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770 مليون ريال واردات المالبس استعدادا للعيد 
ارتفاع وتيرة الحركة الشرائية وسط تنوع المعروض والتنافس السعري
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يـــقـــدر حــجــم واردات قطر 
ــــس بـــأنـــواعـــهـــا  ــــابــ ــن املــ ــ مــ
وتـــصـــنـــيـــفـــاتـــهـــا الـــعـــديـــدة 
خال الثاثة أشهر األولى 
مـــن الـــعـــام الـــجـــاري بنحو 
770 مــلــيــون ريــــــال، وذلـــــك وفـــقـــا لــبــيــانــات نــشــرة 
الــتــجــارة الــخــارجــيــة الربعية الــصــادرة عــن جهاز 

التخطيط واإلحصاء.
وتــســتــعــد مــحــات املـــابـــس املــخــتــلــفــة لــفــتــرة عيد 
الفطر عادة عبر استيراد املنتجات خال الفترة ما 
بني يناير إلى مارس، وذلك قبل عيد الفطر وشهر 

رمضان بـ 2 إلى 3 أشهر.
ــلــــواردات خــال  وتــكــشــف الــبــيــانــات الــتــفــصــيــلــيــة لــ
الربع األول من العام الجاري، أن القمصان وحدها 
يتم اســتــيــرادهــا بأكثر مــن 75 مليون ريـــال خال 
تــلــك الـــفـــتـــرة، وكـــذلـــك يــتــم اســـتـــيـــراد بــــدل رجــالــيــة 
ــــواردات  بنحو 21 مــلــيــون ريــــال، فــي حــني تــقــدر الـ
من الفساتني النسائية بنحو 63 مليون ريال، أما 
مابس األطفال فتتنوع تصنيفاتها بني األوالد أو 

البنات وتقدر بنحو 70 مليون ريال.
ــتـــور عــبــد الــلــه  ــدكـ ويـــــرى الــخــبــيــر االقـــتـــصـــادي الـ
الــســوق القطري يتمتع بقوة شرائية  الخاطر أن 

قــــويــــة، تــــدفــــع املــــســــتــــورديــــن نــحــو 
تــحــري اســتــيــراد أفــضــل املنتجات 
ــيـــة، ســعــيــا إلرضـــــــاء أذواق  ــاملـ ــعـ الـ

كشفت وزارة األوقاف والشؤون اإلسامية عن تكوينها 
فــريــقــا قــطــريــا مــتــخــصــصــا بــعــلــم املـــواقـــيـــت والــتــعــديــل 
وتحري األهلة وفق الرؤية الشرعية في إنجاز فريد من 
نوعه. وذكــرت الــوزارة، في بيان لها، أن الجهود أثمرت 
لــه املــشــايــخ املتخصصون بالتميز  فريقا قطريا شهد 
اللبنة  الــشــروط الشرعية، ليكون هــذا الفريق  والــقــدرة على تــحــري األهــلــة وفــق 
األولى لفريق متخصص في رصد األهلة وفق الرؤية الشرعية بإمكانه أن يسند 
عمل لجنة تحري هــال شهري رمــضــان وشـــوال. وتــم ذلــك فــي حفل الكشف عن 
الفريق والسيارة الخاصة بوحدة رصد األهلة ومعداتها في حفل أقيم بــوزارة 
األوقــاف والشؤون اإلسامية بحضور سعادة الدكتور غيث بن مبارك الكواري 
وزير األوقاف والشؤون اإلسامية، والشيخ الدكتور ثقيل الشمري رئيس لجنة 
تحري الهال، والشيخ سلمان بن جبر آل ثاني املستشار الفلكي للجنة الشرعية 
الــهــال، واملستشار الشرعي الدكتور عــادل رفــوش رئيس مؤسسة ابن  لتحري 

تاشفني باململكة املغربية، وبحضور املهندس سلطان الخليفي 
رئــيــس الــفــريــق الــقــطــري لــرصــد األهــلــة. وقــد نجحت الــــوزارة في 
تنفيذ مشروع تدريب وتأهيل الفريق القطري عبر رحلة طويلة 

من العمل املستمر.

أقــدس البقاع،  الــصــاة والــســام، وثــانــي  مهجر النبي الكريم عليه 
تهفو قلوب املسلمني إليها شوقًا وحنينا، طيبة الفيحاء، على ثراها 
مشى سيد البشر، تضم بني جنباتها أول مسجد ُبِني في اإلسام، 
ــه الــنــبــي صــلــى الــلــه عليه وســلــم بــيــده، ووضـــع لبناته األولـــى، 

َّ
خــط

فما قصة قباء حتى أصبحت تلك القرية الصغيرة معلمًا تاريخيًا 
عبر بمداد من نور عن تلك الحقبة الزمنية، التي عاش 

ُ
وحضاريًا، ت

فيها خير البشر، وأصــبــح مسجدها يقصده كــل مــن تحط رحاله 
على أرض املدينة املقدسة. في يوم تاريخي بقرية قباء جنوب غرب 
املدينة، موطن بني عمرو بن عوف من الخزرج، كان استقبااًل بهيجًا 
ملــن أحــبــه األنــصــار قبل أن يـــروه وحــداهــم الــشــوق للقياه، وجعلهم 
يــتــرددون كــل يــوم فــي حــر الصيف فرحًا بقدومه، استقبلوه شيبًا 
وشبابا، نساء وأطفاال، كل منهم يتمنى أن يظفر باستضافته في 
بيته، فنال ذلك الشرف كلثوم ابن الهدم وسعد ابن خثعمة، رضي 
الله عنهما. شرع عليه الصاة والسام فورًا في بناء أول مسجد في 
اإلســام، بدأ البناء بنفسه ووضع بيده الشريفة لبناته األولــى، ثم 
أمر املهاجرين معه بالبناء، وتبعهم األنصار، لكأني انظر إلى الفرح 

والبشر على قسمات وجوههم وهم يؤسسون دولة 
اإلســــام فــرضــي الــلــه عنهم وجـــزاهـــم خــيــرًا عــلــى ما 

قدموا لهذه األمة.

178 ألف شخص استفادوا 
من مشروع »إفطار صائم« 

داخل قطر وخارجها

»األوقاف« تكشف عن تكوينها فريقا 
قطريا متخصصا في رصد األهلة
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أعلنت وزارة األوقــاف والشؤون اإلسالمية أسماء املصليات 
والجوامع التي ستقام فيها صــالة عيد الفطر لعام 1440هـــ. 
ــددت الـــــوزارة مــوعــد الــصــالة فــي الــخــامــســة صــبــاحــا بعد  وحــ

الشروق بـ15 دقيقة.
الــتــي ستقام  أعـــداد املصليات والــجــوامــع والــســاحــات  وتبلغ 
فيها صالة العيد للرجال 382 مسجدًا، و67 مسجدًا مخصصا 
للنساء، باإلضافة إلى 40 مصلى وجامعا خاصا، بإجمالي 

489 مسجدًا.
ة مؤكدة، ورأى 

َّ
ذهــب أكثر أهــل العلم إلــى أن صــالة العيد ُسن

بعضهم أنها فرض على الكفاية، إذا قام بها من يكفي سقطت 
عن الباقني، وإال أثَم الجميع بتركها، وذهب الحنفية إلى أنها 

واجبة على كل مكلف من الذكور.
ُيــشــتــرط لصحة صــالة الجمعة،  وُيــشــتــرط لصحة أدائــهــا مــا 
فـــرادى، وال تجب على املسافر على  من الجماعة، فال تصلى 

الراجح من أقوال أهل العلم.

الـــرائـــد للخدمات  املــــزود   ،GWC اســتــضــافــت
قــطــر، بمناسبة شهر  فــي دولـــة  اللوجستية 
رمضان املبارك، موظفيها في حفل إفطارها 
قــطــر. وحضر  اللوجستية  السنوي بالقرية 
ــفــــي شـــخـــص مــــن مــوظــفــي  اإلفـــــطـــــار نـــحـــو ألــ
الــشــركــة وبــحــضــور عــدد مــن املـــدراء ورؤســـاء 

األقسام. 
الرئيس  السيد راجشوار جوفيندان  وصرح 

: »أصــبــح اإلفطار 
ً
قــائــال التنفيذي للعمليات 

الــســنــوي لــلــشــركــة مـــن أهــــم وأعــــز تــقــالــيــدنــا، 
الشهر  أجـــواء  حيث نجتمع ســويــا ونــشــارك 
املـــبـــارك مــع زمــالئــنــا وعــائــالتــهــم، مــمــا يــعــزز 
التزامنا بتحسني حياة موظفينا الشخصية 
الـــســـالم  الــفــعــالــيــة روح  ــيـــة«. تــشــجــع  ــنـ واملـــهـ
والصداقة والتضامن بني املوظفني من كافة 

األعراق واألديان.

GWC تقيم حفل اإلفطار 

السنوي لموظفيها

489 مصلى وجامعا 
لصالة العيد أعلنتها

 وزارة األوقاف

تقام الصالة في الخامسة صباحًا

ليالي  ليلة من  في 
العشر األواخر من 
ــان، ووســــط  ــ ــــضـ رمـ
حـــضـــور كــبــيــر مــن 
الفائزين واملكرمني، كرم النادي العربي 
ه ومنتسبيه املشاركني  أبناء الرياضي 
الله تعالى  في مسابقة املغفور له بإذن 
الــــوالــــد/  إســمــاعــيــل الـــهـــيـــدوس، رحــمــه 
الـــلـــه تـــعـــالـــى، وذلــــــك بـــحـــضـــور أنـــجـــالـــه 
خالد، وعلي وأحمد ومحمد الهيدوس، 
وبـــحـــضـــور الـــســـيـــد/  عـــبـــدالـــلـــه مــحــمــود 
املــشــرف الــعــام عــلــى املــســابــقــة والــســيــد/  
محمد العامري رئيس اللجنة الشبابية 
األمــور،  أولياء  واملجتمعية، ولفيف من 
التحكيم، واللجنة  واملتسابقني ولجان 

املنظمة للمسابقة.
للمتسابق  بــيــنــات  بــآيــات  الــحــفــل  وبــــدأ 
ــد الـــفـــائـــز  ــ ــمـ ــ ــــف أحـ ــــوسـ ــاب يـ ــ ــــوهـ ــدالـ ــ ــبـ ــ عـ
عـــشـــرة  فـــئـــة حـــفـــظ  ــي  ــ فـ ــز األول  ــركــ ــاملــ بــ
ــكــــريــــم، وتـــــال ذلـــك  ــرآن الــ ــ ــقـ ــ أجـــــــزاء مــــن الـ

الــــوالــــد/   ــال  الــــنــــادي ألنــــجــ تـــقـــديـــم درع 
إســمــاعــيــل الــهــيــدوس تــقــديــرا وامــتــنــانــا 
لــهــم بــدعــم هـــذه املــســابــقــة املــبــاركــة التي 
شــهــدت مــشــاركــة كــبــيــرة مـــن قــبــل أبــنــاء 
ــة، وتـــم  ــ ــــدولـ املــســلــمــني عـــلـــى مـــســـتـــوى الـ
األوائــل  تكريم املشاركني جميعا ســواء 
أو مكافآت الترضية لكل من حقق درجة 

النجاح باملسابقة.
م الــســيــد عــبــدالــلــه مــحــمــود املــشــرف  ــدَّ وقــ
ــبـــالـــغ  ــام عـــلـــى املـــســـابـــقـــة شــــكــــره الـ ــ ــعـ ــ الـ
ــال الـــهـــيـــدوس عـــلـــى تــنــظــيــم هـــذه  ألنــــجــ
املسابقة في نسختها األولى، داعيا إلى 
االســتــمــرار فــي دعـــم أهـــل الــقــرآن الكريم 
وتشجيعهم على اإلقبال عليه والتحلي 
بآدابه ومعرفة علومه، وفهم نصوصه 

وتدبرها، مع أهمية العمل به.
وأضاف أنه كم من مشارك يحرص على 
املــراجــعــة واإلتـــقـــان طــلــبــا لــلــمــركــز األول 
فــي هــذه املسابقة، وكــل ذلك  والتنافس 
في موازين حسنات الداعمني للمسابقة 

م شكره للسادة  ماديا ومعنويا، كما قدَّ
ــم، واملــــنــــظــــمــــني لـــهـــذه  ــيــ ــكــ ــتــــحــ لـــــجـــــان الــ
املــســابــقــة الــطــيــبــة، وأثــنــى عــلــى أســلــوب 
املـــســـابـــقـــة الــــــذي يـــهـــتـــم بـــفـــئـــة الـــبـــراعـــم، 
ويـــحـــرص عـــلـــى تـــكـــريـــم جـــل املـــشـــاركـــني 
ــيــــة لـــتـــشـــجـــيـــعـــهـــم عــلــى  بــــجــــوائــــز تــــرضــ
ــع  اإلقــــبــــال عــلــى كـــتـــاب الـــلـــه تــعــالــى ورفـ
معنوياتهم في هذا الجانب، وهي لفتة 
يشهد لهذا النادي القيام بها وتأكيدها 
ــن حـــصـــل عــلــى  ــل مــ ــن خـــــالل تـــكـــريـــم كــ مــ
ــنـــجـــاح تــشــجــيــعــا لــــه وإدخــــــال  درجــــــة الـ

السرور عليه.
التحكيم  لــجــان  بــالــســادة  التكريم  وبـــدأ 
والــلــجــنــة املــنــظــمــة لــلــمــســابــقــة، ومـــن ثم 
ــــى فـــي حــفــظ جـــزء عم  ــــل الــفــئــة األولـ أوائـ
الفائزون في ذات  الفتيات، وبعدها  من 
الفائزين في  البنني، ثم تكريم  الفئة من 
ــزاء، وذلـــك وســط  ــ فــئــة حــفــظ الــعــشــرة أجـ
الفرحة والسعادة من جميع  أجــواء من 

الحاضرين.

كـــشـــفـــت وزارة 
األوقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاف 
والــــــــــــــــشــــــــــــــــؤون 
اإلســـالمـــيـــة عــن 
تكوينها فريقا 
قـــطـــريـــا مــتــخــصــصــا بــعــلــم املـــواقـــيـــت 
والتعديل وتحري األهلة وفق الرؤية 

الشرعية في إنجاز فريد من نوعه.
ــا، أن  ــهـ ــيـــان لـ وذكــــــرت الـــــــــوزارة، فــــي بـ
الــجــهــود أثـــمـــرت فــريــقــا قــطــريــا شهد 
ــه املـــشـــايـــخ املــتــخــصــصــون بــالــتــمــيــز  لـ
ــلـــى تــــحــــري األهــــلــــة وفـــق  ــدرة عـ ــ ــقــ ــ ــ وال
الشروط الشرعية، ليكون هذا الفريق 
لــفــريــق متخصص في  اللبنة األولـــى 
ــلـــة وفــــق الـــرؤيـــة الــشــرعــيــة  رصــــد األهـ
بإمكانه أن يسند عمل لجنة تحري 

هالل شهري رمضان وشوال.
الفريق  الكشف عن  وتم ذلك في حفل 
والــــســــيــــارة الـــخـــاصـــة بــــوحــــدة رصـــد 
ــفــــل أقـــيـــم  ــا فـــــي حــ ــهــ ــداتــ ــعــ األهـــــلـــــة ومــ
بــوزارة األوقــاف والشؤون اإلسالمية 
ــادة الـــــدكـــــتـــــور غــيــث  ــ ــعــ ــ ــور ســ ــحــــضــ بــ
بـــن مـــبـــارك الــــكــــواري وزيـــــر األوقـــــاف 
ــيــــخ  والــــــــشــــــــؤون اإلســــــالمــــــيــــــة، والــــشــ
الــدكــتــور ثقيل الــشــمــري رئــيــس لجنة 
تـــحـــري الـــهـــالل، والــشــيــخ ســلــمــان بن 
جبر آل ثاني املستشار الفلكي للجنة 
الــهــالل، واملستشار  الشرعية لتحري 
ــي الـــــدكـــــتـــــور عـــــــــادل رفــــــوش  ــ ــرعـ ــ ــشـ ــ الـ
ابن تاشفني باململكة  رئيس مؤسسة 
املغربية، وبحضور املهندس سلطان 
ــيــــس الــــفــــريــــق الـــقـــطـــري  الـــخـــلـــيـــفـــي رئــ
ــة. وقــــد نــجــحــت الـــــوزارة  ــلـ لــرصــد األهـ
فـــي تــنــفــيــذ مـــشـــروع تـــدريـــب وتــأهــيــل 
القطري عبر رحلة طويلة من  الفريق 

الــعــمــل املــســتــمــر، حــيــث عـــقـــدت دورة 
املواقيت والتعديل  فــي »علم  شرعية 
وتــحــري األهـــلـــة« بــحــضــور مجموعة 
األئــــمــــة وذوي االخـــتـــصـــاص مــن  مــــن 
ــفـــذت الـــــــدورة عــبــر  الـــقـــطـــريـــني، وقــــد نـ
ــمــــادى اآلخـــــرة،  ثــــالث مـــراحـــل فـــي )جــ
املعرفة  ورجــب وشعبان( جمعت بني 

النظرية والتطبيق امليداني.
وقد أطر هذه الدورة فريق من الخبراء 
التوقيت من مؤسسة  العارفني بعلم 
ابــــن تـــاشـــفـــني لـــلـــدراســـات واألبـــحـــاث 
واإلبداع من اململكة املغربية من خالل 
بــإدارة  الدعوة  إشــراف وتنفيذ معهد 

الدعوة.
الــرصــد كامل  ــوزارة لفريق  الــ ووفـــرت 
الــــالزمــــة لعملية  ــدات  ــعــ األجــــهــــزة واملــ
الـــتـــحـــري، وســتــحــرص فـــي املــســتــقــبــل 
الــقــريــب عــلــى عــقــد مــزيــد مــن الـــدورات 
الــخــبــراء واملختصني  بالتنسيق مــع 

ــــات املــــتــــمــــيــــزة فـــــي هــــذا  ــــسـ ــــؤسـ فـــــي املـ
االختصاص.

ــادة  ــعــ ــذه املــــنــــاســــبــــة، أعـــــــــرب ســ ــ ــهــ ــ وبــ
الـــدكـــتـــور غـــيـــث بــــن مــــبــــارك الــــكــــواري 
ــــاف والـــشـــؤون اإلســالمــيــة  وزيـــر األوقـ

عن اعتزازه بهذا الفريق، قائال »نفخر 
بــهــذا الــيــوم الـــذي نعلن فــيــه عــن خبر 
إعداد فريق قطري متخصص في علم 
الــتــوقــيــت والــتــعــديــل وتـــحـــري األهــلــة 
وفــق الــرؤيــة الشرعية، والـــذي أشــرف 

العلماء  املــشــايــخ  عليه مجموعة مــن 
بعلم التوقيت«.

الشكر للمشايخ على  ووجه سعادته 
كــــل مــــا بــــذلــــوه مــــن جـــهـــد فــــي تـــدريـــب 
ــه بــهــذا  ــادتـ ــعـ الـــفـــريـــق، مـــعـــبـــرا عــــن سـ
أن ينال إجــازة  الــذي استطاع  الفريق 
يـــتـــمـــيـــز خـــالل  ــايــــخ وأن  املــــشــ هـــــــؤالء 
ــتـــي نــظــمــت  الــتــطــبــيــقــات املـــيـــدانـــيـــة الـ
خــــالل تـــحـــري أشـــهـــر رجــــب وشــعــبــان 
ورمــضــان. وأكــد أن الـــوزارة ستستمر 
فـــي علم  تــنــظــيــم دورات شــرعــيــة  فـــي 
الـــتـــوقـــيـــت والـــتـــعـــديـــل تـــحـــري األهـــلـــة 
واســـتـــقـــطـــاب الـــنـــابـــغـــني فـــيـــه ملــــا فــيــه 

فائدة تتعلق بمواقيت العبادة.
بــــــــــــدوره، أعـــــــــرب املــــهــــنــــدس ســـلـــطـــان 
ــد األهــلــة  الــخــلــيــفــي رئــيــس فــريــق رصـ
عـــن فــخــره بــتــكــويــن الــفــريــق الــقــطــري 
لــوزارة  الشكر  لرصد األهــلــة، موجها 
األوقاف والشؤون اإلسالمية على ما 
وفرته من تدريب واهتمام للوصول 

لهذه املرحلة التي وصل لها الفريق.
التدريب دقيقا ومضنيا  كــان  وتابع: 
الذين  بإشراف مجموعة من املشايخ 
ــر، ونــتــمــنــى  ــيـ ــثـ ــكـ ــا مـــنـــهـــم الـ ــدنـ ــفـ ــتـ اسـ
ــم  ــلـ ــعـ الـ ــا  ــهــ ــبــ ــعــ ــقــــطــــر وشــ لــ نـــــقـــــدم  أن 
الـــــذي خــرجــنــا بـــه مـــن هــــذه الــــــدورات 
الــتــدريــبــيــة، خــاصــة أن الــفــريــق مجهز 
بأحدث املعدات واألجهزة الذي تعينه 
على عمله ليكون مساندا لعمل لجنة 
القطري  الهالل، وحث الشباب  تحري 
ــلـــم املـــواقـــيـــت  ــتـــمـــني بـــعـ ــهـ وجـــمـــيـــع املـ
وتحري األهلة على اإلقبال على تعلم 
هــــذا الــعــلــم بـــالـــطـــرق الــشــرعــيــة حــتــى 
ننجح في تكوين قاعدة قطرية قوية 

من املتخصصني في هذا املجال.

»العربي« يكرم الفائزين بمسابقة 
الهيدوس للقرآن الكريم

وفق الرؤية الشرعية في إنجاز فريد من نوعه

»األوقاف« تكشف عن تكوينها فريقا قطريا 
متخصصا في رصد األهلة

¶  د. غيث الكواري

الدوحة - قنا
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في إطار حملته 
الـــــرمـــــضـــــانـــــيـــــة 
الـــــتـــــي أطـــلـــقـــهـــا 
لـــلـــعـــام الــســابــع 
ــى  ــ ــلــ ــ عـــــــــــشـــــــــــر عــ
الــــتــــوالــــي، تـــحـــت شــــعــــار »وتـــــواصـــــوا 
بـــاملـــرحـــمـــة«، يـــواصـــل الـــهـــال األحــمــر 
الـــقـــطـــري تــنــفــيــذ بـــرامـــج الــحــمــلــة كما 
خــطــط لـــهـــا، وفــــي مــقــدمــتــهــا بــرنــامــج 
ــســــال  ــع الــ ــ ــ ــوزيـ ــ ــ ــــم وتـ ــائـ ــ ــــصـ ــار الـ ــ ــطــ ــ إفــ
الغذائية على الفقراء واملحتاجني الذي 
يــنــفــذه الـــهـــال األحـــمـــر داخــــل الـــدولـــة، 
بــاإلضــافــة إلـــى 10 دول وهـــي ســوريــا 
ولبنان واليمن وفلسطني وبنغاديش 
وأفغانستان وطاجيكستان والسودان 
والصومال وإفريقيا الوسطى ليبلغ 
عدد املستفيدين في الداخل والخارج 

178 ألف شخص.
وبـــحـــســـب الــــهــــال األحـــــمـــــر، اســـتـــفـــاد 
نـــحـــو 128 ألـــــف صــــائــــم مــــن مـــشـــروع 
»إفطار الصائم« داخــل قطر من خال 
أنــحــاء  15 خيمة مــوزعــة فــي مختلف 
الدولة، فيما قامت البعثات التمثيلية 
ــــال غــذائــيــة  فــــي الــــخــــارج بـــتـــوزيـــع سـ
ألــف  أكــثــر مــن 50  لتلبية احــتــيــاجــات 
شخص خال الشهر املبارك، في حني 
يواصل الهال األحمر تنفيذ البرنامج 
ــل مــــن خـــــال إقــــامــــة خــيــام  ــ ــداخـ ــ فــــي الـ
»إفـــطـــار صــائــم« املـــوزعـــة فــي مختلف 
أنحاء الباد ويقدم خالها الوجبات 
املجانية، وكذلك توزيع الوجبات على 

الصائمني قبيل موعد اإلفطار.
وتـــهـــدف الــحــمــلــة الــرمــضــانــيــة للهال 
تـــنـــفـــيـــذ 171 مـــشـــروعـــا  إلــــــى  عـــمـــومـــا 
ــلـــدًا حــــول الــعــالــم،  إنــســانــيــا فـــي 22 بـ
بتكلفة تــتــجــاوز 48 مليون ريـــال، في 
حني يبلغ عدد املشروعات التي سيتم 
تنفيذها داخل دولة قطر 18 مشروعا 

إنسانيا.
قـــال إبــراهــيــم عــبــدالــلــه املــالــكــي، املــديــر 
الــتــنــفــيــذي لــلــهــال األحـــمـــر، إن الــهــال 
حــــــرص عـــلـــى إطــــــــاق حـــمـــلـــة خــيــريــة 
وإنسانية موسعة خال شهر رمضان 

ــل الــخــيــر  ــع أهــ ــل مـ ــتـــواصـ ــارك، والـ ــبــ املــ
لــلــتــخــفــيــف مــــن مـــعـــانـــاة املــحــتــاجــني 
ــئــــني  والـــــفـــــقـــــراء والــــضــــعــــفــــاء والــــاجــ

والــــنــــازحــــني واملــــشــــرديــــن، ســعــيــا إلـــى 
رســم البسمة على وجوههم ووجــوه 
ــاد املــالــكــي بـــدور هيئة  أبــنــائــهــم. وأشــ

الــخــيــريــة فــي تسهيل  تنظيم األعــمــال 
إخراج هذه الحملة إلى النور التي تم 
اإلعداد لها منذ أكثر من أربعة أشهر. 
الفتا إلى أن شعار الحملة »وتواصوا 
بــاملــرحــمــة« يــجــســد الــقــيــم اإلســامــيــة 
الــســمــحــة، ويــعــبــر عـــن رســـالـــة الــهــال 
الـــقـــطـــري اإلنـــســـانـــيـــة، مثمنا  األحـــمـــر 
وقفة أهل الخير في قطر ومساهمتهم 
فـــي هــــذه الــحــمــلــة لــتــحــقــيــق أهــدافــهــا 

النبيلة.
ــال الـــدكـــتـــور مــحــمــد صـــاح  ــ بـــــــدوره قـ
ــر الـــتـــنـــفـــيـــذي لــقــطــاع  ــديــ ـــم، املــ ــيـ ـــراهــ إبـ
الــدولــيــة إن الحملة  اإلغــاثــة والتنمية 
ــات بــقــيــمــة  ــ ــرعـ ــ ــبـ ــ ــتــــهــــدف جــــمــــع تـ تــــســ
إجمالية قدرها 48 مليون ريال، وذلك 
لتنفيذ سلسلة من املشاريع والبرامج 

اإلنسانية التي يبلغ عددها اإلجمالي 
يـــــقـــــدر عــــدد  ــا  ــمــ ــيــ فــ ــا،  ــ ــروعــ ــ ــشــ ــ 171 مــ
املستفيدين منها بــحــوالــي 905 آالف 

شخص داخل قطر وخارجها.
ــم تـــقـــســـيـــم املـــشـــاريـــع  ــ وأوضـــــــــح أنــــــه تـ
إلــــى مــشــاريــع رمــضــانــيــة مــثــل إفــطــار 
ــاة  الــصــائــم والــقــســائــم الــغــذائــيــة وزكــ
الــفــطــر وكــســوة الــعــيــد ويــصــل عــددهــا 
ــا فــــي 11 دولــــــة هــي  إلـــــى 18 مـــشـــروعـ
ــن  ــمــ ــيــ ــر وســــــــوريــــــــا ولـــــبـــــنـــــان والــ ــ ــطـ ــ قـ
وفلسطني وبنغاديش وأفغانستان 
وطاجيكستان والــســودان والصومال 
وإفريقيا الوسطى. ومشاريع ممتدة 
على مدار العام، منها إغاثية وتنموية 
خارجية عددها 119 مشروعا في 22 

دولة.

افــتــتــح الـــهـــال األحـــمـــر مـــع بـــدايـــة الــشــهــر الــكــريــم 
خيام »إفــطــار الصائم« فــي عــدة مناطق بالدولة، 
حــيــث تنتشر كـــــوادره الــتــطــوعــيــة فــي الــعــديــد من 
األمـــاكـــن لــتــوزيــع وجـــبـــات اإلفـــطـــار الــخــفــيــفــة على 
الطريق خــال وقــت اإلفــطــار، ويبلغ إجمالي عدد 
املستفيدين من هذه األنشطة 128 ألف صائم طوال 

الشهر.
وأقـــــام الـــهـــال األحـــمـــر الــقــطــري 15 خــيــمــة إفــطــار 
مــوزعــة على عــدة مناطق، بطاقة إجمالية قدرها 
2,133 وجبة يوميا، أي بما يعادل 63,990 وجبة 
على مدار الشهر الفضيل. وقد تم اختيار املناطق 
التي أقيمت فيها الخيام بحيث تكون قريبة من 
األحـــيـــاء ذات الــكــثــافــة الــســكــانــيــة وأمـــاكـــن تــواجــد 

املستفيدين، كالتالي: مسجد حمزة بالوكرة )150 
وجبة يوميا(، دوار أوريـــدو بالوكرة )100 وجبة 
يـــومـــيـــا(، مــوقــعــان فـــي الـــخـــور )100 وجــبــة و150 
وجبة يوميا على الترتيب(، العزيزية )250 وجبة 
يوميا(، املطار القديم )200 وجبة يوميا(، الهال 
)100 وجبة يوميا(، املنصورة )100 وجبة يوميا(، 
آل شافي بالريان )150 وجبة يوميا + 83 وجبة 
يــومــيــا(، املنطقة  الــلــقــطــة )150 وجــبــة  إضـــافـــيـــة(، 
الصناعية )300 وجبة يوميا(، الدحيل )100 وجبة 

يوميا(، أم صال محمد )200 وجبة يوميا(.
إلــى ذلــك توزيع وجبات إفطار متكاملة  ويضاف 
ــزارع الــنــائــيــة، بــمــعــدل 500  ــ عــلــى عــمــال الــعــزب واملـ
وجــبــة يــومــيــا فـــي الــشــحــانــيــة )بــإجــمــالــي 15,000 

وجبة(، و300 وجبة يوميا في مسيعيد )بإجمالي 
9,000 وجبة(.

وبالتوازي مع ذلك، ينفذ متطوعو الهال األحمر 
الــقــطــري بــرنــامــج إفـــطـــار الــطــريــق، وهـــو يتضمن 
تـــوزيـــع وجـــبـــات إفـــطـــار خــفــيــفــة عــلــى املــتــواجــديــن 
في عدة مناطق أثناء وقت اإلفطار، مما يقلل من 
ــان على الطريق.  اإلســــراع فــي الــقــيــادة ويــوفــر األمـ
وتشمل خطة التوزيع 6 مناطق بإجمالي 1,000 
وجبة خفيفة يوميا، أو مــا يــعــادل 30,000 وجبة 

خفيفة طوال شهر رمضان املبارك.
وحــرص الهال األحمر القطري على التعاون مع 
بعض الجاليات العربية في دولة قطر، من خال 
االهتمام بأبنائها املقيمني، حيث يتم توزيع 200 

وجــبــة إفــطــار يــومــيــا لــفــائــدة الــجــالــيــة الــســودانــيــة 
أبــو هــامــور )بإجمالي 6,000 وجــبــة(،  فــي منطقة 
وتــوزيــع 200 وجــبــة مــهــداة مــن مطعم األنــاضــول 
لفائدة الجالية التونسية )بإجمالي 6,000 وجبة(.

ويـــشـــارك فـــي عــمــلــيــات تـــوزيـــع الـــوجـــبـــات وإدارة 
خيام إفطار الصائم مجموعة كبيرة من متطوعي 
الــهــال األحــمــر الــقــطــري، يــصــل عــددهــم إلـــى أكثر 
من 150 متطوعا ومتطوعة موزعني على مناطق 
الــذي اعتاد متطوعو الهال  الــدور  التنفيذ، وهــو 
 
ً
األحــمــر القطري على القيام بــه كــل عــام، مساهمة

منهم فــي الــعــمــل الــخــيــري واالجــتــمــاعــي، وإيــمــانــا 
الــذي  بأهمية جــهــود الشباب فــي خــدمــة املجتمع 

يعيشون فيه.
واصــل الــهــال األحــمــر مــن خــال البعثات 
الــتــمــثــيــلــيــة فــــي الـــــخـــــارج تــــوزيــــع ســـال 
غــذائــيــة لتلبية احــتــيــاجــات أكــثــر مـــن 10 
آالف أســــرة تــضــم 50 ألـــف شــخــص خــال 

الشهر املبارك في 10 دول.
في أفغانستان، قامت بعثة الهال األحمر 
الـــقـــطـــري فـــي الــعــاصــمــة كـــابـــول بــتــوزيــع 
سال غذائية لفائدة 2000 أسرة من األسر 
ــنــــازحــــة بــســبــب  الـــفـــقـــيـــرة واملـــحـــتـــاجـــة والــ
النزاعات والكوارث الطبيعية، مع التركيز 

على أسر األيتام واألرامل واملعاقني.
وتــحــتــوي الــســلــة الـــواحـــدة عــلــى 86 كجم 
من املواد الغذائية األساسية مثل الدقيق 
واألرز والـــزيـــت والــســكــر والـــشـــاي واملــلــح 
املدعم باليود. وقد تم التوزيع بالشراكة 
مــع الــهــال األحــمــر األفــغــانــي فــي واليـــات 
بــلــخ وســمــنــجــان وجــــوزجــــان، بــمــيــزانــيــة 

إجمالية قدرها 184 ألف دوالر أمريكي.
وبالتعاون مع جمعية براعم السام في 
محافظة إربــد، قامت بعثة الهال األحمر 
القطري في األردن بتوزيع وجبات إفطار 
جاهزة على األســر الفقيرة، وكــان آخرها 
تـــوزيـــع 352 وجــبــة فـــي الــحــي الــشــمــالــي، 
مـــــع تـــوصـــيـــل الــــوجــــبــــات ملـــــنـــــازل بــعــض 
املستفيدين واملرضى غير القادرين على 

الحضور.
ــامــــت بـــعـــثـــة الـــهـــال  وفــــــي بـــنـــغـــاديـــش قــ
األحـــمـــر الــقــطــري بــتــوزيــع ســــال غــذائــيــة 
فـــقـــيـــرة، مــنــهــم 4000  لــنــحــو 7000 أســـــرة 
أســرة مــن الاجئني فــي مخيم بالوخالي 
2 بـــمـــديـــنـــة كـــوكـــس بـــــــــازار، الـــتـــي تــــؤوي 
ــار،  ــمــ ــانــ ــيــ ــــون الجــــــــئ مــــــن مــ ــيـ ــ ــلـ ــ قــــــرابــــــة املـ
ــر  ــن األســ إلـــــى 3000 أســــــرة مــ بــــاإلضــــافــــة 

املــحــلــي بمدينة  فــقــرًا فــي املجتمع  األشـــد 
راجــشــاهــي شــمــال غــرب بــنــغــاديــش. وقد 
الــهــال األحمر  تــم التنفيذ بــالــشــراكــة مــع 
البنغاديشي، وشملت التوزيعات 1000 
ســلــة غــذائــيــة مــقــدمــة مــن مــؤســســة عفيف 
الــخــيــريــة، و500 ســلــة غــذائــيــة مــقــدمــة من 
الــخــطــوط الــجــويــة الــقــطــريــة، أمـــا الــســال 
املتبقية وعــددهــا 5500 سلة فهي مقدمة 
من الهال األحمر القطري. وتتكون السلة 
الغذائية من 12 كجم من املواد التموينية 
ــرة الـــواحـــدة ملـــدة شــهــر،  ــ الــتــي تــكــفــي األسـ
مثل التمر وزيت الطهي والسكر والعنب 
إلــى تشكيلة متنوعة  املجفف، باإلضافة 
الـــغـــذائـــيـــة  الـــقـــيـــمـــة  الـــبـــقـــولـــيـــات ذات  مــــن 
العالية كالحمص والفاصولياء الحمراء 

والعدس.
ــار حـــمـــلـــتـــه الـــرمـــضـــانـــيـــة لـــهـــذا  ــــ وفــــــي إطــ
الـــعـــام قــــام الـــهـــال األحـــمـــر الــقــطــري ومــن 
خــال بعثته التمثيلية بالضفة الغربية 
إفـــطـــار صــائــم  والـــقـــدس بتنفيذ مـــشـــروع 
في باحات املسجد األقصى، وذلك بإقامة 
مـــوائـــد رحــمــن إلفـــطـــار الــصــائــمــني الــذيــن 
ــاف  ــكــ ــتــ ــحــــرصــــون عـــلـــى الـــــصـــــاة واالعــ يــ

باملسجد األقصى املبارك.
ــفــــذ الـــــهـــــال األحـــــمـــــر الــــقــــطــــري هــــذا  ــنــ ويــ
الــذي تبلغ ميزانيته اإلجمالية  املــشــروع، 
يــعــادل  ــكـــي، أي مـــا  161000 دوالر أمـــريـ
ــلــــى شـــقـــني،  ألـــــــف ريـــــــــال عــ ــــي 588  ــوالــ ــ حــ
إقــامــة مــوائــد إفطار  تضمن األول منهما 
جماعي يستقبل فيها املتطوعون مئات 

الصائمني يوميا ممن يفدون على ثالث 
الــحــرمــني مــن كــافــة أنــحــاء فلسطني ألجل 
ــمــــاره بــاملــصــلــني والـــصـــائـــمـــني، بينما  إعــ
يتضمن الشق الثاني من املشروع توزيع 
طرود غذائية متكاملة على األسر الفقيرة 

في مدينة القدس وضواحيها.
ــروع، يــــقــــدر عــــدد  ــ ــ ــشـ ــ ــ وبــــحــــســــب خــــطــــة املـ
ــم فــي  ــائــ ــيـــديـــن مـــــن إفـــــطـــــار الــــصــ ــفـ ــتـ املـــسـ
مدينة القدس هــذا العام بحوالي 12900 
زائــــــــر مـــــن مــــــرتــــــادي املــــســــجــــد األقــــصــــى، 
وتــشــتــمــل وجـــبـــة اإلفــــطــــار عــلــى أصــنــاف 
األرز والـــــدجـــــاج والـــتـــمـــر واملــــــــاء والـــلـــن 
والــفــاكــهــة والــحــلــوى، بينما يستفيد من 
مــشــروع الــطــرود الــغــذائــيــة مــا يــزيــد على 
1770 أســرة مقدسية تضم حوالي 8850 

الــطــرد على 28 كيلو  شخصا، ويــحــتــوي 
ــا مــــن املـــــــواد الـــغـــذائـــيـــة األســـاســـيـــة  ــرامــ جــ
الــســكــر، الحليب، البقوليات،  مــثــل: األرز، 
صلصة الطماطم، زيت الطهي، املعكرونة، 

الفاصوليا، العدس.
ــذا الــــعــــام هــــو الـــعـــاشـــر الــــذي  ــ ويــعــتــبــر هـ
ينفذ فيه الهال األحمر القطري مشروع 
إفــطــار الــصــائــم فــي مــديــنــة الــقــدس، وهــو 
يأتي ضمن حملة الهال األحمر القطري 
تـــحـــت شــعــار  لــــعــــام 1440  ــيـــة  ــانـ الـــرمـــضـ
»وتـــواصـــوا بــاملــرحــمــة«، الــتــي تستهدف 
ــع إنــــســــانــــيــــة وتـــنـــمـــويـــة  ــاريــ ــشــ تـــنـــفـــيـــذ مــ
فـــي الــعــديــد مـــن الـــــدول فـــي قـــارتـــي آســيــا 
وأفريقيا بقيمة تتجاوز 60 مليون ريال 

قطري.

                     في إطار حملته الرمضانية                       »وتواصوا بالمرحمة«.. »الهالل األحمر«:

   178 ألف شخص استفادوا من مشروع         »إفطار صائم« داخل قطر وخارجها 

¶  وجبات جاهزة للصائمين 

¶  تقديم الوجبات في األردن ¶  إفطار صائم في أفغانستان

¶   د. محمد صالح إبراهيم¶  إبراهيم عبدالله المالكي 

15 خيمة موزعة في مختلف أنحاء الدولة من خالل 

تقديم إفطار آلالف الصائمين  في القدس الشريف 

128 ألفا استفادوا من مشروع »إفطار الصائم« داخل قطر 

10 بلدان   50 ألف شخص في  توزيع سالل غذائية ألكثر من 

أكــثــر مــن 40 عــامــا مضت على نــشــأة الــهــالل األحمر 
أقــدم جمعية خيرية وإنسانية تطوعية  القطري، وهــو 
فــي دولـــة قــطــر، ســاهــمــت فــي تــقــديــم أفــضــل مــا يمكن 
تقديمه للمجتمعات التي تحتاج لوقفة إنسانية صادقة، 
فخالل 40 عاما استطاعت دولــة قطر أن تصل براية 
الــهــالل مــن خــالل مشاريعه وبــرامــجــه إلــى الكثير من 
الدول من خالل العمل في قطاعات ومجاالت مختلفة، 

ليكون مع اإلنسان أينما كان.
ويــســعــى الـــهـــالل األحـــمـــر الـــقـــطـــري فـــي أداء رســالــتــه 
إلـــى اســتــنــهــاض جميع الــجــهــود مــن أجـــل دعـــم الفئات 
الدولة، حيث تتضمن الجهود  املحتاجة داخــل وخــارج 
مد يد العون للمجتمعات في مواجهة الكوارث واألزمات 
املــكــونــات املجتمعية من  مــن خــالل استنهاض جميع 
املــؤســســات  أو  قـــرار  متبرعن ومــتــطــوعــن وأصــحــاب 
املــحــلــيــة والـــدولـــيـــة اإلنــســانــيــة، بــاإلضــافــة إلـــى إيــصــال 

املساعدات للمحتاجن في عدد كبير من دول العالم.
أهــداف  الهالل األحمر على ثالثة  وتقوم إستراتيجية 
رئيسية ترتبط ارتباطا وثيقا بمجاالت عمله، فالهالل 
األحمر يسعى إلى الحد من أضرار الكوارث الطبيعية 
التي مــن صنع اإلنــســان مــن خــالل االستجابة  أو تلك 
السريعة والطارئة للكوارث بما يتوفر لديه من خبرات 
وإمــكــانــات وفــــرق تــدخــل إغــاثــيــة، وكــذلــك تــوفــيــر بيئة 
صحية أفضل من خالل إدارة بعض املراكز الصحية 
الــتــي تــقــدم خــدمــات الــرعــايــة األولـــيـــة لــلــعــمــال بــالــدولــة، 

ــــى تــقــديــم  ــتــعــاون مـــع وزارة الــصــحــة بـــاإلضـــافـــة إل بــال
خــدمــات تــوعــويــة حـــول اإلســعــافــات األولـــيـــة وأســلــوب 
التنمية  الــصــحــي، كما يسعى للمساهمة فــي  الــحــيــاة 
املجتمعية من خالل مشاريع تنموية داخلية وخارجية.
القطري 17 بعثة موزعة في كل  الهالل األحمر  ولــدى 
مــن آســيــا وأفــريــقــيــا )الــضــفــة الــغــربــيــة، غـــزة، ميانمار، 
أفغانستان، نيبال، النيجر، السودان، الصومال، اليمن، 
ليبيا،  الفلبن،  الــعــراق،  أفريقيا،  أثيوبيا، غــرب ووســط 

األردن، تركيا، لبنان(.

الــقــطــري هــم ركيزته  الــهــالل األحــمــر  ويعتبر شــركــاء 
األولــــى فــي الــعــمــل، وهـــم ال يــقــتــصــرون عــلــى موظفيه 
أو ماله  ومتطوعيه، وإنــمــا هــم كــل مــن يساهم بجهده 
ملساعدة الهالل في أداء مهمته وتحقيق رؤيته، فالهالل 
ــن أبـــرز  ــا يــكــتــمــل بــشــركــائــه. ومــ ــمـ ــه وإنـ ــذاتـ ال يـــقـــوم بـ
للتنمية، صــنــدوق قطر لدعم  الــشــركــاء صــنــدوق قطر 
األنشطة االجتماعية والرياضية )دعم(، وبرنامج راس 
لفان للتواصل االجتماعي، وزارة الصحة العامة، وزارة 
التنمية  العالي، وزارة  التعليم والتعليم  الداخلية، وزارة 

ــة، مــؤســســة حــمــد الــطــبــيــة، والـــرعـــايـــة الصحية  ــ ــ اإلداريـ
األولية، مؤسسة صلتك.

ومــنــذ تــأســيــس جمعية الــهــالل األحــمــر الــقــطــري عــام 
األفــراد  1978 كمنظمة خيرية تطوعية بهدف تمكن 
أو تميز وهــي جزء  واملجتمعات الضعيفة دون تحيز 
ال يتجزأ من أكبر شبكة إنسانية على وجه العالم التي 
تضم في عضويتها 190 جمعية وطنية للهالل األحمر 
والــصــلــيــب األحـــمـــر مـــن خـــالل تـــواجـــد الـــهـــالل األحــمــر 
الــقــطــري االســتــراتــيــجــي فــي الــعــديــد مــن الــــدول، ونجح 
الهالل األحمر على مدى السنوات املاضية وخصوصا 
بــنــاء صـــورة نمطية إيجابية عن  فــي  العشر األخــيــرة 
الهالل  املهني ساعدت بشكل كبير في دخــول  عملها 
األحمر القطري مضمار التعاون واملشاركة مع العديد 
ــن املـــؤســـســـات الـــدولـــيـــة واإلقــلــيــمــيــة ويــعــنــى الــهــالل  مـ
األحمر القطري بتقديم مجموعة من البرامج واألنشطة 
واملـــشـــاريـــع عــلــى املــســتــوى املــحــلــي فـــي عـــدة مــجــاالت 
البرامج  أو  كالخدمات االجتماعية والــرعــايــة الصحية 
والــــــدورات الــتــدريــبــيــة ذات الــبــعــد الــتــنــمــوي اإلنــســانــي، 
املتعففة في  البرامج االجتماعية دعــم األســر  وتشمل 
مجال التمكن االقتصادي والصحي واملهني كما يقدم 
الــتــدريــب في  للعمال، كــذلــك  بــرامــج محلية مخصصة 
ــدارس والشركات  املـ األولــيــة لطالب  مجال اإلســعــافــات 
ــي املــجــتــمــعــي والــصــحــة  ــ مــثــل مـــشـــروع اإلســـعـــاف األولـ

 توعويا.
ً
العامة الذي يشمل 12 مجاال

أيادي الخير القطرية صافحت المحتاجين والضعفاء حول العالم 

40 عاما  »الهالل األحمر«.. مسيرة عطاء إنسانية تجاوزت الـ 

وسام السعايدة
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ــــي اإلســـــــام  ــد فــ ــيــ ــعــ ــد الــ ــعــ يــ
مــظــهــرا مـــن مــظــاهــر الــفــرح 
بــــفــــضــــل الــــــلــــــه ورحـــــمـــــتـــــه، 
وفـــــرصـــــة عـــظـــيـــمـــة لــصــفــاء 
الـــنـــفـــوس، ووحـــــدة الــكــلــمــة، 
وتــجــديــد الــحــيــاة، وهــو ال يعني أبـــدًا االنــفــات من 
التكاليف، والتحلل مــن األخـــاق واآلداب، بــل البد 
فــيــه مــن االنــضــبــاط بــالــضــوابــط الــشــرعــيــة واآلداب 

املرعية.
وهناك جملة من األحكام والسنن واآلداب املتعلقة 
بــالــعــيــد، يــنــبــغــي لــلــمــســلــم أن يــراعــيــهــا ويــحــرص 
عليها، وكلها تنطلق من املقاصد والغايات التي 
شرعت ألجلها األعياد في اإلســام، وال تخرج عن 

دائرة التعبد لله رب العاملني، في كل وقت وحني.
وبحسب الشبكة اإلسامية من هذه األحكام حرمة 
صوم يوم العيد، ملا ثبت عن عمر رضي الله عنه، 
ى قبل الخطبة، ثم خطب الناس فقال: »يا 

َّ
أنــه صل

الله عليه وسلم  الله صلى  الــنــاس، إن رســول  أيها 
قــد نهاكم عــن صيام هذين العيدين، أمــا أحدهما 
فيوم فطركم من صيامكم، وأما اآلخر فيوم تأكلون 

ُسَكَكم« رواه البخاري.
ُ
ن

التكبير 

كما يستحب في العيد اإلكثار من التكبير، فيكبر 
ــــوم مــن  ــر يـ ــ ــــروب شـــمـــس آخـ فــــي عـــيـــد الـــفـــطـــر مــــن غــ
ــان، ويــســتــمــر حــتــى صــــاة الــعــيــد لــقــول الــلــه  رمـــضـ
ــٰى َما 

َ
ــَه َعــل

َّ
ــُروا الــل ــَكــبِّ

ُ
 َوِلــت

َ
ة ــِعــدَّ

ْ
ــوا ال

ُ
ــْكــِمــل

ُ
تعالى: }َوِلــت

)الــبــقــرة: 185(، والتكبير ليلة عيد الفطر  َهـــَداُكـــْم{ 
مطلق، بمعنى أنه غير مقيد بكونه أدبار الصلوات، 
د التكبير عند الخروج إلى املصلى، وانتظار  ويتأكَّ

الصاة.
وأمــــا فـــي األضـــحـــى فــــإن الــتــكــبــيــر املــطــلــق مــشــروع 
 
ْ
ُكـــُروا

ْ
أيـــام ذي الحجة لقوله تــعــالــى: }َوَيـــذ مــن أول 

ــوَمــاٍت{ )الــحــج: 28(، واأليــام 
ُ
ــْعــل ــاٍم مَّ ـ يَّ

َ
اســم الله في أ

ــة، وثــــبــــت فــي  ــجــ ــحــ ــات هـــــي عــــشــــر ذي الــ ــلــــومــ ــعــ املــ
الصحيح أن ابن عمر وأبا هريرة رضي الله عنهما 
كانا يخرجان إلى السوق في أيام عشر ذي الحجة 

ر الناس بتكبيرهما. ران، وُيكبِّ ُيكبِّ
ولذا فإنه يسن إظهار التكبير في هذه األيام، ورفع 
الصوت به في املساجد والــدور والطرق واألسواق 
وأمــــاكــــن تــجــمــع الــــنــــاس، إظــــهــــارًا لـــهـــذه الــشــعــيــرة، 
وإحياًء للسنة، واقتداء بسلف األمة، وأما التكبير 
املقيد بعد الصلوات املفروضة فيبدأ من فجر يوم 
عرفة بالنسبة لغير الحاج، وأمــا الحاج فيبدأ من 

صـــاة الــظــهــر يـــوم الــعــيــد، ألنـــه مــشــغــول قــبــل ذلــك 
بالتلبية.

ويستمر التكبير املطلق - في كل وقت - مع التكبير 
املقيد إلــى عصر آخــر يــوم من أيــام التشريق، وهو 
ــَه ِفي 

َّ
الــل ــُروا  ــ ــ ُك

ْ
أيــام العيد، لقوله تعالى: }َواذ رابــع 

ْعُدوَداٍت{ )البقرة: 203(، ولقوله عليه الصاة  اٍم مَّ يَّ
َ
أ

والسام: )أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله( 
رواه مسلم.

وصفة التكبير أن يقول: الله أكبر الله أكبر، ال إله إال 
ر ثاثًا  الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، وإن كبَّ

فهو حسن، واألمر في ذلك واسع.

اآلداب المستحبة 

ومـــن اآلداب املــســتــحــبــة فـــي يـــوم الــعــيــد االغــتــســال 
والتجمل، والتطيب ولبس أحسن الثياب، ألنه يوم 
يجتمع الــنــاس فــيــه، وقـــد ثــبــت أن ابـــن عــمــر رضــي 
الله عنه كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى 
املصلى، وأقرَّ النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن 
الخطاب، ولــم ينكر عليه التجمل للعيد حني رأى 
عــمــُر جبة مــن إســتــبــرق فــقــال: يــا رســـول الــلــه، ابتع 
هـــذه، تجمل بها للعيد والــوفــود، فــقــال لــه - صلى 
الله عليه وسلم: )إنما هذه لباس من ال خاق له( 
أخــرجــه الــبــخــاري مــمــا يـــدل عــلــى مــشــروعــيــة أصــل 
ــول الــلــه  الــتــجــمــل والــتــزيــن لــلــعــيــد، وإنـــمـــا تـــرك رســ
ة بعينها ألنها من 

َّ
صلى الله عليه وسلم تلك الُحل

الــرجــال ألنــه نــوع من  بسه مــحــرم على 
ُ
إستبرق ول

الحرير.

فالذي ينبغي على املسلم أن يكون في هــذا اليوم 
على أحسن مظهر، وأتم هيئة، وذلك إظهارًا لنعمة 
الله عليه، وشكرًا له على ما تفضل به، فإن الله عز 

وجل يحب أن يرى أثر نعمته على عبده.

األكل قبل الصالة 

الــصــاة، وأن  يــأكــل قبل  والسنة فــي عيد الفطر أن 
يــأكــل تــمــرات وتـــرًا، ثــاثــًا أو سبعًا أو تسعا، وأمــا 
في األضحى فا يأكل حتى يذبح أضحيته ليأكل 
منها، فعن بريدة رضــي الله عنه قــال: »كــان النبي 
الــلــه عليه وســلــم ال يــخــرج يــوم الفطر حتى  صلى 
يأكل، وال يأكل يوم األضحى حتى يرجع فيأكل من 

أضحيته« رواه أحمد.

المشي للمسجد 

وُيــســتــحــب أن يـــخـــرج إلــــى املــصــلــى مــاشــيــًا، لــقــول 
عــلــي رضــــي الــلــه عــنــه: »مــــن الــســنــة أن تــخــرج إلــى 
العيد ماشيًا، وأن تأكل شيئًا قبل أن تخرج« رواه 

الترمذي.
ويستحب كذلك أن يخالف الطريق ذهابا وإيابًا، 
فيذهب من طريق ويعود من غيره، لحديث جابر 
ــال: »كـــان الــنــبــي صــلــى الــلــه عليه  رضـــي الــلــه عــنــه قـ
وسلم إذا كــان يــوم العيد خالف الطريق« كما في 

البخاري.
وقـــد تــلــمــس أهـــل الــعــلــم لــذلــك بــعــض الــحــكــم منها: 
إظــهــار شعائر اإلســـام بــالــذهــاب واإليــــاب، ومنها 

السام على أهل الطريقني، ومنها شهادة البقاع، 
الــحــال إلــى املــغــفــرة، ومنها  الــتــفــاؤل بتغير  ومنها 

قضاء حاجة من له حاجة في الطريقني.
والتهنئة بالعيد من العادات الحسنة التي تعارف 
عليها الناس، مع ما فيها من تأليف القلوب، وجلب 
للمودة واأللــفــة، وعليه فــا حــرج فــي التهنئة بأي 
لفظ من األلفاظ املباحة كأن يقال: »عيد مبارك«، أو 
»أعاده الله عليك«، أو »كل عام وأنتم بخير« أو نحو 
ذلــك مــن الــعــبــارات، وقــد كــان أصــحــاب رســول الله - 
صلى الله عليه وسلم - إذا التقوا يوم العيد يقول 

بعضهم لبعض: »تقبل الله منا ومنك«.
وإظـــهـــار الـــســـرور والـــفـــرح فــي األعـــيـــاد مــن شعائر 
الدين، فا بأس من اللعب واللهو املباح، وفعل كل 
ما ُيدخل البهجة في النفوس، مع مراعاة الحدود 
الشرعية، من غير إفراط وال تفريط، فقد قدم رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - املدينة ولهم يومان 
يلعبون فيهما، فقال: )ما هذان اليومان(؟ قالوا كنا 
نلعب فيهما في الجاهلية، فقال رسول الله صلى 
الــلــه عــلــيــه وســلــم: )إن الــلــه قــد أبــدلــكــم بــهــمــا خيرا 

منهما يوم األضحى ويوم الفطر( رواه أبو داود.
ــَكــب فــي أيـــام األعــيــاد من 

َ
ولــيــحــذر املــســلــم مــمــا ُيــرت

تبذير وإسراف، وتبديد لألموال واألوقــات، وجرأة 
على محارم الله، ونحو ذلك من األمور التي تنافي 
ــــد فـــي األعـــيـــاد وغــيــرهــا،  الــتــعــبــد لــلــه الـــواحـــد األحـ
وتـــعـــود بــالــضــرر والـــخـــســـران عــلــى أصــحــابــهــا في 
الــدنــيــا واآلخـــــرة، نــســأل الــلــه أن يتقبل مــنــا صالح 
األعمال، وأن يعيد علينا هذه األيام بالُيمن والخير 

والبركة.

                                                                                                                                                       ال يعني االنفالت من التكاليف                       والتحلل من األخالق

    العيد فرصة عظيمة لصفاء النفوس          ووحدة الكلمة وتجديد الحياة

¶  إحدى خطب العيد من مسجد اإلمام ¶  آالف المصلين يستمعون لخطبة العيد.. أرشيفية

ــة األولـــى مــن الــهــجــرة، 
َ
ــن ــرعــت صـــاة الــعــيــد فــي الــسَّ

ُ
ش

ودليل مشروعيتها ما رواه أنس رضي الله عنه قال: 
الله عليه وسلم املدينة، ولهم  الله صلى  )قدم رسول 
يــومــان يــلــعــبــون فــيــهــمــا فــقــال رســـول الــلــه صــلــى الــلــه 
عليه وســلــم: )مـــا هـــذان الــيــومــان؟( قــالــوا: كــنــا نلعب 
فيهما في الجاهلية، قال: )إن الله عز وجل قد أبدلكم 
بهما خيًرا منهما يوم الفطر ويوم النحر( رواه أحمد 
وأبو داود، وثبت في الصحيح عن ابن عباس رضي 
الله  الفطر مــع نبي  قـــال: »شــهــدت صــاة  الــلــه عنهما 
صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان« رواه 

مسلم.

حكمها 

ة مؤكدة، 
َّ
ذهب أكثر أهل العلم إلى أن صاة العيد ُسن

ورأى بعضهم أنها فرض على الكفاية، إذا قام بها من 
الجميع بتركها،  أثــَم  الباقني، وإال  يكفي سقطت عــن 
أنــهــا واجــبــة على كــل مكلف من  إلــى  وذهــب الحنفية 
الــذكــور، واخــتــار هــذا القول شيخ اإلســام ابــن تيمية 
رحــمــه الــلــه، واســـتـــدل لــذلــك بــحــديــث أم عــطــيــة رضــي 
ض  العوائق والُحيَّ ِرج 

ْ
خ

ُ
ن أن  مرنا 

ُ
)أ الله عنها قالت: 

أنـــه إذا  الــداللــة  الـــخـــدور( متفق عــلــيــه، ووجـــه  وذوات 
كانت النساء والحيض مأمورات بالخروج إلى صاة 

العيد، فالرجال مأمورون بذلك من باب أولى.
وُيــشــتــرط لــصــحــة أدائـــهـــا مـــا ُيــشــتــرط لــصــحــة صــاة 
الجمعة، من الجماعة واإلقامة، فا تصلى فرادى، وال 

تجب على املسافر على الراجح من أقوال أهل العلم.

وقت أدائها 

أّما وقت أدائها، فيبدأ من ارتفاع الشمس يوم العيد 
ــْدَر رمـــح، ويــقــدر ذلــك بخمس عــشــرة دقــيــقــة تقريًبا  ــ

َ
ق

بعد شــروق الشمس، ويمتد وقــت أدائــهــا إلــى الــزوال 
ــبــيــل أذان الــظــهــر بــقــلــيــل( فــوقــتــهــا هــو وقـــت صــاة 

ُ
)ق

الــضــحــى. وعــنــد املــالــكــّيــة ال تــصــلــى صـــاة الــعــيــد في 
غير يوم العيد، وال في يوم العيد بعد الزوال. وحكي 
هــذا عــن أبــي حنيفة. قــال ابــن عبد الــبــر: »لــو قضيت 
الــفــرائــض،  العيد بعد خـــروج وقتها ألشبهت  صــاة 
أنها ال تقضى، فهذه  السنن  فــي سائر  وقــد أجمعوا 
مثلها«. واختلف قول الشافعي في هذه املسألة، فمرة 
اليوم  فــي  إنها تصلى  قــال:  املالكية، ومــرة  قــال بقول 

الثاني ضحى. وقال الثوري واألوزاعي واإلمام أحمد: 
يخرجون من الغد.

قــال الــقــرطــبــي: والــقــول بــالــخــروج إن شــاء الــلــه أصــح، 
للسنة الثابتة في ذلك، وال يمتنع أن يستثني الشارع 

من السنن ما شاء، فيأمر بقضائه بعد خروج وقته.

صفة أدائها 

أما صفة أدائها، فا خاف بني أهل العلم في أن صاة 
الــعــيــد مــع اإلمــــام ركــعــتــان، تــصــلــى مــن غــيــر أذان وال 
إقامة، وال ُيشرع على الصحيح النداء لها بـ »الصاة 

جامعة« ونحو ذلك، لعدم الدليل.
ــــوم فــــي الـــركـــعـــة األولـــــــى ســبــع  ــأمـ ــ ــــر اإلمـــــــام واملـ ــبِّ ــَكــ ــ وُي
تــكــبــيــرات غــيــر تــكــبــيــرة اإلحــــــرام، ويــكــبــر فـــي الــركــعــة 
الــثــانــيــة عــقــب الــقــيــام خــمــس تــكــبــيــرات غــيــر تــكــبــيــرة 
الرفع من السجود، لفعله صلى الله عليه وسلم، فقد 
ر في العيدين، في األولى سبًعا قبل  ثبت عنه أنه )كبَّ
ابن  ة( رواه  الــقــراء الثانية خمًسا قبل  ة، وفــي  الــقــراء
مــاجــه والــتــرمــذي، وصححه اإلمـــام أحــمــد، قــال شيخ 
ــا الــتــكــبــيــر في  ــ ــــام ابـــن تــيــمــيــة رحــمــه الـــلـــه: »وأمـ اإلسـ

الصاة، فيكبر املأموم تبًعا لإلمام«.
ملــا صــح عنه  الــيــديــن مــع كــل تكبيرة،  وُيستحب رفــع 
ــــان يـــرفـــع يـــديـــه مــع  ــلـــه عــلــيــه وســــلــــم: )أنـــــه كـ صـــلـــى الـ
النسائي وإسناده  إال  السنن  التكبير( رواه أصحاب 
صحيح، وهو عامٌّ في كل تكبير في الصاة، فيشمل 

تكبيرات صاة العيدين.
ــعــــة األولـــــــــى بــعــد  ــــي الــــركــ ــرأ فـ ــقــ ــام أن يــ ــ ــــإلمـ ــن لـ ــ ــــسـ وُيـ
الــتــكــبــيــرات بـــســـورة »األعـــلـــى« وفـــي الــثــانــيــة بــســورة 
األولــى بسورة »ق«، وفي  أن يقرأ في  أو  »الغاشية«، 
الله عليه  النبي صلى  »القمر« لفعل  الثانية بسورة 

وسلم، ولو قرأ بغير ذلك فا حرج.
فـــإذا فــرغ اإلمـــام مــن الــصــاة خطب الــنــاس خطبتني، 
العيد واالستماع  يجلس بينهما، وحضور خطبتي 

ة وليس بواجب، باتفاق أهل العلم.
َّ
لهما ُسن

ى، 
َّ
تــقــام صــاة العيد فــي املصل ــة أن 

َّ
ــن الــسُّ كما أن مــن 

لــحــديــث أبـــي ســعــيــد الـــخـــدري رضـــي الــلــه عــنــه، قـــال: 
)كـــان رســـول الــلــه صــلــى الــلــه عليه وســلــم يــخــرج يــوم 
الفطر واألضحى إلى املصلى( متفق عليه، ولم ُينقل 
ى العيد بمسجده 

ّ
عنه عليه الّصاة والّسام أنه صل

ــة واملحافظة 
َّ
ــن الــسُّ إال مــن عــذر، فتنبغي مــراعــاة هــذه 

عليها.

الشيخ عيسى معافا: الحرص على مشروعية صالة العيد 
جمال الباطن أشد من الظاهر 

العيدين، في عيد  آداب وسنن  الشيخ عيسى يحيى معافا إن من  قــال فضيلة 
الــفــطــر أكـــل تــمــرات قــبــل الــذهــاب إلـــى املــصــلــى تعبيرا عــن تحقق الــفــطــر، وفيها 
للرجال، واألسود  الجديد، وال سيما األبيض  الغسل والتطيب ولباس  يستحب 
للنساء، والذهاب ماشيا إن قدر عليه، ويخالف في الطريق ذهابا وإيابا، لتكثر 
األماكن التي تشهد له، كما يسن خروج النساء ليشهدن الخير ودعوة املسلمني، 

كما تستحب الصدقة في يوم العيد.
وأضــــاف فضيلته: يــســن التكبير يـــوم الــفــطــر مــن غـــروب شــمــس آخـــر يـــوم من 
ٰى 

َ
َه َعل

َّ
ُروا الل بِّ

َ
ك

ُ
 َوِلت

َ
ة ِعدَّ

ْ
وا ال

ُ
ِمل

ْ
ك

ُ
رمضان حتى يصل إلى املصلى، قال تعالى: )َوِلت

ــُروَن( وفي 
ُ
ــك

ْ
ــش

َ
ــْم ت

ُ
ــك

َّ
ــَعــل

َ
ــْم َول

ُ
َمــا َهــَداك

يــوم األضحى يكبر من بعد صالة 
ــر أيــــام  ــ ــوم الـــنـــحـــر حـــتـــى آخـ ــ فـــجـــر يـ
أيــام بعد  التشريق والــتــي هــي ثالثة 
يوم األضحى، كما يستحب التكبير 
في أيام عشر ذي الحجة، ويستحب 
ــام بـــعـــد الـــفـــاتـــحـــة فــي  ــ ــ ــقـــرأ اإلمـ أن يـ
الـــركـــعـــة األولــــــى بـــســـورة »ق« وفــي 
الــثــانــيــة بـــســـورة الــقــمــر، أو بــدلــهــمــا 

سورة األعلى والغاشية.
ــى الــــحــــرص عــلــى  ــ ــ ــا إل ــافـ ــعـ ودعـــــــا مـ
ــن، وقــــــــــال: يـــحـــرص  ــ ــاطـ ــ ــبـ ــ جــــمــــال الـ
الباطن أشد  املسلمون على جــمــال 
مــن حــرصــهــم عــلــى جــمــال الــظــاهــر، 
ــد مــنــه فـــي كل  فــجــمــال الـــظـــاهـــر البــ

األيام، وفي يوم العيد بالذات ألنه هو امليزة للعيد، بأن يغتسلوا ويلبسوا أحسن 
الــثــيــاب، والطيب والــزيــنــة، ويــتــزاورا ويلتقوا فــي املجالس املعدة  مــا يــجــدون مــن 

للفرحة، ويتبادلوا االبتسامة والبشر.
القلوب  الباطن فالبد منه دائــمــا، ويتمثل في صفاء  أمــا جمال  وتابع فضيلته: 
وطــالقــة الــوجــوه، وســعــة الــصــدور، واإليــثــار والــكــرم واملــحــبــة والــصــفــاء، واملـــودة 
ــاء، والــبــر والــوفــاء، وحــســن الــظــن والــنــقــاء، والــحــرص على األدب والحياء،  واإلخــ
الدين  والشكر والــرضــا، ويستشعرون وحدتهم ومجدهم، وجــمــال ومحاسن 

اإلسالمي القيم.
ليكون  الباطن،  املعنى، وجمال  العيد هو جمال  الجمال في  أن  أنــه ال شك  وأكــد 
قبل جمال الظاهر، فال تكون الزينة في اللباس والجمال في املظهر إال إذا تحقق 
العالقة  التقوى، وحسن  بالله، وذلك بلزوم  العالقة  الجمال في )املعنى( بحسن 
الخلق،  الــنــاس، وذلــك بحسن  العالقة مــع  التوبة، وحسن  بــلــزوم  بالنفس، وذلــك 
وهذا هو الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله )اتق الله حيثما كنت 
وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن( رواه أحمد والدارقطني 

وغيرهما بسند صحيح عن أبي ذر ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما.

¶  عيسى يحيى معافا

مصطفى شاهين
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يـــقـــدر حــجــم واردات قطر 
ــــس بــــأنــــواعــــهــــا  ــابــ ــ ــن املــ ــ مــ
وتـــصـــنـــيـــفـــاتـــهـــا الـــعـــديـــدة 
خال الثاثة أشهر األولى 
مـــن الـــعـــام الـــجـــاري بنحو 
ــك وفـــقـــا لــبــيــانــات نــشــرة  ــ ــال، وذلـ ــ 770 مــلــيــون ريــ
الــصــادرة عــن جهاز  التجارة الخارجية الربعية 

التخطيط واإلحصاء.
لــفــتــرة عيد  املــابــس املختلفة  وتــســتــعــد مــحــات 
الفطر عــادة عبر استيراد املنتجات خال الفترة 
ــارس، وذلـــك قبل عيد الفطر  مــا بــن يناير إلــى مـ

وشهر رمضان بـ 2 إلى 3 أشهر.
لـــلـــواردات خــال  الــبــيــانــات التفصيلية  وتــكــشــف 
الــقــمــصــان  الــــجــــاري، أن  الـــعـــام  الـــربـــع األول مـــن 
وحدها يتم استيرادها بأكثر من 75 مليون ريال 
خال تلك الفترة، وكذلك يتم استيراد بدل رجالية 
بنحو 21 مليون ريال، في حن تقدر الواردات من 
الفساتن النسائية بنحو 63 مليون ريـــال، أما 
مابس األطفال فتتنوع تصنيفاتها بن األوالد 

أو البنات وتقدر بنحو 70 مليون ريال.

القوة الشرائية 

ــتـــصـــادي الـــدكـــتـــور عــبــد الــلــه  ــرى الــخــبــيــر االقـ ــ ويـ
الخاطر أن السوق القطري يتمتع بقوة شرائية 
قــويــة، تــدفــع املــســتــورديــن نــحــو تــحــري اســتــيــراد 
الــعــاملــيــة، سعيا إلرضـــاء أذواق  أفــضــل املنتجات 
املستهلك في قطر سواء من املواطنن أو املقيمن.

إلــى أن قطر تشهد نموا سكانيا  وأشــار الخاطر 
قــويــا يــغــذي الــطــلــب عــلــى الــســلــع االســتــهــاكــيــة، 
بــاإلضــافــة إلــى كــون املــواطــن القطري هــو األغنى 
واألقــــــــوى عـــلـــى صــعــيــد الــــقــــدرة الـــشـــرائـــيـــة عــلــى 
الصعيد العاملي، وهــو مــا يدفعه نحو استثمار 
ــاث  جـــانـــب مـــن دخـــلـــه فـــي تــجــديــد وتـــحـــديـــث األثــ

والكماليات داخل املنازل واملجالس.

النمو السكاني 

أمــا رجــل األعمال محمد كاظم األنــصــاري فيؤكد 
أنـــه مــع الــتــطــور الــعــمــرانــي والــنــمــو الــســكــانــي في 
الـــدولـــة، يــقــابــل ذلـــك ارتـــفـــاع عــلــى مــســتــوى الــقــوة 
الــشــرائــيــة بـــاإلضـــافـــة إلــــى ارتـــفـــاع قــيــم وأحــجــام 

املبيعات من مختلف املنتجات داخل األسواق.
ويـــؤكـــد األنــــصــــاري أن االقـــتـــصـــاد الـــقـــطـــري بما 
يحتويه مــن تــنــوع فــريــد وقــــوي، يسمح بــدخــول 
مختلف أنواع املنتجات، والتي تناسب املواطنن، 

وكذلك املقيمن بثقافاتهم املختلفة.
إلــى التوسع  أنــه بالنظر  إلــى  ويشير األنــصــاري 
املستمر في إطــاق املراكز التجارية في مختلف 
مناطق الدولة، فهذا يكشف بشكل رئيسي تزايد 
حجم الطلب في مختلف القطاعات االستهاكية.

حاضنة األعمال 

ومن ضمن الشركات التي تعمل بصناعة املابس 
في قطر تتواجد العديد منها ضمن حاضنة قطر 
لــأعــمــال، ومنها شركة Hattrek إلنــتــاج املابس 
ذات الجودة العالية في قطر، حيث تنتج بعض 
القطع ثــم يتم بيعها مــن خــال محلهم الخاص، 
وشركة »أولى« للمابس الرياضية، وهي شركة 
ذات مــســؤولــيــة مـــحـــدودة تــأســســت فـــي قــطــر في 
يــونــيــو 2015. تــقــوم »أولــــــى« بــتــصــمــيــم وإنــتــاج 
وبــيــع املــابــس الــريــاضــيــة الــنــســائــيــة املحتشمة. 
تعمل »أولى« على إنتاج املابس واإلكسسوارات 
ــــول إلـــى  ــــوصـ ــلــــواتــــي ال يـــتـــاح لـــهـــن الـ لـــلـــنـــســـاء الــ
األنــشــطــة فـــي الـــهـــواء الــطــلــق بــســبــب عـــدم وجـــود 
خيارات رياضية محتشمة. وتتكون منتجاتهم 
مــن قمصان، وســراويــل، وأوشــحــة مصنوعة من 
األقمشة التقنية للتكيف مع األنشطة في الهواء 
ــوب الــــدراجــــات واملــشــي  ــ الــطــلــق مــثــل الـــجـــري وركـ
واملشي ملسافات طويلة، وOryx Lifestyle شركة 
ناشئة لتصنيع املــابــس الرياضية مــع خدمات 
طــبــاعــة وتــطــريــز مــجــانــيــة، وكــذلــك شــركــة املــربــط 
إلعـــــادة تـــدويـــر فــــراش الـــخـــيـــول، إلنـــتـــاج الــفــراش 
الــصــديــقــة لــلــبــيــئــة وبــتــكــلــفــة مــعــقــولــة وبــطــريــقــة 
 HZ by Hissa فــعــالــة، وكـــذلـــك شـــركـــة مــســتــدامــة 
Zainal و«حصة« هي مصممة أزياء قطرية قدمت 
عــامــة تــجــاريــة محلية جــديــدة لصناعة األزيـــاء 

الجاهزة.
وقـــالـــت صــاحــبــة مـــشـــروع »وايـــــت هــنــجــر« مــريــم 
املنصوري إنها اختارت ما تحبه من عمل وبدأت 
فــي صــنــاعــة الــعــبــايــات والــجــلــبــيــات مــنــذ عــامــن، 
الــجــودة، مشيرة  ونجحت في إنتاج منتج عالي 
إلــى أن األسعار تتراوح بن 500 ريــال إلــى 1300 

ريال، وهي قريبة من أسعار السوق لكنها تتميز 
الــتــي تتناسب مــع آخر  بــالــجــودة والتصميمات 

صيحات املوضة.
ــــوم بـــصـــنـــاعـــة  ــقـ ــ ــا تـ ــ ــهـ ــ ــوري أنـ ــ ــــصـ ــنـ ــ وأضــــــافــــــت املـ
100% مـــن املــنــتــج صــنــاعــة مــحــلــيــة، وتــعــمــل في 
أوقـــات فراغها، وتــقــوم بتسويق منتجاتها عبر 

اإلنستجرام واملشاركة في املعارض.
وبــيــنــت أن تــصــمــيــم الـــعـــبـــايـــات والـــخـــيـــاطـــة بــدأ 
الــذي تلقته  كهواية وتــطــورت خاصة بعد الدعم 
من الدولة من جانب بنك قطر للتنمية ووزارتــي 
التجارة والتنمية اإلدارية، األمر الذي دفعها إلى 

التوسع وتنمية الهواية واملشاركة في املعارض.

شراكة عالمية 

كما تتواجد العديد من التجارب الرائدة في دولة 
قطر على صعيد التعاون مع الشركات العاملية 
إلنتاج املــابــس، ومنها اتفاقية الشراكة إلنشاء 
شــركــة »يــونــيــفــورم قــطــر« الــتــي تــعــنــى بتصنيع 
تــأتــي عبر  الــقــطــاعــات،  ــاء الرسمية ملختلف  األزيــ
اتــفــاقــيــة شــراكــة بــن شــركــة الـــســـواري للصناعة، 

وشركة »يونيفورم إيطاليا«.
وتعنى شــركــة »يــونــيــفــورم قــطــر« بإنتاج األزيـــاء 
الرسمية لقطاعات عــدة مثل الشرطة والجيش، 
ــة إلـــى  ــافــ ــا، بــــاإلضــ ــرهــ ــيــ ــران وغــ ــيــ ــطــ وشـــــركـــــات الــ
املــابــس الــخــاصــة بــاملــعــامــل وشـــركـــات املــقــاوالت 
ــة فــــي املــرحــلــة  ــركـ واإلنـــــــشـــــــاءات. كـــمـــا تـــقـــوم الـــشـ
الـــثـــانـــيـــة بـــتـــطـــويـــر خــــطــــوط إنـــتـــاجـــهـــا لــتــشــمــل 
قـــطـــاعـــات عـــامـــة وخــــاصــــة جــــديــــدة مـــثـــل الــقــطــاع 
الــصــحــي واملــســتــشــفــيــات واملـــــــــدارس، ويـــذكـــر أن 
»يــونــيــفــورم إيــطــالــيــا« هــي شــركــة إيطالية تعمل 
فــي قــطــاع تصنيع املــابــس الــعــســكــريــة مــنــذ عــام 
1945، وتعتبر إحدى الشركات اإليطالية الرائدة 
واملتخصصة في مجال تصنيع األزياء الرسمية 

بمواصفات عالية.

واردات قطر

وتشير بيانات جهاز التخطيط واإلحصاء حول 
ــه يـــجـــري اســـتـــيـــراد مــقــاعــد  واردات قـــطـــر، إلــــى أنــ
مــنــجــدة ســـــواء لــلــمــجــالــس أو غــيــرهــا كـــل ثــاثــة 
شهور بنحو 60 مليون ريــال، باإلضافة إلــى 32 
مليون ريـــال غــرف نــوم كاملة، و35 مليون ريــال 
واردات خــزائــن املــابــس، ونــحــو 18 مليون ريــال 
ــــاث بــاســتــيــكــي و4  ــال أثـ ــ مـــراتـــب و27 مــلــيــون ريـ

ماين ريال أثاث من البامبو.
البيانات إلى أن واردات قطر من النجف  وتشير 
والــثــريــات وحــدهــا تبلغ 75 مليون ريـــال، بينما 
تبلغ قيمة واردات أثــاث املطابخ نحو 22 مليون 
ريــال، منها 10 ماين ريال خزائن للمطبخ و12 

مليون ريال خزائن من األلومنيوم.
فـــي حـــن تــبــلــغ قــيــمــة واردات قــطــر الــربــعــيــة من 
األثاث والسجاد والثريات بنحو 350 مليون ريال 

كل ثاثة شهور.
وفـــي ظــل تحقيق صـــــادرات قــطــر لــقــفــزات كبيرة 
ــــي وإبـــــقـــــاء الـــــــــــــواردات عــنــد  ــــاضـ ــام املـ ــ ــعـ ــ خــــــال الـ
مستويات نمو توازي النمو السكاني، فقد سجل 

امليزان التجاري لدولة قطر مع دول العالم خال 
العام املاضي 2018 فائضا قياسيًا بلغت قيمته 
191.7 مــلــيــار ريــــال بــنــمــو ســنــوي بــلــغــت نسبته 
40%، مــقــارنــة بنحو 136.8 مــلــيــار ريـــال فائض 

امليزان التجاري خال العام 2017.
وتشير بيانات رصدها »رمضانيات« من واقع 
النشرة الشهرية للتجارة الخارجية خال شهور 
العام املاضي والصادرة عن جهاز التخطيط، إلى 
أن الصادرات القطرية سجلت قفزة كبيرة لتصل 
إلـــى 307.7 مــلــيــار ريــــال، وبــنــمــو نسبته %25.8 
ــــال خــــال الــعــام  مــقــارنــة بــنــحــو 244.6 مــلــيــار ريـ
ــواردات بنسبة 5.9% إلى  ــ الـ 2017، كما ارتــفــعــت 
115.3 مليار ريال مقارنة بنحو 108.9 مليار ريال 

خال العام 2017.
وعلى صعيد دول املنشأ الرئيسية لواردات قطر 
خال العام املاضي، فقد جاءت الواليات املتحدة 
في املركز األول بإجمالي سلع قيمتها 22.4 مليار 
ريــال وتلتها الصن بنحو 14.25 مليار ريــال ثم 
بــفــارق ملحوظ جـــاءت الهند بنحو 7.24 مليار 
ريال وأملانيا 7.1 مليار ريال ثم اليابان في املركز 
الــخــامــس بــعــد أن اســتــقــبــلــت قــطــر واردات منها 

بقيمة 5.1 مليار ريال خال العام املاضي.

                                                    ارتفاع وتيرة الحركة الشرائية وسط تنوع المعروض                     والتنافس السعري بالعيد

  770 مليون ريال واردات مالبس          في 3 أشهر 

¶ استيراد أفضل المنتجات العالمية¶ محالت المالبس المختلفة تستعد لعيد الفطر

¶ عبد الله الخاطر¶ محمد كاظم األنصاري

محمد السقا

يقدر حجم الــواردات الجديدة باألسواق من السجاد 
بنحو 55 مليون ريــال خــال 3 شــهــور، ويــؤكــد أحمد 
سامة مسؤول املبيعات داخل أحد مراكز التسوق أن 
تلك الفترة تشهد إقباال كبيرا من املواطنن، باإلضافة 
إلـــى شــريــحــة مــن املــقــيــمــن مــمــن يــقــومــون باستغال 
العروض التي تطلقها املراكز التجارية، مشيرا إلى 
يـــزال عند مستوياته مــقــارنــة بــاألعــوام  أن اإلقــبــال ال 

املاضية ولم يتأثر السوق بشكل واضح.
واستطلع »رمــضــانــيــات« آراء بعض املواطنن حول 
متوسط األســعــار الحالية مــن املــعــروض مــن األثـــاث، 
وأكــــــدوا أن األســـعـــار الــحــالــيــة مـــا زالــــت تــــدور ضمن 
متوسط أســعــار الــعــام املــاضــي، بــل إن البعض منهم 
أكد أنه استغل فترة التنزيات التي شهدتها الشهور 
املاضية من أجل شراء األثــاث واملفروشات والسجاد 
بأسعار مخفضة وأقــل من األعــوام املاضية على حد 

تعبيرهم.
وعـــلـــى صــعــيــد الـــســـجـــاد فــيــبــلــغ مــتــوســط ســعــر بيع 
الــســجــاد الــتــركــي لــلــســجــادة مــتــوســطــة الــحــجــم 800 
ريال، وبالنسبة للسجاد البلجيكي فيبلغ 750 رياال، 
والسجاد املاليزي فينخفض املتوسط إلى 500 ريال.

واستطلع »رمضانيات« حركة األســواق عبر جولته 

داخل عدد من املراكز التجارية املشهورة بعرض تلك 
املنتجات والحظنا اإلقبال الكبير على تجديد أثاث 
املــجــالــس والتنجيد الــخــاص بــهــا، بــاإلضــافــة إلــى أن 
الــداخــلــي للمنازل من  يــقــوم بتجديد األثـــاث  البعض 
أطقم السفرة والكنب واملقاعد املنجدة وحتى غرف 

النوم وغرف األطفال.
ــيـــات« اســتــطــلــعــنــا مــتــوســط  وخـــــال جـــولـــة »رمـــضـــانـ
أســـعـــار املــنــتــجــات املـــعـــروضـــة، حــيــث يــبــلــغ مــتــوســط 
ألــف ريـــال، ويبلغ  الــنــوم الكاملة 14  سعر بيع غــرفــة 
متوسط سعر بيع طقم السفرة الكاملة 10 آالف ريال، 
بينما يبلغ متوسط سعر بيع غرفة األطفال 7 آالف 
ريــال، ومن يريد شــراء كنبة زاويــة فمتوسط سعرها 
الــذي  يــتــراوح بــن 4-6 آالف ريـــال، وبالنسبة للكنب 
إلــى ســريــر فيبلغ متوسط سعرها 4  يمكن تحويله 

آالف ريال.
وملن يريد شــراء كنبة منجدة من الطراز الكاسيكي 
أفــراد فيبلغ متوسط سعرها 4500 ريــال، أما  لثاثة 
الــطــراز الحديث »املــــودرن« فيبلغ متوسط سعر  مــن 
بيعها 3500 ريــال، وبالنسبة للكنبة الفردين فيبلغ 
مــتــوســط ســعــرهــا 2500 ريــــال، ويــبــلــغ مــتــوســط سعر 

طقم الحديقة من الخشب 1000 ريال.

55 مليون ريال واردات جديدة من السجاد 

الخاطر: السوق 
القطري يتمتع بقوة 

شرائية تعزز نمو 
قطاعاته االستهالكية 

الكاظم: النمو 
السكاني المستمر 

يعزز نمو قيم
 وأحجام المبيعات

 من المنتجات
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عـــــــــلـــــــــى مــــــــــــــدار 
تـــــــــاريـــــــــخـــــــــهـــــــــا 
مت  الطويل، قدَّ
جــــــــمــــــــهــــــــوريــــــــة 
أوزبــكــســتــان مــئــات الــعــلــمــاء واملــفــكــريــن 
ــن أثـــــــــروا الــــحــــضــــارة اإلســـامـــيـــة  ــ ــذيـ ــ الـ
بجهودهم الجليلة في مختلف العلوم 
الشرعية والفلكية والرياضيات والطب 
والـــفـــلـــســـفـــة وغــــيــــرهــــا، وارتــــبــــطــــت مـــدن 
أوزبــكــســتــان بــالــتــاريــخ اإلســـامـــي منذ 
بدايته وشــهــدت نهضة علمية واسعة 
وارتـــحـــل إلــيــهــا الــعــلــمــاء مـــن كـــل حــدب 
وصوب لتلقي العلم واملعرفة كسمرقند 
ــوارزم وتــرمــذ وبــيــرونــي،  ــ وطشقند وخـ
وكــــــان مــــن بــــن هــــــؤالء الـــعـــلـــمـــاء الـــذيـــن 
ولـــدوا فــي أوزبكستان اإلمـــام البخاري 
صــاحــب املــصــنــفــات الـــعـــديـــدة، وأهــمــهــا 
ــرج مــنــهــا  ــ صـــحـــيـــح الــــبــــخــــاري، كـــمـــا خــ
الفيلسوف والطبيب األشهر ابن سينا، 
والــــخــــوارزمــــي والـــبـــيـــرونـــي والــنــســائــي 
ــو داوود  والــزمــخــشــري والـــتـــرمـــذي وأبــ

والقفال الكبير، وغيرهم الكثير.

 تاريخ اإلسالم 
في أوزبكستان 

وصــــل اإلســـــام أوزبـــكـــســـتـــان بــعــد فتح 
ــــي دولــــــة مــــن دول مــا  ــفــــرس وهـ ــــاد الــ بـ
ــا وراء الــنــهــر وانــتــشــر  يـــعـــرف بـــبـــاد مـ
ــــاس،  ــنـ ــ ــه الـ ــ ــــي وصـــــــى بــ ــتـ ــ بــــــاألخــــــاق الـ
الــدخــول الطوعي  والــتــزم املجتمع بعد 
فــي اإلســــام بــااللــتــزام بـــأركـــان اإلســـام 
وفرائضه، بما فيها الشهادة والصاة 
والــــصــــيــــام والـــــزكـــــاة والــــحــــج. وتــعــتــبــر 
 
ً
 وما وراء النهر عامة

ً
أوزبكستان خاصة

إحدى املناطق األكثر شدة بالحرارة في 
املعمورة، حيث تصل درجة الحرارة في 
 وأكثر، 

ً
فصل الصيف إلى أربعن درجة

ومنذ استقالها عن االتحاد السوفيتي 
السابق في ديسمبر 1991م، كان للدين 
دوره البارز في عملية تكوين األمة في 
أوزبــكــســتــان، فــالــحــكــومــة الــيــوم تتبنى 
اإلسام كتراث وطني وتوجيه أخاقي 
حن استولت روسيا على ما وراء النهر 
في نهاية القرن الـ 19، عملت على طمس 
اإلســـام مــن صـــدور املسلمن لكنها لم 
تــســتــطــع، إذ ظـــل املــســلــمــون يــمــارســون 
ــم بـــســـريـــة تــــامــــة كـــمـــا بــقــيــت  ــهـ ــقـــوسـ طـ
املــســاجــد واملــــدارس والــهــيــئــات الدينية 
األخرى كما كانت بسبب صمود أهالي 

هذه الباد في وجه القيصرية.
ــمــــون  ــلــ مـــــنـــــذ االســــــتــــــقــــــال صـــــــــار املــــســ
يتمتعون بحرية أداء الطقوس الدينية، 
ــيــــد فــتــح كـــافـــة املــســاجــد واملـــــدارس  ِعــ

ُ
وأ

الــتــي قــام املسلمون بترميمها بسرعة 
وأنشأوا املزيد منها.

ــلــــى الـــــشـــــعـــــب األوزبـــــكـــــســـــتـــــانـــــي  ــجــ ــتــ يــ
بالتسامح والنظام الفريد في التعايش 
بـــن عـــدد غــيــر قــلــيــل مـــن الــعــرقــيــات في 
الــشــعــب من  تــــواؤم وانــســجــام فأغلبية 
املسلمن وهناك أصحاب ديانات أخرى 
ولــكــن الجميع تجمعهم روح املواطنة 
الــدولــة بمدنيتها  الــدولــة وتهتم  ورمـــز 
مع االلــتــزام بأنها دولــة مسلمة، فهناك 
أكـــثـــر مـــن أربـــعـــة آالف مـــرســـوم يخص 
الدين اإلسامي من تكفل الدولة برحلة 
الـــحـــج والـــعـــمـــرة أو األعــــيــــاد وغــيــرهــا 

الكثير.
الــجــامــعــة اإلســامــيــة بطشقند ومعهد 
اإلمــام البخاري من أهم مصادر الدعاة 
والــوعــاظ حيث يتم تأهيلهم ليقوموا 
بـــدورهـــم فـــي الـــدعـــوة إلــــى الـــلـــه كمنبع 

قــــدمــــت أوزبــــكــــســــتــــان  بـــــــه، إذ  تــــمــــيــــزت 
عـــلـــمـــاء أثـــــــروا عـــلـــى الــــثــــرات اإلســـامـــي 
ــان مـــنـــهـــم اإلمــــــــام مــحــمــد  ــ بـــجـــهـــدهـــم، كــ
بــــن إســـمـــاعـــيـــل الـــبـــخـــاري ومـــحـــمـــد بــن 
ــــي وأبـــــــو الـــريـــحـــان  ــــوارزمـ ــخـ ــ مــــوســــى الـ
البيروني وأحــمــد بــن شعيب النسائي 
وأبو القاسم محمود الزمخشري وأبو 
عيسى محمد الترمذي وغيرهم العديد 

من أعام الثراث اإلسامي.
 

االستعداد لرمضان 

ـــــبـــــاَرك 
ُ
ــان امل ــ ــــضـ املـــــعـــــروف أن شـــهـــر رمـ

يـــــصـــــادف فــــصــــل الــــصــــيــــف فـــــي بــعــض 
ا للتقويم الهجري وهو ما 

ً
األحيان طبق

 مسلمي 
َّ
يصادف الحرارة الشديدة، لكن

أوزبكستان ال يمتنعون عن الصيام.
أيـــام رمــضــان املعظم  منذ أن يعلن أول 
يبدأ العمل الجاد الستقبال هذا الشهر 
الكريم، فيبادر األوزبــك بصناعة طعام 
مــخــصــوص ألول لــيــلــة وبـــعـــض أنــــواع 
الحلوى، ويتبادل األهل والجيران هذا 
الطعام والحلوى استعداًدا لسحور أول 

ليلة من رمضان.
ــوم األول يــبــدأ  ــيــ الــ ــان مـــنـــذ  فــــي رمــــضــ  
االســـتـــعـــداد ملـــوائـــد اإلفــــطــــار، فــيــدعــون 
بعضهم البعض لحفات إفطار مبالغ 

فيها إلى حد ال نستطيع وصفه، حيث 
يتوافد الضيوف على صاحب الدعوة 
ــــو قــــد اســـتـــعـــد لــذلــك  ــرب، وهـ ــغــ قــبــيــل املــ
بتوفير طاقم خدمة مــن أهله وأقــاربــه، 
وهم في خدمة الضيوف، وال يجلسون 
معهم على اإلفطار، فهم واقفون لخدمة 
الــضــيــوف، حيث ال يــوضــع الطعام كله 
 
ً
ــــت واحـــــــد، حـــيـــث يــــبــــدأون مــثــا فــــي وقـ
ــور، وبـــعـــد  ــحــــضــ بـــالـــســـلـــطـــة لـــجـــمـــيـــع الــ
االنــتــهــاء مــن السلطة يجمعون جميع 
ــادم، وتـــأتـــي  ــقــ ــلــ ــداًدا لــ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــاق اسـ ــ ــبـ ــ األطـ
بعد ذلــك الــشــوربــة مــع قليل مــن الخبز 
والــزبــيــب، وعــنــد االنــتــهــاء يــأتــي الثالث 
طــعــام يسمى السمسا، وعــنــد االنتهاء 
يستعدون للرابع، ثم فترة راحة لصاة 
املغرب، يعقبها الطعام األساسي املعد 
لحفل اإلفطار، كل ذلك وأصحاب البيت 
ــة طـــــــوارئ لـــخـــدمـــة الـــضـــيـــوف،  ــالـ فــــي حـ
وأبــاريــق الــشــاي األحــمــر واألخــضــر في 
طـــابـــور دائــــم ال يــنــقــطــع، حــيــث يــتــزامــن 
الكل مع شرب الشاي، كل ذلك وصنوف 
مــن الــفــاكــهــة مــوضــوعــة عــلــى املـــائـــدة ال 
ــة مــــن هــم  ــاك مــــن الـــخـــدمـ ــنــ تــنــقــطــع، وهــ
مسؤولون عن تنظيف املوائد أواًل بأول 
حتى إذا انتهى مــن الطعام أو الشراب 

يؤتى بغيره.
ــار يــقــوم املـــدعـــوون  وعــنــد نــهــايــة اإلفـــطـ

بــرفــع األيــــــادي إلــــى الــلــه الــعــلــي الــقــديــر 
بالدعاء ألهل البيت باملغفرة والرحمة 
ــر  ــذكـ ــيـ ــان لـ ــ ــ ــــضـ ــ ــــي رمـ ــأتــ ــ ــة. يــ ــ ــيــ ــ ــافــ ــ ــعــ ــ والــ
مسلمي هــذه املنطقة بعظمة تاريخهم 
ــم، فـــيـــهـــبـــوا مـــلـــبـــن دعــــوة  ــهــ ــارتــ وحــــضــ
ــم الــعــلــمــاء، فــتــمــتــلــئ املــســاجــد  ــدادهــ أجــ
الــطــرقــات التي  عــن آخــرهــا، ويفترشون 
طـــاملـــا ســــار فــيــهــا عـــلـــمـــاؤهـــم، ونـــشـــروا 
فيها العلوم بشتى أنواعها، وتستشعر 
فـــي صــاتــهــم وتــرتــيــلــهــم آليـــــات الــذكــر 
الحكيم أنهم أهل هذا القرآن وخاصته، 
رغـــم أنــهــم بــعــد الــصــاة ال يستطيعون 
الـــتـــحـــدث إلـــيـــك بــكــلــمــة عــربــيــة واحـــــدة، 

لكنهم يتقنون قراءة القرآن.
كــذلــك يــحــرصــون عــلــى صـــاة الــتــراويــح 
التي تقام في كل املساجد، ويصلونها 
عــشــريــن ركـــعـــة غــيــر مـــا هـــو ســـائـــد في 
الــبــاد الــعــربــيــة، مــن أنــهــا إحـــدى عشرة 
ركـــعـــة، ويــحــرصــون جــــًدا عــلــى الـــتـــزاور 
وتقديم الصدقات وتجهيز املوائد على 
لــلــفــوز بإفطار  انــتــظــاًرا  الــطــرقــات  رأس 
صــائــم، وتــجــدهــم يــتــســابــقــون فــي ذلــك، 
ومهما كــان منصبك ووجـــدت فــي وقت 
اإلفــطــار قــريــًبــا مــن مــوائــدهــم، فــابــد لك 
أن تــلــبــي دعـــوتـــهـــم، ومــــن تـــمـــام كــرمــهــم 
يــصــر أغــلــبــهــم عــلــى تــنــاول اإلفـــطـــار مع 

ضيوفهم.

صالة التراويح 
ــهـــاء مــــن الـــطـــعـــام وصــــاة  ــتـ وبـــعـــد االنـ
التراويح تعقد جلسات للسمر يجتمع 
فيها الكثير يتجاذبون فيها أطــراف 
ــداد، وكــم  ــاريـــخ األجــــــ ــول تـ الـــحـــديـــث حــ
كانت بادهم محط رحــال طلبة العلم 
مــن كــل مــكــان، ويــتــشــاورون فــي كيفية 
إعادة هذا التاريخ، وتربية جيل يشبه 
الـــبـــخـــاري وابـــــن ســيــنــا والــزمــخــشــري 

وغيرهم.
كـــذلـــك تــنــشــط الــجــمــعــيــات والــهــيــئــات 
ــذا الــشــهــر  الــخــيــريــة اإلســـامـــيـــة فـــي هــ
املــــبــــارك، فــتــقــوم بــتــنــفــيــذ الـــعـــديـــد من 
املشاريع اإلغاثية واإلنسانية املتمثلة 
فـــي إفـــطـــار الـــصـــائـــم، وكـــســـوة الــعــيــد، 
ــام  ــتـ ــــدة أليـ ــاعـ ــ ــــسـ ــــون واملـ ــعـ ــ ــــد الـ ومــــــد يـ
املسلمن. ويختار كثير مــن املسلمن 
املــلــتــزمــن شــهــر رمــضــان مــوعــًدا ألداء 
الـــزكـــاة، وُيــكــثــرون فــيــه مــن الــصــدقــات، 
وأغلبهم يوزع زكاته بنفسه، في حن 
يؤديها البعض عن طريق الجمعيات 
والهيئات الخيرية اإلسامية، كما أن 
هــنــاك مـــن يــدفــعــهــا ملـــرتـــادي مــنــازلــهــم 
ى زكاة الفطر بنفس  ــؤدَّ

ُ
من الفقراء، وت
ا.

ً
الطريقة أيض

ــان فــي  ــ ــســ ــ ومــــــا أجــــمــــل أن يــــكــــون اإلنــ
رمضان املبارك بن هذا الشعب املسلم، 
ــرواد  ــالــ حـــيـــث األســـــــــواق الـــتـــي تـــعـــج بــ
ــــوى الــــرمــــضــــانــــيــــة وصــــــاة  ــلـ ــ ــــحـ ــالـ ــ وبـ
ــادة  ــعـ ــتــــراويــــح فــــي كــــل املـــســـاجـــد وبـ الــ
يتمسك بــهــا هـــذا الــشــعــب مــن اإلفــطــار 
الــجــمــاعــي فـــا يــمــكــن أن تــفــطــر أســـرة 
ــدة فــي بيتها بــل يــخــرج الجميع  واحــ

ليتناولوا اإلفطار في جماعات.
أوزبكستان هي الدولة الناهضة التي 
تزخر بالصناعات والعلوم الحديثة، 
ــة بــالــفــنــون الــراقــيــة  ــدولــ كــمــا تــهــتــم الــ
إيمانا منها بأن الفن الراقي يسهم في 
بــنــاء الشخصية الــســويــة وأخــيــرا هي 
دولة من الدول القليلة في العالم التي 
تــزخــر بــأمــهــات املــخــطــوط العربية في 
معهد البيروني للمخطوطات والــذي 
اعـــتـــبـــرتـــه الــيــونــســكــو مــــركــــزا لــلــتــراث 

العاملي.

أوزبكستان.. بالد اإلمام البخاري 
تستدعي تاريخ األجداد في رمضان

¶  مظاهر رمضان في أوزبكستان
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ــلـــول  اقــــــتــــــرب حـ
عـــــــيـــــــد الـــــفـــــطـــــر 
الــــــــــســــــــــعــــــــــيــــــــــد، 
حـــــــــيـــــــــث تـــــــبـــــــدأ 
ــيــــرات  ــتــــحــــضــ الــ
ــــوف مـــــــن األهـــــــل  ــيــ ــ ــــضــ الســـــتـــــقـــــبـــــال الــ
واألقــارب، ومن أهم هذه االستعدادات 

شراء الحلويات بكافة أنواعها.
إلــى ذلــك قــال الدكتور يوسف الطيب، 
استشاري أول طب الطوارئ بمؤسسة 
حمد الطبية: »يفرط البعض في تناول 
األطــعــمــة واملـــشـــروبـــات غــيــر الصحية 
خــال فترة العيد، ونتيجة لتناولهم 
ــة  ــمـ ــعـ ــيــــرة مـــــن هـــــــذه األطـ ــبــ ــيــــات كــ ــمــ كــ
واملشروبات فإنهم يتعرضون ملشاكل 

مرتبطة بالجهاز الهضمي«.
أنــه على الرغم  الــدكــتــور الطيب  وأكـــد 
مــن أهــمــيــة االحــتــفــال بعيد الــفــطــر مع 
األســــــرة واألصـــــدقـــــاء، مـــن الـــضـــروري 
اتــبــاع عـــادات وحميات غذائية  ــا 

ً
أيــض

صـــحـــيـــة وكــــبــــح الـــرغـــبـــة فــــي اإلفـــــــراط 
فــــي تــــنــــاول الـــطـــعـــام والـــــشـــــراب، وهـــو 
املــفــهــوم األســاســي للصيام  مــا يشكل 

والغرض منه.
ويــؤكــد خــبــراء الــتــغــذيــة عــلــى ضـــرورة 
االنتباه إلى العادات الغذائية في هذا 
الـــيـــوم، تــحــديــدًا ألن الــتــغــيــر املــفــاجــئ 
في نوعية الطعام وتوقيته قد تؤذي 
بـــشـــكـــل عـــشـــوائـــي  تـــمـــت  الـــجـــســـم إذا 
ودون ترتيب وتخطيط، وقد تتسبب 
بحاالت تسمم غذائي أو إسهال أو آالم 

في املعدة.

لــذا، هناك عــدة نصائح غذائية يجب 
ــوم الــعــيــد،  ــ ــا بـــعـــن االعـــتـــبـــار يـ أخــــذهــ
كــي يظل العيد يــومــًا هنيئًا، تتويجًا 
الـــــصـــــوم. وهــــــي أواًل:  لـــنـــهـــايـــة شـــهـــر 
يــجــب االنــتــبــاه لــكــمــيــة ونــوعــيــة األكـــل 
الــذي تتناوله، فينصح باالبتعاد عن 
املشروبات املنبهة، كالقهوة والشاي 
ــا تــهــيــج  ــات الــــغــــازيــــة، ألنـــهـ ــروبــ واملــــشــ

املعدة وتسبب االنتفاخ.
كــمــا يــنــصــح بــتــنــاول كــمــيــة قــلــيــلــة من 
ــدًا عــن  ــيـ ــعـ ــبــــدايــــة الـــــيـــــوم، بـ الــــطــــعــــام بــ
املقالي واملعجنات، وأن تــزداد الكمية 
تدريجيًا خال النهار. ومن املهم عدم 
اإلكثار من شــرب املــاء مع الوجبة، بل 
شربه على حدة بعد الوجبة أو قبلها 

بمدة كافية.
إلى جانب ذلــك، من املهم عدم اإلفــراط 
تــنــاول األطــعــمــة الغنية بالدهون  فــي 
والسكريات، مثل الشوكاته والكعك 
الــرغــم مــن كونها  والبسكويت، وعلى 
ــار مــنــهــا  ــ ــثـ ــ ــدرًا لـــلـــطـــاقـــة فـــــإن اإلكـ مــــصــ
يفاجئ املعدة والبنكرياس، ويتسبب 
بـــاإلســـهـــال والـــتـــلـــبـــك املــــعــــوي، وخــلــل 
فــي إفـــراز اإلنــســولــن، وبالطبع زيــادة 

ــبــــدال  ــتــ ــكـــن اســ ــمـ ــابــــل يـ ــقــ ــاملــ الــــــــــــوزن، بــ
هــــذه األطــعــمــة بــالــفــاكــهــة والــعــصــائــر 

الطبيعية.
ــامــــل انــخــفــض  ــر كــ ــهـ ــعــــد مـــضـــي شـ وبــ
فــيــه مــعــدل الــتــدخــن وتـــنـــاول الــقــهــوة 
والــشــاي، ال ينصح أبـــدًا فــي العيد أن 
تــبــدأ يــومــك فــيــهــا عــلــى مــعــدة فــارغــة، 
فـــقـــد يــتــســبــب ذلـــــك بـــالـــتـــهـــاب املـــــريء 
واضطراب في املعدة وفقدان الشهية، 

ــنــــح جــســمــك  ــا قـــــد يـــمـــنـــعـــك مـــــن مــ ــمــ مــ
العناصر الغذائية التي يحتاجها.

ــون مــشــتــاقــًا  ــكــ الـــطـــبـــيـــعـــي أن تــ ومــــــن 
ــفـــطـــور بـــعـــد نــهــايــة  ــنـــاول وجـــبـــة الـ ــتـ لـ
شــهــر رمـــضـــان، لــكــن مــن املــهــم الــتــدرج 
في استقبال الطعام، كي تعتاد املعدة 
على النظام الجديد. لذا ينصح بأكل 
وجبات خفيفة الدسم وقليلة الكمية 
الــهــضــم، والــتــي تمنح الطاقة  وسهلة 
لباقي اليوم، كي تتيح املجال للمعدة 

القيام بعملية الهضم بهدوء وبطء.
ــدة عـــلـــى الـــنـــظـــام  ــ ــعـ ــ ولــــكــــي تـــعـــتـــاد املـ
الغذائي الجديد ملا بعد رمضان فمن 
املـــهـــم أن تــنــظــم أوقــــــات الـــطـــعـــام، وأن 
تتناولها بساعات محددة، لكي يكون 
الجهاز الهضمي جــاهــزًا الستقبالها 
ــتـــه بــشــكــل  ــفـ ــيـ وقـــــــــــادرًا عـــلـــى أداء وظـ
طبيعي. وألنــه من األفضل أن تتناول 
قــلــيــلــة، فينصح أن  الــطــعــام بــوجــبــات 
ــبــــات يــومــيــًا  ــنـــاول 4- 5 وجــ ــتـ تـــقـــوم بـ
متنوعة مــن ناحية األصــنــاف وغنية 
ــادن، وقــلــيــلــة  ــ ــ ــعـ ــ ــ بـــالـــفـــيـــتـــامـــيـــنـــات واملـ
الــدســم. وبــمــا أن الـــزيـــارات والــرحــات 
تــكــثــر فـــي أيـــــام الـــعـــيـــد، بــالــتــالــي هــذا 
يجعل الناس يميلون لتناول الطعام 
ــبــــال غير  ــنــــزل، وبــســبــب اإلقــ خـــــارج املــ
ــبــــات  ــاعــــم والــــوجــ الـــــعـــــادي عـــلـــى املــــطــ
ــة، تــــــــــزداد حــــــــاالت الــتــســمــم  ــعــ ــريــ ــســ الــ
الـــــغـــــذائـــــي، لــــــذا مـــــن األفـــــضـــــل تـــنـــاول 
الطعام املنزلي أو خارج املنزل بأماكن 
ــل ملــدى  ــ ــبـــاه قــبــل األكـ ــتـ مـــوثـــوقـــة، واالنـ

صاحية الغذاء واملشروبات.

نصائح غذائية لعيد صحي وتجنب المرض
خبراء التغذية يؤكدون أهمية التدرج في تناول الطعام بعد رمضان

ــبــلــدان  ــي بــعــض ال الــبــطــيــخ أو الــحــبــحــب كــمــا يــســمــى فـ
املنعشة وهــو يحتوي على  العربية من فواكه الصيف 
نسبة كبيرة من املاء، بالتالي يعمل على تقليل الشعور 

بالعطش خصوصًا في طقس الصيف الحار.
ــا مــن  ــاًســ ــيـــرات الــصــحــيــة لــلــبــطــيــخ مــســتــمــدة أســ ــأثـ ــتـ الـ
ــغــذائــيــة الـــفـــريـــدة والــفــيــتــامــيــنــات واملـــعـــادن  عــنــاصــره ال
البطيخ على كميات  العضوية فيه، ويحتوي  واملركبات 
كــبــيــرة مــن فيتامني »ج«، والــكــالــســيــوم، واملغنيسيوم، 
ــبــروتــني، وكــمــيــة كــبــيــرة مــن الــبــوتــاســيــوم.  واأللـــيـــاف، وال
أ وفيتامني ب 6 والنياسني  كما يحتوي على فيتامني 
والثيامني، ومجموعة كبيرة من الكاروتينات واملغذيات 

النباتية، بما في ذلك الليكوبني.
 
ً
البطيخ على مــضــادات األكــســدة، وخاصة كما يحتوي 
الليكوبني، وحمض األسكوربيك، والسيترولني وبعض 
فــوائــده  تــعــزز مــن  الــتــي  الهامة  الفيتامينات والعناصر 
ــبــطــيــخ عــلــى  ــلــكــلــى، حـــيـــث يـــحـــتـــوي ال ومـــنـــهـــا فــــوائــــده ل
البولينا في  الــذي يعمل على خفض نسبة  البوتاسيوم 
الدم وبالتالي يساعد على تطهير الكلى وتخليصها من 
أنه  االلتهابات، كما  الترسبات والحصى وحمايتها من 
الــذي يساعد على  مدر للبول ويحتوي على األرجنتني 
السامة ومساعدة الجسم على  التخلص مــن األمونيا 

التخلص من السوائل الزائدة.
ويحتوي البطيخ على مادة الليكوبني املضادة لألكسدة، 
الوقاية مــن سرطان  فــإن تناوله يساعد على  وبالتالي 
الــقــولــون وســرطــان الــبــروســتــاتــا، كما أنــه يــقــوي مناعة 
الجسم ويساعد على الوقاية من خطر اإلصابة بالعديد 

من األمراض.
ويــحــتــوي الــبــطــيــخ عــلــى كــمــيــة كــبــيــرة مــن الــبــوتــاســيــوم 
واملــنــجــنــيــز وهـــمـــا عـــنـــصـــران يـــســـاعـــدان عــلــى خفض 
الــشــرايــني. كما يساعد على  املرتفع ومنع تصلب  الــدم 
خفض نسبة السكر في الــدم حيث إنه يساعد الجسم 
على إفـــراز األنــســولــني والــوقــايــة مــن مضاعفات مرض 

السكري.
ويساعد البطيخ على إنقاص الوزن وذلك ألنه منخفض 
الحرارية حيث يحتوي 100 جــرام منه على  السعرات 
30 سعرة حرارية، 92% من املاء كما أنه يقلل من كمية 

الدهون املتراكمة في الجسم.

فوائد البطيخ 

نصيحة اليوم

ُيــنــصــح فــي شــهــر رمــضــان وفـــي أيــــام الــصــيــف عموما 
باإلكثار مــن شــرب املــيــاه واملــشــروبــات األخـــرى املفيدة، 
ومن أكثر العصائر التي تساعد الصائمني في الحفاظ 

على رطوبة أجسادهم نذكر الكركديه.
ومـــشـــروب الــكــركــديــه هــوعــبــارة عــن شــــراب لــونــه أحمر 
زاهي، يتمّيز بطعمه الحلو الذي يميل إلى الحامض بما 
يشبه طعم التوت البري. هذا الشراب خاٍل من الكافيني، 

ومنخفض السعرات الحرارية.
من ناحية أخرى هذا النوع من الشراب يتمّيز باحتوائه 
عــلــى نــســب عــالــيــة مــن املــعــادن والــفــيــتــامــيــنــات، ال سيما 
ــى كــمــيــة كــبــيــرة مـــن مــضــادات  الــفــيــتــامــني C، إضـــافـــة إلـ
األكـــســـدة واألحـــمـــاض األمــيــنــيــة وغــيــرهــا مــن العناصر 

املفيدة للجسم.
وهناك العديد من الفوائد لشراب الكركديه في رمضان 
فهو من أهم املشروبات التي تساعد في مقاومة العطش 
فــي رمــضــان والــحــفــاظ عــلــى رطــوبــة الــجــســم، لــذلــك فــإن 

تناوله يساهم في التخفيف من الشعور بالعطش خالل 
الكركديه على كمية كبيرة من  أزهـــار  الــيــوم. وتحتوي 
الـــذي يساعد الجسم مــن ناحيتني خالل   C الفيتامني
الجسم من   يعمل على حماية 

ً
أوال شهر رمضان، فهو 

اإلصــابــة ببعض أنـــواع الــعــدوى مثل األنــفــلــونــزا ونــزالت 
التي تصّعب عليه مهمة االستمرار في الصيام،  البرد 
ومن ناحية أخرى يعزز امتصاص الحديد من املصادر 
الــغــذائــيــة الــتــي تــمــد الــجــســم بــهــذا املـــعـــدن املــهــم للطاقة 

وللحماية من فقر الدم.
ويساهم شراب الكركديه في حماية الصائم في رمضان 
املزاجية. وهو من ناحية أخرى  من االكتئاب والتقلبات 
يساهم في املحافظة على الوزن السليم من خالل تقليل 
تــنــاول األطــعــمــة، والتخفيف مــن امتصاص  الــرغــبــة فــي 
ــه على  ــدرتـ الــجــســم لـــلـــدهـــون والـــســـكـــريـــات. وبــفــضــل قـ
تخفيض نسبة امتصاص الدهون والسكريات، يساهم 
مــشــروب الــكــركــديــه فــي ضبط مــعــدل الــكــولــســتــرول في 
أنه  املــوجــودة فيه، كما  الثالثية  الــدهــون  الجسم، ومعدل 
يــســاهــم فـــي ضــبــط مــعــدل ضــغــط الـــــدم. وبــفــضــل هــذه 
الكركديه  الــقــول إن شـــراب  كــلــهــا، يمكننا  الــخــصــائــص 

يساهم في حماية القلب والشرايني من املشاكل.

ال تترددوا في شرب الكركديه 

وسام السعايدة

¶  الدكتور يوسف الطيب

¶  عدم اإلفراط في تناول األطعمة الغنية بالدهون والسكريات
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أعـــــلـــــن املـــجـــلـــس 
الـــــــــــــــوطـــــــــــــــنـــــــــــــــي 
ــيــــاحــــة عــن  ــلــــســ لــ
بــــدء بــيــع تــذاكــر 
ــود املـــوســـيـــقـــي الـــــذي  ــيــ ــولــ ــان بــ ــرجــ ــهــ مــ
يــنــظــمــه املــجــلــس بــالــتــعــاون مـــع راديــــو 
ــة اإللـــكـــتـــرونـــيـــة  ــنـــصـ »وان أف أم« واملـ
للتذاكر »Ayna«. ومن املتوقع أن ُيضفي 
ُيــقــام فــي صالة لوسيل  الــذي  املهرجان 
في 21 يونيو الجاري، املزيد من أجواء 
البهجة والحيوية على املوسم الصيفي 
»الــصــيــف فــي قــطــر« لــهــذا الـــعـــام، وذلــك 
مـــع إقـــبـــال ســـكـــان قــطــر وزوارهــــــــا على 
االستمتاع بالعروض الفنية املختلفة 

التي سوف يقدمها املهرجان.
ــان املــوســيــقــي في  ــهـــرجـ ويـــأتـــي هــــذا املـ
إطـــار الــجــهــود املــتــواصــلــة الــتــي يبذلها 
ــنـــي لــلــســيــاحــة لــتــنــويــع  املـــجـــلـــس الـــوطـ
وإثـــــراء خـــيـــارات الــتــرفــيــه فـــي قــطــر بما 
يجعلها مالئمة لجميع الفئات، ويعزز 
مــكــانــة قــطــر كــوجــهــة ســيــاحــيــة مفضلة 

للعائالت.
ــقــت مــشــاعــل شــهــبــيــك، مـــن املــجــلــس 

َّ
عــل

قــائــلــة: »يسعدنا أن  الــوطــنــي للسياحة 
نرحب بهذه الكوكبة من فناني ونجوم 
بــولــيــود فــي هـــذا املــهــرجــان املــوســيــقــي. 
لقد أصبحت الهند إحدى األسواق ذات 
األولــــويــــة بــالــنــســبــة إلــيــنــا، ومــــع إعــفــاء 
مواطني الهند من تأشيرة الدخول إلى 
قــطــر، بـــات بــإمــكــان زوار قــطــر الــقــادمــن 
مــن الهند اســتــعــادة ومعايشة األجـــواء 
املميزة لبلدهم فــي قطر. ولــذلــك فنحن 
نـــدعـــو الــجــمــيــع لـــلـــقـــدوم واالســـتـــمـــتـــاع 
بــاملــوســم الصيفي فــي قــطــر الـــذي يقدم 
باإلضافة إلى ذلك مجموعة متنوعة من 
خيارات الترفيه املوجهة لألسرة وفنون 
املــمــتــزجــة  الــتــعــلــيــمــيــة  األداء والـــفـــقـــرات 
بــالــتــرفــيــه بــمــا يــالئــم جــمــيــع األعـــمـــار«. 
وسيتضمن مهرجان بوليود املوسيقي 

الذي سيقام في صالة لوسيل 6 فقرات 
رئـــيـــســـيـــة، يــحــيــيــهــا 50 مــوســيــقــيــا مــن 
ــفـــاجـــئ إلحــــيــــاء لــيــلــة  ــيـــف مـ بــيــنــهــم ضـ

حافلة باملتعة والبهجة.
ويـــشـــارك فـــي هـــذا املــهــرجــان مجموعة 
متميزة من نجوم بوليود مثل »جورو 
رانــــــــدهــــــــاوا« و»بـــــــادشـــــــاه بـــهـــانـــجـــارا« 
و»بـــــومـــــبـــــاي فـــيـــكـــيـــنـــج«، و»راجــــيــــنــــي 
ــانـــدان« وكــذلــك املــطــربــة الــهــنــديــة ذات  تـ
الشعبية الواسعة »بهومي تريفيدي«، 
وغيرهم الكثير. وســوف تساهم أيضا 
ببصمتها الفنية وإيــقــاعــاتــهــا الغنية 
 موسيقية وغنائية شهيرة أخرى 

ٌ
فــرق

مــثــل »ريــــذم أريــنــجــرز« و»مــاســتــر أوف 
بيركشن« وفرقة »كوك استديو حنيف 
ــر  ــذاكـ ــتـ ــراوح أســــعــــار الـ ـــ ــتـ ــ ــم«. وتــ ــ ــلــ ــ وأســ
ــاال قــطــريــا و1500 ريـــال  ــ بـــن 75 ريـ ــا  مـ
قــــطــــري، ويـــمـــكـــن شــــراؤهــــا عـــبـــر شــبــكــة 
اإلنترنت من خالل املنصة اإللكترونية 
للتذاكر https://www.q-tickets.com أو 
https://www.aynatickets.com أو عبر 

منافذ البيع في مطعم »بابا تشباتي« 
ــار الـــقـــديـــم،  ــطــ ــــرة ومـــنـــطـــقـــة املــ ــــوكـ ــي الـ فــ
ومقهى »دوحة روكس كافيه«، ومطعم 
»مومباي سبايس«، و»ديسي دهابا«، 

و»فيلي كافيه«.
ــــح الــســيــد نــفــيــد عــبــدالــلــه، املــديــر  وأوضـ
لـــراديـــو »وان أف أم« قــطــر،  الــتــنــفــيــذي 
أم  فــــي راديــــــــو وان أف  : »نــــحــــن 

ً
قـــــائـــــال

89.6 نتطلع دائما لتقديم شــيء جديد 
نــروج لقطر  ومختلف لقطر. ونــريــد أن 
بـــاعـــتـــبـــارهـــا وجـــهـــة عـــاملـــيـــة رائـــــــدة فــي 
اســـتـــضـــافـــة الـــفـــعـــالـــيـــات. ســـــوف يــكــون 
مـــهـــرجـــان بـــولـــيـــود املــوســيــقــي فــعــالــيــة 
ــا أن تـــأتـــي  ــ ــنـ ــ ــد رأيـ ــقـ ــــك فـ ــذلـ ــ ــة ولـ ــويـ ــنـ سـ
انــطــالقــتــه مــتــزامــنــة مــع يـــوم املوسيقى 
الــعــاملــي. ونـــأمـــل أن تــتــعــزز مــكــانــة هــذا 

املهرجان سنة بعد أخرى وسوف نقوم 
بالترويج له عامليا«. وُروعي في اختيار 
الــفــنــانــن املـــشـــاركـــن فـــي املـــهـــرجـــان أن 
يمثلوا أشكااًل فنية متنوعة وأن تالئم 
عروضهم جميع األذواق، وهو ما أكده 
الــســيــد جــاســم مــحــمــد مــديــر املــهــرجــان 
ــد تــــم اخــــتــــيــــار املــجــمــوعــة  ــقــ بــــقــــولــــه: »لــ
املـــشـــاركـــة مـــن الــفــنــانــن بــعــد كــثــيــر من 
الــتــفــكــيــر والــتــدقــيــق، وذلــــك ألنــنــا نــريــد 
املــهــرجــان أن يمثل جميع الفنون  لــهــذا 
ــيـــود، وخـــرجـــنـــا في  الـــتـــي تــقــدمــهــا بـــولـ
الــنــهــايــة بكوكبة متميزة مــن الفنانن 
الــذيــن كــان مــن بينهم فــنــانــون واعـــدون 
فــنــانــون تتخطى  ومخضرمون وكــذلــك 
شهرتهم حدود الهند«. وتتيح فعاليات 
ــر- الـــهـــنـــد ألبـــنـــاء  ــطــ ــام الـــثـــقـــافـــي قــ ــ ــعـ ــ الـ

الــشــعــبــن الـــقـــطـــري والـــهـــنـــدي الــتــعــرف 
ــز أواصــــــر  ــزيــ ــعــ عـــلـــى ثـــقـــافـــة اآلخــــــــر وتــ
الصداقة بينهما من خالل الفهم األعمق 
ملــكــونــات الــثــقــافــتــن. ويــحــتــفــي مــوســم 
الصيف فــي قطر بالثقافة الهندية من 
خــالل الرياضة وذلــك عبر بطولة كأس 
الــدوحــة لكريكت الــعــمــال والــتــي ســوف 
ــتـــرة مــــن 13  ــفـ ــام مــنــافــســاتــهــا فــــي الـ ــقـ تـ
يــونــيــو إلـــى 31 يــولــيــو مــســاء الخميس 
والسبت من الساعة 8 مساء وحتى 12 
صــبــاحــا فــي اســتــاد مــســيــعــيــد. وســوف 
ُيختتم »الصيف في قطر« بحفل توزيع 
جـــوائـــز ســيــنــمــا جــنــوب الــهــنــد )ســيــمــا( 
والــذي سيقام يومي 15 - 16 أغسطس، 
ومن املقرر أن يحضره كوكبة من نجوم 

سينما جنوب الهند.

50 موسيقيا 21 يونيو الجاري.. و6 فقرات بمشاركة  يقام 

»الوطني للسياحة« يطرح تذاكر »بوليود الموسيقي« للبيع

أطلق أوريكس روتانا، أحد فنادق الدوحة 
الرائدة في قطاع الضيافة، عروضا مميزة 
لــالحــتــفــال بــعــيــد الــفــطــر الــســعــيــد تتضمن 
ــد فــــي مـــطـــعـــم »تـــشـــويـــســـز«  ــيـ ــعـ بــــرانــــش الـ
لــيــأخــذ ضــيــوفــه فـــي رحـــلـــة طــهــي مــمــيــزة 
الشرقية  املأكوالت  لتجربة أشهى وأطيب 
والــغــربــيــة بـــدءًا مــن أول أيـــام الــعــيــد وعلى 

مدى ثالثة أيام.
وسيتمكن كافة الضيوف من االستمتاع 
ببرانش العيد داخل مطعم »تشويسز« أو 
الخارجية  الشرفة  الطلق على  الــهــواء  في 
ــة الـــســـبـــاحـــة الـــخـــاصـــة  ــركــ املـــطـــلـــة عـــلـــى بــ
الــبــرانــش تشكيلة  بــالــفــنــدق، حــيــث يــضــم 
مــتــنــوعــة مـــن املــقــبــالت الـــبـــاردة والـــحـــارة، 
العربية والــعــاملــيــة، ومحطات  واملــأكــوالت 
الخارجية،  الشواء  الحي، ومنصة  الطهي 
الشرقية  الحلويات  وخيارات متعددة من 
إلى منطقة األنشطة  والغربية، باإلضافة 
الــتــرفــيــهــيــة املــخــصــصــة لـــألطـــفـــال والـــتـــي 

تــضــم الــعــديــد مــن الــفــعــالــيــات الــتــي تهدف 
إلى إدخال البهجة والسرور على قلوبهم، 

ورسم البهجة على وجوههم.
ــا ضـــيـــوفـــه  ــ ــانــ ــ ــــس روتــ ــكــ ــ كـــمـــا يــــدعــــو أوريــ
ــرانـــش إســكــيــب« خــالل  لــتــجــربــة عـــرض »بـ
عــطــلــة عــيــد الــفــطــر والــــــذي يـــوفـــر بــرانــش 
مــمــيــزا لشخصن فــي مــطــعــم »تــشــويــســز« 
الجمعة والسبت وإقــامــة في  خــالل يومي 
ــدى غـــرف الــفــنــدق الــعــصــريــة، وجــلــســة  إحــ
لــــكــــل شـــخـــص،  ملــــــــدة 30 دقــــيــــقــــة  مـــــســـــاج 
إلى وجبة فطور لشخصن في  باإلضافة 
الدخول  التالي، وإمكانية تسجيل  اليوم 
املــبــكــر والــخــروج املــتــأخــر لــضــمــان تجربة 

إقامة ال تنسى.
ــيــــف،  ــــل الــــصــ وتــــــزامــــــنــــــا مــــــع حـــــلـــــول فـــــصـ
ــات  ولــلــهــروب مـــن األجـــــواء الـــحـــارة ودرجــ
ــــودي  ــادي »بـ ــ ــدم نــ ــقـ ــرارة املـــرتـــفـــعـــة، يـ ــ ــــحـ الـ
اليـــنـــز« لــلــيــاقــة والــصــحــة الــبــدنــيــة عــرض 
ــداء والـــســـبـــاحـــة« والـــــــذي ســيــنــطــلــق  ــ ــغـ ــ »الـ

املــبــارك ويتضمن بوفيه  الفطر  بعد عيد 
غـــــــداء فــــي مـــطـــعـــم »تـــشـــويـــســـز« بـــأســـعـــار 
تنافسية على مــدار األســبــوع مــا عــدا يوم 
الجمعة، مع خاصية االستخدام املجاني 
الــفــنــدق  لــيــتــمــكــن زوار  الـــســـبـــاحـــة،  لــبــركــة 
ــتـــاع بـــأشـــهـــى وألــــــذ األطـــبـــاق  ــمـ ــتـ ــن االسـ مــ
بــاإلضــافــة إلـــى االســـتـــرخـــاء واالســتــمــتــاع 

باملياه املعتدلة الحرارة في بركة الفندق.
فــي هــذه املــنــاســبــة قــال غــســان دالل، مدير 
عــام فــنــدق أوريــكــس روتــانــا: »يسعدنا أن 
أفــراد املجتمع فرحتهم  نتشارك مــع كافة 
بعيد الفطر السعيد، حيث سعينا لتوفير 
مجموعة من العروض لنأخذهم في رحلة 
طــهــي فـــريـــدة مـــن نــوعــهــا لــتــجــربــة أشــهــى 
ــــوالت فـــي مــطــعــم  ــأكـ ــ ــبــــاق واملـ وأطـــيـــب األطــ
إلــى توفير عروض  )تشويسز( باإلضافة 
إقــامــة مــمــيــزة لــالســتــمــتــاع بــقــضــاء إجـــازة 
ــيــــاة ومـــصـــاعـــب  ــــن صـــخـــب الــــحــ بـــعـــيـــدة عـ

العمل«.

تجربة مميزة لـ »برانش العيد« في »أوريكس روتانا«

يقدم الجونا مول، وجهة التسوق الفاخرة والراقية 
في قطر، املسرحية املوسيقية املدهشة »عالء الدين« 

التي تعّد من العروض األكثر شعبية في العالم. 
املــبــارك  الــعــروض طيلة عطلة عيد الفطر  وســتــقــدم 
حيث تتواصل ملدة 5 أيام ابتداًء من أول أيام العيد 

في الساعة ۳:۳۰ و6:۳۰ و۹:۳۰ مساًء.
وتـــســـرد املــســرحــيــة قــصــة الــفــتــى عــــالء الـــديـــن الـــذي 
يلتقي باألميرة الجميلة ابنة السلطان، يعثر عالء 
الدين على مصباح سحري يطلق جنيا قويا ضخم 
الجثة، وبينما تتكون صداقة بن عالء الدين وهذا 
الجني، ينطلقان في مهمة خطيرة إليقاف الشرير 

من اإلطاحة باململكة.
ويعّد الجونا مول أجواء رائعة للعائالت واألصدقاء 
طــيــلــة فـــتـــرة الــعــيــد لــالحــتــفــال مــعــا بـــهـــذه املــنــاســبــة 
ــعـــديـــد مــــن الــــعــــروض  ــالـ ــتــــاع بـ ــمــ ــتــ ــيـــدة واالســ ــعـ الـــسـ

واألنشطة املميزة.

»عالء الدين« في »الجونا 
مول« لمدة 5 أيام

¶  مشاعل شهبيك
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فــــــــــــــــــــــــي يــــــــــــــــوم 
تاريخي بقرية 
ــنــــوب  قــــــبــــــاء جــ
غـــــرب املـــديـــنـــة، 
مـــــوطـــــن بــــنــــي عـــــمـــــرو بــــــن عــــــــوف مــن 
الخزرج، كان استقبااًل بهيجًا ملن أحبه 
األنصار قبل أن يروه وحداهم الشوق 
للقياه، وجعلهم يترددون كل يوم في 
حر الصيف فرحًا بقدومه، استقبلوه 
شيبًا وشبابا، نساء وأطفاال، كل منهم 
يتمنى أن يظفر باستضافته في بيته، 
ــن الــهــدم  ــك الـــشـــرف كــلــثــوم ابــ فـــنـــال ذلــ

وسعد ابن خثعمة، رضي الله عنهما.
شــرع عليه الــصــاة والــســام فـــورًا في 
بناء أول مسجد في اإلسام، بدأ البناء 
بنفسه ووضـــع بــيــده الشريفة لبناته 
األولى، ثم أمر املهاجرين معه بالبناء، 
ــار، لــكــأنــي انـــظـــر إلــى  وتــبــعــهــم األنــــصــ
الفرح والبشر على قسمات وجوههم 
وهــم يــؤســســون دولـــة اإلســـام فرضي 
الله عنهم وجزاهم خيرًا على ما قدموا 

لهذه األمة.

مراحل تجديده وعمارته 

ــمــــون بــــعــــمــــارة املـــســـجـــد  ــلــ ــم املــــســ ــ ــتـ ــ اهـ
وتــوســعــتــه، فـــجـــدده الــخــلــيــفــة الــراشــد 
عــثــمــان بـــن عــفــان رضـــي الــلــه عــنــه، ثم 
عمر بن عبدالعزيز في عهد الوليد بن 
عبدامللك، وتتابع الخلفاء والساطني 
مــن بــعــده عــلــى تــجــديــده، حــتــى جــاءت 
توسعة امللك فهد بــن عبدالعزيز عام 

1405هـ وانتهت في عام 1403هـ.

تطوير الجادة التاريخية 

أزقة ومباني منطقة قباء لها في قلوب 
ــل املـــديـــنـــة ذكــــريــــات خــــاصــــة، فــيــهــا  ــ أهـ
الــعــديــد مـــن اآلثـــــار واملـــبـــانـــي الــقــديــمــة 
التي تنبئك عن تاريخها وحضارتها 
وارتباطها بالعصر النبوي، تجذبك 
مـــــــزارع الــنــخــيــل املــحــيــطــة بــاملــنــطــقــة، 
ــفــــواكــــه والـــخـــضـــار  ــدك مــــــــزارع الــ ــشــ وتــ
ــا، ونـــقـــاء  ــ ــهـ ــ والـــعـــنـــب لـــخـــصـــوبـــة أرضـ
ــرانــــي  ــمــ ــعــ ــا، ومــــــــع الــــنــــمــــو الــ ــ ــهــ ــ ــوائــ ــ هــ

انحسرت املزارع مع مرور الوقت.
كــمــا يــربــط املــســجــد الــنــبــوي بمسجد 
قباء درب السنة أو ما يسمى بشارع 
ــاء وهــــــو بــــطــــول 4 كـــيـــلـــو تـــقـــريـــبـــًا،  ــبــ قــ
أقــدم الشوارع الرئيسية في  ويعد من 
املدينة املنورة وأصبح خال السنتني 
األخـــيـــرتـــني مـــســـارات خــاصــة بــاملــشــاة 
والــــــزوار لــلــذهــاب ملــســجــد قـــبـــاء، وذلـــك 
إلحـــيـــاء ســنــة الــنــبــي صــلــى الــلــه عليه 

وسلم.
ومن املرافق الجديرة بالزيارة معرض 
»مـــأرز اإليــمــان« والـــذي يقع فــي باحة 
قــبــاء وفــي واجــهــتــه الجنوبية  مسجد 
ويقوم عليه مركز الدراسات والبحوث 
فـــي املــديــنــة املـــنـــورة، يــمــكــن لــلــزائــر أن 
يتعرف من خاله على تاريخ املدينة 
املــنــورة ومــا ورد فــي فضلها واملــواقــع 
ــتــــوي عــلــى  ــا يــــحــ ــمــ ــا، كــ ــهــ ــيــ األثــــــريــــــة فــ
الــعــديــد مـــن املــجــســمــات التوضيحية 
لها والعديد من املخطوطات والصور 
القديمة، ليخرج الزائر بتصور ذهني 
كــامــل عــن املدينة مــن جميع جوانبها 

التاريخية والجغرافية واالقتصادية.

مكانة عظيمة

املكانة التي يتميز بها مسجد قباء في 
قــلــوب املسلمني مــكــانــة عظيمة، فكان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيه 
كل سبت راكبًا وماشيًا، ويصلي فيه 
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النسائي وابن ماجه.

الليالي الرمضانية في قباء 

ولــلــمــشــاهــد الــرمــضــانــيــة فـــي مسجد 
قـــبـــاء قــصــة أخــــــرى، فــاملــســجــد مـــا بني 
قـــارئ قــــرآن، ومــســبــح وذاكــــر، وخــاشــع 
ــاٍل  ــيـ ــام ولـ ــ أيــ فـــمـــا أجــمــلــهــا مــــن  وداع، 

فاضلة.
ما إن تقبل على املسجد حتى يتلقاك 
الجميع رغبة في أن تفطر على مائدته. 
ــآذن قـــبـــاء لــيــفــرح  ــ يــرتــفــع األذان مـــن مـ
الصائمون بفطرهم ويتناولوا ما أحل 
الله لهم من مأكل ومشرب على سفرة 
واحـــدة تجمع أبــنــاء األمــة الــواحــدة، ال 
فــرق بــني صغيرهم وكبيرهم، غنيهم 
وفقيرهم، أبيضهم وأسودهم، جمعهم 
ديــــن واحـــــد عــلــى اخـــتـــاف طــبــائــعــهــم 

وبلدانهم.
وبعد اإلفطار تستعد القلوب املؤمنة 
لـــصـــاة الـــعـــشـــاء والــــتــــراويــــح لــيــحــيــوا 
ليلهم بالوقوف بني يدي الله متدبرين 
آياته خلف أصحاب األصــوات الندية، 
الــتــراويــح  أئــمــة يتناوبون على إمــامــة 

في مسجد قباء.
ونــســتــطــيــع أن نــجــمــل املـــزايـــا الــديــنــيــة 
ــد فــــي الــــنــــقــــاط الـــتـــالـــيـــة:  ــهــــذا املـــســـجـ لــ
فـــــي اإلســــــــــــام، حــيــث  املــــســــجــــد األول 
يعتبر مسجد قــبــاء أول مسجد بني 
في اإلســام على وجــه األرض، فسواء 
كــــان الـــذيـــن اخــــتــــاروا مــوضــعــه ابــتــداء 
هــم املــهــاجــرون واألنــصــار قبل وصــول 
الــنــبــي صــلــى الــلــه عليه وســلــم أم كــان 
الــذي اختار موضعه هو النبي صلى 
الــلــه عليه وســلــم قبيل دخــولــه املدينة 
املنورة ألول الهجرة على املشهور فإن 
ذلك ال يغير من كونه أول مسجد بني 
في اإلسام، ولذلك داللته الكبرى التي 

ال تنكر.
وحــاز مسجد قباء شرف وضع النبي 
ــه وســــلــــم ألســــاســــه،  ــيـ ــلـ ــلــــى الــــلــــه عـ صــ
ــنــــه عــلــيــه  ــيـــة مــ واملـــــشـــــاركـــــة الـــشـــخـــصـ
السام في بنائه، ومسارعة الصحابة، 

املــــهــــاجــــريــــن مـــنـــهـــم واألنــــــــصــــــــار، فــي 
إعماره، حتى قامت بنيته وعا كعبه.

بالة وغيره أنه كان لكلثوم 
ُ
روى ابن ز

بن الهدم بقباء ِمْربد )واملربد: املوضع 
الذي يبسط فيه التمر لييبس( فأخذه 
منه رسول الله صلى الله عليه وسلم 

فأسسه وبناه مسجدًا.
ُبــكــيــر فـــي زيـــــادات  وروى يـــونـــس بـــن 
املــغــازي عــن املــســعــودي عــن الحكم بن 
عتيبة قــــال: ملــا قـــدم الــنــبــي صــلــى الله 
ــال عــمــار  ــ ــزل بـــقـــبـــاء قـ ــنـ ــم فـ ــلـ عــلــيــه وسـ
بــن يــاســر: مــا لــرســول الــلــه صــلــى الله 
ُبــدُّ من أن يجعل له مكانًا  عليه وسلم 
يستظل به إذا استيقظ ويصلي فيه، 
فجمع حجارة فبنى مسجد قباء فهو 

أول مسجد بني.
وفي املعجم الكبير للطبراني عن جابر 
بن سمرة قال: ملا سأل أهل قباء النبي 
صــلــى الــلــه عــلــيــه وســلــم أن يــبــنــي لهم 
ــــول الـــلـــه صــلــى الــلــه  ــال رسـ مــســجــدا، قــ
عــلــيــه وســـلـــم: »لــيــقــم بــعــضــكــم فــيــركــب 
الناقة« )أي ناقته التي هاجر عليها( 
فــقــام أبــو بكر رضــي الــلــه عنه فركبها 
فحركها فلم تنبعث، فرجع، فقام عمر 
ــي الــلــه عــنــه فــركــبــهــا فــلــم تنبعث،  رضـ
فـــرجـــع، فـــقـــال رســـــول الـــلـــه صــلــى الــلــه 
عليه وسلم ألصحابه: »ليقم بعضكم 
الــنــاقــة«، فــقــام علي رضــي الله  فيركب 
عنه فلما وضع رجله في غرز الركاب 
وثــبــت بــه فــقــال رســـول الــلــه صلى الله 
عليه وسلم: »أرِخ زمامها، وابنوا على 

مدارها، فإنها مأمورة«.
وامـــتـــدح الـــلـــه ســبــحــانــه وتــعــالــى هــذا 
ــام فــيــه وشــهــد  ــيـ ــقـ املــســجــد وأهـــلـــه والـ
ــه بـــأنـــه مــســجــد أســــس عــلــى الــتــقــوى  لـ
ـــاء واملـــــفـــــاخـــــرة أو  ــ ــريـ ــ ــ ال ــان ال  ــ ــ ــمـ ــ ــ واإليـ
ــٌد  ــِجـ ــْسـ ـ

ََّ
ــال الـــلـــه تـــعـــالـــى: )مل اإلضــــــــرار. قــ
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والجمهور من املفسرين على أن املراد 
في اآلية مسجد قباء، وال ينافيه قوله 
الله عليه وسلم ملسجد املدينة  صلى 
)هو مسجدكم هذا(، إذ كل منهما كما 

يقول السمهودي أسس على التقوى.

قــــال الــشــيــخ أحـــمـــد زيـــنـــي دحـــــان في 
الــســيــرة الــنــبــويــة: ملــا نــزل قــولــه تعالى  
 )
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ٌ
)ِفـــيـــِه ِرَجـــــــال

أرســــــل رســــــول الـــلـــه صـــلـــى الـــلـــه عــلــيــه 
وسلم يسألهم عن ذلــك فقال: »مــا هذا 
الــطــهــور الــــذي أثــنــى الــلــه عــلــيــكــم بـــه؟. 
فقالوا: يا رسول الله ما خرج منا رجل 
وال امـــرأة إلــى الــغــائــط إال غسل فرجه 
أي بــعــد االســتــنــجــاء بـــاألحـــجـــار وفــي 
روايــة: نتبع الغائط األحجار الثاثة، 
املــاء. فقال: هو هذا.  ثم نتبع األحجار 
زاد في روايــة: وال ننام الليل كله على 

الجنابة«.

بناء بسيط متواضع  

ــلـــى الــلــه  ــلــــه صـ ــاء رســـــــول الــ ــنــ وكـــــــان بــ
عليه وســلــم لــه بــنــاء أولــيــًا فــي منتهى 
الــبــســاطــة والــتــواضــع، إال أنـــه كـــان من 
حجر، ولعله اتخذ له في قبلته سقفًا 
عــلــى جـــذوع الــنــخــل يــقــي املــصــلــني حر 
الشمس ومطر الشتاء، كما فعل صلى 
الله عليه وسلم في مسجده الشريف 
فــي املــديــنــة املـــنـــورة. إال أنـــه لــم تــكــن له 
مــئــذنــة وال مـــحـــراب، ألنــهــمــا لــم يعرفا 

حينذاك بعد كما.
لـــم يــكــن فــيــه مــنــبــر لــعــدم إقـــامـــة صــاة 
الــجــمــعــة فــيــه طــيــلــة عــهــد الــنــبــي صلى 
ــان مسجده  الــلــه عــلــيــه وســـلـــم، الــــذي كـ
الــــشــــريــــف مـــجـــمـــعـــًا لـــلـــمـــســـلـــمـــني يــــوم 
ــــون إلــــيــــه مــن  ــأتـ ــ الـــجـــمـــعـــة والــــعــــيــــد، يـ

ضواحي املدينة وأطرافها.

التجديد األول

وملا كانت خافة أمير املؤمنني عثمان 
بـــن عــفــان رضـــي الــلــه عــنــه جـــدد قــبــاء، 
ــــوة بما  ــــك أسـ وزاد فــيــه وحــســنــه، وذلـ
الــلــه عليه  فعله بمسجد النبي صلى 
وســلــم، إال أنــه لــم يخرجه عــن صورته 
الــتــي كـــان عليها فــي بنائه  البسيطة 

األول.
وبـــقـــي الـــحـــال هـــكـــذا حــتــى كـــانـــت أيـــام 
الوليد بن عبد امللك األمــوي الــذي قام 
بــعــمــارة الــعــديــد مــن املــســاجــد واآلثــــار 

اإلســامــيــة، وكــان مولعًا بذلك ناشطًا 
فــيــهــا فـــأوعـــز إلــــى وإلـــيـــه عــلــى املــديــنــة 
ابــن عمه عمر بــن عبد العزيز  املــنــورة 
ـــ( بــأن  الـــذي تــولــى إمــارتــهــا )87 - 93هــ
قـــبـــاء وأن يعنى  بـــنـــاء مــســجــد  يـــجـــدد 
بـــه، فــقــام عــمــر بــن عــبــدالــعــزيــز بتنفيذ 
فـــي تنميقه  الــتــعــلــيــمــات، فــبــالــغ  تــلــك 
وتوسعته، وهو أول من عمل له مئذنة 
وجــعــل لــه رحــبــة وأروقــــة حـــول صحن 
املــســجــد تـــقـــوم عــلــى أعـــمـــدة حــجــريــة، 
ــادة الــولــيــد فــي مسجد  وقـــد جـــاءت زيــ
قباء من جهة القبلة. وفي سنة 435هـ 
عــمــره الــشــريــف الــحــســيــنــي أبـــو يعلي 
 في 

ً
أحمد بن الحسن، كما كان مسجا

حجر منقوش بالخط الكوفي القديم 
موضوع فوق محراب فيه.

ثم جرى تجديده من قبل جمال الدين 
األصــفــهــانــي بــأنــي ربــــاط الــعــجــم قــرب 
بـــاب جــبــريــل فــي مسجد الــنــبــي صلى 
ـــ، ثم  الــلــه عليه وســلــم وذلـــك عــام 555هــ
جــرت بعد ذلــك عــدة تجديدات ملسجد 
عام قباء عام 671هـــ وعام 733هـــ وعام 

840 هـ وعام 881هـ.
ــن بـــنـــاء  ــ وقــــــد نـــقـــل وصــــــف مـــبـــســـط عـ
املسجد في تلك الفترة، فقد ذكر اإلمام 
الحربي في كتابه )مناسك الحج( قال: 
حدثني أبو تربة عن سليمان عن أبيه 
قـــال: ذرع مسجد قــبــاء ســت وثــاثــون 
ــًا وشـــبـــر )18( مـــتـــرا تــقــريــبــًا في  ــ ذراعــ
مــثــلــه، وعـــرضـــه وطـــولـــه ســــــواء، وهــو 
ــداره فـــي الــســمــاء 19  ــ مـــربـــع. وطــــول جـ
ذراعــــًا )9 أمـــتـــار( وطـــول رحــبــتــه التي 
فــــي جـــوفـــه )أي صـــحـــن املـــســـجـــد( 50 
ذراعـــــًا )25 مـــتـــرا( وعــرضــهــا عــشــرون 
ذراعــًا )13مترا(. وطول منارة املسجد 
ــًا )25( مــتــرا،  ــ حــيــنــذاك خــمــســون ذراعـ
ــر )4.5  ــبـ وعـــرضـــهـــا تــســعــة أذرع وشـ
فــــي تــســعــة أذرع، وفـــيـــه ثــاثــة  مـــتـــر( 
أبــواب، وفيه تسع وثاثون أسطوانة 

)عمودا(.
ــبـــدو أن الــســلــطــان قــايــتــبــاي الـــذي  ويـ
جــدد بناء املسجد النبوي، قد اعتنى 
كـــذلـــك عــنــايــة خـــاصـــة بــمــســجــد قــبــاء، 
ــاءه، وأضـــــاف إلــيــه مــحــرابــًا  ــنـ فــجــدد بـ

جديدًا من الرخام.

»قباء«.. مسجد يحكي قصة وتاريخ اإلسالم

بيوت 
اهلل في 
األرض

مهجر النبي الكريم عليه الصالة والسالم، وثاني أقدس البقاع، تهفو قلوب املسلمني إليها شوقًا وحنينا، 

ه النبي صلى  طيبة الفيحاء، على ثراها مشى سيد البشر، تضم بني جنباتها أول مسجد ُبِني في اإلسالم، خطَّ

الله عليه وسلم بيده، ووضع لبناته األولى، فما قصة قباء حتى أصبحت تلك القرية الصغيرة معلمًا تاريخيًا 

عبر بمداد من نور عن تلك الحقبة الزمنية، التي عاش فيها خير البشر، وأصبح مسجدها 
ُ

وحضاريًا، ت

يقصده كل من تحط رحاله على أرض املدينة املقدسة.

اهتم المسلمون بعمارته وتوسعته

¶ جامع »قباء«
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صدق الله  العظيم

اللهم اغشني فيه بالرحمة، وارزقني فيه التوفيق 
والعصمة، وطهر قلبي من غياهب التهمة، يا 

رحيما بعباده المؤمنين.
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املعنى  ]الــبــقــرة: 183[، وتحقيق هـــذا   ﴾
العظيم يكون بعدة أمور منها:

أ- احتساب األجر في صيام هذا الشهر 
إيمانًا واحتسابًا  وقيامه، وأن من قامه 

غفر له ما تقدم من ذنبه.
الصالح وحالهم  السلف  ب- تأمل سير 
في رمضان واجتهادهم في العبادة فيه.
ــحـــرص عــلــى مــصــاحــبــة األتــقــيــاء  ج- الـ
الله  العون بعد  األنقياء األصفياء، فهم 
عــلــى املـــشـــاركـــة األخـــويـــة فـــي الــطــاعــات 
والـــعـــبـــادات الــرمــضــانــيــة، وخـــيـــر معني 

لتحقيق هذا املعنى الرائع »التقوى«.
وهـــــنـــــا يـــــقـــــول الــــشــــيــــخ عـــبـــدالـــرحـــمـــن 
الــــدوســــري - رحـــمـــه الـــلـــه: وســــر خــتــام 
آيــة الــصــيــام بــالــتــقــوى: أن إعـــداد نفوس 
الله يظهر مــن وجــوه  لتقوى  الصائمني 
كــثــيــرة، أعــظــمــهــا شــأنــًا وأظـــهـــرهـــا أثـــرًا 
وأعالها شرفًا أن الصيام أمره موكول 
إلـــى نــفــس الــصــائــم وضــمــيــره، ال رقيب 
عــلــيــه فــيــه إال الــلــه، فــهــو ســر بــني العبد 
وربـــــه ال يــطــلــع عــلــيــه أحــــد ســــــواه، ألنــه 
يــســتــطــيــع أن يــفــطــر ســـرًا مــخــتــفــيــًا عن 
أقــــرب قــريــب، ولــكــنــه لــتــقــوى الــلــه يلتزم 
الــصــيــام، مهما سنح  األمــانــة فــي حفظ 
أو يغري. فمواصلة ذلك  له ما يشتهي 
 عن تقوى ومراقبة وحياء 

ً
شهرًا كامال

من الله يصاحبه في هذه املدة، يحصل 
بــهــا نـــزاهـــة الــضــمــيــر، وضــبــط الــنــفــس، 
وإعـــدادهـــا ملــا يــؤهــلــهــا لــلــخــيــر، وتــحــّمــل 
الله، ويقوي عزيمتها  األذى في سبيل 
فــي كــل إقـــدام وإحــجــام، ويتقوى أيضًا 
بـــصـــومـــه الــصــحــيــح عـــلـــى كـــبـــح جــمــاح 

شهوته ونزوات نفسه.

تحقيق معنى التقوى

هكذا يجب أن يكون العبد.. مستمر على طاعة الله، ثابت 
على شرعه، مستقيم على دينه، ال يراوغ روغان الثعالب، 
يعبد الله في شهر دون شهر، أو في مكان دون آخر، ال.. 
وألــف ال.. بل يعلم أن ربَّ رمضان هو رّب بقية الشهور 
اَب َمَعك{ 

َ
ِمْرَت َوَمْن ت

ُ
َما أ

َ
ِقْم ك

َ
اْست

َ
واأليام... قال تعالى: }ف

ْغِفُروُه{ فصلت 6.
َ
ْيِه َواْست

َ
ِقيُموا ِإل

َ
اْست

َ
هود 112، وقال: }ف

النوافل  انتهاء صيام رمضان، فهناك صيام  واآلن بعد 
)كالست من شوال(، )واإلثنني والخميس(، )وعاشوراء(، 

)وعرفة(، وغيرها.
الليل مشروع في كل  انتهاء قيام رمضان، فقيام  وبعد 
الله عليه وسلم  النبي صلى  ليلة، وهو سنة مؤكدة حث 
على أدائها بقوله: »عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحني 
قبلكم، ومقربة إلى ربكم، ومكفرة للسيئات، ومنهاة عن 

اإلثم مطردة للداء عن الجسد« رواه الترمذي وأحمد.
وفــي الــحــديــث عــن النبي صلى الــلــه عليه وســلــم أنــه قــال: 
»أفضل الصالة بعد املكتوبة قيام الليل«، وقد حافظ النبي 
الليل، ولــم يتركه سفرًا  الله عليه وسلم على قيام  صلى 
الله عليه وسلم وهــو سيد ولد  وال حــضــرًا، وقــام صلى 
رت 

ّ
آدم املغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر حتى تفط

قدماه، فقيل له في ذلــك فقال: »أفــال أكــون عبدًا شكورًا« 
 أشد من مكابدة 

ً
متفق عليه. وقال الحسن: ما نعلم عمال

الليل، ونفقة املال، فقيل له: ما بال املتهجدين من أحسن 
الناس وجوهًا؟ قال: ألنهم خلوا بالرحمن فألبسهم نورًا 
من نــوره. اجتناب الذنوب واملعاصي: فإذا أراد املسلم أن 
يكون مما ينال شرف مناجاة الله تعالى، واألنس بذكره 
ق لقيام الليل من 

ّ
في ظلم الليل، فليحذر الذنوب، فإنه ال ُيوف

تلطخ بأدران املعاصي.
قال رجل إلبراهيم بن أدهــم: إني ال أقدر على قيام الليل 
فصف لي دواء؟ فقال: ال تعصه بالنهار، وهو ُيقيمك بني 
الليل من أعظم  فــإن وقوفك بني يديه في  الليل،  يديه في 

الشرف، والعاصي ال يستحق ذلك الشرف.
وقـــال رجـــل للحسن الــبــصــري: يــا أبـــا ســعــيــد: إنـــي أِبــيــت 
معافى، وأحب قيام الليل، وأِعّد طهوري، فما بالي ال أقوم؟ 
العبد  الــلــه: إن  ك، وقــال رحمه 

ْ
الحسن: ذنــوبــك قيدت فقال 

النهار. وقال  الليل، وصيام  الذنب فيحرم به قيام  ليذنب 
الفضيل بن عياض: إذا لم تقدر على قيام الليل، وصيام 
النهار، فأعلم أنك محروم مكّبل، كبلتك خطيئتك. وقيام 
الليل عبادة تصل القلب بالله تعالى، وتجعله قــادرًا على 
التغلب على مغريات الحياة الفانية، وعلى مجاهدة النفس 
وام 

ُّ
في وقت هدأت فيه األصوات، ونامت العيون وتقلب الن

العزيمة  الليل مــن مقاييس  ولــذا كــان قيام  الــفــرش.  على 
الــصــادقــة، وســمــات الــنــفــوس الــكــبــيــرة، وقـــد مــدحــهــم الله 
ــاَء 

َ
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َ
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)أ وميزهم عن غيرهم بقوله تعالى: 

 
ْ

ل
ُ
ِه ق  َربِّ

َ
 َوَيْرُجو َرْحَمة

َ
ُر اآلِخَرة

َ
اِئًما َيْحذ

َ
ْيِل َساِجًدا َوق

َّ
الل

ُر 
َّ
ك

َ
ذ

َ
َما َيت

َّ
ُموَن ِإن

َ
ِذيَن ال َيْعل

َّ
ُموَن َوال

َ
ِذيَن َيْعل

َّ
ِوي ال

َ
 َيْست

ْ
َهل

َباِب(.
ْ
ل
َ
و األ

ُ
ول

ُ
أ

ــاة  ــزكـ الـ فـــهـــنـــاك  الـــفـــطـــر(،  انـــتـــهـــت )زكـــــــاة  أن  بـــعـــد  واآلن 
املفروضة، وهناك أبواب للصدقة والتطوع والجهاد كثيرة،
الــقــرآن وتــدبــره ليست خاصة برمضان، بــل هي  وقـــراءة 

في كل وقت.

واعبد ربك حتى
 يأتيك اليقين

اللحم مع الفطر

والعرق  الــبــذور  أجـــزاء، وننزع  أربعة  إلــى  الفليفلة  نقطع 
األبيض، شويها بحيث تكون القشرة الخارجّية موّجهة 
إلى النار، إلى أن تتشكل الفقاقيع السوداء على القشرة، 
إلى شرائح سميكة، ونضع نصف  نقشرها ونقطعها 

كمّية الزيت في مقالة كبيرة.

نضعها على النار، وعندما يسخن الزيت نضيف قطع 
الــحــني واآلخـــر حــتــى يتحمر اللحم،  الــلــحــم، ونــقــلــب بــني 
ونــرفــعــه مــن املــقــالة. نــضــيــف بــقــيــة الــزيــت والـــزبـــدة إلــى 
الثوم، والشومر،  الزيت نضيف  املقالة، وعندما يسخن 
الشومر  نــحــرك حتى يصبح  واملــلــح.  والفلفل،  والــفــطــر، 

عيد اللحم إلى املقالة.
ُ
طريًا ون

املزيج  يغلي  واملــرق وعندما  املــشــوّيــة،  الفليفلة  نضيف 
نغطي املــقــالة ونتركها فــوق نــار هــادئــة مــدة ســاعــة، أو 
حتى ينضج اللحم. نضيف السبانخ، ونترك املقالة فوق 

النار حتى تذبل السبانخ.

طريقة التحضير :

المكونات :
- لحم الكتف الخالي من العظم واملقطع إلى قطع كبيرة 2.5 كيلو جرام.

- زيت زيتون - ملعقتان كبيرتان.

- الفليفلة الحلوة الحمراء- حّبتان. - الزبدة 30 جم.

- ثوم مهروس 7 فصوص.

- رأس من الشومر مقطع إلى شرائح.

- الفطر الطازج مقطع إلى أربع قطع 400 جم.

- كوبان ونصف من مرق اللحم. 

- سبانخ مفرومة خشنة 300 جم.

- ملعقة صغيرة من الفلفل األسود.

- نصف ملعقة كبيرة من امللح.

صحة وعافية

»قطر الرياضي« يقيم 
مهرجان العيد الـ34 الجمعة

تقيم اللجنة الثقافية بنادي قطر الرياضي مهرجان العيد الرابع والثالثني بصالة عبد الله 
بن سحيم الرياضية بمقر النادي بالدفنة يوم الجمعة القادم الساعة 5.00، وصرح السيد 
محمد سلطان فخرو رئيس اللجنة الثقافية بأنه ضمن فعاليات النشاط االجتماعي للجنة 
الثقافية بنادي قطر الرياضي وتحت رعاية إدارة الشؤون الشبابية بوزارة الثقافة والرياضة 

وبالتعاون مع قطر الخيرية الشريك املجتمعي يقام املهرجان بنسخته الرابعة والثالثني.
وأشار رئيس اللجنة الثقافية إلى أن إدارة النادي توفر كافة التجهيزات اإلدارية واللوجستية 
والفنية للمهرجان وسوف يتم توفير نطاطيات وألعاب ترفيهية وبرامج مسلية ورسم على 
الوجه وركن املرسم الحر وركن املهارات اليدوية للبنات وهدايا للفائزين، حيث تعكف اللجنة 
الدكتور أحمد مصطفى سالم  بــإشــراف  إعـــداد وتنظيم املهرجان  بالنادي على  الثقافية 
اللجنة  املــري منسق  الغواص  املهرجان والسيد علي  الثقافية ومدير  اللجنة  مشرف عــام 
والسيد عبد الله فخرو مسؤول األنشطة والفعاليات باللجنة الثقافية والسيد خالد أحمد 
فخرو مدير املشاريع بقطر الخيرية وأعضاء لجنة املهرجان من الجالية املصرية بالدوحة 
لتقديم مهرجان مميز وممتع وبه العديد من املفاجآت السارة للجمهور خاصة األطفال. 
وبدوره تقدم السيد محمد سلطان فخرو رئيس اللجنة الثقافية بخالص الشكر والتقدير 
للراعي الرسمي والشريك املجتمعي قطر الخيرية ودعا جمهور ومحبي ومشجعي نادي 

قطر الرياضي والكوادر القطرية والعائالت للحضور واملشاركة باملهرجان.

اإلشراف العام: عبدالدايم عبدالعزيز                       اإلخراج الفني: محمد غريب

رياال قطريا

التكلفة
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األوائل يف اإلسـالم
- أول خطيب دعا إلى الله وإلى رسوله أبو بكر الصديق.

- أول من ضرب ووطئ في الله أبو بكر الصديق.

- أول من أسلم من ملوك العجم باذان بن ساسان.

بــاذان بن ساسان  اليمن  - أول أمير في اإلســالم على 

أمره رسول الله على اليمن كلها بعد كسري .

- أول من صلى عند الكعبة هو عمر بن الخطاب ومعه 

جماعة من املسلمني وذلك بعد إسالمه مباشرة .

- أول مسجد وضع للناس املسجد الحرام.

- أول من أذن في اإلسالم هو بالل بن رباح.

- أول عملة إسالمية عربية هي الدينار.

- أول مــن أقـــام بــبــنــاء جــامــع فــي مــصــر هــو عــمــرو بن 

العاص.

- أول من ألبس كسوة للكعبة أحد ملوك تبع.

الشيف أحمد الجمال

منتجع جزيرة البنانا
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