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االفتتاحية

االميانية  اأجواءها  معها  حاملة  علينا  تهب  املبارك  رم�ضان  �ضهر  ن�ضائم  بداأت  قد  ها   

والروحانية املباركة لتغري من روتني اأيامنا وليالينا وتطهرنا من مغريات الدنيا، اأنه �ضهر 

اخلري والربكات فيه نتقرب اىل اهلل �ضبحانه وتعاىل اأكرث لطلب مغفرته ورحمته واأن ي�ضبغ 

علينا نعمة ال�ضحة والعافية واملحبة وان ين�ضر املحبة وال�ضالم واال�ضتقرار يف ربوع اململكة.

واأمهاتنا  اآباءنا  وخا�ضة  واأ�ضرنا  اأ�ضدقائنا  ملوا�ضلة  الروحانية  االأجواء  هذه  لن�ضتغل 

وم�ضاحلة من اختلفنا معهم وا�ضتغالل اأيامه ولياليه املباركة لن�ضر ثقافة الت�ضامح والود 

وتعزيز التوا�ضل والتعاون بني ال�ضعب الواحد يف مدنهم وقراهم.

اإن هذا ال�ضهر فر�ضة اللتقاء االأجيال املختلفة كاالأجداد واالآباء واالأبناء �ضواء من خالل 

املجال�س  اأو  الدينية  املنابر  خالل  من  اأو  االإفطار  طعام  لتناول  االأ�ضرة  اأفراد  جميع  التقاء 

العائلية والرم�ضانية التي تنت�ضر يف ليايل هذا ال�ضهر، كما اأنه فر�ضة لتعليم ال�ضغار من 

خالل تلك املنابر العادات والتقاليد احلميدة املتوارثة ومناق�ضتهم يف اأمور حياتهم ودرا�ضتهم 

مما يخلق جوا متاآلفا ي�ضتفيد االأبناء من جتارب وخربات الكبار لتكون دافعا لهم لتكري�س 

الف�ضائل والقيم اجلميلة لديهم والتي تعينهم يف دنياهم وم�ضتقبلهم.

االألفة  روح  بث  على  والتوا�ضل  التقارب  فيه  يزداد  الذي  ال�ضهر  هذا  �ضويا يف  لنعمل 

والتقاليد  العادات  على  والتاأكيد  الوطنية  الوحدة  وتعزيز  والتجان�س  التالحم  واعادة 

املت�ضاحمة التي ورثناها من االأولني والتي خلقت جمتمعا متجان�ضا ومتاآلفا بحكمة اأبناء هذا 

الوطن يف ظل القيادة احلكيمة، واأن ن�ضبو جميعا اىل م�ضتقبل اأكرث اإ�ضراقا وازدهارا وتقدما 

ململكتنا الغالية.

اإذن لتكن املعاين اجلميلة والف�ضائل العظيمة لهذا ال�ضهر دافعا لنا نحو بناء هذا امل�ضتقبل 

املن�ضود والذي نتوق اليه جميعنا.. وكل عام واأنتم بخري وع�ضاكم من عواده. 
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عدد خاص بمناسبة
شهر رمضان المبارك

ي�ضتعد امل�ضلمون يف جميع اأنحاء العامل لالحتفاء ب�ضهر رم�ضان املبارك، والبحرينيون ك�ضائر م�ضلمي العامل 

اأن ما مييز رم�ضان عما �ضبقه بالن�ضبة للبحرينيني هو عدد �ضاعات ال�ضيام، حيث  اإال  القراآن،  ي�ضتعدون ل�ضهر 

يعترب نهار رم�ضان هذا العام االأطول منذ 32 عاًما، اذ ترتاوح عدد �ضاعات ال�ضيام فيه ما بني 15 �ضاعة و18 

دقيقة يف اول ايام ال�ضهر الف�ضيل و15 �ضاعة و7 دقائق يف اآخر يوم له.

اأنه  اال  ال�ضابقة،  االخرية  االأعوام  ك�ضائر  ال�ضيف،  ف�ضل  يف  العام  هذا  رم�ضان  �ضي�ضادف  ذلك  على  عالوة 

�ضيكون اف�ضل من رم�ضان العام ال�ضابق من حيث درجات احلرارة اأثناء النهار، ويرجع ال�ضبب يف ذلك اىل دخوله 

هذا العام، يف بداية ف�ضل ال�ضيف بعك�س العام ال�ضابق والذي �ضادف يف منت�ضف ال�ضيف حيث ارتفاع درجات 

احلرارة وذروة القيظ »ال�ضيف«.

وتوقع الدكتور وهيب النا�ضر اأ�ضتاذ الفيزياء التطبيقية يف جامعة البحرين اأن ت�ضل احلرارة العظمى خالل 

الن�ضبية  الرطوبة  اإىل 44.8 مئوية، ومتو�ضط  الظاهرية  اإىل 36.4 مئوية، واحلرارة  العام  الف�ضيل هذا  ال�ضهر 

 .%77

واأ�ضاف باأنه علمًيا، يبداأ اجل�ضم يف التاأثر من �ضيق الرطوبة عندما ت�ضل الرطوبة الن�ضبية اإىل 70% واحلرارة 

اىل 35 مئوية حيث ت�ضبب له اإنهاًكا حرارًيا.

التي  الدافئة  ال�ضوربة  بتناول  فطوره  ال�ضائم  يبداأ  اأن  االأطباء  ين�ضح  رم�ضان  نهار  اأثناء  العط�س  ولتجنب 

ت�ضاعد على اله�ضم اأو كوب من الع�ضري يحتوي على ن�ضبة من ال�ضكر يحتاجها اجل�ضم بعد �ضيام �ضاعات طويلة 

وممكن اي�ضا بدء االفطار على التمر باللنب وهذا من اف�ضل الطرق املتبعة كما يجب تناول 3 لرت ماء ما بني فرتة 

االفطار وال�ضحور وجتنب املاأكوالت التي حتتوي على ن�ضبة كبرية من التوابل والبهارات يف وجبة ال�ضحور وعدم 

النوم بعد االكل مبا�ضرة خا�ضة يف ظل ارتفاع درجة احلرارة الن احلرارة والرطوبة العالية تزيد من ال�ضغط 

الداخلي الأجهزة اجل�ضم مما يعر�س االن�ضان للت�ضمم اأو اال�ضابة بالتهابات املعدة ودوايل املريء.

الباطنية وال�ضكر وعالج  االمرا�س  ا�ضت�ضاري  الظن  الدكتور علي  البحرين عن  اأنباء  نقلت وكالة  من جهته 

الكركدية وهو �ضحي متاًما  االإفطار مب�ضروب  اإن هناك من يف�ضل بدء  النفي�س »قوله  ابن  ال�ضمنة يف م�ضت�ضفى 

وي�ضاعد على اله�ضم حيث يحتوي على مركبات ت�ضاعد على خف�س �ضغط الدم ولكن البد من احلذر عند �ضربه 

اإفطار الن امل�ضروب درجة حمو�ضته عالية ويرفع من درجة حمو�ضة املعدة م�ضبًبا  والذهاب اىل ال�ضالة بدون 

تقل�ضات معوية«.

واأ�ضاف الظن اأنه من املمكن اأن تت�ضاعف اعداد احلاالت الطارئة يف امل�ضت�ضفيات خا�ضة يف �ضفوف كبار ال�ضن 

او امل�ضابني باأمرا�س مزمنة »فاالإ�ضرار على ال�ضيام لدى هذه الفئة يف مثل هذا اجلو احلار وال�ضاعات الطويلة 

ممكن ان يزيد من حاالتهم ال�ضحية لذا يجب عليهم مراجعة اطبائهم قبل االقدام على ال�ضيام«.

بالرغم من ذلك تبدو ال�ضعادة والهمة ال�ضتقبال واإحياء ال�ضهر الف�ضيل حا�ضرة على وجوه البحرينيني، ولكن 

هل �ضيكون رم�ضان هذا العام هو االأكرث ارهاًقا بالن�ضبة لل�ضيام على الرغم من اأن متو�ضط درجات احلرارة لن 

تكون االأعلى ن�ضبة لالأعوام ال�ضابقة.

األطول نهاًرا منذ 32 عاًما

العالم اإلسالمي يستعد
لالحتفاء بشهر رمضان المبارك
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مائدة اإلفطار
لي�س هناك اأجمل وال اأروع من حتلق االأ�ضرة ليليا يف �ضهر 

من  وطاب  لذ  مبا  املليئة  املائدة  االإفطار،  مائدة  حول  رم�ضان 

االأذان ومدفع  اإال حلظات حتى يرتفع �ضوت  الطعام، وما هي 

االإفطار، ليبداأ اجلميع بالتعجيل يف االإفطار.

املائدة الرم�ضانية تعطي ال�ضائم �ضعوراً جميال بذهاب تعب 

ووجدان  وعي  املائدة يف  هذه  تاأخذ  لذا  اليوم،  وعناء  ال�ضيام 

فهي  كثرية،  معاين  خا�س  ب�ضكل  الوطن  هذا  واأبناء  ال�ضائم 

وعنوان  والت�ضامح،  التالحم  وعنوان  الواحدة،  االأ�ضرة  عنوان 

املحبة واالألفة والعي�س امل�ضرتك، لذا تنتظر االأ�ضرة �ضهر رم�ضان 

املبارك الأنه ال�ضهر الذي يجمع اأفراد االأ�ضرة على مائدة واحدة، 

حيث يتجدد الفرح ويعم ال�ضرور بني اأفراد االأ�ضرة الواحدة. 

والزوجة  االأ�ضرة  رب  جتمع  واحدة،  مائدة  على  فاجلميع 

واالأبناء واالأقارب يف وقت واحد، ورمبا جتاوز ذلك اإىل وجود 

الطويل،  الرم�ضاين  والتاريخ  اخلربة  اأ�ضحاب  واجلدة  اجلد 

احلب  �ضور  اجلميع  بني  ت�ضيع  حينما  اأوقات  من  اأجملها  فما 

والت�ضامح. املائدة الرم�ضانية مع ما فيها من ماأكوالت هي يف 

الغالب من ت�ضميم ربة البيت التي ت�ضع مل�ضاتها االأنيقة فيها، 

الطعام،  اأ�ضناف  اختيار  يف  واالأوالد  الزوج  ي�ضاركها  ولرمبا 

جهد كبري تقوم به ربة البيت لوحدها، ورمبا مب�ضاعدة بناتها 

وخادمتها، فريى اجلهد الكبري الذي تقوم به ربة املنزل يف بيتها 

من ال�ضباح الباكر ورمبا من الليل من اأجل هدف واحد، وهو مل 

�ضمل االأ�ضرة، ووحدة كيانها.

عدد خاص بمناسبة
شهر رمضان المبارك

عنوان األسرة الواحدة
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 كتبت - فاطمة �ضلمان: 

وانه  خا�ضة  ولهفة  ب�ضوق  الكرمي  ال�ضهر  حلول  االطفال  ينتظر 

يحمل لهم باأيامه ولياليه اجلميلة العديد من امل�ضاعر العميقة واملعاين 

ال�ضامية التي يجد فيها ال�ضغار متعة كبرية وا�ضتياقا لقدومه وترقبه 

وبدء  الأبوابها  املدر�ضة  اغالق  مع  يتزامن  وانه  خا�ضة  ال�ضرب  بفارغ 

االإجازة ال�ضيفية..

من  يحوية  ملا  اإليهم  واملف�ضلة  املحببة  االأ�ضهر  من  يعتربونه  و 

مع  االطباق  وتبادل  ال�ضيام  ومنها  اإليه  جتذبهم  وعادات  ممار�ضات 

اجلريان وانتظار موعد االفطار ا�ضافة اىل االحتفال بالن�ضف منه بليلة 

»القرقاعون« وكذلك براجمه الرتفيهية الكثرية وختامه ب »العيد« الذي 

يعد اأحلى من احللوى لديهم..

رم�ضان  �ضهر  حتب  انها  ال�ضعد  يو�ضف  حنني  الطفلة  وتوؤكد 

خا�ضة  ب�ضيامه  حتم�ضها  تبدي  حيث  ال�ضرب  بفارغ  �ضنويا  وترتقبه 

اجلريان  مع  االطباق  وتبادل  االفطار  موعد  وترقب  االقارب  وزيارة 

وكذلك اال�ضتمتاع باحللويات املختلفة التي تعد خالل هذا ال�ضهر ومنها 

»املحلبية واجللي« والكعك وغريها من احللويات اللذيذة التي تف�ضل 

ان تراقب والدتها اثناء اعدادها لتلك االطباق..

االفطار  مائدة  العائلة حول  افراد  التفاف جميع  انها حتب  وتوؤكد 

وتبادل  واملتنوعة  وامل�ضحكة  امل�ضلية  الرم�ضانية  الربامج  وم�ضاهدة 

كل  قليال  �ضهرها  على  والدتها  وموافقة  للت�ضوق  واخلروج  الزيارات 

تلك االمور التي يقدمها ال�ضهر الف�ضيل يجعلها تتحم�س الأ�ضتقباله هذه 

العام..

وتوافقها يف الراأي نوراء اأحمد – بان ل�ضهر رم�ضان نكهة وطعما 

خا�ضا يختلف عن بقية ال�ضهور وكانت تعد االيام موؤخرا لقدومه حيث 

بانه  وت�ضفه  ال�ضغري  قلبها  اىل  والقريبة  املميزة  ال�ضهور  من  تعتربه 

يختلف عن بقيه ال�ضهور حيث تكرث فيه النزهات والزيارات مع العائلة 

والتجمع مع االقارب حول مائدة االفطار يف بيت جدتها وخاالتها..

 وتوؤكد بانها تف�ضل ان ت�ضاعد والدتها يف املطبخ خالل هذا ال�ضهر 

والتجهيز ملائدة االفطار وو�ضع ال�ضحون وهي من االمور املحببة اإليها 

ال�ضهر  اأكرث ما ي�ضدها يف هذا  وت�ضعرها بانها كربت فعال وت�ضري بان 

م�ضاهدة الربامج التلفزيونية وامل�ضل�ضالت الدينية او امل�ضابقات امل�ضوقة 

خا�ضة تلك املعدة خ�ضي�ضا لالأطفال كما ي�ضمح لها بال�ضهر قليال..

بقية  عن  يختلف  رم�ضان  ان  اأحمد  منار  الطفلة  ترى  جانبها  من 

واالمتناع  ال�ضيام  اعتادت  ال�ضهر  هذا  يف  حيث  لها  بالن�ضبة  ال�ضهور 

ا�ضافة  عليه  امي  عودتنا  كما  االفطار  وقت  وترقبه  الطعام  تناول  عن 

كال�ضرب  جميلة  قيم  وتعلم  القراآن  وتالوة  ال�ضالة  على  املواظبة  اىل 

امل�ضاء  فرتة  رم�ضان  يف  الفرتات  اجمل  ان  منوهة  املحتاج،  وم�ضاعدة 

واالقارب  اجلريان  بيوت  بني  والتنقل  املختلفة  الزيارات  تبداأ  حيث 

وتذوق النكهات املختلفة وممار�ضة بع�س االلعاب ال�ضعبية اجلميلة..

حيث  الليايل  اف�ضل  من  رم�ضان  من  الن�ضف  ليلة  منار  وتعترب 

والتزين  اجلديدة  املالب�س  ارتداء  خالل  من  ب«القرقاعون«  االحتفال 

ناهيكم  اللذيذة  احللويات  على  للح�ضول  ال�ضديقات  ومرافقة  باحللي 

عن اختتام هذا ال�ضهر بيوم العيد الذي ي�ضبقه فرتة التجهيز له وترتيب 

من  وغريها  احلناء  وو�ضع  اجلميلة  املالب�س  واقتناء  وتزيينه  املنزل 

االمور املحببة والتي ال تتكرر �ضوى مرة يف العام..

اأما زهراء عادل مريزا - فتوؤكد انها جتد يف �ضهر رم�ضان فر�ضة 

كبرية ملرافقة والدتها اىل زيارة االقارب وكذلك اال�ضتمتاع بامل�ضابقات 

وكذلك  ال�ضهر  هذا  خالل  التلفزيون  يعر�ضها  التي  امل�ضلية  والربامج 

واللقيمات،  والكباب  كالهري�س  املتنوعة  الرم�ضانية  االطباق  تناول 

منوهة ان والدتها حتر�س خالل هذا ال�ضهر على تعليمها بع�س ال�ضور 

الق�ضرية وت�ضرد على م�ضامعها الق�ض�س الدينية املفيدة..

األطفال في رمضان..

اشتياق لصيامه وسهر
لياليه واالحتفال بالقرقاعون 
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ضيافة عربية
الريتز كارلتون  املبارك يقدم فندق  يف كل يوم خالل �ضهر رم�ضان 

ال�ضيافة العربية اال�ضيلة يف خيمة »اخليمة« التي حتتوي على ديكور 

عربي ال�ضفاء اجواء خا�ضة بال�ضهر الف�ضيل، ويتم يف »اخليمة« تقدمي 

على  »املناقي�س«  مثل  العربية  املاأكوالت  ا�ضهى  ي�ضم  بوفيه  و  ال�ضي�ضة 

املغنية  تقدمها  التي  ال�ضرقية  االغاين  جانب  اىل  لبناين،  �ضيف  ايدي 

اللبنانية با�ضكال جنم التي ترافقها فرقة عزف مكونة من 4 عازفني.

إطاللة رائعة على العاصمة

التي  البحرين  بقاعة  رم�ضانية  خيمة  �ضيزونز  فور  فندق  خ�ض�س 

ملرتاديه  الفندق  ويقدم  املنامة،  العا�ضمة  على  الرائعة  باطاللتها  تتميز 

م�ضاء وت�ضم  الثامنة  ال�ضم�س حتى  تبداأ من غروب  التي  االفطار  وجبة 

ت�ضكيلة وا�ضعة من االكالت البحرينية التقليدية ا�ضافة لركنني للماأكوالت 

ميكن  كما  والعاملية،  االآ�ضيوية  االطباق  جانب  اىل  وامل�ضرية،  اللبنانية 

ملرتادي خيمة الفندق اال�ضتمتاع مب�ضاهدة الطهي احلي مبطعم »بحرين 

باي«، او للغبقة التي تبداأ من التا�ضعة م�ضاء وت�ضتمر حتى الثانية فجراً 

والتي تقوم فيها فرقة متخ�ض�ضة بعزف االحلان العربية املميزة ال�ضفاء 

اجواء رم�ضانية خا�ضة.

تراث عربي وأطباق عالمية
من جانبه يهنئ فئندق اخلليج مرتاديه بقدوم �ضهر رم�ضان املبارك 

تعترب  والتي  اخلليج«  »خيمة  الرم�ضانية  اخليمة  حل�ضور  ويدعوهم 

اأف�ضل و اأفخم خيمة رم�ضانية على م�ضتوى مملكة البحرين حيث االأجواء 

العربية االأ�ضيلة امل�ضتمدة من روحانيات ال�ضهر الكرمي، والتي يقدم فيها 

اأ�ضهر اأطباق الغبقة البحرينية والتي ت�ضمل ماأكوالت متنوعة من االأكالت 

اإىل الرتاث العربي واالأطباق العاملية و يقدم فريق  ال�ضعبية البحرينية 

الطهاة يف فندق اخلليج اأف�ضل قوائم الطعام املنتقاة بعناية لتالئم جميع 

اأذواق ال�ضيوف الكرام، ا�ضافة لفقرات غنائية مبا�ضرة على انغام العود .

و متا�ضياً مع رغبات الزبائن فقد وفر الفندق يف خيمته ق�ضما للمدخنني 

و ق�ضما لغري املدخنني حتى يت�ضنى لل�ضيوف املدخنني اال�ضتمتاع بنكهات 

االأكرب واالأكرث  االإفطار  ال�ضي�ضة املختلفة، كما يقدم فندق اخلليج بوفيه 

املطاعم  ماأكوالت  اأنواع  جميع  ي�ضمل  حيث  اململكة،  نطاق  على  متيزاً 

اللبنانية  للماأكوالت  زحلة  مطعم  خا�ضة  الفندق  ي�ضمها  التي  ال�ضهرية 

البوفيه  اإىل  باالإ�ضافة  االإيرانية،  للماأكوالت  جم�ضيد«  »تخت  ومطعم 

�ضينية  يابانية،  مك�ضيكية،  ايطالية،  ماأكوالت  فيه  يقدم  الذي  املتنوع 

وتايلندية.

أطباق من الماضي والحاضر

الفرح  روح  و�ضبا  تاال�ضا�ضي  البحرين  زالق  �ضوفيتيل  فندق  يوفر 

يف  النجوم  حتت  واالأ�ضدقاء  العائلة  افراد  جلميع  رم�ضان  �ضهر  خالل 

خيمة �ضوفيتيل بحرين الرم�ضانية املزينة بالديكورات االنيقة املفرو�ضة 

برفاهية مع توافر ارائك مريحة ليقدم الفندق جتربة باهرة تعك�س ال�ضحر 

الفرن�ضي لفن احلياة املختلط مع اجواء �ضهر رم�ضان باللم�ضات العربية، 

اذ يقدم الفندق يف خيمته الرم�ضانية والتي من املتوقع ان تكون االكرب 

تت�ضمنان  واللتني  والغبقة  االفطار  وجبتي  االخرى  الفنادق  خيم  بني 

بتح�ضريها طهاة من  يقوم  والتي  املا�ضي واحلا�ضر  اطباقا مف�ضلة من 

جن�ضيات عربية.

سحر الشرق وتراثه

اما فندق جولدن توليب فقد خ�ض�س خيمة رم�ضانية تت�ضع لـ 555 

�ضخ�ضاً مت جلبها من ال�ضني وهي باألوان زاهية تعك�س الهوية اخلا�ضة 

ب�ضهر رم�ضان املبارك، ويتم يف هذه اخليمة تقدمي اطباق بحرينية �ضعبية 

كـ«الكباب والتكة والنخي والباجلة واللوبة« على ايدي �ضيف بحريني 

وعراقي، والجواء رم�ضانية خا�ضة تتواجد فرقة �ضورية ومغني عراقي 

اىل  ال�ضهرية،  ال�ضرقية  االغاين  لعزف وغناء  توليب  اجلولدن  يف خيمة 

جانب �ضا�ضات عر�س كبرية يعر�س عليها اغاين لكوكب ال�ضرق ام كلثوم 

وال�ضيدة فريوز، وكل ذلك باأ�ضعار مبتناول اجلميع.

تتميز باألجواء الشرقية الساحرة

الخيم الرمضانية
تتنافس لتقديم األفضل لروادها

ح�سني املرزوق:

مع حلول �سهر رم�سان املبارك يق�سد اال�سدقاء والعائالت اخليم الرم�سانية املختلفة لال�ستمتاع باالطباق ال�سهية واملو�سيقى 

العربية اال�سيلة، ف�سهر رم�سان له طابع خا�س يحر�س النا�س فيه على اداء العبادات واال�ستمتاع باأجوائه اي�ساً حيث تكرث فيه 

ال�سهرات و«الغبقات » لتبادل االحاديث مع اال�سخا�س املقربني، وحتر�س اغلب فنادق البحرين على توفري خيم رم�سانية ذات 

طابع خا�س بهذا ال�سهر الف�سيل ملرتاديها ، ويف هذا التقرير �سن�ستعر�س ابرز اخليم الرم�سانية بفنادق البحرين.
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القرقاعون والوداع 
من أهم

مظاهر رمضان

تعترب من اأهم مظاهر وفعاليات �ضهر رم�ضان، 

ليلة  يف  تقام  فعالية  وهي  القرقاعون  ليلة  هي 

وي�ضارك  رم�ضان  من  ع�ضر  واخلام�س  ع�ضر  الرابع 

الطبول  االأطفال  االأطفال والكبار، حيث يقتني  فيها 

على  ويح�ضلوا  الفرجان  يف  ليجولوا  والفري�ضة 

املك�ضرات  القرقاعون، وهو عبارة عن جمموعة من 

والن�ضاء  الرجال  فيخرج  الوداع  اأما  واحللويات، 

وال�ضغار بالدفوف والطبول وهم ين�ضدون اأن�ضودة 

ال�ضتقبالهم  و�ضوقهم  لرم�ضان  وداعهم  عن  تعرب 

ت�ضتمر  ما  وعادًة  القادمة،  ال�ضنة  يف  جديد  من  له 

الفعالية الثالث ليايل االأخرية من رم�ضان.

عدد خاص بمناسبة
شهر رمضان المبارك
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السمك والتمر 
اإذ  البحر  على  القدم  منذ  اعتمد  قد  البحريني  املطبخ  ان  وتقول 

اطباق  واعداد  ال�ضمك  بطهي  اآنذاك  البحرينية  البيت  ربة  ا�ضتهرت 

التمر  ي�ضكل  كما  و»املحمر«،  »ال�ضيالين«  ومنها  خالله  من  متنوعة 

اأ�ضا�ضا لعمل اأنواع خمتلفة من احللويات مثل ظ»البثيثة«  و»املعمول« 

و»الرنقينة« ا�ضافة اىل اعداد ابرز احللويات البحرينية »اللقيمات« 

و»الع�ضيدة« و»اخلنفرو�س« و»قر�س العقيلي«.

مائدة بسيطة 
وت�ضدد على ان املائدة الرتاثية البحرينية كانت ب�ضكل عام ب�ضيطة 

االطباق اجلانبية وان وجدت  تتكون من طبق رئي�ضي وبع�س  جدا 

تعد رمزا للوجاهة وي�ضر احلال، اال ان الرثيد يعد من االطباق الهامة 

جدا والتي تتواجد ب�ضكل يومي على املائدة الرم�ضانية اآنذلك ا�ضافة 

اىل عمل »اجلبة« املتكونة من الروبيان والتي تعد طبقا متواجدا على 

مائدة االأ�ضر املي�ضورة احلال..

من  و»الفالودة«  »العي�س«  وحملبية  »ال�ضاقو«  حالوة  وتعترب 

الرم�ضانية  املائدة  على  تتواجد  والتي  �ضابقا  امل�ضهورة  احللويات 

وان كانت لي�ضت بكرثة كما هو احلال يف يومنا هذا، كما يعد »املاء« 

و»اللنب« من اهم امل�ضروبات التي تتواجد على مائدة رم�ضان بعك�س 

يومنا هذا حيث وجود انواع �ضتى من الع�ضائر..

وبينت ان اال�ضخا�س يف القدم ال ي�ضهرون خالل �ضهر رم�ضان كما 

هو احلال اليوم امنا يلجوؤون للنوم مبكرا وخا�ضة الفتيات والن�ضاء 

اعداد  اجل  من  االوىل  ال�ضباح  �ضاعات  منذ  مبكرا  ي�ضتيق�ضن  الالتي 

طعام االفطار مبكرا ومنها اعداد الرثيد وكذلك عملية طحن احلبوب 

با�ضتخدام »الرحى« او »املنحاز« الذي هو عبارة عن هاون م�ضنوع 

من اخل�ضب ا�ضافة اىل دق االأرز بعد و�ضعه حتت اأ�ضعة ال�ضم�س من 

اجل ان ي�ضنع منه حملبية »االأرز« وغريها من االطباق..

فوائد صحية 
وحتر�س  الرم�ضانية  ال�ضعبية  االطباق  تعد  التزال  انها  وتوؤكد 

يربط  ثقافيا  زادا  باعتبارها  العائلة  افراد  جميع  يتناولها  ان  على 

االأجيال اجلديدة مبا�ضي القدماء، كما ان لها فوائد �ضحية ومنها امداد 

اجل�ضم بالطاقة الالزمة وتعوي�س النق�س الذي يحدث خالل �ضيام 

النهار بعك�س الوجبات احلديثة التي ت�ضبب االمرا�س املختلفة ب�ضبب 

�ضعوبة ه�ضمها ا�ضافة اىل احتوائها على الدهون وال�ضكريات ب�ضكل 

كبري جدا..

كتبت - فاطمة �سلمان: 

تعترب االكالت ال�سعبية الرم�سانية القدمية هي االأكرث اقباال وتواجدا على موائد �سهر رم�سان املبارك واالأف�سل �سحيا 

رغم تراجعها عن بع�س املوائد يف هذا ال�سهر ب�سبب دخول اأطباق اخرى وتغري منط احلياة بني االأم�س واليوم وتبدل 

اأحوال النا�س واأذواقهم..

والتزال الكثري من اال�سر البحرينية تف�سل االأكالت ال�سعبية وحتر�س على اعداداها وا�سافتها اىل املائدة الرم�سانية 

لتميزها بطعمها االأ�سيل ونكهتها الطيبة ف�سال عن رائحتها اجلميلة وفوائدها ال�سحية العديدة.

وتقول املهتمة باالأكالت ال�سعبية البحرينية بدرية عيد جرب ان هذه االكالت لها مكانتها العالية قدميا وحديثا ففي 

ال�سابق كانت حتر�س الن�ساء على التفنن يف اإعداداها والتجهيز لها منذ ال�سباح الباكر من اأيام �سهر رم�سان الكرمي.

وتو�سح انه من اأبرز االأكالت ال�سعبية التي كان يف�سلها ال�سائم اآنذاك ومازال هي طبق »الرثيد والهري�س« اللذين 

يعتربان من االطباق الرئي�سية على املائدة البحرينية يف �سهر رم�سان حتديدا بل ويعدا �سيدي املائدة الرم�سانية حيث 

يعدان ب�سكل يومي، ا�سافة اىل اأطباق اأخرى ومنها طبق »املجبو�س« و»البالليط«. 

»الثريد والهريس« سيدا المائدة الرمضانية 

األكالت الشعبية
نكهة وطعم أصيل وفوائد صحية 

عدد خاص بمناسبة
شهر رمضان المبارك
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المجالس النسائية الرمضانية.... 
تواصل اجتماعي وتبادل ثقافي 

منطقة  يف  الن�ضائي  املجل�س  �ضاحبة  الزياين  ابراهيم  فائزة  قالت 

�ضار الذي بداأ العام 2006 ان رواد املجل�س من الن�ضاء ينتمني لطبقات 

وكذلك  ال�ضابات  ال�ضغريات  الن�ضاء  منها  متعددة  وثقافية  اجتماعية 

الرائدات يف  ومنهم  البحرين  مناطق  كل  من  ياأتون  الذين  ال�ضن  كبريات 

جمالهن ا�ضافة اىل وجود زوجات ال�ضفراء وبع�س اجلاليات االجنبية.

وجتد ان املجل�س له اهمية جعلته وجهة اجلميع ومنها ان له دورا 

هاما يف جت�ضيد قيم التوا�ضل وتوطيد للعالقات االجتماعية، كما له اأهمية 

املجال�س  ا�ضتقبال هذه  اللحمة من خالل  تثقيفي وتربوي وتعزيز  ودور 

لعدد من الن�ضاء على اختالف ثقافتهم وخلفياتهم احلياتية، واالن�ضهار يف 

بوتقة واحده تخدم اجلميع من مرتادي املجل�س من الن�ضاء.

يطرحها  التي  واملو�ضوعات  االحاديث  غالبية  ان  قائله:  واأ�ضافت 

ام  االقت�ضادية  املوا�ضيع  �ضواء  االوىل  بالدرجة  الن�ضاء  تهم  املجل�س 

املثال  �ضبيل  على  ومنها  البحريني  ال�ضارع  على  الطافية  االجتماعية 

املراأة  تر�ضح  ومنها  ال�ضابقة  االعوام  طرحها  مت  وحما�ضرات  نقا�ضات 

التدبري  على  الن�ضاء  تعني  حما�ضرات  وكذلك  والبلدي  النيابي  للمجل�س 

املعي�ضة  غالء  ومو�ضوع  االأ�ضرة  اقت�ضاد  على  التعرف  خالل  من  املنزيل 

وارتفاع املهور والزواج وم�ضاركة املراأة يف �ضوق العمل.

تثقيف نسائي 
وتوؤكد الزياين على اهمية املجال�س الن�ضائية الرم�ضانية خا�ضة وانها 

نواحي  كافة  يف  املعرفة  وتبادل  الن�ضاء  تثقيف  يف  فاعل  وب�ضكل  ت�ضهم 

احلياة وتعلم مزيد من الدرو�س والعرب وتبادل التجارب مع ن�ضاء رائدات 

عدد  تطرح  باتت  اليوم  الن�ضائية  املجال�س  ان  خا�ضة  اعمالهم  جمال  يف 

خمتلف  يف  الن�ضاء  واهتمام  هموم  وتناق�س  واملناظرات  املحا�ضرات  من 

املجاالت..

اأما عذية حممد ال�ضبيعي – �ضاحبة املجل�س الن�ضائي مبنطقة احلورة 

وال  جدا  �ضغرية  كانت  حيث  وحاليا  قدميا  املجال�س  �ضكل  عن  فتتحدث 

تتمتع  ال  واال�ضتجمام  الراحة  و�ضبل  االمتيازات  ان  كما  للجميع  تت�ضع 

وتوفر  رحابة  اكرث  اليوم  الن�ضائية  املجال�س  ان  منوهة  اليوم  مبثيلتها 

كل ما يخدم مرتاديها من وجود �ضا�ضات التلفاز وال�ضيافة احلقة وكذلك 

االخبار الطازجة والنقا�ضات احلية واملبا�ضرة.

دروس تعليمية 
واكدت انها عمدت اىل ا�ضت�ضافة عدد من املحاميات واملتخ�ض�ضات يف 

جمال املراة من اجل تثقيف ن�ضاء املجل�س يف �ضوؤونهن احلياتية والقانونية 

كما انها عمدت اىل و�ضع بع�س الدرو�س التعليمية مثل تعليم الكرو�ضية 

القيام  اىل  العام فتخطط  هذا  لرم�ضان  برناجمها  والطبخ وغريها، وعن 

التي ت�ضجع رواد املجل�س وت�ضفي نوعا  بعدد من امل�ضابقات الرم�ضانية 

الن�ضاء وحقوقهن  االألفة وعدد اخر من املحا�ضرات املخت�ضة بق�ضايا  من 

يف الد�ضتور البحريني..

املجال�س  التي تخو�س جتربة  الغوزي  مها يو�ضف  تقول  من جهتها 

االأقارب  ولقاء  التزاور  تعزيز  يف  اأهميتها  على  االأوىل  للمرة  الن�ضائية 

للتعبري عن وجهات نظرهن دون  الن�ضاء  اأمام  الفر�ضة  واجلريان وفتح 

قيود.

وحول املو�ضوعات التي يتوقع ان يطرحها جمل�ضها يف رم�ضان هذا 

العام قالت: �ضيكون برناجمي الرم�ضاين حافل ومتنوع ففي اول ا�ضبوع 

خالل ال�ضهر �ضوف ا�ضت�ضيف عدد من ن�ضاء املجل�س االأعلى للمراة من اجل 

تعريف الن�ضاء بالدور الهام للمجل�س وما يقدمه للن�ضاء خا�ضة وان هناك 

مت�ضهم،  عديدة  ق�ضايا  يف  لهم  املجل�س  وفائدة  اهمية  يجهل  كبريا  عددا 

كما انوي ا�ضت�ضافة متكني خالل اال�ضابيع القادمة كذلك حما�ضرات اخرى 

دينية وثقافية و�ضحية..

كتبت: فاطمة �سلمان 

والتوعية  الثقافة  وبث  االجتماعية  العالقات  توطيد  يف  ودورها  اهميتها  مدى  الرم�سانية  الن�سائية  املجال�س  �ساحبات  من  عدد  اأكدت 

ال�سحيحة بني ن�ساء املجتمع من خمتلف التوجهات االجتماعية وذلك خالل النقا�سات الفاعلة التي تطرح يف مثل هذه املجال�س التي تعمل على 

مدار العام وتتالق يف �سهر »رم�سان« الف�سيل الذي ي�سيف اإليها نكهة مميزة وفريدة من نوعها... 

هذه االهمية جعلت من هذه املجال�س متنف�سا حقيقيا للن�ساء وا�سبح لها روادها وومكانتها خا�سة خالل ال�سهر الف�سيل، ويف حماولة منا 

لالطالع على هذا الدور الهام الذي تقوم به تلك املجال�س الن�سائية الرم�سانية واهميتها ن�ستطلع اآراء عدد من القائمات على هذه املجال�س..

عدد خاص بمناسبة
شهر رمضان المبارك
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 Freedom System �ضي�ضتم  فريدوم  جمموعة  تخ�ضع  كما 

�ضركة  ت�ضتهر  والتي  املكونات،  على  املطبقة  العاملية  املعايري  لكافة 

التجميل  م�ضتح�ضرات  من  منتجاتها  كافة  على  بتطبيقها  »اإجنلوت« 

يف جميع اأنحاء العامل.

بعدة  متوفرة  واأ�ضلية  منع�ضة  روائح   5 بني  االختيار  باإمكانكم 

األوان:

الفاكهة اخل�ضراء Green Fruit: تنطلق منها يف املرحلة االأوىل 

تليها  ثم  ومن  اللوت�س،  وزهرة  واخلوخ،  الهند،  جوز  حليب  روائح 

ال�ضم�س،  ورقيب  الزنبق،  بعبق  تتميز  التي  الثانية  املرحلة  روائح 

واالأوركيد، التي حتيط بها روح العطر الذي ي�ضم عبري خ�ضب االأرز، 

والعنرب، والفانيال.

امل�ضك االأرجواين Purple Musk: تنطلق منه يف املرحلة االأوىل 

املرحلة  لروائح  متهد  التي  واملريمية،  واللبالب،  الربغموت،  روائح 

الثانية املتميزة بعبق ال�ضو�ضن، واليا�ضمني، والورد، اأما روح العطر 

في�ضم القرفة، امل�ضك، وحبوب التونكا. 

االأوىل  املرحلة  يف  منه  تنطلق   :Mandarin Crush املندرين 

مع  تتداخل  التي  والتفاح،  فروت،  والغريب  الكليمنتني،  روائح 

اخلوخ،  وزهرة  املاغنوليا،  بعبق  تتميز  التي  الثانية  املرحلة  روائح 

واليا�ضمني، ويليها روح العطر الذي ي�ضم امل�ضك، واالأخ�ضاب الفاحتة، 

واالأمربت.

Bright Amber: تنطلق منه يف املرحلة االأوىل  العنرب امل�ضرق 

التي تتداخل مع روائح  روائح احلم�ضيات، والربغموت، واملندرين، 

املرحلة الثانية التي تتميز بعبق زهرة الفريزيا، واليا�ضمني، وزهرة 

االأخ�ضاب، والعنرب،  الذي ي�ضم عبري  العطر  لتعززها روح  الفانيال، 

والقرفة.

اخل�ضب الذهبي Wood Golden: تنطلق منه يف املرحلة االأوىل 

املرحلة  روائح  وتليها  املحلى،  والتوت  والربتقال،  امل�ضم�س،  روائح 

والفاوانيا،  االأو�ضمانثو�س،  الربتقال،  زهر  بعبق  تتميز  التي  الثانية 

االأخ�ضاب، وحبوب  الع�ضل، وعبري  الذي ي�ضم  العطر  ويتبعها روح 

التونكا.

على  متثيلها  يتم  »اإجنلوت«  منتجات  اأن  بالذكر  اجلدير  من 

»اآباريل«،  املتحدة من قبل جمموعة  العربية  االإمارات  م�ضتوى دولة 

الع�ضرية،  احلياة  منط  ومنتجات  االأزياء  ملتاجر  عاملي  اإحتاد  وهي 

حيث تتمثل روؤيتها يف اأن تكون امل�ضدر الرئي�ضي لالأزياء املعا�ضرة يف 

املنطقة، وتقدمي م�ضتوى عاملي من التميز يف اجلودة والقيمة.

»إنجلوت«
تطلق مجموعة عطور فريدوم سيستم فقط لموسم الصيف!

متتعوا باأحدث ن�سمات الهواء املنع�سة ملجموعة فريدوم �سي�ستم Freedom System من »اإجنلوت«، املنتج اجلديد 

واجلذاب الذي ي�سم كرمي معطر بخم�سة روائح زكية من االأزهار والفواكه.

هذا وقد دخلت �سركة »اإجنلوت« مل�ستح�سرات التجميل عامل العطور الفاخرة من خالل طرح عطور منع�سة ورقيقة، 

باالإمكان ا�ستخدامها ب�سكل منف�سل اأو مبزجها �سوياً للح�سول على تركيبة متميزة وفريدة من نوعها. وقد مت حت�سريها 

ب�سكل خا�س للن�ساء الالتي يتنقلن با�ستمرار، حيث متت تعبئة جمموعة فريدوم �سي�ستم Freedom System باأ�سلوب 

رائع وجميل �سمن حقيبة يدوية �سديقة للبيئة، اأنيقة وقابلة لال�ستعمال املتكرر، ما يجعلها العن�سر املثايل يف احلقيبة 

الن�سائية! فهذه االبتكارات الع�سرية جتمع بني اال�ستخدام الوظيفي واملتنقل!

عدد خاص بمناسبة
شهر رمضان المبارك
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شراب العرقسوس لصحة جيدة في رمضان

زيت النعناع والخزامى.. يخلصك من صداع رمضان

يعد �ضراب العرق�ضو�س من امل�ضروبات املنا�ضبة التي ت�ضاعد يف احلفاظ على رطوبة الب�ضرة يف رم�ضان وهي 

تعادل  التي  املكونات  بع�س  على  يحتوي  نظرا حلالوته حيث  كثرية،  بلدان  انت�ضارا يف  االكرث  امل�ضروبات  من 

االأ�ضفر  للبلغم. واللون  لها خا�ضية طاردة  اي�ضا على مواد  العادي، ويحتوي  ال�ضكر  حالوتها 50 مرة حالوة 

نتيجة احتوائه على مواد م�ضادة لالأك�ضدة تعرف بالفالفونويدات، والتي متثل نوعا من الوقاية من بع�س امرا�س 

القلب واالوعية الدموية وكذلك بع�س انواع ال�ضرطان، وذلك عن طريق التخل�س من زيادة اجلذور احلرة يف 

اجل�ضم والناجتة عن التلوث البيئي والتدخني واالفراط يف تناول الدهون. ويعمل العرق�ضو�س كم�ضاد لاللتهابات. 

ويجب عدم االفراط يف تناوله بالن�ضبة ملر�ضى القلب الذين يعانون من ارتفاع �ضغط الدم، حيث انه يعمل على 

زيادة طرح البوتا�ضيوم يف البول واالحتفاظ بال�ضوديوم مما ميثل خطورة على املر�ضى الذين يعانون من ارتفاع 

�ضغط الدم. 

من  يتخل�س  بداأ  ج�ضمه  اأن  على  ودليل  جيدة  عالمة  الراأ�س،  يف  االأمل  ببع�س  ال�ضائم  اح�ضا�س  ان 

ال�ضموم التي تراكمت فيه ل�ضنة كاملة اما نتيجة تعاطي التدخني اأو املخدرات اأو تناول املواد املحتوية على 

الكافيني كال�ضوكوالتة وال�ضاي والقهوة، اأو ا�ضتهالك اللحوم احليوانية كالدجاج االأبي�س واللحوم احلمراء 

واالطعمة امل�ضنعة واملعلبة. لكن هذا االأمل ال يدم طويال وي�ضاعد على التخل�س من ال�ضموم التي ت�ضبب 

الراأ�س ميكن تدليك �ضدغ  الراأ�س يف بقية �ضهور ال�ضنة، يف حال العجز عن حتمل وجع  ال�ضداع ووجع 

الراأ�س بزيت الالفندر والنعناع.
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األطفال وصيام رمضان

اركان  من  وركن  �ضرعية  فري�ضة  رم�ضان  �ضهر  �ضيام 

قال  حيث  امل�ضلمني  على  تعاىل  اهلل  فر�ضه  اخلم�ضة  اال�ضالم 

تعاىل:

َعلَى  ُكِتَب  َكَما  َياُم  ال�ضِّ َعلَْيُكُم  ُكِتَب  اآَمُنواْ  الَِّذيَن  َها  يُّ
اأَ »َيا 

الَِّذيَن ِمن َقْبِلُكْم َلَعلَُّكْم َتتَُّقوَن« )البقرة 183(

وقد اأوجب اال�ضالم ال�ضيام على »امل�ضلم، العاقل، البالغ، 

يف  والطفل  االطفال.  على  ال�ضيام  يجب  ومل  القادر«  املقيم، 

االإ�ضالم هو الذي مل يبلغ احللم، اما من بلغه وما بعد فاإنه 

ي�ضبح مكلفا بالقيام بجميع العبادات وواجبا عليه وفر�ضا؛ 

لقوله �ضلى اهلل عليه واله و�ضلم: »رفع القلم عن ثالثة: عن 

حتى  النائم  وعن  يفيق،  حتى  عقله  على  املغلوب  املجنون 

ي�ضتيقظ، وعن ال�ضبي حتى يحتلم« رواه اأبوداود و�ضححه 

اأبوداود. كما روي يف احلديث ال�ضريف  االألباين يف �ضحيح 

عن ابن عبا�س: »جتب ال�ضالة على الغالم اإذا عقل وال�ضوم 

اإذا اأطاق واحلدود وال�ضهادة اإذا احتلم« 

تبقى طبيعة االطفال يف تقليد الكبار تدفعهم يف كثري من 

االحيان جتاه حماوالت ال�ضيام واالمتناع عن تناول الطعام 

يف �ضن مبكرة اأ�ضوة بالوالدين واالهل يف البيت ويف غ�ضون 

فرحة االهل بذلك وال�ضماح لهم بهذه التجربة لالعتياد على 

الطبية  احلقائق  اىل  االنتباه  يجب  رم�ضان  �ضهر  �ضيام 

التالية: 

ال�ضيام  يف  للبدء  املنا�ضب  العمر  اختيار   •
ال�ضرعي  ال�ضن  حتديد  يف  العلماء  اختلف  حيث 

العلماء ب�ضن  ل�ضيام االطفال وقد حدَّده بع�س 

العا�ضرة ولكن يجب االنتباه اىل ان عمر الطفل 

مراعاة  ويجب  الوحيد  املحدد  العامل  لي�س 

للطفل  والبنية اجل�ضدية  ال�ضحية  العوامل 

قبل البدء بال�ضيام. 

ال�ضهر  لتوقيت  االنتباه   •
الطفل  احتياج  لتلبية  الف�ضيل 

ال�ضيف  ف�ضل  كان يف  فاإن  فيه 

احلرارة  درجات  وارتفاع 

عط�س  من  ي�ضببه  وما  فيه 

يف  اأو  لل�ضوائل  واحتياج 

يرافقه  وما  ال�ضتاء  ف�ضل 

الطفل  حاجة  يف  زيادة  من 

تزامنه  او  للطعام 

الطفل على  قابلية  توؤثر يف  الدرا�ضي فكلها عوامل  العام  مع 

ال�ضيام.

ال�ضماح  وعدم  ال�ضحور  وجبة  تناول  على  احلر�س   •
لالطفال بال�ضيام بدون تناول وجبة ال�ضحور يف موعدها وال 

ان يكون تناول الطعام يف اخر اليل بديال عنها.

انخفا�س  عالمات  معرفة  االمور  اأولياء  على  يجب   •
الوقت  يف  الطفل  الفطار  والتدخل  واجلفاف  ال�ضكر  معدالت 

املنا�ضب جتنبا حل�ضول م�ضاعفات �ضحية.

ل�ضيام  موافقته  على  واحل�ضول  الطبيب  ا�ضت�ضارة   •
واأمرا�س  ال�ضكري  مثل  املزمنة  باالمرا�س  امل�ضابني  االطفال 

الكلى واأمرا�س القلب وغريها.

تناول  عدم  على  االطفال  وحث  الطعام  تناول  تنظيم   •
كميات كبرية يف وجبة الفطور كتعوي�س عن ال�ضيام وامنا 

تناول كميات متوازنة من الطعام ال�ضحي.

ان �ضهر رم�ضان وجتمع العائلة على مائدة االفطار ميثل 

غر�س  حيث  من  ال�ضحيح  بال�ضكل  ا�ضتغاللها  يجب  فر�ضة 

القيم االجتماعية واملفاهيم ال�ضحية وتغيري بع�س العادات 

الغذائية ال�ضارة حيث ن�ضاهد ان اأغلب االطفال من ال�ضائمني 

من  ي�ضكون  الف�ضيل  ال�ضهر  يف  العيادات  يراجعون  الذين 

امل البطن واملغ�س املعوي ويرجع ال�ضبب اما ال�ضرافهم 

مائدة  على  �ضحية  وغري  كبرية  كميات  تناول  يف 

متوازنة  بتناول وجبات  التقيد  عدم  او  االفطار 

من حيث الكمية وتنوعها مبا يتالءم واعمارهم. 

تناول  �ضرورة  على  اوؤكد  ان  يفوتني  ال  كما 

من  كافية  كميات  و�ضرب  والفواكه  اخل�ضار 

ال�ضوائل خ�ضو�ضا عند ال�ضوم يف ف�ضل ال�ضيف 

وتقليل االن�ضطة البدنية خالل �ضاعات ال�ضوم 

وا�ضتبدالها ببع�س الريا�ضات اخلفيفة او 

درو�س القران الكرمي ملا فيها من فوائد 

يف تهذيب النف�س وحت�ضني ال�ضلوك. 

اخت�سا�سي طب االأطفال يف 

م�ست�سفى الكندي التخ�س�سي

mohd salman

الدكتور حممد �سلمان علكم





June 2015

26

عدد خاص بمناسبة
شهر رمضان المبارك

يحضره مسؤولون وسفراء ومواطنون.. 

مجلس األيام الرمضاني..
ملتقى للتواصل المجتمعي ومنتدى للحوار البناء
العام  منذ  املبارك  تنظيمه يف �سهر رم�سان  للن�سر  االأيام  الذي حتر�س موؤ�س�سة  الرم�ساين  االأيام  يعد جمل�س 

2009 اأحد اأبرز املجال�س الرم�سانية التي تفتح للجمهور يف مملكة البحرين كونه اأ�سبح ملتقى اعالميا واقت�ساديا 

وثقافيا حتر�س خمتلف �سرائح املجتمع على زيارته.

وتربز اأهمية هذا املجل�س كذلك من خالل االإقبال املنقطع النظري للح�سور الذين يجدون فيه ملتقى لتبادل التهاين 

والتربيكات مبنا�سبة ال�سهر الف�سيل ومنرباً اإعالمياً يتم خالله ابداء وجهات النظر بني زواره من النخبة ال�سيا�سية 

واالقت�سادية واالعالمية واملواطنني من خمتلف االجتاهات حول الق�سايا والتطورات التي ت�سهدها البحرين واملنطقة 

خا�سة واأن هذه النحبة متثل قطاعات و�سرائح خمتلفة من املجتمع البحريني وال�سيوف االأجانب.
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وعن بدايات هذا املجل�س وكيف تاأ�ض�س يقول جنيب يعقوب احلمر رئي�س جمل�س اإدارة موؤ�ض�ضة االأيام اإن هذا املجل�س افتتح يف 

�ضهر رم�ضان املبارك من العام 2009 وهو يبداأ بعد �ضالة الرتاويح يوم االأربعاء »ليلة اخلمي�س« من كل اأ�ضبوع وذلك امتداداً لدور 

االأيام الرائد واملتميز يف املجال االإعالمي والثقايف وانطالقاً من م�ضوؤوليتها يف خدمة املجتمع وتعزيز الوحدة الوطنية والتوا�ضل بني 

املواطنني.

واأ�ضاف اأن جمل�س االأيام يعترب االأول من نوعه على م�ضتوى اململكة حيث تبادر موؤ�ض�ضة �ضحيفة عريقة باإقامته يف هذا ال�ضهر 

الف�ضيل، بعد اأن كانت املجال�س الرم�ضانية تعتمد فقط على االأفراد والعائالت موؤكداً على الدور الهام الذي تقوم به املجال�س ب�ضكل عام 

يف ن�ضر قيم املحبة واالألفة والتعاون.

واأو�ضح اأن جمل�س االأيام ي�ضتقطب عدداً كبرياً من ال�ضيوف ومن �ضمنهم وزراء وم�ضوؤولني واأع�ضاء ال�ضلك الدبلوما�ضي العربي 

واالجنبي املعتمدين لدى اململكة ا�ضافة نخبة من االإعالميني وال�ضحفيني واالكادمييني والقيادات االقت�ضادية والرتبوية واالكادميية 

والعلماء ورجال الدين، حيث يجدون يف هذا املجل�س ملتقى لطرح ومناق�ضة ما ي�ضتجد من اأحداث وق�ضايا ال�ضاأن العام.

واأكد اأن اأجواء هذا املجل�س وطبيعة �ضهر رم�ضان املبارك ت�ضاهم اإىل اأبعد احلدود يف تعزيز التقارب والتاآلف بني رواده وانعكا�س 

ذلك على تقوية الن�ضيج االجتماعي بني كافة �ضرائح املجتمع خا�ضة واأنه يعقد و�ضط اأجواء روحية واجتماعية 

مت�ضاحمة وتف�ضح املجال اأمام التقاء امل�ضوؤولني واملواطنني وغريهم بعيداً عن الربوتوكوالت الر�ضمية.

م�ضيدا  مرموقة  ن�ضائية  و�ضخ�ضيات  وجوها  اأي�ضا  ي�ضتقبل  املجل�س  اأن  اىل  احلمر  وي�ضري 

بدورهم الفاعل يف اثراء النقا�ضات واحلوارات التي تدور خالل اأم�ضيات املجل�س وخا�ضة ما 

يتعلق منها بق�ضايا املراأة ومتكينها وم�ضاركتها يف عملية التنمية والتطور والتحديث التي 

ت�ضدها مملكتنا العزيزة.

الدور  على  زواره  قبل  من  ثناء  املا�ضية  االأعوام  االأيام خالل  ولقي جمل�س 

الهام الذي ي�ضطلع به م�ضيدين اأي�ضا ب�ضحيفة )االأيام(، وثباتها على دورها 

وخا�ضة  اململكة،  يف  اخلرية  اخلطوات  ملختلف  الداعم  املتميز  الوطني 

امل�ضروع االإ�ضالحي جلاللة امللك، والذي رافقته ال�ضحيفة منذ 

انطالقته، موؤازرة وداعمة له وكل همها حتقيق امل�ضلحة 

الوطنية، واالرتقاء بالبحرين واأبنائها.

اإحدى  االأيام  �ضحيفة  اأن  وراأوا 

وخطوات  لدعوات  الهامة  الدعائم 

املحبة والتاآخي بني املواطنني، 

ذلك  كل  يف  م�ضتعينة 

الن�ضر  يف  بامل�ضداقية 

التعامل  يف  وال�ضفافية 

االهتمام  مع  قرائها،  مع 

املواطنني  بق�ضايا  امللفت 

املتعلقة  واحتياجاتهم 

وزارات  مبختلف 

وموؤ�ض�ضات الدولة.
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كتبت - فاطمة �سلمان:

»اأنت مدبر قبل اأن اأكون اأنا مدبر« هكذا بداأت حملة تدبري م�سروعها الذي بداأ من وحي اأفكار وجهود جمموعة من ال�سباب 

املتطوعني والذين كان عددهم ال يتجاوز اخلم�سة حتت م�سمى »تدبري« من اجل احلفاظ على النعمة عرب جمع ما يزيد من طعام 

واأغذية وتوزيعه على الراغبني من املواطنني واملقيمني يف خمتلف املناطق ومن اجل ذلك اعتمدت مبداأ زيادة الوعي ب�ساأن اأهمية 

احلفاظ على الطعام واحلد من ظاهرة االإ�سراف والتبذير..

واأ�سبح امل�سروع االأول من نوعه يف البحرين ويهدف اىل احلفاظ على النعم وجتنب االإ�سراف والتبذير، فكان لنا هذا اللقاء 

مع ابرهيم عبا�س خليل رئي�س جلنة التطوير بحملة »تدبري« ليحدثنا مبزيد من التفا�سيل حول ماهية احلملة واهم اأهدافها..

»حملة  
مبادرة إنسانية تسعى للحد من »اإلسراف الرمضاني«

نجمع 
الطعام 

وفق 
معايير 
صحية 
صارمة

المبادرة 
طالت 
جميع 

محافظات 
المملكة
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حدثنا عن بداية فكرة المشروع.. 
حينها  نتجاوز  مل  الذين  ال�ضباب  من  جمموعة  وحي  من  جاءت  الفكرة 

وحفالت  االفراح  يف  الطعام  من  الكبري  الفائ�س  راأينا  عندما  افراد  اخلم�ضة 

الزفاف االمر الذي جعلنا نطلق هذه احلملة التي من �ضاأنها ت�ضريف هذا الطعام 

الفائ�س اىل جهات اخرى تكون يف اأم�س احلاجة لها بدال من ان يكون م�ضريه 

زوال  نرى  ونحن  االيدي  مكتويف  نقف  مل  اننا  كما  والتلف  القمامة  حاويات 

النعمة والو�ضول ملرحلة اجلوع فبداأنا العمل يف حفظ النعم وتوزيعها على 

الراغبني ووجدنا جتاوبا كبريا مع احلملة التي كانت انطالقتها احلقيقية يف 

النعم،  على  احلفاظ  اأجل  من  اإن�ضانية  مبادرة  عن  عبارة  وهي   2013 العام 

اأبناء خمتلف  بروح  وال�ضمو  والتبذير،  االإ�ضراف  بع�س مظاهر  على  والق�ضاء 

�ضرائح املجتمع.

اشتراطات صحية 
[ هل واجهتكم اأي عراقيل و�سعوبات تذكر؟ 

- طبعا واجهتنا العديد من ال�ضعوبات ومن اهمها يف البداية الأن البع�س 

ال  فائ�س  طعام  عن  عبارة  هو  نقدمه  الذي  الطعام  ان  يظن  كان  النا�س  من 

يت�ضمن اي ا�ضرتاطات �ضحية او اأن احدا عبث به �ضابقا وهذا خمتلف عن عملنا 

حقيقة فنحن ال نقبل اي طعام ال يت�ضمن جمموعة من ال�ضروط التي و�ضعناها 

ك�ضرط اأ�ضا�ضي ال�ضتالم اي فائ�س من الطعام..

اال اننا مع الوقت ا�ضتطعنا التغلب على هذه الفكرة 

التوعية  حمالت  من  مبجموعة  القيام  خالل  من  ال�ضائدة 

وبث الر�ضائل التثقيفية مباهية احلملة واهدافها يف خمتلف 

وبالتايل  اجلميع  تفهم  يف  �ضاهم  الذي  االمر  اململكة  مناطق 

تعاونهم وتقبلهم للطعام الذي نقدمه وفق معايري �ضحية �ضارمة.. 

ا�ضافة اىل ان احلملة تعمل من دون وجود اي جهة داعمة االمر الذي 

تكاليف  واق�ضد  اخلا�س  جيبنا  من  التكاليف  جميع  نتكبد  يجعلنا 

موؤخرا  اجلمعيات  احدى  حتملت  التي  االطعمة  تغليف 

الدعم  نن�ضد  مازلنا  اننا  اال  التكلفة  هذه  من  جزءا 

جميع  طالت  اعمالنا  وان  خا�ضة  او�ضع  نطاق  على 

حمافظات اململكة..

أهداف إنسانية 
[ ما االأهداف التي ت�سعون لتحقيقها من 

وراء احلملة؟

كبري  عدد  على  تنطوي  احلملة  هذه   -

من االأهداف ومنها بل واهمها تعزيز روح التكافل 

خمتلف  بني  االجتماعي  والتالحم  والت�ضامن 

�ضرائح املجتمع، وذلك من خالل �ضون النعمة التي 

تزيد بعد كل منا�ضبة اأو ماأدبة، خ�ضو�ضاً ونحن ن�ضري 

الفعاليات  هذه  مثل  يف  يق�ضر«  وال  »يزيد  مبداأ  على 

ور�ضالتنا احلقيقية هي بناء جمتمع توعوي يتحمل 

عن  بعيداً  النعم  على  احلفاظ  يف  م�ضوؤولياته 

االإ�ضراف والتبذير والرقي بالروح االإن�ضانية.. 

[ حدثنا عن طبيعة عمل حملة »تدبري«؟

و�ضوابط  �ضروط  وفق  نعمل  نحن 

اجلوانب  مراعاة  ومنها  و�ضارمة  معينة 

مل�س  قد  الطعام  يكون  ال  كاأن  ال�ضحية، 

ن�ضرتط  كما  �ضالح،  غري  اأو 

ان يكون اأعد يف نف�س يوم 

يكون  وان  اال�ضتالم 

درجة  على  حمافظا 

حرارته اإ�ضافة ل�ضرورة توافر م�ضلتزمات النظافة و�ضالمة املغلفات، واالتقان 

يف العمل وكل هذا تعلمناه من قبل مدربني حمرتفني يف هذا املجال ومتخ�ض�ضني 

وا�ضحاب خربة �ضاهموا يف تدريبنا قبيل البدء بهذه احلملة..

املنازل  وحفالت  اجلهات  او  االفراد  من  االت�ضال  تلقينا  منذ  يبداأ  والعمل 

القائمون  فيذهب  لديها  الطعام  فائ�س  ت�ضريف  يف  ترغب  التي  واالأعرا�س، 

ملن  نو�ضله  ثم  ومن  التغليف  عملية  ونبداأ  الفائ�س  هذا  ال�ضتالم  احلملة  على 

الطعام  هذا  ا�ضتالم  يف  والراغبني  املجتمع  فئات  جميع  من  اإليه  بحاجة  هم 

وقد كونا لنا قاعدة جماهريية كبرية وزبائن دائمني ومتنوعني من املواطنني 

واملقيمني والوافدين كذلك وخدمات تدبري تقع على م�ضوؤوليتها تو�ضيل االأطعمة 

ومقيم  مواطن  بني  نفرق  ال  اأننا  واالأهم  املناطق،  الراغبني مبختلف  منازل  اإىل 

لالنتفاع من هذه احلملة...

رسائل ترشيد 
[ ماذا عن عملكم خالل �سهر رم�سان ؟ وهل هناك فائ�س كبري من الطعام؟ 

- يف �ضهر رم�ضان نكثف جهودنا ونعمل على قدم و�ضاق خا�ضة واجلميع 

يعي ان هذا ال�ضهر تزداد فيه كمية الطعام الفائ�س ب�ضكل كبري جدا ففي العام 

ماأدبة  من  �ضواء  فقط  ال�ضهر  هذا  خالل  مغلف   900 من  اكرث  وزعنا  املا�ضي 

الرم�ضانية  واملجال�س  الدينية  الفعاليات  من  الفائ�س  اأو  اال�ضحار  او  االإفطار 

ال�ضاعة  منذ  عملنا  ويكون  وغريها  واجلمعيات  والفنادق  املطاعم  وفائ�س 

العا�ضرة وحتى الثانية �ضباحا وقد ميتد العمل ح�ضب الو�ضع..

كما اننا نهتم ببث مزيد من ر�ضائل الرت�ضيد والوعي بني �ضرائح املجتمع 

والتبذير  االإ�ضراف  عادتي  من  واحلد  النعم  هذه  على  احلفاظ  الأهمية 

املتف�ضية بني االأفراد واجلماعات على حد �ضواء خا�ضة خالل �ضهر رم�ضان 

من الوالئم واملاأدبات، بدال من ان تلقى ن�ضيبها من الرمي 

يف اأكيا�س القمامة.. 

[ ما كمية الطعام الذي تقومون بتوزيعه؟ 

احلملة حتى  بدء  منذ  العمل  فريق  �ضجل  قد   -

خمتلف  من  مغلف  األف   13 من  اأكرث  هذا  يومنا 

االأطعمة.

فروع جديدة 
[ ماذا عن خططكم امل�ستقبلية؟

اآخر  فرع  افتتاح  ب�ضدد  نحن   -

وافتتاح  للتو�ضع  ون�ضعى  للحملة 

مقرات وفروع لنا يف جميع حمافظات 

وان  ومتطوعني اململكة  مندوبني  منتلك  حاليا  كنا 

من جميع قرى ومدن اململكة لكننا ن�ضعى ملزيد من االإجناز 

باأن�ضطتنا  خا�ضة  مقار  وتوفري  الوطن،  م�ضتوى  على 

واحل�ضول على دعم الآلية عملنا التطوعي من اجل 

نفع اجلميع واحلفاظ على النعم من الزوال..

كلمة أخيرة تقولها..
يف  �ضاهم  من  لكل  �ضكر  كلمة  هي 

اإجناح هذه احلملة ولكل من تقدم متطوعا 

باملزيد  نرحب  كما  اعمالنا  يف  للم�ضاركة 

بحاجة  البحرين  يف  واأننا  خا�ضة  منهم 

على  حتافظ  التي  احلمالت  هذه  ملثل 

خالل  من  االجتماعي  ن�ضيجنا 

اأو  االإح�ضا�س باالآخر املعدم 

الذي ال يجد قوت يومه...
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أزياء رمضان والعيد

دمج حضارة الماضي بحداثة الحاضر

الوقار والحشمة
من  جديدة  جمموعة  االأمري  دالل  البحرينية  امل�ضممة  طرحت  فقد 

الفطر  وعيد  رم�ضان  �ضهر  حلول  قرب  ملنا�ضبتي  املخ�ض�ضة  العبايات 

والبهجة  الب�ضاطة  عنوان  املجموعة  هذه  يف  دالل  فاتخذت  املبارك، 

االأقم�ضة   من  متنوعة  ا�ضافات  ا�ضتخدام  مع  للوقار واحل�ضمة  باالإ�ضافة 

والدانتيالت واخلطوط املواكبة للمو�ضة الدارجة.

حتدثت امل�ضممة دالل االأمري عن جمموعتها اجلديدة وما مييزها وما 

هي اأهم موا�ضفات العباية التي حتر�س على تقدميها لزبوناتها.

»اأحر�س  فتقول  امل�ضتخدم  القما�س  باحلديث عن  دالل حديثها  تبداأ 

اأنها راقية وذات  على ا�ضتخدام االأقم�ضة التي تواكب ف�ضل ال�ضيف كما 

قدرة على حتمل اال�ضتخدام املتكرر«.

حاليا  العبايات  �ضوق  اجتاحت  التي  امللونة  العبايات  موجة  وعن 

تقول »متيزت باللون االأ�ضود يف ت�ضاميمي وانا قليل ما اأدخل االألوان اإىل 

اللواتي يطلنب عبايات  ت�ضاميمي ويكون ذلك بناء على رغبة زبوناتي 

ملنا�ضبة العيد مثال فريدن العباية اأن تكون مبهجة اأكرث«.

واأكدت اأن »العباية امللونة هي مو�ضة دارجة حاليا ولكنها لن تلغي 

جمد العباية ال�ضوداء التي فرّغت ت�ضاميمي ب�ضكل اأكرب لها«.

تصاميم بحرينية بأفكار عالمية
وعن م�ضدر اإلهامها فقالت اإنها ت�ضتلهم اأفكارها من ت�ضاميم املاركات 

العاملية »فاأنا ال اأقلدها ولكن اأتعرف على ما هو �ضائد يف �ضوق املو�ضة 

العاملي فاأحر�س اأن تكون ت�ضاميمي �ضمن هذا ال�ضياق«.

اأنها تعاين من �ضرقة ت�ضاميمها من قبل بع�س املحالت  واأو�ضحت 

فتقول »هناك من ي�ضرق ت�ضاميمي ويّدعي اأنه هو من �ضممها اأوال، ولهذا 

اأعتقد اأننا بحاجة اإىل هيئة او جهة ما حلماية ملكيتنا الفكرية وبالتايل 

حماية نتاجاتنا الفكرية وحقوقنا«.

اأنها ال حتب تكرار العباية يف عدة قطع لتبيعها على  واأكدت دالل 

العباية  اأكرر  ال  فاأنا  تتميز ولهذا  اأن  لزبونتي  »اأحب  فقالت  زبائن  عدة 

�سكينة الطوا�س:

تعكف بنات حواء هذه االأيام على التجهيزات 

ل�سهر رم�سان الكرمي وعيد الفطر املبارك، فكل 

واحدة منهم تبداأ بالبحث عن عباية تتالءم 

واملنا�سبتني الهامتني القادمتني باالإ�سافة اإىل 

بحثها عن مالب�س جديدة تت�سم بالطابع التقليدي 

املتجدد الذي عاد ليجتاح اأفكار واإنتاجات امل�سممني 

وامل�سممات يف هذه الفرتة بالذات.

»بانوراما« التقت بكفاءتني بحرينيتني يف جمال 

الت�سميم واالبتكار هما امل�سممة البحرينية دالل 

االأمري التي تخ�س�ست وذاع �سيتها يف جمال ت�سميم 

العبايات، وامل�سممة البحرينية فاطمة احلداد التي 

متيزت ت�ساميمها باالجتاه نحو الف�ساتني التقليدية 

والرتاثية ذات اللم�سة املحّدثه باالإ�سافة لف�ساتني 

�سهرة حديثه.

عدد خاص بمناسبة
شهر رمضان المبارك
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ذاتها كثريا، بل اأحتدى نف�ضي يف اإنتاج املزيد من االأفكار والت�ضاميم«.

مجموعة تألق نفنوف
اأما يف جمال الف�ضاتني واجلالبيات وتاألق االألوان فالتقت »بانوراما« 

بامل�ضممة فاطمة احلداد التي حتدثت عن جمموعتي �ضهر رم�ضان والعيد 

املجموعة اخلا�ضة برم�ضان  فقالت »قمنا بطرح  من جالبيات وف�ضاتني 

تتميز  التي  والدراعات  اجلالبيات  من  خليط  عن  عبارة  وهي  والعيد، 

بالفخامة والب�ضاطة يف اآن واحد فهذا هو اأ�ضلوبنا منذ البداية، واأطلقنا 

باحتوائها  املجموعة  هذه  وتت�ضم  نفنوف«،  »تاألق  ا�ضم  املجموعة  على 

التي  الهندية  اخلامات  من  عددا  فيها  ا�ضتخدمنا  جدا  متميزة  قطع  على 

يتو�ضطها ال�ضك الهندي باال�ضافة لبع�س اخلامات الناعمة والب�ضيطة«.

حيث  االلوان  متازج  على  »اعتمدنا  فقالت  لالألوان  بالن�ضبة  اأما 

�ضتكون االلوان طاغية على املجموعة، فالفكرة اأننا قمنا بدمج األوان غري 

متوقعة مع بع�ضها البع�س، وهذا ما جعل النا�س ترى اأن قطعنا متميزة 

وخمتلفة عما يجدونه يف ال�ضوق«.

بحداثة  املا�ضي  ح�ضارة  اأدمج  اأن  ت�ضاميمي  يف  »اأحب  واأ�ضافت 

بدل  على  احتوت  التي  املجموعة  خالل  من  وذلك  وتطوره،  احلا�ضر 

وبع�س  للمحجبات  وبدالت  اجلالبيات  على  وكذلك  والكبار  لل�ضغار 

ف�ضاتني ال�ضهرة، لكي تتنا�ضب مع حلول �ضهر رم�ضان وعيد الفطر«.

 وتابعت »نهتم يف جمموعة »نفنوف« على طرح ت�ضكيالت وا�ضعة 

لالأطفال واآخرها ما قمنا بطرحه وكانت جمموعة قوية وفخمة وتالئم 

املنا�ضبات القادمة، فمنا ما ي�ضلح للقرقاعون والعيد«.

االأخرية  اعتمدتها يف جمموعتها  التي  االألوان  عن  احلداد  وحتدثت 

واالأخ�ضر، ومل�ضات  كالفو�ضي،  اأكرث،  ال�ضيف  األوان  فقالت »ركزت على 

من االأحمر واالأزرق امللكي والبنف�ضجي اأي�ضا«.

واأ�ضافت »يف اي جمموعة اأطرحها اأحر�س على احتوائها على اللون 

الرتابي الذي ال ا�ضتغني عنه مثل البيج والبني الفاحت«.
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عدد خاص بمناسبة
شهر رمضان المبارك

المجالس الرمضانية

ح�سني املرزوق:

انت�سرت ظاهرة املجال�س الرم�سانية يف البحرين منذ قدمي الزمان ومازالت م�ستمرة حتى االآن ومع حلول �سهر رم�سان 

املبارك يفتتح ا�سحاب املجال�س الرم�سانية جمال�سهم ال�ستقبال مرتاديهم، وعلى مدار ال�سنوات تطورت هذه املجال�س التي كانت 

مقت�سرة على التجمع بغر�س الت�سلية من خالل »�سوالف« مرتادي هذه املجال�س فا�سبحت تطرح ق�سايا تهم احل�سور كالق�سايا 

االقت�سادية، ال�سيا�سية، الدينية بل وحتى امل�ستقبلية وباتت ت�ستقطب زواراً من خارج املنطقة التي يتواجد فيها املجل�س على 

عك�س ما كانت عليه املجال�س يف ال�سابق حيث كان اهل املنطقة او »الفريج« هم الذين يح�سرون للمجل�س املوجود باملنطقة، كما 

يقيم ا�سحاب املجال�س احلديثة برامج ت�سجيعية بهدف ت�سجيع ال�سباب وكل فئات املجتمع على احل�سور للتقارب فيما بينهم 

وتبادل االآراء واال�ستفادة قدر االمكان من خربات البع�س، ويف هذا التقرير حتدثنا مع بع�س ا�سحاب املجال�س للتعرف على 

طبيعة جمال�سهم والربامج التي تقدم يف جمال�سهم.

جسور للتواصل والتقارب ومنابر للحوار المجتمعي
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 دروس ومحاضرات دينية
وبهذا ال�ضدد يقول يو�ضف اجلا�ضم �ضاحب جمل�س يو�ضف اجلا�ضم ان فكرة املجال�س الرم�ضانية 

لي�ضت بجديدة على جمتمعنا ونحن توارثناها من االآباء واالأجداد، واملجل�س الذي قمت بتاأ�ضي�ضه هو 

امتداد ملجل�س والدي حممد بن عبداهلل الكائن مبدينة املحرق، وكانت بدايات املجل�س كمجل�س عائلي 

خا�س يرتاده افراد العائلة واال�ضدقاء يف عام 2000 حينما قمت بتاأ�ضي�ضه، ومن ثم تطور لي�ضتقبل 

العموم من كافة افراد املجتمع البحريني وكان املجل�س ي�ضتقبل ال�ضيوف يومي ال�ضبت والثالثاء يف 

عام 2001، ويف عام 2002 ا�ضبح املجل�س ي�ضتقبل �ضيوفه يوم ال�ضبت فقط، وهو احد املجال�س 

الغبقات والنقا�ضات فقط،  اقامة  املجال�س مقت�ضرة على  اآنذاك حيث كانت  الرفاع  النادرة يف منطقة 

ليقدموا  دين  و�ضيوخ  مفكرين  قبل  من  وندوات  درو�س  تقدمي  فيه  فيتم  اجلا�ضم  يو�ضف  اما جمل�س 

ملرتادي املجل�س الدرو�س واملحا�ضرات الدينية اىل جانب ا�ضتقبال االطباء اللقاء املحا�ضرات الطبية 

مثل موا�ضيع الطب النبوي والطب الب�ضري والتي تعود بالفائدة على املواطن ملواكبة الع�ضر اجلديد 

لتثقيف  املجل�س  اجلها  من  ا�ض�ضت  التي  الر�ضالة  وهذه  واخلارجي،  الداخلي  يدور يف جمتمعنا  وما 

الرواد واالطالع على ما يهمهم من اخبار، كما ان للمجل�س دور كبري يف امل�ضاركة باملنا�ضبات الوطنية.

نقاشات علمية وتربوية
اما كاظم ح�ضن رجب فحدثنا عن جمل�ضه الرم�ضاين الكائن يف منطقة جبلة حب�ضي بعد ان كان 

يف منطقة عايل فقال: »املجال�س يف ال�ضنوات االخرية لها ايجابيات و�ضلبيات، من ايجابيات املجال�س 

املن�ضغلني طوال  يقرب  بطبيعته  املبارك  رم�ضان  ف�ضهر  واالهل  اال�ضدقاء  بني  تقرب  انها  الرم�ضانية 

تهم  التي  املوا�ضيع  او حتى  املجل�س  برواد  املتعلقة  للم�ضاكل  ايجاد حلول  ت�ضهم يف  انها  العام، كما 

املجال مفتوحاً  بامل�ضروع اال�ضالحي جلاللته ا�ضبح  امللك  ان جاء جاللة  املواطنني ب�ضكل عام، فبعد 

ملناق�ضة كافة املوا�ضيع دون خوف او تردد، ا�ضافة اىل ان هذه املجال�س ت�ضجع ال�ضباب على الدخول يف 

مناق�ضات حتى تطور من �ضخ�ضياتهم ويكت�ضبون معلومات تهمهم ب�ضبب النقا�ضات العلمية والرتبوية 

اللذين يرتادون  ان االجانب  اكادمييني وتربويني واقت�ضاديني، كما  التي تدور بني رواد املجل�س من 

مقارنة  قليلة  فهي  ال�ضلبيات  اما  بها،  تاأثرهم  ب�ضبب  لبلدانهم  الثقافة  هذه  بنقل  يقومون  املجال�س 

بااليجابيات ولعل اهمها عدم بقاء رواد املجال�س يف هذه املجال�س لفرتات طويلة ب�ضبب كرثة املجال�س 

وا�ضبحت فرتة مكوث ال�ضخ�س يف املجال�س مبثابة ت�ضجيل ح�ضور فقط«.

متحف للتراث البحريني
ويف ذات ال�ضاأن قال عبدالعزيز بوزبون �ضاحب جمل�س عبدالعزيز بوزبون الكائن يف الب�ضيتني: 

»ان تاأ�ضي�س هذا املجل�س هو امتداد ملجل�س الوالد رحمه اهلل الذي يرتاده النا�س منذ عام 1956 وقمت 

بافتتاح جمل�ضي هذا بعد وفاة والدي يف عام 1999، قمت بتاأ�ضي�ضه ليكون جمل�ضاً ومتحفاً يف ذات 

ال�ضاعات،  القدمية،  البحريني كال�ضور  الرتاث  املقتنيات من  الوقت فهو يتميز باحتوائه على بع�س 

زجاجات امل�ضروبات الغازية القدمية، والهواتف، وللحفاظ على تراث البحرين نقدم يف جمل�ضنا طبخ 

املجل�س  مرتادي  يحبها  التي  ال�ضقور  على  احتوائه  جانب  اىل  ال�ضعبية  البحرينية  للماأكوالت  حي 

االجانب  للت�ضوير معها«.

وا�ضاف: »ا�ض�ضت هذا املجل�س حتى يتوا�ضل النا�س ويتزاورون ويناق�ضون كافة املوا�ضيع التي 

تهمهم ب�ضكل خا�س وتهم ال�ضارع البحريني ب�ضكل عام، فمجل�ضي يرتاده �ضخ�ضيات مهمة من البحرين 

ويقومون  معنا  توا�ضل  على  هم  البحرين  �ضفراء  واغلب  الفل�ضطيني  الريا�ضة  وزير  مثل  وخارجها 

املجال�س  ال�ضابق واحلا�ضر علق بوزبون: »كانت  احد«، وعن جمال�س  املجل�س كل يوم  بزيارتنا يف 

ن�ضتقبل  احلالية  الفرتة  اما يف  املوا�ضالت،  ندرة  ب�ضبب  فقط  »الفريج«  املنطقة  اهايل  على  مقت�ضرة 

الزوار من كافة مناطق البحرين وخارجها.

ومن املجال�س التي يحر�س اهايل منطقة الدير على ح�ضورها جمل�س عي�ضى احمد رم�ضان الذي 

مت تاأ�ضي�ضه قبل 10 �ضنوات لي�ضبح من اهم املجال�س يف قرية الدير، كونه ي�ضتقبل رواده طوال العام 

اهايل  وجميع  رم�ضان  احمد  لعي�ضى  املقربني  اال�ضدقاء  املجل�س  هذا  يرتاد  وال�ضبت،  اجلمعة  يومي 

منطقة الدير، ويتم يف املجل�س طرح الق�ضايا التي يهتم لها املجتمع البحريني، على عك�س املجال�س 

ال�ضابقة التي كانت مقت�ضرة على »ال�ضوالف«.

[  يو�سف اجلا�سم

[  كاظم رجب
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بطوالت كرة القدم الرمضانية..

اكتشاف المواهب الكــــروية وخلق بيئة تنافسية بين الشباب

اإلقبال 
الجماهيري 

الكبير سبب 
استمرارها

ح�سني املرزوق:

رم�سان  ل�سهر  ان  على  اجلميع  يتفق 

العام  ا�سهر  باقي  عن  مييزه  خا�س  طابع 

والتعبد،  واال�سدقاء  االهل  بني  كالتقارب 

على  مقت�سراً  لي�س  التقارب  هذا  ولكن 

االهل واال�سدقاء بل طال حتى العبي كرة 

البطوالت  القدم من خالل م�ساركتهم يف 

فيها  يتم  والتي  القدم  لكرة  الرم�سانية 

ت�ستفيد  جديدة  كروية  مواهب  اكت�ساف 

منتخب  حتى  او  البحرينية  االندية  منها 

وا�ستطاعت  القدم،  لكرة  الوطني  البحرين 

كبرية  �سهرة  حتقيق  البطوالت  هذه 

دفعتها  واخلليج  البحرين  م�ستوى  على 

�سهر  يف  �سنوياً  وتنظيمها  لال�ستمرارية 

�سن�سلط  التقرير  هذا  ويف  املبارك،  رم�سان 

تنظيمها  يتم  التي  البطوالت  اهم  على  ال�سوء 

الهدف  على  للتعرف  املبارك  �سهر رم�سان  خالل 

من اقامة مثل هذه البطوالت.

عدد خاص بمناسبة
شهر رمضان المبارك
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بطوالت كرة القدم الرمضانية..

اكتشاف المواهب الكــــروية وخلق بيئة تنافسية بين الشباب

بطولة الشيخ ناصر
ال�ضباب  و�ضوؤون  اخلريية  لالأعمال  امللك  خليفة ممثل جاللة  اآل  بن حمد  نا�ضر  ال�ضيخ  �ضمو  اأ�ض�ضها 

رئي�س املجل�س االأعلى لل�ضباب والريا�ضة رئي�س اللجنة االأوملبية البحرينية وانطلقت يف عام 2007 بهدف 

ح�ضول الالعبني املبتدئني غري امل�ضجلني بالنوادي على فر�ضة قد توؤهلهم يف الدخول اىل عامل الكرة، اىل 

جانب م�ضاركة الالعبني املعتزلني فيها تقديراً جلهودهم وم�ضريتهم الطويلة ولي�ضتفيد الالعبون املبتدئون 

البطولة  هذه  يف  بامل�ضاركة  املحلية  بالنوادي  امل�ضجلني  بالالعبني  ي�ضمح  ال  انه  اال  املعتزلني،  خربة  من 

التي هي مبثابة رافد لالأندية واملنتخب فمعظم نوادي البحرين يتابعون هذه الدورة ليتمكنوا من اختيار 

بالتعاقد مع عدد  التعاقد معهم الحقاً، وقد قامت بع�س االندية  الذين يتمتعون مبهارات ويتم  الالعبني 

كبري من الالعبني امل�ضاركني يف دورة نا�ضر بن حمد وقد ملع ا�ضم بع�ضهم حتى ا�ضبحوا العبني مبنتخب 

البحرين.

انت�ضارها  اقبال جماهريي كبري من داخل وخارج البحرين، ويعود �ضبب  الرم�ضانية  الدورة  ولهذه 

مل�ضاركة بع�س الالعبني املعروفني فيها، اىل جانب اجلوائز املتنوعة والقيمة التي يتم تقدميها للفائزين 

والتي من �ضمنها: �ضيارات، ارا�ٍس يف لندن وجوائز مالية ت�ضل اىل 5000 دينار بحريني، ويقوم بتتويج 

امل�ضاركني كل من �ضمو ال�ضيخ نا�ضر بن حمد اآل خليفة و�ضمو ال�ضيخ خالد بن حمد اآل خليفة النائب االأول 

لرئي�س املجل�س االأعلى لل�ضباب والريا�ضة رئي�س االحتاد البحريني الألعاب القوى.

بطولة بتلكو الرمضانية
�ضهر  املقامة يف  القدم  كرة  ا�ضهر بطوالت  احدى  لبتلكو يف عام 1996 وهي  االوىل  البطولة  اقيمت 

امل�ضجلة  البحرين غري  مناطق  ملختلف  التابعة  الفرق  ا�ضراك  عن  عبارة  بدايتها  وكانت  املبارك،  رم�ضان 

يف االحتاد البحريني لكرة القدم وفرق ال�ضركات واملوؤ�ض�ضات كما كان ي�ضمح لالندية بامل�ضاركة يف هذه 

البطولة، وبداأت البطولة كبطولة �ضباعيات »كل فريق ي�ضم 7 العبني فقط«، وبلغ عدد الفرق امل�ضاركة يف 

اول بطولة 28 فريقاً من خمتلف مناطق وموؤ�ض�ضات و�ضركات واندية البحرين وحققت جناحاً كبرياً من 

خالل احل�ضور اجلماهريي الغفري الذي دفعها لال�ضتمرار لعامنا احلايل وا�ضتمرت جناحات هذه الدورة اىل 

يومنا احلايل، وكان وما زال هدفها اكت�ضاف الالعبني الذين يتمتعون مبهارات عالية بريا�ضة كرة القدم اذ 

يحر�س مدربو النوادي على ح�ضور هذه البطولة الكت�ضاف املواهب الكروية و�ضمهم النديتهم، ويف نهاية 

البطولة يتم تكرمي الالعبني بتقدمي هدايا مميزة على الثالث فرق االوىل ، وبف�ضل جناحاتها امل�ضتمرة قررت 

اللجنة املنظمة تنظيمها على مدار العام بهدف التعارف والتقارب بني الالعبني ويف كل مرة ب�ضكل خمتلف.

بطولة الوحدة
�ضكان  فرق من  البطولة  ي�ضارك يف هذه  االوىل يف عام 2011،  الرم�ضانية  الوحدة  بطولة  انطلقت 

مدن وقرى مملكة البحرين اىل جانب م�ضاركة بع�س ال�ضركات فيها وتدعمها 11 �ضركة بحرينية، تهدف 

البطولة الحت�ضان اكرب عدد من ال�ضباب البحريني ليكون هناك تقارب اخوي بينهم خ�ضو�ضاً يف �ضهر 

قبل  من  وا�ضعاً  �ضدى  البطولة  القت  ال�ضنوات  هذه  وطيلة  التقارب،  بروح  يتمتع  الذي  املبارك  رم�ضان 

ال�ضباب البحريني املهتم باأمور كرة القدم وي�ضارك فيها اجلميع �ضواء العبني حمرتفني او هاوين، وتقدم 

البطولة جوائز كثرية متنوعة للفرق الفائزة باملراكز االوىل كتذاكر ال�ضفر واملبالغ املالية، ويف دورتها لهذا 

العام خ�ض�ضت البطولة برناجماً يتم فيه �ضقل مواهب الالعبني ال�ضغار وتنمية مهاراتهم الكروية.

منذ عام 2004 ومركز �ضباب ال�ضاخورة يحر�س على تنظيم بطولته الرم�ضانية والتي �ضتحمل رقم 

12 يف هذا العام، تهدف هذه البطولة اىل خلق بيئة تناف�ضية مليئة بالروح الريا�ضية واىل �ضقل املواهب 

الكروية واالدارية للم�ضاركني فيها، وكانت امل�ضاركة حم�ضورة يف بداية انطالقتها بني العبي ومنت�ضبي 

املركز فقط وقد القت �ضعبية جماهريية كبرية يف قرية ال�ضاخورة.

ويف عام 2009 حملت الدورة ا�ضم املرحوم حمد من�ضور بن رجب، ابن الرئي�س الفخري ملركز �ضباب 

للفرق  ال�ضماح  مت  احلني  ذلك  ومنذ  �ضنوياً  البطولة  ويدعم  يرعى  والذي  رجب  بن  من�ضور  ال�ضاخورة 

القدم  لكرة  البحريني  االحتاد  يف  امل�ضجلني  والالعبني  ال�ضاخورة  قرية  خارج  من  واملراكز  واملوؤ�ض�ضات 

بامل�ضاركة يف هذه البطولة، وقد ادت هذه اخلطوة الكت�ضاب البطولة �ضهرة اكرب حيث ا�ضبحت واحدة من 

اقدم واقوى واهم البطوالت الرم�ضانية املحلية.
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تضم تشكيلة واسعة من البرامج والمسلسالت

إذاعة وتلفزيون البحرين تقّدم 
موسمًا رمضانيًا بمقاييس محلية 

وخليجية وعربية

 �سكينة الطوا�س:

ت�ستعد اإذاعة وتلفزيون البحرين لتقدمي العديد من االأعمال البحرينية 

االذاعية والتلفزيونية وكذلك اخلليجية والعربية التي من املتوقع اأن حتقق 

جناحا كبريا، وب�سكل يناف�س ما تقدمه القنوات الف�سائية يف املنطقة، وت�سم 

خارطة برامج االذاعة والتلفزيون جمموعة من الربامج املحلية والعربية 

وكذلك الربامج الدينية والريا�سية وبرامج التغذية والطبخ وال نن�سى 

برامج االأطفال اإىل جانب امل�سل�سالت االأكرث �سعبية حمليا وخليجيا 

وعربيا.

تقّدم قناة القران الكرمي برناجما بعنوان »م�سافر مع القران2«، 

وبرنامج اآخر بعنوان »اأح�سن الق�س�س«، حيث �سيتناوالن كل 

ما يخ�س تفا�سيل هامة يف القران الكرمي، باالإ�سافة للق�س�س 

الدينية التي ن�ست�سف منها العربة واحلكمة.

م�ساهري  »حياة  برنامج  الريا�سية  القناة  وتقدم 

وهو  الربامج  من  العديد  جانب  اإىل  القدم«  كرة 

برنامج اأجنبي يتناول تفا�سيل حياة م�ساهري لعبة 

كرة القدم داخل وخارج امللعب.

وتعر�س القناة برناجما اآخر بعنوان »االأخطاء 

التي  االأخطاء  اأكرث  اإىل  ويتطرق  اخلطرة«  الريا�سية 

يرتكبها الريا�سيون ب�سكل ي�سد امل�ساهدين من كل 

االأعمار.

»م�سنع  برنامج  القناة  تقدم  ولالأطفال 

ال�سغار  يربي  �سيق  برنامج  وهو  الريا�سة« 

الرتبية الريا�سية ال�سحيحة لي�سبحوا يف امل�ستقبل 

اأ�سماء المعة يف عامل الريا�سة.
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المسلسالت الجماهيرية
الثالث  اجلزء  فيت�ضدرها  درامية،  م�ضل�ضالت  دون  رم�ضاين  مو�ضم  يخلو  ال 

امل�ضل�ضل البحريني الكوميدي »�ضوالف طفا�س« الذي يعود جلماهريه بعد انقطاع 

مع  موعد  على  وال�ضغار  الكبار  من  امل�ضل�ضل  متابعو  ليكون  �ضنوات،  الأربع  دام 

مغامرات »طفا�س وج�ضوم« التي ال تنتهي اإىل جانب املواقف امل�ضحكة التي يقعون 

فيها ومازالت عالقة يف الذاكرة.

البلو�ضي،  الرميثي، نورة  الغرير، خليل  »�ضوالف طفا�س3« من بطولة علي 

اأمري  القفا�س،  اأمينة  البوعينني، �ضلوى بخيت، جنيب جعفر، عبداهلل وليد،  �ضعد 

د�ضمال، الب�ضام علي، واآخرين. 

و�ضيكون م�ضاهد تلفزيون البحرين على موعد مع م�ضل�ضل »النور« من اخراج 

كالفنان  اخلليج  جنوم  من  نخبة  وبطولة  بدر  حمد  وتاأليف  الرويعي  جمعان 

عبدالعزيز جا�ضم، حممد املنيع، املمثلة واالعالمية البحرينية �ضابرين البور�ضيد، 

عبداالمري،  با�ضم  العماين،  حمد  عبدال�ضالم،  ر هيا  نو

م�ضل�ضل  بدر،  ميثم  النجم،  نواف  الكويتية، 

النور هو م�ضل�ضل اجتماعي يطرح عدة ق�ضايا 

لهذه  احللول  تقدمي  فيها  ويتم  وم�ضاكل 

الكبرية  االأ�ضداء  يعرف  ال  منا  امل�ضاكل.ومن 

اأعمال  حتققها  التي  الباهرة  والنجاحات 

هي  فها  عبدالرزاق  غادة  امل�ضرية  الفنانة 

الرم�ضاين  م�ضل�ضها  خالل  من  جديدا  حتديا  تخو�س 

الزغندي،  هالة  الكاتبة  تاأليف  من  وهو  »الكابو�س« 

اإخراج اإ�ضالم خريي، اإنتاج وتوزيع »بي لينك« لالنتاج 

الفني.

اأم تبداأ رحلتها يف البحث عن  اأحداث امل�ضل�ضل حول  وتدور 

يكونوا  قد  الذين  باالأ�ضخا�س  مرورا  واحلا�ضر  املا�ضي  بني  متنقلة  ابنها  قاتل 

ارتكبوا اجلرمية بدافع االنتقام، لنكت�ضف اأن االبن ا�ضتطاع اأن يكون جمموعة من 

االأعداء نتيجة ا�ضتهتاره واأنانيته وتربية اأمه اخلاطئة له منذ ال�ضغر.

برامج األطفال بقالب متجدد
وهو  يديد«،  »فريجنه  التلفزيوين  الربنامج  مع  موعد  على  االأطفال  �ضيكون 

برنامج رم�ضاين اأعد لالأطفال يف قالب يجمع اجلانب الرتاثي باالأ�ضلوب احلديث 

من خالل ما يطرحه من مو�ضوعات، كما عمل فريق االإعداد واالإنتاج على ترويج 

فكرة تطوير العديد من املورثات ال�ضعبية كاالألعاب الرتاثية واالأغاين.

كما يحتوي برنامج »فريجنه يديد« على فقرات متثيلية مع اجلدة التي تظهر 

بالعادات  تتعلق  التي  ال�ضعبية  املورثات  عن  نقا�س  معها  ويدور  حلقة  كل  يف 

والتقاليد ويتطرق فيها املذيعان اإىل تعزيز هذه املو�ضوعات لدى االأطفال وحثهم 

اآخر يعر�س  والتقاليد، ومن جانب  العادات  ما يخ�س  واملعرفة يف  البحث  على 

اللذان  وج�ضمان«  »نوران  طفالن  حول  اأحداثها  تدور  متثيلية  م�ضاهد  الربنامج 

ودقو�س«  »دبو�س  وهما  كرتونية  �ضخ�ضيات  من  م�ضتمرة  مل�ضايقات  يتعر�ضان 

واللذان دائما يف�ضالن يف خططهما ب�ضبب ذكاء البنت نوران.

القران«  يف  احليوان  »ق�ض�س  الكرتوين  امل�ضل�ضل  مع  موعد  على  واالأطفال 

والبطولة ال�ضوتية لـ د. يحيى الفخراين واآخرين، �ضيناريو وحوار حممد بهجت، 

اإخراج د. م�ضطفى الفرماوي، وهو م�ضل�ضل ديني لالأطفال يتحدث عن احليوانات 

التي ذكرت يف القران الكرمي بطريقة مب�ضطة حتاكي االأطفال وعقليتهم.

برنامج الطبخ
يقدم تلفزيون البحرين هذا العام برنامج الطبخ الذي �ضيعر�س بقالب حديث 

عائ�ضة  مرة  والأول  الربنامج  �ضتقدم  حيث  �ضبق  عما  خمتلفة  وبفكرة  ومتجدد 

اجلا�ضم، مع الطباخة اأم علي،  حيث �ضيتم تقدمي فيه االأطباق الرم�ضانية باإ�ضافة 

نكهات جديدة واأ�ضاليب خمتلفة ومبتكرة يف التقدمي.

برامج المسابقات
وهو  الكربى  امل�ضابقات  برنامج  الكرمي  ال�ضهر  خالل  التلفزيون  �ضيعر�س 

برنامج »دكاكـيـن«.

ففكرة الربنامج م�ضتقة من اآلية امل�ضابقة وموقع الت�ضوير والذي يحتوي على 

عدد وجمموعة من »الدكاكني«.

واأنه  ب�ضاطته  يف  الربنامج  فكرة  وتتمحور 

جانب  يوفر  انه  كما  االأعمار  جلميع  منا�ضب 

املتعة للم�ضاهد، باالإ�ضافة اىل الربط بني موقع 

»�ضوالف  م�ضل�ضل  بفكرة  والفكرة  الت�ضوير 

طفا�س«، امل�ضل�ضل الذي حقق جناح اباهرا على 

اختالف  جانب  اإىل  العربي  اخلليج  م�ضتوى 

الفقرات واملقاطع الفنية التي �ضتعر�س وذلك 

ا�ضتعرا�س لوحات فنية متيزت  من خالل 

بها ال�ضا�ضة اخلليجية يف فرتة من الفرتات 

والت�ضعينات«  الثمانينات  »ال�ضبعينات، 

متعلقة  اأ�ضئلة  اىل  وباالإ�ضافة  عامة  واأ�ضئلة 

اأن امل�ضل�ضل �ضتعر�س حلقات اجلزء  مب�ضل�ضل »�ضوالف طفا�س« خا�ضة 

الثالث منه بعد انقطاع دام اربع �ضنوات على �ضا�ضة تلفزيون البحرين.

�ضا�ضة  على  يوم  كل  م�ضاء  من  العا�ضرة  ال�ضاعة  عند  الربنامج  ويعر�س 

تلفزيون البحرين وت�ضل جوائز الربنامج اإىل 500 دينار بحريني.

 ،AK studios الربنامج من انتاج  احمد الكوهجي ويو�ضف احمد الكوهجي

تقدمي �ضيماء رحيمي، اعداد �ضكينة الطوا�س واحمد جناحي، ا�ضراف عام بدر حممد، 

م�ضاعد امل�ضرف العام اأمني عبدالعزيز واالإخراج لنزار بوهزاع.

اأما بالن�ضبة الذاعة البحرين في�ضتمر برنامج »الالتري« االذاعي يف التوا�ضل 

مع امل�ضتمعني وذلك لل�ضنة اخلام�ضة على التوايل، حيث يبث الربنامج عند ال�ضاعة 

عبداهلل  عماد  وتقدمي  اإعداد  من  والربنامج  م�ضاء  ع�ضرة  احلادية  وحتى  التا�ضعة 

و�ضيما العريفي.

عاداتنا  وي�ضمل  ال�ضعبي  باملوروث  عالقة  لها  اأ�ضئلة  الربنامج  ويطرح 

واأهم  وحكمنا  اأمثالنا،  اإىل  باالإ�ضافة  املميزة،  البحرينية  ومفردتنا  وتقاليدنا 

الق�ض�س التاريخية التي حدثت على اأر�س البحرين، ويهدف برنامج »الالتري« 

اإىل تذكري اجليل احلايل مبا مت ن�ضيانه ويدفعه للتعرف على تاريخه، كما �ضيبث 

الربنامج فقرة للباحث البحريني حممد جمال الذي �ضيطرح يف كل حلقة �ضوؤال 

تراثي ليجيب عليه امل�ضتمع.
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عدد خاص بمناسبة
شهر رمضان المبارك

الفنان عباس الموسوي يسترجع ذكرياته مع األسواق الشعبية في رمضان:

أسواقنا تمثل موروثنا الثقافي وتعكس 
هويتنا الوطنية 

ح�سني املرزوق:

وا�سواق  فيه،  تتواجد  الذي  البلد  وتقاليد  عادات  تعك�س  فهي  بلد،  لكل  ثقافياً  موروثاً  ال�سعبية  اال�سواق  ت�سكل 

البحرين ال�سعبية كانت وما زالت تعك�س الهوية الوطنية احلقيقية ململكة البحرين، ويعود �سبب �سهرة وازدهار هذه 

اال�سواق اىل املكانة التاريخية للبحرين بني باقي دول اخلليج والعامل اىل جانب موقعها اجلغرايف اال�سرتاتيجي الذي 

كان ومازال من اهم املحطات التجارية املهمة بالن�سبة ملختلف جتار العامل، ويف �سهر رم�سان املبارك ي�سود اال�سواق 

ال�سعبية طابعاً خا�ساً بهذا ال�سهر الكرمي، وكذلك هو احلال بالن�سبة ملختلف املنا�سبات اذ ميكن للم�ستهلك التعرف على 

املنا�سبات من خالل زيارته لال�سواق ال�سعبية كونها توفر كافة م�ستلزمات املنا�سبات مبختلف متطلباتها.
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الفنان  مع  حتدثنا  الثقايف،  وموروثها  ال�ضعبية  اال�ضواق  اهمية  عن  وباحلديث 

ب�ضرد  وقام  وال�ضباب  ال�ضغر  مرحلة  اال�ضواق يف  هذه  عا�ضر  الذي  املو�ضوي  عبا�س 

جتربته وذكرياته يف هذه اال�ضواق التي تعك�س املوروث الثقايف للبحرين حيث قال: 

»يف مرحلة الطفولة كنت اتوجه انا واخوتي ل�ضوق املنامة حيث كنا نقوم ببيع »النخي، 

الباجلة واللوبة« التي تقوم بتح�ضريها الوالدة على مدار العام واذا حل �ضهر رم�ضان 

تقوم الوالدة بطهي املاأكوالت اخلا�ضة بهذا ال�ضهر الف�ضيل ونقوم نحن ببيعها اىل جانب 

»النخي، الباجلة واللوبة«.

وقد كان ال�ضهرالكرمي فر�ضة لبيع املنتجات امل�ضنعة يف املنزل خ�ضو�ضاً يف �ضوقي 

االربعاء واخلمي�س »�ضوق املنامة و�ضوق اخلمي�س«، كما كنت اي�ضاً اقوم مب�ضاعدة جدي 

الذي ميتلك دكاناً لبيع الفواكه يف �ضوق املنامة حيث كانت الدكاكني مرتبة ب�ضكل منتظم 

اي�ضاً  واللحوم  واال�ضماك  معينة،  منطقة  يف  واخل�ضار  الفواكه  بيع  دكاكني  فيه  تكون 

واحللويات واملالب�س والذهب كلها بجانب بع�ضها ب�ضكل مرتب على عك�س ما نراه االآن.

ويف تلك الفرتة كانت اال�ضواق تكتظ بالباعة املتجولني من خمتلف مناطق البحرين الذين 

الرغم من  الفرتة ي�ضودها اخلري على  املنامة لبيع ب�ضائعهم وقد كانت تلك  يق�ضدون �ضوق 

�ضعوبة احلفاظ على الب�ضائع التي قد حتتاج لثالجات حلفظها كاال�ضماك واللحوم واخل�ضار 

و�ضعوبة نقلها، حيث كان الباعة يرتكون الب�ضاعة التي ال تباع يف امل�ضاء حتى ي�ضتفيد منها 

اذا احتفظ بها وليتمكنوا من العودة ملناطقهم عن  انها �ضتف�ضد  اذ  االآخرون من دون مقابل 

طريق احلافالت ب�ضكل ا�ضهل حيث كانت املوا�ضالت ال تتوافر كما هو احلال االآن«.

وتابع: »دخول �ضهر رم�ضان ميثل فرحة كبرية للجميع، وكان مو�ضماً لتناول االكالت 

ال�ضعبية التي كانت حت�ضر فيه فقط منذ بدايته وحتى نهايته، ومن اهم هذه االكالت التي 

يحر�س اجلميع على طبخها او �ضرائها من اال�ضواق ال�ضعبية: »الهري�س الذي كنت ا�ضاعد 

والدتي يف �ضربه، الرثيد، ال�ضاقو، اللقيمات، الع�ضلية، اخلنفرو�س، الكباب، البقالوة وخبز 

الرقاق«.

بل  فقط  احلاجيات  توفري  على  تقت�ضر  ال  ال�ضعبية  اال�ضواق  »كانت  وا�ضاف: 

رم�ضان  من  الن�ضف  ليلة  قبل  احتياجاتهم،  وتلبي خمتلف  للنا�س  ملتقى  كانت مبثابة 

»القرقاعون« يرتاد االهايل دكاكني »القرا�ضية« من اجل �ضراء املك�ضرات التي ال يختلي اي 

بيت منها على عك�س ما نراه الالآن من توزيع للنقود و«املينو« او »ال�ضب�س«، وقد كان 

البع�س يقوم بتوزيع احللويات يف ليلة »القرقاعون«، اما يف الفرتة التي ت�ضبق العيد 

باأيام فتكتظ اال�ضواق بالزبائن اي�ضاً من اجل �ضراء املالب�س اجلديدة واالحذية للب�ضها 

يف عيد الفطر املبارك واالحتفاظ بها حلني قدوم عيد اال�ضحى املبارك«.

وقال: »اال�ضواق متثل هوية ثقافية وتعك�س الهوية الوطنية ويجب احلفاظ عليها، 

اال�ضواق  اجناح  اجل  من  اجلهود  تت�ضافر  ان  يجب  ب�ضيط  مردودها  كان  وان  حتى 

اكرب  البحرين  وباب  تطويرها  املمكن  من  عريقة  ا�ضواقا  متتلك  فالبحرين  ال�ضعبية، 

املارين  مئات  ي�ضتوعب  البحرين  اهل  قلوب  ب�ضعة  كبرية  فتحة  له  باب  فهو  �ضاهد 

من دون ازدحام، فهذه اال�ضواق من اقدم اال�ضواق يف اخلليج وهناك الكثري من الذين 

�ضوق  يف  فنياً  معر�ضاً  امتلك  كوين  �ضخ�ضياً  ذلك  �ضهدت  وقد  زيارتها  على  يحر�ضون 

املنامة فاأنا اعترب ان تواجد املراكز الثقافية والفنية من املكمالت لال�ضواق ال�ضعبية جللب 

ال�ضواح واعطائهم الرغبة يف التعاي�س مع االجواء اخلا�ضة بالبالد«.

 فعلى �ضبيل املثال كنت يف املغرب مبنطقة اغادير وعندما ق�ضدت ا�ضواقها تعرفت على 

الهوية الوطنية اخلا�ضة باملغرب على الرغم من تعر�س ا�ضواقها ال�ضعبية لكوارث طبيعية 

اال انهم ا�ضتغلوها يف تن�ضيقها واعادة بنائها ب�ضكل مرتب ومنظم، وكما هو احلال يف بع�س 

الدول االوروبية التي حتر�س على املحافظة على ا�ضواقها ال�ضعبية والتي يق�ضدها الكثري 

من النا�س من اجل احل�ضول على املنتجات الزراعية الطازجة واالجبان والع�ضل، فالنا�س 

باأ�ضعار رخي�ضة ونحن  الطازجة  املنتجات  على  للح�ضول  اال�ضواق  هذه  التواجد يف  حتب 

منتلك فكرة م�ضابهة لفكرة هذه اال�ضواق االوروبية اال وهي فكرة �ضوق املزارعني الذي يوفر 

احت�ضان هذه  يتم  ان  امتنى  لذلك  اال�ضعار،  باأقل  املزروعة حملياً  الطازجة  للزبائن اخل�ضار 

التي  التجارية اجلامدة  املجمعات  الود واحلب والتوا�ضل على عك�س  التي ي�ضودها  اال�ضواق 

توفر ب�ضائع راقية ولكنها خالية من الروح البحرينية وغر�ضها جتاري بحت.
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استشارية التغذية العالجية ناريمان لطفي:

تجنبوا السهر 
و»المقليات«

وأكثروا من شرب الماء 

كتبت - فاطمة �سلمان: 

الدكتورة  العالجية  التغذية  ا�ست�سارية  اأكدت 

على  تعود  عظيمة  فوائد  لل�سيام  باإن  لطفي  نارميان 

على  ي�ساعد  انه  ومنها  كذلك  واملر�سى  العادي  ال�سخ�س 

اال�سابة  ن�سبة  وتقليل  الدم  يف  الثالثية  الدهون  تقليل 

امرا�س  وكذلك  ال�سرايني  وت�سلب  القلب  بامرا�س 

لدى  فاعل  دور  له  كما  االتهابية  غري  املفا�سل 

مر�سى االلزهامير والباركن�سون..

واأ�سارت اىل ان اف�سل نظام غذائي 

يف  يكمن  ال�سهر  لهذا  �سحي 

االأطعمة  تناول  من  التقليل 

نحو  واالجتاه  املقلية 

ال�سحية  الورقية  االطعمة 

من  وافرة  كميات  وتناول 

املياة لتجنب اجلفاف، واهمية 

التي  امل�سي  ريا�سة  ممار�سة 

الوزن  انقا�س  على  ت�ساعد 

كثريا وك�سب القوام الر�سيق..

ت�سرح  التالية  املقابلة  يف 

من  املزيد  نارميان  الدكتورة 

التغذية  عن  املهمة  التفا�سيل 

تقدم  كما  ال�سهر  هذا  يف  ال�سليمة 

املتاعب  لتجنب  مفيدة  ن�سائح 

ال�سحة  على  واملحافظة 

العامة.

عدد خاص بمناسبة
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[ على ماذا يجب ان حتتوي مائدة رم�سان؟

- مائدة االأفطارال�ضحية يجب ان حتتوي على عدة 

امور هامة جدا ومن اهمها ال�ضوربة وال�ضلطة ووجود 

طبق رئي�ضي قد يكون رز او ثريد وما �ضابه ذلك كما 

املقلية  االأطعمة  تناول  عن  االمكان  قدر  االبتعاد  يجب 

املف�ضل  فمن  رم�ضان  يف  م�ضتحبة  عادة  كانت  وان 

تناول نوع واحد يف كل مرة.

تجنب المقليات 
[ ما اأهم االطعمة التي يجب جتنبها او التقليل منها؟

االإمكان  قدر  جتنب  يجب  �ضابقا  ذكرت  كما   -

ت�ضبب  والتي  ه�ضمها  ي�ضعب  التي  االطعمة  تناول 

االطعمة  املثال  �ضبيل  على  ومنها  ه�ضمية  م�ضاكل 

واملايونيز  بالدهون  امل�ضبعة  الغنية  واالأطعمة  املقلية 

والق�ضطة والزبدة والكرمية والبهارات ب�ضكل عام.

[ ماذا عن الع�سائر املفرت�س االقبال عليها؟

- ب�ضراحة اف�ضل م�ضروب هو املاء وال �ضيء يغني 

عنه، الأن الع�ضائر حتوي كمية من ال�ضكريات التي ال 

احللويات  يتناول  العادة  يف  والنه  ال�ضائم  يحتاجها 

االإكثار  ال�ضهر  ال�ضائم يف هذا  بعد االفطار. لذلك على 

الذي  النق�س  لتعوي�س  االفطار  وقت  املاء  �ضرب  من 

التي حتوي  الع�ضائر  النهار وجتنب  له خالل  يحدث 

كميات من ال�ضكر والتي من �ضاأنها زيادة وزن ال�ضائم 

لي�س اإال..

هذا  تنا�سب  الريا�سة  من  معينة  انواع  هناك  هل   ]

ال�سهر؟

لل�ضحة  جدا  مهم  عن�ضر  الريا�ضة  ان  �ضك  بال   -

الذين  لال�ضخا�س  ال�ضهر  هذا  يف  وخا�ضة  العامة 

يرغبون يف انقا�س اوزانهم خالل �ضهر رم�ضان، حيث 

تالزم  اذا  ال�ضيام  ان  اأثبتت  قد  احلديثة  الدرا�ضات  اأن 

مع الريا�ضة قد ي�ضاعد يف �ضرعة انقا�س الوزن، علما 

ان ريا�ضة امل�ضي قد تكون االف�ضل وخا�ضة للمبتدئني 

وكذلك ميكن اال�ضرتاك يف النوادي ال�ضحية وممار�ضة 

يختار  الذي  املخت�س  املدرب  ا�ضراف  حتت  الريا�ضة 

الربنامج املنا�ضب لكل �ضخ�س.

مكافحة األمراض
[ ماذا عن االغذية العالجية التي تتنا�سب مع املر�سى 

يف هذا ال�سهر؟

اهمية  على  الدرا�ضات  توؤكد  عام  ب�ضكل   -

من  العديد  من  والوقاية  اجل�ضم  حلماية  اخل�ضروات 

كبرية  كمية  على  الحتوائها  وذلك  املزمنة  االمرا�س 

الفيتامينات واالمالح املعدنية وم�ضادات االك�ضدة  من 

من  العديد  من  وللوقاية  العامة  لل�ضحة  ال�ضرورية 

االمرا�س املزمنة.

وهذا ما ان�ضح به عموما جلميع املر�ضى هو االقبال 

على ال�ضلطات بكافة انواعها ملا حتوية من خ�ضروات 

متنوعة التي من �ضانها ان متد اجل�ضم باملواد الالزمة 

ل�ضحة االن�ضان ومكافحة االمرا�س املختلفة..

للمر�ضى  ال�ضيام  فوائد  من  بع�س  اذكر  ان  واود 

انه  ومنها  االخرية  العلمية  الدرا�ضات  اثبتتها  والتي 

يف  حت�ضل  ممتازة  تغيريات  هناك  ال�ضيام  وخالل 

واهمها  »اال�ضتقالب«  باالي�س  املتعلقة  الهرمونات 

من  العديد  يف  دورا  يلعب  الذي  االن�ضولني  هرمون 

االمرا�س املزمنة ومنها مر�س ال�ضكر.

اجلوع  هرمون  افراز  تنظيم  يف  دور  له  وال�ضوم 

»Ghrdin« الذي ينظم العالقة بني االح�ضا�س باجلوع 

�ضاأنه  ال�ضيام من  ان  الطاقة يف اجل�ضم، كما  وحترير 

الدم والذي  الثالثية يف  الدهون  ان ي�ضاعد على تقليل 

بدوره  وهذا  الدم  كل�ضرتول  م�ضتوى  على  ينعك�س 

القلب  بامرا�س  اال�ضابة  ن�ضبة  تقليل  يف  دورا  يلعب 

وت�ضلب ال�ضرايني، كما ان ال�ضيام ال�ضحي يقلل �ضرعة 

التاأك�ضد يف خاليا اجل�ضم ما ي�ضاعد على احلفاظ على 

التهابية  غري  املفا�ضل  امرا�س  بذلك  ويقلل  حيويتها 

.»Inflamation«

مر�س  من  يعاين  �ضخ�س  اي  ان  اذكر  ان  يبقى 

الطبيب  ي�ضت�ضريوا  ان  احلوامل  وكذلك  ال�ضكري  مثل 

الدرا�ضات  ان  رغم  ال�ضيام  ا�ضتطاعتهم  من  والتاكد 

النمو  هرمون  رفع  يف  فعال  تاأثري  لل�ضيام  ان  اأثبتت 

ما  وهو   »Human growth hormone« امل�ضمى 

يحفز حرق الدهون بطريقة ممتازة.

ال�ضيام  فائدة  عن  تتحدث  اآخرالدرا�ضات  اأن  كما 

لدى مر�ضى الزهامير والباركن�ضون ودوره يف ن�ضبة 

تقليل اال�ضابة بهما.

وجبات معتدلة 
[ حدثينا عن اأهم الو�سفات التي تقدمينها من اجل 

قوام متنا�سق؟

- اعتقد ان �ضهر رم�ضان الكرمي فر�ضة ممتازة ملن 

يريد انقا�س الوزن او احلفاظ على ر�ضاقته والو�ضفة 

ممار�ضة  اأهمية  مع  جدا  معتدلة  وجبات  بب�ضاطة  هي 

ت�ضاعد  التي  امل�ضي  ريا�ضة  ومنها  بانتظام  الريا�ضة 

القوام  واكت�ضاب  �ضريعا  الوزن  وانقا�س  اله�ضم  على 

الر�ضيق من خالل بع�س التمارين الريا�ضية يف االندية 

يحددها  ان  ال�ضخ�ضي  للمدرب  ميكن  والتي  املختلفة 

ح�ضب وزن ال�ضخ�س وطبيعة �ضحته العامة..

[ ما اأهم احللول لتجنب الوزن الزائد يف رم�سان؟

الوزن يف  ارتفاع  ا�ضباب  اهم  ان  نعي  ان  بد  ال   -

الطعام وتغري �ضاعات  تناول  االفراط يف  رم�ضان هو 

الوزن  زيادة  لتجنب  وعليه  احلركة  وقلة  النوم 

وال�ضحور  الفطور  وجبات  يف  االعتدال  مراعاة  يجب 

مهمة  نقطة  وهي  وكذلك  الريا�ضة  ممار�ضة  وحماولة 

الكثري  ان  نالحظ  النوم حيث  �ضاعات  تغري  عدم  جدا 

يف�ضل ال�ضهر حتى الفجر والنوم حتى �ضاعات متاأخرة 

هورمونات  يف  اختالط  اىل  يوؤدي  ما  وهذا  النهار  يف 

ارتفاع  اىل  بدوره  يوؤدي  والذي  »اال�ضتقالب«  االي�س 

الوزن.

شرب الماء 
[ ما هو اف�سل نظام غذائي �سحي لهذا ال�سهر؟

ال  رم�ضان  ل�ضهر  �ضحي  غذائي  نظام  اأف�ضل   -

يختلف عن الغذاء ال�ضحي الأي وقت اآخر عدا ان يكون 

لتقليل  املاء  من  كافية  كمية  �ضرب  على  اأكرث  الرتكيز 

احتمال التعر�س للجفاف، والغذاء ال�ضحي هو الغذاء 

املتوازن الذي يجب ان يحتوي كل العنا�ضر اال�ضا�ضية 

من بروتينات مثل اللحم او ال�ضمك او الدجاج واحلليب 

والبطاط�س  واالرز  اخلبز  مثل  والن�ضويات  ومنتجاته 

والدهون احلميدة مثل زيت الزيتون والزبدة الطبيعية 

وزيت  الزيتون  وزيت  واالفاكادو  النباتية«  »لي�س 

النارجيل باالأ�ضافة اىل اخل�ضروات والفواكه.

للصيام تأثير 
فعال في رفع 
هورمون النمو 

الذي يساعد 
على حرق 

الدهون

مرضى السكري 
والحوامل 

عليهم 
استشارة 

الطبيب قبل 
الصيام 

اإلكثار من 
شرب الماء 

والخضروات 
يحمي الجسم 

من األمراض 
المزمنة

يجب ممارسة 
الرياضة 

واالعتدال في 
وجبات الفطور 

والسحور 

[  دكتورة نارميان لطفي
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المالبس الشعبيه
في البحرين

واحلديثة   املميزة  بت�ساميمه  االأ�سواف  بيت  ي�ستهر 

للمالب�س ال�سعبية التقليدية البحرينية وكذلك باأجود اأنواع 

�سبعة  وله  وال�سماغات  والغرت  الراقية  الرجالية  االأقم�سة 

فروع منت�سرة مبملكة البحرين مبجمع ال�سيف والبحرين 

وجممع  بالرفاع  االإمناء  وجممع  مول  ومودا  �سنرت  �سيتي 

ال�سيف باملحرق ولولو هايرب احلد والفرع الرئي�سي مبنطقة 

العدلية. 

واليكم نبذة عن بع�س املالب�س ال�سعبية املتوفرة لديه

عدد خاص بمناسبة
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الثياب المطرزة 
املالب�س  اأقدم  من  املطرز  الثوب  يعترب 

ويف  للمنا�ضبات  امل�ضتخدمة  املميزة  ال�ضعبية 

بف�ضل  االآن  ولكن  باليد  تطرز  كانت  ال�ضابق 

التطور يف مكائن التطريز ميتلك بيت االأ�ضواف 

متيز  التي  التطريز  مكائن  تقنية  اأحدث 

ت�ضاميمها احلدثية واملبتكرة. 

البشت:
هو ا�ضهر االزياء العربية وهو رداء رجايل 

ال�ضوف ويلب�س يف  او  ي�ضنع من وبر اجلمل 

االعياد واملنا�ضبات. ويلب�س فوق الثوب وغالبا 

باألوان  وياأتي  الق�ضب  من  بخيوط  يطرز  ما 

متعددة. هناك انواع فاخرة من الب�ضوت متتاز 

معرفة  وتتطلب  التطريز  وجمال  ال�ضنع  بدقة 

وا�ضعة بفنون وا�ضول هذه احلرفة منها الب�ضت 

املم�ضط الحتوائه علي بع�س اخلطوط ال�ضبيهة 

كما  والف�ضة  الذهب  بخيوط  واملو�ضاة  بامل�ضط 

يلب�س معه الثوب ال�ضد املطرز بخيوط الق�ضب.

الدقلة والزبون:
هي عبارة عن رداء طويل مفتوح من االأمام 

يخاط  وهو  باأزرار،  الرقبة  فتحة  عند  ويغلق 

عادة من االقم�ضة ال�ضوفية مثل ملريني وال�ضال 

اأو ال�ضوف الك�ضمريي وهو ي�ضبه يف كثري من 

تفا�ضيله لبا�س )اجُلبة( اال�ضالمي. واحيانا يف 

منا�ضبات الزواج واالأعياد يلب�س عليه الب�ضت.

البخنق
ال�ضغريات  الفتيات  ت�ضتعمله  رداء  هو 

الزواج،  ل�ضن  و�ضولهن  قبل  للراأ�س  كغطاء 

من  االأعلي  الن�ضف  ليغطي  البخنق  وين�ضدل 

واملنا�ضبات  االعياد  يف  ارتداوؤه  ويكرث  البدن، 

ال�ضارة ويخاط البخنق من قما�س خفيف يغلب 

وزخارف  بنقو�س  ومطرز  اال�ضود  اللون  عليه 

من اخليوط الذهبية.

ثوب النشل:
ال�ضعبية  الن�ضائية  االزياء  ياأتي يف مقدمة 

املراأة  حتر�س  حيث  وا�ضالة،  واتقاناً  فنا 

املنا�ضبات  خمتلف  يف  ارتدائه  علي  البحرينية 

واملوالد وعند عودة  الزواج  كاالأعياد وحفالت 

الرجال من رحلة الغو�س.
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متثل املقاهي ال�ضعبية يف البحرين هوية املجتمع وملتقى كان يتداول 

فيها االأولون حكايات وذكريات ال�ضفر والغو�س واللوؤلوؤ ا�ضافة اىل دورها 

التي  ال�ضعبية  الباردة وال�ضاخنة واالأطعمة  امل�ضروبات  بيع  التقليدي يف 

بات حت�ضريها مقت�ضرا على هذه النوعية من املقاهي التي مازالت تقاوم 

يف  تنت�ضر  التي  احلديثة  املقاهي  بروز  رغم  واأ�ضالتها  لتميزها  التغيري 

خمتلف املجمعات التجارية واملناطق.

والعادات  ال�ضعبي  باملوروث  ترتبط  البحرين  يف  ال�ضعبية  فاملقاهي 

والتقاليد التي تاأ�ضلت يف املجتمع يف املا�ضي كما احلا�ضر واعتربت مكانا 

وقرى  مدن  تخلو  كانت  حيث  ال�ضاقة  احلياة  اأعباء  من  ومالذا  للتوا�ضل 

كانت  التي  املقاهي  هذه  غري  والت�ضلية  للرتفيه  اأماكن  اأية  من  البحرين 

منت�ضرة يف خمتلف املناطق وما توفره من اأدوات جذب ا�ضافة اىل خدماتها 

والراديو  ال�ضعبية  كاالألعاب  واالأطعمة  امل�ضروبات  تقدمي  غري  االعتيادية 

الذي كان نادرا يف وقت من االأوقات وكان اأحد اأهم عوامل اجلذب يف تلك 

الفرتة لتلقي االأخبار و�ضماع االأغاين املف�ضلة.

الرتاث  من  وجزءا  �ضمة  احلا�ضر  الوقت  يف  املقاهي  هذه  واأ�ضبحت 

واحلياة اليومية، كما باتت بع�س املقاهي التي مت حتديثها مع احتفاظها 

بوظيفتها التقليدية مكانا مف�ضال للعائالت البحرينية واخلليجية لتناول 

ما يف�ضلونه من االكالت ال�ضعبية التي تتقن هذه املقاهي اعدادها وطبخها 

والروب  والباجال  كالنخي  املتميزة  اللذيذة  وبنكهاتها  التقليدية  بالطرق 

وال�ضاي االأ�ضود وال�ضاي باحلليب املعروف مب�ضطلح هذه املقاهي »باملللة«.

ال�ضعبية  االأ�ضواق  املت�ضوقني يف  من  املعتادين  مرتاديها  اىل  وا�ضافة 

تعترب  التي  اخل�ضبية  املقاعد  على  الراحة  من  ق�ضط  اأخذ  يف�ضلون  الذين 

يف�ضلونه،  ما  لتناول  متيزها  التي  وال�ضمة  املقاهي  هذه  رموز  من  رمزا 

باتت اأي�ضا مق�ضدا للكثري من ال�ضياح واملقيمني من مرتادي ال�ضوق الذين 

جتذبهم االأماكن القدمية والرتاثية والتي من خاللها يتعرفون على اأزمنة 

ميكن  كثرية  اأحيان  ففي  حياتهم،  يف  ياألفوها  ومل  يعي�ضوها  مل  واأماكن 

م�ضاهدة جمموعات من هوؤالء وهم جال�ضني يف اأحد اأركان مقهى حاجي اأو 

عبدالقادر اأو عبدالرحيم يف �ضوق املنامة وهم يحت�ضون ال�ضاي ويتناولون 

الوجبات التي باتوا يعرفونها ويطلبونها باال�ضم.

ولعبت بع�س هذه املقاهي يف املا�ضي البعيد والقريب اأدوارا جمتمعية 

واقت�ضادية مهمة حيث كان النا�س يجتمعون فيها ويتداولون يف ق�ضاياهم 

لعقد  والتجار  االأعمال  رجال  فيه  يلتقي  مكانا  وكانت  العامة  و�ضوؤونهم 

ال�ضفقات املتعلقة ببيع و�ضراء اللوؤلوؤ والعقار واالأخ�ضاب. 

من  اهتماما  االأخرية  االونة  يف  ال�ضعبية  املقاهي  بع�س  لقيت  وقد 

الرتاثية  االأماكن  على  للحفاظ  التي و�ضعت خطة  والرتاث  الثقافة  هيئة 

ترميمها  اعادة  لتطويرها وحتديثها عن طريق  اأ�ضحابها  وذلك مب�ضاعدة 

وو�ضع ديكورات معا�ضرة لها مع احتفاظها بطابعها الكال�ضيكي ل�ضمان 

الزمن  وعبق  واأ�ضالتها  تراثها  على  واحلفاظ  اندثارها  وعدم  ا�ضتمرارها 

اجلميل.

زبائنها يف  وتخدم  االن  قائمة حتى  مازالت  التي  املقاهي  اأ�ضهر  ومن 

�ضوقي املنامة واملحرق هي:

مقهى حاجي
باب  من  اأمتار  بعد  وعلى  املنامة  قلب  يف  يقع  الذي  املقهى  هذا  بداأ 

البحرين ن�ضاطه يف نهاية اخلم�ضينات من القرن املا�ضي وكان قريبا جدا 

من فر�ضة املنامة حيث كانت تر�ضو ال�ضفن القادمة من دول اخلليج والهند 

لتجمع  منا�ضبا  مكانا  كان  لذلك  الب�ضائع،  من  حموالتها  لتفريغ  وغريها 

البحارة القادمني يف هذه ال�ضفن الأخذ الراحة وتناول ال�ضاي والطعام بعد 

عناء رحالت طويلة ت�ضتغرق اأ�ضابيع اأو اأ�ضهر يف البحر ا�ضافة اىل تبادل 

االأحاديث مع االأ�ضدقاء.

المقاهي الشعبية.. تراث وهوية وأصالة

[  مقهى حاجي
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املقهى مكانا  اأ�ضبح هذا  افتتاحه  اأكرث من 55 عاما على  وبعد مرور 

مف�ضال للعائالت البحرينية واخلليجية ومق�ضدا �ضياحيا يحر�س ال�ضياح 

اخلارجية  ديكوراته  وحتديث  تطويره  مت  اأن  بعد  ارتياده  على  االأجانب 

والداخلية واأ�ضبح معلما من معامل البحرين.

وح�ضب اأ�ضحاب هذا املقهى فانه بات ي�ضتقبل اأكرث من 600 زبون يف 

اليوم وقد يزداد هذا العدد يف االجازات والعطل الر�ضمية ويقدم امل�ضروبات 

ال�ضاخنة كال�ضاي واحلليب ا�ضافة اىل املاأكوالت ال�ضعبية.

مقهى عبدالقادر
ال�ضعبية  والدكاكني  احلوانيت  بني  ما  املنامة  �ضوق  و�ضط  يف  يقع 

وهو  اأكرث،  اأو  �ضخ�ضني  ملرور  تت�ضع  بالكاد  التي  ال�ضيقة  االأزقة  وو�ضط 

واالأطعمة  ال�ضاي  لتح�ضري  كمطبخ  �ضكنية  عمارة  مدخل  من  يتخذ جزءا 

اأو الزبادي، وحتتل كرا�ضي  ال�ضعبية اخلفيفة كالباجلة والنخي والروب 

ملدخل  ال�ضيق  الزقاق  جانبي  االأزرق  باللون  امل�ضبوغة  اخل�ضبية  املقهى 

العمارة.

ويعج هذا املقهى معظم فرتات النهار وحتى ال�ضاعة التا�ضعة م�ضاء 

العاملني  اال�ضيويني  العاملني  وخا�ضة  اجلن�ضيات  خمتلف  من  بالزبائن 

يف تلك املحالت، ويعمل يف هذا املقهى �ضاحبه عبدالقادر واأخواه �ضالح 

اأربعني  اأكرث من  املقهى منذ  انه يخدم يف هذا  وعبداهلل، ويقول عبدالقادر 

عاما.

باأنواعه  ال�ضاي  يقدم  كان  اأن  فبعد  املقهى  بتطوير  قام  اأنه  وي�ضيف 

وبع�س االأكالت ال�ضعبية بات يقدم وجبات اللحم والدجاج والرز يف وقت 

الظهرية وامل�ضاء وذلك بعد اأن ا�ضتاأجر حمال �ضغريا مال�ضقا للمقهى يت�ضع 

لعدد حمدود ال يتعدى ثمانية اأ�ضخا�س يف وقت واحد.

وي�ضتذكر عبدالقادر املا�ضي ويقول انه يعرف الكثري من التجار الذين 

كانوا ميلكون حمالت يف تلك الفرتة وا�ضفا اياها باحلقبة الذهبية حيث 

الذين يحر�ضون على اجللو�س على  البحرينيني  التجار كانوا من  معظم 

مقاعد هذا املقهى لتناول ال�ضاي قبل فتح دكاكينهم يف ال�ضباح.

مقهى بابا طاهر
ويقع على بعد خطوات قليلة من باب البحرين وا�ضتهر هذا املقهى بني 

موظفي البنوك وال�ضركات القريبة منه حيث يذهبون اليه وقت الظهرية 

لتناول الغداء ل�ضهرته يف تقدمي االأطباق البحرينية ال�ضهرية كاملجبو�س 

والرز مع ال�ضمك املقلي.

مقهى أحمد عبدالرحيم
يعترب من اأقدم املقاهي ال�ضعبية يف �ضوق املنامة واأ�ضبح هذا املقهى 

الذي يقع على �ضارع التجار قبالة فندق ديلمون مالذا للكثريين من كبار 

ال�ضن واملتقاعدين الذين يجدون فيه راحتهم وهو الوحيد يف ال�ضوق الذي 

يظل مفتوحا حتى �ضاعات متاأخرة من الليل حيث متتلئ مقاعده املنت�ضرة 

يف داخل املقهى وخارجه على ر�ضيف ال�ضارع العام بالزبائن الذين ياأتون 

اليه يف هذه االأوقات الحت�ضاء ال�ضاي وتناول الوجبات ال�ضعبية اخلفيفة، 

املناف�ضة  حيث  الورق  لعب  طويلة يف  �ضاعات  املقهى  هذا  رواد  ومي�ضي 

ال�ضديدة والتحدي بني املناف�ضني فيما يتبادل الرواد االخرون احلديث عن 

اأخبارهم واأخبار اأ�ضدقائهم وال�ضوق واالأ�ضعار واأحوال الطق�س.

قهوة بوخلف
وهي من اأهم واأقدم املقاهي ال�ضعبية التي مازالت موجودة يف مدينة 

للرتاث  رمزا  واأ�ضبحت  عاما   75 من  اأكرث  عن  عمرها  ويزيد  املحرق 

واالأ�ضالة لهذه املدينة العريقة.

احلي،  ذلك  اقامتها يف  التي متت  الرتاثية  البيوت  تقع مبدخل  وهي 

واملثقفني  والفنانني  بالرتاث  املهتمني  من  كبري  عدد  املقهى  هذا  ويزور 

واالأدباء.

واليزال هذا املقهى يحتل مكانة مرموقة يف اأذهان اأهل املحرق الذين 

وتبادل  الراحة  الأخذ  فيه  يلتقون  كمكان  طويلة  ل�ضنوات  به  ارتبطوا 

واملاأكوالت  امل�ضروبات  من  وغريها  ال�ضاي  وتناول  واالأخبار  االأحاديث 

التقليدية.
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مدفع اإلفطار

تقليد 
رمضاني 

ورمز تاريخي 
عريق

وزارة  فتقوم  عاداته،  واأحد  الف�ضيل  ال�ضهر  هذا  رموز  من  رمزا  ي�ضكل 

الداخلية منذ �ضنني طويلة بو�ضع مدافع االإفطار يف خمتلف حمافظات اململكة، 

فرنى املواطنني واملقيمني وهم يتجمعون بالقرب من تلك املدافع لي�ضمعوا �ضوت 

طلقته خ�ضو�ضاً اأن دويه يدخل الفرح اإىل قلوب املوؤمنني املجتمعني قبيل موعد 

االإفطار حول املائدة، واأل�ضنتهم تدعو ربهم اىل تقبل �ضيامهم وقيامهم

اأنه  باعتبار  والتاريخية،  االإن�ضانية  املعاين  من  الكثري  الرمز  هذا  ويحمل 

اأ�ضبح تقليداً رم�ضانياً، حتر�س غالبية الدول العربية واالإ�ضالمية على التم�ضك 

مبواقيت  ال�ضائمني  الإعالم  ملحتني  و�ضرورة  حاجة  كانت  املا�ضي  ويف  به 

املتاحة  الوحيدة  الو�ضيلة  وقتذاك  كان  الأنه  واالإم�ضاك،  وال�ضحور  االإفطار 

لال�ضتدالل على تلك املواقيت، خ�ضو�ضاً قبل اأن جتهز ماآذن امل�ضاجد واجلوامع 

والبعيد،  القريب  اإىل  املرفوع  االذان  تو�ضل  اأ�ضبحت  التي  ال�ضوت  مبكربات 

واأي�ضاً قبيل تطور تقنيات االت�ضال و�ضيوع اأجهزة الراديو والتلفزيون.

مدفع  تقليد  ن�ضاأة  اأ�ضول  حول  التاريخية  الروايات  ت�ضارب  رغم  وعلى 

م�ضرية  كانت  الفكرة  بداية  اأن  املوؤكد  اأن  اإال  رم�ضان، 

تقليد  اأن  اإىل  ت�ضري  تاريخية  درا�ضات  فهنالك  املن�ضاأ. 

مدفع رم�ضان بداأ عام 1811 م يف زمن وايل م�ضر 

حممد علي با�ضا، حينما امتلك جي�ضه مدافع حديثة 

امل�ضتودعات  على  القدمية  باإحالة  فاأمر  ال�ضنع، 

كتذكار النت�ضاره،  القلعة  منها يف  وو�ضع واحد 

و�ضودف يف اأحد اأيام رم�ضان اأن اأطلقت من القلعة 

اأن  امل�ضريون  املغرب، فظن  اأذان  مع  مدفعية  طلقة 

فابتهجوا  االإفطار،  موعد  بحلول  الإبالغهم  كان  هذا 

اأمر  احلني  ذلك  ومنذ  ل�ضكره.  املواكب  و�ضرّيوا  لذلك 

وايل م�ضر باإطالق املدافع مع اآذان املغرب وعند 

اأ�ضبح تقليداً متبعاً خالل �ضهر  االإم�ضاك، حتى 

رم�ضان.
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