفى حزم مبيريك العام.

»أوريكس روتانا« يوزع وجبات إفطار في مستشفى حزم مبيريك
بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية

¶  تم توزيع حوالي 100 وجبة رمضانية على العاملين بالمستشفى

كــــــــــــرم الــــــــنــــــــادي 
الــــــــــــــــعــــــــــــــــربــــــــــــــــي 
الـــــــــــفـــــــــــائـــــــــــزيـــــــــــن 
بــــــــمــــــــســــــــابــــــــقــــــــة 
الوجيه علي بن خليفة الهتمي، وذلك 
بــحــضــور راعــــي املــســابــقــة الــســيــد حمد 
الـــنـــادي  الــهــتــمــي عــضــو مــجــلــس إدارة 
ــبــــق والــســيــد  ــربـــي الــــريــــاضــــي األســ ــعـ الـ
الــعــامــري رئــيــس اللجنة  محمد سعيد 
ــمـــعـــيـــة بــــالــــنــــادي،  الـــشـــبـــابـــيـــة واملـــجـــتـ
ــة الـــتـــحـــكـــيـــم، ولــــجــــان  ــنـ وأعــــــضــــــاء لـــجـ
ــور  الــتــنــظــيــم بـــاملـــســـابـــقـــة، وأولـــــيـــــاء أمــ
ــاتـــهـــا مــن  ــئـ ــي فـ ــ ــــالب املــــشــــاركــــني فـ ــطـ ــ الـ
املـــكـــرمـــني. بــــدأ الــحــفــل بــســمــاع نــمــاذج 
ــاركـــني فــــي املــســابــقــة  ــشـ ــوات املـ ــ ــ مــــن أصـ
لــلــمــشــارك مــعــاذ اشـــرف الــفــائــز باملركز 
ا من  األول فــي حفظ خمسة عشر جـــزًء
القرآن الكريم، ثم كلمة عن فضل القرآن 
ومكانته والجهود التي تبذل في شحذ 
ــنـــات لـــإقـــبـــال عليه  ــبـ ــاء والـ ــنــ هــمــم األبــ
حفظا وتـــالوة وتــدبــرا وفــي ذلــك تأكيد 
ــرآن فـــي حــيــاة املــســلــم،  ــقـ عــلــى أهــمــيــة الـ
وبيانا لدرجة حافظ القرآن العامل به 
يـــوم الــقــيــامــة والــــذي دلـــت عليه اآليـــات 
واألحاديث في كتاب الله وسنة رسوله 

صلى الله عليه وسلم.
ــذه املــكــانــة الــكــبــيــرة لــصــاحــب الــقــرآن  هـ
ولوالديه ومنها أنه يلبس والديه يوم 
القيامة تاج الوقار ويقال له: اقرأ وارتق 
كما كنت تــقــرأ فــي الدنيا والــعــديــد من 
الفضائل واآلداب، وحث أولياء األمور 
على الحرص على تعليم أبنائهم كتاب 
الله فهو الحفظ الحقيقي لألبناء من 

كل ما يخاف عليهم منه.
وقـــــــــــدم رئــــــيــــــس الــــلــــجــــنــــة الــــشــــبــــابــــيــــة 
واملــجــتــمــعــيــة بـــالـــنـــادي الــشــكــر لــراعــي 
املــســابــقــة الــســيــد حــمــد الــهــتــمــي لدعمه 
ملسابقة الوالد/ علي بن خليفة الهتمي 
ــلــــه تـــعـــالـــى، واســــتــــمــــرار هـــذا  رحــــمــــه الــ
الدعم عاما بعد عــام حتى وصلت إلى 
نــســخــتــهــا الـــثـــانـــيـــة عــــشــــرة، كـــمـــا شــكــر 
ألولياء األمــور حرصهم على املشاركة 

والحضور. وكرم راعي الحفل بصحبة 
رئـــيـــس الــلــجــنــة الــثــقــافــيــة املـــشـــاركـــني، 
حــيــث بــــدأ بــتــكــريــم الــــســــادة املــحــكــمــني 
والــلــجــنــة املــنــظــمــة ومــــن ثـــم الــفــائــزيــن 
فــي الــفــئــة األولــــى بــاملــســابــقــة فــي حفظ 
ثالثة أجزاء وخمسة أحاديث من كتاب 
األربعني النووية، وعددهم أربعة عشر 
الفائزين في  فائزا وفائزة، تاله تكريم 
ا مــــن ســــورة  ــزء ــ حـــفـــظ خــمــســة عـــشـــر جــ
الناس وحتى سورة الكهف، باإلضافة 
كـــتـــاب  مـــــن  ــى حــــفــــظ »15« حــــديــــثــــا  ــ ــ إلـ
األربعني النووية، حيث كرم من البنني 

والبنات »14« فائزًا وفائزة.
ــلــــن صــــبــــاح امـــس  مــــن جــــانــــب آخـــــــر، اعــ
ــمـــاء الـــفـــائـــزيـــن بــمــســابــقــة  األربــــعــــاء اسـ
ــد / اســمــاعــيــل الـــهـــيـــدوس رحــمــه  ــوالـ الـ
الله تعالى في نسختها األولــى والتي 
اقـــيـــمـــت فــــي فـــئـــتـــني، األولـــــــى فــــي حــفــظ 
جــزء عــم وثــالثــة أحــاديــث مــن األربــعــني 
ــة الـــثـــانـــيـــة فــــي حــفــظ  ــئـ ــفـ ــة، والـ ــنــــوويــ الــ
عــشــرة أجـــــزاء، وحــفــظ عــشــرة أحــاديــث 
من األربــعــني النووية حيث يصل عدد 
املكرمني في املسابقة قرابة 56 متسابقا 

ومتسابقة في الفئتني.

وحصل على درجــات التميز والنجاح 
ــم كــل  ــي الـــفـــئـــة األولـــــــى حـــفـــظ جـــــزء عــ فــ
ابــراهــيــم  مــن املتسابقني )عــبــدالــرحــمــن 
الـــغـــانـــم، ومـــعـــاذ عــبــدالــرحــمــن مــحــمــد، 
ونــــواف نــاصــر مــحــمــد املـــطـــوع، وخــالــد 
ســـعـــيـــد عـــبـــدالـــحـــمـــيـــد، وعــبــدالــحــمــيــد 
سعيد عبدالحميد، واحمد عادل محمد 
احــمــد، وإبــراهــيــم نـــور مــحــمــد يــوســف، 
ومحمد علي العمادي، والغياث خالد 
الــــهــــيــــدوس، وســـلـــمـــان اشــــــرف حـــمـــاد، 
وبـــــــوســـــــف احــــــمــــــد حــــــســــــني، ومـــحـــمـــد 
قـــربـــان عــلــي لـــقـــمـــان، واحـــمـــد مــعــروف 
ــــود خــالــد  عــبــد الــونــيــس عــــوض، واالجــ
الهيدوس، وبــراء اشــرف حماد، وعمار 
احمد عبدالوهاب، وادهم محمد احمد 
ابــو الحجاج، ومــوســى عبدالله محمد 
ســعــيــد، وتــمــيــم ايــمــن صــــالح، وفــــارس 
مــحــمــد ابــراهــيــم، وانــــس احــمــد محمد، 
ومــحــمــد عــبــدالــســالم انـــور عــلــي، وعبد 
الــلــه أحــمــد ســعــد الـــديـــن فــهــيــم، وســعــد 
الـــديـــن أحـــمـــد ســعــد الــــديــــن، وعــبــدالــلــه 
ــاروق، وســالــم نــاصــر ســالــم، ومحمد  ــ فـ
ــلــــه احـــمـــد  حـــســـن خــــرمــــوجــــي، وعــــبــــدالــ
عبدالرحمن العبدالله، وابراهيم احمد 

ابراهيم (.
 وحقق درجة النجاح والتميز في ذات 
الفئة مــن البنات كــل مــن )زيــنــب محمد 
العامري، وليلى نــزار محمد، ورودينا 
هـــانـــي أحـــمـــد الــســيــد مــجــاهــد، وافـــنـــان 
عــــادل مــحــمــد، وخــديــجــة عــمــاد احــمــد، 
وســــــارة وائـــــل فــتــحــي، وزيـــنـــب أشـــرف 
الــســيــد مــحــمــد، وفــاطــمــة اشـــرف السيد 
ــشـــرى هـــانـــي عــبــدالــرحــمــن،  مــحــمــد، وبـ
وعــائــشــة الــســيــد عــثــمــان احــمــد، ومــريــم 
حازم باهي املسلماني، وحفصة أحمد 
ــم، ونــســيــبــة بــنــت معني  ــاشـ مــحــمــود هـ
االســــــــــالم، ولـــــولـــــوه فــــــــــاروق، وحــبــيــبــة 
محمود محمد إبراهيم، وهــدى سعيد 
عبدالحميد، ونــور هاني عبدالرحمن، 
ومــــــريــــــم عــــلــــي الــــــعــــــمــــــادي، والــــعــــنــــود 
املــطــوع، وروديــنــا ياسر حلمي،  ناصر 
ــــاروق، ووعـــد يــاســر حلمي،  وعــائــشــة فـ
ــنــــدس يــاســر  ــلـــك، وســ ــداملـ ــبـ وحـــبـــيـــبـــه عـ
املــطــوع، وياسمني  حلمي، وريــم ناصر 
مــحــمــد عـــبـــداملـــلـــك( . كـــمـــا حـــصـــل عــلــى 
درجـــــــات الــتــمــيــز والـــنـــجـــاح فــــي الــفــئــة 
الثانية حفظ 10 أجـــزاء مــن البنني كل 
مـــن املــتــســابــقــني )عـــبـــدالـــوهـــاب يــوســف 

ــز األولــــــــى، وعــبــدالــرحــمــن  ــركــ أحـــمـــد املــ
هاني عبدالرحمن املركز الثاني، معاذ 
شـــعـــبـــان عـــبـــد الــحــكــيــم املــــركــــز الــثــانــي  
ــد مـــحـــمـــدالـــلـــه عـــبـــدالـــرب  ــمــ ــرر، وأحــ ــكــ مــ
املركز الرابع، وعبدالرحمن عبدالباسط 
مــنــاف، وعبداملنان عبدالباسط مناف 
ــد الـــرحـــمـــن مـــشـــرف راشــــــد املـــركـــز  ــبـ وعـ
الرابع مكرر، وعمر احمد محمد السيد 
صديق املركز الثامن(، ومن البنات كل 
مــن )أســمــاء نــور محمد املــركــز األولـــى، 
مــيــمــونــة رشـــيـــد احـــمـــد يـــوســـف املــركــز 
الثاني، ومحمودة رشيد احمد يوسف 
املركز الثالث، وتبسم قربان علي لقمان 
املركز الرابع، ونوال هاني عبدالرحمن 
املــركــز الـــرابـــع مــكــرر، ومــحــبــوبــة رشيد 
احمد يوسف املركز السادس، ونسيبة 
مـــحـــمـــد ســـعـــيـــد مـــحـــمـــد ســـعـــيـــد املـــركـــز 

السابع(.
ــم الــــفــــائــــزيــــن بـــمـــســـابـــقـــة  ــريــ ــكــ ــم تــ ــ ــتـ ــ ويـ
الله  الــوالــد اسماعيل الهيدوس رحمه 
ــالـــى فــــي نــســخــتــهــا األولــــــــى مــســاء  ــعـ تـ
الــنــادي العربي  الــيــوم الخميس بمقر 
الـــريـــاضـــي بــمــنــطــقــة اســلــطــة الــجــديــدة 

وذلك بعد صالة التراويح.

ــاب بـــمـــبـــادرتـــهـــا  ــ ــبـ ــ ــشـ ــ بــــــــــدأت شـــــركـــــة الـ
الــســنــويــة تحت  الــرمــضــانــيــة التطوعية 
ــنـــات« لــلــعــام  ــاد الـــحـــسـ ــيــ ــبــ ــوان »أوملــ ــنــ عــ
ــــي، تـــواصـــلـــت  ــوالــ ــ ــتــ ــ ــلــــى الــ الــــــســــــادس عــ
ــــاص عــبــر  ــــخـ ـــع آالف األشـ بــمــوجــبــهــا مـ
ــادرة  ــ ــبـ ــ الــــــدولــــــة، وانــــعــــقــــدت أنـــشـــطـــة املـ
ــة شـــهـــر رمـــضـــان  ــ ــدايـ ــ املـــخـــتـــلـــفـــة مـــنـــذ بـ
املــبــارك وحتى نهاية شهر مايو 2019. 
وصـــّرح السيد رنجيف مــنــون الرئيس 
: »مـــن أهــم 

ً
قـــائـــال الــتــنــفــيــذي للمجموعة 

ــة الـــشـــركـــة وشــغــفــهــا خـــالل  ــايـ دوافـــــــع غـ
ــرة املــنــصــرمــة  الـــســـنـــوات الــخــمــســة عـــشـ
ــم املـــتـــفـــانـــي  ــ ــــدعـ ــو الـ ــ وفــــــي املـــســـتـــقـــبـــل هـ

للمجتمعات املحلية، وحيث أننا نشهد 
العام السادس لدعمنا مبادرة أوملبياد 
الــذي نقدمه  الحسنات، نستمر بالدعم 
ــادة األعــمــال والــتــطــوع في  للشباب وريــ
جهودنا لتلبية مسؤوليتنا املجتمعية 
ــيـــق أهــــــــــداف ركـــــيـــــزة الــتــنــمــيــة  ــقـ ــتـــحـ ولـ
االجــتــمــاعــيــة فـــي رؤيـــــة قــطــر الــوطــنــيــة 
2030.« خالل شهر رمضان املبارك، قام 
70 متطوعا بتنفيذ عـــدد مــن األنشطة 
من بينها توزيع وجبات اإلفطار حول 
إشارات املرور خالل آذان املغرب، وزيارة 
املــرضــى املــالزمــني املــشــافــي واملنقطعني 

على أهاليهم، وتنظيف شواطئ قطر.

»ثقافي العربي« يكرم الفائزين بمسابقة الهتمي الثانية عشرة

2019«.. مبادرة الشباب التطوعية لرمضان »أولمبياد الحسنات 

أعلن نتائج مسابقة الهيدوس األولى في القرآن والسنة

¶  لقطة جماعية للفائزين
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ر الــشــيــخ ســلــمــان بــن جــبــر آل ثاني 
ّ
حــــذ

رئــيــس مــركــز قــطــر لــعــلــوم الــفــضــاء، من 
أخـــبـــار مــتــداولــة عــبــر مـــواقـــع الــتــواصــل 
االجــتــمــاعــي تــدعــو لــعــدم االلــتــفــات إلــى 
تحري هــال شهر شــوال واالكــتــفــاء بما 
جــــاء فـــي بـــيـــان صـــــادر عـــن »مــــا يسمى 

بمركز الفلك الدولي«.
وقـــال الشيخ سلمان بــن جبر آل ثاني، 
إن هــذا البيان صــدر مــن قبل مــا يسمى 
بمركز الفلك الدولي الذي هو في حقيقة 
ــد ملــــشــــروع فـــشـــل فــي  ــديـ األمــــــر غـــطـــاء جـ
السابق تحت مسمى املشروع اإلسامي 
لــرصــد األهـــلـــة والـــــذي تـــم الــتــنــويــه عنه 
والتحذير منه في السابق ملا كان ينشر 
من األفــكــار الخاصة بفرد واحــد وليس 
بقرار مشترك وجماعي ويتخذ اإلسام 
غطاء له، وهو عبارة عن مركز يدار من 
قبل شخص واحـــد فقط ويقيم فــي أبو 

ظبي منذ عدة سنوات.

وتابع: تصدر هذه البيانات من أبوظبي 
وبتصديق من عدد من الفلكيني الداعني 
لــعــدم الــتــحــري وإحــــال الــحــســاب مكان 

السنة النبوية«.
ــا يــجــعــل مــن  : لـــكـــن مــ

ً
واســـتـــطـــرد قــــائــــا

هـــذا الــبــيــان شيئا مــؤســفــا بـــأن مــن بني 
املشاركني في التوقيع على هــذا البيان 
ــمـــل فــي  ــعـ ــكـــي قــــطــــري مـــتـــخـــصـــص يـ ــلـ فـ
إحـــدى الــجــامــعــات فــي دولـــة قــطــر، وهــذا 
املــتــبــع فــي دولــة  يعتبر مخالفا للنهج 
قــطــر وهـــو تــطــبــيــق الــســنــة الــنــبــويــة في 
تحري األهلة والسيادة في القرار والذي 
أصـــبـــح مــنــهــجــا مــعــتــمــدا تــحــت إشــــراف 
لجنة تــحــري األهــلــة فــي وزارة األوقـــاف 

والشؤون اإلسامية.
وأضــــاف: مــن املــحــزن أن نـــرى الجمعية 
الفلكية القطرية، وهــي جمعية حديثة 
الــــوالدة تنشر بيانا مقتبسا مــن نفس 
ــبـــي  ــــان أبـــوظـ ــيـ ــ ــيــــه بـ ــنــــهــــج املـــــصـــــاغ فــ الــ
ــم تــتــدخــل  ــ ــارة )مــــــا لـ ــ ــبـ ــ ــــل وتـــضـــيـــف عـ بـ
السياسة(. وهي كلمة في نظري مسيئة 
إلــى الشعب الــقــطــري عــامــة ألنــهــا ذكــرت 

في البيان »قطر« دون غيرها، وليس من 
نهج دولة قطر تسييس أمور العبادات 

كغيرها من دول الحصار.
ــثـــل هـــذه  ــأن مـ ــ ــمـــان بــ ــلـ ــيـــخ سـ وأكـــــــد الـــشـ
ــدم  الــــبــــيــــانــــات واملــــــنــــــشــــــورات يــــجــــب عــ
االلــتــفــات إلــيــهــا ملــخــالــفــتــهــا الــســنــة أوال 
ولــعــدم مصداقيتها فيما يتحدث عنه 
البيان. وهدفه في الحقيقة هو الشهرة 
واستغال هذا الشهر الكريم في تشكيك 
الناس في صيامهم وعيدهم ومحاولة 
إظـــهـــار الــكــاتــب نــفــســه فـــي مــقــام املــفــتــي 
واآلمـــر والــنــاهــي فــي هــذه األمــــور، وهــذا 
 :

ً
مـــاال نــقــبــلــه.  واخــتــتــم تــصــريــحــه قــائــا

الــجــهــة الــرســمــيــة املــتــخــصــصــة فـــي هــذا 
املجال هي لجنة تحري األهلة في وزارة 
األوقاف والشؤون اإلسامية واتباعهم 
ــَهــا  يُّ

َ
أمــر مــذكــور فــي الــقــرآن الــكــريــم )َيـــا أ

ــوا  ــُعـ ــيـ ِطـ
َ
ـــَه َوأ

َّ
ــوا الـــل ــُعـ ــيـ ِطـ

َ
ــــوا أ

ُ
ــن  آَمــ

َ
ــــِذيــــن

َّ
ال

ْمِر ِمنُكْم(.
َ ْ
وِلي األ

ُ
 َوأ

َ
ُسول الرَّ

الطلحاوي  الشيخ جعفر  قال فضيلة 
إنــــه فـــي الــحــديــث دلـــيـــل عــلــى وجـــوب 
إكــمــال رمــضــان ثــاثــني يــومــا إذا حال 
هــــــال شــــــوال؛  نــــحــــوه دون  أو  غـــيـــم 
ــل بـــقـــاء الـــشـــهـــر، فـــا يــحــكــم  ــ ألن األصـ
الدخول  بخروجه إال بيقني، كما كان 
فيه بيقني، وإذا رأى الهال من يثبت 
بــشــهــادتــه دخــــول الــشــهــر أو خــروجــه 
ثبت الحكم، وينبغي أن يعنى بهال 
شــعــبــان حــتــى تـــعـــرف لــيــلــة الــثــاثــني 
الـــتـــي يـــتـــحـــرى فــيــهــا هــــال رمـــضـــان، 

ويستكمل الشهر عند عدم الرؤية.
ــاوي فـــي  ــ ــ ــحـ ــ ــ ــلـ ــ ــ ــطـ ــ ــ وأكــــــــــــــد الــــــشــــــيــــــخ الـ
يــرون  الــذيــن  إن  تصريحات صحفية 
الــــهــــال يـــلـــزمـــهـــم الــــصــــوم واإلفــــطــــار 

لوجود سببه، ومن لم تتحقق عندهم 
الرؤية فا يلزمهم ذلك لتخلف سببه.

ــهـــم هــــو رؤيـــــة الـــهـــال  ويــعــتــبــر أن املـ
ــيـــرًا فــــا اعـــتـــبـــار  ــبـ ــيـــرًا كـــــان أم كـ صـــغـ
العبرة  أو صغره وإنــمــا  الــهــال  لكبر 

برؤيته ملا ثبت في الصحيح. 
ويــتــابــع الــطــلــحــاوي أن الــنــبــي صلى 
بالرؤية  الحكم  الله عليه وسلم علق 
ــك مـــن يسر  ال بــالــحــســاب، مــعــتــبــرًا ذلـ
ثــم إن حساب  الحمد  ولــلــه  الشريعة، 
القليل والشرع  املنجمني ال يعرفه إال 

إنما يعرف بما يعرفه الجماهير. 
الــحــكــمــة  وردًا عـــلـــى ســـــؤال حــــول مـــا 
الفلكي مع  األخــذ بالحساب  في عــدم 

العلمي والتكنولوجي، يعتبر  التقدم 
الحساب ال يعرفه  أن هذا  الطلحاوي 
ــم، والــشــرع  ــادهـ ــراد الــنــاس وآحـ إال أفــ
ف إلــى الــنــاس بــمــا يعرفه  ــَعــرَّ

َ
إنــمــا َيــت

جــمــاهــيــرهــم، الفـــتـــا إلــــى أن اخــتــاف 
األقاليم فيما بينها في مواقع املنازل 
ما يــؤدي إلــى اختاف الــصــوم، حيث 
إقليم دون آخر والصائمون  ُيرى في 
به  ــون على طريق مقطوع 

ُ
ل ُيــَعــوِّ إنما 

فا يلزمهم ما يثبت عند غيرهم.
 ويــــرى أنــــه لـــو كــــان حـــســـاب الــنــجــوم 
واملنازل معتبرًا لبّينه الشرع كما بنّي 
للناس أوقات الصاة والحج والزكاة 
 

َ
الناُس ذلك لضاق ف 

ِّ
ُكل وغيرها ولو 

ــم الــــشــــقــــة. ثــــم إن  ــهـ عـــلـــيـــهـــم وجــــلــــَب لـ

الشمس فعلى حساب  القمر ُيخالف 
املــنــجــمــني يــتــقــدم الــشــهــر بــالــحــســاب 
أو يومني  بــالــرؤيــة يوما  الشهر  على 
لــم يشرعه  لــلــنــاس ســبــب  فيستحدث 

الله تعالى.
طـــلـــوع  ــالـــحـــســـاب  بـ ــبـــت  ثـ إذا  ــكــــن  ولــ  
الهال من األفق على نحو ُيرى، ومنع 
الهال  الــرؤيــة غيم مثا، فوجود  من 
سبب شرعي موجب للصوم، إذ ليس 
حــقــيــقــة الــــرؤيــــة الـــذاتـــيـــة الــشــخــصــيــة 
شرطا في وجوب الصوم، فاملحبوس 
ُيحال بينه  أو في مكان  في مطمورة 
وبـــني الــنــظــر فـــي األفــــق والــــرؤيــــة، إذا 
أو  اليوم من رمضان بطريقة  أن  علم 

بأخرى وجب عليه الصوم.

يــثــيــر االخــتــاف 
املــتــكــرر كـــل عــدة 
أعوام بني الدول، 
الــــــــــجــــــــــدل حـــــــول 
كـــيـــفـــيـــة تـــحـــديـــد 
بــدايــة الشهر الهجري الجديد، بما في 
ذلك تحديد بداية شهر رمضان املبارك 
وعيد الفطر املبارك، وتحديد أول شهر 
الــــذي ينبني عــلــيــه تحديد  الــحــجــة  ذي 

عيد األضحى املبارك.
الـــشـــريـــعـــة أن املـــحـــدد  ــد عـــلـــمـــاء  ــ ــؤكـ ــ ويـ
ــــال ال  ــهــ ــ ــو رؤيـــــــــة الــ ــ ــك هــ ــ ــذلـ ــ الــــوحــــيــــد لـ
الــحــســابــات الفلكية، وهـــو مــا يعارضه 
الفلك، ال سيما في أوقات  بعض علماء 
تــعــذر الـــرؤيـــة، فــيــمــا أوجـــــدت الــشــريــعــة 
 لــتــعــذر الــرؤيــة مــن قــول 

ً
اإلســامــيــة حـــا

رسول الله صلى الله عليه وسلم: »فإن 
غمَّ عليكم ـ يعني هال رمضان ـ فاقدروا 

له« املتفق عليه عن ابن عمر.
وذهــــب أبـــو حنيفة ومــالــك والــشــافــعــي، 
وهي رواية عن احمد، وجمهور السلف 
إلـــى أن الــشــهــر يثبت بــرؤيــة الــهــال، أو 
إكــمــال الــعــدة ثــاثــني يــومــا، وأن صيام 
يوم الغيم ال يجزئ عن رمضان. وقالوا 
ــدروا تــمــام  ــ إن مــعــنــى فـــاقـــدروا لـــه أي: قـ
الـــعـــدد ثــاثــني يـــومـــا، واحــتــجــوا ببقية 
الـــروايـــات، مــثــل : » فـــاقـــدروا لــه ثــاثــني، 
وهــي مفسرة للرواية املطلقة »فــاقــدروا 
له«، بحسب الفتوى الصادرة عن موقع 

إسام ويب رقم 6636.
وعــلــى الــرغــم مــن الــخــاف حـــول تفسير 
»فــاقــدروا لــه« حيث قــال مطرف بن عبد 
الله بن الشخير وأبو العباس بن سريج 
وابــــــن قــتــيــبــة وآخــــــــرون مـــعـــنـــاه قـــــدروه 
بحساب املنازل. وقالوا: إن الشهر يثبت 

بالحساب الفلكي.
والراجح أن الشهر يثبت برؤية الهال، 
ـــم أكــمــل ثــاثــني يـــومـــا، وهـــو قــول 

ّ
فـــإن غ

جــمــهــور الــعــلــمــاء، ألن الـــقـــول بــتــقــديــره 
الــســحــاب والــغــيــم منابذ لصريح  تحت 
باقي الروايات، والقول بحساب املنازل 
ــت فــــــي الـــصـــحـــيـــحـــني  ــبــ ــا ثــ ــمــ مـــــــــــردود بــ
الـــلـــه عليه  الــنــبــي صــلــى  وغــيــرهــمــا أن 
وســلــم قـــال: »إنـــا أمـــة أمــيــة ال نكتب وال 
ــذا وهــــــكــــــذا«. قـــال  ــكــ نـــحـــســـب الـــشـــهـــر هــ
ابـــن حــجــر »واملـــــراد أهـــل اإلســــام الــذيــن 
بــحــضــرتــه عـــنـــد تـــلـــك املـــقـــالـــة، واملـــقـــالـــة 
محمولة على أكثرهم، ألن الكتابة كانت 
فــيــهــم قــلــيــلــة نـــــادرة، واملـــــراد بــالــحــســاب 
هــنــا: حــســاب الــنــجــوم وتــســيــيــرهــا، ولــم 
ــزر  ــنـ ــــن ذلــــــك إال الـ يــــكــــونــــوا يــــعــــرفــــون مـ
الــصــوم وغــيــره بالرؤية  اليسير، فعلق 
لــرفــع الــحــرج عنهم فــي مــعــانــاة حساب 
التسيير، واستمر الحكم في الصوم ولو 
حــدث بعدهم مــن يعرف ذلــك. بــل ظاهر 
السياق ينفي تعليق الحكم بالحساب 

.»
ً
أصا

ــا قــالــه  وقــــــال الـــــنـــــووي: » فــــالــــصــــواب مــ
ــمـــهـــور، ومـــــا ســــــواه فـــاســـد مـــــردود  الـــجـ

بصريح األحاديث السابقة«.
وقـــــال ابــــن تــيــمــيــة: »وال ريــــب أنــــه ثبت 
بالسنة الصحيحة واتفاق الصحابة أنه 
ال يجوز االعتماد على حساب النجوم«.

وقــد قــرر املجمع الفقهي اإلســامــي في 
املــنــعــقــدة بمكة بتاريخ  الــرابــعــة  ــه  دورتــ
7-17 ربيع اآلخر سنة 1401هـ في قراره 
األول أن العمل بالرؤية في إثبات األهلة 

ال بالحساب الفلكي.

»األوقاف« تدعو
 إلى تحري الهالل

 مساء اإلثنين

تدعو لجنة تحري رؤيــة الهال بــوزارة 
األوقـــــــــاف والـــــشـــــؤون اإلســــامــــيــــة كــافــة 
املسلمني في دولة قطر إلى تحري رؤية 
هال شهر شوال مساء يوم االثنني )29 
رمضان 1440هـ ( وعلى من يرى الهال 
الحضور إلى مقر اللجنة بمبنى الوزارة 
لــإدالء بشهادته، حيث ستعقد اللجنة 

اجتماعها بعد صاة املغرب مباشرة.

1400 عام     السنة النبوية حسمت                          الجدل قبل 

رؤية الهالل أو إتمام الشهر المحددان         لبداية أو نهاية الشهر الهجري

¶  مؤتمر توحيد التقويم الهجري الدولي

¶  الشيخ سلمان بن جبر آل ثاني

¶  الشيخ جعفر الطلحاوي

ليس من نهج دولة 
قطر تسييس أمور 
العبادات كغيرها 

من دول الحصار

لجنة تحري الهالل 
بوزارة األوقاف هي 
الجهة المختصة 

والرسمية في هذا 
األمر يــحــدث مـــن حـــني آلخــــر أن تــخــتــلــف بــعــض الــــدول 

الــهــال ألي من  الــعــربــيــة فيما بينها حـــول رؤيـــة 
الشهور الهجرية الجديدة، لكن حينما يحدث ذلك 
في استطاع رؤية رمضان أو عيد الفطر أو شهر 

الحج فإن األمر يلفت انتباه الجميع.
 هذا العام قد تواجه بعض الدول العربية مشكلة 
ــهـــال، لــكــن لــفــهــمــهــا دعــنــا نــفــتــرض -  فـــي رؤيــــة الـ
لــغــرض التبسيط - أن الشمس ثابتة ال تتحرك، 

وأن القمر يدور حول األرض أمامها.
يبدأ الشهر الهجري في اللحظة التي يبرز فيها 
الــهــال بــعــد مــــرور الــقــمــر إلـــى جــــوار الــشــمــس في 
أثناء دورتــه حول األرض، وذلك ألن القمر عندما 
يكون مواجها للشمس ال تمكن رؤيته في أي حال 
ألن نــور الشمس سيعمينا، لكن يمكن للفلكيني 

حساب تلك اللحظة بدقة شديدة.
غير أن دورة القمر تختلف عــن الشهر الهجري، 
فاألولى تتحدد بلحظة اقتران الشمس مع القمر 
في السماء، أما األخير فعامته بروز الهال بعد 

لحظة االقتران.
ولــحــظــة االقــــتــــران هــــذا الـــعـــام ســتــكــون فـــي تــمــام 
الساعة 13:02 بتوقيت الدوحة، وبروز أول الهال 
سيكون بعد حوالي ست ساعات من االقتران، ولن 

يكون القمر قد ابتعد كثيرا عن الشمس، وسيبقى 
بعد غروبها دقائق قليلة فقط )حوالي 5 دقائق(.

يضع ذلــك املسؤولني في درجــة من الحيرة، فمن 
الــذي سيكون  جهة، ال يمكن رصــد الهال الوليد 
مــضــاء بقيمة %0.1 فقط مــن سطحه، ســـواء عبر 
املــجــردة أو التلسكوب، ألنــه سيكون قريبا  العني 
جدا من ضوء الشمس ومنغمسا في شفقها، مما 

يعني أن الرؤية بالعني لن تتحقق.
ــرى، فــإن الشهر الــقــمــري قــد بدأ  ومــن الجهة األخــ
بالفعل، ألن القمر كان قد تخطى حاجز الشمس 
لحظة الغروب، وبقي في السماء لفترة، حتى لو 
كانت دقــائــق قليلة، لكنها تحسب فلكيا كبداية 

رسمية للشهر الهجري. 
لـــهـــذا الــســبــب فــــإن الــعــيــد - بــحــســب الــحــســابــات 
أمــا لو  الــثــاثــاء 4 يونيو،  الفلكية - سيكون يــوم 
قـــرر الــبــعــض اتــبــاع شـــرط الـــرؤيـــة بــالــعــني وليس 
الفلكية، فقد يكون الثاثاء هو املتمم  الحسابات 
لــرمــضــان واألربـــعـــاء 5 يــونــيــو هــو أول أيــــام عيد 
الفطر املــبــارك. وكــان مركز الفلك الــدولــي قــال في 
بيان رسمي على موقعه اإللكتروني إن عدد أيام 
شهر رمضان 29 يوما باعتماد الحساب الفلكي، 

أو ثاثني يوما باعتماد رؤية الهال.
وأكــد مركز الفلك أن رؤيــة الهال غير ممكنة يوم 
اإلثنني في مختلف دول العالم اإلسامي والعديد 

مـــن دول الــعــالــم األخـــــرى، ال بــالــعــني املـــجـــردة وال 
باستخدام التلسكوب وال حتى باستخدام تقنية 
التصوير الفلكي الرقمي الفائقة القوة، في حني 
أنها ممكنة بصعوبة بالغة باستخدام التلسكوب 
في حالة صفاء الغاف الجوي في بعض األجزاء 

الغربية من القارتني األمريكيتني فقط.
وقال إنه بالنسبة للدول التي بدأت رمضان يوم 
ــهـــال لـــدخـــول الــشــهــر  ــنـــني وتـــشـــتـــرط رؤيـــــة الـ اإلثـ
الـــجـــديـــد، فــمــن املــفــتــرض أن تــكــمــل عــــدة رمــضــان 
ثاثني يوما، وأن يكون يوم األربعاء 5 يونيو غرة 

شهر شوال )يوم العيد(.
أما بالنسبة للدول التي تكتفي بوجود القمر بعد 
غروب الشمس فوق األفق، أو تكتفي بالحسابات 
الفلكية التي تبني أن هناك إمكانية لرؤية الهال 
مــن مــكــان مــا فــي الــعــالــم مــســاء يـــوم اإلثــنــني، فمن 
املــفــتــرض أن يــكــون رمــضــان فيها 29 يــومــا، وأن 

يكون الثاثاء 4 يونيو يوم العيد.
أمــــا الـــــدول الــتــي بــــدأت شــهــر رمـــضـــان الـــثـــاثـــاء - 
ومنها بــرونــاي وبــاكــســتــان وبــنــغــاديــش وإيـــران 
ُعــمــان واملـــغـــرب - فسيتم تــحــري شهر  وســلــطــنــة 
ــة  ــوم الـــثـــاثـــاء 4 يـــونـــيـــو، وســـتـــكـــون رؤيـ ــوال يــ ــ شـ
الـــهـــال مــمــكــنــة فـــي ذلــــك الـــيـــوم مـــنـــه، وعــلــيــه من 
املــتــوقــع أن يــكــون يـــوم الــعــيــد فــي تــلــك الــــدول يــوم 

األربعاء 5 يونيو.

مصطفى شاهين

ــويـــم  ــقـ ــتـ ــُر تــــوحــــيــــد الـ ــ ــمـ ــ ــؤتـ ــ وخـــــلـــــص مـ
الهجري الدولي إلى اعتماد الحسابات 
الفلكية الــقــائــمــة عــلــى إمــكــانــيــة الــرؤيــة، 
واالعتماد على الرؤية الحكمية بحيث 
الــهــال ال مجرد  يشترط إمكانية رؤيــة 
 
ٌ
 رصــٍد عاملية

ُ
 لــجــان

َ
ــل ــكَّ

َ
ــش

ُ
والدتـــه، وأن ت

بـــأجـــهـــزِة الـــرصـــد الــحــديــثــة، بـــنـــاء على 
مــعــطــيــات الــحــســاب الــفــلــكــي فـــي إثــبــات 
الـــرؤيـــة، ودعــــوة األقــلــيــات املــســلــمــة إلــى 
توحيد صومها وفطرها، واالستفادة 
الــذي سيصدر الحقا بناء  مــن التقويم 

على مقررات املؤتمر.
وانعقد املؤتمر في اسطنبول ونظمته 
الــرئــاســة الــعــامــة لــلــشــؤون الــديــنــيــة في 
تركيا، بحضور فضيلة الشيخ الدكتور 
على محيي الدين القرة داغي باالشتراك 
ــلـــس  مـــــع مــــركــــز الــــفــــلــــك الــــــدولــــــي واملـــجـ

األوروبي لإفتاء والبحوث، وبمشاركة 
العديد من املؤسسات واملجامع الفقهية 
والعلمية ولجان الفتوى في اكثر من 60 

دولة في العالم،
وعـــمـــل املـــؤتـــمـــر عــلــى بـــلـــورة املــشــاريــع 
ــروعــــني  ــشــ ــر فـــــــي مــ ــمــ ــؤتــ ــمــ ــلــ املـــــقـــــدمـــــة لــ
رئــيــســيــني املـــشـــروع األول هـــو الــتــقــويــم 
ُه أن يكون هناك تقويٌم 

ُ
، وفكرت َحــاِديُّ

ُ
األ

ــْرِقــِه وغــرِبــِه، تكون 
َ

ــِه ش
ِّ
واحـــٌد للعالم ُكــل

 
ً
فــيــه بـــدايـــاُت الــشــهــور الــقــمــريــة مــوحــدة
في أنحاِء العالم، وينطلق هذا املشروع 
من القول الفقهيِّ املشهور والــذي عليه 
 باختاف 

َ
جمهور العلماء بأنه )ال عبرة

ٍد لزم 
َ
 في َبل

ُ
املطالع(، فمتى ُرئــَي الهال

جميع املسلمني العمل على تلك الرؤية.
ــاِئــيُّ 

َ
ــن

ُّ
واملـــشـــروع الــثــانــي والــتــقــويــم الــث

ــُم إلـــى نطاقني: 
َ
ــُم فــيــه الــعــال ــسَّ

َ
والــــذي ُيــق

ـــــــمُّ قــــــــارة آســـيـــا 
ُ

ـــــــْرِقـــــــيٍّ َوَيـــــــض
َ

نــــطــــاق ش
وأســتــرالــيــا وأفــريــقــيــا وأوروبــــــــا، وفــيــه 
جــمــيــع دول الــعــالــم اإلســـامـــي، ونــطــاق 
ــمُّ األمــريــكــتــني الــشــمــالــيــة  ــ

ُ
ــــض ــي وَي ــ ــْرِب ــ

َ
غ

 
ُ
ــة ــ َيـ

ْ
ـــْت ُرؤ

َ
ْمـــَكـــن

َ
أ ا 

َ
 ِإذ

ُ
والــجــنــوبــيــة. بــحــيــث

ِهاِل في أي بقعة من األمريكتني فقط 
ْ
ال

ـــُه يــلــزم ســكــان األمــريــكــتــني وال يــلــزُم 
َّ
فـــِإن

 دول النطاق الشرقي، وينطلق هذا 
َ
بقية

املشروع من القول الفقهي الذي يقضي 
بـــ ) االعتبار باختاف املطالع( وعليه 

فقد حدد للكرة األرضية مطلعان فقط.
ــإن الــتــوافــق بني  ــذا الــتــقــســيــم فـ وعــلــى هـ
النطاقني الشرقي والغربي في تحديد 
بدايات الشهور سيتحقق بنسبة 75% 
ــــي 25%  ــر وســـيـــخـــتـــلـــفـــان فـ ــ ــهـ ــ ــن األشـ ــ مـ
منها تقريبا والتي ستسبق فيها دول 
األمـــريـــكـــيـــتـــني بــقــيــة الـــــــدول فــــي فـــواتـــح 

الشهور بيوم واحد.
ــَد اْســتــعــراض املــاحــظــات الــــواردة  ــْعـ وَبـ
على كا املشروعني، وفوائد كل منهما، 
 

ُ
ــــمَّ عـــرض

َ
وآثـــــار الــعــمــل بــــأي مــنــهــمــا - ت

ــتـــصـــويـــت، وقــــــد حــظــي  ــلـ املــــشــــروعــــني لـ
)الـــتـــقـــويـــم األحــــــــادي(  ــروع األول  ــ ــشـ ــ املـ
ــبــــا مــــــن بــني  ــقــــريــ ــلــــثــــني تــ ــثــ بـــأغـــلـــبـــيـــة الــ

الحضور.
وأكــد املؤتمر على أن التقويم الهجري 
ــي املـــــوحـــــد مـــطـــلـــب يـــحـــلـــم بــه  ــ ــــامــ اإلســ
جــمــوع املــســلــمــني فـــي الــعــالــم لتضييق 
دائرة الخاف وأسباب االنقسام.. وهو 
أيـــضـــا مـــســـؤلـــيـــة كـــبـــرى يـــشـــتـــرك فــيــهــا 
الحكام والعلماء والفلكيون واملثقفون 
واملــســؤولــون في املؤسسات اإلسامية 
والدعوية على حد سواء، وكل مسؤول 

أمام الله من موقعه الذي يعمل فيه.

»مؤتمر توحيد التقويم الهجري الدولي«:

30 برؤية الهالل 29 يوما باعتماد الحساب الفلكي أو  رمضان 

الشيخ سلمان بن جبر آل ثاني:

يشترط إمكانية رؤية الهالل ال مجرد والدته

5 يونيو ولماذا االختالف؟ 4 أم  عيد الفطر.. 

 بيان عدم تحري هالل شوال صادر من مركز يديره شخص واحد في أبوظبي 

الطلحاوي:  لو كان حساب النجوم والمنازل معتبرًا لبينه الشرع

الدوحة - وكاالت
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ــكـــهـــربـــاء  ــهــــاك الـ ــتــ بـــلـــغ اســ
املـــــــــيـــــــــاه فـــــــــي قــــــطــــــر خــــــال 
الــثــاثــة املاضية  األســابــيــع 
مــن شهر رمــضــان الفضيل 
حــوالــي  7.6 مــلــيــار جــالــون 
مياه و126.63 ألف ميجاواط ويتوقع أن يتواصل 
االستهاك خال األسبوع األخير للشهر الفضيل 
ــا الحـــــصـــــاءات األســـابـــيـــع  ــقــ ــعـــــدالت ووفــ ــ بــنــفــس املـ

املاضية.
ويرى خبراء أن البرنامج الوطني للترشيد وكفاءة 
الــذي احتفل بعامه السابع حقق  الطاقة )ترشيد( 
نجاحا فريدًا في خفض استهاك الكهرباء واملياه 
بقطر وحقق وفــرًا ماليا للدولة بلغ 1.175 مليار 
ريـــال وســاهــم فــي زيـــادة الــوعــي االســتــهــاكــي لدى 

املواطنني واملقيمني.
ــيـــوم االول نحو  وبـــلـــغ اســتــهــاك الــكــهــربــاء فـــي الـ
6.4 ألـــف مــيــجــاواط بينما بــلــغ فــي الــيــوم الــثــانــي 
للشهر الفضيل نحو  3.32 ألف ميجاواط ليسجل 
انــخــفــاضــا فــي الــيــوم الــخــامــس مــن رمــضــان بنحو 

5.97 ألف ميجاواط.
أما استهاك املاء في األسبوع األول لرمضان كان 
مستقرا نسبيا ويــرى مستهلكون بــأن ذلــك يعود 
لحمات التوعية التي يقودها برنامج ترشيد منذ 
انطاقه حيث سجل استهاك املياه في اليوم االول 
377.3 مــلــيــون جــالــون مــيــاه ونــحــو 380.8 مليون 
ــيـــوم الــثــالــث لــيــنــخــفــض الــــى 363.9  ــالـــون فـــي الـ جـ

مليون جالون في اليوم الخامس.
هــذه األرقـــام في األســبــوع األول تــدل على استقرار 
في استهاك الكهرباء واملاء، وبالتزامن مع الشهر 
الفضيل أطلقت املؤسسة العامة القطرية للكهرباء 
واملاء »كهرماء« الحملة الرمضانية أصبحنا أقرب 
فــي نسختها الثانية، والــتــي تتضمن العديد من 
األنشطة والفعاليات التوعوية والتثقيفية خال 

الشهر الفضيل.
 وتشمل الحملة مسابقة فكر مع ترشيد من خال 
البرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة ترشيد 
تــلــفــزيــون قــطــر ومنصات  والــتــي سيتم بثها عــبــر 
الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي لــكــهــرمــاء وتــرشــيــد طـــوال 

الشهر الكريم.
وتهدف املسابقة إلى توعية وتثقيف جميع فئات 
املجتمع بأساليب وطــرق ترشيد الكهرباء واملــاء 
والحفاظ على البيئة والــعــادات السليمة لخفض 
االستهاك وتقليل الهدر من خال عدد من املواقف 
التي تتضمنها الحلقات مع أسئلة عن املمارسات 

الصحيحة.

استهالك رمضان 

ــاه خـــال  ــ ــيــ ــ ــكــــهــــربــــاء واملــ ــهــــاك الــ ــتــ وبـــالـــنـــظـــر الســ
األســـابـــيـــع الــثــاثــة املــاضــيــة مـــن رمـــضـــان نــجــد أن 
اســتــهــاك املــيــاه فــي األســبــوع االول لــرمــضــان بلغ 
حوالي 2.258 مليار جالون مقارنة بحوالي 2.683 
مليار جــالــون فــي األســبــوع الــثــانــي، ونــحــو 2.666 
مليار جالون مياه في األسبوع الثالث من الشهر 

الكريم.
أمـــا اســتــهــاك الــكــهــربــاء خـــال األســـبـــوع األول من 
ــاواط مــقــارنــة  ــيـــجـ ألــــف مـ رمـــضـــان وصــــل 37.615 
بنحو  44.545 ألف ميجاواط في األسبوع الثاني 
لرمضان ووصل في األسبوع الثالث حوالي 44.47 

ألف ميجاواط.
وخال احتفال )كهرماء( السنوي السابع لبرنامج 
تــرشــيــد أعــلــن ســـعـــادة املــهــنــدس عــيــســى بـــن هــال 
الكواري رئيس املؤسسة العامة القطرية للكهرباء 
ــاء »كــهــرمــاء« أن بــرنــامــج »تــرشــيــد« تمكن من  واملــ
خفض استهاك الكهرباء واملــيــاه بــصــورة كبيرة 
األمر الذي حقق وفرا ماليا للدولة بلغ حوالي 1.75 

مليار ريال.
وأضــــاف الـــكـــواري، أن خــفــض اســتــهــاك الــكــهــربــاء 
واملاء أدى لتحقيق وفر في الغاز الطبيعي بحوالي 
60642 مــلــيــون قـــدم مــكــعــبــة وخــفــض االنــبــعــاثــات 
ــي )ثـــــاثـــــة مـــايـــني  ــوالــ ــحــ ــارة بــ ــ ــــضــ الـــكـــربـــونـــيـــة الــ
وستمائة ألف طن(، مؤكدا أن هذا األمر جاء نتاجا 

لبرامج ومبادرات عديدة قامت بها كهرماء.
وأفــــــاد بــــأن جـــهـــود كـــهـــرمـــاء مـــن خــــال الــبــرنــامــج 
الوطني »ترشيد«، جــاءت ضمن سعي دولــة قطر 
ــة حــديــثــة قــائــمــة عــلــى اقــتــصــاد املــعــرفــة  لــبــنــاء دولــ
ــادر الـــطـــاقـــة وقـــــــادرة عــلــى الــتــفــاعــل  وتـــنـــويـــع مـــصـ
لــرؤيــة قطر  اإليــجــابــي مــع متطلبات العصر وفــقــا 
2030 واســتــراتــيــجــيــة الــتــنــمــيــة الــوطــنــيــة الــثــانــيــة 

.2022-2018
وكـــشـــف املـــهـــنـــدس عـــبـــد الـــعـــزيـــز الـــحـــمـــادي مــديــر 
إدارة الترشيد وكــفــاءة الطاقة باملؤسسة العامة 
ــاء، خــال تصريحات صحفية علي  للكهرباء واملــ
هــامــش االحــتــفــال الــســنــوي بــبــرنــامــج تــرشــيــد، أن 

البرنامج قلص في مرحلته األولى معدل استخدام 
الفرد بـ %18 للماء و%17 في الكهرباء، مؤكدا أن 
البرنامج نجح لحد الساعة في الوصول إلى كامل 
األهــداف التي أسس من أجلها، مشيدا بالتجاوب 
الكبير مــن طـــرف املــواطــنــني واملــقــيــمــني عــلــى أرض 
قــطــر مـــع بـــرنـــامـــج تـــرشـــيـــد، وذلـــــك بــفــضــل الــعــمــل 
التوعوي الكبير التي تقوم به مختلف الجهات من 

أجل نشر هذه الثقافة في املجتمع.

»خليك شريك في الترشيد«

في يوليو 2016 أطلقت كهرماء عددًا من املبادرات 
واملـــشـــاريـــع الــنــاجــحــة مـــن بــيــنــهــا خــدمــة الــرســائــل 
الــنــصــيــة الــقــصــيــرة لــتــوعــيــة كــافــة املــشــتــركــني ذوي 
ــهـــاك األعــــلــــى فــــي الـــقـــطـــاع الــســكــنــي بــنــمــط  ــتـ االسـ
اســتــهــاكــهــم الــشــهــري مــن الــكــهــربــاء واملــــاء وقيمة 

الفاتورة املحددة.
قــال محمد يوسف إن كهرماء استطاعت أن ترفع 
الوعي لــدى الجمهور من خــال اطــاق العديد من 
املبادرات مثل )خليك شريك في الترشيد( كإحدي 
مبادرات )ترشيد( للحد من هدر املوارد والتوعية 
بأهمية املــحــافــظــة عــلــى الــكــهــربــاء واملــيــاه وكــفــاءة 
استخدامها والتنبيه في حالة تجاوز االستهاك 
املعدل األمثل وتعريفهم بما تقدمه الدول من دعم 

لخدمتي الكهرباء واملاء.
ــادرات كــمــا يـــقـــول يـــوســـف ســاهــمــت في  ــ ــبـ ــ هــــذه املـ
تغيير نمطه السلوكي باعتبار أحــد املستهلكني 
في القطاع السكني وصــار أكثر وعيا في إصاح 
الــتــســريــبــات فــي املــنــزل فــي حـــال اكــتــشــف تــجــاوزه 
، وكـــذلـــك إغـــــاق املـــعـــدات 

ً
لــاســتــهــاك املـــيـــاه مـــثـــا

الكهربائية غير الضرورية وغيرها من االجراءات 
االحــــتــــرازيــــة الـــتـــي تــعــمــل عــلــى تــرشــيــد اســتــهــاك 

الطاقة في السكن.

إحصاءات

ــلــــت عـــلـــيـــهـــا  ــــي حــــصــ ــتــ ــ ــاءات الــ ـــ ــــصــ ــــاحـــ ـــ ــا ل ـــ ـــــقــ ووفــ
ــادرة خــلــيــك شـــريـــك فــي  ــ ــبـ ــ »رمـــضـــانـــيـــات » فـــــإن مـ
الــوفــورات مــن خفض  الترشيد حققت العديد مــن 
الــغــاز أو خفض االنــبــعــاثــات الكربونية  اســتــهــاك 
لــلــوفــورات املــالــيــة، وبالنسبة  الـــضـــارة بــاالضــافــة 
للكهرباء حققت وفورات بنحو 48.613 جيجاواط 
الــســاعــة ونــحــو 808 قـــدم مكعب مــن استهاك  فــي 
الــغــاز الطبيعي و45.6 مليون طــن مــن االنبعاثات 
ــــورات الــكــهــربــاء نــحــو 19.75  الـــضـــارة لــتــصــبــح وفــ

مليون ريال.
أمــــا بــالــنــســبــة لــلــمــيــاه فــحــقــقــت املــــبــــادرة وفـــــورات 
تقدر بنحو 2.96 مليون متر مكعب و 42.43 قدم 
الــغــاز الطبيعي و24.27 ألف  مكعب مــن اســتــهــاك 
الــضــارة واجمالي  طــن مــن االنــبــعــاثــات الكربونية 
25.22 مليون ريال من الوفر املالي. بالتالي يصبح 
اجمالي وفورات مبادرة خليك شريك في الترشيد 
الــطــبــيــعــي و69.878  الـــغـــاز  نــحــو 850.43 طـــن مـــن 
مليون مــن اإلنبعاثات الكربونية و44.97 مليون 

ريال.

3 أسابيع  ألف ميجاواط و7.6 مليار جالون االستهالك                        خالل   126.6              

»ترشيد« ينجح في خفض استهالك الكهرباء           والماء برمضان

¶ توفير 1.175 مليار ريال لبرنامج ترشيد 2018

¶ المؤسسة العامة للكهرباء والماء

¶ المهندسة هيفاء عبدالله المرزوقي¶  المهندس عبدالعزيز محمد القطابري

شوقي مهدي

املــرزوقــي، من إدارة  قالت املهندسة هيفاء عبدالله 
التحكم الكهربائي في شؤون شبكات الكهرباء في 
)كهرماء( أن املؤسسة استعدت بشكل جيد لشهر 
رمضان الكريم وفصل الصيف كما تم االعداد لهذه 
الــوقــت الحالي  الــفــتــرة منذ الصيف املــاضــي حتي 
الــنــاحــيــة التنفيذية او االداريـــــة، مشيرة  مــن حــيــث 
الى أن املنظومة الكهربائية التي تضم ثاثة اقسام 
وهـــي تــولــيــد الــكــهــربــاء وشــبــكــتــي الــنــقــل والــتــوزيــع 
حتى تصل الكهرباء للمستهلك وتــم التنسيق مع 
الــجــهــات الــفــنــيــة الــتــي أكـــدت اســتــعــداداتــهــا لتلبية 
ــتـــهـــاء مــــن صــيــانــة  ــة لـــانـ ــافــ ــيــــاجــــات بــــاإلضــ ــتــ االحــ
املــولــدات أو التوربينات التي تولد الكهرماء، وتم 
وضع جدول لصيانة املحطات الفرعية والرئيسية.

وتـــحـــدث املــهــنــدس عــبــدالــعــزيــز مــحــمــد الــقــطــابــري 
رئيس قسم تحكم املياه في كهرماء عن استعدادات 
كــهــرمــاء لــفــصــل الــصــيــف قـــائـــا إن فــصــل الــصــيــف 
أحـــد الــتــحــديــات الــتــي تــواجــه كــهــرمــاء خــاصــة وان 
الفصل يشهد زيــادة في الطلب علي املياه بجانب 
كثرة األعــطــال الفنية مقارنة بفصل الشتاء ولكن 
تم االستعداد بشكل جيد الستقبال فصل الصيف 
حــيــث تــم االنــتــهــاء مــن جــمــيــع اعــمــال الــصــيــانــة في 
ــبـــار جــمــيــع املـــعـــدات  ــتـ ــم اخـ ــ مـــحـــطـــات الــتــحــلــيــة وتـ
واالجـــهـــزة فـــي املــحــطــات لــلــتــأكــد مـــن قــدرتــهــا على 

تلبية االحتياجات املطلوبة.

واضاف القطابري إنه من ضمن االستعدادات التي 
قــامــت بها كــهــرمــاء هــي االنــتــهــاء مــن جميع اعمال 
الصيانة علي شبكات النقل والــتــوزيــع ومحطات 
الـــضـــخ والــتــخــزيــن بـــاالضـــافـــة لـــزيـــادة عــــدد الــفــرق 
الــفــنــيــة فـــي املــــواقــــع الـــخـــارجـــيـــة كـــمـــراكـــز االتـــصـــال 
والـــطـــوارئ، وســاعــد دخـــول الــخــزانــات الــكــبــري في 
الــخــدمــة قــبــل فــصــل الــصــيــف فــي تــعــزيــز واســتــقــرار 
األمن املائي وفي رفع املخزون االستراتيجي للدولة 
وهـــذا بفضل الــدعــم الـــذي تــقــدمــه الــحــكــومــة لقطاع 

املياه.

خطط مستقبلية

ويضع البرنامج خططا مستقبلية واعــدة بحلول 
الــفــرد من  2022 تتمثل فــي خفض معدل استهاك 
املياه بمقدار %10 ونحو %6 من الكهرباء واعتماد 
ــبــــات الــكــهــربــائــيــة  ــركــ ســـيـــاســـة واســـتـــراتـــيـــجـــيـــة املــ
الهجينة بــنــهــايــة الــعــام الـــجـــاري وتــضــمــني قــانــون 
البناء القطري مواد الترشيد وكفاءة الطاقة مواد 

إلزامية.
وايضا يعمل البرنامج على اعتماد لوائح الترشيد 
ة الـــطـــاقـــة لـــأجـــهـــزة الــكــهــربــائــيــة بـــالـــدولـــة  وكــــفــــاء
وغـــيـــرهـــا مـــن األهـــــــداف األخــــــرى الـــتـــي تــعــمــل على 

خفض الطاقة بالدولة.

استعدادات مبكرة لفصل الصيف 
وشهر رمضان

ة  وحـــقـــق الـــبـــرنـــامـــج الـــوطـــنـــي لــتــرشــيــد وكـــفـــاء
الطاقة )ترشيد( الذي أطلقته املؤسسة العامة 
القطرية للكهرباء واملاء )كهرماء( تحت الرعاية 
الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم 
بن حمد آل ثاني أمير الباد املفدى، في ابريل 
2012 الـــعـــديـــد مـــن االنــــجــــازات خــــال مــرحــلــتــه 

االولى التي انتهت في 2017.
وفـــي الــعــام املــاضــي 2018 فــي املــرحــلــة الثانية 
لــلــبــرنــامــج  بــلــغ انــخــفــاض اســتــهــاك الــكــهــربــاء 
نحو 6295 جيجاواط ساعة فيما بلغ خفض 
استهاك املياه نحو 33.22 مليون متر مكعب 
وانــخــفــضــت االنـــبـــعـــاثـــات الــكــربــونــيــة الـــضـــارة 

3.66 مليون طن فيما انخفض استهاك الغاز 
الطبيعي املسال نحو 60.64 مليار قدم مكعب 
من الغاز ليبلغ حجم الوفر املالي نحو 17.53 
مليار ريــال فــي 2018. وبــالــرغــم مــن التحديات 
التي شهدتها قطر منذ الحصار الجائر وما 
أعقبها خــال عــامــي 2017 و 2018 مــن جهود 
لــلــقــيــادة الــرشــيــدة اســفــرت عــن طــفــرة صناعية 
وزراعـــيـــة كــبــرى صــاحــبــهــا زيـــــادة حـــوالـــي %3 
من إجمالي استهاك املياه بالدولة وأكثر من 
2% من استهاك الكهرباء إلدارة هذه املصانع 
املــنــتــجــة بــاالضــافــة لتنفيذ مــشــاريــع  واملــــــزارع 

اخرى للبنية التحتية ومشاريع كأس العالم.

ترشيد باألرقام
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ــا تــتــجــه  ــدمـ ــنـ عـ
ــة  ــقـ ــطـ ــنـ إلـــــــــــى مـ
»جــــــــوســــــــيــــــــو« 
التي تعتبر من 
أهم املناطق العلمية والثقافية وفيها 
جامعة »السوربون« الحديثة ومعهد 
الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي واملـــكـــتـــبـــات الــعــربــيــة 
وتــــطــــل فــــي فـــضـــائـــهـــا مــــأذنــــة مــســجــد 
بــــاريــــس الــكــبــيــر بـــطـــرازهـــا املـــعـــمـــاري 
الــطــراز املعماري  الـــذي يمثل  الجميل 
في املغرب حتى تتخيل أنك في مدينة 
ــة مـــثـــل فـــــاس أو الـــقـــاهـــرة أو  ــيـ إســـامـ

القيروان أو وهران.
ففي ساحة املسجد تجتمع كل األلوان 
واألجــنــاس، املسلم العربي إلــى جانب 
األفريقي والتركي والهندي والفارسي 
ليؤدوا الصاة جماعة مع أذان املغرب. 
يـــوحـــدهـــم اإلســـــــام ويــجــمــعــهــم شــهــر 
رمــضــان املــبــارك فــي الــصــاة والعبادة 
يـــوزع العاملون في  املــغــرب  ومــع أذان 
املــســجــد كـــأس الــلــن مـــع حــبــات التمر 
على املصلني عند أذان املغرب كما هي 
العادة في كل املساجد الفرنسية التي 
تتوزع في مختلف املناطق الباريسية 
والــضــواحــي الــبــاريــســيــة حــيــث توجد 
املصليات الصغيرة واملساجد واملراكز 

اإلسامية الكبرى.
ــثـــر مــــن 400  فـــفـــي بــــاريــــس وحــــدهــــا أكـ
مسجد ومصلى منها مراكز إسامية 
ــاريــــس الــكــبــيــر  كـــبـــرى مـــثـــل مــســجــد بــ
الذي بني العام 1926 وهو أكبر مركز 
إسامي ديني وثقافي ويتميز بجمال 
ــارتــــه وحــــدائــــقــــه وصـــــاالتـــــه الـــتـــي  ــمــ عــ
تــحــتــوي املــكــتــبــة اإلســـامـــيـــة وأخــــرى 
ــرات  ــاضـــ ــحـــ لــــلــــشــــؤون الــــثــــقــــافــــيــــة واملـــ
الدينية إضافة ملدرسة لتعليم األطفال 
اللغة العربية وأخرى لتدريس اإلسام 
ومــلــحــقــات املــســجــد مــثــل صــالــة لعقد 
ــم  ــراسـ الـــــقـــــرآن لــلــمــســلــمــني وأخـــــــــرى ملـ
ــة ملــلــحــقــات  ــ ــافـ ــ ــاق اإلســـــــــام إضـ ــنــ ــتــ اعــ
املسجد الخارجية مثل املطعم واملقهى 
الـــشـــرقـــي الـــــذي تـــقـــدم فــيــه الــحــلــويــات 
املــغــربــيــة والـــشـــاي بــالــنــعــنــاع، وتعقد 
الجمعيات اإلسامية ندوات إسامية 
كل سنة مع اإلفطار الرمضاني تدعو 
إليه وجوها من املفكرين واإلعاميني 
الــعــرب والفرنسيني. ومسجد باريس 
ــــراث  ــتـ ــ مـــــن األمــــــاكــــــن املـــصـــنـــفـــة مـــــن الـ
الوطني الفرنسي لتاريخه وأهميته 
كــمــرجــع ديــنــي لــلــجــالــيــات اإلســامــيــة 
ــاء الجمعيات  حيث يجتمع فيه رؤسـ
ــداء املـــســـاجـــد الـــكـــبـــرى  ــ ــمـ ــ ــة وعـ ــ ــمـ ــ واألئـ
لــإعــان عــن رؤيــــة الــهــال وبــــدء شهر 
الــصــوم حــيــث يعلن عميد املــســجــد د. 
ــام جــمــع من  ــ دلـــيـــل أبــــو بــكــر الــخــبــر أمـ
ــــام الــفــرنــســيــة والــعــربــيــة  وســـائـــل اإلعـ
خاصة منها اإلذاعات التي تزف الخبر 
ملستمعيها مــع التهاني بــبــدء الشهر 
املـــبـــارك. ومـــن املــســاجــد الــكــبــرى الــتــي 
لــه- الشيخ الشعراوي  أسهم -املــغــفــور 
في وضع حجر األساس لها في بداية 
ــفــــري«، وكـــان  الــثــمــانــيــنــات مــســجــد »أيــ
للمملكة العربية السعودية دور مهم 
املــراكــز  فــي تمويل بنائه، ويعتبر مــن 
ــبــــرى بــعــد  ــكــ ــيـــة اإلســــامــــيــــة الــ ــافـ ــقـ ــثـ الـ
مسجد ليون الكبير ويقع في ضاحية 
ايـــفـــري الـــتـــي يــســكــنــهــا عــــدد كــبــيــر من 
املـــغـــاربـــة. وهـــنـــاك مــســجــد الـــدعـــوة في 
بـــاريـــس الـــعـــاشـــرة ومــســجــد أرجــنــتــني 
ومــســجــد مــونــت الجــولــي وتــتــوزع في 
ضواحي باريس. وحسب اإلحصاءات 
ــدد املــســاجــد فـــي فــرنــســا إلــى  يــصــل عــ

)1554( مسجدا.

وتــشــهــد املـــســـاجـــد إقـــبـــاال واســـعـــا من 
ــلــــى مـــــــدى أيـــــــــام الـــشـــهـــر  املـــســـلـــمـــني عــ
الــفــضــيــل، وفــــي أيــــام الــجــمــعــة يضطر 
ــــرش الــســجــاد  ــــى فـ بـــعـــض املـــســـاجـــد إلـ
ــي الــــطــــرقــــات والـــســـاحـــة  ــ ــر فـ والــــحــــصــ
املـــقـــابـــلـــة لــتــســتــوعــب أعـــــــداد املــصــلــني 
الكبيرة.  وتــقــام الشعائر الدينية من 
ــــاوة الـــقـــرآن  ــاد ديـــنـــي وتــ ــ ــ وعــــظ وإرشـ
وصاة التراويح كل ليلة حيث يؤمها 
ــــدد كــبــيــر مــــن الـــصـــائـــمـــني لــيــفــطــروا  عـ
ــلــــى كـــــــأس مـــــن الــــلــــن والــــتــــمــــر قــبــل  عــ
صــــاة املـــغـــرب، كــمــا ان هـــنـــاك الــكــثــيــر 
مــــن املــــتــــردديــــن عـــلـــى طــــاولــــة اإلفـــطـــار 
الـــرمـــضـــانـــيـــة الـــتـــي يـــقـــدمـــهـــا املــســجــد 
الـــــذيـــــن ال يــســتــطــيــعــون  لـــلـــصـــائـــمـــني 
الـــوصـــول الـــى بــيــوتــهــم الــبــعــيــدة وقــت 
ــمــــال  ــعــ ــراء والــ ــ ــقـ ــ ــفـ ــ الـ مـــــن  اإلفــــــطــــــار أو 
والــطــلــبــة.  ويــشــيــر إمــــام مــســجــد عمر 
بــن الــخــطــاب إلـــى اهــتــمــام املــســجــد كل 
ــام بـــإجـــراء مــســابــقــة كــبــرى لــأطــفــال  عـ
الــكــريــم ويــشــارك فيها  الــقــرآن  لترتيل 
عدد كبير من األطفال يأتون خصيصا 
من فرنسا وبلجيكا وهولندا، وتقدم 
الـــهـــيـــئـــات والـــجـــمـــعـــيـــات اإلســـامـــيـــة 
املــشــاركــة فــي تنظيم املسابقة الهدايا 

التشجيعية للفائزين.

 رمضان في المساجد 
والمصليات

تنتشر ظاهرة بناء املساجد والسعي 
إلى إقامة مجمعات إسامية في املدن 
إلــى ترسيخ معالم  و األحــيــاء، سعيا 
ــذه الــبــقــعــة مـــن األرض،  ــــام فـــي هـ اإلسـ
ويتميز عمران املساجد املبنية حديثا 
الــبــعــض، وغيابها  املــــآذن عــنــد  بقصر 
فــي الــبــعــض اآلخــــر، خــافــا للمساجد 
املشيدة قديما؛  فمثا مسجد “أفــري 
كوركورون” الذي بناه الحسن الثاني 
الـــلـــه ســنــة 1985 يحمل  ســـنـــة  رحـــمـــه 

أطول منارة مسجدية في أوربا.
تــــشــــرف عــــلــــى املــــســــجــــد جـــمـــعـــيـــة لــهــا 

ــدى  ــة لــ ــ ــ ــودعـ ــ ــ ــا ولــــوائــــحــــهــــا املـ ــهـ ــمـ نـــظـ
ــة،  ــتــــصــ ــة املــــخــ ــ ــيـ ــ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ ــات الـ ــ ــهــ ــ ــجــ ــ الــ
وينتخب املنتسبون إدارتــهــا لتتولى 
ــيـــيـــر شــــــــــؤون املــــســــجــــد وتـــمـــثـــيـــل  تـــسـ

املسلمني لدى السلطات املحلية.
فــــي كــونــه  املـــســـجـــد  ال يــنــحــصــر دور 
مكانا ألداء الصلوات فحسب، بل هو 
مــؤســســة لــلــتــعــلــيــم والـــفـــتـــوى ولــجــمــع 
الــصــدقــات وتــوزيــعــهــا عــلــى الــفــقــراء و 

مكانا إلفطار الصائم.
ال يسمح للمساجد برفع األذان خارج 
أســــورة الــبــنــايــة، ومـــع ذلـــك تتضاعف 
الــنــداء وخاصة   أعـــداد املصلني ملبني 
فــــي شـــهـــر رمــــضــــان الـــكـــريـــم، فــتــضــيــق 
قاعات الصاة عن استيعاب الجموع 

في الجمع والتراويح.
تــســتــقــدم بــعــض الــجــمــعــيــات الــقــائــمــة 
على املــســاجــد أئــمــة لــصــاة الــتــراويــح، 
غالبيتهم من املغرب والجزائر، بينما 
يـــحـــرص بــعــضــهــا عــلــى اكـــتـــتـــاب أئــمــة 
فرنسيني من خريجي املعهد األروبــي 
لــلــعــلــوم اإلنــســانــيــة ســعــيــا لــتــعــزيــز ما 

يسمى بـ »اإلسام الفرنسي«.

ليلة »القدر«

يــعــتــقــد بـــعـــض املـــســـلـــمـــني، وخــصــوصــا 
الــقــادمــني مــن املــغــرب اإلســامــي، أن ليلة 
السابع والعشرين من رمضان هي ليلة 
القدر، معتمدين على أقوال بعض علماء 
الليلة بأكملها،  األمــة، فينهضون لقيام 
حتى طلوع الفجر، وتشكل هذه الفرصة 
مــنــاســبــة مــهــمــة لــلــجــمــعــيــات اإلســامــيــة 
لجمع التبرعات قصد بناء املساجد أو 

املدارس اإلسامية.

انتعاش الدعوة 
وسوق »الحالل«

يـــشـــكـــل مــــقــــدم شـــهـــر الـــصـــيـــام مــنــاســبــة 
لــلــحــديــث عـــن اإلســــــام وفـــتـــح نــقــاشــات 
حــول وجـــود الخالق سبحانه وتعالى، 

ومــفــهــوم الــتــديــن وغـــيـــره مـــن املــواضــيــع 
التى ال يفضل غالبية الفرنسيني -عادة- 
الــنــقــاش فــيــهــا، إذ أن الــفــرنــســي الــعــادي 
يكره الحديث عــن الــديــن والــتــديــن، ربما 
نــتــيــجــة النـــعـــكـــاســـات تــــاريــــخ الــكــنــيــســة 
وتــاعــبــهــا بــعــقــول عــــوام الـــقـــوم. ونــظــرا 
لــــــأرقــــــام الـــقـــيـــاســـيـــة ملــــعــــامــــات ســــوق 
ــــال«.. تــتــنــافــس املـــحـــات الــفــرنــســيــة  ــ »حـ
ــلـــمـــواد الـــغـــذائـــيـــة قـــبـــل بـــدايـــة  ــبـــرى لـ ــكـ الـ
شهر رمضان بأيام في تخصيص ركن 
خاص باملواد الغذائية األكثر استعماال 
مـــن طــــرف املــســلــمــني؛ كــالــلــحــوم الــحــال 
وغيرها، كما أن غالبية  مطاعم »حال« 
املعروفة محليا بكباب توصد أبوابها 
نتيجة ضعف اإلقبال عليها خال شهر 

الصيام.

عمد فرنسيون 
على مائدة اإلفطار

توفر أغلب بلديات املدن التى ال توجد 
فــيــهــا مـــســـاجـــد قــــاعــــات فــــي املـــركـــبـــات 
لــلــمــســلــمــني ألداء صـــاة  الـــريـــاضـــيـــة 

التراويح والعيدين.
فـــي إحــــدى الـــســـنـــوات املــاضــيــة امــتــنــع 
عــمــدة مــن الــيــمــني املــتــطــرف عــن إعـــارة 
قاعة لجمعية للمسلمني ألداء الصاة، 
ــده لــدى  فــرفــعــت الــجــمــعــيــة دعـــــوى ضــ
ــرة  بـــإلـــزام  ــ ــيـ ــ املـــحـــكـــمـــة، فــحــكــمــت األخـ
ــوم لــصــاة  الــبــلــديــة تــوفــيــر قــاعــة كـــل يـ
املــوعــد  تـــأخـــر عـــن  الـــتـــراويـــح وأن أي 
يــلــزم العمدة بتعويض مــادي  املــحــدد 
لــلــجــمــعــيــة، كــمــا يـــتـــنـــاول بــعــض عمد 
البلديات اإلفطار ليلة من ليالي الشهر 
الكريم مع املسلمني في املسجد الكبير 

التابع للبلدية كتقليد سنوي.

 توزيع وجبات 
مجانية للفقراء

تــتــنــافــس الجمعيات  وخـــال رمــضــان 

ــوزيـــع  ــلـــى تـ ــة عـ ــ ــيـ ــ ــــامـ ــة واإلسـ ــيـ ــربـ ــعـ الـ
وجــبــات مجانية للفقراء واملهاجرين 
غــــيــــر الــــشــــرعــــيــــني ومــــــــن ذلــــــــك خــيــمــة 
الــتــي تعتمد على  »شــوربــة للجميع« 
الـــتـــبـــرعـــات مــــن املـــواطـــنـــني بــاخــتــاف 
ديـــانـــاتـــهـــم لــخــلــق جــــو مــــن الــتــعــايــش 
داخــل املجتمع الواحد ويؤمها يوميا 

700 شخص.
 واعتمدت معظم شــركــات االتــصــاالت 
الــفــرنــســيــة تــقــنــيــات عــــدة لـــإعـــان عن 
مــواعــيــد اإلفـــطـــار واإلمــــســــاك. فــالــقــنــاة 
لـــوكـــال« تــبــث األذان  الــتــلــفــزيــونــيــة »ال 
ــة فـــــي الــــدولــــة  ــقـ ــابـ ــلـــة الـــشـــهـــر كـــسـ طـــيـ

العلمانية.
ــائـــل اإلعــــــام الــنــاطــقــة   كــمــا تـــقـــدم وسـ
بالعربية برامجها لتتواءم مع حلول 

رمضان.

دور المجلس الفرنسي 
للديانة اإلسالمية 

 املجلس الفرنسي للديانة اإلسامية 
ومكوناته كـ »تجمع مسلمي فرنسا« 
يـــقـــوم بـــــدور فـــي غـــايـــة األهـــمـــيـــة في 
تــأطــيــر وتــوجــيــه املــصــلــني والجالية 
ــذا الـــشـــهـــر، وذلــــك  ــ ــــال هـ املــســلــمــة خـ
ــذا الــشــهــر  ــ ــدء هــ ــ بـــتـــحـــديـــد تــــاريــــخ بــ

وموعد نهايته.
بـــدأ يتمأسس بتنظيم   أن »تــقــلــيــدا 
إفطار مفتوح لكل املكونات الوطنية 
مــــن مــمــثــلــي الـــســـلـــطـــات الــعــمــومــيــة، 
ممثلي مختلف الديانات، مسؤولي 
ــد والـــجـــمـــعـــيـــات الـــثـــقـــافـــيـــة  ــاجــ املــــســ

والعباداتية إلى آخره«.
 »هذا النوع من اإلفطار يكون فرصة 
ــل مــعــرفــة  ــ ــتـــشـــاف الـــديـــنـــي ألجــ لـــاكـ
ــة مـــــن قــــبــــل اآلخــــــــر لــعــمــلــيــة  ــدمـ ــقـ ــتـ مـ
ــتـــي تــعــتــبــر مــــن الـــركـــائـــز  الـــصـــيـــام الـ
الـــخـــمـــســـة لـــــإســـــام. وتــــكــــون كــذلــك 
فرصة لتذوق طبخ مناطق مختلفة، 
وهــــو مـــا يــعــطــي بـــعـــدا مـــن الــحــفــاوة 

واالحتفالية لهذا اإلفطار«.

رمضان في فرنسا يعيد للمهاجرين األجواء اإليمانية والروحانية
تتنافس الجمعيات اإلسالمية على توزيع وجبات مجانية للفقراء

¶  أجواء رمضان في فرنسا
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تسعى مؤسسة 
الــــــــــــــــرعــــــــــــــــايــــــــــــــــة 
الصحية األولية 
الى رفع مستوى 
الــوعــى الصحي 
ــمـــع مـــــن االضــــــــرار  ــتـ ــــدى شـــــرائـــــح املـــجـ ــ لـ
الوخيمة للتدخني، واالستفادة القصوى 
من شهر رمضان الكريم كفرصة لإلقالع 
ــالـــة  ــا، خــــاصــــة مــــا يـــحـــمـــل مــــن رسـ ــنـــهـ عـ
تربوية في التقوى والتهذيب والتغيير 
إلـــى األفـــضـــل ومــنــاســبــة قــيــمــة للتخلي 
عن العادات الصحية السيئة، واكتساب 
الــعــادات الصحية السليمة ومــن أهمها 
الــنــظــام الــغــذائــي الــســلــيــم والــتــوقــف عن 
الـــتـــدخـــني ومـــمـــارســـة الــــريــــاضــــة، حــيــث 
يساعد على التخلص من السموم خارج 
الجسم، كما يعمل على خفض تخزين 
الــــدهــــون، و بـــاإلضـــافـــة إلــــى ذلــــك، يــعــزز 

الصيام العادات الغذائية الصحية.
ــام  ــيـ الـــصـ ــثــــني أن  ــبــــاحــ الــ بــــعــــض  وأكــــــــد 
يـــســـاعـــد عـــلـــى الـــتـــغـــلـــب عـــلـــى مــشــكــالت 
اإلدمــان للنيكوتني والكافيني وغيرها، 
وعــلــى الــرغــم مــن وجـــود بعض األنظمة 
العالجية التي تساعد على عالج حاالت 
اإلدمــان، إال أن الصيام له دور فعال في 
ــاعـــدة عــلــى الـــتـــوقـــف عـــن الــتــدخــني  املـــسـ
ويــجــب الــتــفــكــيــر فـــي مـــســـاوئ الــتــدخــني 

الصحية.
الــدكــتــور عبد الحميد الحنجى  وأشـــار 
لــلــتــدخــالت املجتمعية  املــعــافــاة  رئــيــس 
الــرعــايــة الصحية األولــيــة أن  بمؤسسة 
هــنــاك عــالقــة وثــيــقــة بــني الــتــدخــني وكــل 

من سرطان الرئة وتليف الكبد وأمراض 
الـــشـــريـــان الــتــاجــي والـــذبـــحـــة الــصــدريــة 
وســرطــان الــفــم، والــبــلــعــوم، والــحــنــجــرة، 
ــراض أخـــرى عــديــدة، وعــنــد احــتــراق  وأمــ
الــســيــجــارة يــحــدث تــفــاعــل ويــنــتــج عنه 
ــادة كــيــمــيــائــيــة بشكل  أكــثــر مـــن 7000 مــ
عام منها 69 مادة مسرطنة، وال تختلف 
الــســجــائــر عـــن الــشــيــشــة، فــكــالهــمــا لــديــه 
مستويات عالية من مسببات السرطان 
ــيـــام عــلــى  والــــســــمــــوم، ولــــــذا يــعــمــل الـــصـ
املـــنـــاعـــة وتـــقـــويـــة اإلرادة  تــقــويــة جـــهـــاز 
الــذاتــيــة، ويــجــب اغــتــنــام فــرصــة الصيام 

خالل شهر رمضان.

ــوقــــف عــن  ــتــ ــأن الــ ــ ــ ــنــــجــــى بـ ونــــــــوه د.الــــحــ
التدخني يقلل خطر اإلصابة بالنوبات 
القلبية، أما االمــراض الرئوية فالتوقف 
عــن الــتــدخــني يــمــكــن أن يــقــلــل املــزيــد من 
األضرار التي لحقت بالرئتني، ويالحظ 
العديد من املدخنني الذين يعانون من 
املــزمــن والبلغم حـــدوث تحسن  السعال 
فـــي هــــذه األعـــــــراض خــــالل الـــعـــام األول 
ــن الــــتــــدخــــني، فــــى حــني  ــتـــوقـــف عــ بـــعـــد الـ
ــتـــدخـــني يــقــلــل مــــن خــطــر  ــن الـ اإلقـــــــالع عــ
اإلصــــابــــة بـــســـرطـــان الــــرئــــة فــــي غــضــون 
خمس سنوات من التوقف عن التدخني،  
وتــدخــني السجائر مــســؤول عــن حوالي 

ــاالت ســــرطــــان الـــرئـــة  ــ 90 بـــاملـــائـــة مــــن حــ
حيث اإلقالع عن التدخني يقلل من خطر 
اإلصــــابــــة بـــســـرطـــان الــــرئــــة فــــي غــضــون 

خمس سنوات من التوقف.
ــا إلى 

ً
ويـــؤدي اإلقـــالع عــن التدخني أيــض

تــقــلــيــل مـــخـــاطـــر اإلصــــابــــة بــســرطــانــات 
ــرأس والـــرقـــبـــة  ــ ــ ــرى، مـــثـــل ســــرطــــان الـ ــ ــ أخـ
واملريء والبنكرياس واملثانة، وفى حني 
اإلقـــــالع عـــن الــتــدخــني مــفــيــد حــتــى بعد 
تشخيص أحـــد هـــذه الــســرطــانــات، ألنــه 
يــقــلــل مــن خــطــر اإلصـــابـــة بــســرطــان ثــان 
وقد يحسن فرصة النجاة من السرطان 
الــهــضــمــيــة  الـــقـــرحـــة  ــا مــــرض  ــ األول، وامـ

-اإلقـــــــــالع عــــن الـــتـــدخـــني يـــقـــلـــل مــــن هـــذا 
الخطر ويزيد من معدل التئام القرحة، 
إذا تـــطـــورت الـــقـــرحـــة، والـــتـــدخـــني يــزيــد 
مـــن هــشــاشــة الــعــظــام ويـــزيـــد مـــن خطر 
االصـــابـــة بــكــســور الـــــورك لــــدى الــنــســاء، 
والــتــوقــف عــن الــتــدخــني يــبــدأ فــي عكس 
ــوالـــي 10 ســـنـــوات،  ــذا الــخــطــر بــعــد حـ هــ
كما لوحظ زيــادة هشاشة العظام لدى 

املدخنني من الذكور.
كــمــا ان الــنــســاء الــحــوامــل الــالئــي يدخن 
لديهن خطر متزايد إلنجاب طفل يعاني 
الــوزن، حيث التدخني يسبب  من نقص 
تجاعيد الجلد املبكرة ويزيد من خطر 
حـــــدوث مــشــاكــل جــنــســيــة )مـــثـــل الــعــجــز 
الجنسي(. اإلقالع عن التدخني يقلل من 
خــطــر هـــذه الـــظـــروف، والبــــد مــن الــرغــبــة 
املــدخــن باملحاولة الجادة  وااللــتــزام مــن 
للتوقف عــن الــتــدخــني. وخــتــامــا دعـــا د. 
ــال على  الــحــنــجــى الــــى ضــــــرورة اإلتــــصــ
خط املساعدة »حياك« 107 ألخذ موعد 
في عيادة التوقف عن التدخني بمراكز 
غــرافــة الــريــان الــصــحــي، مــركــز مسيمير 
ــــي، مـــــركـــــز عــــمــــر بــــــن الـــخـــطـــاب  ــــحـ ــــصـ الـ
ــر الـــصـــديـــق  ــكــ ــز أبـــــــو بــ ــ ــركـ ــ الــــصــــحــــي، مـ
الصحي، مركز الضعاين الصحي، مركز 
روضــــة الــخــيــل الــصــحــي، مــركــز الــشــمــال 
الــصــحــي، مــركــز لعبيب الــصــحــي، مركز 
ــز جـــامـــعـــة قــطــر  ــركـ الــــوكــــرة الـــصـــحـــي، مـ
الصحي، حيث يتوفر في عيادة التوقف 
عن التدخني األدويــة وبدائل النيكوتني 
والــتــي تــســاعــد عــلــى اإلقــــالع عــن تــنــاول 

التبغ والتوقف عن التدخني.

الصيام فرصة لإلقالع عن التدخين وتجنب األمراض وأبرزها السرطان
رئيس المعافاة للتدخالت المجتمعية في »الرعاية الصحية«.. د.الحنجي:

يعد الشاي األخضر، ويسمى بالشاي الياباني، أحد 
أثــنــاء التصنيع  القليلة  الــشــاي ذي األكـــســـدة  أنــــواع 
على عكس الشاي األحمر، ويتكون من عدة عناصر 
ــة لــجــســم اإلنــــســــان، ولـــقـــد عــرفــه  ــروريــ كــيــمــيــائــيــة ضــ

اإلنسان منذ العصور القديمة.
وتعد دول الصني والفيتنام واليابان الدول الرئيسة 
بإنتاجه، ويــتــم استخدامه بــعــدة طــرق مــثــل: تناوله 
كــشــراب ساخن بعد تخميره، أو أخــذ مستخلصاته 
ككبسوالت، ويدخل في صناعة بعض املستحضرات 
الــجــلــديــة، ويــســتــخــدم فـــي بــعــض الــوصــفــات الطبية 
الــطــبــيــعــيــة الــبــديــلــه لـــعـــالج بــعــض األمــــــــراض؛ لــذلــك 
يجب أن يكون مقدمو الرعاية الصحية على معرفة 
كاملة باملعالجات التكميلية أو البديلة التي توصف 
للمريض لضمان رعاية صحية آمنة، ويعد استخدام 
الـــشـــاي األخـــضـــر مـــن قــبــل الــبــالــغــني آمــــن غــيــر مضر 
ــال اســتــخــدم بــكــمــيــات مــعــقــولــة دون  لــلــصــحــة فـــي حــ
إفــراط زائــد. ومــن فوائد الشاي األخضر في رمضان 
انه يعالج مرض القلب ويقي من السكتات الدماغية 
الــقــلــبــيــة؛ بسبب مساهمته فــي تخفيض  والــنــوبــات 
ــدم. يخفض  ــ نــســبــة الــكــولــســتــرول وتــحــســني تــدفــق الـ
ــــوزن بــحــرق الــســعــرات الـــحـــراريـــة والــــدهــــون. ينظم  الـ
الــســكــر بــالــدم. يــقــوي جــهــاز املــنــاعــة ويــقــي مــن نــزالت 
الـــبـــرد واإلنـــفـــلـــونـــزا؛ بــســبــب احــتــوائــه عــلــى فيتامني 
سي. يقي من اإلصابة بأمراض السرطان. يخفف من 
املــفــاصــل. يخلص مــن حـــاالت الغثيان  الــتــهــاب  آالالم 
عن طريق خلط الشاي األخضر مع الحليب. يخلص 
املـــزاج ويــزيــد النشاط  مــن انتفاخات البطن. يحسن 
والــحــيــويــة. يــحــســن عــمــل الــجــهــاز الــهــضــمــي. يحمي 
األســنــان مــن التسوس. يقي الجلد مــن أضـــرار أشعة 

الشمس.
وباملقابل فان االفراط في شربه يزيد التقيؤ واإلعياء، 
ويــحــفــز املــعــدة عــلــى إفــــراز األحــمــاض لـــدى املصابني 
ــة وضـــغـــط الــــــدم. يــرفــع  ــيـ ــدرقـ بـــاضـــطـــرابـــات الـــغـــدة الـ
الضغط ويزيد نبضات القلب؛ بسبب إحتوائه على 
نسبة عالية مــن مــادة الكافيني. ويتسبب باإلصابة 
بــنــوبــات عصبية. ويــضــعــف امــتــصــاص الــحــديــد في 

حال تم تناوله بكثرة.

الشاي األخضر 

نصيحة اليوم

تــعــتــبــر وجـــبـــة املــعــكــرونــة ســريــعــة الــتــحــضــيــر 
)االنــــدومــــي(، مـــن الــوجــبــات الــســهــلــة وســريــعــة 
ــك ســـوف تــســارع  الــتــحــضــيــر لــلــكــثــيــريــن، إال أنـ

للتخفيف من تناولها حال معرفة أضراها.
ومـــن ابــــرز اضـــرارهـــا احــتــواؤهــا عــلــى الــدهــون 
والــــســــعــــرات، حـــيـــث يـــحـــتـــوي اإلنـــــدومـــــي عــلــى 
الــحــراريــة  الــدهــون والــســعــرات  نسبة عالية مــن 
والصوديوم، ونسبة عالية من األلوان الصناعية 
ــواد الــحــافــظــة، ومـــن هــنــا قــد تــبــدأ مخاطره  ــ واملـ

وتأثيراته السلبية على الصحة.
كما انها تسبب اضرارا للجهاز العصبي، حيث 
يحتوي اإلندومي على امللح الصيني )غلوتاميت 
أحــادي الصوديوم( أو ما يسمى معزز النكهة 
E621، وتــعــتــبــر هــــذه املـــــادة مـــن أخــطــر املــــواد 

إتــالف خاليا  أنها قــد تعمل على  املــضــافــة، إذ 
الدماغ وإضعاف الذاكرة وإضعاف القدرة على 

التركيز وترتبط ببعض أمراض األعصاب مثل: 
مرض الرعاش ومرض الزهايمر. 

للكبد حــيــث يحتوي  ايــضــا  ــدومـــي ضـــار  واالنـ
التى تعمل على  البروبيلني غليكول  على مــادة 
األبــحــاث أن  الشعيرية، وأظــهــرت  حفظ رطــوبــة 
هذه املادة قد تضر الكبد والكلى وكذلك القلب، 
خــاصــة لــــدى األطــــفــــال. والــتــســبــب بــالــســرطــان 
والتأثير السلبي على الصحة النفسية والصداع 
ورفع الكولسترول، كما انه ضار للكلى ويرفع 

ضغط الدم
فـــإذا كنت حريصًا على صحتك حــافــظ على 
االعـــتـــدال فــي تــنــاولــك لــكــافــة األغـــذيـــة، واحـــرص 
على تجنب كل ما هو مصنع وغني بالدهون 

واملواد الحافظة.

ال تبالغ في تناول المعكرونة سريعة التحضير

وسام السعايدة

¶  د. عبد الحميد الحنجي
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ــارك، قــامــت  ــبــ ــان املــ بــمــنــاســبــة شــهــر رمـــضـ
الـــخـــطـــوط الـــجـــويـــة الـــقـــطـــريـــة بـــالـــتـــعـــاون 
مـــع الــشــركــة الــقــطــريــة لــخــدمــات الــطــيــران 
بتوزيع صناديق وجبات اإلفطار على ما 
يقارب 3000 موظف يعملون في خدمات 
الــدولــي، في  الجوي في مطار حمد  النقل 
لــتــكــريــم  ــادرة  ــبــ مــ مـــايـــو 2019، ضـــمـــن   22
املـــوظـــفـــن الـــذيـــن يــعــمــلــون طـــــوال الــنــهــار 

خالل فترة الصيام.
وحضر السيد محمد مرات نورسل، نائب 
القطرية  التنفيذي للشركة  الــرئــيــس  أول 
لــخــدمــات الــطــيــران، وفــريــقــه مــن املــوظــفــن 
في املوقع للمساهمة في توزيع الوجبات 
وقــــــضــــــاء بــــعــــض الــــــوقــــــت مــــــع املــــوظــــفــــن 

العاملن في املطار.
وقــالــت الــســيــدة نــبــيــلــة فــخــري، نــائــب أول 

ــلــــمــــوارد الــبــشــريــة  الـــرئـــيـــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لــ
فــي الــخــطــوط الــجــويــة الــقــطــريــة: »يــشــّجــع 
شــهــر رمــضــان املــبــارك عــلــى تــقــديــم الــعــون 
واملـــســـانـــدة لـــآخـــريـــن، ونـــحـــن نــســعــى من 
خــــالل مـــبـــادرة تـــوزيـــع صــنــاديــق وجــبــات 
ــــى مـــســـانـــدة مــوظــفــيــنــا الـــذيـــن  اإلفــــطــــار الـ
يــعــمــلــون خــــالل ســـاعـــات اإلفـــطـــار والــغــيــر 
ــم  ــ ــرهـ ــ ــع أسـ ـــ ــــى الــــــتــــــواجــــــد مــ ــلـ ــ قــــــــادريــــــــن عـ
ــم. إن الــتــعــبــيــر عـــن تــقــديــرنــا  ــهـ ــائـ ــدقـ وأصـ
الــتــي يبذلونها هو  للموظفن وللجهود 
جـــزء أســاســي مــن احــتــفــالــنــا بــهــذا الشهر 
الفضيل، وكان من دواعي سرورنا تقديم 

وجبات اإلفطار لهم«.
وقـــال الــســيــد محمد مـــرات نــورســل، نائب 
الـــقـــطـــريـــة  ــي  ــ فـ ــيـــذي  ــفـ ــنـ ــتـ الـ ــيــــس  ــرئــ الــ أول 
ــن خـــالل  ــ ــــب مـ ــرغـ ــ ــران: »نـ ــ ــيـ ــ ــطـ ــ لــــخــــدمــــات الـ

ــادرة فـــي إظـــهـــار الــتــقــديــر للعمل  ــبـ هـــذه املـ
ــه مـــوظـــفـــونـــا خـــالل  ــاد الــــــذي يـــقـــوم بــ ــجــ الــ
ــل نـــــهـــــارًا، وخــــاصــــة خـــالل  ــمـ ــعـ ســــاعــــات الـ
املبارك. وقمنا بدعوة كافة  شهر رمضان 
املــوظــفــن لــقــضــاء بــعــض الــوقــت مــع كــبــار 
املــســؤولــن مــن الــشــركــة فــي خــطــوة تهدف 
إلى التعبير عن تقديرنا وشكرنا للجهود 

التي يبذلونها«. االستثنائية 
ــازت الــخــطــوط الــجــويــة الــقــطــريــة على  وحــ
جــــائــــزة أفــــضــــل درجــــــة رجــــــال أعــــمــــال فــي 
الــعــالــم، وجــائــزة أفــضــل مقعد على درجــة 
رجــال األعــمــال فــي العالم، وجــائــزة أفضل 
شركة طيران في الشرق األوسط، وجائزة 
أفـــضـــل صـــالـــة انـــتـــظـــار ملـــســـافـــري الـــدرجـــة 
األولـــــى فـــي الـــعـــالـــم ضــمــن جـــوائـــز ســكــاي 

تراكس العاملية 2018.

3 آالف وجبة إفطار لموظفي »حمد الدولي« »القطرية«: 

ينظم كــل مــن الــحــي الثقافي »كــتــارا« وســـوق واقـــف وســـوق الــوكــرة 
العديد من العروض الشعبية والفنون االستعراضية واأللعاب النارية 
ابتداًء من اليوم األول وحتى اليوم الخامس من أيام عيد الفطر املبارك.

ستقوم كتارا بتوزيع العيدية على األطفال، وذلك في تمام الساعة 8 
مساًء، على الواجهة البحرية. كما سيكون عشاق املسرح على موعد 
الــدرامــا  الكعك« والــتــي ستعرض على مسرح  مــع مسرحية »بائعة 
تــاريــخ 9 يونيو 2019. وتختتم  العيد وحــتــى  أيـــام  مبنى 16، طيلة 
الفعاليات اليومية بعروض مبهرة لأللعاب النارية. وهي من العروض 

التي تعّود جمهور الحي الثقافي على مواكبتها.
وقالت مشاعل شهبيك من املجلس الوطني للسياحة: »يستقبل كل 
من كتارا وسوق واقف وسوق الوكرة اآلالف من الناس ممن يرغبون 
باالستمتاع باالحتفاالت املصاحبة لبهجة العيد، ويسعدنا التعاون 
مع الحي الثقافي »كتارا« واملكتب الهندسي الخاص إلقامة احتفاالت 
الــذي يصادف  خاصة ستضيف ملسة مــن األصــالــة إلــى هــذا العيد، 

أيضًا انطالق برنامج »الصيف في قطر«.
من جهة اخرى يستعد سوق واقف للعيد من خالل خيمة مكيفة بها 
عدد من األلعاب الحركية وألعاب الذكاء املخصصة لألطفال من أجل 

نشر البهجة في نفوسهم بهذه املناسبة السعيدة.
من جانبه قال السيد محمد السالم، مدير إدارة سوق واقف، إن إدارة 
السوق على أهبة االستعداد الستقبال الجماهير خالل أيام مهرجان 
عيد الفطر السعيد والذي ينطلق ثاني أيام العيد وعلى مدى خمسة 
أيام متواصلة. وأشار السالم إلى أن السوق أضحت مقصدا مميزا 
الوجهة  أنــه  للمواطنني واملقيمني والسياح، كما  بالدولة باستقطابه 

السياحية املفضلة األولى في الدوحة.
من جهته، قال السيد خالد سيف السويدي، مدير سوق الوكرة، إن 
مهرجان عيد الفطر سيكون مميزًا هذا العام، حيث أنه نظرًا لطلبات 
الجماهير، سيتم تقديم عروض لأللعاب النارية يوميًا ابتداء من ثاني 

أيام عيد الفطر وملدة خمسة أيام.
األثرية ووقوعه على  السوق  أنــه نظرًا لطبيعة  إلــى  السويدي  وأشــار 
الواجهة البحرية، أصبح يستقطب الزوار من كل أرجاء الدولة وليس 
املــبــارك  الفطر  بــدء االحــتــفــاالت بعيد  فــقــط. ومــع  الجنوبية  املنطقة 
الــذي يتميز بعروض تسّوق  سينطلق برنامج »الصيف في قطر«، 

جذابة وجدول غني باالحتفاالت وعودة املدينة الترفيهية الشهيرة. 
إلــى 40% فــي عــدد من  وسيتمتع ســكــان قطر بخصومات تصل 
الفنادق واملنتجعات، ويمكن للزوار االستفادة من خصم 25% على 
الدوحة من أكثر من  إلى  القطرية املتوجهة  الجوية  رحالت الخطوط 

160 وجهة.

عروض شعبية في عيد 
»كتارا« وسوقي »واقف« 

و»الوكرة«

يــــــــقــــــــدم فـــــنـــــدق 
سانت ريجيس 
الــــدوحــــة، أرقـــى 
عنوان في قطر، 
الخاصة على  العروض  مجموعة من 
الـــغـــرف واألنـــشـــطـــة الــتــرفــيــهــيــة وفــي 
ــااًل بــقــدوم  ــفـ ــتـ مــطــاعــمــه الــشــهــيــرة احـ
ــر لضيوفه 

ّ
عــيــد الــفــطــر املـــبـــارك، لــيــوف

عروضًا ترفيهية استثنائية.
تبدأ احتفاالت عيد الفطر املبارك مع 
برانش العيد في مطعم »ڤاين«، خالل 
ــــى مـــن الــعــيــد من  ــام الــثــالثــة األولـ ــ األيـ
الــســاعــة 12:30 ظــهــرًا حــتــى 4 عــصــرًا، 
حيث سيستمتع الضيوف باالختيار 
من بن مجموعة من األطباق الشهية 
الــتــي يــخــتــص بــهــا الــفــنــدق واملــطــاعــم 

العاملية التي يحتضنها.
ــة »ســـــــــراب الونـــــــج«،  ــالــ وســـتـــفـــتـــح صــ
ــدة، أبــوابــهــا  الــحــائــزة عــلــى جـــوائـــز عــ
ــال الـــضـــيـــوف  ــبــ ــقــ ــتــ مـــــــرة أخـــــــــرى الســ
الفطر مع  الــيــوم األول لعيد  مــن  بــدءًا 
الخاصة بما  الــعــروض  مــن  مجموعة 
الظهيرة  فــي ذلــك جلسات شــاي بعد 

الخاصة بعالمة سانت ريجيس. 
ــن املـــطـــاعـــم  ــ وســــتــــعــــيــــد مــــجــــمــــوعــــة مــ
أبوابها مجددًا بعد  افتتاح  الفاخرة 
رمـــضـــان، بــمــا فــيــهــا مــطــعــم الــســلــطــان 
إبـــراهـــيـــم الـــحـــائـــز عـــلـــى جــــوائــــز عـــدة 
الغذاء والعشاء،  والذي يقّدم وجبات 
ــتـــوحـــى مــن  و»أويــــســــتــــر بــــــــاي«، املـــسـ
ع 

ّ
الكارايبي والــذي يتمت البحر  جــزر 

بــإطــالالت خــالبــة على املسبح ومياه 
ــة إلــــى  ــ ــافـ ــ ــــاإلضـ ــــي، بـ ــربـ ــ ــعـ ــ ــلـــيـــج الـ الـــخـ
»أســـتـــور غــريــل« أفــخــم مــطــعــم ستيك 

في قطر.
ويــقــدم الــفــنــدق كــذلــك عـــروض مميزة 
عــلــى الـــغـــرف واألجـــنـــحـــة خــــالل فــتــرة 
العيد تشمل أسعار خاصة، بوفيهات 
إفـــطـــار غــنــيــة، تــشــكــيــلــة مـــن األنــشــطــة 

الترفيهية لألطفال والعديد غيرها.
وعــلــق الــســيــد وســــام ســلــيــمــان، مــديــر 
عام فنادق سانت ريجيس في الدوحة 
: »يسعى فندق سانت ريجيس 

ً
قائال

الدوحة دائما لالبتكار والتميز سواء 
فــي الــخــدمــات أو عـــروض املــطــاعــم أو 
املــرافــق والــفــعــالــيــات الــحــصــريــة التي 

يقدمها.
ــة عــــيــــد الــــفــــطــــر املـــــبـــــارك  ــبــ ــاســ ــنــ ــمــ وبــ
نـــدعـــو ضــيــوفــنــا الـــكـــرام لــالســتــمــتــاع 
ــيـــزة  ــــروض املـــمـ ــعــ ــ ــن الــ بـــمـــجـــمـــوعـــة مـــ
ــرانــــش،  ــبــ ــمـــل وجـــــبـــــات الــ والـــــتـــــي تـــشـ
ــــروض حـــصـــريـــة عــلــى  ــــى عــ إضــــافــــة إلـ
الرفاهية  الــغــرف، واالســتــمــتــاع بقمة 
مــع خــدمــاتــنــا املــمــتــازة الــتــي أضــحــت 
مـــــــرادفـــــــا لــــعــــالمــــة ســـــانـــــت ريـــجـــيـــس 

الشهيرة«.
منذ أن فتح أبوابه، تمّيز فندق سانت 
الدوحة بموقعه وتصميمه  ريجيس 
ــاري الــــفــــريــــد واألهــــــــم مــــن ذلـــك  ــمــ ــعــ املــ

ــرهــا 
ّ
خــدمــة الــنــادل الــخــاص الــتــي يــوف

لضيوفه. 
الفندق حاليًا 12 مرفقًا مميزًا  يضم 
ما يعكس تراثًا عريقًا من التمّيز بما 
فــي ذلـــك »ذا كـــلـــوب«،«ذا روف تــوب« 

ابراهيم واثنن من  السلطان  ومطعم 
مطاعم جوردون رامزي. 

فــنــدق ومنتجع ســانــت ريجيس  يــقــع 
الـــدوحـــة ضــمــن مــنــتــجــع الــقــصــار بن 
الثقافي في قطر ومركز  مواقع اإلرث 

الفندق 336  األعمال باملدينة، ويضم 
 لــلــضــيــوف مــطــلــة عــلــى 

ً
 فـــخـــمـــة

ً
غـــرفـــة

البحر، مــن بينها 58 جناًحا فندقًيا 
فــاخــًرا منها جناحان رئاسيان على 
مساحة 720 متًرا مربًعا، وتم تصميم 
الــغــرف الــفــنــدقــيــة واألجــنــحــة مــن قبل 
شـــركـــة الــتــصــمــيــم الــعــاملــيــة املــرمــوقــة 

ويلسون آسوشيتس.
ــيـــس  ويــــحــــظــــى فـــــنـــــدق ســـــانـــــت ريـــجـ
ــقـــارن،  ــة بـــأنـــاقـــة عـــصـــريـــة ال تـ ــدوحــ الــ
ــنـــدق عـــلـــى تــحــقــيــق  ــفـ كـــمـــا يـــحـــرص الـ
ــفـــخـــامـــة والـــخـــدمـــة  ــلــــى مـــعـــايـــيـــر الـ أعــ
الــــراقــــيــــة، ومـــــن خـــــالل مــــرافــــق رجــــال 
للفندق،  املــتــمــيــزة  األعــمــال والــتــرفــيــه 
ومـــطـــاعـــمـــه الــــحــــائــــزة عـــلـــى الـــعـــديـــد 
مـــن الـــجـــوائـــز، يـــواصـــل فـــنـــدق ســانــت 
ــيـــس مـــســـيـــرتـــه فــــي اإلعــــــــالء مــن  ريـــجـ
مــعــايــيــر الــضــيــافــة والـــفـــنـــدقـــة بــدولــة 
كـــجـــزء مـــن ســعــيــهــا ألن تصبح  قــطــر 

وجهة سياحية رائدة عاملًيا.

3 أيام أسعار خاصة وأنشطة ترفيهية و»برانش فاين« لمدة 

عروض استثنائية في »سانت ريجيس« بالعيد

¶ وسام سليمان¶ فندق سانت ريجيس 
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وحــــــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــــــم 
الــــــــنــــــــجــــــــاشــــــــي، 
أصـــــــحـــــــمـــــــة بــــن 
أبــــــــــهــــــــــر، أرض 
الحبشة في الفترة بني عامي 610 و630 
ميالدية، وقــال عنه النبي محمد: »ملك 
عادل ال يظلم عنده أحد«، وكانت تسمية 
ــذاك، عــلــى املنطقة  ــ »الــحــبــشــة« تــطــلــق، آنـ
الــواقــعــة شمال شرقي أفريقيا، وتشمل 
كال من إريتريا، والصومال، والسودان، 
وجــيــبــوتــي، وإثــيــوبــيــا حــالــيــا، وأصــبــح 

االسم اليوم قاصرا على إثيوبيا.
وتفيد املصادر التاريخية بأن النجاشي 
)لـــقـــب كــــان يــطــلــق عــلــى حـــاكـــم الــحــبــشــة 
تــأثــر باملسلمني  ــذاك(، أســلــم بــعــد أن  ــ ــ آنـ
ــــن جــثــمــانــه فـــي الــقــريــة  املـــهـــاجـــريـــن، ودفـ
ـــ9 للهجرة  املــســمــاة بــاســمــه فــي الــعــام الــ

)630 ميالدية( .
الــزيــارات مرتني في  وتشهد القرية أهــم 
الــعــام، أحدهما في شهر رمــضــان، حيث 
يــقــصــدهــا كــثــيــر مـــن املــحــســنــني لــتــوزيــع 
صـــدقـــات أمـــوالـــهـــم وأطــعــمــتــهــم لــلــفــقــراء 
واملساكني، الذين يتوافدون إلى مسجد 
الــنــجــاشــي، واألخــــــرى فـــي شــهــر مــحــرم، 
ــدون )أتـــــبـــــاع طـــرق  ــ ــريــ ــ ــيـــث يـــقـــصـــد املــ حـ
صوفية( املسجد إلقامة ما يطلق عليه 

»حولية النجاشي« تبركا وتقربا.
وفـــــي الـــقـــريـــة بـــئـــر حـــفـــرهـــا املـــهـــاجـــرون 
ــالـــي اســم  املــســلــمــون، يــطــلــق عــلــيــهــا األهـ
ــرى  ــ ــبـــحـــت هــــي األخـ »مــــــاء زمــــــــزم«، وأصـ

وجهة للبركة والشفاء من االمراض.

صالة لتعليم القرآن 
الكريم

ــلــــوح مـــئـــذنـــة مــســجــد الـــنـــجـــاشـــي مــن  وتــ
ــرحـــب بـــــــزوار الـــقـــريـــة،  بـــعـــيـــد، وكـــأنـــمـــا تـ
وقـــريـــبـــا مـــنـــهـــا تــــبــــرز الـــقـــبـــة الـــخـــضـــراء 
لضريح امللك الذي خلد التاريخ سيرته، 
ــفـــه اإلنـــســـانـــيـــة، ومــــن فــــوق الــتــلــة  ومـــواقـ
ــتــــي يــنــتــصــب عــلــيــهــا املــــســــجــــد، يـــرى  الــ
الزائر كنيسة »مــاريــام«، نسبة إلــى اسم 
ــة الــنــجــاشــي )مـــاتـــت عــلــى الــديــانــة  ــ زوجـ
املسيحية(، في مشهد للتسامح الديني 

الذي عرف به الشعب االثيوبي.
وتمتد على يمني املسجد العتيق، الذي 
تـــتـــجـــاوز مــســاحــتــه 200 مــتــر مــربــع،  ال 
صــالــة لتعليم الــقــرآن الــكــريــم، وتــدريــس 
علومه، وفي الجهة األخــرى، مبان تضم 

غرفا ومخازن ملشروعات خيرية.
بـــوابـــة تحمل  وتــســتــقــبــل زوار املــســجــد 
الفتة تتحدث عــن األثــر التاريخي لهذه 
القرية، وما تحتضنه من رفات صحابة 
ــم الـــالفـــتـــة إلــى  ــقـــودهـ الــنــبــي مــحــمــد، وتـ
ساحة متسعة، محاطة بسور صخري، 
تــضــم قــبــر املـــلـــك الـــنـــجـــاشـــي، كــمــا تضم 
الــجــهــة الــيــســرى مــن الــصــرح الــتــاريــخــي 
مــقــابــر 15 مــن صــحــابــة الـــرســـول؛ 10 من 

الرجال و5 من النساء.
وتــعــلــو قــبــر الــنــجــاشــي ســتــارة خــضــراء، 
ْوِلَياَء 
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ــبـــرى ألكــثــر  ــكـ ــرة الـ ــبـ ــقـ وخـــلـــفـــه تـــوجـــد املـ
مــن 1400 مــن األئــمــة واملــشــايــخ وحفظة 
القرآن، فضال عن مقابر الصحابة، التي 
تعتبر أول مقابر للمسلمني في إثيوبيا 

وأفريقيا.
الــذي ُبني على أول  ومسجد النجاشي 
بقعة عــرفــت اإلســـالم بإفريقيا، يقع في 
قــريــة تحمل االســـم ذاتـــه على بعد نحو 
770 كــم مــن الــعــاصــمــة اإلثــيــوبــيــة أديــس 

أبابا.
ــــي الـــعـــصـــر الـــحـــديـــث، شـــهـــد املــســجــد  وفـ
ثالثة ترميمات، حيث قام الشيخ محمد 
عبده، وهو رجل أعمال إثيوبي في عهد 

الـــســـابـــق، منغستو  الــرئــيــس اإلثـــيـــوبـــي 
هيلي ماريام )1987 ـ 1991(، بإعادة بناء 
املسجد، وقبل 25 عامًا، أعــاد امللياردير 
السعودي، محمد حسني العمودي، بناء 

املسجد.
الــتــرمــيــم والصيانة  فيما جـــاءت أعــمــال 
الثالثة علي يد وكالة »تيكا » التركية، 
لـــيـــظـــهـــر املــــســــجــــد بــــعــــدهــــا فــــــي حــلــتــه 
الــجــديــدة، مستعيدا رونــقــه بعد انتهاء 
أعمال الترميم التي نفذتها الوكالة منذ 

العام 2014.

 تزايد أعداد الزائرين 

ــد  ــــى املــــســــجــ ــلــ ــ ويــــــــقــــــــول الــــــقــــــائــــــمــــــون عــ

ومسؤولون في مجال السياحة بإقليم 
تـــجـــراي، إن مــســجــد »الــنــجــاشــي« شهد 
تــزايــدا فــي أعــــداد الــزائــريــن مــن إثيوبيا 
وخارجها، السيما بعد ترميمه األخير 

على يد »تيكا«.
ــال  ــمــ ــــد، شـــمـــلـــت أعــ ــــجـ ــــسـ ــــالف املـ ــخــ ــ وبــ
الترميم التي نفذتها »تيكا«، أضرحة 
»النجاشي« و15 صحابيًا، في القرية 

ذاتها.
ــنـــو، املــشــرف  وروى الــشــيــخ مــحــمــد زيـ
ــانـــي املــحــيــطــة بــه،  ــبـ عــلــى املــســجــد واملـ
ــن املــهــاجــريــن  قــصــة بــئــر تــعــود إلـــى زمـ
ــا جــفــت  ــ ــائــــال: »ملـ املــســلــمــني األوائـــــــــل، قــ
األرض، وانعدم املاء عن قرية النجاشي 
وما حولها، نزل املهاجرون إلى الوادي 
القريب من القرية بوصية من الرسول 

مــحــمــد صــلــى الـــلـــه عــلــيــه وســـلـــم، وهــو 
ــــذي حـــطـــت بــــه رحـــالـــهـــم عــنــد  املــــكــــان الــ
ــدأوا  ــ ــى الـــحـــبـــشـــة، حـــيـــث بـ ــ قـــدومـــهـــم إلـ
ــوا الــلــه  ــ ــألـ ــ ــلـــيـــل، وسـ بــالــتــكــبــيــر والـــتـــهـ

السقيا، ثم حفروا األرض«.
وتابع: »ما إن ضربوا األرض، تفجرت 
عني ماء مازالت تجري إلى يومنا هذا، 
ولم تعرف النضوب، بل أصبحت مزارا 
على غرار العني املباركة الجارية بمكة 

املكرمة )ماء زمزم(«.
وتــنــتــشــر الــطــرق الــصــوفــيــة بــكــثــرة في 
إثيوبيا وتكاد تكون الدولة اإلفريقية 
األبـــرز فــي هــذا اإلطـــار، حيث تــقــام بها 
حوليات )تجمعات دينية( على مــدار 
الــســنــة، ويــأتــي الــنــاس مــن كــافــة أرجــاء 
البالد ومن خارجها، للمشاركة في تلك 

أكــبــر تلك الحوليات  املــنــاســبــات، ومــن 
»حـــولـــيـــة الـــنـــجـــاشـــي«، الـــتـــي تـــقـــام في 
الــعــاشــر مـــن شــهــر مــحــرم مـــن كـــل عـــام، 
وقـــد ابــتــكــرهــا الــشــيــخ عــمــر أبــــرار، أحــد 

علماء الدين بإثيوبيا.
وفــــــي مـــديـــنـــة مـــقـــلـــي، الـــتـــقـــى مـــراســـل 
األنــــاضــــول بــالــشــيــخ »ســعــيــد أحـــمـــد«، 
ــلــــى  ــــني بـــاملـــجـــلـــس األعــ ــــؤولـ ــــسـ أحـــــــد املـ
لــلــشــؤون اإلســـالمـــيـــة بــإقــلــيــم تـــجـــراي؛ 
حيث قــال إن »املجلس يقوم بتنسيق 
وترتيب الزيارات من األقاليم اإلثيوبية 
الــنــجــاشــي، خاصة  إلــى قــريــة  املختلفة 
الــتــي تصادف  فــي مناسبة عـــاشـــوراء، 
10 محرم من كل عام، والتي يصل فيها 

عدد الزوار إلى قرابة 200 ألف زائر«.
وأوضح الشيخ سعيد أن »مدينة مقلي 
وضــواحــيــهــا يــوجــد بــهــا 25 مــســجــدا، 
إلى جانب املصليات والزوايا )مساجد 
صــغــيــرة( املــنــتــشــرة فــي أحــيــاء املدينة 
وقـــراهـــا«، الفــتــا إلـــى أن »املــســلــمــني في 
إقليم تجراي يمثلون 15% من إجمالي 

سكان اإلقليم«
ــــى لـــلـــشـــؤون  ــلـ ــ ويـــعـــتـــبـــر املـــجـــلـــس األعـ
ــة بـــإثـــيـــوبـــيـــا أعــــلــــى هــيــئــة  ــ ــيـ ــ ــــالمـ اإلسـ
مــســتــقــلــة مــعــتــرف بــهــا مـــن الــحــكــومــة، 
تتولى شئون املسلمني، ويتم انتخاب 
أعـــضـــائـــه مـــن أقـــالـــيـــم الـــبـــالد الــتــســعــة، 
وقــد نجح فــي إدخـــال فــقــرة بالدستور 
ــمـــني فــي  ــلـ ــمـــسـ ــلـ ــمــــح لـ ــي تــــســ ــ ــوبــ ــ ــيــ ــ اإلثــ
ــم، وبــمــوجــبــهــا  ــهـ ــعـ ــرائـ ــشـ االحــــتــــكــــام بـ
أنـــــشـــــأت مــــحــــاكــــم إســــالمــــيــــة مـــعـــتـــرف 
بــهــا مــن املــحــكــمــة الــعــلــيــا فــي إثــيــوبــيــا. 
ويمثل مجلس علماء اإلفتاء والدعوة 
ــة أحــــــد هــيــئــات  ــيــ ــالمــ ــحــــوث اإلســ ــبــ والــ
ــتـــصـــة  ــة املـــخـ ــ ــهـ ــ ــــجـ املـــــجـــــلـــــس، وهـــــــــو الـ

بالفتاوى والدعوة والبحوث.
بــــالــــذكــــر أن 3 دول بــخــالف  الــــجــــديــــر 
إثــيــوبــيــا تـــدعـــي أنـــهـــا صــاحــبــة شــرف 
لـــــإســـــالم فــي  اســــتــــقــــبــــال أول ظــــهــــور 
إفــريــقــيــا، وهـــي الــصــومــال، والـــســـودان، 
وإريـــتـــريـــا، واألخـــيـــرة تــؤكــد الــشــواهــد 
الـــتـــاريـــخـــيـــة أن ســـواحـــلـــهـــا اســتــقــبــلــت 
وفـــــد الـــصـــحـــابـــة إلـــــى الـــحـــبـــشـــة، الــــذي 
ــذاك 83 صــحــابــيــا و19  ــ بــلــغ عـــددهـــم آنـ

صحابية.

مسجد النجاشي بأثيوبيا.. بني على أول أرض عرفت اإلسالم بإفريقيا

بيوت 
اهلل في 
األرض

يقصد عشرات اآلالف من املسلمني سنويا مسجد النجاشي، الذي بني على أول أرض عرفت اإلسالم بإفريقيا، لنيل البركة والعالج من 
األمراض، خاصة في شهر رمضان، اعتقادا منهم بأن »من زار قبر النجاشي، ملك الحبشة، وقبور الصحابة املدفونني بها كأنما زار قبر النبي 

محمد )خاتم املرسلني( في املدينة املنورة«.
ويتربع املسجد في قرية النجاشي، الواقعة على بعد 30 كلم من مدينة مقلي، عاصمة إقليم تجراي، شمالي إثيوبيا، وهي )القرية( أول موضع 
في القارة السمراء يدخله اإلسالم، حينما طلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم من صحابته الهجرة إلى أرض الحبشة، في السنة الخامسة 

من البعثة )615 ميالدية(، وذلك بعد ما حوربت رسالته بضراوة في مكة املكرمة.

يقصده المحسنون لتوزيع صدقات أموالهم وأطعمتهم للفقراء والمساكين

¶ مسجد النجاشي بأثيوبيا
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صدق الله  العظيم

اللهم اجعلني فيه محبا ألوليائك، ومعاديا 
ألعدائك، مستنا بسنة خاتم أنبيائك، يا عاصم 

قلوب النبيين.

◗ آية الكرسي:

تـــرتـــيـــب آيــــة الـــكـــرســـي فـــي ســـورة 

آية   286 آياتها  والبالغ عدد  البقرة 

أرقــام سيدة  255 وفي تحليل  هو 

التالي: اآليات نستخلص 

ــكــــرســــي 50  ــ عــــــدد كـــلـــمـــات آيــــــة ال

ــاء الــحــســنــى  ــمــ كـــلـــمـــة، وعـــــدد األســ

فـــيـــهـــا 5 أســــمــــاء، وبـــقـــســـمـــة عـــدد 

الله الحسنى  الكلمات بعدد أسماء 

األرقــام  10 وهــذه  نستخلص رقــم 

مــع  تـــمـــامـــا  تـــتـــنـــاســـق   5  ،10  ،50

ــــرض الـــصـــلـــوات الـــخـــمـــس حــيــث  فـ

خــمــســن  أوال  الـــــصـــــاة  فــــرضــــت 

ــم خـــفـــضـــت إلــــــى خــمــس  ــ صــــــاة ثـ

أجــــر  يـــنـــقـــص  أن  دون  صـــــلـــــوات 

بــعــشــرة  الــحــســنــة  الــخــمــســن ألن 

أمثالها.

• إن عدد حروف السور الختامية 

الــقــرآن وهــي اإلخــاص  الثاث في 

والفلق والناس يساوي 255 حرفا 

وهو ما يوازي رقم آية الكرسي.

ــات هـــذه الــســور يــســاوي  • عـــدد آيـ

15 آية وهي: اإلخاص: 4 ، والفلق: 

5 ، والناس: 6.

• أرقـــام الــســور الــثــاث فــي الــقــرآن 

هي: 112-  113 - 114.

• اإلخاص رقمها =112 

2+1+1 = 4 = عدد آياتها.

• الفلق رقمها = 113 

3+1+1 = 5 = عدد آياتها.

• الناس رقمها = 114 

4+1+1 = 6 = عدد آياتها.

أسرار األرقام 
في القرآن الكريم

ستيك اللحم بصلصة الريحان

الــزيــت.  الــخــل.  ــاء زجــاجــي صغير ضــعــي  التتبيلة: فــي وعـ
الثوم. األوريغانو. الشطة. امللح. الفلفل. بإستعمال الشوكة 

قلبي الصلصة لتختلط. 
الطبق.ضعيه  .غــطــي  اللحم  وزعـــي الصلصة على شــرائــح 

بالثاجة لعدة ساعات. 
شغلي شواية الفرن أحضري صينية عليها شبك. ضعي 

الستيك على الشبك واشــوي لحوالي 15-20 دقيقة إلى أن 
ينضج اللحم. 

.إتركيه  أملنيوم  بــورقــة  الــفــرن. غطيه  الستيك مــن  أخــرجــي 
جانبا. 

صــلــصــة الـــريـــحـــان: فـــي وعـــــاء مــحــضــرة الـــطـــعـــام، ضعي 
الــريــحــان. الـــثـــوم. الــصــنــوبــر.املــلــح. الــفــلــفــل.شــغــلــي لتصبح 

إلــى أن يختلط  الــزيــت بالتدريج  الصلصة ناعمة. أضيفي 
مع الريحان. 

في طبق التقديم ضعي الستيك. وزعي فوق كل قطعة من 
اللحم ملعقة كبيرة من الصلصة. إنثري الجنب. 
قدميها ساخنة بجانب من الخضار السوتيه. 

تكفي لستة أشخاص

طريقة التحضير :

المكونات :

الشيف عزيز أمني حسن 

فندق أوريكس روتانا

- 6 قطع ستيك سميكة   
- ربع كوب خل بلسمك
-  ربع كوب زيت زيتون

- 4 فص ثوم
-  أوريغانو

- شطة
- ملح فلفل 

 صلصة الريحان 
- 2 كوب ريحان

- 3 فص ثوم
- نصف كوب صنوبر
- ملعقتن زيت زيتون 

- ملح
- ربع كوب جنب بارميزان 

صحة وعافية

Ooredoo تزور قسم األطفال
 في مستشفى حمد العام

استمرارًا لمبادراتها للمسؤولية المجتمعية خالل رمضان

املــتــطــوعــن  فـــريـــق  أن   Ooredoo أعــلــنــت
ــارة مــفــاجــئــة لــأطــفــال  ــزيـ بــالــشــركــة قـــام بـ
ــام،  ــعــ ــي مــســتــشــفــى حـــمـــد الــ ــ ــى فـ ــ ــــرضـ املـ
ــار بــرنــامــج أنشطتها في  وذلـــك ضــمــن إطـ
مجال املسؤولية االجتماعية خــال شهر 

رمضان. 
وأمضى متطوعو Ooredoo وقتهم برفقة 
املرضى الصغار في مستشفى حمد، كما 
الهدايا، وقسائم  قدموا لهم مجموعة من 

الهدايا بمناسبة الشهر الفضيل. 
الفرصة اللتقاط الصور  واغتنم األطــفــال 
الــطــاقــم  مـــع مــتــطــوعــي Ooredoo وأفــــــراد 
الطبي، فيما أعرب املتطوعون عن شكرهم 
وتـــقـــديـــرهـــم ألفـــــــراد الـــطـــاقـــم الـــطـــبـــي عــلــى 
جــهــودهــم الطيبة فــي رعــايــة املــرضــى من 

األطفال والعناية بهم طوال العام. 
أنــشــطــة املسؤولية  بــرنــامــج  وتعليقًا عــلــى 
االجــتــمــاعــيــة خـــال شــهــر رمـــضـــان، قالت 
منار خليفة املريخي مديرة إدارة العاقات 
 Ooredoo الشركة فــي العامة واتــصــاالت 
املثالي بالنسبة  الوقت  قطر: »رمضان هو 
لنا لتخطيط وتنفيذ أنشطتنا التي نبرهن 
مــن خالها على دعمنا عمليًا ملجتمعنا 
انــطــاقــًا مــن استراتيجيتنا  املحلي وذلـــك 
أن  نـــدرك  للمسؤولية االجــتــمــاعــيــة. فنحن 
أن  الــوقــت فــي املستشفيات يمكن  قــضــاء 
يكون صعبًا ومرهقًا للكثير منا، وخاصة 
األطفال، ولذلك فقد سررنا بزيارة األطفال 
ــال  ــ املـــرضـــى فـــي مــســتــشــفــى حـــمـــد، وإدخـ

البهجة والسرور على نفوسهم.« 
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األوائل يف اإلسـالم
- أول من هاجر إلى املدينة من أصحاب الرسول )ص( 

من قريش هو أبو سلمة عبد الله بن عبد األسد .

- أول صاة اتجه فيها املسلمون إلى الكعبة هي صاة 

العصر .

- أول نبي بعث إلى األرض هو سيدنا آدم .

- أول رسول بعث إلى األرض هو سيدنا نوح .

- أول ما عبد غير الله هو الصنم )ود( وكــان ذلك قبل 

بعث نوح .

- أول من اختنت من الرجال هو إبراهيم عليه السام .

- أول من أختنت من النساء هي هاجر زوجة إبراهيم .

- أول من ثقبت أذنها هي هاجر زوجة إبراهيم .

الحرام ثم  - أول مسجد بنى على األرض هو املسجد 

املسجد األقصى .

ُيعرف  الباغّي كما  اإلعجاز 
ــا بـــاإلعـــجـــاز الـــبـــيـــانـــّي،  ــ

ً
أيــــض

ــوع مـــن أهـــــّم أنــــواع  ــ
ّ
ــن ــ وهـــــذا ال

اإلعجاز؛ فالعرب أهل الباغة 
والــفــصــاحــة واألدب، فكانت 
ـــبـــاري فــي 

ّ
لــهــم األســـــــواق لـــلـــت

ــعــر، 
ِّ

الــفــصــاحــة والــبــيــان والــش
 بــاغــتــهــم عـــجـــزوا 

ِّ
ــل ــ ــ

ُ
ــع ك ــ ومـ

ــن اإلتـــــيـــــان بـــمـــثـــل ســــــورٍة  ــ عـ
ــٍة من  مــن ســـور الـــقـــرآن أو آيــ
الــتــركــيــبــات  أّن  كـــمـــا  ــه،  ــ ــاتـ ــ آيـ
القرآن  فــي  فظّية 

َّ
والل غوية 

ُّ
الل

ــواه، ومــنــهــا  ــ تــخــتــلــف عــّمــا سـ
على سبيل املثال ال الحصر: 
ُيميتني  ــــذي  »وال تــعــالــى:  قــال 
ـــّم ُيــحــيــن« لــم يــقــل فــي اآليــة 

ُ
ث

الــكــفــار واملــشــركــن  ــو؛ ألّن  هـ
موقنون بأّن الله هو من بيده 
املــــوت والـــحـــيـــاة، لــكــن اآليــــات 
»هــو يطعمني« و« هو  قبلها 
يشفن«؛ ألّن بعض ضعاف 
ــك 

ّ
ــفــوس قــد يـــراودهـــم الــش

ُّ
الــن

افي والرازق؛ 
ّ

الله هو الش بأّن 
لذلك جاء بلفظ »هو« لتوكيد 

املعنى.

اإلعجاز القرآني
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