
ويلفت نظرك في أعلى املسجد 
ال��ذي يصنف أن��ه الثامن عاملياً 
قبتان كبيرتان ومئذنة بطول 90 
متراً، أم��ا سقف املسجد فتزينه 
ال��زخ��ارف اإلس��ام��ي��ة بأشكال 
وأل���وان متعددة وف��ي ج��دران��ه 
كتبت عبارة لفظ اجلالة الله 

ومحمد بشكل بارز.
ويقابلك ف��ي م��دخ��ل املسجد 
عدد من األشخاص أشبه مبكتب 
استقبال مهمتهم ص��ف أحذية 
املصلني في رفوف خشبية ومنح 
كل مصل رقماً خاصاً يحتفظ به 
الستام حذاءه بعد فراغه من أداء 
ال��ص��اة. وعند دخولك املسجد 
تشعر باألجواء اإلميانية التي 
تلف املكان الواسع؛ فهذا مصٍل 
احتضن ك��ت��اب ال��ل��ه ف��ي ت��اوة 
خ��اش��ع��ة، وآخ���ر ي���ؤدي ص��اة 
السنة ال��رات��ب��ة بكل طمأنينة، 
وثالث اصطحب ابنه الصغير 
للصاة ولسانه يلهج بالدعاء 

والذكر.
أم��ا النساء ف��ي آخ��ر املسجد 

فتتعجب من كثرتهن وخشوعهن 
في الصاة وهن يلفن رؤوسهن 

باحلجاب في منظر مهيب.
وال تقتصر رس��ال��ة املسجد 
على أداء الصلوات املفروضة 

فحسب، بل متتد إلى أبعد من ذلك 
من خال إنشاء فصول دراسية 
لتحفيظ القرآن الكرمي تستهدف 
البنني وال��ب��ن��ات وك��ب��ار السن 
وتوعيتهم في جوانب العبادات 

وش��رح مناسك احل��ج والعمرة 
م��ن خ���ال تنظيم احمل��اض��رات 
التوجيهية والدورات التدريبية 

على مدار العام.
وحتيط بالساحات اخلارجية 

ل��ل��م��س��ج��د ب��ح��ي��رة ص��ن��اع��ي��ة 
ون���اف���ورة وأس�����واق جت��اري��ة، 
ويعج املكان بحركة غير عادية 
من الزوار حتى من غير املسلمني 
وهم يحملون هواتفهم احملمولة 

الل��ت��ق��اط ص���ور ت��ذك��اري��ة مع 
املسجد. وتشير تقارير إعامية 
إلى أن بناء املسجد تطلب 14 عاماً 
من األشغال )-1961 1975(، 
وسمي مبسجد االستقال؛ ألنه 

ش��رع ف��ي بنائه بعد استقال 
إن��دون��ي��س��ي��ا ع��ن ه���والن���دا في 
1949، وأراد اإلندونيسيون 
حينها أن يشّيدوا مسجداً عظيماً 
ي��ل��ي��ق بسمعتهم ك��أك��ب��ر بلد 

إس��ام��ي س��ك��ان��اً، بتعداد 240 
مليون نسمة. ويقصد اآلالف 
مسجد االستقال يومياً سواء 
من أبناء العاصمة اإلندونيسية 
أو غيرهم، إذ يعد املسجد معلماً 
رئيسياً من معالم “جاكرتا”، 
فهو املسجد األكبر في شرق آسيا 
وثامن أكبر مسجد على مستوى 
العالم من حيث املساحة والطاقة 

االستيعابية.
ويبلغ طول املسجد 50 متراً 
وعرضه 55 متراً، أما ارتفاعه، 

فيبلغ 33 متراً.
وي��س��ت��وع��ب امل��س��ج��د نحو 
200 ألف مصل، وله قبتان قطر 
ال��واح��دة منها نحو 45 م��ت��راً، 

ومأذنة يبلغ طولها 90 متراً.
أم���ا س��ق��ف امل��س��ج��د ف��ق��د زي��ن 
ب��ال��زخ��ارف اإلس��ام��ي��ة، وف��ي 
الواجهة الرئيسية حيث اجتاه 
القبلة، كتب لفظ اجلالة باخلط 
العربي في جانب وفي اجلانب 
اآلخ��ر اس��م النبي األك��رم محمد 

“صلى الله عليه وسلم”.
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200 ألف مصٍل  حتفة معمارية تستوعب نحو 

مسجد »االستقالل«.. أحد املعالم الرئيسية في  »جاكرتا«
يعتبر مسجد االستقالل، في جاكارتا، بإندونيسيا املسجد األكبر في جنوب شرق آسيا. فاملسجد 
الذي يقع في ساحة مارديكا في العاصمة اإلندونيسية يعد أحد أكبر املساجد في جنوب شرق آسيا 

بطرازه املعماري، حيث يتميز بتعدد طوابقه الضخمة وساحاته اخلارجية الواسعة.

متطوعات في »غزة« يصنعن »كعك 
العيد« لرسم البسمة على وجوه الفقراء 

جتّمعت منذ ساعات الصباح شابات 
وسيدات، داخل قصر “حتحت” األثري، 
مبنطقة الشجاعية، شرقي مدينة غزة، 
وب���دأن العمل بجٍد على إن��ت��اج كميات 

وفيرة من “كعك العيد”.
الصناعة واإلن��ت��اج، تعقبها عملية 
التعبئة والتغليف، حيث تعمل الفتيات 
على وض��ع الكعك ف��ي ُعلب وتزيينها، 
استعدادا من أج��ل االن��ط��اق لتوزيعها 
على بعض الفقراء في آخر يومني بشهر 
رمضان، وقبل العيد مباشرة، إلدخ��ال 

السرور على قلوبهم.
وم��ع التوزيع املجاني تكتمل أرك��ان 
املبادرة التي تأتي ضمن مبادرة خيرية 
يقوم عليها فريق “سنابل” التطوعي 

بالقطاع.
وبلغ ع��دد امل��ش��ارك��ات ف��ي امل��ب��ادرة، 
25 سيدة، يتشاركن في إع��داد الكعك 
بكل مراحله تطوعياً، ألجل املساهمة في 
التخفيف عن العائات احملتاجة، وفق 
ما اف��ادت به نائبة مدير فريق “سنابل” 

نسمة الشيخ خليل.
وف��ي حديثها ل��أن��اض��ول، أوضحت 
خليل، أّن الفريق قام هذا العام، بصنع 
حوالي 100 كيلو من كعك العيد، ليتم 
توزيعها على 70 أس��رة فقيرة، ال تقدر 
على تلبية متطلبات أبنائها، وتقطن في 

أحياء وضواحي مدينة غزة.
وعن األج��واء التي تسود بني أعضاء 
الفريق خال العمل، تشير املتحدثة، إلى 
أّن اجلميع ينتظر يوم صناعة الكعك من 
السنة للسنة، وذلك ملا يحمل في تفاصيله 
م��ن ف���رح، وت��واص��ل إي��ج��اب��ي وتوطيد 

للعاقات.
وت��ت��ن��وع تخصصات عمل ودراس���ة 
أعضاء الفريق املشارك في املبادرة، لكّن 
ما يجمعهم هو إحساسهم باملسؤولية 

املجتمعية جتاه األسر الفقيرة، ورغبتهم 
في أن يكون لهم سهم خير، السيما في 
ظل األوضاع الصعبة التي يعيشها سكان 

القطاع، وفق حديثها.
ونوهت الشيخ خليل، إلى أّن مبادرة 
صناعة كعك العيد، ُيقيمها فريق سنابل، 
للعام اخلامس على التوالي، وف��ي كل 
سنة تستهدف، أسراً متنوعة، ويزيد عدد 

املستفيدين منها بشكل مستمر.
وليست ه��ذه امل��ب��ادرة الوحيدة التي 
ينفذها ال��ف��ري��ق، ف��خ��ال شهر رمضان 
اجلاري، قام أكثر من مرة، بتنفيذ مبادرات 
توزيع السال الغذائية واخلضروات، 

على األسر احملتاجة، كما تقول خليل.
وت��اب��ع��ت: “يستعد ال��ف��ري��ق، للبدء 
مبشروع كسوة العيد واملابس، وتوزيع 
األل��ع��اب على األط��ف��ال في أول أي��ام عيد 

الفطر، ملنحهم شعور الفرح والبهجة”.
وتشرح أّن سبب تركيز الفريق على 
الكعك، دون غيره من حلوى العيد، يرجع 
لكونه مرتبطاً بشكل كبير، ب��األج��واء 

والطقوس ل��دى الناس في قطاع غزة، 
فجميع البيوت حت��رص على أن تقدمه 

لضيوفها خال أيام العيد، كما توضح.
صناعة الكعك

أم محمد امل��ش��ه��راوي، س��ي��دة تبلغ 
من العمر )43 ع��ام��اً(، ج��اءت إل��ى مكان 
امل��ب��ادرة، لتساعد الفتيات ف��ي صناعة 
الكعك، ولتقدم لهن من خبرتها في إعداد 

تلك احللوى الشهيرة.
وتقول املشهراوي في حديثها لوكالة 
األن��اض��ول: “الكعك يتم صناعته، من 
خال خلط مجموعة من املكونات، التي 
تشمل الدقيق، والسميد، والفانيليا، 
واحمللب املطحون، وماء ال��ورد، وغيرها 

من األصناف”.
تلك األصناف، وفق حديثها، “تترك ملدة 
يوم، قبل أن يتم عجنها جيداً باستخدام 
احلليب والسمن، حيث يصبح قوامها 
مناسباً للقطع، وبعد ذلك يتم تدويرها 

باليد، على شكل كرات صغيرة.

الصوماليون استقبلوا عيد الفطر
 بحفاوة وسعادة رغم انتشار »كورونا«

استقبل الصوماليون أمس 
ال��س��ب��ت، أول أي���ام عيد الفطر 
املبارك، بحفاوة وسعادة، رغم 
ان��ت��ش��ار ف��ي��روس “كورونا”، 
الذي أصاب ألفاً و594 شخصاً 
في البلد العربي، توفى منهم 

61، وتعافى 188.
ومساء اجلمعة، أعلنت وزارة 
األوق����اف وال���ش���ؤون الدينية 
الصومالية، أن السبت أول أيام 
العيد بعد ث��ب��وث رؤي���ة هال 
ش���وال، فيما أعلنت 18 دول��ة 
عربية أن السبت متمم لشهر 
رمضان، واألح��د أول أي��ام عيد 
الفطر، وقررت ثاث دول حتري 

الهال مساء السبت.
وع��ل��ت م����آذن امل��س��اج��د في 
ال��ص��وم��ال ه��ت��اف��ات التكبير 
والتهليل والتحميد، في أجواء 
روحانية جتسد الفرحة بالعيد، 
ف��ي ال��وق��ت ال����ذي ق����ررت فيه 
دول إسامية كثيرة عدم إقامة 
صاة العيد في املساجد؛ بسبب 
جائحة “كورونا”، ونصحت 

بأدائها في املنازل.
وبعد أداء ص��اة العيد في 
الصومال، تدفق األطفال، برفقة 
أسرهم، إلى شوارع ومتنزهات 
العاصمة مقديشو، تعبيًرا عن 
مشاعر الفرح، فيما تبادل الكبار 
التهاني والتبريكات مبناسبة 

العيد.
رسائل ومقاطع فيديو

بسبب التدابير االحترازية 
حملاصرة “كورونا”، لم يظهر 
ق����ادة ال���ص���وم���ال، مبناسبة 
عيد الفطر، واك��ت��ف��وا برسائل 

إلكترونية وفيديوهات لتهنئة 
املواطنني بالعيد، بينما كانوا 
في السنوات املاضية يشاركون 

احملتفلني في األماكن العامة.
وهنأ الرئيس الصومالي، 
م��ح��م��د ع��ب��د ال���ل���ه ف��رم��اج��و، 
الصوماليني بالعيد، عبر مقطع 

فيديو بثه التلفزيون الرسمي.
ومت��ن��ى ف��رم��اج��و أن يوحد 
العيد صف املجتمع الصومالي 
واألم��ة اإلسامية جمعاء، وأن 
يعم االس��ت��ق��رار وال��س��ام على 

األوطان.
ك��م��ا ه��ن��أ ال��رئ��ي��س اجليش 
ق��ائ��اً إن��ه “لم ي��أل��و ج��ه��داً في 
دح��ر اإلره��اب��ي��ني وتثبيت أمن 
مواطنينا، لتمكينهم م��ن أداء 
ال��ع��ب��ادات خ��ال شهر رمضان 
املبارك، في أجواء مفعمة باألمن 

واالستقرار”.
وللحد من انتشار “كورونا”، 

دع��ا فرماجو الصوماليني إلى 
االل��ت��زام ب���اإلرش���ادات الطبية 
خ���ال ال��ع��ي��د، واحل����رص على 

التباعد االجتماعي.
ساحات مكتظة

ورغم إرشادات وزارة الصحة 
الصومالية ب��ض��رورة التباعد 
االجتماعي، إال أن أجواء الفرحة 
شقت طريقها بني الصوماليني، 
فاكتظت بهم الساحات العامة 
واملطاعم، حرًصا على تقاسم 
ف��رح��ة العيد م��ع ذوي��ه��م على 
مائدة واحدة، بعيًدا عن املنازل 

واألجواء الروتينية.
ويقضى الصوماليون أول 
أي��ام العيد في زي��ارات وجتمع 
بالساحات العامة، تعبيًرا عن 

الفرحة والترابط األسري.
وق�����ال�����ت م����رمي����ة ن�����ور، 
ل��أن��اض��ول: إن “فرحة العيد 

تدفعنا لتحدي جائحة كورونا، 
من���رح ون��ت��ق��اس��م ال��ف��رح��ة مع 
ذوينا، وف��ي مناسبات األعياد 
الم��ج��ال للفيروسات وك��ل من 

يفرق شملنا”.
وف��ي ساحة “كوتكا” بحي 
ح��م��رون��ي غ��رب��ي ال��ع��اص��م��ة، 
يعبر مواطنون عن فرحة العيد 
برقصات ممزوجة بأغاٍن شعبية 

يؤديها صغار وكبار.
بالسيوف والعكازات يرقص 
أط��ف��ال م��ع ك��ب��ار، ف��ي أج���واء 
شعبية، متجولني في أزقة أحياء 
حمروين، للتعبير عن الفرحة 

بالعيد.
وقال أحمد هاجر لأناضول: 
“الكل يعبر عن فرحته بطريقته 
اخل��اص��ة، وج��ائ��ح��ة ك��ورون��ا 
عجزت عن حتييد فرحة وأجواء 
التآخي بني املواطنيني، وآمل أن 

يعم االستقرار في الصومال”.
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