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تتضمن الباقة:

تمويل دون دفعة أولية  -
ضمان وخدمة لمدة 5 سنوات  -

خدمة مساعدة على الطريق لمدة 5 سنوات  -
تسجيل وتأمين مّجانيين  -

تظليل مّجاني للنوافذ  -

كريمة بقدراتها

دون دفعة أولية
 اآلن هي فرصتك للحصول على السيارة التي ستنطلق 

بك إلى عالم المغامرات الرائع. احصل على إحدى
 سيارات الند روڤر خالل الشهر الفضيل، وانطلق 

إلى آفاق جديدة من الفخامة والتمّيز.

تفضل اليوم بزيارة السيارات األوروبية لمعرفة المزيد.

السيارات األوروبية
هاتف: 460 460 17 973+

landrover-me.com/euromotors

ُتطبق الشروط واألحكام.













االفتتاحية

�أنحاء  جميع  يف  �مل�سلمون  ي�ستعد  �لذي  رم�سان  �سهر  �ملبارك،  �ل�سهر  �إنه 

وميلأ  �لإميانية  و�أجو�ئه  بربكاته  ليغمرنا  قليلة  �أيام  بعد  ل�ستقباله  �لعامل 

�سبحانه وتعاىل  �هلل  �لذي فر�سه  و�ل�سيام  �لغفر�ن  �سهر  بنوره، هو  قلوبنا 

على عباده مل�ساعفة �حل�سنات و�أعمال �خلري و�لرب للمحتاجني و�ملعوزين .

ياأتي هذ� �ل�سهر �لكرمي كل عام ليجدد فينا �لأمل لك�سب �لتوبة و�لثو�ب 

من �هلل من خلل �حلر�ص على �ل�سوم و�ل�سلة و�أد�ء �لو�جبات وتقوية 

�إمياننا وتكفري ذنوبنا، و�ل�سيء �ملفرح يف هذ� �ل�سهر هو �ملبادر�ت �لتي 

يتبناها �سباب هذ� �لوطن من خلل م�ساريعهم �خلرية �لعديدة �لتي 

تهدف �إىل تعزيز روح �لتكافل و�لتلحم �لجتماعي. 

�لأ�سرة  �أفر�د  جلميع  و�لفرح  �لبهجة  �سهر  �ل�سهر  هذ�  يعد 

و�لأ�سدقاء،  �إذ يزد�د �لتو��سل من خلل تبادل �لزيار�ت و�لجتماع 

حول مو�ئد �لإفطار و�لغبقات و�ل�سهر�ت �لرم�سانية، كما ي�ساهم 

يف تقوية �لرو�بط �لجتماعية ويعزز �لتعاي�ص بني �أفر�د �ملجتمع من 

خلل �سلة �لرت�ويح �أو ح�سور �لدرو�ص �لدينية وحلقات �لذكر �أو 

ح�سور �ملجال�ص �مل�سائية.

وقد �أ�سبحت هذه �ملجال�ص �ملنت�سرة يف كل قرى ومدن �لبحرين 

ملتقى �سر�ئح �ملجتمع كافة �لتي حتر�ص على �رتيادها لتبادل �لتهاين 

و�لتربيكات بال�سهر �لكرمي، وبوتقة لرت�سيخ �لرت�بط �ملجتمعي وتقوية 

فيها،  تدور  �لتي  و�لنقا�سات  �حلو�ر�ت  خلل  من  بينهم،  �لتو��سل  ج�سور 

و�أ�سبح  �ملجتمع،  ق�سايا  وجميع  و�لجتماعية  �لقت�سادية  �ملو�سوعات  تتناول  �لتي 

لفتا يف �لآونة �لأخرية �نت�سار �ملجال�ص  �لن�سائية يف هذ� �ل�سهر �لتي يتم فيها مناق�سة 

�مل�سائل �لتي تهم �ملر�أة و�لظو�هر �لجتماعية �مل�ستجدة و�لتحديات �لتي تو�جه �لأ�سرة 

�لبحرينية و�ملر�أة �لعاملة.

ونحن نوؤدي فري�سة �ل�سوم يف هذ� �ل�سهر يجب عدم ن�سيان ن�سائح وتعليمات 

�لأطباء و�أخ�سائيي �لتغذية، خا�سة للذين يعانون من �أمر��ص مزمنة، وذلك باللتز�م 

بالنظام �لغذ�ئي �ل�سحي �ملتو�زن لتجنب �مل�ساعفات �لتي تنتج عن �ل�سوم وعدم تناول 

�لأدوية يف �لنهار، وخا�سة مر�سى �ل�سكر و�رتفاع �سغط �لدم و�أمر��ص �لقلب.

نتمنى لكم �سياما مقبول و�أن يعيد �هلل �ل�سهر �لف�سيل و�أيامه �ملباركة عليكم باخلري 

و�ل�سحة و�لعافية.
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إشراف:
جليل عمر

تصميم وإخراج:
إبراهيم بدر

التسويق واإلعالنات:
»AdLine« شركة الناشر

هاتف: 17581269

المراسالت:
مؤسسة األيام للنشر - »ملحق 

بانوراما الشباب«
ص.ب: 3232 - المنامة - البحرين
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من خالل اإللتزام بنظام غذائي صحي متوازن 

د. أمل الغانم: للصيام دور مهم في 
تنظيم السكر في الدم

فاطمة �سلمان:

 

ال�سكري  اأمرا�ض  واإخ�سائية  العائلة  طب  ا�ست�سارية  الغامن  اأمل  الدكتورة  اأكدت 

واحلا�سلة على البورد العربي والإيرلندي يف طب العائلة وماج�ستري يف اأمرا�ض ال�سكري 

من اأدنربه على اأن �سهر رم�سان يعد فر�سة ثمينة ملر�سى ال�سكري وذلك ملا لل�سيام من 

دور يف تنظيم ال�سكر بالدم وخا�سة مر�سى ال�سكري املعتمديني على احلمية اأو الأدوية 

)الأقرا�ض( يف عالج ال�سكر...

واأو�سحت باأنه يجب ا�ستغالل ال�سهر الكرمي ل�سالح مر�سى ال�سكري وعدم 

الإكثار من تناول الأطعمة الد�سمة اأو كثرية ال�سكريات لأن هذا ال�سهر 

ي�سهد اأي�سا اأكرث امل�ساعفات ملر�سى ال�سكر ومنها انخفا�ض اأو 

�سحية  م�ساكل  اىل  يوؤدي  مما  بالدم  ال�سكر  معدلت  اإرتفاع 

ارتفاع معدل  ال�سكريه يف حال  الكيتونيه  الأحما�ض  مثل 

ال�سكر اأو حدوث اإنخفا�ض حاد يف معدل ال�سكر بالدم 

احلادة  امل�ساعفات  وهذه  الإغماء  اىل  يوؤدي 

حتدث غالبا عند مر�سى ال�سكري النوع 

اإبر  على  املعتمد  الثاين  النوع  اأو  الأول 

الأن�سولني.
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وتن�سح �لغامن مر�سى �ل�سكري ب�سرورة مر�جعة طبيبهم �ملخت�ص 

خطة  لو�سع  وكذلك  �سومهم  �إمكانية  من  للتاأكد  رم�سان  �سهر  قبل 

علجية خا�سة ب�سهر رم�سان �لف�سيل مع �سرورة �للتز�م بنظام غذ�ئي 

للأ�سخا�ص  خا�ص  ب�سكل  �ملطلوبة  �لأمور  من  يعد  �لذي  ومتو�زن  �سحي 

�مل�سابني بال�سكري.

و�سددت كذلك على مر�سى �ل�سكري �جتناب تناول كميات كبرية من 

�لطعام يف وجبة �لإفطار �أو تناول �أغذية بها ن�سبة عالية من �لدهون �أو 

�لكربوهيدر�ت، وعليهم عو�سا عن ذلك �أن يبد�أو� بتناول كمية �سغرية 

�مت�سا�سه  للج�سم  وميكن  �لب�سيطة،  بالكربوهيدر�ت  غني  غذ�ء  من 

ب�سرعة، مثل �لتمر �أو �حلليب.

كما ن�سحت مر�سى �ل�سكري كذلك بتاأخري وجبة �ل�سحور بقدر �لإمكان، 

ويف�سل تناولها قبل �لفجر مبا�سرة، وي�ستح�سن �أن حتتوي على �أغذية غنية 

لأن  وذلك  و�خل�سرو�ت،  �لكاملة،  �حلبوب  خبز  مثل  �ملعقدة،  بالكربوهيدر�ت 

�لكربوهيدر�ت �ملعقدة وميت�سها، وهذ� يبقي  �جل�سم ياأخذ وقتا طويل لكي يه�سم 

�جل�سم مزود� بالطاقة لأطول فرتة ممكنة من �لنهار.

�لعاد�ت  من  مبجموعه  �للتز�م  �أهمية  على  �أكدت  �ملر�ص  م�ساعفات  ولتجنب 

�ل�سحية خلل �سهر رم�سان ومنها �أخذ ق�سط كاٍف من �لنوم و�للتز�م باأخذ �لأدوية كما 

و�سفها �لطبيب �ملخت�ص و�لعتماد على �لغذ�ء �ل�سحي و�أخذ �لوجبتني وجبة �لفطور 

ووجبة �ل�سحور لتفادي هبوط �ل�سكر يف نهار �سهر رم�سان و�لكثار من �سرب كميات 

كافية من �ملاء و�ل�سو�ئل لتفادي �جلفاف، و�أخري� ممار�سة �لريا�سة و�لبتعاد عن �خلمول، 

ووجبة  �لإفطار  وجبة  بني  �لتي  �لفرتة  هي  �لريا�سة  ملمار�سة  �لأوقات  �أن�سب  �أن  منوهة 

�ل�سحور.

خطة عالجية 
و�أ�سارت �لغامن باأنه على جميع مر�سى �ل�سكر قبل �سهر رم�سان 

زيارة �لطبيب �ملخت�ص وذلك لو�سع �خلطة �لعلجية �خلا�سة بال�سهر 

�لطبيب �ملخت�ص بهم من  �ل�سكري عليهم مر�جعة  �أن مر�سى  �لف�سيل قائلة 

من  و�لتاأكد  �ل�سيام  على  قدرته  من  و�لتاأكد  رم�سان  �سهر  قبل  �ملعاينة  �أجل 

عدد نوبة هبوط �ل�سكر �أو �رتفاع معدلت �ل�سكر بالدم �إن 

وجدت وكذلك ملعرفة �أدوية �ل�سكر وعددها وهل �ملري�ص 

يعاين من �أي م�ساعفات �ل�سكر �ملزمنة مثل �أمر��ص �لقلب 

�أو �عتلل �سبكية �لعني �أو �لف�سل �لكلوي �أو �لأقد�م �ل�سكرية.

حدوث  تفادي  �ساأنها  من  �لأمور  تلك  كل  قائلة:  وت�سيف 

م�ساعفات �ل�سكر �حلادة وهي هبوط �ل�سكر وعندما يكون قيا�ص �ل�سكر 

بالدم 3.9 ملم / لرت لبد من �أن يفطر �ملري�ص، يف �ملقابل لو كان معدل 

�أن يفطر لأن  �ملري�ص  بالدم 16.7ملم / لرت كذلك نن�سح  �ل�سكر 

حدوث  �إىل  يوؤدي  قد  �أو  �جلفاف  �ىل  يوؤدي  وقد  مرتفع  �ل�سكر 

�ملر�سى  لدى  �ل�سكري(  )غيبوبة  �ل�سكري  �لكيتوين  �حلما�ص 

�مل�سابني بالنوع �لأول من �ل�سكري.

قياس مستوى السكر
�لنوع  �ل�سكر  �ل�سكر بالدم وخا�سة ملر�سى  وتو��سل ونن�سح بقيا�ص م�ستويات 

�سكر  م�ستوى  وقيا�ص  �لعلج  يف  �لأن�سولني  �إبر  على  �ملعتمد  �لثاين  �لنوع  �و  �لول 

يتعاجلون  �لذين  للمر�سى  خا�سة  ب�سفة  �سرورًيا  يعد  وهذ�  �ليوم،  �ساعات  طو�ل  �لدم، 

�أربع مر�ت يف �ليوم، على �لأقل  بالأن�سولني، ونحن نن�سح بفح�ص م�ستويات �سكر �لدم، 

)من 10:00 �سباحا �إىل 11:00 �سباحا.( ومن )03:00 م�ساء �إىل 04:00 م�ساء( وبعد 

�رتفاع يف  �و  هبوط  لتفادي حدوث  وذلك  مبا�سرة  �ل�سحور  وقبل  �لإفطار  من  �ساعات   3

معدلت �ل�سكر بالدم.

على مريض 
السكري 
مراجعة 

طبيبه لوضع 
خطة عالجية 

للصوم

تجنب تناول 
الوجبات 
الدسمة 
وكميات 

كبيرة من 
الطعام

تناول وجبة 
السحور 
ضروري 

لتفادي اإلغماء 
خالل النهار
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»هوم سنتر« 
�إفطار  وو�سفات  للديكور  ون�سائح  للهد�يا  �أفكاًر�  رم�سان  كاتالوج  يت�سمن 

�سهية

تعتزم هوم �سنرت، �أكرب �سل�سلة ملتاجر �مل�ستلزمات �ملنزلية يف �ملنطقة، �إطلق 

�ملبارك عرب  رم�سان  �سهر  لعام 2017 خلل  نوعه  من  �لفريد  منتجاتها  كتالوج 

جميع متاجرها. و�سيحتوي �لكتالوج، �مل�ستوحى من روح �لعطاء على 28 �سفحة 

تقدم ت�ساميم د�خلية ملهمة باألو�ن ملكية تتنوع بني �لأرجو�ين و�لأبي�ص و�لف�سي 

و�لذهبي، مع �لعديد من �أفكار �لهد�يا �لر�ئعة وو�سفات �لإفطار �ل�سهية.

�ملذهلة يف  �لرم�سانية  �سنرت جمموعتها  هوم  �أطلقت  �ملنا�سبة،  بهذه  و�حتفالً 

وخيار�ت  �أر�بي�سك،  و�إك�س�سو�ر�ت  �أثاث مميزة،  قطع  من  �ستتاألف  و�لتي   ،2017

�إنارة �حتفالية، و�أدو�ت للمائدة، ف�سل عن �أدو�ت �ملطبخ �لأ�سا�سية.

و�إذ تتج�سد فرحة �لعطاء باأ�سمى معانيها خلل �سهر رم�سان من خلل تبادل 

�لهد�يا، ميكن للمت�سوقني �لختيار من بني جمموعة و��سعة من �لأطباق �ملزخرفة، 

و�سناديق �حللي �لأنيقة، وحاملت �ل�سموع ذ�ت �لت�ساميم �لفنية �لأنيقة، و�لكثري 

غري ذلك. كما ميكن للعملء �سر�ء بطاقات �لهد�يا �لرم�سانية من �ملتجر طو�ل �ل�سهر 

�ملبارك لكي يتمكن �أحباوؤهم من �حل�سول على �لهدية �ملثالية خلل هذ� �ملو�سم.

وقال ميدريك باين، �لرئي�ص �لتنفيذي لهوم �سنرت: »�سهر رم�سان هو منا�سبة 

مثالية للحتفال بفرحة �لعطاء �لتي ت�سكل �ملو�سوع �لرئي�سي للكاتالوج �جلديد. 

تعك�ص  �لتي  �لت�سميم  ون�سائح  �ملميزة  �لهد�يا  و�أفكار  �مللهمة  �لقطع  خلل  فمن 

�حتياجات وتف�سيلت �مل�ستهلكني يف �ملنطقة، يقدم �لكتالوج كل ما يحتاجه �لعملء 

لتجعل منزلهم مميًز� خلل �ل�سهر �ملبارك«. 

مائدة  »�ساركنا  �إفطار  ماأدبات  لتنظيم  �سنرت  هوم  تخطط  ذلك،  �إىل  بالإ�سافة 

�لإفطار« طو�ل �ل�سهر �ملبارك بالتعاون مع موؤ�س�سات خريية. وت�سعى هوم �سنرت 

من خلل ��ست�سافة هذ� �حلدث �إىل �لتاأكيد على �أهمية م�ساركة �لفرحة و�للحظات 

�ملميزة.

تحتفل بفرحة العطاء في رمضان عبر كاتالوج منتجاتها الجديد لعام 2017
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اقضي أمتع األوقات خالل شهر رمضان 
المبارك مع ليالي »أروما«

�أوقات  و�لأ�سدقاء  �لعائلة  فيه  تق�سي  �لذي  »�أروما«  ومقهى  تاأتي يف مطعم  �لليلية  رم�سان  روحانية 

�أف�سل �لأكلت و�مل�سروبات يف جو ي�سوده �ملرح لتتخلد هذه  ممتعة لذكريات ل تن�سى حيث �سيتقا�سمون 

�لذكريات معهم.

ومع غروب �ل�سم�ص دلل نف�سك مع فنون �لطبخ �إ�سافة لت�سكيلة و��سعة من �ملقبلت و�حللويات، ويف 

بقية �لليل ��ستمتع بالعزف �ملو�سيقي �حلي مع �أعذب �لأ�سو�ت �لعربية، و�إذ� رغبت بالتجمع مع �أ�سدقائك 

على �نفر�د قم بحجز �حدى �لغرف �خلا�سة �ملزودة بجهاز تلفزيون، و��ستمتع بالأطباق �ل�سهية و�ملرطبات 

مع �ملو�سيقى خلل �سهر رم�سان �ملبارك يف ليايل مطعم ومقهى »�أروما«.
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وقر�ها  مدنها  يف  �لبحرين  �أهل  يحتفل 

�لحتفال  وهو  بالقرقاعون  �لقدم  منذ 

وذلك  رم�سان  �سـهر  بانت�سـاف  �خلا�ص 

من  �لقرقاعون  باأنا�سـيد  �لتغني  خلل  من 

يف  �لأحياء  يجوبون  �لذين  �لأطفال  قبل 

ويطرقون  �لأكيا�ص  ويحملون  جمموعات 

�لأبو�ب للح�سول على �ملك�سر�ت و�حللويات 

ما يحملون  عادة  �لذين  �لبيوت  �أ�سحاب  من 

�لقرقاعون يف �سلة كبرية م�سنوعة من �سعف 

�ملك�سر�ت  من  خليط  بد�خلها  يو�سع  �لنخيل 

�ملجفف  و�لتني  و�جلوز  �ل�سود�ين  �لفول  من 

�إىل  جانب بع�ص �حللويات.

�أهازيج  عن  �لبنات  �أنا�سيد  وتختلف 

�أن�سودة  �لأولد فى ليلة �لقرقاعون، فللبنات 

يا  عليكم  عادت  »قرقاعون  هي  خا�سة 

�ل�سيام..عطونا �هلل يعطيكم بيت مكة يوديكم 

فريددون  �لأولد  �أما  �ملعمورة«..  يا  مكة  يا 

يا  ولدهم  »�سلم  هي:  جد�ً  ق�سرية  �أهزوجة 

�هلل.. خله لمه يا �هلل،   يجيب �ملكده ويحطها ي 

ح�سن �أمه.. يا �سفيع �لأمه«.

وليز�ل هـذ� �لحتفال يقام �ىل يومنا هذ� 

حيث ي�سارك يف هذ� �لحتفال �ل�سغار و�لكبار 

بهذ�  �ملهنئني  ل�ستقبال  �لبيوت  وت�ستعد  معا 

�لحتفال ��سافة �ىل �عطاء �لطفال �ملك�سر�ت 

�ليوم  �لبيوت  بع�ص  تقدم  كما  و�حللويات 

�لدمى و�للعب و�لهد�يا �ملختلفة لزيادة بهجة 

�لأطفال.

القرقاعون
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[ هل تقومني بت�سميم �لعبايات وتف�سيلها؟

�أنا بت�سميم �لعبايات، و�مل�سغل يقوم بخياطتها  �أقوم  - نعم، 

وتنفيذها يل.

[ كيف تنمني موهبتك يف جمال �لت�سميم؟

- من خلل �لطلع ومتابعة كبار �مل�سممني ب�سكل عام، �إ�سافة 

ملتابعتي لكل ما هو جديد بال�سوق حيث �ساعدتني �ملتابعة يف �سقل 

موهبتي ومن ثم منت موهبتي فقمت بتطبيقها على ت�ساميمي من 

�لعبايات، ويعود ذلك لع�سقي �لكبري للعبايات فارتد�وؤها ي�سيف 

للفتاة �خلليجية �طللة متيزها وتربز هيبتها.

[ ملاذ� �خرتت ��سم �لرمي رويال؟ 

�سهل  وكونه  ��سمي  لفظ  �إىل  �لأقرب  �لرمي  ��سم  �خرتت   -

�حلفظ ليحمل ��سم ت�ساميمي، �أما رويال لي�سيف متيز�ً على ��سم 

ت�ساميمي.

للمو�سة، مباذ� تن�سحني  لديك ذوق رفيع ونظرة مميزة    ]

�ملر�أة �خلليجية عموماً و�ملر�أة �لبحرينية خا�سة؟

باأن ل  �مر�أة  �أن�سح كل  �ملر�أة عنو�ن للأناقة و�لذوق، لذلك   -

تتو�نى عن �لهتمام بهذه �لنقطة حتى ل تفقد �أنوثتها كما �أن�سح 

�ملر�أة �لبحرينية و�أ�سجعها على �لهتمام باأناقتها و�أن ل تهمل هذ� 

�لأمر لأنها عنو�ن �لأنوثة.

[ ما هي �أبرز �ملعار�ص �لتي �ساركتي بها؟

�لكويت،  جدة،  قطر،  بدولة  �ملعار�ص  من  بالكثري  �ساركت   -

يحمل  معر�ص  يف  هناك  يل  م�ساركة  �آخر  كانت  حيث  و�لريا�ص 

بفندق  �إقامته  ومتت  �ل�ساد�ص  �ل�سعودية  �ملر�أة  معر�ص  م�سمى 

�لفور�سيزونز بالريا�ص.

[ ما هو جديدك من �لت�ساميم ل�سهر رم�سان هذه �ل�سنة؟

- �حلمد هلل ت�سكيلة رم�سان و�لعيد �أ�سبحت جاهزة للعر�ص 

وقد نوعت يف ت�ساميمي لرت�سي جميع �لأذو�ق، حيث يطغى على 

ت�سكيلة هذ� �ملو�سم طابع »�لكل�ص« و»�لكاجو�ل«.

مصممة العبايات مريم الكواري:
تمكنت من صقل موهبتي في التصميم لعشقي 

الرتداء العبايات

الكواري �ساحبة عبايات  مرمي 

الرمي رويال ا�سم ملع يف عامل الأزياء 

متيز  خالل  من  وذلك  واملو�سة 

ت�ساميمها بلم�سات خا�سة اأعطتها 

الأناقة  بني  جمعت  فريدة  هوية 

ل�سغفها  ذلك  ويعود  والتجدد، 

والتي  الأنيقة  العبايات  لإرتداء 

متيز الفتيات اخلليجيات عن �سائر 

الفتيات من حول العامل، كما اأن لها 

عدة  معار�ض  يف  م�ساركات  عدة 

اخلليجي،  التعاون  جمل�ض  بدول 

وللتعرف على جديد مرمي الكواري 

ملو�سم رم�سان وعيد الفطر ال�سعيد 

اأجرينا معها هذا اللقاء ال�سريع:

امل�سممة مرمي الكواري
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حفظ الطعام الزائد.. 
خطوة إنسانية 

لمساعدة المحتاجين
�سكينة �لطو��ص:

قيم  فتربز  و�لإن�سانية  �لروحانية  بنفحاته  �لكرمي  رم�سان  �سهر  يتميز 

�لإيثار و�ل�سعور بالآخر، وذلك يتج�سد يف عدة مظاهر كال�سعور باأمل �لفقري 

يف  �خلريية  �جلمعيات  وتبادر  وحاجته،  وعوزه  �أمله  من  �لتقليل  وحماولة 

هذه �لفرتة و�لأيادي �لبي�ساء �إىل تكثيف ن�ساطها �لإن�ساين و�خلريي لتتجلى 

معاين �ل�سهر �لف�سيل يف �أبرز �سورها، ومن هذ� �ملنطلق قامت �إد�رة جممع 

�سار وبالتحديد �ساحبة حمل »yellow sub marine« �لذي يقع يف جممع 

�أي  �أن ينتفع بهذ� �لأكل  �سار �لتجاري بتاأمني ثلجة للأكل �لز�ئد وي�ستطيع 

�سخ�ص حمتاج طيلة �لعام وخا�سة مع حلول �سهر رم�سان �لكرمب و�رتفاع 

درجات �حلر�رة.

عن  حتدثت  �لتي  بوخوة  �أ�سمهان  �سار  جممع  مبديرة  �لتقت  »�لأيام« 

جتربة �لثلجة فقالت عن فكرة �لثلجة »بد�أت �لفكرة بطلب من �ساحبة حمل 

yellow sub marine« وذلك منذ حو�يل �أربع �سنو�ت �لتي طلبت من �إد�رة 
�ملجمع �أن يكون هناك ز�وية لتتو�جد هذه �لثلجة يف �ملجمع، فلم يكن هناك 

�آلية و��سحة يف �لبد�ية حول ��ستخد�م هذه �لثلجة، حتى تعرفت على �سيدة 

�لثلجات  بتوزيع  تقوم  خريية  جهة  �أ�س�ست  و�لتي  بيلي«  »مي�سيال  تدعى 

�خلا�سة بالأكل �لز�ئد يف خمتلف مناطق �لبحرين ولها جتربة يف ذلك، و�لتي 

حمل  �ساحبة  تنوي  �لتي  �لثلجة  من  لل�ستفادة  �آلية  �إيجاد  يف  �ساعدتها 

yellow sub marine �سر�ءها ومن ثم قامت ب�سر�ء �لثلجة.
قالت  وموؤ�س�سات  �أفر�د  من  �لثلجة  بتعبئة  يقومون  من  هوية  وحول 

بالتربع  يقومون  من  هم   »yellow sub marine »زبائن حمل  �إن  �أ�سمهان 

يف   The swiss belhotel فندق  �إىل  بالإ�سافة  �لثلجة،  ل�سالح  بوجباتهم 

منطقة �ل�سيف يقوم بتعبئتها �أ�سبوعًيا.

وعما �إذ� كانت هناك قو�عد معينة لتعبئة هذه �لثلجة �أكدت �أنه باإمكان 

�أي �سخ�ص تعبئة �لثلجة بالوجبات �لغذ�ئية، فقد وجدنا هناك �لعديد من 

�لعّمال و�ملنظفني يقومون با�ستخد�م وتناول �لوجبات �لتي توفرها �لثلجة 

�أن يكون �لأكل يف حافظات  ويختفي بعد دقائق وهلل �حلمد، ولكننا ن�سرتط 

ملئمة ومل مي�ص لكي ن�سمن عدم تلوثه، وبالتايل يتم حفظ �لنعمة و�ل�ستفادة 

منها ب�سكل �إن�ساين وتدبريي موفق«.

�ملجمع تعتز بهذه �خلطوة  �إد�رة  �أن  �أ�سمهان يف ختام حديثها  و�أ�سارت 

�لإن�سانية �لتي تلقي �إقبالً كبرًي� وهي ترحب بكل من يود تاأمني �لوجبات يف 

هذه �لثلجة وتعبئتها نظًر� للعائد �لإن�ساين و�لأخلقي �لطيب �لذي يعك�ص 

رم�سان  �سهر  حلول  مع  وخا�سة  �لغري  م�ساعدة  يف  ورغبتهم  �لب�سر  �إيثار 

�ملبارك، و��ستد�د درجات �حلر�رة.
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شهر رمضان 
الفضيل
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جددي خزانتك خالل رمضان
 2017 رم�سان  لوك،  نيو  لدى 

ا للب�ص  عبارة عن قطع خميطة خ�سي�سً

خلل  ترتدى  ماك�سي  وف�ساتني  �ليومي 

�لليايل �لرم�سانية. 

بق�سات  تتمتع  �لنهارية  �لقطع 

م�ستقيمة  خطوط  عن  عبارة  دقيقة 

لل�سكل.  �ٱنتعا�سا  تعطي  مائعة  و�أقم�سة 

متطورة  بق�سة  جامب�سوت  �ختيار 

�أو  �لفاحت  �لوردي  �ألو�ن  م�ستعملة 

�لرمادي �لغام�ص. 

لهذ�  �لرئي�سية  �لتفا�سيل  وت�سمل 

على  و�لربطة  �لأمامية  �لطيات  �ملو�سم 

م�ستوى �حلز�م. ميكنك �ٱكت�ساف �ملو�سة 

عن طريق مزج ما بني �لبنطلون �لق�سري 

��ستكمل  زهرية.  طباعات  ذو  توب  مع 

�للوك بحقيبة كلت�ص وحذ�ء مفتوح ذي 

كعب ق�سري. 

بالن�سبة للبا�ص �ملثايل لكل من �لنهار 

�ملف�سل  �للبا�ص  بتحديث  قم  و�لليل، 

طباعة  يف  �لبوهيمي  كيمونو  مع  لديك 

�لت�سعينيات.  من  �مل�ستوحى  �لأزهار 

�للوك  لهذ�  �إك�سي�سور�ت  �إ�سافة  ميكنك 

�لطبقات  متعدد  �سيق  عقد  با�ستعمال 

من  مفتوح  بالد�نتيل  كعب  من  وزوج 

�لأمام.

ح�سور حدث قبل غروب �ل�سم�ص؟ 

�حر�سي على �ختيار ماك�سي طويل مع 

�أكمام طويلة يف ظلل ناعمة من �للون 

لإظهار  �ملميزة  �لطباعات  �لأخ�سر. 

طويلة  ماك�سي  ف�ساتني  مع  �أنوثتك 

�لأكمام هي وعد لتكون خز�نة ملب�سك 

ت�سمل �لقطع �لأ�سا�سية لهذ� �ملو�سم.

و�لتفا�سيل  �للمعة  �ملعادن  تعد 

طريقة  �أ�سهل  �لأ�سفل  من  �مل�سنوعة 

من  وللمزيد  �لعيد،  لهذ�  �لأناقة  لتربيز 

ف�ستان  جرب  و�لفخامة،  �ل�سرتخاء 

�لك�س�سو�ر�ت  مع  �لف�سي  �ملاك�سي 

�ملتكون  �لكولوت  �أو جامب�سوت  �ملنمقة 

هذ�  �سيكون  �لد�نتيل.  من  طبقة  من 

�أقر�ط  مدبب،  كعب  مع  متنا�سبا  �للوك 

د�ئرية �سخمة وحقيبة يدوية �سغرية 

لإكمال �للوك.
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�سيكون  �لعام  هذ�  رم�سان  قدوم 

ا بك مع �أزياء �سبل�ص. مت و�سع  خا�سً

علمة على جمموعة مع �سورة ظلية 

هالة  تعطي  �لتي  تطور  مع  طويلة 

و�لطباعة  �للون  �أن  حني  يف  �حلديثة 

ت�سفي ن�سارة. ومتتاز �ل�سور �لظلية 

ممت�ص  حجم  ذ�ت  باأكمام  �ملتدلية 

للمز�ج �لدر�مي، يف حني �أن �ملطبوعات 

للأجهزة  �جلديدة  و�لديكور�ت  �ملظللة 

ت�سفي �لفخر.

وعلى  �ملتاجر  يف  �لت�سوق  ميكنك 

splashfashions. على  �لإنرتنت 

.com

احتفل برمضان حصرًيا

مع مجموعة القفطان من سبالش
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ف�سل  ل�ستقبال  ون�ستعد  �ل�ستاء،  مو�سم  فيه  نودع  �لذي  �لوقت  يف   

�ل�سيف، ك�سفت ماك�ص، �لعلمة �لتجارية �لأكرث قيمة وثقة يف منطقة �ل�سرق 

 2017 ل�سيف  �لأزياء  من  ت�سكيلتها  عن  و�لهند،  �أفريقيا  و�سمال  �لأو�سط 

 3 من  بدء�  »ماك�ص«  متاجر  يف  �ستتو�فر  حيث  و�لأطفال.  و�لن�ساء  للرجال 

مايو، ت�سكيلة جديدة ومميزة من �مللب�ص �لتي تزخر بطبعات �أزهار هاو�ي 

�لناب�سة  �مل�سرقة  �لورود  باألو�ن  �ملزرك�ص  �ل�ستو�ئي  و�لطابع  �لأرجو�نية، 

باحلياة. 

�أزياء  يف  �أ�سا�سية  �سمة  و�لأرجو�ين  �لوردي  �لرمال  لون  يز�ل  ل  كما 

و�لربتقايل،  �لأخ�سر  �للون  متوجات  �إىل  بالإ�سافة  �ملو�سم،  لهذ�  �ل�سيد�ت 

وهذ� بدوره ي�سفي �ملزيد من �ل�سعور باألو�ن �لطبيعة. كما ت�ستمل �لت�سكيلة 

�لورود  �أ�سكال  �إىل جنب مع  �لألو�ن جنًبا  �ملخططة و�ملتد�خلة  �مللب�ص  على 

ذ�ت �للون �لد�كن و�لقم�سان �لكل�سيكية �ملخططة. كما �أن �مللب�ص �ملزرك�سة 

�مل�سرقة  �لأنثوية  باللم�سة  �ل�ستو�ئية  �جلزر  طابع  حتمل  و�لتي  بالورود 

�ستكون منا�سبة لفرتة �ل�سيف. 

من  ملحظتها  ميكن  �ملو�سم  لهذ�  �لدقيقة  و�لتفا�سيل  �لأن�سجة  �أن  كما 

�ملزرك�سة  �لق�سرية  �لف�ساتني  �لعامل مثل  �أنحاء  ��ستلهامها من خمتلف  خلل 

و�مل�سربة. كما حتتل �سر�ويل بلزو �لف�سفا�سة �خلفيفة، و�ل�سر�ويل �ملت�سلة 

بالكتف، و�لف�ساتني �ملزرك�ص بالورود عن�سًر� هاًما من ت�سكيلة �أزياء ماك�ص 

لهذ� �ل�سيف. 

وبالن�سبة للرجال، تاأتي ت�سكيلة ماك�ص ل�سيف هذ� �لعام باألو�ن وتدرجات 

متوجات  على  �لت�سكيلة  ت�ستمل  حيث  �لف�سل.  هذ�  طبيعة  متاما  تنا�سب 

�للون �لرمادي و�للون �لرملي �لأرجو�ين و�للون �لأزرق �لفاحت. كما ت�ستمل 

�لت�سكيلة  �أكرث ع�سرية. وتت�سمن  �لت�سكيلة على قم�سان خمططة بت�ساميم 

�لفانيلت �خلا�سة بالرجال ذوي �لبنية �لع�سلية، وقم�سان بولو ذ�ت �لأكمام 

�لتي  �ملريحة  و�ل�سر�ويل  �لق�سرية،  �ل�سباحة  و�سر�ويل  �ملخططة،  �لق�سرية 

ميكن �رتد�وؤها �أثناء �لتجو�ل يف �خلارج و�ملنا�سبة لأجو�ء �ل�سيف.

تطلق تشكيلتها »ماكس« 
من األزياء لصيف 2017 
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[ هل هناك �إقبال من �لنا�ص ل�سر�ء م�ستلزمات �سهر رم�سان �ملبارك 

من �سوق �ملنامة؟

�قتناء  يف�سلون  و�خلليجيني  �ملو�طنني  من  �لعديد  ز�ل  ل  نعم،   -

�ملنامة، لعلمهم  �لعام من �سوق  �أ�سهر  �أو �سائر  م�ستلزمات �سهر رم�سان 

»�ل�سوبرماركت«  حملت  يف  تتو�فر  ل  قد  لدينا  �ملوجودة  �ملنتجات  باأن 

�إقبال  يزد�د  �سعبان  �سهر  وخلل  �ململكة،  مناطق  خمتلف  يف  �ملنت�سرة 

�أو�خر �سهر رم�سان  �ملبارك ويف  ل�سر�ء م�ستلزمات �سهر رم�سان  هوؤلء 

يقبل �ملو�طنون على �ل�سوق ل�سر�ء م�ستلزمات عيد �لفطر �ل�سعيد.

[ ما �لأ�سناف �لتي يقبل �لنا�ص على �سر�ئها؟

�سعبان  من  �لن�سف  ليلة  وقبل  �لبهار�ت،  �لطحني،  �أنو�ع  - خمتلف 

ين�سب تركيز �لنا�ص على �سر�ء �ملك�سر�ت و�حللويات ليتم توزيعها على 

�لأطفال ولعيد �لفطر كذلك.

�سهر  م�ستلزمات  �سر�ء  على  يقبلون  من  فقط  �لبحرينيون  هل   ]

رم�سان �ملبارك �أم هناك جن�سيات �أخرى تف�سل �قتناء حاجياتها من �سوق 

�ملنامة؟

�خلليج  دول  وخمتلف  �لبحرين  مملكة  من  د�ئمون  زبائن  لدينا   -

�لذين يحر�سون على زيارة حملنا ل�سر�ء �حتياجاتهم و�إذ� مل يتمكنو� من 

�ملجيء للبحرين يقومون بالت�سال بنا لن�سدر لهم �إحتياجاتهم ويقومون 

با�ستلمها يف دولهم، كما لدينا عدد من �لزبائن �لأجانب.

ل�سر�ء  �لنا�ص  �إقبال  على  �أثر  هل  »�ل�سوبرماركت«..  �نت�سار   ]

حاجياتهم ل�سهر رم�سان؟

- بالتاأكيد �أثر �نت�سار »�ل�سوبر ماركت« على �إقبال �لكثري من �لنا�ص 

ل�سر�ء حاجياتهم من �لأ�سو�ق �ل�سعبية وكافة �ملحلت �ملنت�سرة يف �سوق 

�إ�سافة لتو�فر �ملو�قف  �ملنامة، ويعود ذلك لقربها من مناطقهم �ل�سكنية، 

نظر�ً  �لبع�ص  يرهق  �أ�سبح  �ملنامة  ل�سوق  فالتوجه  بال�سيار�ت  �خلا�سة 

�ل�سوق  عن  بعيدة  تكون  وجدت  و�إن  �ل�سيار�ت  مو�قف  وجود  لندرة 

ركن  ملكان  حاجياتهم  وحمل  �لأقد�م  على  �سري�ً  �مل�سي  منهم  يتطلب  ما 

�سيار�تهم، ولكن على �لرغم من ذلك ل ز�ل هناك �لعديد من �ملو�طنني �لذين 

يف�سلون �سر�ء حاجياتهم من �سوق �ملنامة ويعود ذلك ل�سمعة حملنا �لتي 

متتد لقر�بة �لـ 70 عاماً، حيث كان و�لدي رحمه �هلل يعمل يف هذ� �ملحل 

�سوق  لعر�قة  �إ�سافة  �ملحل،  هذ�  مببا�سرة  قمت  وفاته  بعد  ومن  �سابقاً 

�أ�سخا�ص يجدون متعة عند ت�سوقهم  �ملنامة بالن�سبة للبحرينيني فهناك 

يف هذ� �ل�سوق �لعريق.

[ مباذ� يتميز حملكم عن �سائر �ملحلت؟

�لبهار�ت �خلا�سة بنا و�لتي تلقي  �أنو�ع  - يتميز بتوفرينا ملختلف 

�إقبال �سديد� ويعود ذلك جلودتها �لعالية ونظافتها �إذ� ما متت مقارنتها 

بالبهار�ت �ملنت�سرة يف »�ل�سوبرماركت«، حيث نقوم بخلط هذه �لبهار�ت 

مبحلنا ون�سدرها لباقي دول �خلليج.

[ من �أين ت�ستوردون ب�سائعكم؟

باأنو�عه من بريطانيا وبالن�سبة للبهار�ت  - نقوم با�ستري�د �لطحني 

�إير�ن  من  فن�ستوردها  �ملك�سر�ت  �ما  �لهند،  من  معظمها  با�ستري�د  فنقوم 

و�أي�ساً �حللويات �لتي نقوم با�ستري�دها من خمتلف �لدول �أهمها تركيا.

وفرة غذائية وأسعار تنافسية

أسواق البحرين تنشط استعداًدا للشهر الكريم
ح�سني املرزوق:

مع اقرتاب ال�سهر الف�سيل يزداد اإقبال النا�ض على �سراء خمتلف املنتجات لإعداد اأطباق �سعبية �سهية يتميز بها هذا ال�سهر 

عن �سائر اأ�سهر العام، وللح�سول على هذه املنتجات يق�سد النا�ض »ال�سوبرماركت« التي اجتاحت جمتمعنا لتحل مكان الأ�سواق 

ال�سعبية التي اعتاد اأجدادنا واآباوؤنا ل�سراء خمتلف حاجياتهم وخا�سة م�ستلزمات �سهر رم�سان، ولكن يبقى ال�سوؤال.. هل ل زال 

هناك من يق�سد هذه الأ�سواق العريقة للح�سول على ما يحتاجه؟ يف هذا اللقاء الذي اأجريناه مع �ساحب حمل الديري للمواد 

الغذائية حممد الديري الذي ل زال يحتفظ مبحله يف �سوق املنامة �سنتعرف على الإجابة على هذا الت�ساوؤل:
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ح�سني املرزوق:

هذه  ولكن  اجل�سم،  يكت�سبها  عديدة  فوائد  لل�سيام 

الفوائد قد ل ي�سعر بها ال�سخ�ض نتيجة �سوء التغذية 

وكرثة تناول الأطعمة ال�سارة، حيث يتناف�ض الكثري 

يف حت�سري العديد من الأطباق التي يزداد تناولها 

خالل �سهر رم�سان املبارك واأ�سهرها احللويات، 

ومبا اأننا ن�سهد تزامن �سهر رم�سان املبارك مع 

بداية ف�سل ال�سيف فال بد من النتباه لتناول 

قد  الذين  للمر�سى  ا  خ�سو�سً ال�سحي  الغذاء 

الفوائد،  من  بدلً  ل�سرر  �سيامهم  يتحول 

مع  اللقاء  هذا  اأجرينا  ال�ساأن  هذا  وحول 

الذي  الدرازي  ح�سني  التغذية  اخ�سائي 

من  ال�ستفادة  كيفية  عن  معه  حتدثنا 

اأو  ال�سليمني  لالأ�سخا�ض  �سواء  ال�سيام 

املر�سى والأطفال فكان اللقاء كالتايل:

اخصائي التغذية 
حسين الدرازي

للصيام فوائد عديدة أهمها طرد 
السموم وتعزيز الجهاز المناعي 

بالجسم
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[ ما �لفو�ئد �لتي يكت�سبها �جل�سم عند �ل�سيام؟ 

- لل�سيام فو�ئد عديدة يكت�سبها �جل�سم ومن �أهمها طرد �ل�سموم 

�ل�سخ�ص  يقوم  وحني  �لعام،  طو�ل  �جل�سم  يكت�سبها  و�لتي  �ملرت�كمة 

�لفريو�سات  ويطرد  بنف�سه  نف�سه  بتنظيف  ج�سمه  فيقوم  بال�سيام 

كت�سلب  �لأمر��ص  لبع�ص  فعالً  علًجا  �ل�سيام  يعد  كما  للخارج، 

�له�سمي  �جلهاز  �إر�حة  عن  ف�سلً  �لدم،  و�سغط  و�ل�سكري  �ل�سر�يني 

�جل�سم  مناعة  رفع  يف  ي�سهم  ما  باجل�سم  �ملناعي  للجهاز  وتعزيزه 

للج�سم  �لدهون كوقود  ��ستعمال  �لدهون من خلل  ويحفزه خل�سارة 

خلل  من  �لبنكريا�ص  وظائف  عمل  لتح�سني  �إ�سافة  �ل�سيام،  �أثناء 

خف�ص ن�سبة �سكر �لدم.

[ هل �ل�سيام يحرق �ل�سعر�ت �حلر�رية؟ 

-  يعترب �ل�سوم من �أجنح و�أ�سرع طرق تخفيف �لوزن و�ملحافظة 

على ر�ساقة �جل�سم من خلل عملية ��ستهلك �لكاربوهيدر�ت �ملخزنة 

يف �جل�سم حيث يقوم �جل�سم باإ�ستعمال �لدهون كطاقة �أثناء �ل�سيام 

ما يقلل من ن�سبة �لدهون �ملرت�كمة يف �جل�سم.

�حلر�رية  �ل�سعر�ت  حرق  معدل  زيادة  لل�سخ�ص  ميكن  كيف   ]

�أثناء �ل�سيام؟ 

�أثناء  �حلر�رية  �ل�سعر�ت  من  �ملزيد  حلرق  طرق  عدة  هناك   -

ملدة  �لنوم  �أن  �إىل  ت�سري  در��سات  فهناك  �لنوم،  �أ�سهلها  ولعل  �ل�سيام 

�ساعة يقوم �جل�سم بحرق ما بني 50 �إىل 70 �سعرة حر�رية بح�سب 

ت�سهم يف  �ل�سيام  �أثناء  �لريا�سة  �أن ممار�سة  كما  �جل�سم،  كتلة  وزن 

دقيقة   40 ملدة  �مل�سي  �أن  حيث  �حلر�رية  �ل�سعر�ت  من  �ملزيد  حرق 

�إىل 300 �سعرة حر�رية، وبالن�سبة  يقارب 200  ما  ي�سهم يف حرق 

فاإن  وزنهن  لإنقا�ص  �ل�سيام  ��ستغلل  يف  يرغنب  �للو�تي  لل�سيد�ت 

�لأعمال �ملنزلية كالطهي و�لتنظيف ت�ساعد �جل�سم يف حرق �ل�سعر�ت 

�حلر�رية ب�سكل جيد.

[ كيف ميكن ملر�سى �ل�سكري، �لقلب، �ل�سغط و�ملعدة �ل�سيام من 

دون �لتاأثري على �سحتهم؟ 

وقت  �لطعام  وجبات  بتنظيم  وذلك  �جليدة  �لتغذية  خلل  من 

و�ملو�لح  و�حللويات  و�ملقايل  �لدهون  تناول  من  فالتقليل  �لإفطار، 

ي�ساعدهم يف جتنب �مل�ساكل �ل�سحية �لتي قد تو�جههم �أثناء �ل�سيام، 

�لأوقات �ملحددة لها ليتمكنو� من  �لأدوية يف  وعليهم �للتز�م بتناول 

�إكمال �سيامهم من دون �لتعر�ص للمتاعب.

تفقد  قد  �حلارة  �لأجو�ء  يف  �ل�سيام  �أثناء  �لريا�سة  ممار�سة   ]

من  تن�سح  هل  للجفاف..  �ل�سخ�ص  يعر�ص  قد  ما  �ل�سو�ئل  �جل�سم 

ميار�ص �لريا�سة كامل�سي مثلً باتباع نظام غذ�ئي معني؟ 

- هناك �لكثري من �لنا�ص �لذين ميار�سون �لريا�سة �أثناء �ل�سيام 

ا قبل موعد �لإفطار، ولكن هناك بع�ص �لن�سائح �لتي يجب  خ�سو�سً

ا �أن �سهر رم�سان �ملبارك  �لأخذ بها لتجنب �ملتاعب و�جلفاف خ�سو�سً

�لذين  �لأ�سخا�ص  �أن�سح  لذلك  �ل�سيف،  ف�سل  مع  يتز�من  �لعام  لهذ� 

على  ت�ساعد  �أطعمة  بتناول  �ل�سيام  �أثناء  �لريا�سة  ممار�سة  ينوون 

ترطيب �جل�سم ومتنع �جلفاف ومن �أهم هذه �لأطعمة: »�ملوز، �لتفاح، 

�لبقوليات، �لألبان، �لأفوكادو، �لتمر و�لتني«.

 

�ل�سيام  �ملبتدئني يف  �لتي يف�سل تقدميها للأطفال  �لأطعمة  ما   ]

ليتمكنو� من �إمتام �سيامهم دون �ل�سعور باجلوع �أو �لعط�ص؟

- بالن�سبة للأطفال يجب على �لو�لدين �لرتكيز على تقدمي وجبة 

�لأيام  يف  يتناولونها  �لتي  �لإفطار  وجبة  مثل  متاما  متكاملة  �سحور 

�لعادية، فهذه �لوجبة �إذ� كانت متنوعة وحتتوي على خمتلف �مل�سادر 

�لتي يحتاج لها �جل�سم �ستمدهم بالطاقة �أثناء �ل�سيام وت�ساعدهم على 

�إمتام �ل�سيام من دون �ل�سعور بالتعب، ويجب مر�عاة �لو�لدين لتقدمي 

و�للبنة  و�جلبنة  كالبي�ص  �لربوتينات  على  حتتوي  �سحور  وجبة 

لتاأمني �إحتياجات ج�سم �لطفل من �لكال�سيوم و�لربوتينات، كما يجب 

وعليهم  و�لفو�كه،  و�خل�سرو�ت  �خلبز  على  �ل�سحور  وجبة  �إحتو�ء 

جتنب تقدمي �ملو�لح و�لدهون قدر �لإمكان حتى ل ي�سعرو� بالعط�ص 

ويتمكنو� من �ل�سيام يف جتاربهم �لأوىل من دون �نقطاع.
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�لنيقة  �لتجارية  �لعلمة  ت�سر 

بان  �لكبرية  بالقيا�سات  و�ملتخ�س�سة 

و�لتي  للعيد  ت�سكيلة  �جدد  عن  تك�سف 

تقدم مل�سة �نيقة ومبهرة، ت�سكيلة مثالية 

لحتفالت �لعيد.

 ،32-16 من  بقيا�سات  متوفرة 

من  متعددة  قطع  �لت�سكيلة  جتمع 

و�لبليز  �لد�نتيل  �ملاك�سي  �لف�ساتني 

تربز  بطريقة  �سممت  و�لتي  �للماعة 

وحمت�سم  �نيق  ب�سكل  �جل�سم  �نحناء�ت 

بذ�ت �لوقت. 

�لعيد  �لأ�سا�سية لت�سكيلة  �لقطع  من 

جد�  و�ملريح  �ملبهر  �ملاك�سي  �لف�ستان 

و�لذي يت�سمن غطاء من �لد�نتيل و�لقطع 

بالأ�سود  متوفر  �خل�سر،  عند  �ملطاطية 

�سيوفر  كما  للأحمر.  بالإ�سافة  و�لزرق 

و�لذهبي  �لأ�سود  �ملعدين  �لف�ستان  لكي 

خيار� مثاليا للحتفالت يف �لعيد.

تعترب �لبلوزة ذ�ت �لطبقات �للماعة 

من  �سلل  �سكل  على  �لطويل  و�جلاكيت 

�ملنا�سبات  حل�سور  �لأهم  �لإك�س�سو�رت 

�لماكن  يف  �لرب�دة  بالأجو�ء  �لحتفالية 

�لكم  ذ�ت  �لبلوزة  �ست�سيف  كما  �ملغطاة 

على �سكل �جلناح وطبعات �لنجوم مل�سة 

يف  كان  �سو�ء  ملظهرك  وممتعة  مميزة 

�لنهار �و �مل�ساء لرم�سان و�لعيد.

مقا�سات  لندن  يورز  ت�سكيلة  توفر 

لت�سمل  �سممت  و�لتي   ،32-16 من 

�جدد �سيحات �ملو�سة للملب�ص �لنهارية 

مناف�سة  باأ�سعار  جميعها  و�مل�سائية، 

جد�. تتعهد �لعلمة �لتجارية على توفري 

تتميز  �لتي  �لقطع  من  و��سعة  ت�سكيلة 

بالأناقة و�ل�سعر �ملميز للزبائن.

أضيفي بعض اللمعان لتشكيلتك للعيد 

مع مجموعة »يورز لندن« البراقة للموسم
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عبدالرحمن بديع.. 
القرآن ساعدني على التفوق في دراستي

فاطمة �سلمان:

طفل ل تتجاوز �سنو�ت عمره �لـ 10 �أعو�م ��ستطاع �أن يحفظ 

�لقر�آن كاملً، ميتلك �سوًتا �سجًيا و�سخ�سية عفوية ��ستطاع �أن يبهر 

�أن  ��ستطاع  فقد  عمره  حد�ثة  رغم  ميتلكها  �لتي  باملوهبة  �جلميع 

يح�سد �لكوؤو�ص و�جلو�ئز وينال مر�تب عليا ومتقدمة يف عدد من 

�مل�سابقات �ملحلية و�خلليجية.

تلقينه  �لتي حر�ست منذ �سغره على  �إىل و�لدته  �لف�سل يعود 

�ملتخ�س�سة يف ذلك حتى متكن  باملر�كز  للقر�آن و�حلاقه  وحتفيظه 

من �حلفظ لأنه �أ�سلً ياأتي من عائلة حافظة للقر�آن فقد �سبقه �ستة 

من �أفر�د �أ�سرته يف �حلفظ حتى �لتحق بهم موؤخًر� �إىل جانب �سقيقته 

�لتي ختمت �لقر�آن وحفظته كاملً موؤخًر�.

يهوى  فهو  �حلفظ  موهبة  عبد�لرحمن ميتلك  �أن  لنا  �أكد  و�لده 

�سماع �لقر�آن وحفظه منذ �ل�سغر ومل تكن ت�ستهويه �سا�سات �لتلفاز 

بتاًتا بل كان �لقر�آن هاج�سه وما ي�سده �إليه هو �لتعرف على �آياته 

�لدر��سة  على  كثرًي�  و�لدته  ف�ساعدته  يحتويها،  �لتي  وق�س�سه 

�لف�سل يعود لها من  �أو تعب لذلك  و�حلفظ ب�سكل يومي دون كلل 

بعد توفيق �هلل وهد�ية قلبه.

مسابقات وجوائز 

�سارك بديع يف عدد من �مل�سابقات �ملدر�سية وغريها من �لفعاليات 

�لتي تنظمها وز�رة �لرتبية و�لتعليم ومر�كز حتفيظ �لقر�آن �لتابعة 

حملًيا  �جلهات  من  وغريها  �لإ�سلمية  و�ل�سوؤون  �لعدل  لوز�رة 

�لقر�آن  وخليجًيا فقد كانت له م�ساركة موؤخًر� �سمن م�سابقة حفظ 

�لكرمي و�حلديث �ل�سريف �خلليجية بن�سخته �لـ )28( يف �لعا�سمة 

�لعمانية م�سقط وح�سد جائزة �أ�سغر م�سارك.

و�لعفوية  �لرب�ءة  من  ب�سيء  بديع  عبد�لرحمن  �لطفل  و�أو�سح 

باأن حفظ �لقر�آن �لكرمي كان �أمًر� �سهلً عليه وقد �ساعدته و�لدته يف 

�أربعة �سهور م�ست، منوًها  منذ  ��ستطاع ختمه  �حلفظ كثرًي� حتى 

�أنه يع�سق �لقر�آن كثرًي� ومتعلق به ب�سكل كبري �لأمر �لذي يتجلى يف 

ثقته بنف�سه ويف حديثه �ملتو��سع.

يف  �مل�ساركة  من  �لرهبة  �أو  باخلوف  ي�سعر  ل  �أنه  �أكد  وقد 

�مل�سابقات �أو �لتلوة �أمام �حل�سور و�حلكام لأنه عندما يتلو �لقر�آن 

ي�سعر بنوع من �لر�حة و�لطماأنينة و�لثقة �لبالغة بالنف�ص، متمنًيا 

�مل�ساركه يف عدد �آخر من �مل�سابقات و�لفعاليات �لقادمة.

طالب متفوق 

�لقر�آن  �ساعده  حيث  درو�سه  يف  متفوق  طالب  �أنه  �إىل  و�أ�سار 

كثرًي� على فتح عقله وقلبه و��ستيعاب كل ما يدور حوله، نا�سًحا 

�لأطفال �لتوجه حلفظ كتاب �هلل فهو خري معني للطفل وخري ح�سانة 

قلوبهم  ربيع  �لقر�آن  وليكن  �لأمور  من  �ل�سوء وغريها  �أ�سدقاء  من 

على حد قوله.

عمره 10 سنوات ويحفظ كتاب اهلل كاماًل 
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شركة اإلمارات العربية المتحدة للصرافة: 
تركيز على تعزيز التضمين المالي في البحرين

�أحد  للجميع  �لأ�سا�سية  �ملالية  �خلدمات  �إتاحة  كانت  لطاملا   

�ملحاور �لهامة يف عدد من �لأجند�ت و�ل�سيا�سات �حلكومية عاملًيا. 

ورغم �أن �حلو�لت �لنقدية ما ز�لت �لأكرث �سيوعا �إل �أن �لتحويل 

�ملايل عرب �لقنو�ت �لرقمية ي�سهد منو� �سريعا لي�ساهم يف حتقيق 

روؤية �لت�سمني �ملايل.

مملكة  من  �ملالية  للتحويلت  �لر�سمية  �لتدفقات  وت�سهد   

�مل�ستلمة  �لدول  يف  �ملالية  �ملوؤ�س�سات  من  قوًيا  دعًما  �لبحرين 

للتحويلت، ومن بينها، �سركة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة لل�سر�فة، 

�سركة �خلدمات �ملالية �لر�ئدة عامليا يف جمال �ل�سر�فة و�حلو�لت 

�ملالية وحلول �لدفع، و�لتي بد�أت تقدمي خدماتها يف �لبحرين منذ 

عام 2007.

يف  مهًما  دوًر�  �لأمو�ل  لتحويل  ر�سمية  قناة  �إطلق  ولعب   

�لر�سمي،  �مل�سريف  �لقطاع  مع  �ملغرتبني  �لعديد من  تفاعل  حتفيز 

وخا�سة �لأفر�د �لذين ل يتعامل معظمهم مع �لبنوك، �إ�سافة �إىل 

تعزيز م�ساهمة قطاع �لعملت �لأجنبية يف خزينة �قت�ساد �لبلد 

�ملتلقي للأمو�ل.

»فل�ص  �مل�سرفية  �حل�سابات  �إىل  �لتحويل  خدمة  وتعترب   

تتيح  حيث  �خلدمات،  �أ�سهر  من   )FLASHremit( رمييت« 

للمتلقي  �مل�سرفية  �حل�سابات  �إىل  �لأمو�ل  حتويل  للمغرتبني 

ب�سورة فورية و�آمنة. حيث يتلقى كل من �ملر�سل و�ملتلقي ر�سالة 

�ملتلقي.  ح�ساب  �إىل  �ملبلغ  حتويل  فور  بالعملية  ق�سرية  ن�سية 

�ملتحدة،  �لعربية  �لإمار�ت  ولتقدمي هذه �خلدمة، تعاونت، �سركة 

مع �أكرث من 140 م�سرًفا حول �لعامل.

جمموعة  �لبحرين  يف   13 �لـ  فروعها  عرب  �ل�سركة  وتوفر   

�لإنرتنت  عرب  �لأمو�ل  حتويل  بو�بة  مثل  �خلدمات  من  �إ�سافية 

money2anywhere.com، �إ�سافة �إىل خدمات �سرف �لعملت 
�لأجنبية، ودفعات بطاقات �لئتمان، وت�سديد فو�تري خدمات �ملياه 

و�لكهرباء، وجتديد ر�سيد �لهو�تف �ملحمولة.

 ومع �متلكها لقاعدة ت�سم �أكرث من 100 �ألف عميل، تلتزم 

�ل�سركة بتعزيز متيزها يف جمال خدمة �لعملء مع �لرتكيز على 

تد�بري  �تخاذ  مع  بالتو�زي  و�لتكنولوجيا  �لبتكار  من  �ل�ستفادة 

وحماية  للعملء،  �ل�سخ�سية  �ملعلومات  �سرية  ل�سمان  فعالة 

�أمو�لهم من �أي عملية �حتيال.

�لتكنولوجية  باإمكاناتها  �لرتقاء  على  �ليوم  �ل�سركة  وتركز   

�إيلء  مع  جديدة،  منتجات  وطرح  مبتكرة  من�سات  توفري  عرب 

للعملء. ويندرج ذلك  �ملتغرية  �لحتياجات  �أهمية كربى ملو�كبة 

�سمن �خلطو�ت �لعديدة �لتي تتخذها �ل�سركة يف م�سريتها �لر�مية 

بروؤيتها  �لد�ئم  �لتز�مها  �إىل  بال�سافة  �ملايل  �لت�سمني  �ىل حتقيق 

�مل�ستقبلية وتطورها �مل�ستمر.

 �سركة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة لل�سر�فة تتمنى لكم �سوًما 

مقبولً مبنا�سبة قرب حلول �سهر رم�سان �ملبارك.
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الشباب والشهر الفضيل..

إختالف في قضاء 
األوقات الممتعة 

وإجماع على أداء 
العبادات

ح�سني املرزوق:

خالل �سهر رم�سان املبارك تتغري �سلوكيات 

خالل  النا�ض  يحر�ض  حيث  لالأف�سل،  النا�ض 

هذا ال�سهر للتقرب اىل اهلل �سبحانه وتعاىل من 

ال�سلوات والعبادات  واأداء  القراآن  خالل تالوة 

الأخرى، كما ي�سعى العديد من النا�ض اىل �سلة 

لق�ساء  بالإ�سافة  ال�سهر  هذا  خالل  رحمهم 

اأو  الأ�سدقاء  مع  كاخلروج  ممتعة  اأوقات 

ممار�سة الريا�سة، ولأن فئة ال�سباب تعترب اأكرث 

ال�ستطالع  هذا  اأجرينا  العمرية متيًزا..  الفئات 

على  للتعرف  البحريني  ال�سباب  من  عدد  مع 

كيفية ق�ساء اأوقاتهم خالل ال�سهر الكرمي حيث 

كانت اآراوؤهم كالتايل:

عدد خاص 
بمناسبة 
شهر رمضان 
الفضيل
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»�سهر  �ملحرو�ص:  جعفر  �ل�ساب  يقول  �ل�ساأن  هذ�  حول 

زيار�ت  فيه  وتكرث  �لأ�سهر  بقية  عن  بروحانيته  ميتاز  رم�سان 

�لكرمي  �ل�سهر  هذ�  ففي  �لإفطار،  وجبات  على  و�لأ�سدقاء  �لأهل 

بقية  عن  مغاير  ب�سكل  و�أ�سدقائه  �أهله  من  بقربه  �ملرء  ي�سعر 

�لأ�سهر ملا له من �أجو�ء روحانية مميزة، ول ز�لت بع�ص �لعو�ئل 

حتافظ على �إحدى �لعاد�ت �لرم�سانية �جلميلة و�لتي يقوم فيها 

�جلري�ن بتبادل �أ�سناف �لطعام و�حللويات مع بع�سهم �لبع�ص، 

�لتو�جد  على  »�حر�ص  �ملحرو�ص:  قال  �لليل  بقية  ق�ساء  وعن 

باملجال�ص �لرم�سانية �لتي يتم فيها تلوة �لقر�آن �لكرمي �إ�سافة 

لتاأديتي بع�ص �لفر�ئ�ص �لرم�سانية، حيث �أن هذه �لأمور تولد 

لدى �ملرء �سعور بالر�سا �لنف�سي كما �أن لهذه �ملجال�ص دور كبري 

يف �لتقارب بني �حلا�سرين وي�سعى كثري من �لنا�ص �للذين لديهم 

م�ساكل مع �لآخرين للبدء بال�سلح يف هذ� �ل�سهر لأنه �سهر �حلب 

و�لرحمة و�لتو��سل �لجتماعي«.

هو  �ملبارك  رم�سان  »�سهر  فقالت:  في�سل  نورة  �ل�سابة  �أما 

�سهر �لعبادة و�ل�سيام و�لقيام، يت�سابق فيه �ملوؤمنون لبلوغ �أعلى 

�لدرجات للح�سول على �حل�سنات، وكل �سهور �لعام هي �سهور 

تت�ساعف همته وخا�سة  للموؤمن ولكن يف �سهر رم�سان  عبادة 

بعد تناوله لوجبة �لإفطار حيث تعود طاقته جل�سده فيكون على 

��ستعد�د ل�سلة �لرت�ويح بخ�سوع وتدبر وتفكر، وبعد �لرت�ويح 

يتفرغ لقر�ءة �لقر�ن و�لتدبر فيه بال�سافة ل�سلة �لرحم و�سلة 

�لليل و�لوتر ملا لهذه �ل�سلو�ت من �أجر وخري كبري«.

�هلل  �أن  على  �لعلو�ين  حممد  �ل�ساب  �أكد  �ل�سياق،  ذ�ت  ويف 

�سبحانه وتعاىل ف�سل �سهر رم�سان على باقي �أ�سهر �ل�سنة فهو 

�أعظم  و�أحد  �لإ�سلم �خلم�ص  �أركان  �أحد  �لذي يعد  �ل�سوم  �سهر 

تعاىل،  �هلل  �إىل  �لإن�سان  بها  يتقرب  �أن  �ملمكن  من  �لتي  �لعباد�ت 

�لرحم و�لتحلي  �لعباد�ت و�سلة  �أن يكرث من  لذلك فهو يحاول 

و�لثو�ب  �ملغفرة  على  ليح�سل  خال�سة  بنية  �حلميدة  بالأخلق 

�لعظيم و�لعتق من �لنار».

هو  رم�سان  »�سهر  �لبناء:  ولء  �ل�سابة  قالت  جانبها،  من 

�سهر �هلل و�لتقرب �ليه، وبالن�سبة يل يكون ك�سائر �لأ�سهر �ل �نه 

يختلف من ناحية تو�جد �لأهل مع بع�ص على �ملائدة كما يتميز 

بتح�سري �لأمهات لوجبات خم�س�سة لهذ� �ل�سهر �لكرمي تختلف 

ولء  تقوم  �لإفطار  لوجبة  تناولها  وبعد  �لعام،  �أيام  �سائر  عن 

بتاأدية �سلة �لع�ساء بعدها �سلة �لرت�ويح ومن ثم حتر�ص على 

�جللو�ص مع �لأهل لتناول وجبة �ل�سحور«.

�سهر  »خلل  فرد�ن:  حممد  �ل�ساب  قال  �ل�ساأن،  ذ�ت  ويف 

رم�سان �أحر�ص على �أن �عطي كل �سيء حقه، فمن ناحية �لعبادة 

�لذكر،  جمال�ص  يف  و�لتو�جد  �لكرمي  �لقر�آن  تلوة  على  �أحر�ص 

ومن ناحية �لتو�جد مع �لأهل فل بد من �لتجمع مع �أفر�د عائلتي 

على مائدة �لطعام لتناول وجبة �لإفطار، كما �أنني �أحر�ص على 

عدم �كت�سابي لوزن ز�ئد خلل هذ� �ل�سهر �لكرمي حيث تكرث فيه 

�أ�سناف �لطعام و�حللويات لذلك �أحر�ص على �لذهاب �ىل �لنادي 

�ل�سحي لأد�ء �لتمارين �لريا�سية �إ�سافة مل�ساركتي لأ�سدقائي يف 

بع�ص �لليايل للعب كرة �لقدم«.

من  �ملبارك  رم�سان  �سهر  �أن  فرتى  �ملل  دعاء  �ل�سابة  �ما 

�أف�سل �سهور �لعام حيث نزل فيه �لقر�آن �لكرمي على نبينا حممد 

)�ص( وفيه تغلق �أبو�ب �لنري�ن وت�سفد �ل�سياطني وتفتح �أبو�ب 

�جلنة وينتظره �لنا�ص بحب و�سوق فهو يطل علينا �سيفا جميل 

يت�سابق �جلميع ل�ستقباله بالطاعات �مل�ساعفة طامعني يف ثو�ب 

�هلل وغفر�نه و�لعتق من �لنار.

دعاء:  قالت  �ملبارك  رم�سان  ل�سهر  ق�سائها  كيفية  وعن 

�لرت�ويح حيث يت�سابق  �مل�ساجد لأد�ء �سلة  �لتو�جد يف  »�أحب 

�لن�ساء و�لرجال لد�ء هذه �ل�سلة �لتي تك�سبهم نفحات �إميانية، 

�لقر�آن  بال�سلة وتلوة  �لقدر  ليلة  �لأو�خر �حترى  �لع�سر  ويف 

على  باملو�ظبة  �لنا�ص  يجتهد  �ملبارك  �ل�سهر  هذ�  ويف  و�لدعاء، 

قر�ءة �لقر�ن وقيام �لليل و�لبع�ص يذهب للعمرة �لرم�سانية يف 

�لع�سر �لأو�خر لكت�ساب �لأجر«.

كما تزد�د فيه �أعمال �لرب و�ل�سدقات و�لزكاة طمًعا يف �لأجر 

�لرت�بط  لأو��سر  تقويته  عن  ف�سلً  �لعاملني،  رب  من  و�لثو�ب 

�لكرمي  �ل�سهر  هذ�  خلل  وتكرث  �ملجتمع  طبقات  بني  و�لإخاء 

رم�سان  ف�سهر  �لرت�ويح،  �سلة  �أد�ء  بعد  �لعائلية  �لزيار�ت 

�لأكل  عن  بالإمتناع  فقط  لي�ص  نف�سه  �لن�سان  يتحدى  �ملبارك 

و�ل�سرب بل عن كفه عن �أذى ل�سانه ويده عن �لنا�ص ويتعلم فيه 

�سبط �لنف�ص و�لت�سامح وكتم �لغ�سب.

حممد العلواينحممد فردانجعفر املحرو�ضدعاء املالنورة في�سلولء البناء
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يعد مدفع �لفطار من مظاهر �ل�سهر �لف�سيل ف�سماعه بات عادة موجودة منذ فرتة زمنية طويلة، وليز�ل مدفـع �لإفطار ي�سـتخدم �إىل 

يومنا �حلا�سـر، حيث كان هـناك مدفعان �أحـدهما خا�ص مبدينة �ملنامة و�لآخر خا�ص مبدينة �ملحـرق وينطلق �سـوت �ملدفـع مرتني، مرة 

مـع غروب �ل�سـم�ص متز�منا مـع �أذ�ن �ملغرب معلناً لل�سائمني بدء فرتة �لإفطار.

ومـرة �أخرى ينطلق يف �لفجر لتحديد وقت �لإم�ساك وبدء �ل�سيام، ويحتفظ �لأهايل يف �لبحرين بذكريات جميلة عـن م�سـهد �ملدفـع 

عـندما تنطلق طلقاته باجتاه مياه �لبحر.

وي�سمى مدفع �لإفطار يف �لبحرين وبع�ص دول �خلليج �لعربية »بالو�ردة«، فكان �لنا�ص يقولون »ثارت �لو�ردة«، مبعنى �أطلق �ملدفع.

»�أرِم« وبهذه �لكلمة منذ مطلع �لثلثينات تطلق ذخرية �سناعية من مدفع �لإفطار يف مملكة �لبحرين، وعادة ما يقوم �أفر�د من رجال 

�لأمن باإطلق قذيفة مدفعية �سوتية حلظة مغيب �ل�سم�ص معلناً حلول موعد �لإفطار خلل �سهر رم�سان �ملبارك، وكذلك يطلق �ملدفع يف 

بد�ية �ل�سهر معلناً دخول �سهر رم�سان، ويطلق كذلك عند روؤية هلل �سو�ل معلناً حلول عيد �لفطر �ل�سعيد، ويطلق �أي�ساً عند حلول عيد 

�لأ�سحى، وتكون عدد طلقات �لعيد 12 طلقة.

مدفع اإلفطار
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شهر رمضان 
الفضيل

May 2017

40





May 2017

42

عدد خاص 
بمناسبة 
شهر رمضان 
الفضيل

»�لفري�سة« وهي جم�سم �سبيه  ليايل ود�ع رم�سان للحتفال مب�ساحبة  �و  �لقرقاعون  ليلة  �لبحرين يف  �هل   يخرج 

للفر�ص م�سنوع من �لأملنيوم �أو �خل�سب ويف مقدمته ر�أ�ص ح�سان ويدخل و�سطها �ساب �أو رجل مغطى بقطعة قما�ص لمعة 

معلقة عليها مر�يا �سغرية وتدور يف �لأرجاء مع قرع �لطبول ورق�ص �لفري�سة مبر�فقة �ل�ساي�ص �لذي مي�سك بع�سا من 

�خليزر�ن وي�سع عباءته على ر�أ�سه ويتلثم بغرتته مردد� بع�ص �لنا�سيد �ل�سعبية ويجوب �لقرى و�ملدن برفقة �لأطفال 

و�ل�سباب �لذين يطرقون �لطبول.

الفريسة
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تجار: 3500 طن يومًيا من 
الخضروات والفواكه في رمضان 

حمالت ترويجية 
و�أو�سح �نه وخلل �لجتماع، �أكد م�سوؤولو حملت �لت�سوق �لكربى 

على وجود وفرة يف كميات �ل�سلع �لغذ�ئية يف �ملخازن تكفي لفرت�ت تزيد 

على �لثلثة �أ�سهر، وباأ�سعار م�ستقرة، �إ�سافة �ىل قيام �لعديد من �ملحلت 

و�سوف  ومتنوعة  متعددة  ترويجية  حملت  �إجر�ء  يف  مبكًر�  بالبدء 

ت�ستمر حتى نهاية �ل�سهر �لف�سيل مبا يتنا�سب مع �حتياجات �مل�ستهلكني 

وباأ�سعار تناف�سية.

�لطلب  عليها  يزد�د  �لتي  �ل�سلع  ت�سمل  �لعرو�ص  تلك  �ن  �ىل  و�أ�سار 

�ل�سر�ئية  �لقدرة  مع  يتنا�سب  ومبا  �لأ�سهر  من  غريه  دون  رم�سان  يف 

للم�ستهلك.

كبار  �أكد  فقد  و�لفو�كه،  للخ�سرو�ت  بالن�سبة  قائلً:  و�أو�سح 

و�لفو�كه  �خل�سرو�ت  ��ستري�د  وترية  �أن  و�لفو�كه  �خل�سرو�ت  موردي 

من  �لثني  �لن�سف  من  �عتباًر�  تدريجًيا  تزد�د  �سوف  �لف�سيل  لل�سهر 

�ل�سهر �جلاري مبا يتنا�سب وحجم �لطلب �ملتوقع و�لذي ي�سل �إىل �أكرث 

يف  يوميا  طرحها  يتم  و�لفو�كه  �خل�سرو�ت  من  يومًيا  طن   3500 من 

متعددة  م�سادر  ومن  �ملختلفة  �لبيع  منافذ  �إىل  ومنها  �ملركزية  �لأ�سو�ق 

)كال�سعودية و�لأردن وم�سر ولبنان وتركيا و�لهند وباك�ستان و�لفلبني 

وجنوب �إفريقيا وغريها(.

زيوت الطبخ 
و�أكد عبد�هلل �لأمني - مدير �ملبيعات ل�سركة �لأمني للتوزيع عن تو�فر 

جميع زيوت �لطبخ من �ل�سقيقة �ل�سعودية بكميات تكفي لثلثة �سهور، 

و�إيطاليا  و�ل�سعودية  فرن�سا  من  و�لنودلز  �ملعكرونة  �أنو�ع  �ىل  ��سافة 

و�لدجاج �لرب�زيلي وجميع م�ستلزمات �سهر رم�سان. 

بينما �أو�سح بلري بر�ي�ص - ممثل مدير عام �سركة �لبحرين للمو��سي 

خلل  �للحوم  على  �ملتوقع  �لطلب  ملو�جهة  جهودها  كثفت  �ل�سركة  �أن 

�ملو�سوع، وكذلك �حلال  �ل�سركة يف هذ�  �لف�سيل موؤكد� جاهزية  �ل�سهر 

بالن�سبة ل�سركة دملون للدو�جن يف �لوقت �لذي تغطي فيه �أنو�ع �لبد�ئل 

)كال�سعودية  متعددة  م�سادر  من  �مل�ستوردة  و�ملجمدة  �ملربدة  �لأخرى 

�لفعلية  و�حتياجاتها  �لأ�سو�ق  باقي ح�سة  و�لرب�زيل(  وفرن�سا  وتركيا 

من �لدو�جن.

سالل رمضانية 
�لدقيق، فقد مت  �لبحرين ملطاحن  ��ستعد�د�ت �سركة  �أما فيما يخ�ص 

عليها  يقبل  �لتي  �ملنتجات  من  باحتياجاتها  �ملختلفة  �لبيع  منافذ  تزويد 

�مل�ستهلكون يف �سهر رم�سان ب�سكل لفت كطحني �لكباب وحب �لهري�ص 

جانب  �إىل  رم�سان،  ب�سلة  �خلا�سة  �ملنتجات  من  وغريها  �لرقاق  وخبز 

خمبز�ً   74 من  و�أكرث  �سعبياً  خمبز�ً   685 من  لأكرث  �ليومي  �لتزويد 

�سركات  ��سحاب  و�أكد  �ملدعوم  �لطحني  من  باحتياجاتها  �أوتوماتيكياً 

�للحوم تو�جد �للحوم ب�سكل د�ئم خلل �سهر رم�سان.

بلري براي�ض- املوا�سي خالد المني

فاطمة �سلمان: 

التجاري  القطاع  ا�ستعدادات  التجار على  اأكد عدد من 

يلزم  ما  كل  توفري  على  املبارك واحلر�ض  ل�سهر رم�سان 

املواطن من ال�سلع الرم�سانية ال�سرورية يف اأ�سواق اململكة 

خالل ال�سهر الكرمي وكذلك والوقوف على املخزون الغذائي 

ومعقولة  منا�سبة  باأ�سعار  الأ�سا�سية  الغذائية  ال�سلع  من 

للجميع..

كما اأ�ساروا اىل وجود وفرة يف كميات ال�سلع الغذائية 

تزيد  لفرتات  تكفي  الكربى  الت�سوق  وحمالت  املخازن  يف 

قيام  اىل  اإ�سافة  م�ستقرة،  وباأ�سعار  ا�سهر،  الثالثة  على 

العديد من املحالت بالبدء مبكًرا يف اإجراء حمالت ترويجية 

متعددة ومتنوعة م�سبًقا و�سوف ت�ستمر حتى نهاية ال�سهر 

وباأ�سعار  امل�ستهلكني  احتياجات  مع  يتنا�سب  مبا  الف�سيل 

تناف�سية.

بغرفة  الأغذية  رئي�ض جلنة   - الأمني  خالد  اأ�سار  فقد 

الغذائية  املواد  بتجار  م�سبًقا  الجتماع  اأنه مت  اىل  التجارة 

الهايربماركت،  الكربى  الأ�سواق  وم�سوؤويل  والتموينية 

وذلك لالطالع على مدى جاهزية هذه الأ�سواق من حيث 

ال�سلع التموينية وال�ستهالكية ب�سكل عام والأ�سعار اإ�سافة 

بدء  للم�ستهلكني مع  التي تقدمها  الرتويجية  العرو�ض  اىل 

العد التنازيل ل�ستقبال ال�سهر الف�سيل. 
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يف  �لفرجان  يطوف  »�أبوطبيلة«  �أو  »�مل�سحر«  كان 

ليايل �ل�سهر �لكرمي وهو �سخ�ص يحمل »طبلة« وي�سرب 

�لأهايل  تدعو  �لتي  �لعبار�ت  من  عدد�  من�سد�  عليها 

لل�ستيقا�ص من �أجل تناول وجبة �ل�سحور، وكان �مل�سحر 

�هلل  �إل  �إله  »ل  مناديا  طويلة  م�سافات  قدميه  على  ي�سري 

�أخرى  وعبار�ت  �هلل«  يرحمكم  �ل�سحور  �هلل..  ر�سول  حممد 

منها »��سحى يا نامي ووحد �لد�مي« ويدق على طبلته لإيقاظ 

�لنائمني.

وجرت �لعادة قدميا �أن يقدم �أهل �لفريج �أو �حلي 

�أو  �لقمح  مثل  خدماته  نظري  تي�سر  ما  للم�سحر 

�لأطفال  كان  و�أحيانا  �ملال،  �أو  �لأرز  �أو  �ل�سكر 

�لأغاين  يرددون  ور�ءه  يخرجون  و�ل�سباب 

و�لأنا�سيد.

وكان �لأطفال يتجمعون مع �مل�سحر 

خ�سو�سا يف �آخر �أيام رم�سان �ملبارك 

�لأحياء  ويطوفون  معه  ين�سدون 

وقت  عليها  يرتدد  �لتي  و�لفرجان 

�ل�سحور. 

�مل�سـحر  ويختم  كما 

�سـهر رم�سان �لكرمي بليايل 

هـذه  تكون  حيث  �لود�ع، 

فيخرج  حافلة  �لليايل 

مـن  جمموعة  ومعه 

�أ�سـحابه، كما ي�سـاركهم 

�ل�سـباب  مـن  �لكثري 

�لن�سـوة  وحتى 

بع�ص  يف  و�ل�سـبية 

�لأحيان من �جل ود�ع 

�سهر رم�سان.

المسحر
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مجمع سار التجاري يطلق برنامجه 
الرمضاني »حيا اهلل رمضان«

�لتجاري،  �سار  جممع  يطلق  �ملبارك،  رم�سان  �سهر  حلول  مبنا�سبة 

و�لفعاليات  �لأن�سطة  من  �لعديد  ي�سمل  و�لذي  �لعائلي،  �لرتفيهي  برناجمه 

�لعائلية، �إىل جانب فر�سة �لفوز بجو�ئز جميلة.

و�سيت�سمن �لربنامج �لرم�ساين على جمموعة من �لأن�سطة و�لفعاليات 

حيث �سنبد�أ �سهرنا �لكرمي مبحا�سرة مع د. علي مبارك يوم �لأحد �ملو�فق 28 

مايو 2017 من �ل�ساعة 8:30 وحتى 9:30م. 

كما �سيقيم �ملجمع فعالية مبنا�سبة �ليوم �لعاملي للكال�سيوم وذلك يوم 

�خلمي�ص �ملو�فق 1 يونيو 2017 يف متام �ل�ساعة 8:30 وحتى 10:30م.

ومن جهة �أخرى، �سي�ساحب �لربنامج �لرم�ساين �مللتقى �لثالث ملبادرة 

»�أعطني كتابك« �لثقافية حتت رعاية �ملحامية ف�سة خلف، بالإ�سافة لوجود 

مز�د »تر�ث �لنو�خذة« وت�سوير فوتوغر�يف »فائقة �جلهرمي«. وذلك بتاريخ 

 1:00 وحتى   9:00 �ل�ساعة  من  �مل�سائية  �لفرتة  خلل   2017 يونيو   2

�سباًحا.

كما �سيقوم »Dream Big« �لتطوعي بتقدمي درو�ص يف �للغة �لجنليزية، 

وحتى   7:00 �ل�ساعة  من   ،2017 يونيو   8 �ملو�فق  �خلمي�ص  يوم  وذلك 

�ل�ساعة 11:00م.

 2017 يونيو   9 �ملو�فق  �جلمعة  يوم  �ستقام  »�لقرقاعون«  فعالية  �أما 

و�مل�سابقات  �لرتفيهية  و�للعاب  �لرب�مج  من  �لعديد  على  و�ستت�سمن 

�لت�سويقية.

�أما فعالية �ليوم �لعاملي لليوغا ف�ستكون يوم �لثلثاء �ملو�فق 21 يونيو 

2017، من �ل�ساعة 8:30 وحتى �ل�ساعة 10:30م.

با�سم  م�سابقة  �سيقيم  �لتجاري  �سار  جممع  �ن  بالذكر  فاجلدير  و�أخرًي� 

�لرئي�ص �لتنفيذي ملجمع �سار �لتجاري »ح�سن بوخوة« لتحفيظ �لقر�ن �لكرمي 

لثلثني �سخ�ص، وهي م�سابقة للأطفال من �سن �خلام�سة وحتى �لثامنة، حيث 

تقوم �مل�سابقة على حفظ جزء عم، و�ستكون يومني يف �لأ�سبوع، على �جلميع 

�لر�غبني بامل�ساركة يف هذه �مل�سابقة �لتو��سل مع جممع �سار �لتجاري.
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لولوة المران
لرمضان األمس.. نكهة خاصة

دق الحب وتصفير القدور.. 
وطقوس خاصة الستقباله

لولوة المران
فاطمة �سلمان:

اجلميلة  رم�سان  وليايل  املا�سي  عبق  برائحة 

الأم�ض  رم�سان  ذكريات  املران  لولوة  ا�سرتجعت 

الأ�سى  من  �سيئًا  يحمل  وب�سوت  عميقة  بتنهيدة 

على ذكريات ترى انها اندثرت واختلفت كثريًا عن 

طابع  الأم�ض  لرم�سان  ان  موؤكدة  اليوم،  رم�سان 

خا�ض ونكهة فريدة وعبق ل ين�سى بدًءا من حتري 

الهالل اإىل طقو�ض و�سعائر ا�ستقبال ال�سهر من دق 

احلب وت�سفري القدور وتبادل الأطباق الرم�سانية 

وتالوة القراآن وممار�سة الأطفال لاللعاب ال�سعبية 

وملة الأهل واجلريان و�سلة الأرحام..

وترجع بنا املران بذكرياتها اىل الوراء لتحدثنا 

تزال  ل  التي  ال�سور  واأجمل  املا�سي  رم�سان  عن 

عالقة بذاكرتها من عادات وتقاليد ومالمح ل ميكن 

ان تن�ساها اأو اأن متحى من ذاكرتها على حد قولها 

ومعاين  وب�ساطة  وعفوية  جمال  من  به  تتميز  ملا 

�سامية لهذا ال�سهر الف�سيل.

واأ�سارت ان رم�سان ال�سابق كان هناك ا�ستعداد 

والفرجان  احلي  اأ�سحاب  وكاأن  ل�ستقباله  م�سبق 

الن�ساء  تبداأ  حيث  كرمًيا  و�سيًفا  عيًدا  ي�ستقبلون 

باملطاحن  البيوت  يف  احلب  دق  يف  متعاونات 

وخا�سة  القدور  ت�سفري  اىل  اأ�سافة  بجهد  اليدوية 

املطبخ  من  مهًما  جزًءا  يعد  الذي  )الهري�ض(  قدر 

البحريني قدمًيا ولأن وجبة الهري�ض طبق اأ�سا�سي 

على املائدة الرم�سانية ب�سكل يومي.
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فرح وسعادة 
�أ�سف لذلك �سعور �ل�سغار و�لكبار بفرح غامر مع �قرت�ب هذ� �ل�سهر 

�لطفال  قبل  �ل�سعبية من  �لألعاب  �نف�سهم ل�ستقباله وممار�سة  ويعدون 

وظللوه  و�خل�سي�سة  �ل�سعكري  ومنها  و�لطرقات  �لأحياء  يف  و�ل�سباب 

�للكرتونية  �لألعاب  �سحبت  �لتي  �لقدمية  �ل�سعبية  �لألعاب  من  وغريها 

�لب�ساط من حتتها للأ�سف و�أ�سبح جيل �لكرتوين بحت.

وتو��سل ل ميكن �أن �أن�سى )�لدر�ري�ص( �لذين يقومون بتلوة �لقر�آن 

طو�ل �ل�سهر �لف�سيل ويتعلم �لنا�ص منهم ويتلون معهم �لقر�آن كثرًي� يف 

�لدر�ري�ص  يبد�أ  و�لرت�ويح  �لع�ساء  بعد �سلة  �لف�سيل، حيث  �ل�سهر  هذ� 

يف قر�ءة �لقر�آن حتى وقت قريب من �ل�سحور، منوهة �ن هناك عدد من 

�لبيوت �لتي كانت تفتح �أبو�بها على م�سر�عيها ل�ستقبال �سيوف �لرحمن 

وتقدمي �لقهوة و�لتمر لهم..

وت�سيف قائلة: كان من �أبرز ملمح رم�سان �سابًقا �لتفاف �لأهل حول 

مائدة رم�سان �ل�سهية وتناول �لكلت �ل�سعبية �لتي قل تو�جدها �ليوم يف 

�ل�سفرة �لرم�سانية مثل �لرثيد و�لبلليط و�لهري�ص و�جلري�ص و�خلبي�سة 

وكل �أنو�ع �لتمور كما �أن �ل�سيام يف �حلر �ل�سديد يختلف عن �ليوم حيث 

�ملكيفات منت�سرة يف كل مكان. 

تبادل األطباق 
�آنذ�ك  منت�سرة  كانت  �لرم�سانية  �لأطباق  تبادل  عادة  �أن  �إىل  وت�سري 

و�لتي قلت �أو �إنعدمت يف �لأحياء �ليوم ول نرى ملة �لعائلة حول مائدة 

وغريها  �لن�سغال  ب�سبب  بينهم  فيما  �جلري�ن  تز�ور  قل  كما  رم�سان، 

�آنذلك هي �لتمر  �أن �لأطباق �لتي يتم تبادلها بكرثة  من �لأ�سباب، منوهة 

و�لرثيد و�لهري�ص و�للقيمات و�خلنفرو�ص و�لكباب و�ملحلبيه و�لفالودة 

�لتي يقوم �لأطفال و�لن�ساء باإي�سالها للجري�ن بفرح غامر.

وتو��سل ل ميكن �أن يذهب من ذ�كرتي �مل�سحر �لذي يجول يف �حلي 

لل�ستيقاظ  �لأهايل  منادًيا  �ل�سباب  من  جمموعة  ب�سحبة  طبلة  حاملً 

�لتي تتكون غالًبا من �ملحمر و�سمك �ل�سايف وما  وتناول طعام �ل�سحور 

ز�د من وجبة �لفطور من �لكباب و�ل�ساقو و�خلنفرو�ص وغريها.

وتختم �ملر�ن ذكرياتها �ل�سابقة حول �ل�سهر �لكرمي بنوع من �حل�سرة 

حيث  حيث  و�جلميلة  �لروحانية  �لرم�سانية  و�لليايل  �ليام  تلك  على 

تت�سايف فيه �لنفو�ص وحيث �لب�ساطة و�ملعاين �لكبرية �لتي يحملها و�لتي 

ل جتد لها �أثًر� يف رم�سان �ليوم �ل قلة قليلة منها.

�ل�سهر وهي  هذ�  معاين  من  تبقى  ما  على  �حلفاظ  �ىل  �جلميع  د�عية 

ودعوة  و�لأهل  �جلري�ن  ل�ستقبال  �لبيوت  وفتح  �لرحم  �سلة  �سرورة 

�لأهل  مائدة رم�سانية و�حدة وزيارة  �للتفاف حول  �ىل �سرورة  �لأبناء 

و�ملر�سى وكذلك قر�ءة �لقر�آن يومًيا يف ليايل رم�سان و�مل�ساركة يف �إعد�د 

وجبة �لفطور وجتنب �لوجبات �جلاهزة �لتي ل تعطي نكهة وطعم لل�سهر 

�لف�سيل.
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تستفيد من فائض 
مآدب الفطور والسحور 

تحفظ النعمة 
وتحد من اإلسراف 

الرمضاني

تدبير..
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فاطمة �سلمان: 

حملة �إن�سانية يقف ور�ءها جمموعة من �سباب قرية عايل 

و�لقرى �ملجاورة �لذين يعملون ب�سكل تطوعي رغم �ن عددهم 

�هد�فهم  ين�سرو�  �أن  ��ستطاعو�  �نهم  �إل  �ساًبا   15 يتجاوز  ل 

و�فكارهم ويطبقو� م�سروعهم يف غالبية قرى ومدن �لبحرين 

م�سمى  فكان  مدبر«  �أنا  �أكون  �أن  قبل  مدبر  »�أنت  �سعار  حتت 

حملتهم ))تدبري((.

�لنعمة  على  للحفاظ  ي�سعون  �حلملة  هذه  على  �لقائمون 

و�إعادة  و�لأغذية  �لطعام  من  يزيد  ما  وجمع  ��ستقبال  عرب 

خمتلف  يف  و�ملقيمني  �ملو�طنني  من  �لر�غبني  على  توزيعه 

�ملناطق موؤمنني باأهمية �حلفاظ على �لنعمة و�حلد من �لإ�سر�ف 

و�لتبذير يف �لطعام.. لتكون �أول م�سروع من نوعه يف �لبحرين 

يهدف �ىل �حلفاظ على �لنعم.

بد�ية  عن  تدبري  حملة  رئي�ص  خليل  عبا�ص  علي  ويوؤكد 

�مل�سروع �لذي جاء بفكرة من وحي جمموعة من �ل�سباب �لذين 

�لفر�ح  ويف  �لبيوت  من  �لطعام  من  �لكبري  �لفائ�ص  لحظو� 

وحفلت �لزفاف �لأمر �لذي جعلهم يطلقون هذه �حلملة من �أجل 

�حلفاظ على هذ� �لفائ�ص و��ستغلله لأفر�د يكونون يف �أم�ص 

�حلاجة له بدلً من �ن يكون م�سريه حاويات �لقمامة و�لتلف 

من  �إن�سانية  مبادرة  �لعام 2013 ويعد  �مل�سروع  �نطلق  وقد 

�أجل �حلفاظ على �لنعم، و�لق�ساء على بع�ص مظاهر �لإ�سر�ف 

و�لتبذير، و�ل�سمو بروح �أبناء خمتلف �سر�ئح �ملجتمع.

جتارب  من  ��ستفاد  �ليوم  �لفريق  �ن  �أكد  جانبه،  من 

�ل�سنو�ت �ملا�سية وخ�سع للعديد من �لدور�ت من قبل جهات 

�لفائ�ص وخ�سوعه  كم  مع  �لتعامل  لكيفية  وحكومية  خا�سة 

�ي  ل�ستلم  �أ�سا�سي  ك�سرط  باتت  و�لتي  �سحية  ل�سرت�طات 

فائ�ص من �لطعام. 

من  كبري  عدد  على  تنطوي  تدبري  حملة  �ن  �ىل  و�أ�سار 

و�لتلحم  و�لت�سامن  �لتكافل  روح  تعزيز  ومنها  �لأهد�ف 

�لجتماعي بني خمتلف �سر�ئح �ملجتمع، وذلك من خلل �سون 

�لنعمة �لتي تزيد بعد كل منا�سبة �أو ماأدبة و�حلد من �لتبذير 

و�ل�سر�ف.

عمل متكامل 
و�أو�سح �ن عمل �لفريق متكامل ويبد�أ با�ستقبال �لفائ�ص 

و�لأعر��ص،  �ملنازل  حفلت  �أو  �لبيوت  من  �سو�ء  �لطعام  من 

�لتي ترغب يف ت�سريف فائ�ص �لطعام لديها فيذهب �لقائمون 

على �حلملة ل�ستلم هذ� �لفائ�ص ومن ثم نبد�أ عملية �لتغليف 

�ملجتمع  فئات  �إليه من جميع  وبعدها نو�سله ملن هم بحاجة 

توزيع  نقاط  عرب  �سو�ء  �لطعام  هذ�  ��ستلم  يف  و�لر�غبني 

معينة كما نقوم بتو�سيل �لأطعمة �إىل منازل �لر�غبني مبختلف 

من  للنتفاع  ومقيم  مو�طن  بني  نفرق  ل  �أننا  و�لأهم  �ملناطق، 

هذه �حلملة.

�جلهود  �أن  �أكد  رم�سان  �سهر  خلل  �لفريق  ن�ساط  وعن 

تتكثف يف هذ� �ل�سهر لأن كمية �لطعام و�لفائ�ص يزد�د ب�سكل 

�لفعاليات  زيادة  �أو  و�لأ�سحار  �لأفطار  ماآدب  من  �سو�ء  كبري 

و�لفنادق  �ملطاعم  وفائ�ص  �لرم�سانية  و�ملجال�ص  �لدينية 

و�جلعيات وغريها ويكون عملنا منذ �ل�ساعة �لعا�سرة وحتى 

�لثانية �سباًحا وقد ميتد �لعمل ح�سب �لو�سع.

 كما �أننا نهتم ببث مزيد من ر�سائل �لرت�سيد و�لوعي بني 

�سر�ئح �ملجتمع حول �أهمية �حلفاظ على هذه �لنعم و�حلد من 

عادتي �لإ�سر�ف و�لتبذير �ملتف�سية بني �لأفر�د و�جلماعات على 

حد �سو�ء خا�سة خلل �سهر رم�سان.. 

و�أ�سار �ىل �أن �لفريق ي�ستقبل فائ�ص �لطعام خلل رم�سان 

من عدة جهات و�أفر�د ومنهم �مل�ست�سفيات و�لفنادق و�ملطاعم 

وولئم  و�ملاأدبات  �خلا�سة  و�حلفلت  و�ملجال�ص  و�جلمعيات 

�ملنا�سبات و�ملطابخ وغريها �لكثري كما �أن لدينا عدًد� كبرًي� من 

�لأ�سر و�لأفر�د وغريهم من �لذين يتم تزويدهم بهذ� �لطعام..

تدبير..
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شركة السيارات األوروبية جاكوار الند روڤر تقدم 
فحص مجاني لمكيف الهواء لفترة محدودة

و�ملوزع  �مل�ستورد  �لأوروبية،  �ل�سيار�ت  �سركة  �أعلنت 

عن  �لبحرين،  مملكة  يف  روڤر  لند  جاكو�ر  ل�سيار�ت  �حل�سري 

جاكو�ر  �سيار�ت  �لهو�ء جماناً جلميع  مكيف  فح�ص  حملة  طرح 

ولند روڤر �لتي يزيد عمرها عن �سنتني.

بادرت �سركة �ل�سيار�ت �لأوروبية جاكو�ر لند روڤر باإطلق 

حملة فح�ص مكيف �ل�سيارة للتاأكد من عمله باأف�سل �أد�ء وباأعلى 

درجة من �لكفاءة خلل ف�سل �ل�سيف حيث ترتفع درجة �حلر�رة 

ُملّك  منح  �إىل  رئي�سي  ب�سكل  �لعر�ص  هذ�  ويهدف  ملفت.  ب�سكل 

�سيار�ت جاكو�ر ولند روڤر �سعور �أكرب بالر�حة.

وبد�أت هذه �خلدمة �ملجانية منذ 20 مايو وت�ستمر حتى 30 

يونيو 2017، حيث �سيح�سل �لعملء على فح�ص مبدئي جماين 

ل�سيار�تهم. و�سي�سرف نخبة من �لفنيني �ملدربني من ذوي �خلربة 

�أف�سل  تقدمي  و�سمان  �ل�سيار�ت  فح�ص  على  �لعالية  و�لكفاءة 

م�ستوى من �خلدمات �لتي تنال ر�سى �لعملء، كما �سيتم مكافئة 

�حلملة  تقدمها  �لتي  �ملز�يا  من  للإ�ستفادة  تقدمو�  �لذين  جميع 

مركز  يف  �لوعر  �مل�سمار  على  �لقيادة  لتجربة  تذكرتني  مبنحهم 

جتربة لند روڤر �لبحرين بحلبة �لبحرين �لدولية.

ل�سركة  �لعام  �ملدير  ييت�ص،  بول  �سرح  �ملنا�سبة،  وبهذه 

�ل�سيار�ت  �سركة  يف  جد�ً  »ي�سعدنا  قائلً:  �لأوروبية  �ل�سيار�ت 

حملة  �لكر�م  لزبائننا  نقدم  �أن  روڤر  لند  جاكو�ر  �لأوروبية 

فح�ص مكيف �لهو�ء �ملجانية، حيث ن�سعى عربه �إىل تقدمي خدمات 

وتاأتي  مركباتهم.  كفاءة  على  و�حلفاظ  �ل�ستثنائية  �لبيع  مابعد 

�أف�سل  تقدمي  على  �ملبنية  ��سرت�تيجيتنا  على  لتوؤكد  �حلملة  هذه 

بنا. و�سيتمكن  �لزبائن  ثقة  �لتي من ت�سمن  �ل�سيار�ت و�خلدمات 

�لعملء خلل هذ� �لعر�ص من �حل�سول على خدمات جمانية ذ�ت 

جودة عالية ف�سلً عن خ�سومات بن�سبة 25% على قطع �لغيار، و 

10% على ر�سوم �لأيدي �لعاملة. كما �سيح�سل �لزبائن على خ�سم 

�آخر بن�سبة 25% على جمموعة و��سعة من �لأك�س�سو�ر�ت �إ�سافة 

�سعار  حتمل  �لتي  باملعر�ص  �ملتوفرة  �ل�سلع  �سر�ء  �إمكانية  �إىل 

علمتي جاكو�ر ولند روڤر باأ�سعار خا�سة.«

�حلملة  هذه  طرح  �أهمية  مدى  �رتاأينا  »لقد  قائلً:  و�أ�ساف 

فح�ص  خدمة  روڤر  لند  جاكو�ر  �ل�سيارة  �سركة  عملء  لنمنح 

و�سيانة مكيف �ل�سيارة، لوقايتهم من درجة حر�رة ف�سل �ل�سيف 

�لعالية و�سمان ر�حة بالهم طو�ل �ملو�سم. ون�سعى دوماً �إىل توطيد 

�لعلقة مع جميع زبائننا �لكر�م ونيل ر�ساهم عرب هذه �لعرو�ص 

من  �لعملء.  خدمة  جمال  يف  �مل�ستويات  لأعلى  بنا  ترتقي  �لتي 

لزيارتنا يف معر�ص �سركة  �ملنطلق، نت�سرف بدعوة �جلميع  هذ� 

ملنحهم خدمات ترتقي ملعايري  �لأوروبية ونتطلع قدماً  �ل�سيار�ت 

فئة �خلم�ص جنوم �لتي طاملا �إلتزمنا بها.«

ومنذ بدء عملياتها يف �لبحرين يف عام 1998 جنحت �سركة 

�ل�سيار�ت �لأوروبية باأن ت�سبح يف �سد�رة هذ� �لقطاع يف �ململكة. 

وت�ستمر �ل�سركة يف �سعيها لتحقيق �أعلى معايري �جلودة من دون 

�مل�ساومة على جودة �ملنتج، �خلدمات �لتقنية �أو �لأ�سلوب �لر�قي 

�أف�سل  ما هو  بتقدمي كل  �إميانها  من  �نبثاقاً  بالزبائن  �لهتمام  يف 

لعملئها.
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ح�سني املرزوق:

تعد مملكة البحرين اإحدى الدول املحافظة على اإرثها يف العادات والتقاليد، ولها 

زالت  ل  موروثات  الأجداد  من  �سعبها  واكت�سب  ال�سنني،  لآلف  ميتد  تاريخ 

موجودة لدى البع�ض حتى يومنا املعا�سر، واأخذت الأجيال تطبق 

التي متر عليهم �سواء  املنا�سبات  املوروثات يف خمتلف  هذه 

الإ�سالمية اأو الجتماعية، ومن بني هذه املنا�سبات حلول 

يف  كبرية  مكانة  يحتل  الذي  املبارك  رم�سان  �سهر 

قلوب البحرينيني وينتظرونه بفارغ ال�سرب، كونه 

ي�سم منا�سبات عديدة كـ »القرقاعون« وتليه 

التطور  ومع  ال�سعيد«،  الفطر  »عيد  منا�سبة 

املوروثات  هذه  بع�ض  اأخذت  امل�سهود 

بالتال�سي لدى البع�ض، وحول هذا 

احلاج  مع  حواًرا  اأجرينا  ال�ساأن 

قرية  مواليد  اأحد  كاظم  علي 

عن  حدثنا  الذي  ال�سهلة 

بني  رم�سان  �سهر 

واحلا�سر  املا�سي 

فكان احلوار على 

النحو التايل:

ن
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الحاج علي كاظم
في حديث عن رمضان زمان:

عادات األمس الجميلة تالشت 
وأتمنى عودة التآخي بين الناس
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استقبال رمضان بدون إسراف
يوؤكد �حلاج علي كاظم يف بد�ية حديثه على �أن هناك �ختلًفا 

خم�سينيات  ففي  �ل�سابق،  يف  �ملبارك  رم�سان  �سهر  ��ستقبال  يف 

و�ستينات �لقرن �ملا�سي مل يكن هناك ��ستعد�د�ت ل�ستقبال �ل�سهر 

�لكرمي كما هو �حلال �لآن، فقد كان �لنا�ص ي�سومون �لأ�سهر �لتي 

ت�سبق رم�سان وهما �سهر� رجب و�سعبان، ويكون رم�سان �ل�سهر 

ي�ستقبلون  �لنا�ص  وكان  و�لثو�ب،  �لأجر  عن  منهم  بحًثا  �لثالث 

�سهر رم�سان بب�ساطة على عك�ص �لآن حيث يق�سد �لنا�ص �لأ�سو�ق 

ل�سر�ء ما لذَّ وطاب من مكونات �لأطعمة، ففي �ل�سابق كان معظم 

�لرز  مع  �لإفطار  وجبة  على  �لطازج  �ل�سمك  يتناولون  �لنا�ص 

ويحفظون ما تبقى منه حتى يتناولونه يف وجبة �ل�سحور، وحتى 

حيث  �للنب،  �أو  �حلليب  ب�سرب  يقومون  بالعط�ص  ي�سعرون  ل 

�لأبقار و�لألبان متو�فرة يف كل منزل،  �ملنازل تربي  كانت معظم 

�أما �لأثرياء فكانو� يتناولون �للحم �أو �لدجاج �أثناء �سهر رم�سان 

�ملبارك، وقد كان �لأثرياء يف �ل�سابق ي�سعرون باملحتاجني فكانو� 

يتوجهون للمحتاجني ويجل�سون معهم ويقدمون لهم �ملبالغ �لتي 

تكفي ل�سد حاجتهم من ماأكل وم�سرب وذلك يف �سرية تامة حتى ل 

ي�سعر �ملحتاجون باحلرج بني �لنا�ص.

المسحر من سمات الماضي
وتابع حديثه قائلً: يف �ل�سابق مل تكن �لكهرباء موجودة كما 

ا يف منطقتنا �ل�سهلة و�ملناطق �ملجاورة  هو �حلال �ليوم خ�سو�سً

تل�ست  جميلة  عاد�ت  هناك  كان  ولكن  قوة،  و�أبو  كال�سهلة  لها 

يقوم  �لذي  »�مل�سحر«  �أو  »�لطبال«  تو�جد  �أيامنا �حلالية مثل  يف 

�لنا�ص  لي�ستيقظ  �ملنازل  �أبو�ب  ويقرع  يحمله  �لذي  �لطبل  بقرع 

ويتناولون وجبة �ل�سحور ليتمكنو� من �ل�سيام يف �ليوم �لتايل، 

وحد  نامي  يا  »��سحى  للطبل  قرعه  عند  يردد  »�لطبال«  وكان 

عبدك �لد�مي« ومن بعد ��ستيقاظ �لنا�ص يتناولون وجبة �ل�سحور 

حتى ي�سمعو� �سوت �لأذ�ن �لذي ي�سبقه �ملدفع، حيث كان �لنا�ص 

ميتنعون عن تناول �لطعام عند �سماعهم ل�سوته، حيث يتم �إطلقه 

يف �ملنامة ونتمكن من �سماع �سوته نحن �أهايل �ل�سهلة وذلك خللو 

�لبحرين من �ل�سيار�ت و�لأمور �لأخرى �لتي متنع و�سول �ل�سوت 

لل�سلة  �لنا�ص  يقوم  �لأذ�ن  �سماع  بعد  ومن  �لأخرى،  للمناطق 

ت�سدح  �لبيوت  كل  وكانت  �لكرمي،  �لقر�آن  تلوة  يف  ويبد�أون 

بتلوة �لقر�آن حتى �سروق �ل�سم�ص بعدها ي�ستعد �لرجال للتوجه 

لأعمالهم �سو�ء يف »�لنخل« �أو �لتجارة �أو �لبحر، ومي�سون �أوقات 

طويلة يف �لعمل حتى يقرتب موعد �لإفطار فيق�سد �لرجال �لعيون 

ليتحممو� ومن ثم يق�سدون �مل�ساجد لل�سلة ومل تكن �ل�سلة يف 

قريتي »�ل�سهلة« �سلة جماعة بل كل فرد ي�سلي لوحده عد� يوم 

�جلمعة �إذ يتجمع �لنا�ص لل�سلة مب�سجد �خلمي�ص لتاأدية �سلة 

�جلمعة هناك وكانت �لأعد�د قليلة جًد�، ومن بعد �ل�سلة يعودون 

ملنازلهم لتناول وجبة �لإفطار مع عو�ئلهم.

األلعاب الشعبية
و�أ�ساف: كانت �لن�ساء تقوم باإعد�د �لطعام �لذي يتم تناوله 

ما  بتوزيع  يقمن  �لطبخ  من  �لنتهاء  بعد  ومن  �لإفطار  بوجبة 

طبخنه على �جلري�ن بحيث يتمكن معظم �أهايل �ملنطقة من تناول 

�أبرزها:  �ألعاب  عدة  يلعبون  فكانو�  �لأطفال  �أما  متنوع،  طعام 

�إ�سطو�نة غاز فارغة  �لتيلة، �لدو�مة، �حلمبو�ص وهو عبارة عن 

قوي  �سوت  منها  ي�سدر  حتى  عليها  بال�سرب  �لأطفال  ي�ستغلها 

كالإنفجار، وكانت �لألعاب �لورقية �سبه حمرمة �آنذ�ك فمن يلعبها 

يكون من �ملغ�سوب عليهم �سو�ء من �أبائهم �أو �أهايل �ملنطقة.

وو��سل حديثه: بعد �لنتهاء من تناول وجبة �لإفطار يق�سد 

�لكرمي  �لقر�آن  تلوة  فيها  يتم  �لتي  �لرم�سانية  �ملجال�ص  �لرجال 

وكان معظم �أهايل �لقرية يحر�سون على �حل�سور لهذه �ملجال�ص 

لل�ستماع للذكر �حلكيم، فلم يكن �لكثري قادًر� على �لقر�ءة لذلك 
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كان لقارئ �لقر�آن مكانة خا�سة بني �لنا�ص لأنه يقوم بتلوة �لقر�آن �لكرمي، وعند 

تلوته للقر�آن ي�سمت �جلميع وين�ستون لتلوته على عك�ص ما هو حا�سل �لآن 

يف جمال�ص �لذكر، فمعظم �لنا�ص تتحدث مع �ملوجودين �أو يف �لهاتف، �أو ن�ساهد 

�لأطفال يقومون باللعب دون �كرت�ث للقر�آن �لكرمي وهذ� �خلطاأ من �آبائهم �لذين 

�أهملو� �لرتكيز على هذ� �جلانب، كما �أن �لتقرب هلل يف �ل�سابق كان �أف�سل من �لآن 

خلل �سهر رم�سان �ملبارك، ف�سابًقا كان �جلميع يحر�ص على �أد�ء �لعباد�ت �أما 

�لآن فقل عددهم.

القرقاعون والعيد
يوزعون  �لأهايل  كان  قائلً:  �لنا�سفة  �أو  »�لقرقاعون«  حول  حديثه  وتابع 

�لفول �ل�سود�ين على �لأطفال وذلك لقلة �سعره ومع �لأيام تطور هذ� �لأمر و�أ�سبح 

بتوزيع  يقومون  �ملقتدرين  وبع�ص  �حللويات  مع  �ملك�سر�ت  يخلطون  �لنا�ص 

�لأمو�ل على �لأطفال، ويف �لقرى يحتفل �لنا�ص بـ »�لنا�سفة« مبنت�سف �سعبان 

ورم�سان، ويف �لعيد ي�سحو �لنا�ص باكًر� لتاأدية �سلة �لعيد، وكانت �مل�ساجد 

�أهاليهم  ملعايدة  �لنا�ص  يخرج  �ل�سلة  من  �لنتهاء  بعد  ومن  بامل�سلني  تكتظ 

وتبادل �لتهاين، فاملجال�ص كانت مفتوحة ل�ستقبال �لأهايل وغريهم مبنا�سبة عيد 

�لفطر ولكن �نقطعت هذه �لعادة تقريًبا و�نقطعت معها �لعديد من �لعاد�ت.

رمضان اليوم
وعن �سهر رم�سان �ملبارك يف �أيامنا �حلالية قال �حلاج علي كاظم: تغريت 

ومهيئة  مزخرفة  �ملجال�ص  �أ�سبحت  فاليوم  رم�سان،  �سهر  يف  �ليوم  �لعاد�ت 

للجلو�ص ل�ساعات طويلة فمع دخول �لكهرباء باتت مكيفة �إذ� حان �سهر رم�سان 

يف ف�سل �ل�سيف ود�فئة �إذ� كان �سهر رم�سان يف �ل�ستاء ف�سلً عن �لإنارة و�ملقاعد 

�ملريحة، لكن �إقبال �لنا�ص على هذه �ملجال�ص �أ�سبح قليلً مقارنة باملا�سي، ولكن 

لكل زمان �متياز�ت ففي �ل�سابق كانت �حلياة �أف�سل من �لآن من ناحية �لتو��سل 

و�لتاآخي على �لرغم من �حلياة �لب�سيطة �لتي عاي�سناها يف �ل�سابق، و�لآن على 

�لرغم من �لنعم �ملوجودة يف زماننا هذ� �إل �أن �أبناء �ليوم ل يقدرون هذه �لنعم، 

مع  و�لتاآخي  �لتو��سل  عودة  يف  دور  �لقادمة  للأجيال  يكون  �أن  �أتوقع  ولكني 

بع�سهم �لبع�ص )فلو خليت خربت( على عك�ص ما هو حا�سل �لآن فالنا�ص عند 

�ختلفهم حول مو�سوع معني يقومون بتكفري بع�سهم �لبع�ص ومقاطعة بع�سهم 

�لبع�ص، و�أتوقع �أن �لأجيال �لقادمة �ستعيد جمد �أجد�دهم ليكونو� مثالً يف ح�سن 

�لتعامل مع �لآخرين وقدوة لأبنائهم.
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الشعبية

عدد خاص 
بمناسبة 
شهر رمضان 
الفضيل

May 2017

60



May 2017

61

يرتدد  لذلك  �ل�سعبية  �لأكلت  تناول  يف  �لكثري  يرغب 

�لكثري من �لنا�ص على �ملطاعم �ملنت�سرة موؤخًر� و�لتي تقوم 

بتقدمي �لأكلت �ل�سعبية ملرتادي هذه �لنوعية من �ملطاعم، 

�لكائن مبنطقة  »�لرو�سنة«  مطعم  �ملطاعم  هذه  �أبرز  ولعل 

بو�سط  �سعبي  كويتي  مطعم  �أول  وهو  �ل�سرقي،  �لرفاع 

�لبحرين يقوم بتقدمي جميع �لأكلت �ل�سعبية �للذيذة.

خلل  من  �سغري  كحلم  »�لرو�سنة«  مطعم  فكرة  بد�أت 

بحيث  �ل�سعبية  باملطاعم  �لطعام  تناول  مفهوم  تغيري 

هذه  لتناول  �ملجتمع  فئات  كافة  �ملطاعم  هذه  ت�ستقطب 

تاريخ  ويف  و�حد،  �سقف  �للذيذة حتت  �ل�سعبية  �لوجبات 

28-5-2016 و�سلت �حلمدهلل �لفكرة للجميع ومت �فتتاح 

�أول مطعم كويتي �سعبي مبملكة �لبحرين.

�ل�سعبية  �ملطاعم  �أف�سل  من  »�لرو�سنة«  مطعم  ويعد 

ذ�ت �ل�سمعة �جليدة �سو�ء من ناحية �لنظافة �أو من ناحية 

�لأطباق �لكويتية �ل�سعبية �للذيذة �لتي يتم تقدميها يف هذ� 

�سيجد حمبو  �ملبارك  رم�سان  �سهر  �أن  �ملميز، ومبا  �ملطعم 

عنه خلل مطعم  يبحثون  ما  �لكويتية  �ل�سعبية  �لوجبات 

»�لرو�سنة« للأكلت �لكويتية �ل�سعبية.
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عبارة عن قصص ومسابقات وأوبريت غنائي 

الكاتبة زهراء مبارك: ترقبوا 
حكاياتي الشعبية في رمضان 

فاطمة �سلمان :

لأنها تع�سق الرتاث بكافة اأ�سكاله اأرادت اأن ت�سل بهذا احلب اىل قلوب ال�سغار والكبار مًعا فكانت الق�س�ض والروايات 

الرتاثية والتاريخية و�سيلتها لنقل تراث املا�سي اىل اجليل احلايل. 

املوؤلفة والكاتبة واملخرجة زهراء مبارك لعدد من الق�س�ض وامل�سرحيات الرتاثية التي جتاوز عددها الـ 30 م�سرحية وما 

زالت تعمل وتنتج يف هذا املجال لرتباطها الوثيق بالزمن املا�سي وع�سقها لكل ما تخدم الرتاث ال�سعبي، يتابع ق�س�سها 

وم�سرحياتها العديد من ال�سغار والكبار مًعا ولها متابعني من الأ�ساتذة الأكادمييني والأطباء واملهند�سني والبحارة املهتمني 

يف ال�ساأن الرتاثي ال�سعبي..
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�أ�س�ست زهر�ء عدًد� من �لفرق �لن�سائية وكان جميع �أع�سائها من 

بد�أت  ثم  ومن  قريتها  يف  �لن�سائي  �مل�سرح  و�أطلقت  �ملد�ر�ص  طالبات 

�مل�سرحي  �ل�سيناريو  �نتقل  مناطق وبعدها  تتو�ىل يف عدة  �لعرو�ص 

�ىل �لوبريت �مل�سرحي.

وعن �لق�س�ص �ل�سعبية �لرم�سانية �لتي تكتبها تقول �إنها قطعت 

�ل�سعبية لقى  للق�س�ص  �نتقالها  �أن  �إل  �ل�سعبي  �لأوبريت  �سوًطا يف 

�سًدى و��سًعا من �ملتابعني وكان بد�ية من باب �خلاطرة و�لرتويح عن 

�لنا�ص، فكتبت �أول حلقة منه يف �سهر رم�سان �لكرمي 2014 باللهجة 

�ل�ساحلية  �لكلمة  �إبر�ز  على  وركزت  �حلقيقية  وبالأ�سماء  �لعامية 

�لد�رجة لكي يعي�ص قر�ئها �جلو و�لزمن وعبق ما�سيهم �جلميل. 

�سهر  ليايل  منا�سبات  يف  �أكتب  بد�أت  قائلة:  حديثها  وتو��سل 

وتو��سلت   ) �لعيد،  يوم  �لعيد،  ليلة  �خلتم،،  )ليلة  �ملبارك  رم�سان 

هذه  ور�فقت  �أجز�ء  على  كتبتها  طويلة  ق�س�ص  و�أ�سبحت  �لق�سه 

�لق�س�ص، م�سابقة حكايا �لأنبياء لل�سغار عن طريق �لوت�ساب، وكانت 

�نطلقة م�سروع )لطفل يقر�أ ويفهم( من علوم �لقر�آن �لكرمي. 

فرقة  فكانت  �لطفل  لفنون  فرقة  لتاأ�سي�ص  �لعملي  �لتفكري  وبد�أ 

قيثارة لفنون �لطفل هو �مل�سروع �مل�ساحب للق�س�ص.

�أحد�ث  وهي  �ل�سعبية  �لق�س�ص  هي  قالت  ق�س�سها  م�سدر  وعن 

ع�ستها وتعاي�ست معها وكنت يف قلب �حلدث وبع�سها �لآخر ��ستمدها 

�لذين عا�سرو� تلك �حلقبة بحلوها ومرها، و�ملهتمني  �ل�سن  من كبار 

كحدث  �ملتابعني  من  ت�سلني  وبع�سها  �ل�سعبي  وباحلدث  بالتاريخ 

بظروفها  لق�سة  �أحوله  �أن  ومطلوب  جملة  �أو  كتاب  يف  تاريخي 

و�سخو�سها.

بهذ�  �ملهتمني  وللكبار  �ل�سغار  للأطفال  مفتوحة  دعوة   ووجهت 

�ل�ساأن برتقب ق�س�سها و�أعمالها �لرت�ثية �خلا�سة ب�سهر رم�سان ومنها 

ق�س�ص �لأنبياء باأ�سلوب م�سوق وحريف �إ�سافة �ىل م�سابقات وق�س�ص 

مع  و�ل�سبعينيات،  و�ل�ستينيات  �خلم�سينيات  و�أحد�ث  حلقبة  تعود 

�لفرتة و�لتي  تلك  �لقرى يف  �أهل  �لتي يتحدثها  �لعامية  �للهجة  �إبر�ز 

بع�سها لها �أ�سول لغويه وبع�سها متاثر� بح�سارة معينة، وتقول �أقدم 

�حلبكة �لق�س�سية �لتي لها من �لعرب و�لتجربة و�خلربة �حلياتية مع 

عر�ص �لظروف �مل�ساحبة لتلك �لفرتة.

كما �ساأطرح �أحد�ث حقيقية مل تذكر يف تاريخ �لبحرين ومل تويل 

�جلهات �ملخت�سة �لهتمام بتاريخها وتدوينها كذلك �لأ�سخا�ص �لذين 

لهم ب�سمة يف �ملجتمع من مطببني ومز�رعني وق�سابني وجتار �إ�سافة 

�ىل تو�سيح طبيعة �حلياة يف معظم قرى �لبحرين و�إبر�ز �ملنا�سبات 

وما يرت�فقها من عاد�ت وتقاليد...

�سهر  خلل  لطرحها  ت�سعى  �سوف  �لتي  �مل�سرحية  �أعمالها  وعن 

رم�سان مبر�فقة فرقة قيثارة ف�سوف تقدم �لقيم و�لخلق �ل�سلمية 

يقوم  ترفيهية جديدة  بر�مج  �جلميلة عن طريق  و�لتقاليد  و�لعاد�ت 

عليها خمت�سني من فئة �لطفال من �سن 6 �سنو�ت �ىل 15 �سنة.

كما تعزم طرح �أوبريت ))�ل�سبت �سبمبوت(( خلل �سهر رم�سان 

�ملبارك وكذلك �أن�سودة ))�أبجد هوز(( وق�سة �ستكون عبارة عن رحلة 

غو�ص تعود بالأطفال حلقبة �لزمن �ملا�سي من تاريخ �لبحرين وكذلك 

طرح عدد من �لألعاب �ل�سعبية �لقدمية مثل ))�ل�سعقري - �حلقلة - 

عر�ست - �لربوج(( وتو�سيح �أهمية ))بيت �ملطوع(( قدمًيا �لذي يعد 

�أول نو�ة يف تعليم �لقر�ءة يف �ملنازل وهم �أ�سا�ص �لتعليم قبل �ملد�ر�ص.

كما �ست�سمل رحلة �لغو�ص على بيان �أهمية جتمع �لأهل للم�ساركة 

يف طبخ غد�ء �لغو��سة قبل �سفرهم وتوديعهم، وتو�سطتها فلكلور�ت 

�لبيت من  �لأم يف  �ل�سارع ومعاناة  و�للعب يف  �ل�سقاوة  �سعبية عن 

�أجل �أن تعلم �أبنائها وتد�ويهم وتوفر لهم �لوجبات �ليومية دون كلل 

�و ملل وتو��سلنا ومعاناة �لغو��سة يف �لبحر يف رحله تطول لأربعة 

��سهر ومن ثم ��ستقبالهم �ثناء عودتهم و�نتظار بنت �لعمرلبن عمها 

وهذه �سخ�سية �لق�سة ليقدم لها �لد�نات مهر� وتتم �لفر�ح و�لولئم 

))مية  �ن�سودة  �ستكون  �لوبريت  وختام  �لعرو�ص،  جلوة  ومر��سيم 

�نت ب�سمتي(( �هد�ء للم لعطائها ولدورها يف حث �بنائها على �لنجاح 

و�لو�سول نحو �على �ملر�تب.

�إ�سافة �ىل �لربنامج �لق�س�سي �ملمتد طو�ل �سهر رم�سان وي�سمل 

فعاليتني �لوىل للكبار وهي �م�سية ))يف حو�سنا نلتقي((، حيث �سيتم 

��ست�سافة �سخ�سية متخ�س�سة يف تر�ث �ملر�أة �لبحرينية، منوهة �نها 

�بو�ب  �سكل  على  �لفقر�ت  و�ستكون  �ملا�سي  من  ق�س�ص  عن  تتحدث 

�ملا�سي  تتحدث عن �سي يخ�ص  تفتحه  باب  يتو�سطهم �حلو�ص وكل 

منها بطريقة �ل�سعر �لنبطي: ومن مو��سيع �لق�س�ص ))�لبحر و�مل�سقه 

 – �جللوه   – �لزو�ج  �لت�سلومه-   – �خلطبه   – �لنا�سفه   – رم�سان   –
�ل�سباحيه((.

وتو��سل �ما �ل�سيافة �ستحمل �لطابع �لتقليدي كما كان يف �ل�سابق 

و�ملربني  �لهري�ص  ومنها  رئي�سية  �طباق  و�لكبار  للطفال  �ستقدم  كما 

و�حللوى و�لره�ص و�لنفور. 

بعنو�ن  �سيقدم  �آخر  م�سرحي  عمل  هناك  قائلة  حديثها  وختمت 

))جالبوت خميمر(( وهي ق�سة حقيقية من ق�س�ص ورقة من �ملا�سي 

حدثت يف �ستينيات �لقرن، ومن �لنا�سيد �لتي ��سعها لبثها خلل �سهر 

رم�سان لعبة ن�سيد لعبة �ل�سعقري و�حللقة ون�سيد رحلة �لغو�ص.
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 فاطمة �سلمان: 

و�لنا�سطة  بد�يات  �سركة  ورئي�ص  �لأعمال  �سيدة  �أكدت 

�لدكتورة  �لن�سائية  �ملجال�ص  �أحد  و�ساحبة  �لإجتماعية 

�لن�سائية �لرم�سانية  �أهمية ودور �ملجال�ص  هالة جمال على 

و�لعاد�ت  �لثقافة  وبث  �لجتماعية  �لعلقات  توطيد  يف 

خلل  من  وذلك  �ملجتمع،  ن�ساء  بني  �ل�سحيحة  �لرم�سانية 

تلك  يف  �ملقامة  �لأم�سيات  �أو  و�لفعاليات  �لنقا�سات  حلقات 

هذ�  �إىل  وت�سيف  متنوعة  مو��سيع  تطرح  و�لتي  �ملجال�ص 

�ل�سهر �لروحاين نكهة مميزة وفريدة من نوعها... 

و�عتربت �ملجال�ص �لن�سائية �لرم�سانية متنف�ًسا حقيقًيا 

للن�ساء، حيث �أ�سبح لها مكانتها خا�سة خلل �ل�سهر �لف�سيل 

ملا ت�سهم فيه من مّل �ل�سمل وتعزيز �سلة �لرحام، ��سافة �ىل 

زيادة �لوعي �لثقايف و�لجتماعي باأهم �لق�سايا و�لأمور �لتي 

يتعلق  فيما  وخا�سة  �حلياة  جمالت  �ستى  يف  �لن�ساء  تهم 

مبنا�سك �ل�سهر وطقو�سه �خلا�سة.

ينتمون  �للذين  �لن�ساء  من  جمل�سها  رو�د  �ىل  و�أ�سارت 

�ل�سغري�ت  �لن�ساء  منها  متعددة  وثقافية  �إجتماعية  لطبقات 

مناطق  كل  من  ياأتون  �لذين  �ل�سن  كبري�ت  وكذلك  �ل�سابات 

�لبحرين ومنهم �لر�ئد�ت يف جمالهن.

�لتي  �ملجال�ص  من  وغريها  �لن�سائي  جمل�سها  �أن  وجتد 

تخدم �ملر�أة مبو��سيعها �ملفيدة جتعلها وجهة �لن�ساء خا�سة 

�لتو��سل  قيم  جت�سيد  على  �ملجال�ص  هذه  مثل  لقدرة  وذلك 

�لتثقيفي  �لدور  عن  ناهيكم  �لجتماعية،  للعلقات  وتوطيد 

�ملجال�ص  هذه  ��ستقبال  من خلل  �للحمة  وتعزيز  و�لرتبوي 

لعدد من �لن�ساء على �ختلف ثقافتهم وخلفياتهم �حلياتية، 

مرتادي  من  �جلميع  تخدم  و�حده  بوتقة  يف  و�لن�سهار 

�ملجل�ص من �لن�ساء.

�إن غالبية �لحاديث و�ملو�سوعات �لتي  و�أ�سافت قائلة: 

�سبيل  فعلى  �لوىل  بالدرجة  �لن�ساء  تهم  �ملجل�ص  يطرحها 

�ملثال رم�سان �لفائت قدمنا �لعديد من �لنقا�سات و�ملحا�سر�ت 

�لهادفة و�لتي تهم �ملر�أة وتعينها على ��ستقبال �ل�سهر �سو�ء 

من ناحية �لعبادة �أو �لتدبري �ملنزيل وغريها من �لأمور.

ملثل  �ملرتاد�ت  �لن�ساء  ��ستفادة  مدى  على  جمال  وتوؤكد 

�لدرو�ص  من  مزيد  تعلم  حيث  �لرم�سانية،  �ملجال�ص  هذه 

و�لعرب وتبادل �لتجارب خا�سة �أن �ملجال�ص �لن�سائية �ليوم 

باتت تطرح عدًد� من �ملحا�سر�ت و�ملناظر�ت وتناق�ص خمتلف 

�ملجالت..

�ل�سروريات  من  تعد  �لن�سائية  �ملجال�ص  �أن  و�أ�سافت 

لها  �أن  �ل  �لرجال  مبجال�ص  مقارنة  قلتها  ورغم  بها  �مل�سلم 

قوتها وقبولها �لن�سائي ملا تقدمه من �ملحا�سر�ت و�ملو�سوعات 

�لتي تهم �لن�ساء بالدرجة �لأوىل، كما �ن �لقائمات �ليوم على 

��ست�سافة عدد من  �لن�سائية لهن جهًد� و��سًحا يف  �ملجال�ص 

تثقيف  �أجل  من  �ملر�أة  جمال  يف  و�ملتخ�س�سات  �ملحاميات 

�ىل  �إ�سافة  و�لقانونية  �حلياتية  �سوؤونهن  �ملجل�ص يف  ن�ساء 

بع�ص �لدرو�ص �لدينية و�لتعليمية وكذك ��ست�سافة �لأطباء 

و�ملهتمني فلم ترتك �ملجال�ص �أي جانب يهم �ملر�أة �إل وتطّرقت 

له.

للقاء  كبرية  فر�سة  �لن�سائية  �ملجال�ص  و�عتربت 

و�خلرب�ت  �لأفكار  وتبادل  �لهموم  ولتفريغ  �ل�سديقات 

�أكانت دينية،  ومناق�سة �لعديد من �لق�سايا و�ملجالت �سو�ء 

�أو ثقافية تهم �ملر�ة بالتحديد ودورها يف تعزيز  �جتماعية، 

�لتز�ور ولقاء �جلري�ن و�لقارب و�لأحبة وفتح �لفر�سة �أمام 

�لن�ساء للتعبري عما جتول به �لنف�ص و�خلاطر من دون قيود. 

�لن�سائي  جمل�سها  �سيطرحها  �لتي  �ملو�سوعات  وحول 

�لرم�ساين  برناجمي  �سيكون  قالت:  �لعام  هذ�  رم�سان  يف 

حافلً ومتنوًعا، حيث �ساأ�ست�سيف عدًد� من �لدعاه يف �ل�ساأن 

�لف�ساء  يف  للخو�ص  تقّدم  دينية  كمحا�سر�ت  �لرم�ساين 

من  �سحية  حما�سر�ت  �ىل  �إ�سافة  �لرم�ساين،  �لروحاين 

خلل ��ستقبال طبيبة للحديث عن �لأمور �ل�سحية و�لعاد�ت 

ثقافية  �أخرى  �ىل حما�سر�ت  �إ�سافة  رم�سان  �ل�سحيحة يف 

�لفطار  ملاآدب  �لعد�د  خلل  من  �لطباق  وتبادل  ومتنوعة 

و�لأ�سحار مًعا..

�ملجال�ص  هذه  �أهمية  على  حديثها  ختام  يف  و�سّددت 

�لتي من �ساأنها �أن ترفع م�ستوى �لوعي �لن�سائي وت�سهم يف 

�لتعريف بالن�ساء �لر�ئد�ت حملًيا يف جمالت �حلياة �ملختلفة، 

ن�سحت  كما  جًد�،  ومفيدة  �يجابية  �أبعاد  له  �لذي  �لأمر 

�لقائمات على �ملجال�ص �لن�سائية �أن تكون مو��سيع وفعاليات 

جمال�سهن ت�سب يف �ل�ساأن �لرم�ساين من �أجل ��ستغلل هذ� 

ميكن  �لتي  �ملو��سيع  وجتّنب  �لن�ساء  ل�سالح  جيًد�  �ل�سهر 

تاأجيلها �إىل �أ�سهر �أخرى من �لعام من �أجل �أن تنتفع �لن�ساء 

بكل ما يتعلق ب�سهر رم�سان �لكرمي.
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تشكيلتها الرمضانية مستوحاة من روح التراث الخليجي

إيمان عاشور: الورود واأللوان الهادئة وقلة 
اإلكسسوارات موضة هذا الموسم

�سكينة �لطو��ص:

تن�سغل �لكثري من �ل�سيد�ت هذه �لأيام بالتفكري و�لبحث عن قطع من �مللب�ص �جلديدة �لتي تتنا�سب مع �سهر رم�سان �ملقبل وكذلك 

منا�سبة »�لقرقاعون« ومن ثم عيد �لفطر �ملبارك، فاأغلبيتهن يقمن حالًيا بالبحث عن �ملظهر �لأنيق و�لذي يرتبط يف �لوقت ذ�ته باجلانب 

ت�سممها حيث طرحت جمموعتها  �لتي  �لقطع  تطبيقه يف  عا�سور  �إميان  �ل�سابة  �لبحرينية  �مل�سممة  ما حتاول  هذ�  و�ل�سعبي،  �لرت�ثي 

�لرم�سانية �ل�سيفية �جلديدة.

وحول فكرة �ملجموعة �جلديدة وتفا�سيلها حتدثت �إميان عا�سور لـ»�لأيام« فقالت »�ملجموعة �لرم�سانية �جلديدة �ستكون ممزوجة 

بالرت�ث �لبحريني و�خلليجي و�للم�سات �ملعا�سرة، كما تعك�ص �سورة �ملجتمع �خلليجي �ملحافظ على تر�ثه وتطور �أزيائه بتطور �ملجتمع، 

بالإ�سافة �إىل �أن »كولك�سن« لوليتا �ل�سيفي �لرم�ساين ينا�سب وب�سكل ر�ق �لأجو�ء �ل�سيفية �لقادمة.

وعن �لألو�ن �مل�ستخدمة و�لر�ئجة يف هذ� �ملو�سم �أكدت �إميان �أنها حتر�ص على �إنتقاء �لألو�ن �لهادئة ب�سكل عام كالأبي�ص و�لبني 

و�لبنف�سجي بتدرجاته �إىل جانب �لأ�سود �مللكي هي عنو�ن ت�ساميمنا، �أما مع هذه �ملجموعة �جلديدة �سيكون �للون �لبندقي و�لأزرق �لفاحت، 

و�لزيتي بتدرجاته وتدرجات �لأور�ق �خل�سر�ء كما ي�سمونها هي روح �ملجموعة«.
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األفكار الجديدة من روح التراث
�لت�سميم  يخ�ص  فيما  با�ستمر�ر  �ملتجددة  �لأفكار  وعن 

من  �لرئي�سية  �لأفكار  �قتبا�ص  على  حتر�ص  �أنها  �أو�سحت 

�لأفكار �لع�سرية، كذلك  روح �لرت�ث �خلليجي ودجمها مع 

فاإن حبي حل�سور ومتابعة �ملجموعات �جلديدة يف عرو�ص 

�إيطاليا وفرن�سا و�لدول �لعربية �ساهم  �لأزياء �لأوربية يف 

ب�سكل كبري يف �سياغة �لكثري من �ملجموعات �لتي مت تنفيذها.

�لت�ساميم  نوعية  على  �لزبونات  رغبة  تاأثري  وحول 

ك�سهر  مهمة  مبنا�سبات  مرتبطة  و�أنها  خا�سة  و�أفكارها 

�أغلب  �أن  �إميان  �أكدت  �ملبارك  �لفطر  وعيد  �لكرمي  رم�سان 

ت�ساميم  من  تقّدمه  مبا  معجبات  »لوليتا«  حملها  زبونات 

بع�ص  تغيري  يف  �حلرية  من  م�ساحة  نعطي  »نحن  فقالت 

ت�ساميمنا،  يف  �لإك�س�سو�ر�ت  �و  �لألو�ن  �أو  �لإ�سافات 

�لت�ساميم �ملقرتحة من �لزبائن يتم در��ستها و�ختيار �لبع�ص 

يف حال نا�سبت توجهنا وت�ساميمنا«.

موضة الموسم
ولأن لكل مو�سم مو�سة ر�ئجة �أ�سارت �إميان خلل حديثها 

�أن»�لت�ساميم �لب�سيطة قليلة �لك�س�سو�ر�ت و�لتفا�سيل هي 

�ملف�سلة  �أ�سبحت  �أنها  كما  �لرم�سانية  �لت�سكيلة  مو�سة 

تتجه  عادة  �ل�سيف  ف�سل  ففي  �لزبونات،  �أو  �لفتيات  لدى 

تاأتي من قطعة  �لتي  �لقطع  �لب�ساطة و�ختيار  �إىل  �لكثري�ت 

قما�ص و�حدة، ف�ستكون �لورود مكت�سحة �ل�ساحة من خلل 

�لت�ساميم �ل�سعبية يف �جللبيات و�لقفاطني و�أي�سا من خلل 

للقفطان  كبري�  رو�جا  هناك  �أن  �أنوه  �أن  �أود  كما  �لف�ساتني، 

�ملغربي مبختلف ق�ساته وتفا�سيله و�ألو�نه، نظًر� للإطللة 

�لفخمة و�لتي تتما�سى مع �ملنا�سبات �لقادمة ب�سكل كبري«.

و�ختتمت �إميان عا�سور حديثها بالقول �أن هذه �ملجموعة 

زبوناتها  �إعجاب  على  حتظى  �أن  وتتمنى  لقلبها  قريبة 

مع  تتنا�سب  �ملطروحة  فاملجموعة  �أذو�قهن،  مع  وتتنا�سب 

خمتلف �لأذو�ق و�لأعمار.
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ميدزو المطعم اإليطالي

�للم�سات  من  مبزيج  �ل�سهية  �لإيطالية  �لأطباق  يقدم  �إيطايل  مطعم 

�لكل�سيكية و�لع�سرية حيث طاهتنا �ملوهوبني يقدمون لك �أ�سهى و�ألذ �أطباق 

�ملطبخ �ليطايل. 

�ساعات �لعمل: من �ل�سبت �إىل �لأربعاء، من �ل�ساعة 12 ظهًر� حتى �ل�ساعة 

يوم  وكل  م�ساًء،   10:30 �ل�ساعة  �إىل  م�ساًء   6:30 �ل�ساعة  ومن  ع�سًر�،   3

خمي�ص من �ل�ساعة 12 م�ساًء حتى 3 م�ساًء.

عروض البيتزا القائمة:
��ستمتع بعر�ص �لبيتز� �لذي ل يقاوم من �ل�ساعة 6:30 م�ساًء حتى 7:30 

م�ساًء و�ح�سل على خ�سم 50% على �أي بيتز� من �ختيارك.

�لتاريخ: من 1 �أبريل �إىل 28 مايو

من �لأحد �إىل �خلمي�ص

�لوقت: 6:30 م�ساًء حتى 7:30 م�ساًء.

مطعم سيليكشنز 

�ملطعم مفتوح على مد�ر�ليوم، ويقدم �أطباًقا عاملية �سهية مع �أطباق �ل�سرق 

�لأو�سط �لأ�سيلة لتناول وجبات �لإفطار، �لغد�ء و�لع�ساء. 

�ساعات �لعمل: من �لأحد �إىل �لأربعاء، من 6 �سباًحا �إىل 3:30 م�ساًء، ومن 

�خلمي�ص �إىل �ل�سبت، من �ل�ساعة 6 م�ساًء حتى 10:30 م�ساًء.

سيليكشنز غذاء العمل: 

بك  �خلا�سة  �لغد�ء  ��سرت�حة  لق�ساء  �سيليك�سنز  مطعم  يف  �إلينا  �ن�سم 

بالطريقة �لتي ت�ستحقها مع عر�سنا �خلا�ص لغد�ء �لعمل �لذي ي�سمل �لوجية 

 7 BDبـ �ختيارك  �أو حلوى من  �لغازية  �مل�سروبات  �لرئي�سية وم�سروب من 

 .++

تقدم  والتي  بالفندق  املوجودة  املطاعم  الأوقات يف  اأمتع  لق�ساء  مرتاديه  البحرين  انرتكونتننتال  الريجن�سي  فندق  يدعو 

خمتلف اأ�سناف الطعام لرت�سي جميع الأذواق، حيث ميكنهم الختيار بني الوجبات الإيطالية، الوجبات العاملية وخمتلف اأ�سناف 

»ال�ستيك«، وذلك يف اأجواء مميزة تتخللها اأنغام املو�سيقى، وفيما يلي عر�ض مف�ّسل للمطاعم واأوقات عملها بالفندق:

أشهى األطباق 
بلمسات كالسيكية 

وعصرية لدى فندق 
الريجنسي انتركونتننتال
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نور الونج
�أخذ  �أو  ر�سمي  غري  عمل  �جتماع  لعقد  مثالًيا  مكاًنا  لوجن  �للوبي  هذ�  ُيعد 

�أثناء  �لبيانو  لعازفة  �لكل�سيكية  بالإيقاعات  �ل�سرتخاء  �لر�حة. ميكنك  من  ق�سط 

�ل�ستمتاع باأطباق نور لوجن �لتي تتنوع بني �مل�سروبات �ملف�سلة لديك �إىل �ملعجنات 

�للذيذة �أعدت لكم على يد �ف�سل �لطهاه.

�ساعات �لعمل: يومًيا، من 7 �سباًحا حتى 12 م�ساًء.

عرض الشاي لشخصين:
من  فنجان  طريق  عن  وذلك  �سهرة،  �لأكرث  �لإجنليزية  �لتقاليد  باأحد  ��ستمتع 

ديناًر�   ++12 مقابل  �خلا�ص  عر�سنا  على  و�ح�سل  �ل�سهية  و�حللويات  �ل�ساي 

بحرينًيا.

كل يوم جمعة

�لوقت: من 3 م�ساًء �إىل 6 م�ساًء.

ليجيندز ستيك هاوس
نقدم  نحن  عاملية،  عدة جو�ئز  على  �حلائز  هاو�ص  �ستيك  ليجيندز  مطعم  يف 

ا  �سغفنا وفن �أطباقنا من �للحوم �ل�سهية مع �مل�سروبات �لفاخرة �لتى �أعّدت خ�سي�سً

لكم. �إنه ُيعد و�حًد� من �أف�سل �لأماكن يف �ملنامة للتجمعات �لعائلية �أو �لرومان�سية. 

�ساعات �لعمل: من �لأحد �إىل �لأربعاء، من 7 م�ساًء �إىل 11 م�ساًء، ومن �خلمي�ص 

�إىل �جلمعة، من 6 م�ساًء حتى 11 م�ساًء.

ليجيندز ستيك هاوس
��سبع حو��سك مع قائمة طعامنا �ملكونة من 4 �أطباق �سهية، و�لتي حتتوي على 

�للحوم و�ملاأكولت �لبحرية �ملف�سلة لديك مع �مل�سروبات �لفاخر.

كل يوم ثلثاء

�لوقت: من �ل�ساعة 7 م�ساًء حتى 11 م�ساًء

�ل�سعر: 25 ++ ديناًر� بحرينًيا.
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فنادق البحرين تستقبل مرتادي الخيم 
الرمضانية في أجواء شرقية ساحرة

ح�سني املرزوق:

ي�سعل �سهر رم�سان املبارك املناف�سة بني فنادق البحرين، حيث ت�سعى من خالل خيمها الرم�سانية لتلبية رغبة 

والفرق  والديكورات  ال�سرقية  املاأكولت  اأ�سهى  وتوفر  الأ�سيلة،  ال�سرقية  الأجواء  عن  يبحثون  الذين  الأ�سخا�ض 

الغنائية التي ت�سدح طوال ليايل �سهر رم�سان املبارك باأجمل الأغاين والأحلان ال�سرقية الأ�سيلة ليحظى مرتادو 

هذه اخليم بتجربة غري قابلة للن�سيان، وفيما يلي �سن�ستعر�ض اأبرز اخلدمات املقدمة باخليم الرم�سانية املوجودة 

يف عدد من فنادق البحرين.
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تجربة رمضانية ال تضاهى
ونبد�أ بفندق �لريتز كارلتون �لبحرين �لذي يوفر ل�سيوفه فر�سة 

لل�ستمتاع باأجو�ء �لتقاليد �لرم�سانية هذ� �ملو�سم مع �لعائلة و�لأ�سدقاء 

�لغنية  للحديقة  م�سابه  ديكور  ت�سميم  حتمل  �لتي  »فيفا«  خيمة  يف 

�مللفتة، ويقدم �لفدق ملرتاديه جتربة رم�سانية ل ت�ساهى، تبد�أ بقائمة 

طعام جديدة من �إعد�د �ل�سيف �لتنفيذي كري�ستيان نري �لذي مت تعيينه 

�لقائمة  و�ستت�سمن  بلندن،  هارودز  مركز  من  للفندق  و�نتقل  موؤخًر� 

�لأو�سط  �ل�سرق  وماأكولت  �لعاملية  �لأطباق  بني  يجمع  كبرًي�  بوفيها 

�حللويات  طهاة  �سيدلل  �أخرى  جهة  من  و�أوروبا،  و�ملك�سيك  و�آ�سيا 

هذ�  �ستحمل  �لتي  �ل�سوكولته  غرفة  عودة  مع  �حلا�سرين  �ل�سيوف 

�لعام مو�سوع �حلكو�تي و�سجرة �حلياة �لأ�سطورية مبملكة �لبحرين، 

�سهر  ليايل  ق�سار  مارغو  �مل�سهورة  �للبنانية  �لفنانة  �إحياء  عن  ف�سًل 

رم�سان بخيمة فيفا. 

عروض فريدة وخيمة أطفال
لل�ستمتاع  �سيوفه  �لبحرين  خليج  فور�سيزونز  فندق  ويدعو 

لهم  يقدم  �خلا�سة، حيث  �لرب�مج  من  �لعديد  مع  �لرم�سانية  بالليايل 

عرو�سا فريدة لق�ساء ليال �ساحرة يف �خليمة �لرم�سانية �مل�ستوحاه 

من  باأنها  ت�سنف  �لتي  �لبحرين  قاعة  يف  �حلديث  �لآر�بي�سك  فن  من 

�إفطار �سهية  �أو �لأ�سدقاء حول مائدة  �أف�سل �لأماكن لللتقاء بالعائلة 

�أو غبقات رم�سانية فريدة، ويحر�ص �لطهاة على تقدمي �أطباق متعددة 

تتنا�سب مع كافة �لأذو�ق يف بوفيه فريد من نوعه.

كما يوفر �لفندق ل�سيوفه خيمة �لأطفال و�لتي حتتوي على �لعديد 

من �لفعاليات �ملمتعة لل�سيوف �ل�سغار مثل �لفنون و�حلرف ونق�ص 

و�لألعاب  �لذ�كرة  �ألعاب  �إىل  بالإ�سافة  �لوجوه  على  و�لر�سم  �حلناء 

�أمورهم  لأولياء  ليت�سنى  �لدمى  وعر�ص  �لأزياء  وعر�ص  �لإلكرتونية 

ق�ساء ليال ممتعة وهم مطمئنون على �أطفالهم.

ضيافة بحرينية مميزة
مرتادي  و�ل�سبا  للموؤمتر�ت  �لبحرين  �خلليج  فندق  ي�ستقبل  كما 

يتيح  �إذ  �لأ�سيلة،  �لبحرينية  �ل�سيافة  من  بلم�سة  �لرم�سانية  خيمته 

بالأجو�ء  لل�ستمتاع  �لفر�سة  �ملنا�سبة  بهذه  ونزلئه  ل�سيوفه  �لفندق 

�ملميزة و�ل�ستثنائية لل�سهر �لف�سيل، وذلك عرب جمموعة من عرو�ص 

�ملطاعم و�لتي ت�سم باقة منوعة من �ملاأكولت و�لأطباق �لعاملية بالإ�سافة 

�لبحرينية  �لأطباق  من  و�مل�ستوحاة  �لأ�سيلة  �لتقليدية  �ملاأكولت  �إىل 

بنكهاتها  �لأذو�ق  جميع  تر�سي  �لتي  و�حلديثة  �لقدمية  و�خلليجية 

�ل�ستثنائية  بالأجو�ء  للحتفال  �لفندق  مرتادي  يدعو  كما  �لر�ئعة، 

ل�سهر رم�سان �ملبارك »بخيمة �خلليج �لرم�سانية« و�سط حميط ر�ئع 

بقلب �لعا�سمة، حيث تتناغم �لأناقة �لهادئة مع �أرقى خدمات �ل�سيافة 

�خلليج  خيمة  يف  ويتو�فر  و�لأ�سدقاء،  �لأهل  للقاء  مثلى  وجهة  يف 

�لرم�سانية �أ�سهى �خليار�ت مع �أ�سهر �أطباق �لغبقة �لبحرينية و�لتي 

�لرت�ث  �إىل  �لبحرينية  �ل�سعبية  �لأكلت  من  متنوعة  ماأكولت  ت�سمل 

�لعربي و�لأطباق �لعاملية �إ�سافًة للمو�سيقى �لعربية �لتقليدية. 

أجواء رمضاتية تقليدية
�لرم�سانية  �خليم  مرتادي  فتدعو  لل�سيافة  �إليت  جمموعة  �أما 

لق�ساء �أمتع �لأوقات يف خيمة نور �لكائنة مبنتجع و�سبا �إليت باملحرق، 

�لغبقة  ماأدبة  �ملتنوع، يليه  �لإفطار  حيث تقدم ملرتادي �خليمة بوفيه 

�لفخمة �لتي تقدم حتى وقت متاأخر من �لليل على �إطللة خليج �ملحرق 

�ل�ساحرة، تتميز خيمة نور بالأجو�ء �لرم�سانية �لتقليدية و�لديكور�ت 

بالإ�سافة  �ملدخنني،  لغري  خا�ص  ق�سم  وجود  مع  و�لع�سرية  �لفخمة 

�ملفاجاآت  من  �لعديد  معها  حتمل  �لتي  و�لرتفيهية  �لفنية  للرب�مج 

للعائلت، �إ�سافة للرب�مج �لرتفيهية �ملخ�س�سة للأطفال و�ل�سيد�ت. 

أطباق خليجية متنوعة

وي�ستقبل مطعم وخمبز »فرن« �لكائن بفندق وي�سنت و�أكرب مركز 

جتاري يف �لبحرين »بحرين �سيتي �سنرت« �سيوفه �لكر�م لل�ستمتاع 

�ملطعم  يتميز  حيث  حديثة  عربية  بلم�سة  �خلليجية  �لأطباق  باأف�سل 

بالفرن �لذي ي�ستخدم من خلل خبازين حرفيني خللق فنهم يف جمموعة 

وجمموعة  متنوعة  و�سلطات  �سندوي�سات  ا  و�ي�سً �لفطاير  من  كبرية 

�إ�سافة للأطباق �خلليجية  �ل�ساخنة و�لباردة،  و��سعة من �مل�سروبات 

وميكنهم  �مل�سوي،  و�لدجاج  ببطء  �ملطهو  �ل�ساأن  حلم  مثل  �ملف�سلة، 

و�لرتكية  �ملحلية  �حللويات  من  متنوعة  جمموعة  بتناول  �ل�ستمتاع 

مع �لقهوة �لعربية، ف�سًل عن تو�جد �لفرقة �لعربية �ملتو�جدة يف وقت 

�أو  �لفطار و�ل�سحور �لتي تتكون من لعب �لقانون و�لعود، و�لكمان 

�لناي لإ�سفاء �أجو�ء عربية �أ�سيلة خا�سة بال�سهر �لف�سيل.

أكالت شعبية أصيلة
�لأفندي  خيمة  من حت�سري  �لبحرين  توليب  فندق جولدن  �نتهى 

�لرم�سانية ل�ستقبال �سيوفه بها، ويف هذ� �لعام �ستكون بحلة جديدة 

من ناحية ديكور �خليمة و�للبا�ص �خلا�ص بالعاملني حيث مت جلب هذه 

�لتالية: »كرد��سة  �ملناطق  �لكنانة وحتديًد� من  �ر�ص  �مل�ستلزمات من 

كبرية  بخربة  بالفندق  �لعمل  فريق  ويتمتع  وغورية«  �خليامية  و 

�أو�ئل  يف �لرتحيب وخدمة مرتادي �خليمة، ويعد جولدن توليب من 

�لفنادق �لتي ت�ستقبل مرتادي �خليم �لرم�سانية حيث متتد خربته يف 

هذ� �ملجال ملا يقارب �لـ 30 عاًما.

و�سيحظى مرتادو خيمة �لأفندي بتجربة ل تن�سى �سو�ء من ناحية 

يقوم  �لتي  �لرم�سانية  �ل�سعبية  �لأكلت  �أو  �لأ�سيلة  �لعربية  �لأجو�ء 

�لعربية،  �جلن�سيات  خمتلف  ومن  بحرينيون  طباخون  بتح�سريها 

�أو  وميكن ملرتادي �خليمة �لختيار بني �خليمة �لرم�سانية للمدخنني 

قاعة جلجام�ص لغري �ملدخنني.
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فاطمة �سلمان:

 

�إعد�د خمتلف  �لـ17 عاًما يف  �لتي متتلك خربة تتجاوز  �أيوب  �ل�سيف مروة عدنان  �أكدت 

هي  �لف�سيل  �ل�سهر  يف  �لأطباق  �ف�سل  �أن  و�لعاملية  و�لعربية  و�خلليجية  �ملحلية  �لو�سفات 

�مل�سبعة  و�لدهون  �مللح  من  و�خلالية  مكوناتها  يف  و�ل�سحية  �ملعدة  على  �خلفيفة  �لأطباق 

و�ل�سكريات و�لتي حتتوي على خ�سار ومكونات طبيعية تعدها �سيدة �ملنزل بنف�سها؛ لأنها 

ت�ساعد �ل�سائم كثرًي� ومتده بالطاقة �حليوية خلل �ساعات �ل�سيام.

�لأطباق  �إعد�د  �لن�ستغر�م يف  و�سفات  ول  �لطبخ  كتب  باعتماد  تن�سح  ل  كما 

ب�سكل �سخ�سي  �ملجربة  �لو�سفات  بالعتماد على  تن�سح  بل  �لرئي�سية  ا  خ�سو�سً

مع �سرورة �لإكثار من تناول �ل�سلطة باأنو�عها وكذلك �ل�سوربه و�عتماد �أطباق 

خفيفة على وجبة �ل�سحور من دون �إهمال لهذه �لوجبة �ملهمة جًد� مع �سرورة 

لل�سائم  �لتايل  �ليوم  يف  �لعط�ص  ي�سبب  �أ�سلوب  لأنه  �ملقليات؛  عن  �لبتعاد 

�ل�سكر  بدل  �لع�سل  و��ستخد�م  �لزيت  من  بدلً  �لفرن  يف  لتحمريها  و�للجوء 

و�لإكثار من تناول �لع�سائر �لطبيعية.

كما �أ�سارت �ل�سيف مروة �ىل �سرورة �لتنوع و�لبتكار يف �إعد�د �لأطباق 

�لرم�سانية من جميع �ملطابخ �لعربية و�لعاملية كاملطبخ �خلليجي و�لإيطايل 

�ملائدة  تكون  �أن  �أجل  من  ا  �أي�سً �ل�سعبية  �لأكلت  �إعد�د  على  و�لت�سديد 

ما  كثرًي�  �إنها  منوهة  �لأذو�ق،  كافة  وتلبي  ومتنوعة  متكاملة  �لرم�سانية 

تدمج �لو�سفات �ل�سعبية بالنكهات �لأوروبية �أو �لعك�ص كما �أنها كثرًي� ما 

ت�سمن و�سفاتها �لهيل و�لزعفر�ن و�إن كان �لطبق غري حملي...

�ملطبخ  دخول  �ملطبخ  �أمور  يجهلن  ممن  �ليوم  فتيات  تن�سح  كما 

و�لتجربة باأنف�سهن من خلل دمج عدد من �ملكونات و�بتكار �لآخر، وذلك 

�أو �ملو�لح  من �أجل �ن يربعن يف جمال يحبذنه كاأن يربعن يف �حللويات 

و�ل�سلطات وغريها حتى �لو�سول ملرحلة �لتقان و�لتميز يف هذ� �لتخ�س�ص 

ومن ثم �لتاألق و�لنجاح وعليهن بال�سرب و�ملثابرة ومو�جهة �لعقبات �لتي 

متر �أمام �أي مبتدئ يف جمال �لطبخ.

عليكم بالشوربة والسلطة واالبتعاد عن الحلويات والمقليات

الشيف مروة عدنان تنصح بوجبات خفيفة 
وصحية خالل شهر رمضان
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المقادير:
ن�سف حبة ملفوف مقطعة

كوب كرف�ص مقطع �سغار

كوب ب�سل �بي�ص مقطع �سغار

كوب جزر مقطع �سغار

كوب فلفل �خ�سر بارد مقطع �سغار

ف�سني �ىل ثلث ثوم مهرو�ص

�ربعة �كو�ب مرقة دجاج

علبة طماطم بنكهة �لريحان و�لثوم �و �لزعرت 

)ح�سب �لرغبة(

ملعقة �سغرية زعرت بري

ملعقة �سغرية ريحان نا�سف

�لحمر  �لفلفل  من  �سغرية  ملعقة  ن�سف 

�ملجرو�ص

ر�سة فلفل ��سود

ن�سف ملعقة �سغرية ملح )ح�سب �لرغبة(

الطريقة:
زيت  من  كبريتني  ملعقتني  �سعي  قدر  يف 

�لكرف�ص،  ��سيفي  متو�سطة،  نار  على  �لزيتون 

حركي  و�جلزر،  �لبارد  �لخ�سر  �لفلفل  �لب�سل، 

حتى يلني قليل.

��سيفي �لثوم ثم ��سيفي مرقة �لدجاج.

��سيفي فوقها علبة �لطماطم و�مللفوف، دعيه 

ين�سج  حتى  �لنار  على  قللي  وثم  يغلي  حتى 

�مللفوف.

�لريحان،  �لربي،  �لزعرت  فوقها  �سعي  ثم 

و�مللح  �ل�سود  �لفلفل  �ملجرو�ص،  �لحمر  �لفلفل 

)ح�سب �لرغبة(.

بالعافية

و�سفاتها  �لقر�ء  م�ساركة  مروة  �ل�سيف  و�أر�دت 

�ملبتكرة وهي و�سفات �أكدت �أنها �سهلة �لتح�سري كما 

�أنها �سحية ومفيدة جًد� لل�سائم.. 

المقادير:
كيلو ون�سف دجاج

2 كوب رز

 20 د�ر�سني،  حبات   7( �سحيحة  بهار�ت 

فلفل  حبة   15 م�سمار،  حبات   7 هيل،  حبة 

��سود(

1 ملعقة �سغرية زعفر�ن

ربع كوب ماء ورد

ملعقتني كبريتني معجون طماطم

ملعقتني كبريتني زيت زيتون

ملعقة �سغرية ملح

ربع ملعقة �سغرية فلفل ��سود

ملعقة �سغرية هيل ناعم

ملعقتني �سغريتني بهار م�سكل

�حل�سو:

بطاط�ص  �حلجم  متو�سطة  حبات  ثلث 

مقطع مكعبات

ن�ص كوب نخي جمرو�ص

كوب �سنوبر

4 حبات بي�ص م�سلوق

حبتني ب�سل مقطع 

4 ف�سو�ص ثوم

4 ملعق زيت

كوب زبيب

ملعقتني �سغريتني كركم

ملعقة �سغرية بهار م�سكل 

ملعقتني �سغريتني ملح

ن�ص ملعقة �سغرية فلفل ��سود

ملعقتني �سغريتني هيل مطحون

ملعقة �سغرية لومي مطحون

4 قرون فلفل 

الطريقة:
�لورد  وماء  �لزعفر�ن  �سعي  وعاء  يف 

و�لهيل  و�لفلفل  �مللح  مع  �لطمام  ومعجون 

يتجان�ص  �ن  �ىل  �خلطي  �مل�سكلة.  و�لبهار�ت 

�خلليط.

�ح�سري قدر� عميقا. �سعي مقد�ر 4 �كو�ب 

من �ملاء يف �لقدر، �سعي �لدجاجة يف �لقدر مع 

على  يطهي  �لدجاج  دعي  �ل�سحيحة.  �لهار�ت 

على  ثم خففي  �ساعة  ن�سف  ملدة  متو�سطة  نار 

�ساعة  ن�سف  ملدة  يطهي  �لدجاج  ودعي  �لنار 

�خرى �ىل �ن ين�سج �لدجاج.

نرفع �لدجاج من على �لنار وندعكها جيد� 

ن�سعها  ثم  ومن  و�لزعفر�ن  �لورد  ماء  بخليط 

د�خل �لفرن لتتحمر.

�لبهار�ت  من  �ملاء  ن�سفي  �لثناء  هذه  يف 

مع  �خرى  مرة  �لنار  على  ون�سعه  �ل�سحيحة 

�لقليل من �مللح ونفوح به �لرز �ىل �ن ين�سج.

�لزيت  مقد�ر  �سعي  مقلة  يف  �حل�سوة: 

�للون،  ذهبية  ت�سبح  �ن  �ىل  �لبطاط�ص  و�قلي 

ويف مقلة �خرى �سعي �لزيت و��سيفي �لب�سل 

�ملجرو�ص،  و�لنخي  �لثوم  ��سيفي  يلني،  �ن  �ىل 

قلبي ملدة دقيقتني وثم ��سيفي �لبطاط�ص �ملقلية 

و�لبي�ص �مل�سلوق و�لزبيب و�لكركم و�لبهار�ت 

وورق  و�للومي  و�لهيل  و�لفلفل  �مللح  �مل�سكلة 

�لغار وقرون �لفلفل، قلبي ملدة دقيقتني.

يف طبق تقدمي و��سع �سعي �لرز ثم �لدجاج 

يف و�سط �لرز ووزعي �حل�سوة حول �لدجاج.

بالعافية

مندي الدجاج

شوربة الملفوف الصحية
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القضايا االجتماعية والعائلية تسّيدت أفكارها

مسلسالت رمضان 2017 تتنوع بين 
الكوميديا والرومانسية واألكشن

�سكينة الطوا�ض:

اأهم  واإبداعات  اأفكار  بني  املناف�سة  وحتتدم  التلفزيونية  الأعمال  اأهم  تربز  حتى  الكرمي  رم�سان  �سهر  يحلَّ  اأن  ما 

جنوم الفن يف اخلليج والعامل العربي، فتتنوع هذا العام الأعمال العربية واخلليجية بني الأك�سن، الدراما، الرومان�سية، 

والكوميديا، ليختار امل�ساهد منها الأ�سلوب الذي ينا�سبه، �سمن العدد الهائل من الأعمال الدرامية التلفزيونية التي تت�سابق 

عليه القنوات الف�سائية.

و�سن�سرد اأهمها بداية مع الدراما اخلليجية من خالل م�سل�سل »رمانة، حيث تعود الفنانة حياة الفهد للجو الكوميدي 

من خالل م�سل�سل جديد بعنوان »رمانة« وهو من بطولة الفنانة �سيماء علي، حيث يعترب »رمانة« اأول عودة درامية لها 

بعد اعتزالها، ومن النجوم امل�ساركني يف العمل اأحمد اجل�سمي، با�سم عبدالأمري، هبة الدري، حممود بو�سهري، واآخرون. 

وهو من تاأليف بدر اجلزاف، حممد العنزي، واإخراج ح�سام احلجاوي وفكرة يو�سف الغيث. وتدور اأحداه حول حياة 

الفهد »رمانة« التي حتولت اإىل �سيدة ثرية بني ليلة و�سحاها يف قالب من الكوميديا من اإنتاج املجموعة الفنية.

عدد خاص 
بمناسبة 
شهر رمضان 
الفضيل
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سيلفي 3
وباحلديث عن �مل�سل�سلت �لكوميدية ل ميكننا �أن نن�سى م�سل�سل »�سيلفي« 

على  منه  �لثالث  �جلزء  �سيعر�ص  و�لذي  �لق�سبي  نا�سر  �ل�سعودي  للنجم 

قناة �م بي �سي، وهو عبارة عن حلقات منف�سلة حتكي جمموعة من �لق�سايا 

�لإن�سانية، �لجتماعية �ملختلفة يف قالب كوميدي.

�خل�سر،  عبد�هلل  عبد�لر�سا،  عبد�حل�سني  �لق�سبي،  »نا�سر  بطولة  �سيلفي 

هيا �ل�سعيبي، رميا�ص من�سور، و�آخرون.

إقبال يوم أقبلت
�لقديرة هدى ح�سني يف �سخ�سية خمتلفة و�سكل جديد من  �لفنانة  تظهر 

خلل م�سل�سلها »�إقبال يوم �أقبلت« على قناة �م بي �سي، وهو من بطولة هبة 

�لدري، �نت�سار �ل�سر�ح، �أمل حممد، �سمود، عبد�هلل �لطر�روة، و�آخرون. �إخر�ج 

منري �لزعبي، وهناء �سحاتة، و�إنتاج �سباح بيكت�سرز.

طماشة 6
م�سل�سل �إمار�تي كوميدي ي�سم جمموعة من �لفنانني �لإمار�تيني �لكوميديني 

ر�نيا  نغمو�ص،  جابر  ر�تب،  مروة  �لطار�ص،  رزيقة  �جل�سمي،  �أحمد  كالفنان 

�لعلي، و�آخرون.

ويتطرق �لعمل �إىل هموم �ل�سارع �لإمار�تي باأ�سلوب كوميدي ناقد، وهو من 

تاأليف �سلطان نيازي، و�إخر�ج م�سطفى ر�سيد، و�إنتاج موؤ�س�سة دبي وظبيان 

للإنتاج �لفني. و�سيعر�ص على قناة دبي.

صوف تحت حرير
للدر�ما وهو  �لعمل  �لمار�تي مرعي �حلليان من خلل هذ�  �لفنان   يعود 

من بطولة عبد�هلل �لباروين، لطيفة �ملجرن، حمد �أ�سكناين، �إلهام �لف�سالة، خالد 

�إميان  تاأليف  ومن  و�آخرون،  �ل�سطي،  فوز  �ل�سلمان،  �أحمد  �إير�ج،  �أحمد  �أمني، 

يف  �ل�سباب  م�ساكل  �لعمل  ويناق�ص  �ل�سمري.  دحام  حممد  و�إخر�ج  �سلطان، 

�خلليج ب�سبب �لعاد�ت و�لتقاليد.

دموع األفاعي
يركز هذ� �لعمل يف حموره على رغبات �لب�سر وتغلب �مل�سلحة �ل�سخ�سية 

و�لطمع، وهو من بطولة ح�سني �ملن�سور، زهرة عرفات، عبد�ملح�سن �لقفا�ص، 

حممد �لعلوي، �سابرين �لبور�سيد، غدير �ل�سبتي و�آخرون. �إخر�ج نهلة �لفهد 

وح�سن �لغريزي، تاأليف خليفة �لفيلكاوي، �إنتاج نرب��ص للإنتاج �لفني.

اليوم األسود
من �لكويت يقدم �ملخرج �لبحريني �أحمد �ملقلة جتربة فنية جديدة بعنو�ن 

�لب�سر، وهو من  �لأ�سود لدى  �ليوم  �إ�سكالية مفهوم  �لأ�سود« ويتناول  »�ليوم 

بو�سهري،  وحممود  بو�سهري  عبد�هلل  �لبلم،  ح�سن  �لف�سالة،  �إلهام  بطولة 

�سجون و�آخرون. وهو من �إنتاج �سباح بيكت�سرز و�سبيكرتوم ميديا.

ممنوع الوقوف
�ملجتمع �خلليجي وهو من  �أحد�ثه حول ق�سايا �حلب و�لزو�ج يف  تدور 

بطولة خالد �أمني، فاطمة عبد�لرحيم، عقيل �لرئي�سي، �إلهام علي، روؤى �ل�سبان، 

فهد با�سم، �إخر�ج �لبحريني علي �لعلي، �إنتاج �ملجموعة �لفنية.

كالم أصفر
يف جتربة �إخر�جية جديدة للفنانة هيا عبد�ل�سلم تعود من خلل م�سل�سل 

»كلم �أ�سفر«، وهو من بطولتها �إىل جانب زوجها �لفنان فوؤ�د علي، عبري �أحمد، 
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هيا �ل�سعيبي، �بر�هيم �حلربي و�آخرون. وهو من تاأليف مرمي ن�سري، 

و�إنتاج �سنيار، وتدور �أحد�ث �لعمل حول �لعلقات �لإن�سانية للب�سر 

و�أثر �لإ�ساعات عليهم.

سماء صغيرة
يعود �ملخرج �لبحريني ح�سني �حلليبي لتقدمي م�سل�سل جديد �إىل 

جانب �سديقه �ملخرج �أحمد �لفرد�ن، وذلك من خلل م�سل�سل بعنو�ن 

»�سماء �سغرية«، وهو من تاأليف �لمار�تي حممد ح�سن �أحمد، و�إنتاج 

جلوبال جالف وعبد�لرز�ق �ملو�سوي.

تعبت أرضيك
 وهو من �إخر�ج �ملخرج �لكويتي مناف عبد�ل ومن �إنتاج �سركته 

�خلا�سة »�لدر�ما �لعربية للإنتاج و�لتوزيع �لفني«، و�لذي ُيعد ثاين 

»ماي  م�سل�سل  �لأوىل  جتربته  جناح  بعد  له  در�مية  �إنتاجية  جتربة 

عيني« �لذي �أنتجه قبل 3 �أعو�م.

وهو من تاأليف عبد�هلل �لرومي، بطولة �لفنان �لقدير عبد�لرحمن 

�لعقل، طيف، ملك، و�ملذيع عبد�لرحمن �لديني، زهرة عرفات، �سيلء 

�سبت، فهد با�سم، �أبر�ر �سبت، ح�سني �ملهدي وم�ساري �لبلم، وجمموعة 

�لأ�سري  و�لتفكك  �لطلق  �لعمل  ويناق�ص  �ل�سباب،  �لنجوم  من 

و�ملخدر�ت.

و�أما بالن�سبة للدر�ما �لعربية فقد تنوعت بني �لكوميديا، و�لدر�ما 

�جلو�نب،  هذه  و�ل�سورية يف  �مل�سرية  �لدر�ما  وقد متيزت  و�لأك�سن، 

ومن �أهم تلك �لأعمال:

عفاريت عدلي عالم
على  �إمام  عادل  �لزعيم  �لفنان  يعود  جديدة  كوميدية  �أحد�ث  يف 

�لق�سايا  من  جمموعة  وبطرح  �لعمل  هذ�  خلل  من  �سي  بي  �إم  قناة 

�لجتماعية وهموم �ملو�طن �لعربي.

خلصانة بشياكة
ويف �لإطار �لكوميدي �أي�سا يعود �لفنان �أحمد مكي من خلل هذ� 

�لعمل �لذي يدور حول قيام ثلثة �أ�سخا�ص بحارة �سعبية من �لتخل�ص 

من م�ساكل تو�جههم بطرق كوميدية.

ألعلى سعر
جتربة رومان�سية جديدة تعود بها �لفنانة نيللي كرمي من خلل 

هذ� �لعمل.

الحصان األسود
�أما �لفنان �أحمد �ل�سقا ف�سي�سارك يف �ملو�سم �لرم�ساين بهذ� �لعمل 

يا�سمني �سربي، �سريي عادل،  منهم  �لفنانني،  وي�سارك معه عدد من 

و�لفنان �لكبري �أحمد بدير، هبه عبد�لغني، و�مل�سل�سل من �إخر�ج �أحمد 

خالد مو�سى، ومن �إنتاج �سادق �ل�سباح.

عشم ابليس
»ع�سم  م�سل�سل  يف  يو�سف«  »عمرو  �لفنان  �لعام  هذ�  ي�سارك 

يف  وت�سارك  عبد�لعزيز«  »دلل  �لفنانة  �لبطولة  وت�ساركه  �إبلي�ص«، 

ا �لفنانة »مرمي ح�سن« ونخبة كبرية من �لفنانني، وم�سل�سل  �لعمل �أي�سً

»ع�سم �إبلي�ص« من �إنتاج عبد�هلل �أبو �لفتوح، من �إخر�ج �إ�سلم خريي.

الحالل
�لدجالني  بالعمل مع  �لفقر  �لتغلب على حياة  فتاة فقرية حتاول 

�سمية  للفنانة  »�حللل«  م�سل�سل  ق�سة  ترويه  ما  هذ�  و�مل�سعوذين، 

�خل�ساب، وذلك يف �إطار �جتماعي.

باب الحارة 9
يعود �مل�سل�سل �لرت�ثي �ل�سوري باب �حلارة من خلل �سا�سة �م بي 

�سي، وهو من بطولة �سباح جز�ئري وعبا�ص �لنوري، وجمموعة من 

جنوم �سوريا. تاأليف �سليمان عبد�لعزيز، �إخر�ج ناجي طعمي.

طوق البنات 4
»طوق  م�سل�سل  يعود  �ل�سامية  �لبيئة  حكايات  عن  وباحلديث 

تاأليف  �إخر�ج حممد زهري رجب،  من  �لر�بع«، وهو  �لبنات يف جزئه 

و�لقديرة  ع�ساف،  ر�سيد  بطولة  قبن�ص.  �سركة  و�إنتاج  حامد،  �أحمد 

منى و��سف، تاج حيدر، �إمار�ت رزق، فادية خطاب، ليلى جرب، ودميا 

قندلفت و�آخرون.
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قناديل العشاق
من  للدر�ما  تعود  عبد�لنور  �سريين  �للبنانية  �لنجمة  وملحبي 

خلل هذ� �لعمل وهو من بطولة عبد�ملنعم عمايري، ح�سام حت�سني 

بك، مرمي عطا �هلل، �سارة فرح، �سباح بركات، دميا قندلفت، من تاأليف 

خلدون قتلن، و�إخر�ج نور �لدين �سبيعي. وتدور �أحد�ثه حول فتاة 

ذ�ت �سوت جميل وتدعى »�إيف« وتتعر�ص للظلم يف مكان �إقامتها يف 

جبل لبنان فت�سطر للهرب �إىل دم�سق، حيث تعمل وتدير �أحد �ملقاهي 

وتدور �لأحد�ث.

الهيبة
ولع�ساق �لثنائي نادين جنيم وتيم ح�سن يعود�ن هذ� �ملو�سم من 

خلل هذ� �مل�سل�سل، وتدور �أحد�ثه حول �سيدة لبنانية تعي�ص يف كند� 

مع عائلتها �ل�سغرية فيتوفى زوجها لتعود للبنان وت�سدم بعائلته 

يف قالب در�مي رومان�سي، وهو من �إنتاج �ل�سباح للإعلم و�إخر�ج 

�سامر برقاوي.

سايكو
وبعد �سخ�سية �خلادمة دنيا �لتي تعلق بها و�أحبها �جلميع تعود 

�لفنانة �ل�سورية �أمل عرفة لتقدمي عدة �سخ�سيات يف قالب كوميدي 

ياخور،  با�سم  مرو�ن خوري،  بطولة  من  وهو  �لعمل  هذ�  من خلل 

ح�سام حت�سني بك، ناظلي �لرو��ص، و�آخرون.

بقعة ضوء 13 
�سوء«  »بقعة  م�سل�سل  يعود  �لكوميدية  �لأعمال  �سوء  ويف 

وذ�ت  �لن�سانية  �لق�سايا  من  جمموعة  على  �ل�سوء  لت�سليط 

�ل�سقاطات �ملختلفة، فيحظى هذ� �لعمل ب�سعبية وجناح و��سعة يف 

�سوريا و�لعامل �لعربي، وهو من بطولة جمموعة من جنوم �سوريا.

وردة شامية
عبارة عن ق�سة و�قعية م�ستمدة من �أحد�ث ق�سة »ريا و�سكينة« 

عرب فنتازيا »وردة �سامية«، حيث تدور �لق�سة حول فتاتني ترتكبان 

لبنان  جنوم  من  باقة  �لعمل  ويجمع  حولهما.  من  بحق  �جلر�ئم 

و�سوريا وهو من بطولة �سكر�ن مرجتى و�سلفة معمار، و�سلوم حد�د 

و�آخرون. من �إخر�ج تامر ��سحاق، وتاأليف مرو�ن قاووق.

أوركيديا
هي  مماليك   3 حول  �مل�سل�سل  �أحد�ث  تدور  تاريخي  قالب  يف 

على  �سر�ع  من  ت�سهده  وما  و»�سامار�«،  »�أوركيديا«،  »�آ�سوريا«، 

علي،  حامت  �إخر�ج  �إيبل،  �سركة  �إنتاج  من  وهو  �مللوك  بني  �ل�سلطة 

�سلفة  با�سل خياط،  فهد،  عابد  حد�د،  �سلوم  �سليمان،  بطولة جمال 

معمار و�آخرون.
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عادات وتقاليد رمضان متشابهة

مقيمون عرب.. طيبة البحرينيين
تشعرنا بأننا في أوطاننا

ح�سني املرزوق:

اقرتاب �سهر رم�سان املبارك يعني دخول الفرحة يف قلوب امل�سلمني العرب، ملا لهذا ال�سهر من قد�سية عالية 

يف نفو�ض امل�سلمني، حيث ي�ستقبل النا�ض يف البلدان العربية ال�سهر الكرمي بطرق خمتلفة ويق�سون اأوقاتهم 

بطرق خمتلفة، وما يتفق عليه جميع امل�سلمني يف الوطن العربي هو العبادات التي تكرث خالل �سهر رم�سان 

املبارك حيث تزداد زيارتهم للم�ساجد لل�سالة والتقرب هلل تعاىل ب�سكل يختلف عن �سائر اأ�سهر العام، وحول 

هذا ال�ساأن اأجرينا هذا ال�ستطالع مع عدد من املقيمني العرب مبملكة البحرين لنتعرف على كيفية ق�سائهم 

اأوقاتهم خالل �سهر رم�سان املبارك واإذا كان هناك اختالفات بني بلدانهم وبني البحرين فكانت اآراوؤهم على 

النحو التايل:
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من  جويني  �سيماء  قالت  �ل�ساأن  هذ�  حول 

 3 يقارب  ملا  �لبحرين  يف  مقيمة  وهي  تون�ص 

�لتي  �لأكلت  وبع�ص  عاد�ت  »هناك  �سنو�ت: 

حيث  �لبحرين  مملكة  عن  تون�ص  يف  تختلف 

يكرث حت�سري بع�ص �لأكلت �ملخ�س�سة ل�سهر 

رم�سان بتون�ص مثل: �سوربة �ل�سعري، �لربيك، 

و�لرز  �لتون�سي  �لك�سك�سي  �مل�سوية،  �ل�سلطة 

�أذ�ن  توقيت  فارق يف  لوجود  �إ�سافة  �جلربي، 

ما  ب�ساعتني  تون�ص  ت�سبق  فالبحرين  �ملغرب 

يجعلنا ن�سوم �ساعات �أقل من تون�ص وهذ� ما 

يجعل من �سهر رم�سان �أخف يف �لبحرين«.

وحول �لعاد�ت �ملت�سابهة بني �لبلدين قالت 

�سيماء: »تت�سابه تون�ص مع مملكة �لبحرين يف 

بع�ص �لعاد�ت حيث �إن »�أبوطبيلة« �أي �مل�سحر 

�إيقاظ  تقت�سي  ومهمته  �لبلدين  يف  يتو�جد 

�لنا�ص لتناول وجبة �ل�سحور«.

م�سر  من  �أبو�سنة  ح�سام  �أكد  جهته  من 

�ل�سعب  عاد�ت  �ختلف كبري بني  �أنه ل يوجد 

�أوقاتهم  ق�ساء  كيفية  يف  و�لبحريني  �مل�سري 

خلل �سهر رم�سان �ملبارك ويعود ذلك لدخول 

�لإنرتنت وحتديًد� و�سائل �لتو��سل �لجتماعي 

�لتي دثرت معظم �لعاد�ت �جلميلة �لتي تتميز 

بها �ل�سعوب.

يف  وقتي  معظم  »�أق�سي  �أبو�سنة:  وتابع 

�لعمل خلل �ل�سهر �لكرمي وبعدها مع �لأ�سدقاء، 

�أ�سعر بغربة، فالبحرين بلد  �لطريقة ل  وبهذه 

به كونه  �لأجانب  يتقبل وجود  جميل و�سعبه 

ميتلك ثقافة �لتعاي�ص مع �جلن�سيات �لأخرى«.

فتقول:  �ملغرب  من  ولعني  خديجة  �أما 

و�لتقاليد  و�لعاد�ت  �لأكل  �ختلفات يف  »هناك 

رم�سان  ل�سهر  بالن�سبة  و�لبحرينية  �ملغربية 

�أطباق  حت�سري  يتم  �ملغرب  ففي  �ملبارك، 

�لبي�ص  �حلريرة،  مثل:  �ل�سهر  لهذ�  خم�س�سة 

�لبغرير  �مل�سمن،  �ل�سباكية،  �سلو،  �مل�سلوق، 

على  �ملجفف  و�لتني  �لتمور  لتو�جد  بالإ�سافة 

�ملائدة، وبعد �لنتهاء من تناول �لإفطار يخرج 

و�لع�ساء  �لرت�ويح  ل�سلة  للم�ساجد  �لنا�ص 

�ل�سكنية  �لأحياء  يف  للم�سي  يتوجهون  بعدها 

و�ملما�سي مل�ساهدة �لحتفالت �لتي تكرث يف هذ� 

�ل�سهر«.

�أبنائهم  بتعويد  �لو�لد�ن  »يقوم  و�أ�سافت: 

غري �لبالغني بال�سوم يف يوم 27 من رم�سان 

�لذي ت�سبقه ليلة �لقدر، كما يقوم معظم �لنا�ص 

للجامع  به  و�لتوجه  �لطعام  �أ�سناف  بطبخ 

�لأطعمة  هذه  تناول  من  �ملحتاجون  ليتمكن 

�لأ�سو�ق  �لعيد متتلئ  يف �مل�ساجد، و�ذ� �قرتب 

تكتظ  �لتي  �خلياطة  حملت  وكذلك  بالنا�ص 

�ملغربية لرتد�ئها  لتف�سيل �جللبيات  بالن�ساء 

يف عيد �لفطر �ملبارك«.

من جانبه قال حممد بريم من لبنان: »هناك 

حرية �أكرث يف لبنان حيث ميكن للنا�ص تناول 

�أحد  له  يتعر�ص  �أن  دون  من  نهاًر�  �لطعام 

�لإ�سلم،  ديانات غري  ذلك لوجود عدة  ويعود 

يكرث  �لتي  �لرم�سانية  �خليم  تنت�سر  كما 

وجودها خلل رم�سان للت�سلية، وي�سري �إىل �أن 

�سهر رم�سان يت�سابه يف خمتلف �لبلد�ن �سو�ء 

�لعربية �أو �لأجنبية وذلك لكرثة �لعبادة فيه«.

»هناك  تون�ص:  من  �لدريدي  ر�بعة  وقالت 

ففي  وتون�ص  �لبحرين  يف  رم�سان  بني  فروق 

�لأوىل  للمرة  ر�أيتها  عاد�ت  هناك  �لبحرين 

و�أعجبت بها مثل �لقرقاعون، �للبا�ص �لتقليدي 

لل�سيد�ت وو�سعهن للحنة �سو�ء يف �لقرقاعون 

�لعو�ئل  جتمع  �لتي  �لغبقات  �لعيد،  �أو 

ناحية  من  �أما  �لطعام،  لتناول  و�لأ�سدقاء 

و�للقيمات  �مل�سروبة  تناول  فاأف�سل  �لأكلت 

�لو�فدين ل  باأن  �لبحرين  و�أهم ما مييز مملكة 

ي�سعرون فيها بالغربة«.

رم�سان  �سهر  »يتمتع  �لدريدي:  وتابعت 

�أ�سيلة  باأجو�ء  �لبحرين  يف  �لعيد  وكذلك 

ل�ساعات  �إ�سافة  �لبلد�ن،  �سائر  عن  تختلف 

�ل�سيام �ملحدودة �إذ� ما متت مقارنتها ب�ساعات 

�ل�سيام يف تون�ص«.

عفيفي  م�سطفى  قال  �ل�ساأن  ذ�ت  ويف 

خم�ص  منذ  �لبحرين  يف  مقيم  وهو  م�سر  من 

يف  �ل�سيام  �ساعات  �أن  »لحظت  �سنو�ت: 

�ختلف  هناك  �أن  كما  م�سر،  من  �أقل  �لبحرين 

�لبحرين  تتميز  حيث  �لروحانية  �لناحية  من 

برتدد �لبحرينيني على �مل�ساجد لأد�ء �ل�سلو�ت 

ب�سكل �أكرث من م�سر، ولعل �أكرث ما مييز م�سر 

من  ولأمتكن  هناك،  �أهلي  تو�جد  �لبحرين  عن 

تعوي�ص هذ� �لنق�ص �جلاأ لق�ساء �أوقات ممتعة 

�لطيب  �لبحريني  �ل�سعب  كذلك  �أ�سدقائي  مع 

باأنني  �أ�سعر  يجعلني  معي  تعامله  وكيفية 

موجود مع �أهلي«.
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شركة الزياني للسيارات تطلق
»الجميع فائز« حملتها الخاصة لرمضان
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�أطلقت �سركة �لزياين لل�سيار�ت، �ملوزع �حل�سري ل�سيار�ت ميت�سوبي�سي وبيجو مبملكة �لبحرين، عر�سها �حل�سري ل�سهر 

رم�سان، و�لذي يتيح للعملء فر�سة �حل�سول على خ�سومات مذهلة على �سيار�ت �أحلمهم، بالإ�سافة لفر�سة �لفوز بالعديد 

من �جلو�ئز �ملذهلة. 

وحتت م�سمى »�جلميع فائز«، ت�سعى �سركة �لزياين لل�سيار�ت من خلل حملتها �أن تقدم عر�ص ل مثيل لها لعملئها �لكر�م 

طو�ل فرتة �سهر كامل خلل �سهر رم�سان �ملبارك، حيث ت�سمل �لتخفي�سات على �ل�سيار�ت جمموعة من موديلت ميت�سوبي�سي، 

�إم جي وجينبي بالإ�سافة لفو�سو. 

�آيفون 7، تذ�كر �سفر  �أجهزة هاتف  �لكر�م  لل�سيار�ت  �لزياين  �لتي تقدمها �حلملة لزبائن �سركة  �لفورية  وت�سمل �جلو�ئز 

للوجهة �لتي يحلم �لزبون �لفائز بزيارتها، 1000 دينار بحريني نقد� و�لكثري غريها. كما وي�سمل هذ� �لعر�ص جمموعة من 

�ل�سيار�ت �ململوكة م�سبقا و�ملعتمدة من �لوكالة و�لتي تتميز بجودتها و�أد�ئها �لعايل. 

وحول هذه �حلملة، يقول �ل�سيد حممد زكي: »نود �أن نهنيء زبائننا �لكر�م على حلول �ل�سهر �لكرمي مقدما. خلل �ل�سهر 

�لف�سيل، و�لذي هو �سهر �لربكة و�خلري، نقدم لزبائننا �لكر�م هذ� �لعر�ص �حل�سري، لنقدم لهم �لفر�سة ل�سر�ء �سيارة �أحلمهم 

ب�سعر ممتاز للغاية، بالإ�سافة لإمكانية �لفوز بجو�ئز مذهلة فورية«. 

و�أ�ساف: »حتر�ص �سركة �لزياين لل�سيار�ت د�ئًما على �أن تك�سف عن �أف�سل عرو�سها يف �أعز �ملنا�سبات على قلوب مو�طني 

وقاطني مملكة �لبحرين، لنقدم لهم �أف�سل �خلدمات و�لعرو�ص يف �ملنطقة«. وهذ� �لعر�ص متاح فقط خلل �أيام �ل�سهر �لف�سيل. 

 ي�سار �أن �سركة �لزياين لل�سيار�ت قطعت �سوًطا طويلً مكلل بالنجاح و�لجناز�ت �ل�سخمة منذ تاأ�سي�سها يف عام 1994. 

�لتي مت  �ل�سركة  لإد�رة  �لثاقبة  �لروؤية  �أل وهو  و�أ�سا�سي  هام  عامل  �إىل  �إعجاب �جلميع  ونال  �أبهر  �لذي  �لنجاح  هذ�  ويعود 

تر�سيخها قبل �أكرث من ع�سرين عاًما. و�ستبقى �سركة �لزياين لل�سيار�ت على �لعهد �لذي قطعته على نف�سها بتوفري �أف�سل و�أجود 

�خلدمات يف جمال توزيع �ل�سيار�ت �إىل كافة عملئها يف خمتلف �لقطاعات، �لتجارية منها وغري �لتجارية.
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ويقدم  �ملبارك  رم�سان  �سهر  خلل  بزبائنه  يحتفي  كافيه  كفايل 

�لنكهات  �أ�سفى  �لذي  �لإيطايل  �ل�سيف  بها  يخت�ص  طعام  قائمة  لهم 

�لإيطالية وقام مبزجها مع مقادير بحرينية ليكون �لناجت �أروع توليفة 

لأطباق ت�ستحق �أن تكون خا�سة بال�سهر �لكرمي. 

م�ستحدثة  و�سفة   20 يقارب  ما  على  حتتوي  �جلديدة  �لقائمة 

قدمها  ولكن  �لزبائن  قلوب  �إىل  قريبة  و�سفات  �ل�سيف  فيها  ��ستخدم 

�ل�سهر  �أهمية وخ�سو�سية هذ�  منه على مدى  بنكهات حملية حر�ساً 

�ملنازل  ربات  تقدميها  يف  تتبارى  �لتي  �لأطعمة  حيث  من  �لف�سيل 

وجبته  يتناول  �أن  يقرر  حني  �لزبون  عنها  يبحث  و�لتي  لأ�سرتها 

�لرم�سانيه خارج �ملنزل. 

ت�سكيلة متنوعة للمقبلت من �ملعجنات �لتي مت �عد�دها خ�سي�ساً 

�لرئي�سية  �ل�سلطات، �لوجبات  يف كفايل كافيه وخمتار�ت خا�سة من 

�ملختلفة تتنوع ما بني �أطباق بحرية، �لدجاج، �للحم و�لبا�ستا و�لأرز 

�لعربية  �للذة  جتمع  مكونات  �ل�سيف  فيها  ��ستحدث  �لتي  و�لبيتز� 

بلم�سات �إيطالية.

يلتزم  حيث  �لآخرون!  يقدمها  كما  تكون  لن  �حللويات  �أطباق 

�ل�سيف بتقدمي �أطباق بتوقيع كفايل كافيه لتجعل جتربة �لزبائن لها 

فريدة من نوعها حيث �أ�ساف �إىل �لقائمة خم�سة �أطباق جديدة وخا�سة 

�لذي مت  �لطبق  �إىل جانب طبق »ميل كنافة«  يف �سهر رم�سان فقط، 

تخ�سي�ص ريعه بالكامل مل�ساريع �ملوؤ�س�سة �خلريية �مللكية و�مل�ساريع 

�خلا�سة بالأر�مل و�لأيتام. 

طعام  بقائمة  نوعها  من  فريدة  جتربة  لك  ي�سمن  كافيه  كفايل 

�ملتوفرة يف  �لرئي�سية  �لقائمة  �إىل جانب  ملا يقدم يف رم�سان  مغايرة 

جميع �ملو��سم �لتي جتمع ما بني �ملذ�ق �ملتميز و�لنكهة �لتي تع�سقها، 

كفايل  روبريتو  �لعاملي  �مل�سمم  ت�ساميم  جمال  طابع  يحمل  جو  يف 

لن  �لتي  باحلرفية  يتميز  متفان  خدمة  عمل  طاقم  من  حمبة  وبيئة 

جتدوها يف مكاٍن �آخر.

�جلدير بالذكر كفايل كافيه يتميز بت�سكيلة ر�ئعة وكبرية لأف�سل 

بالكافيه  �خلا�سة  روما  م�سانع  من  ت�سل  �لتي  �ل�سوكولتة  �أنو�ع 

وتتوفر جلميع زبائن �لكافيه وباأ�سعار تناف�سية، هذ� �إىل جانب متيز 

�لقائمة  وبح�سب  �خلا�سة  �لزبائن  ملنا�سبات  �حلفلت  باإقامة  �لكافيه 

و�مليز�نية �لتي يختارها �لزبون، مع �لت�سكيلة �لر�قية لكيكات بنكهات 

حتمل توقيع �لكافيه.

ملعرفة �ملزيد من �لعرو�ص �لتي يقدمها �لكافيه و�لقائمة �جلديدة 

لهذ� �ملو�سم يرجى �لت�سال على هاتف 77788877 973+
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�حل�سري  و�ملوزع  �مل�ستورد  �لأوروبية،  �ل�سيار�ت  �سركة  �أعلنت 

ا  ل�سيار�ت جاكو�ر ولند روڤر يف مملكة �لبحرين، عن �إطلقها عرو�سً

ح�سرية �سخية لعملئها �لكر�م خلل �سهر رم�سان �ملبارك، وذلك عند 

�سر�ئهم �أي من �سيار�ت جاكو�ر �أو لند روڤر.

�سهر �خلري مبنح  �لأوروبية يف  �ل�سيار�ت  �سركة  متتاز عرو�ص 

جاكو�ر  �سيار�ت  من  �أي  لمتلك  ��ستثنائية  فر�سة  �لعملء  جميع 

يوفر  كما  �ل�سر�ء.  عند  مقدم  مبلغ  لدفع  �أو لند روڤر، دون �حلاجة 

و5  جمانًيا،  �سماًنا  �سنو�ت   5 ت�سمل  عديدة  قيمة  ميز�ت  �لعر�ص 

�سنو�ت خدمة �سيانة جمانية، �إ�سافة �ىل خدمة �مل�ساعدة على �لطريق 

�إ�سافة  �ل�ساعة ملدة 5 �سنو�ت، وتاأمني وت�سجيل جمانيني،  على مد�ر 

�لعطاء �مل�ساحبة  �إىل تركيب عازل حر�ري جماناً. و�نبثاقاً من روح 

ل�سهر رم�سان �لكرمي، تقدم �سركة �ل�سيار�ت �لأوروبية تخفي�سات على 

�قتناء  لتجعل  باملعر�ص  �ملتوفرة  روڤر  لند  جاكو�ر  �سيار�ت  جميع 

�إحدى هذه �ملركبات �أكرث �سهولة من �أي وقت م�سى. 

�ل�سيار�ت  ل�سركة  �لعام  �ملدير  ييت�ص،  بول  قال  �ملنا�سبة،  وبهذه 

�لأوروبية: »ي�سعدنا جد�ً يف �سركة �ل�سيار�ت �لأوروبية جاكو�ر لند 

روڤر �أن ن�سارك عملءنا بركات �سهر رم�سان �ملبارك ومكافاأتهم باأكرث 

�لعرو�ص متيز�ً على م�ستوى �ململكة. 

يجعله  ما  و�خلري�ت،  �لعطاء  �سهر  بكونه  رم�سان  �سهر  يتمتع 

�لوقت �لأمثل لطرح �أف�سل �لعرو�ص على جمموعة ر�ئعة من �سيار�ت 

جاكو�ر و لند روڤر، لتمكني �لعملء من �حل�سول عليها مبز�يا مذهلة 

ت�سفي �إليها قيمة �أكرب«.

و�أ�ساف بول ييت�ص بقوله: »مع قرب حلول �ل�سهر �لف�سيل، �رتاأينا 

باتخاذها  �ملنا�سبة  هذه  �أهمية  مدى  �لأوروبية  �ل�سيار�ت  �سركة  يف 

وبا�ستطاعة  جاذبية.  �أكرث  باأ�سعار  لدينا  �سيارة  كل  لعر�ص  فر�سة 

�لعملء �لذين يرغبون بال�ستفادة من هذ� �لعر�ص، زيارتنا مبعر�ص 

�سركة �ل�سيار�ت �لأوروبية و�سر�ء �أي من مركباتنا �لفاخرة دون دفع 

لند  جاكو�ر  �لأوروبية  �ل�سيار�ت  �سركة  �ستقدم  كما  مقدم.  مبلغ  �أي 

�ملتوفرة  �سيار�تها  على جميع  تخفي�سات  �ملبارك  �ل�سهر  روڤر خلل 

�لعملء.  من  �أكرب  ل�سريحة  �ملتناول  يف  جتعلها  حيث  �ملعر�ص،  يف 

�أولويات  مقدمة  يف  �لأوفياء  زبائننا  و�سع  نحو  جهودنا  وتتو��سل 

�ل�سركة عرب تقدمي �أف�سل �لعرو�ص و�خلدمات لهم، ونتطلع قدماً لنيل 

ر�ساهم مبا �أعددناه لهم من عرو�ص �سخية يف �سهر رم�سان �لكرمي«.

جاكو�ر  رو�ئع  من  كبرية  ت�سكيلة  من  �لختيار  �لعملء  وباإمكان 

و لند روڤر، مبا يف ذلك �سيارة لند روڤر دي�سكڤري �جلديدة كلياً، 

ومع  روڤر.  لند  جاكو�ر  �لأوروبية  �ل�سيار�ت  �سركة  معر�ص  لدى 

حافز عدم تو�جد دفعة �أولية عند �ل�سر�ء. �سيكون �سهر رم�سان �ملبارك 

هذ� �لعام �أف�سل وقت ل�سر�ء �أي من مركبات جاكو�ر و لند روڤر.

�سركة  جنحت   1998 عام  يف  �لبحرين  يف  عملياتها  بدء  منذ 

�ل�سيار�ت �لأوروبية يف �أن ت�سبح يف �سد�رة هذ� �لقطاع يف �ململكة. 

دون  من  �جلودة  معايري  �أعلى  لتحقيق  �سعيها  يف  �ل�سركة  وت�ستمر 

�أو �لأ�سلوب �لر�قي يف  �مل�ساومة على جودة �ملنتج، �خلدمات �لتقنية 

�لهتمام بالزبائن �نبثاقاً من �إميانها بتقدمي كل ما هو �أف�سل لعملئها.
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خيمة العرين المكان األمثل 
لألسرة في األمسيات الرمضانية

طو�ل �سهر رم�سان �ملبارك يف هذ� �لعام، يعد لكم منتجع و�سبا ق�سر �لعرين حدثاً تاريخياً بخيمته �لرم�سانية �ملميزة و�لتي مت 

ت�سميمها خ�سي�ساً خللق �أجو�ء من �لرت�ث �لعربي �لأ�سيل.

�ل�سركات  من  و�ملجموعات  و�لأطفال  للعائلت  م�ساحات  مع وجود  �لتقليدية،  �لعربية  بالديكور�ت  )�لق�سر(  �خليمة  ت�سميم  مت 

م�ساحات خارجية ي�ستطيع �لرو�د ق�ساء �لأم�سيات باأجو�ء رم�سانية.

مطاعمنا  خمتلف  من  و�ملقدمة  �حلي  �لطهي  حمطات  من  �لعديد  مع  و�لغبقة  للإفطار  مفتوح  متنوع  بوفيه  باأكرب  معنا  ��ستمتع 

�لبحرينية  باملاأكولت و�حللويات  �لتمتع  �لرم�سانية على ز�وية بحرينية حيث ميكنك  �إىل ذلك، ت�ستمل �خليمة  بالإ�سافة  �ل�سهرية، 

�لتقليدية و�ملقدمة من �سيد�ت بحرينيات بالزي �لتقليدي �ل�سهري، ��ستمتعو� معنا بالليايل �لرم�سانية مع �لفقر�ت �لرتفيهية و�لطرب. 

خيمتنا �لرم�سانية هي �ملكان �لأمثل للتجمع مع �لأ�سرة و�لأقارب حيث تلتقي �خل�سو�سية بالرفاهية.
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بوفيه اإلفطار:
خلل �أيام �لأ�سبوع ++ 15.000 ديناًر� بحرينًيا

ديناًر�   17.000  ++ �لأ�سبوع  نهاية  عطلة  خلل 

بحرينًيا )�خلمي�ص و�جلمعة(

متنوع  بوفيه  �ساملة  �لو�حد  لل�سخ�ص  �لأ�سعار 

مفتوح وحلويات عربية وع�سائر وعرو�ص ترفيهية.

 �لأوقات: يومياً من غروب �ل�سم�ص وحتى �ل�ساعة 

9:00 م�ساًء

بوفيه الغبقة:
خلل �أيام �لأ�سبوع ++ 13.5000 ديناًر� بحرينًيا

ديناًر�   15.000  ++ �لأ�سبوع  نهاية  عطلة  خلل 

بحرينًيا )�خلمي�ص و�جلمعة(

متنوع  بوفيه  �ساملة  �لو�حد  لل�سخ�ص  �لأ�سعار 

مفتوح وحلويات عربية وع�سائر رم�سانية وعرو�ص 

ترفيهية.

حتى  م�ساًء   9:30 �ل�ساعة  من  يومياً  �لأوقات:   

�ل�ساعة 2:00 �سباحاً

األسعار لألطفال:
�لأطفال حتى 6 �سنو�ت جماناً.

50% خ�سم للأطفال من �سن 7 �إىل 12 عاماً.

* �أ�سعار خا�سة للمجموعات عند �لطلب.

*باقات وعرو�ص �سهر رم�سان �لكرمي

�حجز ملدة 3 ليال، و�دفع قيمة ليلتني فقط.

)مع �سحور و�إفطار جماين(

�سرير و�حد �إ�سايف جماين.

�إمكانية �ملغادرة �ملتاأخرة حتى �ل�ساعة 9:00 م�ساًء

األسعار:

الخيار 1

فيل �سحر�وية ل�سخ�سني

�إفطار �أو غبقة �أو وجبة فطور

خ�سم 30% على �ملنتجع �ل�سحي

 130++ بـ  �سحر�وية  فيل 

ديناًر� بحرينًيا خلل �أيام �لأ�سبوع.

 140++ بـ  ملكية  فيل 

عطلة  خلل  بحرينًيا  ديناًر� 

)�خلمي�ص  �لأ�سبوع  نهاية 

و�جلمعة(.

الخيار 2
فيل �سحر�وية ل�سخ�سني

�إفطار �أو غبقة �أو وجبة فطور

30 دقيقة م�ساج

بحرينًيا خلل  ديناًر�  بـ ++150  فيل �سحر�وية 

�أيام �لأ�سبوع.

فيل ملكية بـ ++160 ديناًر� بحرينًيا خلل عطلة 

نهاية �لأ�سبوع )�خلمي�ص و�جلمعة(.

الخيار 3
فيل �سحر�وية ل�سخ�سني

�إفطار �أو غبقة �أو وجبة فطور

30 دقيقة م�ساج

�سو�ء د�خل �لفيل

بحرينًيا خلل  ديناًر�  بـ ++175  فيل �سحر�وية 

�أيام �لأ�سبوع.

فيل ملكية بـ ++185 ديناًر� بحرينًيا خلل عطلة 

نهاية �لأ�سبوع )�خلمي�ص  و�جلمعة(.

�حلديقة  تذ�كر  على   %50 خ�سم  �ملائية:  �حلديقة 

�ملائية )جنة دملون �ملفقودة(

شروط اإلقامة:
للفيل �ل�سحر�وية: �سخ�سان بالغان وطفلن �ثنان

للفليل �مللكية: 4 �أ�سخا�ص بالغني وطفلن فقط

* يف حال وجود �سيف �إ�سايف �سيتم دفع مبلغ �إ�سايف

* تخ�سع جميع �لأ�سعار �أعله لـ 10% ر�سوم خدمة

 10% �سريبة حكومية.

عيد الفطر:
�لطباق  ي�سم  و�لذي  عائلي مميز  ببوفيه  ��ستمتع 

�لعربية و�لعاملية، بالإ�سافة �ىل حمطات �لطبخ �حلية 

يف خيمة )�لق�سر( يف منتجع و�سبا ق�سر �لعرين من 

�ل�ساعة 12:30 ظهًر� حتى 4:00 ع�سًر�، كما �سيكون 

�خلا�سة  �لفرقة  من  حية  ترفيهية  عرو�ص  هناك 

)�حلنة(،  �ليد  نقو�ص  �لوجه،  على  �لر�سم  باملنتجع، 

وغريها  للأطفال  خا�سة  ز�وية  �ملتحركة،  �لدمى 

بركة  ��ستخد�م  ميكنك  كما  �لكثري. 

�ل�سباحة خلل فرتة تناولك للطعام 

وتذكرة دخول جلنة دملون �ملفقودة. 

فر�سة  على  �حل�سول  ميكنك  كما 

�لفوز يف �ل�سحب �لكبري، وذلك 

يف ثاين �أيام �لعيد.
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�أكرب �سل�سلة من حملت �لتجزئة للأزياء و�ملو�سة  �أعلن �سنرتبوينت، 

ملو�سم  �ملنتجات  �أروع  من  مميزة  ت�سكيلة  �إطلق  عن  �لأو�سط،  �ل�سرق  يف 

تدرج  �لتي  �لقلئل  �لعلمات  بني  من  �ملتجر  ويعترب   .2017 رم�سان 

يلبي  مبا  �لف�سيل  لل�سهر  خم�س�سة  ت�ساميم  تقدمي  �هتمامها  �سميم  يف 

�حتياجات �لعملء يف �ملنطقة. وت�ستمل ت�سكيلة هذ� �لعام مزيجا خمتار� من 

�أروع توليفات �لأزياء، و�لأحذية، و�أزياء �لأطفال، �إ�سافة �إىل �لإك�س�سو�ر�ت، 

وم�ستح�سر�ت �لتجميل، و�لديكور�ت �ملنزلية، و�لتي حتفل جميعها بلم�سة 

غاية يف �جلاذبية.

هيئ نفسك ألجواء ضيافة مثالية

فيها  يلتقي  و�ملحبة  �لألفة  من  �أجو�ء  باإر�ساء  �لرم�ساين  �ملو�سم  يتميز 

�حلاجة  تاأتي  وهنا  و�ل�سحور.  �لإفطار  مائدتي  على  و�لأ�سدقاء  �لأهل 

لتجهيز �ملنازل مبفرد�ت ع�سرية مفعمة بالأناقة، لذلك نقدم هذه �لت�سكيلة 

�لرم�سانية من علمة ليف�ستايل و�لتي ت�ستمل على قطع �لديكور �ملنزيل، 

خم�س�سة  فنية  بعنا�سر  �لت�ساميم  تتاألق  حيث  و�لعطور،  و�ملفرو�سات، 

من �خلط �لعربي تتماهى تكويناتها باأ�سلوب ي�ستنه�ص �مل�ساعر �لإيجابية 

ويب�سر بتجربة و�عدة خلل �ل�سهر �لف�سيل.

ملو�ئد  مثايل  طابع  �إ�سفاء  يف  �لعطرة  �ملنزلية  �لرو�ئح  لأهمية  ونظر� 

�سمن  �لفو�حة  �لعطور  م�ستح�سر�ت  من  جمموعة  �ملتجر  يتيح  �لإفطار، 

و�لزيوت  �ل�سهرية  و�لعنرب  �لعود  مكونات  على  حتتوي  �أ�سيلة  خيار�ت 

تن�سر  �لتي  و�لزجاجات  �لكهربائية  �لعطر  رذ�ذ  باأجهزة  مرور�  �لأ�سا�سية، 

عبريها من خلل �أعو�د �خليزر�ن، و�سول �إىل جمموعة �لهد�يا �لتي تعترب 

هدية مثالية لل�سيوف �أو �أ�سحاب �ملنزل.

تشكيلة رمضانية من 
األزياء محافظة 
للسيدات والرجال

علمة  من  مبهرة  ت�ساميم 

خ�سي�سا  �بتكارها  مت  �سبل�ص 

و�أيام  �ملبارك  بال�سهر  للحتفال 

�لأزياء  ت�سكيلة  تتاألق  حيث  �لعيد، 

حمافظة  بلم�سة  لل�سيد�ت  �ملخ�س�سة 

وح�سور ناعم جندها يف �لت�ساميم �لطويلة و�لإيحاء�ت �ملعا�سرة بكل ما 

�لأقم�سة يف  تن�ساب خطوط  فريدة. كما  �ألو�ن حيوية ور�سومات  فيها من 

تناغم مع �لأكمام �لف�سفا�سة حيث تن�سدل �إىل �لأر�ص ب�سكل �أنيق.

�لكل�سيكي  بطابعها  فتزهو  للرجال،  �ملخ�س�سة  �لعلمة  ت�سكيلة  �أما 

ومظهر�  قا�سية  �أبعاد�  �لت�سميم  مينح  �لذي  �لع�سري  �حلياكة  و�أ�سلوب 

�إ�سافة  �للونية،  بتدرجاتها  فريدة  ر�سومات  �لت�ساميم  �أنيقا. وتطغى على 

مل�سة  �لت�سكيلة  ما ي�سفي على  تزين �حلو��سي،  �لتي  �لإك�س�سو�ر  �إىل قطع 

غاية يف �جلمال و�جلاذبية.

أزياء الصغار لموسم رمضان

نقدم للأمري�ت �ل�سغري�ت فر�سة �رتد�ء ت�ساميم �آ�سرة من �أزياء رعاية 

�لأمومة �سمن جمموعة �لف�ساتني �ملخ�س�سة للحفلت، و�لتي تاأتي باللون 

�لأبي�ص �ل�سيفي وتدرجات �لبا�ستيل �لهادئة للبنف�سجي و�لأ�سفر و�لزهري 

و�لأخ�سر.  �لفو�سيا  من  مبهجة  لونية  �سياغات  يقابلها  �لكامد،  و�لذهبي 

�لطابع  ذ�ت  �لأزهار  بزخارف  مطرزة  �أن�سجة  �ملجموعة  هذه  وت�ستعر�ص 

من  �مل�سنوعة  �لف�ساتني  على  �لبديعة  �لر�سومات  يف  جندها  �لكل�سيكي، 

من  وتنورة  �لتخرج،  حفلت  و�أزياء  ماك�سي،  وجمب�سوت  �سبكي،  ن�سيج 

قطعتني، �إ�سافة �إىل جمموعات متميزة من �ل�سر�ويل. 

ميل  �ملو�سم  هذ�  يف  �ملتاأنقني  للأولد  �ملخ�س�سة  �لت�سكيلت  وت�سهد 

حر�رة  �لعتبار  بعني  وتاأخذ  بال�سرتخاء،  توحي  �بتكار�ت  ت�سميم  نحو 

و�لرمادي، و�خلمري،  �لفاحت،  �لزهري  باألو�ن  �لأزياء  وتاأتي هذه  �ل�سيف. 

من�سوجة  ناعمة  �أقم�سة  با�ستخد�م  �ملثبتة  �ل�سر�ئط  من  تفا�سيل  تزينها 

بتقنية �سبكية. وتربز يف هذه �لت�سكيلة �لقم�سان ذ�ت �لياقات �لق�سرية 

�ل�سورتات  �إىل  بالإ�سافة  ياقات،  دون  تاأتي  �لتي  و�لقم�سان 

�إىل  �إ�سافة  �لكاحتة،  ت�سينو  و�سر�ويل  �لق�سرية، 

�لأزر�ر،  من  ق�سري  بخط  مزودة  مغلقة  قم�سان 

�إىل  �لطابع،  ريا�سية  بولو  موك  وقم�سان 

�ملزد�نة  �ل�سورتات  من  جانب جمموعة 

�ملطوية  و�ل�سر�ويل  باحلمالت، 

بكل  �ل�سيف  بلحظات  لل�ستمتاع 

حيوية و�سل�سة.
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تشكيلة األحذية واإلكسسوارات 
لموسم االحتفال

توفر هذه �لت�سكيلة لل�سيد�ت فر�سة �رتد�ء �أكرث �لأحذية �أناقة يف 

هذ� �ملو�سم مع ت�سكيلت �سومارت، و�لتي ت�سمن �إطللة مريحة و�أنيقة 

يف كل �لأوقات. وتزين �لربطات �لناعمة و�لتفا�سيل �للمعة من �أقم�سة 

�لرتتر و�للآلئ جمموعة �لأحذية لهذ� �ملو�سم، و�لتي ت�ستمل على �أحذية 

حقائب  �إىل  بالإ�سافة  و�ل�سنادل،  �لريا�سية،  و�لأحذية  �لعايل،  �لكعب 

�ليد وحقائب �لظهر �مللئمة للإناث. 

على  تركيزها  فتعك�ص  للرجال،  �ملخ�س�سة  �لأحذية  ت�سكيلة  �أما 

�آ�سرة  توليفات  لنا  وتقدم  �ل�سيف،  لت�ساميم  �لعتيادية  �لتوجهات 

�للوفر  و�أحذية  بالأحزمة،  �ملزودة  و�ل�سنادل  �لريا�سية،  �لأحذية  من 

من  �مل�سنوعة  �لريا�سية  �لأحذية  �إىل  �إ�سافة  ب�سيط،  بهيكل  �مل�سطحة 

�لقما�ص.

�لطبيعي  �جللد  من  �ليد  حقائب  ت�سكيلت  �ملو�سم  هذ�  يف  وتتاألق 

�لأزهار،  بزخارف  �لت�ساميم  تتميز  حيث  �لبني،  �للون  بدرجات 

وتفا�سيل مر�سعة بالأحجار �لكرمية و�ملعادن و�لتكوينات �خلارجية 

�للمعة للأطر�ف  �ملعادن  بان�سجام مع  باأ�سلوب يتباين  �لأطر�ف  على 

فت�سفي مل�سة من �لفخامة على مكونات �حلقيبة �ملزد�نة باإك�س�سو�ر�ت 

دقيقة غاية يف �لإتقان.

مساحيق التجميل الخاصة لموسم رمضان

تقدم  �ل�سيف،  يف  �لعالية  �حلر�رة  ودرجات  �لرطوبة  �رتفاع  مع 

�لألو�ن  من  منوعة  باقة  �لتجميل  مل�ستح�سر�ت  �ستايل  ليف  ت�سكيلة 

تتيح  كما  باحلياة،  تنب�ص  لمعة  و�سفاه  م�سرقة،  لب�سرة  �ملتميزة 

��ستخد�مها  و�لتي ميكن  �لب�سرة  لون  تدرجات  لونية حتاكي  خيار�ت 

للوجه و�لعينني. كما ت�سيف �بتكار�تنا من م�ستح�سر�ت حتديد �لب�سرة 

وتفتيحها �أبعاد� �أعمق خلدين مكتنزتني غاية يف �للمعان. ورغم تف�سيل 

فاإن  �نت�سار�،  �لأكرث  �خليار  باعتبارها  �ل�سفاه  لأحمر  �لكامدة  �لألو�ن 

�ألو�ن �أحمر �ل�سفاه �للمعة �أ�سبحت هي �لجتاه �جلديد يف هذ� �ملو�سم، 

ما يتيح لل�سيدة �لع�سرية �إطللة جذ�بة يف كل �لأوقات.
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فاطمة �سلمان:

 

�لبحرين يف جميع  �أهل  يتبعها  �لتي  �لرت�ثية  �لأ�ساليب  يعد ود�ع رم�سان من 

�لقرى و�ملدن، وهي عادة �نتقلت من �لآباء للأبناء وبقيت متار�ص �إىل يومنا هذ� من قبل 

�ل�سغار و�لكبار معا، وهو ود�ع يت�سارك فيه �جلميع ويجوب �لأهايل �ل�سو�رع و�لأحياء 

من  بع�سا  ويرددون  �لف�سيل  �ل�سهر  بود�ع  �ل�سعبية  و�لأنا�سيد  �لأهازيج  متتزج  حيث 

�لعبار�ت �لود�عية، ومنها »�لود�ع، يالود�ع يارم�سان... عليك �ل�سلم يا �سهر �ل�سيام« �أو 

ب�سورة �أخرى »يا �لود�ع... يا �لود�ع... عليك �ل�سلم... يا �سهر �ل�سيام... ودعو� يا كر�م... 

�لثلث  �ل�سعبية ير�فقها قرع للطبول خا�سة يف  بالفرق  �ل�سيام«.. يف �سورة كرنفالية  �سهر 

�لليايل �لأخرية من �سهر رم�سان.

ول يخلو هذ� �لحتفال من وجود »�لفري�سة« و�مل�سحر �أو كما يدعى »�بو طبيله« �لذي يتقدم 

�لود�ع، فقد كان �مل�سحر قدميا يف هذ� �لود�ع يردد �لأدعية و�لتو��سيح �لدينية وير�فقه �لعديد من 

�لأطفال و�ل�سباب، حيث يتمنى �جلميع خلل �آخر لياليه �أن يعيده �هلل عليهم باخلري.

بينما يودع �آخرون �ل�سهر �لف�سيل من خلل �لأم�سيات �لدعائية و�ملحا�سر�ت �لوعظية يف �ملجال�ص 

لل�ستز�دة حتى �للحظة �لأخرية بطلب �لتوبة و�ملغفرة، وهناك عدد �آخر يحاولون ختم �لقر�ن بقر�ءة �أكرب 

عدد ممكن من �خلتمات مبا ي�سمى بـ ) �لتثويب( وهو �إهد�ء هذه �خلتمات �إىل ذويهم من �لأمو�ت يف �لأيام 

�لأخرية من �ل�سهر، بينما يف�سل �آخرون �ن ينقلو� هذه �لفعالية �لرت�ثية �ىل �ملجمعات �لتجارية �لكربى 

لتوديع �ل�سهر مع مرتادي �ملجمع.

و�إن �ختلفت طرق �لود�ع �إل �أنه ل يز�ل يعد من �ملوروثات �ل�سعبية �لتي يحافظ �أهل �لبحرين على 

ممار�ستها ملا ت�سفي من نكهة تر�ثية على �لليايل �لخرية �علنا برحيل هذ� �ل�سيف �لكرمي �لذي �نق�سى 

�سريعا ورحل عنهم مرددين »يا �سهر رم�سان، �سلم �هلل عليك يا �سهر �ل�سيام«.

الصغار والكبار يجوبون األحياء والمجمعات لتوديعه 

وداع رمضان.. موروث شعبي تتخلله 
األهازيج واألمنيات
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