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ينتظره  الذي  العظيمة  الأ�شهر  من  املبارك  رم�شان  �شهر  يعترب 

امل�شلمون بفارغ ال�شرب يف كافة اأرجاء العامل، فهو حمطة مهمة يتم 

خاللها مراجعة �شاملة للذات والتخلي عن العادات وال�شلوكيات غري 

ال�شخ�شية  امل�شتويات  جميع  على  الأف�شل  نحو  والتغيري  ال�شحية 

واملجتمعية.

لها  الروحية والدينية، فهو منا�شبة �شنوية  اأهميته  فاإىل جانب 

اأفراد  بني  املودة  اأوا�شر  توطيد  الإن�شانية يف  وقيمتها  خ�شو�شيتها 

الأ�شرة وتعزيز متا�شك املجتمع وفر�شة للتالقي ونبذ اخلالفات.

ميكن  التي  والعرب  الدرو�س  من  الكثري  ال�شهر  هذا  لنا  ويقدم 

واأخالقياً  دينياً  التزامنا  وزيادة  اإمياننا  تقوية  يف  منها  ال�شتفادة 

بوجود  الأف�شل  اإىل  اليومية  عاداتنا  وتغيري  الكرمي  ال�شهر  بف�شائل 

الرغبة والإرادة والدافع نحو ذلك.

ولليايل �شهر رم�شان يف البحرين نكهة خا�شة وذكريات جميلة 

العائالت  من  الكثري  يحر�س  التي  جمال�شهم  يف  الأهايل  ي�شتعيدها 

يف  اخلا�شة  مكانتها  لها  واأ�شبحت  والزوار،  اجلريان  اأمام  فتحها 

الأفكار  وتبادل  الإجتماعية  العالقات  وتوطيد  التوا�شل  قيم  جت�شيد 

واخلربات.

يف العدد الرم�شاين من ملحق بانوراما جتد عزيزي القارئ العديد 

الوقائي  ال�شحي  امل�شتوى  على  ال�شائم  تهم  التي  املو�شوعات  من 

والعالجي اإ�شافة اإىل لقاءات مع عدد من ال�شت�شاريني والأطباء الذي 

يقدمون اإر�شاداتهم ون�شائحهم حول كيفية تعاي�س اأ�شحاب الأمرا�س 

خالل  وال�شطرابات  امل�شاعفات  جتنب  و�شبل  اأمرا�شهم  مع  املزمنة 

فرتة ال�شوم الطويلة خا�شة واأن ال�شهر الف�شيل يتزامن مع دخول 

ف�شل ال�شيف.

اجلميع  على  ال�شهر  هذا  اهلل  اأعاد  مقبولً،  �شياًما  لكم  نتمنى 

بال�شحة والعافية وباخلري والربكات.

االفتتاحية
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قواعد التغذية السليمة في رمضان
يعترب �شهر رم�شان املبارك فر�شة ذهبية لإراحة اجلهاز 

اله�شمي وباقي اجهزة اجل�شم ويعترب نظام لتنظيف اجل�شم 

من ال�شموم حيث تعرب 14 �شاعة من ال�شيام ملدة �شهر كامل 

كافية لأراحة اجل�شم ملدة ل تقل عن �شنة.

اإن نظام ال�شيام يعترب من الطرق احلديثة يف تنزيل وزن 

اجل�شم فاأثناء ال�شيام يعاين اجل�شم من احلرمان، ويحاول 

العتماد يف طاقته وحاجته على �شكر الغلوكوز املوجود 

ت�شتطيع  ل  الوجبة  هذه  اأن  اإل  ال�شحور،  وجبة  يف 

اإل  الكايف  وال�شكر  الطاقة  من  احتياجاته  تلبية 

ل�شاعات حمدودة.

بعدها يقوم اجل�شم با�شتخدام املواد ال�شكرية 

فتذوب  اجل�شم،  اأن�شجة  يف  املخزونة  الدهنية  ثم 

تناول وجبة  ال�شيام ومع  الزائدة، وبعد  الدهون 

الفطار يزداد تدفق الدم املحمل بالغذاء والأك�شجني 

فتتجدد خالياه  اجل�شم،  اأن�شجة وخاليا  اإىل جميع 

وتزيد قوته ون�شاطه.

ناحية  من  حدين  ذا  �شالحاً  يعترب  ال�شيام  لكن   

وال�شعف  واجلفاف  اجل�شم  ال�شا�شية يف  الغذائية  املواد  نق�س 

العام اذا مل نتبع نظام �شحي خالل ال�شهر الكرمي.

خطوات مهمة للحفاظ على الصحة
املبارك  رم�شان  �شهر  املهمة يف  اخلطوات  من  العديد  هناك 

التي �شت�شاعدكم يف احلفاظ على �شحة اجل�شم وا�شتغالل ال�شهر 

الكرمي يف تنظيف �شموم اجل�شم واي�شا تنزيل الوزن ملن يرغب 

يف ذلك. 

ومتكامل،  متوازن  �شحي  غذائي  نظام  اإىل  ال�شائم  يحتاج 

يحتوي على جميع املركبات الغذائية ال�شا�شية، فالغذاء ال�شحي 

اأداء  وي�شتطيع  جيدة،  ب�شحة  يتمتع  ال�شائم  يجعل  املتوازن 

متاعب  اأو  م�شاكل  بدون  والدنيوية  الدينية  وواجباته  فرو�شه 

�شحية.

اىل وجبتني رئي�شيتني  الوجبات  تق�شم  ان  البداية يجب  يف 

من  يعانون  ملن  خفيفتني  وجبتني  اما  لالأ�شحاء  خفيفة  ووجبة 

امل�شاكل ال�شحية والرتتيب يكون كالتايل وجبة الفطار ومن ثم 

وجبة ال�شناك )الوجبة اخلفيفة( ومن ثم ال�شحور ومن ثم وجبة 

ال�شناك الثانية ان وجدت.

وحتى ن�شل للتوازن املطلوب يف وجبتي الفطاروال�شحور، 

يجب علينا مراعاة العديد من المور املهمة:

وجبة اإلفطار
الغذائية  العنا�شر  على  الفطار حتتوي  وجبة  تكون  ان   -

املفيدة وتكون مق�شمة لق�شمني اول املاء كمية ب�شيطة ثم التمر مع 

اللنب او ال�شوربة ثم ال�شلطة بعدها النتظار 10 دقائق ومن ثم 

تناول الوجبة الرئي�شية. 

انخفا�س  يزيد من  تاأخريه  لأن  بالإفطار،  التعجيل  - يجب 

�شكر الدم.

وا�شتبدلناها  املقلية  الطعمة  من  قللنا  كلما  اننا  اعلم   -

الفر�شة  وكانت  التايل  اليوم  يف  ا�شهل  ال�شيام  كانت  بامل�شوية 

اف�شل للحفاظ على م�شتويات الدهون ب�شكل منتظم.

على  ت�شاعد  لأنها  اخل�شراء  بال�شلطات  الهتمام  يجب   -

الم�شاك،  ومتنع  الإخراج  وت�شهل  المعاء  حركة  تن�شيط 

وحتمي من �شرطان القولون.

اجل�شم  �شموم  تنظيف  يف  حاجزا  تقف  املاحلة  الغذية   -

خالل فرتة ال�شيام وت�شبب اجلفاف خالل ال�شيام.

- �شرب املاء من المور ال�شا�شية التي ين�شاها العديد خالل 

املاء  اكواب من  القل 8  املبارك فيجب �شرب على  �شهر رم�شان 

حتى لو كانت �شغرية يف البداية. 

حاول ا�شتبدال احللويات الد�شمة بالفواكة املجففة والع�شل 

والفواكه والع�شائر والكوكتيالت الطبيعية.

الوجبات الخفيفة )السناك(
احد  تكون  ان  ب�شاعتني ممكن  الفطار  بعد  اخلفيفة  الوجبة 

بدائل الفواكه او الكوكتيل او بدائل اللبان القليلة الد�شم او حتى 

قطعة حلويات �شغرية ثالث مرات يف ال�شبوع ل حترم نف�شك 

يف رم�شان لتنزل وزنك حاول ان تخفف من الكميات فقط وان ل 

ت�شل حلد التخمة.

السحور:
�شهر  خالل  للج�شم  الرئي�شية  الدعامة  هي  ال�شحور  وجبة 

بعدم  وال�شالم  ال�شالة  عليه  النبي  اأو�شى  فقد  املبارك  رم�شان 

تفويت هذه الوجبة ملا لها من فوائد �شحية اهمها اعطاء الطاقة 

للج�شم وتعترب وجبة ال�شحور الف�شل من البقوليات او البي�س 

الفواكه  من  ونوع  الد�شم  القليل  احلليب  ومنتجات  احلبوب  او 

مثل التمر.

ممارسة الرياضة 
تاأتي يف جانب ممار�شة  ال�شئلة وال�شتف�شارات  العديد من 

الريا�شة والوقت الف�شل التي �شي�شتفيد منها اجل�شم ان الوقت 

املثايل ملمار�شة الريا�شة للنا�س ال�شحاء قبل الفطار ب�شاعتني، 

حيث يكون اجل�شم يف اعلى معدلت حرق املخزون الدهني لكن 

وال�شغط  الدم  �شكر  نزول  او  ال�شحية  امل�شاكل  من  يعانون  ملن 

خالل ال�شيام فيف�شل ممار�شة الريا�شة بعد �شاعتني على القل 

ال�شيام يف  الريا�شة خالل  الفطار وجتنب ممار�شة  وجبة  من 

�شاعات  ال�شم�س  لأ�شعة  املبا�شر  التعر�س  او  احلارة  الماكن 

طويلة هذا يوؤدي خل�شارة ال�شوائل ولي�س الدهون.

�أخ�صائية 

�لتغذية 

و�حلميات 

هديل �صعد 

رمضان 
فرصة 

ذهبية 
إلراحة 

الجهاز 
الهضمي

الغذاء 
المتوازن 

يجعل 
الصائم 

يتمتع 
بصحة جيدة

السلطات 
تساعد على 

تنشيط 
حركة 

األمعاء



May 2018May 2018

67

عدد خاص بمناسبة 
شهر رمضان المبارك

أخصائية التغذية العالجية رحاب طرادة: 

البوتاسيوم 
والمغنيسيوم

لمقاومة التوتر العصبي 
خالل الصيام

أغذية تخفف التوتر 
العصبي

احلالة  على  التغلب  »ميكن  وقالت: 

اأو  الكافيني  اإدمان  من  يعاين  ملن  ال�شيئة  املزاجية 

النيكوتيني من خالل احلر�س على تناول بع�س الأغذية 

التي حتتوي على عنا�شر غذائية مهمة لتخفيف حدة التوتر 

البوتا�شيوم  عن�شر  »اإن  وتابعت  النق�س«،  واأعرا�س  الع�شبي 

وال�شيال  الدم  �شغط  تنظيم  يف  امل�شاعدة  الغذائية  العنا�شر  اهم  من  يعد 

التي حتتوي على ن�شبة عالية  الأغذية  الإن�شان، لذلك تعد  الع�شبي يف ج�شم 

من البوتا�شيوم، كالفوكادو والبطاط�س، والبابايا وال�شبانخ، والتمر واملوز 

والربوكلي، من الأغذية امل�شاعدة على مقاومة حدة التوتر الع�شبي الناجت 

من نق�س النيكوتني او الكافيني«.

واأ�شارت اإىل اأنه »ين�شح بتناول الأطعمة الغنية باملغني�شيوم، مثل 

وباخل�شو�س  ال�شوداين،  الفول  وزبدة  ال�شويا،  حليب  املك�شرات، 

فعالية  اأثبتت  احلديثة  الدرا�شات  ان  وذلك  ال�شحور،  يف وجبة 

املغني�شيوم يف تخفيف اإدمان مادة النيكوتني، ومن ثم يخفف 

من  ويح�شن  ال�شيام  فرتة  خالل  التدخني  يف  الرغبة  من 

اأعرا�س ال�شداع والتوتر الناجتني من الإقالع عن التدخني«، 

الدهون  على  املحتوية  الأطعمة  بتناول  ا  اأي�شً ُين�شح  كما 

ال�شحية غري امل�شبعة، مثل اأوميغا 3؛ لقدرتها على تخفيف 

من  للعديد  وفًقا  املزاجية  احلالة  الع�شبي وحت�شني  التوتر 

التي  وال�شلطات  واملك�شرات  ال�شمك  يعد  لذلك  الدرا�شات، 

حتتوي على زيت الزيتون من اخليارات اجليدة لوجبة اإفطار 

املدخنني؛ لحتوائها على ن�شبة عالية من الأوميغا3.

الصيام يساعد 
على اإلقالع عن التدخين

الآثار  اأهم  )ج(  وفيتامني  )اأ(  فيتامني  نق�س  »يعد  وتابعت 

اجلانبية للتدخني، اإذ اإنه يعمل على الق�شاء على م�شادات الأك�شدة 

عند  النق�س  يت�شاعف  ولذلك  الفيتامينات،  هذه  يف  املوجودة 

ي�شاعف  مما  ال�شيام  فرتة  خالل  املدخنني  الأ�شخا�س 

املناعة خالل فرتة  بالتعب والإرهاق ونق�س  ال�شعور 

ال�شيام، لذلك ين�شح بالرتكيز على تناول الأغذية 

)ج(،  وفيتامني  )اأ(  فيتامني  على  املحتوية 

والكيوي،  كالربتقال  احلم�شية  الفواكه  مثل 

بالإ�شافة اإىل بع�س اأنواع اخل�شار، مثل اجلزر 

ا ممار�شة الريا�شة  والبطاطا احللوة، وتعد اأي�شً

رغبة  امل�شاعدة على خف�س  العوامل  من  بانتظام 

اجل�شم يف مادة النيكوتني«.

املدخنني  اإىل  »اأوجه  قائلة:  حديثها  واختتمت 

ا اأن ال�شيام ي�شاعدك  هذه الن�شيحة: تذكر اأي�شً

اإن  اإذ  تدريجًيا،  التدخني  عن  الإقالع  يف 

ما  التدخني خالل  الرغبة يف  قاوم  قد  ج�شمك 

�شهر  يعد  لذلك  اليوم،  يف  �شاعة   12 يقارب 

يف  الراغبني  لتهيئة  الأوقات  اأف�شل  من  رم�شان 

الإقالع عن التدخني«.

ح�صني �ملرزوق:

�أياًما  و�ل�صاي  �لقهوة  �صرب  على  و�ملدمنون  �ملدخنون  يو�جه 

توقفهم عن  �إىل  نظًر�  �ملبارك؛ وذلك  �صهر رم�صان  ع�صيبة خالل 

�لتدخني و�حت�صاء �مل�صروبات �لتي حتتوي على �لكافيني ل�صاعات 

ين�صحونهم  ما  د�ئًما  �ملخت�صني  �إىل  جلوئهم  وعند  طويلة، 

مبحاولة �لتخفيف من �لتدخني �و �لإقالع عنه، كما هو �حلال 

بالن�صبة �إىل �لقهوة و�ل�صاي، �إل �أن ذلك قد يكون �أمًر� �أ�صبه 

بامل�صتحيل بالن�صبة �إليهم.

هاج�ًصا  و�لكافيني  �لنيكوتني  �إدمان  ي�صكل  كما 

مرعبًا لهوؤلء، وقد ي�صابون باأعر��ض �لتوتر �ل�صديد 

و�ل�صد�ع، وتغيري يف �حلالة �ملز�جية �لناجتة من فقد 

وحول  �ل�صيام،  �صاعات  �لعن�صرين خالل  هذين 

هذ� �ل�صاأن �لتقينا باأخ�صائية �لتغذية �لعالجية 

مب�صت�صفى �بن �لنفي�ض، رحاب طر�دة، �لتي 

قامت بتزويدنا بعدد من �لن�صائح �لتي قد 

ت�صهم يف عدم �لإ�صابة بال�صد�ع خالل 

�ل�صيام.
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يستهدف المواطنين والمقيمين في المملكة كافة

التسهيالت للتأمين تدشن التأمين الصحي »أنا بخير«
د�شنت �شركة الت�شهيالت للتاأمني -اإحدى ال�شركات التابعة ل�شركة 

البحرين للت�شهيالت التجارية- خدمة التاأمني ال�شحي اجلديدة والأوىل 

من نوعها يف مملكة البحرين، با�شم »اأنا بخري«، وذلك يف موؤمتر �شحفي 

اأقيم بهذه املنا�شبة يف مقر ال�شركة مبدينة عي�شى.

التنفيذي  الرئي�س  حبيل  د.عادل  �شرح  ال�شحفي،  املوؤمتر  وخالل 

ل�شركة البحرين للت�شهيالت التجارية، باأن اإطالق منتج التاأمني اجلديد 

عرب  ال�شحية،  واملقيمني  املواطنني  احتياجات  ليغطي  جاء  بخري«  »اأنا 

قد  التي  ال�شحية  املخاطر  �شد  ومتكاملة  �شاملة  تاأمني  خدمة  توفري 

يتعر�شون لها؛ ل�شمان و�شول الرعاية ال�شحية املنا�شبة مقابل اأ�شعار 

رمزية. واأ�شاف قائالً: »اإن التاأمني ال�شحي )اأنا بخري( ي�شتهدف تخفيف 

الأعباء املرتتبة عن احل�شول على اخلدمات ال�شحية ومعاجلة احلالت 

املر�شية التي يتعر�س لها الأ�شخا�س، ل �شيما مع ارتفاع تكلفة الفواتري 

وبالذات  املجتمع،  فئات  من  الكثري  كاهل  على  عبًئا  ي�شكل  مما  الطبية، 

اأ�شحاب الدخل املحدود«.

خدمات  خلق  يف  التميز  اإىل  دائما  ت�شعى  ال�شركة  اأن  حبيل  وذكر 

البال  براحة  لي�شعر  له  املوؤمن  احتياجات  تلبي  مبتكرة،  ومنتجات 

والطماأنينة على خمتلف الأ�شعدة.

من جانبه، اأعرب علي الديلمي املدير العام ل�شركة الت�شهيالت للتاأمني 

عن بالغ �شعادته باإطالق منتج التاأمني اجلديد، مبا يخدم �شريحة وا�شعة 

من املجتمع ويوفر مميزات غري م�شبوقة يف جمال التاأمني ال�شحي مقابل 

 1000 اإىل  ي�شل  التاأمني  تغطية  �شقف  اأن  واأو�شح  ا�شتثنائي.  �شعر 

امتيازات  يعطي  بخري«  »اأنا  تاأمني  اأن  م�شيًفا  واحد،  عام  خالل  دينار 

 13 من خالل  ال�شحية  الرعاية  على  للح�شول  م�شبوقة حلامليها  غري 

م�شت�شفى مرموقة تغطي مناطق اململكة كافة وتقدم خدمات طبية على 

اأكرب قدر من الكفاءة واملهنية، مقابل 175 دينارا فقط، وهو ما يعد اأكرث 

الأ�شعار تناف�شية يف البحرين لالأعمار من 21 اإىل 65 �شنة.

وت�شمل تغطية التاأمني تكاليف الإقامة داخل امل�شت�شفى كافة، وت�شمل 

الطبيب وال�شت�شاري، اجلراحة والتخدير،  الإقامة بامل�شت�شفى، تكاليف 

اإجراءات الت�شخي�س، خدمات التمري�س، غرفة العناية املركزة، الأدوية 

وامل�شتلزمات الطبية، وغريها من اخلدمات الطبية جماًنا. بالإ�شافة اإىل 

الطبية،  كال�شت�شارات  اخلارجية،  للعيادات  الطبية  التكاليف  تغطية 

 %20 مقابل  وغريها  الأدوية،  التمري�س،  املعالج،  الطبيب  الت�شخي�س، 

فقط من فاتورة اخلدمات ال�شحية، مبا ل يقل عن مبلغ 10 دنانري.

الفروع  �شبكة  اأن  اإىل  للتاأمني  للت�شهيالت  العام  املدير  تطرق  كما 

الكبرية التي متتاز بها �شركة ت�شهيالت البحرين ت�شمن �شهولة ح�شول 

من  والتاأكد  الهوية،  بطاقة  باإبراز  وذلك  ال�شحي،  تاأمينهم  على  الزبائن 

زبائن  اأن  كما  ال�شنوي،  التاأمني  ا�شرتاك  قيمة  ودفع  ال�شروط  ا�شتيفاء 

خالل  من  التاأمني  ا�شرتاك  مبلغ  تق�شيط  باإمكانهم  البحرين  ت�شهيالت 

الأق�شاط ال�شهرية ملختلف اأنواع القرو�س التي ميلكونها، �شواء �شخ�شية 

اأو �شيارات.

املنفعة  يكفل  ال�شحي  التاأمني  »اإن  قائالً  ال�شحفي  املوؤمتر  وختم 

لالأطراف كافة، ابتداًء بالفرد املوؤمن عليه، مروُرا بجهات العمل، وانتهاًء 

مبقدمي اخلدمات ال�شحية. فالتاأمني ال�شحي يكفل العدل وامل�شاواة يف 

تلقي اخلدمات ال�شحية لالأفراد، كما �شيتمكن الأفراد من احل�شول على 

اأف�شل  حقوقهم باملعاجلة ال�شليمة واملن�شفة يف امل�شت�شفيات التي تقدم 

اخلدمات«.
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د. جاد لمرضى الضغط في رمضان:

خمسة أعراض طارئة
تدعوكم لمراجعة الطبيب

عارف احل�شيني:

ُيعد مر�س ارتفاع �شغط الدم العايل واملنخف�س من الأمرا�س ال�شائعة التي يعاين منها ن�شبة كبرية 

من املواطنني، ول�شيام �شهر رم�شان ي�شطر بع�س املر�شى اإىل اتباع اإر�شادات ون�شائح طبية جتنبهم اأي 

انتكا�شة حمتملة خالل ال�شهر الف�شيل.

الدكتور  الأو�شط،  ال�شرق  الباطنية مب�شت�شفى  الأمرا�س  اأخ�شائي  التقى  الرم�شاين  ملحق »بانوراما« 

لكل  الذي يحدد  الدوائي  بالنظام  الدم  ارتفاع �شغط  مري�س  يلتزم  اأن  اأهمية  اأكد  الذي  هادي حممد جاد 

مري�س ح�شب حالته.

ولفت الدكتور جاد اىل اأن النظام الدوائي ملر�شى ال�شغط لن يتغريرّ و�شيكون على ح�شب العالج املتبع 

قبل �شهر رم�شان، م�شريا اىل اأن »معظم اأدوية ال�شغط توؤخذ مرة واحدة يوميا، مما يتيح مرونة ال�شتخدام 

خالل ال�شهر الف�شيل، مع مراعاة تغيري ميعاد اجلرعة ولي�س الدواء نف�شه«.

واأكد اأنه ينبغي على املري�س اللتزام دائما بن�شائح الطبيب املعالج املتعلقة بجرعة العالج ومواعيده، 

كذلك عليه مراجعة الطبيب يف حال حدوث اأي اأعرا�س طارئة، من قبيل »اآلم يف الراأ�س، دوار، رغبة يف 

التقيرّوؤ، اآلم يف ال�شدر، �شيق يف النف�س«.

وقال اإنه »ينبغي خالل �شهر رم�شان الرتكيز على التقليل من كلوريد ال�شوديوم )امللح(، 

باخل�شروات  الغنية  الأطعمة  تناول  من  والإكثار  يوميا،  جرامات   6 على  يزيد  ل  بحيث 

املحتوية على عنا�شر  الأطعمة  ا�شتهالك  بزيادة  الدهون، والهتمام  والفاكهة وقليلة 

البوتا�شيوم والكال�شيوم واملغني�شيوم، على اأن يكون ذلك حتت اإ�شراف طبي من 

متخ�ش�س يف التغذية، مع مراعاة كل حالة على حدة«.

وعن خطورة ال�شيام على مر�شى ال�شغط، اأكد الدكتور جاد اأنه ل 

يجوز احلكم املطلق على مدى خطورة ال�شيام على مر�شى ارتفاع 

�شغط الدم يف املجمل، باعتبار اأن لكل حالة ظروفها املختلفة عن 

الأخرى.

اأي خطورة  ال�شيام  العموم، ل ي�شكل  اأنه »يف  اأو�شح  لكنه 

الأيام  يف  بالعالج  امل�شبوط  ال�شغط  ذوي  من  املر�شى  على 

ال�شهر  بالعالج خالل  اللتزام  املري�س  على  اأنه  موؤكدا  العادية«، 

الكرمي.

املر�شى  ال�شغط عامل خطورة على  قد ميثرّل  املقابل،  وقال: »يف 

اأخرى،  �شحية  مل�شاكل  امل�شاحب  اأو  املنتظم  غري  ال�شغط  اأ�شحاب  من 

وتتمثرّل  الدماغية،  واجللطات  والكلى  القلب  واأمرا�س  ال�شكري  مر�س  مثل 

اخلطورة يف الرتفاع املفاجئ اأو النخفا�س ال�شديد يف ال�شغط«.

واأ�شار الدكتور هادي اإىل اأنه »يف حالة انتظام ال�شغط خالل العالج يف الأيام 

العادية، ُي�شمح للمري�س بال�شيام مع املواظبة على العالج، اأما يف حالة وجود م�شاكل 

ل ا�شت�شارة الطبييب املعالج«. �شحية كال�شابق ذكرها، فُيف�شرّ

اإلكثار من تناول الخضروات
والفاكهة واألغذية قليلة الدهون

تقليل كلوريد الصوديوم
)الملح( بحيث ال يزيد على 6 جرامات يومًيا
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أكبر »ويندام جاردن« في العالم يرحب بكم في البحرين
اأعلنت جمموعة فنادق ويندام العالمة الفندقية العمالقة مع اأكرث من 8400 

فندق يف اأكرث من 80 دولة، الإطالق الر�شمي لفندق ويندام جاردن املنامة، وذلك يف 

حفل افتتاح ر�شمي يف اجلفري. وبعدد 441 غرفة وجناحا، يكون اأكرب فندق ويندام 

جاردن حول العامل. »ويندام جاردن« عالمة جتارية فندقية تركز على جعل ال�شفر 

اأ�شهل، وتقدم خدمة خالية من التعب والإجهاد. يقدم فندق ويندام جاردن منامة 

للنزلء راحة وهدوًءا، �شواء كانوا م�شافرين من اأجل العمل اأو الرتفيه.

يقع هذا الفندق اجلديد يف منطقة اجلفري، على بعد 10 دقائق فقط بال�شيارة 

القادم يف  الواحة  اإىل جممع  الو�شول  �شهولة  ويوفر  الدويل،  البحرين  مطار  من 

اجلفري، وم�شجد الفاحت الكبري، بالإ�شافة اإىل العديد من املراكز الرتفيهية الأخرى 

التي توفرها اململكة.

بعناية  م�شممة  املنامة  جاردن  ويندام  فندق  يف  والأجنحة  الغرف  جميع 

وجمهزة مبرافق فاخرة؛ لتوفري الراحة الق�شوى للنزلء، بالإ�شافة اإىل غرف فاخرة 

باأ�شرة ملكية ومزدوجة، و�شقق فندقية من غرفة نوم واحدة اإىل ثالث غرف نوم، 

كما يوفر الفندق عددا من املرافق الرتفيهية التي تتميز باجلودة، مبا يف ذلك ناٍد 

�شحي ومركز جتميل و�شالون، ومركز للياقة البدنية مع جاكوزي وغرف بخار 

منف�شلة للرجال وال�شيدات.

املنامة خيارات متميزة للطعام وال�شراب، مع  كما يقدم فندق ويندام جاردن 

�شبع مطاعم متخ�ش�شة تقدم جمموعة وا�شعة من خيارات تناول الطعام يف قلب 

املنامة.

يقدم مطعم »جا�شان« اأطباقا لذيذة ومتنوعة من املاأكولت الهندية التقليدية، 

ويقدم املطعم الرئي�س »مو�شيك« وجبات طوال اليوم مبجموعة وا�شعة من الأطباق 

اأو  عمل  لغداء  الأمثل  اخليار  ويعد  الفوري،  الطهي  من�شدة  املح�شرة يف  العاملية 

ع�شاء مع الأ�شدقاء والعائلة.

ال�شيوف  »تراتوريا«  ياأخذ  نوعها،  من  فريدة  اإيطالية  على جتربة  للح�شول 

يقدم  �شواء  مطعم  هو  برازيل«  »فيا  اإيطاليا.  اإىل  اأ�شيلة  طهي  رحلة  خالل  من 

املاأكولت الربازيلية، اإذ ميكن لل�شيوف تذوق اللحوم ل املحدودة املعدة على طراز 

)نادل  »با�شادوري�س«  طرف  من  طاولتك  عند  تقدم  التي  التقليدية  »ت�شورا�شكو« 

اللحم(.

�شكل  على  الريا�شي،  )الالوجن(  مثل  للرتفيه،  اأخرى  خيارات  اإىل  بالإ�شافة 

مطعم غري ر�شمي مع �شا�شات تلفزيونية كبرية ملتابعة اأهم الأحداث الريا�شية من 

جميع اأنحاء العامل، واأي�شا

تريا�س )28 لوجن( املفتوح بالطابق العلوي يقدم الأطباق البلجيكية والأملانية 

يف اأجواء رائعة، ومقهى ديلي، املكان املثايل للح�شول على م�شروب خفيف اأو وجبة 

�شريعة.

الجتماعات  ل�شت�شافة  متاما  منا�شب  املنامة  جاردن  ويندام  فندق  اأن  كما 

والفعاليات اخلا�شة، ويوفر م�شاحة 171 مرتا مربعا خم�ش�شة للفعاليات، مبا 

يف ذلك ثالث قاعات اجتماعات تت�شع ملا ي�شل اإىل 180 �شخ�شا اأو 200 �شخ�س 

للحفالت، بالإ�شافة اإىل مركز الأعمال ولوجن لكبار ال�شخ�شيات.

و�شرح �شامل اأحمد املناعي، رئي�س جمل�س اإدارة �شركة املناعي القاب�شة: »نحن 

يف  املميز  ال�شرح  هذا  يف  ويندام  جمموعة  مع  فندقنا  ا�شتثمار  لتو�شيع  �شعداء 

اجلفري، ونحن نتطلع اإىل عالقة طويلة الأمد«.

من جانبه، قال اإيكنا�س بونز، نائب الرئي�س الإقليمي ملنطقة ال�شرق الأو�شط 

واأورا�شيا واأفريقيا مبجموعة ويندام الفندقية: »نحن متحم�شون جدا لفتتاح اأكرب 

الراحة  و�شائل  واأف�شل  مميزة،  خدمات  مع  املنامة.  يف  هنا  جاردن  ويندام  فندق 

م�شممة  ذكية  خدمات  الفندق  يقدم  ال�شتعمالت،  متعددة  للفعاليات  وم�شاحات 

من  جمموعتنا  اإىل  مثالية  اإ�شافة  وتعد  ب�شهولة،  ال�شفر  على  ال�شيوف  مل�شاعدة 

اإىل املزيد من  العالمات التجارية يف املنطقة. لدينا خطط لإ�شافة ويندام جاردن 

الوجهات، مبا يف ذلك اململكة العربية ال�شعودية والإمارات العربية املتحدة، وهذا 

الجناز يكمل متاما طموحنا يف النمو للعالمة التجارية يف منطقة ال�شرق الأو�شط«.

اأما اأنيل ناير، الرئي�س التنفيذي ل�شركة املناعي القاب�شة، فقال: »اإنه م�شروعنا 

واأجنحة  فندق  اإىل  فبالإ�شافة  ويندام،  فنادق  جمموعة  مع  العقد  مبوجب  الثاين 

التي  ا�شرتاتيجيتنا  �شمن  تقدما  ت�شكل  اجلديدة  الإ�شافة  هذه  اأمواج،  جزر  رمادا 

ت�شتهدف امل�شافرين من فئة العائالت«.

»يتميز  املنامة:  جاردن  ويندام  للمجموعة،  العام  املدير  ميهتا،  موكول  وقال 

فندق ويندام جاردن منامة باإقامات مرنة لتنا�شب احتياجات كل م�شافر. تتنوع بني 

غرف واأجنحة، خيارات اأكل و�شراب رائعة، خدمات ترفيه عالية اجلودة، وموقعه 

املميز، الفندق يوفر الراحة والهدوء للم�شافرين من رجال الأعمال وال�شياح الذين 

يزورون البحرين«.

عدد خاص بمناسبة 
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�شارة جنيب:

الرتاثية  العادات  باإحياء  النا�س  من  العديد  يقوم  الكرمي،  رم�شان  �شهر  خالل 

القدمية ومنها الألعاب ال�شعبية التي كانت متثل متعة بالغة لأبناء الزمن اجلميل، 

حني كانت البيوت مفتوحة، وال�شارع اآمناً لق�شاء �شاعات من اللعب املتوا�شل، األعاب 

للبنات، واأخرى لالأولد بالإ�شافة للعب م�شرتكة.

كانت علبة »بالي�س« منتهية كفيلة باأن تبعث الفرح وال�شرور بني اأبناء الفريج، 

حني يجتمعون معاً للعب »ال�شكينة«.

فارغة من  فيها علبة  ي�شتخدمون  والبنات معاً،  لالأولد  لعبة  ال�شكينة  وتعترب 

منظف الأحذية – وي�شمى يف اللعبة »القي�س«.

م اإىل �شتة م�شتطيالت  يتم ر�شم م�شتطيل كبري على الأر�س قبل البدء باللعبة، يق�شرّ

�شغرية ت�شمى البيوت، ويقوم امل�شاركون بالوقوف على رجلهم اليمنى وركل القي�س 

اإىل  التايل بطريقة منظمة، ثم )القفز على رجل واحدة(  اإىل  الأول  امل�شتطيل  بها من 

امل�شتطيل الذي ا�شتقر فيه »القي�س«.

الكيرم في المقاهي الشعبية
من  وهي  »الكريم«،  يلعبون  ال�شعبية  املقاهي  يف  النا�س  من  العديد  يزال  ول 

ال�شطرجن  بني  اللعبة  ومتزج  اآنذاك،  لالأولد  خم�ش�شة  كانت  التي  القدمية  الألعاب 

اأربع  والبلياردو، وحتتاج لرتكيز ومهارة عالية، بحيث تلعب على لوح خ�شبي له 

ثقوب عند الزوايا وخطوط لتحديد الهدف وعدد معني من احلبوب )قطعة ا�شطوانية 

م�شطحة( امللونة، ويتم فيها دفع احلبوب باجتاه الهدف با�شتخدام الأ�شبع الو�شطى 

و50  لل�شفراء،   10 لل�شوداء،   5( احلبوب  بلون  النقاط  وحتت�شب  ال�شبابة.  اأو 

حبة  اإدخال  يجب  احلمراء،  اأو  الزهرية  احلبة  اإدخال  وعند  احلمراء(،  اأو  للزهرية 

�شوداء وراءها مبا�شرة.

الخبصة لعبة البنات
اأما لعبة اخلب�شة فقد كانت خم�ش�شة للفتيات، اللواتي يجل�شن اأثناء اللعب على 

اإحداهن  الفتيات من خرز، ثم تقوم  �شكل دائرة تتو�شطها تلة من الرمل وما ميلكنه 

مه اإىل عدة  بتحريك الرمل لدفن اخلرز بالكامل وهو ما يعرف بـ )اخلب�س( ثم تق�شرّ

اأق�شام بعدد امل�شاركات. 

من  حظها  مقدار  ملعرفة  وتنب�شه  تريده  الذي  الق�شم  فتاة  كل  تختار  ذلك  بعد 

هي  وتتوىل  اخلرزات  من  عدد  اأكرب  على  من حت�شل  هي  الفائزة  وتكون  اخلرزات، 

اخلب�س يف اجلولة التالية، اأما التي ل حت�شل على اأي خرز فتخرج من اللعبة.

الدوامة والتيلة ألعاب مفضلة
�شائعة  بقيت حتى فرتات متقدمة  الأولد  يلعبها  الب�شيطة والتي  الدوامة  لعبة 

بني الأولد، وتتطلب �شرعة وخفة يد، وهي عبارة عن قطعة م�شنوعة من اخل�شب 

مثبت على طرفها ال�شيق م�شمار، ويقوم الالعب بلف خيط قطني �شميك على الدوامة 

من امل�شمار اإىل الطرف امل�شتدير منها، ثم يقوم برميها بقوة مع �شحب اخليط بحركة 

واحدة �شريعة لتدور على الأر�س حول نف�شها ب�شرعة، ثم يقوم بلف اخليط حول 

امل�شمار و رفع الدوامة يف الهواء والتقاطها على راحة يده بحركات خاطفة والدوامة 

تدور، كما تعترب التيلة اأي�شاً من الألعاب املف�شلة لدى الأولد، ولها عدة اأنواع مثل 

لكل منها طريقة لعب خا�س.

�لدو�مة

�ل�صكينه �أربعة ثقوب

لعبة �لكريم

»الدوامة والتيلة« تجمعان أبناء الفريج.. و»الكيرم« مازال حيًا

شهر رمضان مناسبة إلحياء األلعاب التراثية

عدد خاص بمناسبة 
شهر رمضان المبارك
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عدم اإلسراف في تناول الطعام
وبداأت حديثها قائلة: »من ال�شروري العلم اأن ال�شراف يف تناول الطعام بعد الفطار والعادات الغذائية اخلاطئة خالل �شهر 

رم�شان حتول دون ح�شول اج�شامنا على الفوائد ال�شحية واجل�شمانية لل�شيام، وهناك ا�شئلة �شائعة ومتكررة تطرح خالل �شهر 

رم�شان مثل كيف ا�شتطيع التغلب على ال�شداع واخلمول والجهاد بعد وجبة الفطار؟، يجب ان نعلم انه خالل فرتة ال�شيام 

يعتمد اجل�شم على خمزون ال�شكر املوجود يف الكبد والع�شالت )اجلاليكوجني( كم�شدر اويل للطاقة، بعد ذلك يعتمد اجل�شم على 

تك�شري الدهون والربوتينات ومن ثم يقوم بتحوليها اىل طاقة للج�شم وذلك ما ي�شبب ال�شعور بالتعب يف �شاعات النهار الخرية، 

وعادة تكون وجبة افطار ال�شائم عالية بالطاقة وال�شعرات احلرارية ما ي�شتدعي التدفق ال�شريع للدم اىل اجلهاز اله�شمي لمتام 

عملية اله�شم وذلك ما ي�شبب ال�شعور بالتعب واخلمول بعد وجبة الفطار«. 

ابدأ إفطارك بتناول التمر
بالطاقة  اجل�شم  لتزويد  التمر  بتناول  بدءا  الفطار  وجبة  تناول  بالتدرج يف  ين�شح  ال�شعور  هذا  على  »للتغلب  وتابعت: 

ال�شريعة والرتطيب ب�شرب املاء بال�شافة اىل نوع من انواع فتح وحتفيز ال�شهية كال�شوربة وتناول الوجبة الرئي�شة بعد اداء 

تناول معها م�شدر  يتم  ان  الرز لبد  او  الن�شويات كاخلبز  الغذائية مثل  امل�شادر  الوجبة متنوعة  باأن تكون  ال�شالة وين�شح 

للربوتني اإما حيوانياً  كاللحوم وال�شماك او نباتياً  مثل البقوليات، ومن ال�شروري احلر�س على تناول ال�شلطة للح�شول على 

الفطار  املاء بني وجبتي  الكافية من  الكميات  بالرتكيز على �شرب  بالطاقة، كما ين�شح  لتزويد اجل�شم  املهمة  الغذائية  املعادن 

وال�شحور لتجنب اإ�شابة اجل�شم باجلفاف«. 

 اإلكثار من األلياف
اما فيما يخ�س وجبة ال�شحور فقالت: يف�شل تاأخري وجبة ال�شحور قدر المكان واحلر�س على تواجد الغذية التالية يف 

وجبة ال�شحور: 

الن�شويات املعقدة: مثل حبوب القمح الكاملة كال�شوفان والرز واخلبز ال�شمر التي تعد اف�شل خيارات ال�شحور حيث ان 

ه�شمها ي�شتهلك وقتا اطول لحتوائها على ن�شبة عالية من اللياف وتتميز بقيمتها الغذائية العالية وبالتايل ميتد الح�شا�س 

والقيمة  اللياف  منزوعة  تكون  حيث  والرز  البي�س  كاخلبز  الب�شيطة  الكربوهيدرات  عك�س  على  وذلك  اطول  لفرتة  بال�شبع 

الغذائية وبالتايل يتم ه�شمها ب�شورة ا�شرع مما ي�شرع ال�شعور باجلوع بعد فرتة ب�شيطة من تناولها. 

تجنب السكريات والمقليات
الغذية الغنية بالبوتا�شيوم: من اخليارات اجليدة لوجبة ال�شحور تناول الغذية الغنية بالبوتا�شيوم وذلك لن البوتا�شيوم 

يعمل على حفظ توازن املاء يف خاليا اجل�شم مع وجود عن�شر ال�شوديوم وبالتايل يقل ال�شعور بالعط�س خالل فرتة ال�شيام، لذلك 

ين�شح بتناول امل�شادر الغنية بالبوتا�شيوم مثل: »الفوكادو، الفواكه احلم�شية، التمر، البطاط�س واخل�شار الورقية اخل�شراء 

وجتنب الطعمة املاحلة لحتوائها على ن�شبة عالية من ال�شوديوم وتوؤدي اىل ال�شعور بالعط�س كاملخلالت وامل�شويات الد�شمة. 

بالفواكه  وا�شتبدالها  رم�شان  �شهر  خالل  تكرث  والتي  ال�شحور  وجبة  يف  واملقليات  ال�شكريات  تناول  بتجنب  ين�شح  كما 

واخل�شروات ملنع تراكم الدهون وال�شعور بالتعب يف اليوم التايل. 

واختتمت حديثها قائلة: »يعتربال�شيام فر�شة جيدة لال�شخا�س امل�شابني بال�شمنة والوزن الزائد ليتمكنوا من التاأقلم مع 

ال�شحي  الغذاء  بكميات ونوعيات  اللتزام  �شهر رم�شان يف حال  انتهاء  بعد  نتائج جيدة  نظام غذائي �شحي واحل�شول على 

املتوازن«.

نصائح تغذوية لتجنب العادات الخاطئة
التدرج في اإلفطار وتأخير السحور 

لصيام بدون مشاكل
ح�صني �ملرزوق:

يعترب �صهر رم�صان من �ف�صل �لوقات لتبني �لعاد�ت �لغذ�ئية �ل�صحية وت�صحيح �لعاد�ت �لغذ�ئية 

�خلاطئة �ملتبعة خالل ��صهر �ل�صنة �لأخرى كما يعترب فر�صة لالأ�صخا�ض �مل�صابني بال�صمنة لتباع نظام 

غذ�ئي ي�صاعدهم على �لتخفيف من �أوز�نهم، وحول هذ� �ل�صاأن تقدم �خ�صائية �لتغذية رحاب طر�دة بع�ض 

�لن�صائح �لتغذوية للت�صهيل من عملية �ل�صيام دون �لتعر�ض للم�صاكل �ل�صحية.
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أجواء رمضانية ساحرة في

قاعة الرفاع بفندق »إنتركونتيننتال ريجنسي« البحرين
باأجواء  ريجين�شي  الإنرتكونتيننتال  فندق  يتميرّز 

عائلية رائعة يف قلب املنامة، اإذ يتيح ملرتاديه ال�شتمتاع 

الكرمي  ال�شهر  بروحانيات  الف�شيل  رم�شان  �شهر  خالل 

الإفطار  بوفيه  الفندق  ويقدم  الراقية.  الأجواء  واأف�شل 

اأ�شيلة خالل  يف قاعة الرفاع التي تتمتع باأجواء �شرقية 

والغربية  ال�شرقية  املاأكولت  األذ  وتقدم  الف�شيل،  ال�شهر 

بوفيه  اىل  بالإ�شافة  هذا  الرم�شانية،  امل�شروبات  واأ�شهى 

احللويات الذي ل يقاوم. واإذا كنت من هواة اللحوم، فال 

ت »الغوزي« ال�شهي املعد خ�شي�شا لكم باأطيب نكهات  تفورّ

ال�شرق على اأيدي اأمهر الطهاة. 

الإفطار  اإعداد  اإمكانية  اأي�شا  الفندق  يتيح  كما 

ال�شيوف داخل  الكبرية من  لل�شركات والأعداد  خ�شي�شا 

قاعات الفندق الأنيقة متعددة ال�شتخدامات، ف�شواء كان 

الأ�شرة والأ�شدقاء يف  باإفطار �شهي مع  ال�شتمتاع  هدفك 

جو رم�شاين راٍق، اأو تود ان تعد اإفطارا ل�شركتك، ففندق 

رم�شانية  لتجربة  الأمثل  اختيارك  هو  النرتكونتيننتال 

ل ُتن�شى. 

اإنرتكونتيننتال  مع  رم�شان  باأجواء  ا�شتمتع 

ريجن�شي البحرين، اإذ نقدم اإليكم احتفالت �شهر رم�شان 

قبل  من  تقدميها  يتم  التي  الأ�شيلة  مباأكولتنا  املبارك 

طهاتنا احلائزين على جوائز عاملية، ويتم اإعدادها باأطيب 

املكونات.

�شعر بوفيه اإفطار للفرد: 15 ديناًرا بحرينًيا.

�شعر بوفيه الغبقة للفرد: 14 ديناًرا بحرينًيا )عند 

طلب املجموعات(.

املكان: قاعة الرفاع

عر�س »الغوزي« ال�شهي مع املقبالت:

يقدم حلم الغنم النيوزيلندي املطهو ببطء مع النكهات 

ال�شرقية والأرز والتوابل العطرة، مع اإ�شافة املك�شرات.

ال�شاخنة  املقبالت  من  متنوعة  جمموعة  معه  يقدم 

خ�شار  �شلطة  غنوج،  بابا  تبولة،  حم�س،  من  والباردة، 

�شرقية، كبة حلم، �شمبو�شة اخل�شروات، �شمبو�شة جنب، 

وتقدم مع التوابل واخلبز العربي.

ب�شعر 150 ديناًرا بحرينًيا.

ا اأو اأكرث(.  )هذه الوجبة تكفي 20 �شخ�شً

عر�س »ن�شف الغوزي« مع املقبالت 

يقدم ن�شف خروف مطهو ببطء مع النكهات ال�شرقية 

معه  ويقدم  املك�شرات،  مع  العربية  الطريقة  على  والأرز 

من  والباردة،  ال�شاخنة  املقبالت  من  متنوعة  جمموعة 

كبة  �شرقية،  خ�شار  �شلطة  غنوج،  بابا  تبولة،  حم�س، 

مع  وتقدم  جنب،  �شمبو�شة  اخل�شروات،  �شمبو�شة  حلم، 

التوابل واخلبز العربي.

ب�شعر 80 ديناًرا بحرينًيا.

)هذه الوجبة تكفي 10 اأ�شخا�س اأو اأكرث(.

ملزيد من املعلومات اأو لإجراء حجز، ُيرجى الت�شال 

والربيد   ،17208308 اأو   ،17208313 بالرقم 

الإلكرتوين: 

convention.icbahrain@ihg.com
واملوقع الإلكرتوين:

www.intercontinental.com/manama
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تحت شعار »يدا بيد نحفظ النعم«

جمعية إمداد.. 
تعزيز روح التكافل والتضامن االجتماعي 

فاطمة �شلمان: 

ت�شتعد جمعية اإمداد - حملة تدبري �شابقا - التي تعد اأول م�شروع 

من نوعه يف البحرين -يهدف اىل احلفاظ على النعم وجتنب الإ�شراف 

من  متعددة  فرق  جتهيز  اىل  العام  هذا  رم�شان  يف  ت�شتعد  والتبذير- 

متطوعني �شباب من اأجل م�شروع تدبري لإ�شتالم فائ�س الطعام، وكذلك 

التوعوية  والأفالم  التثقيفية  احلمالت  من  وغريها  الرم�شانية  ال�شلة 

ملختلف الفئات العمرية خالل ايام وليايل ال�شهر املبارك..

هذا ما اأو�شحه لنا ح�شني يا�شر - اأمني �شر اجلمعية حيث اأكد ان 

تعزيز  واهمها  بل  ومنها  الأهداف  من  كبري  عدد  على  ينطوي  امل�شروع 

�شرائح  خمتلف  بني  الجتماعي  والتالحم  والت�شامن  التكافل  روح 

اأو  منا�شبة  كل  بعد  تزيد  التي  النعمة  من خالل �شون  وذلك  املجتمع، 

ماأدبة، ور�شالتنا احلقيقية هي بناء جمتمع توعوي يتحمل م�شئولياته 

بالروح  والرقي  والتبذير  الإ�شراف  عن  بعيدا  النعم  على  احلفاظ  يف 

الإن�شانية.. 

فائض كبير جدا 
مبينا انه يف �شهر رم�شان تتكثف جهود اجلمعية وتعمل على قدم 

الطعام  كمية  فيه  تزداد  ال�شهر  هذا  ان  يعي  واجلميع  خا�شة  و�شاق 

الفائ�س ب�شكل كبري جدا مع زيادة عدد ماآدب الأفطار او الأ�شحار وزيادة 

والفنادق  املطاعم  وفائ�س  الرم�شانية  واملجال�س  الدينية  الفعاليات 

واجلمعيات وغريها.. 

�شارحا ان فريق العمل ي�شع على عاتقه م�شوؤولية التوجه لفح�س 

الطعام ومن ثم ا�شتالمه، وهنا تبداأ مرحلة جتهيزه وتعليبه اإىل اأن يتم 

توزيعه على كل من يرغب فيه، �شواء كان قد اأدرج ا�شمه يف لئحة �شبق 

بتوفر  باإعالن من احلملة  اأو  باجلمعية،  بالت�شال  اأو  فيها،  واأن �شجل 

فائ�س طعام يحمل هذه املوا�شفات، و�شيتم توزيعه عرب مندوبني اأو يف 

مراكز توزيع حمددة.

شروط االستالم 
واأكد ان هناك توجد عدة �شروط عند ا�شتالم هذا الفائ�س من الطعام 

ومن اأهمها �شالمة الطعام وعدم تعر�شه للم�س باأي �شكل، وحمافظته 

على درجة حرارته، ونظافته ب�شكل عام، ويف حال �شنف الطعام على 

وهو  كبقايا  ت�شنيفه  يتم  ال�شابقة،  ال�شروط  لأحد  م�شتوف  غري  اأنه 

م�شروع اآخر جلمعية اإمداد، الغر�س منه ف�شل الطعام عن النفايات من 

خالل توفري عدة �شناديق جاذبة مبختلف مناطق البحرين حتمل ثالثة 

اأق�شام: اخلبز باأنواعه، والأرز والفواكه، وباقي الأطعمة، وهذا امل�شروع 

معد لال�شتهالك احليواين فقط ملن ميلكون مزارع ودواجن وما �شابه.

من  القليل  هناك  ان  يا�شر  اأفاد  تواجههم  التي  ال�شعوبات  وحول 

اإذ يعترب  ال�شعوبات التي تواجهنا، وخا�شة يف التعامل مع الأطعمة، 

وال�شالمة  ال�شحة  بقواعد  دائما  نلتزم  اأن  ويجب  جدا  ح�شا�شا  الأمر 

لتجنب اأي �شرر، وحلماية امل�شتفيدين، لذلك نطلب من اجلميع التعاون 

معنا لإجناز املهام يف اأقل وقت ممكن.

»المدبر الصغير« 
الأطفال  برامج  دعوات  من  الكثري  بتلبية  نقوم  قائال:  وي�شيف 

الأطفال  لفئة  الن�شائي  الحتاد  كربنامج  البحرين،  مناطق  مبختلف 

وفعاليات مركز األوان �شباب وغريها، والتي اأطلقنا عليها عنوان »املدبر 

ونظرية  عملية  ومتنوعة  ممتعة  اأن�شطة  عن  عبارة  وهي  ال�شغري« 

لالأطفال تنمي فيهم ثقافة حفظ الأطعمة ونبذ الإ�شراف والتبذير والتي 

لقت رواجا جيدا جدا.

واأو�شح ان فريق العمل حا�شل على �شهادات تدريبية م�شجلة لكل 

من وزارة ال�شحة البحرينية ومركز دي بونو لتعليم التفكري بالأردن 

معيار  لأعلى  الو�شول  اأمال يف  الدوام  وعلى  كوادرنا  لتطوير  ونطمح 

جودة ممكن يف عملنا املوؤ�ش�شاتي كفريق نا�شئ �شواء على �شعيد �شالمة 

الأغذية اأو كل ما ي�شاهم يف حتقيق اأهدافنا املرجوة.

ح�صني يا�صر - جمعية �إمد�د
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بدًءا بالمواد الغذائية وانتهاًء بديكور المنزل 

ربات البيوت.. 
حالة استنفار واستعداد مسبق لشهر رمضان

لمسة رمضانية 
مع  متوازن  غذائي  نظام  لتباع  فر�شة  يعد  رم�شان  وتوا�شل: 

الأمر  وهذا  ال�شهية،  الرم�شانية  الأطباق  باإعداد  ولعي  رغم  ال�شيام 

نقلته اىل عائلتي ال�شغرية وعودتها على اأطباق اأكرث �شحة وفائدة 

من خالل اإعداد قائمة بالأطباق الرم�شانية املفيدة والتي اأ�شفت لها 

مل�شاتي ال�شحية اخلا�شة.

وت�شري اىل اأن ا�شتعدادها ل�شتقبال �شهر رم�شان ل يقت�شر فقط 

�شحة  اأكرث  لتكون  رم�شان  مائدة  اأطباق  على  تعديالت  اإجراء  على 

اإجراء عدد من التغيريات يف ديكور  اأحر�س كذلك على  وفائدة امنا 

املنزل من خالل و�شع مل�شات رم�شانية تعطي انطباعاً دافئاً وحميمياً 

تعك�س جمال هذا ال�شهر وجتعله مميزاً وفريداً عن باقي ال�شهور.

وتوؤكد اأنها ل تغفل التغيريات الروحية، فرم�شان فر�شة كبرية 

للتغري الروحي وتهذيب النف�س، وتاأ�شيل العادات احل�شنة، واإحياءه 

بكل ما هو نافع ومفيد يل وجلميع افراد اأ�شرتي..

ميزانية مسبقة 
باأنها ت�شتعد لرم�شان قبل  توؤكد لنا   – ربة منزل   – دينا حممد 

�شهر كامل، حيث تقوم باإجراء تغيريات على منزلها، وجعله يف حلة 

جديدة وتخلق جواً من الروحانية اعالناً ببدء اأف�شل ال�شهور، منوهة 

تقوم  اأنها  كما  بال�شهر،  اخلا�شة  الأدوات  �شراء  على  حتر�س  باأنها 

اأن  بتوفري بع�س الأطعمة املف�شلة واملحببة لعائلتها م�شبقاً، مبينة 

على ربات البيوت القت�شاد وجتنب التبذير الزائد، وحبذا لو و�شعن 

ميزانية م�شبقة لل�شهر الف�شيل.. 

رم�شان  باأجواء  توحي  ديكورات  بو�شع  تقوم  باأنها  وت�شيف 

كتعليق الفواني�س الرم�شانية املبهجة.

أواٍن جديدة 
ال�شمبو�شة م�شبقاً  بلف   – ربة منزل   – بينما تقوم حنان حممد 

القيام  الوقت خالل نهار رم�شان يف  اأجل ك�شب مزيد من  وذلك من 

على  كما حتر�س  املفاجئة،  للعزائم  اأخرى وحت�شباً  منزلية  باأعمال 

�شراء اأطقم اأواٍن جديدة، اإ�شافة اىل جتهيزات املطبخ الأخرى واأواين 

بهذا  اخلا�شة  املنزلية  امل�شتلزمات  من  وغريها  املتعددة،  ال�شيافة 

ال�شهر.

استعداد معنوي وروحي 
رم�شان  ل�شتقبال  فت�شتعد   – منزل  ربة   – املبارك  زهراء  اأما 

بالت�شوق قبيل اأ�شبوع من ال�شهر واغتنام فر�س العرو�س التي تقدم 

املطبخية  امل�شتلزمات  بع�س  �شراء  خالل  من  وذلك  املنا�شبة  بهذه 

والتزود باأجمل الأواين واأفخرها لتقدم اأطباق الإفطار بها.

ول تن�شى زهراء ال�شتعداد املعنوي والروحي من خالل و�شع 

ترتيب  يف  ال�شهر  ا�شتغالل  وكذلك  القراآن،  وقراءة  للعبادة  برنامج 

الأولويات وال�شتعداد ل�شتقبال العيد من خالل �شراء املالب�س م�شبقاً 

جتنباً للزحمة اآنذاك..

�شهر  قبيل  تعمد  اأنها  اىل   – منزل  ربة   – عبداهلل  فتحية  وت�شري 

رم�شان اىل تنظيف عميق جلميع اأركان املنزل بدًءا با�شتقبال ال�شهر 

ب�شيء من التجدد والتغيري، حيث حتر�س على تخ�شي�س ركن من 

املنزل يوحي بقدوم ال�شهر وت�شيف له مل�شات رم�شانية من فواني�س، 

اإىل ت�شنيف مكونات مطبخها بحيث ي�شهل عليها احلركة  كما تعمد 

معتربة  اإليه،  الو�شول  �شهل  مكان  يف  املائدة  اأطقم  فتجعل  داخله، 

الوقت بالكاد يكفي، والن�شغال بالعبادة اأوىل من اأي �شيء اآخر، فالبد 

من ترتيب املنزل وجتهيزه قبل حلول �شهر رم�شان بوقت كاٍف.

تجهيز وترتيب المنزل 
اإنها حتر�س على جتهيز املنزل  من جانبها تقول لولوة عي�شى 

وترتيب املطبخ حيث تق�شي جل وقتها يف اعداد الأ�شناف الرم�شانية 

عليها،  املحافظة  على  حتر�س  التي  ال�شعبية  الطباق  تلك  وخا�شة 

التي اعتادتها �شابقا يف  الأطباق  اأبنائها، بل واأحفادها لتلك  وتناول 

بيت والدتها.

املتعلقة  القدمية  والعادات  الرتاث  اإحياء  على  لولوة  وت�شجع 

ترتيب  واإعادة  والإنارة  الزينة  تعليق  من  رم�شان  �شهر  با�شتقبال 

اأركانه بفواني�س رم�شانية وا�شتخدام الواين  ديكور املنزل وتزويد 

ال�شعبية، مثل جدر الهري�س، وغريها من الأمور التي توحي بقدوم 

ال�شهر والفرح به.

منوهة انها اعتادت �شنويا البدء با�شتقبال جميع افراد العائلة يف 

منزلها مع اول يوم رم�شان حيث حتر�س على التفاف اجلميع حول 

مائدتها الرم�شانية.

دينا حممدلولوة عي�صىزهرة �ملبارك

فاطمة �صلمان: 

مع �قرت�ب �صهر رم�صان حتر�ض �لعديد من ربات �لبيوت �ل�صتعد�د �مل�صبق ل�صتقباله يف حالة �أ�صبه با�صتنفار لإكمال 

نو�ق�ض هذ� �ل�صهر بدًء� من �صر�ء �لأو�ين و�أجهزة �ملطبخ و�لتزود مبخزون من �ملو�د �لغذ�ئية، �إ�صافة �ىل جتهيز �ملنازل و�إعادة 

ترتيبها وبث روح و�أجو�ء �ل�صهر �لف�صيل فيها.

جتد كوثر جا�صم �أن �ل�صتعد�د ل�صهر رم�صان من �لأمور �ملمتعة بالن�صبة لها، حيث تنتظره كل عام بفارغ �ل�صرب قائلة 

»�عترب هذ� �ل�صهر عيد�ً متو��صالً، فكل يوم من �أيامه له نكهة خا�صة وجميلة جد�ً لذلك كل عام �أقوم باإعد�د خطة معينة له �صو�ء 

من �لناحية �لعامة �و �ل�صخ�صية«.
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اإلمارات للصرافة
تفتتح أحدث فروعها

 قامت �شركة الإمارات لل�شرافة يف البحرين بافتتاح اأحدث فرع لها بالعا�شمة املنامة 

بالقرب من دوار الأ�شماك يف منطقة ال�شوق. وقد قام النائب اأحمد عبد الواحد قراطة بتد�شني 

الفرع اجلديد بح�شور م�شوؤويل ال�شركة.

بداأت بور�شة الإمارات عملياتها يف البحرين يف عام 2007 ويف غ�شون 10 �شنوات 

عرفت باأنها اأكرث �شركات حتويل الأموال تطورا من الناحية التكنولوجية والأكرث وثوقا يف 

طريقة  باأ�شهل  البحرين  النا�س يف  يتمتع  اأن  دائما  لل�شرافة  الإمارات  �شمنت  وقد  اململكة، 

لإر�شال الأموال.
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يشكل موسما إجتماعيا مميزا

شهر رمضان.. 
فرصة للتعارف ولم الشمل األسري 

نبذ الخالفات وزيادة التواصل
�شور  واأبرز  الرحمة  �شهر  هو  رم�شان  �شهر  اأن  واأ�شاف 

الرحمة هي توا�شل وتالقي العوائل، وتال�شي اخلالفات يف هذا 

ال�شهر الكرمي من خالل التوا�شل بني جميع فئات املجتمع دون 

فوارق طبقية.

ت�شكل  الرم�شانية  واملجال�س  الرميثي:»الغبقات  وتابع 

فكلما  اخلالفات،  ونبذ  والتعارف  والتالقي  للتوا�شل  فر�شة 

اجتمعنا مع بع�شنا البع�س كلما زادت قوة ومتا�شك املجتمع 

والأ�شرة«.

واأ�شار اإىل اأن �شهر رم�شان املبارك لي�س فقط للعبادات فقط 

الإجتماعي  للتوا�شل  واإمنا  للقراآن،  وقراءة  و�شوم  �شالة  من 

والتعارف وتبادل الأفكار بني جميع فئات املجتمع.

المجالس.. مدارس تربوية
بدوره، اأكد الباحث الرتبوي والإجتماعي فا�شل حبيب اأن 

�شهر رم�شان املبارك يعترب فر�شة للم ال�شمل العائلي والأ�شري 

والجتماعي، حيث ي�شكل ال�شهر الف�شيل منا�شبة �شنوية مهمة 

يف اجتماع الأ�شرة للتعارف وتوطيد العالقات فيما بينها.

واأ�شار حبيب اإىل اأن املجال�س الرم�شانية وما يعرف اأي�شا 

يف املجتمع البحريني بالغبقات ت�شكل و�شيلة للرتابط والرتاحم 

وتوثيق العالقات بني الأ�شر والعائالت واأفراد املجتمع خ�شو�شا 

لالأ�شر والأفراد الذين ي�شكنون خارج مناطقهم الأ�شلية.

ال�شهر  ا�شتغالل  اإىل  فا�شل حبيب  الرتبوي  الباحث  وحث 

باأهلهم  التعريف  ال�شغار يف  والأطفال  الأبناء  دمج  الكرمي يف 

اإىل  ا�شطحابهم  من خالل  الأخرى  الفئات  مع  التعامل  وكيفية 

املجال�س التي جتتمع فيها فئات املجتمع، كون اأن املجال�س هي 

مدار�س تربوية اأخرى لتبادل الأفكار والتجارب واحلكايا التي 

ت�شكل فائدة لالإن�شان.

وراأى حبيب اأن �شهر رم�شان املبارك له خ�شو�شية خا�شة 

العام  اأيام  الكثري مي�شون  اأن  بالفائدة حيث  الفرد  على  تعود 

بدون ملة العائلة ويجدونها يف رم�شان وذلك لطبيعة م�شاغل 

احلياة العملية.

صلة األرحام.. قيمة إنسانية ودينية
على  احلر�س  الأ�شرة  اأفراد  جميع  على  »يجب  وتابع: 

اأنها  حيث  باملجال�س  واحل�شور  الفطور  مائدة  على  التواجد 

فر�شة للم �شمل العائالت والت�شامح، فالجتماع على مائدة مع 

اأ�شرة كبرية ت�شمل الأجداد والأبناء والأحفاد، ورمبا ت�شل لأبناء 

الأحفاد تعد و�شلة اجتماعية لها اأثر اإيجابي عميق«.

ودعا الباحث حبيب الأ�شر اإىل التناوب بني الزوج والزوجة 

الزوجة  اأن  املعروف  من  اأنه  حيث  املجال�س،  اإىل  اخلروج  يف 

بالأعمال  والقيام  الفطور  بتجهيز  اليوم  طوال  م�شغولة  تكون 

�شهر رم�شان  اأن  الأبناء وخ�شو�شا  اليومية ومتابعة  املنزلية 

احلايل �شي�شادف فرتة الإمتحانات.

اإىل املجال�س  وتابع قوله:»مثلما للزوج احلق يف اخلروج 

والأ�شدقاء،  الهل  برفقة  ممتعة  اأوقات  وق�شاء  الرم�شانية 

املجال�س  مع  والتوا�شل  اخلروج  احلق يف  اأي�شا  للزوجة  فاإن 

للتعارف  اأي�شا  فر�شة  متثل  التي  الن�شوية  الرم�شانية 

والتقارب«.

وبني اأن �شهر رم�شان الكرمي فر�شة لو�شل ما اإنقطع طوال 

اأن  العام، من خالل تقوية الأوا�شر والعالقات الأ�شرية، حيث 

عليها  احلفاظ  يجب  ودينية  اإن�شانية  قيمة  هي  الأرحام  �شلة 

اإذ  بامتياز،  العائلة  �شهر  هو  رم�شان  اأن  موؤكدا  بها،  والتم�شك 

يحر�س اأفراد العائلة الكبرية واملمتدة يف �شهر الربكات.

�لباحث فا�صل حبيب

�ل�صيخ ه�صام �لرميثي

غالب �أحمد: 

مائدة  ت�صكل  و�ملجتمع، حيث  �لأ�صرة  �أفر�د  و�لتالقي بني جميع  للتعارف  فر�صة  �ملبارك  �صهر رم�صان  ميثل 

لتالقي  فر�صة  �لرم�صانية  و�لغبقات  �ملجال�ض  ت�صكل  فيما  �لأ�صرة،  �أفر�د  لتالقي  وكبرية  رئي�صية  فر�صة  �لفطور 

وتو��صل �أفر�د �ملجتمع من �صتى �لفئات للتعارف و�لتقارب ومل �ل�صمل.

لإلقاء �ملزيد من �ل�صوء على هذ� �ملو�صوع �لتقينا بال�صيخ �لدكتور ه�صام �لرميثي �لذي �أكد �أن �ملوروث �لديني 

�لجتماعية ومل  �لعالقات  لتاأكيد  فر�صة  �ملبارك  رم�صان  �صهر  بع�صها، حيث ميثل  مع  تلتقي  و�لتقاليد  و�لعاد�ت 

�ل�صمل وتاأليف �لقلوب من خالل �ملجال�ض �لرم�صانية و�لفعاليات �لجتماعية �لأخرى.
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الباحث فاضل 
حبيب: المجالس 

الرمضانية 
مدارس تربوية 

أخرى لتبادل 
األفكار والتجارب

الشيخ هشام 
الرميثي: 
الغبقات 

والمجالس 
الرمضانية فرصة 

للتواصل ونبذ 
الخالفات
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بيت التمويل 
الكويتي – 
البحرين يدشن

حملة رمضان 
الترويجية  
لـ»بيتك 
أوتومول« 
2018

حملة  اإطالق  عن  البحرين   – الكويتي  التمويل  بيت  اأعلن 

من  ال�شيارات  �شراء  لتمويل   2018 لعام  رم�شانية  ترويجية 

البنك،  عمالء  مُتكن  والتي  �شرتة،  يف  اأوتومول«  »بيتك  معر�س 

الذين امتوا عملية متويل �شياراتهم من احل�شول على هدية فورية 

قيمة.

يف  الراغبني  جلميع  الرتويجية  احلملة  هذه  تتيح  حيث 

الفوز  فر�شة  اأوتومول  بيتك  من  �شيارة  متويل  على  احل�شول 

كٍل  اإىل  �شفر  باقات  ت�شمل  مبا�شر  ب�شكل  القيمة  اجلوائز  باإحدى 

من باكو وبوداب�شت وفيينا ومدريد وكوملبو ودبي، بالإ�شافة اإىل 

بطاقات �شراء من جممع ال�شيف، وجوائز نقدية قيمة. ويقدم بيت 

ال�شريعة  اأحكام  البحرين متويال متوافقا مع   – الكويتي  التمويل 

الإ�شالمية، وفرتة �شداد مرنة، واأق�شاطا مي�شرة، وفرتة �شماح متتد 

اإىل 3 اأ�شهر.

امل�شرفية  املجموعة  رئي�س  رفيع  خالد  قال  ال�شدد،  هذا  ويف 

لالأفراد لبيت التمويل الكويتي – البحرين: »نود اأن نبارك مقدًما 

رم�شان  �شهر  حلول  قرب  مبنا�شبة  والإ�شالمية  العربية  لالأمة 

املبارك، �شهر اجلود والكرم والعطاء. ومن هذا املنطلق، فاإننا نعيد 

اإطالق حملتنا ال�شنوية التي دائًما تالقي اإقباًل كبرًيا عاًما بعد عام، 

ونتمنى ان ي�شتمتع وي�شتفيد منها جميع العمالء. كما نوؤكد على 

موا�شلة البنك بتقدمي احللول التمويلية املبتكرة التي تتوافق مع 

ال�شريعة الإ�شالمية اإىل جانب حمالت ترويجية متميزة على مدار 

العام«.

يقع معر�س بيتك اأوتومول يف منطقة �شرتة وهو واحد من اأكرب 

معار�س ال�شيارات يف مملكة البحرين وي�شم املعر�س ت�شكيلة من 

خمتلف اأنواع ال�شيارات يف اململكة، بالإ�شافة اإىل خدمات التمويل 

من خالل فرع متكامل لبيت التمويل الكويتي – البحرين، وخدمات 

�شاملة للتاأمني حتت �شقف واحد.
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المرأة العاملة 
لألعمال وتنظيم تحديات وجدولة ورمضان.. 
للوقت 

مرمي ح�شن )موظفة يف اأحد مكاتب ال�شياحة( 

املنزلية  الأعباء  تتزايد  عاملة  امراأه  »كوين  تقول: 

واأحاول  واأم،  زوجة  اأنني  خا�شة  اإيلرّ،  بالن�شبة 

تق�شري  اأي  دون  من  مًعا  الأمرين  بني  ق  اأن�شرّ اأن 

تنظيم  اإىل  ال�شهر  بداية  منذ  اأعمد  لذلك  يذكر، 

بيتي  جتاه  مني  املطلوبة  للم�شوؤوليات  وجدولة 

واأبنائي؛ حتى ل اأق�شر بها، وحتى ل ياأتي رم�شان 

ا«. بانعكا�شات �شلبية على اأ�شرتي وعملي اأي�شً

جمهوًدا  ال�شهر  هذا  خالل  »اأبذل  واأ�شافت 

م�شاعًفا اأكرث من اأي وقت، اإذ اأعود من العمل واأبداأ 

بالعبادات  والقيام  رم�شان  مائدة  اأطباق  اإعداد  يف 

املطلوبة لهذا ال�شهر، كما اأنني اأجتنب كثرًيا الولئم 

اإىل  اأذهب  ل  حتى  وال�شهر؛  العائلية  والزيارات 

عملي متاأخرة اأو متعبة«.

ترتيب األفكار 
الذات  تطوير  )مدربة  حميد  اإ�شراء  وجتد 

وكوت�س مهارات احلياة( اأن �شهر رم�شان يعد فرتة 

مميزة للمراأة، اإذ يعطيها فر�شة لتنظيم بقية �شهور 

ال�شنة؛ لأن التنظيم الذي ي�شاحبه يجب اأن يطبق 

ال�شائع  اخلطاأ  من  اأنه  اإىل  لفتة  العام،  مدار  على 

اعتبار ال�شهر عبًئا اأو اأمًرا مربًكا للمراأة، واأن عليها 

ق�شاء نهارها بعد العمل يف اإعداد الأطباق املختلفة 

ينح�شر يف  الرم�شاين  دورها  واأن  اأ�شرتها،  لأفراد 

املطبخ والكماليات وتلبية الولئم والعزائم فقط!».

وتوا�شل«بينما يجب اأن نعد �شهر رم�شان �شهر 

�شاعات  تقلي�س  مع  خا�شة  العاملة،  للمراأة  راحة 

اعتبار  فيمكنها  املنزل،  اإىل  مبكًرا  وعودتها  العمل 

وترتيب  العالقة  اأمورها  ملراجعة  فر�شة  ال�شهر 

اأفكارها، وتخ�شي�س وقت اأكرب لق�شائه مع اأبنائها 

وزوجها، وتعزيز ملرّ �شمل الأ�شرة وتخ�شي�س وقت 

ب�شيط لأطباق قليلة، وتبادل الزيارات العائلية بدلً 

من ذلك.

تنظيم الوقت
يف  برامج  )معدة  الفران  مها  اعتادت  بينما 

خالل  عمل  اإجازة  تاأخذ  اأن  ال�شعودي(  التلفزيون 

�شهر رم�شان؛ من اأجل اأن تتفرغ لبيتها ومتطلبات 

ال�شهر، اإذ كانت تعتقد اأن تلك الأمور وامل�شوؤوليات 

برامج  باأي  القيام  وعدم  اإجازة  اأخذ  منها  تتطلب 

تذكر.

وت�شتطرد قائلة: »اإل اأنني يف العام املا�شي مل 

الأمور طبيعية  الإجازة، ومع ذلك كانت  اأحَظ بهذ 

بعك�س ما توقعت، اإذ كنت اأ�شتمتع بعملي اإىل جانب 

متابعة اأعمايل املنزلية واإعداد مائدة �شهر رم�شان، 

فالوقت مي�شي �شريًعا وباأريحية كبرية«، م�شرية 

اإىل اأن املراأة »كائن جميل« ي�شتطيع برجمة كل �شيء 

وو�شع  الوقت  وتنظيم  تق�شيم  اأن  كما  ل�شاحله، 

الأولويات يجعل الأمور اأكرث �شهولة وطبيعية.

املراأة  اأن  )موظفة(  عبدالعزيز  فاطمة  واأكدت 

�شهر  خالل  الأعباء  من  الكثري  تواجه  العاملة 

رم�شان؛ نتيجة لت�شاعف الأعمال املنزلية بالإ�شافة 

اإىل دوام العمل، لكن مع كل ذلك ميكن التغلب عليها 

ب�شيء من ال�شرب.

ي�شاعدنا  الدوام  �شاعات  »تقليل  اأن  واأو�شحت 

نقوم  لكي  املنزل،  اإىل  مبكًرا  العودة  على  كثرًيا 

املنزلية  الأعمال  وا�شتكمال  الإفطار  باإعداد وجبات 

الأخرى«، وتقرتح تنظيم الوقت حتى تتمكن املراأة 

العاملة من التوفيق بني العمل والبيت.

تضاعف المسؤوليات 
يف  ا�شتقبال  )موظفة  علي  فاتن  جتد  بينما 

اإحدى العيادات( اأن الأعمال املنزلية خالل رم�شان 

الولئم  كرثة  اإىل  نظًرا  كبري؛  ب�شكل  تت�شاعف 

اإىل الأعمال املنزلية  والزيارات العائلية، بالإ�شافة 

مائدة  اإعداد  على  �شيدة  كل  وحر�س  الأخرى، 

متكاملة لأفراد اأ�شرتها خالل ال�شهر، من خالل تعدد 

اأذواق  تلبي  التي  الغذائية  والأ�شناف  الوجبات 

بالواجبات  القيام  اإىل  اإ�شافة  العائلة،  اأفراد  جميع 

من  وغريها  وغ�شيل،  تنظيف  من  اليومية  املنزلية 

اأمور البيت والزوج والأبناء.

باأحد  مبيعات  )موظفة  ح�شني  �شاجدة  اأما 

الرم�شاين  »يومي  فتقول:  التجارية(  املجمعات 

الأيام العادية، فاأنا امراأة عاملة يجب  خمتلف عن 

عدم  على  فاأحر�س  الباكر،  ال�شباح  اأ�شحو يف  اأن 

خادمة  اأمتلك  ل  ولأين  ال�شهر،  هذا  خالل  ال�شهر 

زوجي  من  بدًءا  م�شاعدتي،  على  اجلميع  يحر�س 

مائدة  واإعداد  اليومية  املهام  فنت�شارك  واأبنائي، 

زوجي  يكون  اأن  على  واأحر�س  رم�شان،  �شهر 

كلنا  نت�شارك  حتى  باملطبخ؛  معي  اأبنائي  وجميع 

الزيارات  من  واأقلل  رم�شان،  اأطباق  حت�شري  يف 

الجتماعية واأك�شب الوقت يف جتهيز اأموري لليوم 

التايل، وهكذا«.

الشهر الكريم بين العمل ومسؤوليات 

فاطمة �صلمان: 

من �ملتعارف عليه �أن �للتز�مات و�لأعباء �مللقاة على عاتق �ملر�أة �لعاملة يف تدبري 

�صوؤون عملها ومنزلها تزد�د يف �صهر رم�صان، فتجد نف�صها �أمام حتديات من نوع 

�آخر، �إذ تقع عليها م�صوؤوليات كبرية؛ كونها ت�صعى �إىل �لتوفيق بني عملها وبيتها 

خالل هذ� �ل�صهر، لذلك تلجاأ �لكثري�ت �إىل طلب �إجازة عمل من �أجل �لتفرغ �لكلي 

ملتطلبات �ل�صهر �ملنزلية، بينما �أخريات ل يحظني بهذه �لفر�صة ويحاولن �لتن�صيق 

بني �لعمل و�ملنزل.

من  عدد  من  عليها  نطلع  وبيتها،  عملها  �صوؤون  تدبري  خطتها يف  منهن  ولكل 

�لن�صاء �لعامالت كل يف جمالها.

عدد خاص بمناسبة 
شهر رمضان المبارك
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ندعوكم لحياء التقاليد الرم�شانية مع العائلة والأ�شدقاء طوال ال�شهر الف�شيل 

ال�شرقية  املاأكولت  من  متنوع  افطار  بوفيه  لكم  نقدم  حيث  الرم�شانية  اخليمة  يف 

وجمموعة خمتارة من الع�شائر التقليدية، احللويات واملقبالت.

ا�شتمتعوا معنا بالأجواء الرم�شانية التي ل تن�شى

الكبار: 10دب | الأطفال: 5 دب )من 6–11 �شنة(

اأ�شعار خا�شة للمجموعات )10 اأ�شخا�س اأو اأكرث(

بوفيه الغبقة

يوميا من ٩ م�شاء اىل 2 �شباحا، 8 دب

على ا�شتعداد لقامة الغبقة للمجموعات واملنا�شبات

تطبق ال�شروط والأحكام 

ات�شل على ٩7366316666+

احتفل بأجواء رمضان في فندق و أجنحة »رمادا أمواج«

التقاليد  اإحياء  اإىل  ندعوكم 

والأ�شدقاء،  العائلة  مع  الرم�شانية 

اخليمة  يف  الف�شيل،  ال�شهر  طوال 

بوفيه  لكم  نقدم  حيث  الرم�شانية، 

اإفطار متنوع من املاأكولت ال�شرقية، 

الع�شائر  من  خمتارة  وجمموعة 

التقليدية، واحللويات واملقبالت.

بالأجواء  معنا  ا�شتمتعوا 

الرم�شانية التي ل ُتن�شى.

-6( الأطفال  د.ب،   11 الكبار: 

11 �شنة(: 5.5 د.ب 

اإفطار  لإقامة  ا�شتعداد  وعلى 

 150 حتى  للمجموعات  وغبقة 

ا. �شخ�شً

والأحكام«.  ال�شروط  »تطبق 

ات�شل على 160000٩٩.

االفطار والغبقة بفندق »ويندام
جاردن منامة الجفير« خالل شهر رمضان
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خبيرة التجميل فاطمة أيمن: كوني على طبيعتك 
بنهار رمضان واعتمدي »الكنتور« للغبقات 

�شارة جنيب:

الن�شائح  من  عددا  اأمين  فاطمة  البحرينية  التجميل  خبرية  تقدم 

للفتيات وال�شيدات للمكياج خالل �شهر رم�شان.

وعن فرتة النهار تن�شح اأمين برتك الوجه على طبيعته والبتعاد 

عن و�شع م�شاحيق التجميل قدر الإمكان، والهتمام برتطيب الب�شرة 

وو�شع واقي ال�شم�س عند اخلروج من املنزل.

وللراغبات باإ�شافة مل�شات ب�شيطة، قالت اخلبرية اإن باإمكانهن ر�شم 

والكتفاء  الرمو�س  على  املا�شكارا  وو�شع  طبيعية  بطريقة  احلواجب 

بذلك.

واأ�شافت:»ميكن و�شع القليل من كرمي الأ�شا�س ويف�شل ا�شتبداله 

)الكون�شيلر(  من  القليل  لو�شع  بالإ�شافة  كرمي(،  )بيبي  اأنواع  باأحد 

لإخفاء الهالت ال�شوداء حتت العني، وا�شتخدام تقنية )الطبطبة( مبا 

يعرف بـ )بيوتي بلندر( مع الهتمام برتطيب الب�شرة.«

التي  الرمو�س  لرتكيب  يلجاأ  البع�س  اأنه  التجميل  خبرية  وتوؤكد 

تكون مدتها �شهر واحد قبل ال�شهر الكرمي، لأنها متنح مظهرا طبيعيا 

اأحمر  و�شع  عدم  يجب  اأنه  اإىل  م�شرية  امل�شكارا،  و�شع  عن  وتغني 

العام  املظهر  يكون  اأن  على  واحلر�س  رم�شان  �شهر  نهار  يف  ال�شفاه 

ب�شيطا قدر الإمكان.

منا�شبة  الرم�شانية  الغبقات  اأمين  فاطمة  تعترب  املقابل،  ويف 

لعتماد مكياج �شهرة كامل، بحيث ميكن و�شع املكياج ال�شموكي على 

العني باألوانه املختلف وتدرجاته مع خط »الآي ليرن« الوا�شح.

رم�شان  �شهر  اأجواء  مع  تن�شجم  الكال�شيكية  وتقول:»الألوان 

بالن�شبة لأحمر ال�شفاه، ميكن و�شع الألوان القوية على اأن تكون مالئمة 

ال�شيدات  من  العديد  اأن  اإذ  واملكياج،  للب�س 

اجلالبيات  ارتداء  يف�شلن  والفتيات 

على  العتماد  فاإن  وبالتايل  ال�شعبية، 

با�شتخدام  باملكياج  القدمي  الأ�شلوب 

اإطاللة  �شيمنح  احلديثة  التقنيات 

متكاملة.

با�شتخدام  اأمين  فاطمة  وتقرتح 

وتركيب  امللونة،  الال�شقة  العد�شات 

على  للغبقات،  ال�شناعية«  »الرمو�س 

الآن،  دارجة  مو�شة  اعتبارها 

اللم�شات  تلك  اأ�شبحت  اإذ 

املكياج  ليكون  اأ�شا�شية 

الكحل  وا�شتخدام  رائعا، 

اإىل  بالإ�شافة  الأ�شود، 

)نحت  اأي  الكونتور 

الوجه( ب�شكل وا�شح.

May 2018
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األعمال الخليجية
تتنافس بقوالب متجددة 

المخرجون البحرينيون
يتسيدون

أعمال نجوم رمضان
لهذا العام

�صكينة �لطو��ض:

�لدر�مية  �لأعمال  بني  رم�صان  �صهر  حلول  مع  �ملناف�صة  تت�صاعد 

و�صناعها، فترتبع �لأ�صماء �ل�صهرية يف جمال �لدر�ما على عرو�ض تلك 

�لتجديدي  �لنطاق  وذ�ت  �لكوميدية،  �لدر�مية،  بني  تتنوع  �لتي  �لأعمال 

�ملتنوع، حيث تزدحم �لقنو�ت باأ�صماء جنوم �لدر�ما يف �خلليج و�لعامل 

�خلا�صة  �لرم�صانية  باقته  فنان  كل  جمهور  يختار  وبالتايل  �لعربي 

خمرجون  وقعها  �لتي  �لدر�مية  �لأعمال  �أهم  يلي  وفيما  بامل�صل�صالت، 

بحرينيون وتاأتي بعدها �لأعمال �خلليجية و�لعربية.

وتربز �لقدرة �لبحرينية يف جمال �لإخر�ج من خالل توقيع �لعديد 

و�أولها  �لكثري  منها  ينتظر  بحرينيية  لأعمال  �لبحرينيني  �ملخرجني  من 

من  وهو  �أعظم«  »�خلايف  �ملقلة  يعقوب  �أحمد  �لبحريني  �ملخرج  عمل 

تاأليف عبد�هلل �ل�صعد بطولة حممد �لعجيمي، مر�م �لبلو�صي، ليلى عبد�هلل، 

�حلربي،  �إبر�هيم  �لدو�صري،  نا�صر  عبد�ل�صالم،  هيا  عبد�هلل،  عبد�لإمام 

علي كاكويل، عبد�هلل �لباروين وغريهم. على قناة �صما دبي.

عدد خاص بمناسبة 
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عطر الروح
الثانية للمخرج  التجربة  الذي يعترب  العمل  وياأتي هذا 

حيث  ح�شني،  هدى  النجمة  مع  القفا�س  حممد  البحريني 

حول  م�شوق،  اجتماعي  اإطار  يف  امل�شل�شل  اأحداث  تدور 

امل�شاكل،  من  العديد  مواجهة  نف�شها يف  نف�شية جتد  طبيبة 

ذات  ال�شخ�شيات  وخا�شة  بها،  ُيحيط  من  بكل  واملواجهات 

بطولة  عالء حمزة،  تاأليف  من  والعمل  الغريبة،  الرتكيبات 

املن�شور،  ح�شني  النمر،  عبداملح�شن  العقل،  عبدالرحمن 

�شلوى اجلرا�س، اإلهام علي واآخرين. ومن املقرر اأن يعر�س 

على قناة �شما دبي.

الخطايا العشر
املخرج  الثنائي  يعود  الع�شر«  »اخلطايا  م�شل�شل  ويف 

جديد  درامي  عمل  اإىل  املهدي  ح�شني  واملوؤلف  العلي  علي 

الإنتاج  الع�شر« وهو  »اخلطايا  �شنوات وهو  بعد  يجمعهما 

�شركة  �شاحب  القحطاين  قحطان  للمنتج  الأول  الدرامي 

ايفوري لالإنتاج الفني، وهو من بطولة نور، هيفاء ح�شني، 

عبداهلل بو�شهري، �شعود بو�شهري، ح�شن حممد، رمي ارحمه، 

اأحمد �شعيد، حممد �شفر، نور ال�شيخ، �شماوة ال�شيخ، ح�شني 

بي  ام  قناة  على  يعر�س  اأن  املقرر  ومن  واآخرين.  اجلمري، 

�شي.

المواجهة
املخرج  يعود  العمر«  »اأماين  جتربته  جناح  بعد 

خالل  من  جديدة  جتربة  لتقدمي  احلليبي  ح�شني  البحريني 

ويطرح  ال�شباب  لفئة  يوجه  والذي  »املواجهة«  م�شل�شل 

اأفكارهم وق�شاياهم وهمومهم واأحا�شي�شهم وم�شاعرهم وكل 

الفئة يف مرحلة من مراحل عمرهم يطرحه  ما يتعلق بهذه 

الب�شيطة  ال�شبابية  مفرداته  ويحمل  ب�شيط  باأ�شلوب  العمل 

الهموم  يف  متعلق  وب�شكل  والهموم  الق�شايا  لكل  ويتطرق 

الكندري، متثيل  تاأليف حممد  والطرح والتج�شيد، وهو من 

�شجون، نور الغندور، ح�شني املن�شور، فهد با�شم، �شابرين 

غازي،  زينب  ا�شكناين،  حمد  العلوي،  حممد  البور�شيد، 

واآخرين. ويعر�س على قناة ام بي �شي.

مع حصة قلم
خالل  من  الفهد  حياة  اخلليجية  ال�شا�شة  �شيدة  تعود 

موؤخرا،  قدمتها  التي  الأدوار  نوعية  على  جديدة  �شخ�شية 

حيث تطلرّ فيه بدوٍر امراأة تن�شى ما يدور حولها طول الوقت، 

مما ي�شطرها بالحتفاظ بقلٍم وورقٍة لتدوين اأبرز الأحداث. 

عبدال  مناف  واإخراج  دوحان  علي  تاأليف  من  هو  العمل 

واإنتاج املجموعة الفنية وي�شارك يف بطولته اإىل جانب الفهد 

كل من ح�شني املهدي، با�شم عبد الأمري، يا�شة، م�شاري البالم، 

حممد جابر، اإلهام علي وغريهم.

عبرة شارع
اأما �شندريال ال�شا�شة اخلليجية �شعاد عبداهلل فتعود يف 

دور امراأة قا�شية من خالل م�شل�شل »عربة �شارع«، حيث تدور 

امراأة  باأنها  و�شفها  ميكن  قا�شية  امراأة  حول  امل�شل�شل  اأحداث 

فيهم  مبن  منها،  القريب  اأو  البعيد  جتاه  اإن�شانية  لديها  لي�س 

الرومي،  حمد  تاأليف  الزعبي،  منري  اإخراج  من  العمل  اأبنائها، 

عبداهلل  الردهان،  جمال  ح�شني،  داوود  عبداهلل،  �شعاد  بطولة 

الطراروة، با�شمة حمادة، اأحالم ح�شن واآخرين.

روتين
وتو�شح النرّجمة الكويتية اإلهام الف�شالة ال�شباق الرم�شاين 

الدوحان  علي  تاأليف  من  وهو  »روتني«  مب�شل�شل  العام  لهذا 

واإخراج عي�شى ذياب، واهلل يوفق اجلميع يا رب. وُي�شارك يف 

بطولة هذا العمل نخبة من جنوم الدراما اخلليجية على راأ�شهم 

هند  علي،  �شيماء  اأمني،  خالد  ال�شلمان،  اأحمد  املن�شور،  حممد 

البلو�شي، غدير ال�شبتي واآخرين.

محطة انتظار
واإخراج  الدوي�شان  اأنفال  تاأليف  من  هو  امل�شل�شل  هذا 

خالد جمال واإنتاج ديتونا وي�شارك يف البطولة كل من بثينة 

الرئي�شي، حممد املن�شور، با�شمة حمادة، اأمل العو�شي وغريهم.

العاصوف
يعود النجم ال�شعودي نا�شر الق�شبي من خالل عمل بعيد 

فتدور  عاماً   30 منذ  عليها  عودرّنا  التي  الكوميديا  عن  متاما 

احداث امل�شل�شل حول التغريات التي طراأت على مدينة الريا�س 

خالل اخلم�شة عقود من الزمان، حيث ير�شد ما يعرف بالطفرة 

والتحولت الفكرية التي طالت بع�س فئات املجتمع، وهو من 

اإخراج املثنى �شبح، تاأليف عبدالرحمن الوابلي، بطولة عبداهلل 

رمي  فوؤاد،  اأفنان  احلبيب،  حبيب  يون�س،  بكر  �شناء  املزيني، 

عبداهلل واآخرين.

بدون فلتر
خالل  من  ال�شدحان  عبداهلل  ال�شعودي  النجم  يعود  كما 

اإطار  يف  امل�شل�شل  اأحداث  تدور  حيث  فلرت«،  »بدون  م�شل�شل 

من  وهي  الجتماعية،  الق�شايا  من  عدد  حول  منف�شل  مت�شل 

الدو�شري،  عنرب  تاأليف  الربيعان،  وماجد  الفهاد،  هند  اإخراج 

ابراهيم  حممد،  اأمرية  الفرج،  �شعد  وبطولة  املقرن،  وعبداهلل 

التلفزيون  على  ويعر�س  واآخرين.  الغنيم  ب�شري  احل�شاوي، 

ال�شعودي.:

طريق
وتطل النجمة اللبنانية نادين ن�شيب جنيم من خالل م�شل�شل 

بني  ع�شق  عالقة  حول  امل�شل�شل  اأحداث  تدور  حيث  »طريق«، 

لكن  واجتماعًيا،  فكرًيا  خمتلفتني  طبقتني  اإىل  ينتميان  حبيبني 

�شيوؤثر  فهل  زواج،  اإىل  واحلب  الع�شق  عالقة  تتحول  هذا  رغم 

عن  �شربتجي،  ر�شا  اإخراج  من  وامل�شل�شل  زواجهما؟  على  ذلك 

فهد،  عابد  متثيل  اإك�شريي،  �شالم  اإعداد  حمفوظ،  جنيب  رواية 

وفاء املو�شللي واآخرون. ويعر�س على قناة OSN وام ابي �شي.

هدى حسين 
طبيبة 

نفسية في 
مواجهة 

شخصيات 
غريبة

سيدة 
الشاشة 

الخليجية 
حياة الفهد.. 
امرأة تنسى 

ما يدور 
حولها 

سندرال 
الشاشة 

سعاد 
عبداهلل.. 

امرأة قاسية 
في »عبرة 

شارع«
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الهيبة
الثاين  اجلزء  يف  ح�شن  تيم  ال�شوري  النجم  وي�شتمر 

و�شامر  عكو  هوزان  تاأليف  من  وهو  »الهيبة«  م�شل�شل  من 

الربقاوي وبطولة منى وا�شف، نيكول �شابا، واآخرون، ومن 

املقرر اأن يعر�س على قناة ام بي �شي.

سايكو
م�شل�شلها  خالل  من  تعود  عرفة  اأمل  ال�شورية  النجمة 

»�شايكو«، حيث تدور الأحداث يف اإطار كوميدي �شاخر حول 

نظرا  بها،  املحيط  املجتمع  من  تعاين  التي  الفتيات  اإحدى 

لقولها ال�شدق دائما، مهما كلفها الأمر من م�شاكل اأو عقبات، 

فيت�شبب ذلك يف ظلمها كثريا. اإخراج كنان �شيدناوي، تاأليف 

با�شم ياخور، ح�شام حت�شني  اأمين ر�شا،  اأمل عرفة، بطولة 

بك واآخرين.

عوالم خفية
اأما الزعيم عادل اإمام فيعود يف جتربة جديدة من خالل 

م�شل�شل »عوامل خفية«، وتدور الأحداث حول كاتب �شحفي 

وروائي �شهري، يرتبط بعائلته جًدا ويحب ق�شاء وقت كبري 

معهم، تقع يف يد هذا الكاتب عدد من الوثائق الهامة والتي 

مما  الدولة،  يف  امل�شوؤولني  من  لعدد  وف�شاد  بخيانة  ترتبط 

يدفعه لن�شر هذه الوثائق وهو ما يدخله يف اأزمات وم�شاكل 

كبرية، قد تعر�س حياته وحياة اأ�شرته للخطر. بطولة رانيا 

رامي  اإخراج  من  وهو  واآخرون.  وفيق  اأحمد  �شوقي،  فريد 

اإمام.

أرض النفاق
الكوميدي حممد هنيدي، حيث  النجم  العمل من بطولة 

تدور الأحداث حول عامل مطحون من عمال الإنارة يف احلي 

وحياته  �شئيل  دخله  كان  العامل  ذلك  )م�شعود(،  ا�شمه 

)جميلة(  زوجته  مع  خالفات  يواجه  ما  ودوًما  بائ�شة، 

وحماته.

لدينا أقوال أخرى
وتعود ي�شرا للدراما من خالل م�شل�شلها اجلديد »لدينا 

اأقوال اأخرى« ويدور العمل حول م�شت�شارة قانونية تتعر�س 

لعدد من امل�شاكل ب�شبب حادث وقع لبنها. وهو من بطولة 

ي�شرا، ه�شام �شليم، اأحمد حامت، وعبدالرحيم ح�شن.

بالحجم العائلي
يف قالب جديد يطل النجم يحيى الفخراين على جمهوره 

وتدور  العائلي«  »باحلجم  الكوميدي  م�شل�شل  خالل  من 

الأحداث يف اإطار كوميدي حول  ال�شفري ال�شابق )نادر(، الذي 

يفتح  لالأكل  حبه  وب�شبب  الدبلوما�شي،  بال�شلك  عمله  ترك 

الوجبات  باإعداد  ويقوم  ال�شياحية  القرى  اإحدى  يف  مطعم 

اأمني، عمر  الفخراين، مريفت  بنف�شه. وهو من بطولة يحيى 

ح�شن يو�شف، و�شامي مغاوري.

الزعيم 
وتجربة 

جديدة في 
»عوالم 

خفية«

الفخراني 
طباخ في 

مطعم 
سياحي في 

مسلسل 
»بالحجم 

الكبير«

القصبي في 
العاصوف 
بعيدًا عن 

الكوميديا 
ألول مرة 
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جمعت بين المحتوى الديني واالجتماعي واإلنساني والترفيهي

تلفزيون البحرين يقّدم باقة
من البرامج المتنوعة خالل الشهر الكريم

مسلسل ابن بطوطة – 12:45
يحت�شن جمموعة من جنوم واإعالميي البحرين واخلليج، حيث ر�شح هذا العمل يف مهرجان كان، كما اأنه من الأعمال التي �شنفت 

دوليا من حيث اجلودة والدقة، ويتحدث امل�شل�شل عن ابن بطوطة كواحد من اأ�شهر واأهم الرحالة عرب التاريخ.

مسلسل رجال حول الرسول 2 – 14:45
يتحدث امل�شل�شل عن جمموعة من �شحابة الر�شول �شلى اهلل عليه و�شلم ب�شكل م�شوق وعمل مميز من ناحية الدقة وا�شتخدام 

.3D موؤثرات ال�شوت وال�شورة بوا�شطة

سمسم في المطبخ... 16:00
اإىل معاجلة الحتياجات التعليمية  اإعالمية لتعليم الأطفال ويهدف الربنامج  اإنتاج بداية لالإعالم هي �شركة  اأطفال من  برنامج 

لالأطفال الناطقني بالعربية يف جميع اأنحاء العامل مع الرتكيز الأويل على الأطفال قبل �شن املدر�شة يف دول جمل�س التعاون اخلليجي. 

واإنتاج حمتوى عربي اأ�شلي ل ي�شاهم يف ت�شلية الأطفال فح�شب، بل يعلمهم من خالل و�شيلة قائمة على البحث مع تطوير املحتوى 

بهدف م�شاعدة الأطفال على ا�شتغالل كل ما لديهم من اإمكانيات.

هارون الرشيد- 16:30 عصًرا
اأخوه )الهادي( لكي يعزله، لول تدخل والدته  ا�شتدعاه  الر�شيد عندما  الذي عا�شه هارون  ال�شراع  امل�شل�شل حول  اأحداث  تدور 

)اخليزران(، كما يتعر�س لل�شراعات والد�شائ�س التي كانت تدور يف الق�شر وحوله، واآفاق احل�شارة التي �شهدتها فرتة حكم هارون 

الر�شيد.

إمام األزهر اإلمام الطيب- 18:00
الزمن، وذلك  الذي ح�شل مع تطور  الإ�شالمي والتجديد  الرتاث  ال�شيخ عن  فيها  للعر�س يتحدث  م�شل�شل مكون من 30 حلقة 

بت�شوير واإخراج خمتلف غري تقليدي.

برنامج »تم« – 19:00
برنامج اإن�شاين، يعر�س ثقافة ال�شكر والعطاء بطريقة خمتلفة، عن طريق حتقيق اأحالم واأمنيات حلالت اإن�شانية من كل فئات 

املجتمع البحريني، بطريقة غري متوقعة وخمتلفة عن العادة.

اأو ميرون  الذين يعملون بجد  اأولئك  النا�س، وي�شلط ال�شوء على  يهدف الربنامج لغر�س قيمة حب اخلري والعطاء يف نفو�س 

بظروف �شعبة وي�شتحقون اأن نزرع يف قلوبهم الفرحة، وجنعل من العامل مكاًنا اأف�شل لهم.

برنامج منشن2.. 19:30 
برنامج درامي ناقد للمظاهر الجتماعية املحلية.. عدد حلقاته 30 حلقة نطرح فيه العديد من امل�شاكل والظواهر الجتماعية ب�شكل 

ال�شو�شل ميديا  املبكر وتبعاته - موا�شيع  الزواج  التي �شوف تطرح مو�شوع  املوا�شيع  كوميدي مدته ل تتجاوز 20 دقيقة، ومن 

وم�شاكل ال�شباب.. التقاعد وما قبل التقاعد - عمليات التجميل.. جتهيزات الولدة واملبالغة.. تكاليف الزواج وغريها وهو من فكرة 

وتقدمي عماد عبداهلل وكتب احلوار وال�شيناريو: جمال ال�شقر ويخرجه حممد نزيه. ومتثيل نخبة من ممثلي وممثالت مملكة البحرين

المسلسل البدوي »نوف« - 00:30
وهو من انتاج موؤ�ش�شة ع�شام احلجاوي لالإنتاج والتوزيع الفني، تبداأ ق�شة امل�شل�شل مع غزو اأبو املوت لقبيلة ال�شيخ عامر، وذلك 

ب�شبب حقد قدمي متثل يف رف�س والد ال�شموخ تزويج ابنته من اأبو املوت خل�شته و�شفاته الدنيئة وتزوجها عامر الذي خفق قلبها 

بحبه. وي�شارك يف العمل نخبة من الفنانني الردنيني وهم مي�س حمدان، حممد املجايل، عبري عي�شى، جولييت عواد، حممد العبادي، 

واآخرون. هذا وقد مت ت�شوير العمل كاماًل يف منطقة �شد امللك طالل.

�صكينة �لطو��ض:

ي�صتعد تلفزيون �لبحرين لعر�ض جمموعة من �لرب�مج و�مل�صل�صالت على �صا�صته خالل �صهر رم�صان �ملبارك، 

حيث تتنوع هذه �لرب�مج بني بر�مج دينية، �جتماعية، �إن�صانية، وترفيهية، وهذه جمموعة من �لرب�مج �ملختارة �لتي 

�صيكون �مل�صاهد على موعد معها على �صا�صة تلفزيون �لبحرين.
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تمثل جانبا من ثقافة المجتمع

عادات وتقاليد شعبية
ال زالت حاضرة في رمضان

مدفع اإلفطار
ي�شمى مدفع الإفطار بالبحرين وبع�س دول اخلليج العربية »بالواردة«، 

ويقوم عادة رجال الأمن باإطالق ذخرية �شوتية بعد �شماعهم لكلمة »ارم« 

اإطالقه يقولون »ثارت  املدفع بعد  النا�س ل�شوت  من قائدهم، وعند �شماع 

الواردة« ليبداأ بعدها النا�س بك�شر �شيامهم واأداء �شالة املغرب ويتم ذلك 

عند غياب ال�شم�س ودخول وقت املغرب، كما يتم اإطالق ذخرية املدفع ببداية 

�شهر رم�شان املبارك لالإعالن عن دخول ال�شهر واأي�شا عند م�شاهدة النا�س 

لهالل �شهر �شوال لالإعالن عن حلول عيد الفطر ال�شعيد.

القرقاعون 
تعترب ليلة القرقاعون من اللياىل التى يحييها البحرينيون وبقية دول 

جمل�س التعاون وهى خروج الأطفال ليلة اخلام�س ع�شر من �شهر رم�شان 

فى جمموعات يحملون اأكيا�شا وطبول يجولون طلبا للقرقاعون وهو عبارة 

عن مك�شرات وحلويات وتني جمفف وحينما يدخلون البيت يبداأون بالغناء 

بقولهم  �شكرهم  عن  الطفال  يعرب  القرقاعون  البيت  اأهل  يعطيهم  وعندما 

ع�شاكم من عوادة ل تقطعون العادة.

و»القرقاعون« عبارة عن �شلة كبرية م�شنوعة من �شعف النخيل يو�شع 

اإىل  املجفف  والتني  »اجلوز  ال�شوداين  والفول  املك�شرات  من  بداخلها خليط 

 جانب بع�س احللويات«.

وكلمة القرقاعون م�شتمدة لغويا من كلمة »قرة العني« يف هذا ال�شهر، 

فالقرة هي ابتداء ال�شيء، ومبرور الزمن حتورت الكلمة، وا�شبحت تنطق 

»قرقاعون«، وح�شب العادات والتقاليد البحرينية واخلليجية فاإن القرقاعون 

تعني ال�شيء املخلوط املتعدد الأ�شناف، واملق�شود هنا »املك�شرات«.

المسحر
اأو  امل�شحر  كان  املناطق،  بع�س  من  تقريبا  اختفت  التي  العادات  من 

امل�شحراتي كما ي�شمى يف بع�س الدول العربية مير على املنازل يقرع على 

الطبل يوقظ النا�س لتناول طعام ال�شحور قبل اأذان الفجر. 

اأثناء  ي�شتخدمها  التي  الإن�شادية  الفقرات  من  الكثري  امل�شحر  ويحفظ 

طوافه على الأحياء، لي�شل اإىل اأ�شماع النا�س دون تكلف اأو عناء مثل... قم 

يا نامي وحد الدامي... اأو �شحور يا عباد اهلل... اأو قعدوا ات�شحروا يانا�س... اأو 

يقوم بالتهليل والت�شبيح كاأن يقول: ل اإله اإل اهلل، حممد ر�شول اهلل.

الفريسة
يعمد اأهل البحرين يف ليلة القرقاعون اأو ليايل وداع رم�شان للخروج 

لالحتفال مب�شاحبة »الفري�شة« وهي ت�شبيه للفر�س م�شنوعة من الملنيوم 

اأو اخل�شب ويف مقدمتها راأ�س ح�شان ويدخل و�شطها �شاب اأو رجل مغطى 

الأرجاء  يف  وتدور  �شغرية  مرايا  تعليق  عليها  يتم  لمعة  قما�س  بقطعة 

مع قرع الطبول ورق�س الفري�شة مبرافقة ال�شاي�س الذي مي�شك بع�شا من 

اخليزران وي�شع عباءته على راأ�شه ويتلثم بغرتته مرددا بع�س الأنا�شيد 

الذين  ال�شباب  وبع�س  الأطفال  برفقة  واملدن  القرى  ويجوب  ال�شعبية 

يطرقون الطبول.

وداع رمضان
يتمثل هذا املظهر ال�شعبي يف اأغاين ليايل الوداع، حيث ت�شارك العديد 

من الفرق ال�شعبية وبع�س املجموعات ال�شبابية يف هذه املنا�شبة من خالل 

واأنا�شيد  اأغاين  يرددون  وهم  ال�شعبية  والأحياء  ال�شوارع  يف  اخلروج 

الوداع. وكانت هذه العادة قدميا مقت�شرة على امل�شحر الذي يطوف ليليا 

على البيوت لإيقاظ النائمني لكي ي�شتعدوا لل�شحور.

متثل �لعاد�ت و�لتقاليد �لتي متار�ض يف �صهر رم�صان يف مملكة �لبحرين وغريها من دول �خلليج �لعربي 

جانبا من ثقافة هذه �ملجتمعات على مر �لزمن، وتو�رثتها �لأجيال �ملتعاقبة وحافظت عليها جيال ور�ء جيل. 

يف �ل�صطور �لتالية نعر�ض لأهم هذه �لعاد�ت و�لتي ماز�لت حية حتى �ليوم و�إن �ختفت بع�صها لكن يتم 

�إحياءها يف بع�ض �ملنا�صبات �لتي تقام خالل �ل�صهر �لف�صيل. 
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عدد خاص بمناسبة 
شهر رمضان المبارك

الخنفروش والساقو حالوة الزمن الجميل

�شارة جنيب:

ت�شرتجع اأم ح�شن ذكريات الزمن اجلميل يف اأر�س البحرين الطيبة خالل �شهر رم�شان املبارك، وال�شتعدادات 

التي تبداأ مبكرا يف �شهر �شعبان.

كانت امل�شئولية بالكامل يف جتهيز البيت تقع على عاتق الن�شاء، هذا ما توؤكده اأم ح�شن، حني كانت جتتمع كل 

اثنتني على رحى، وتختلف كل رحى يف ا�شتخدامها عن الأخرى، هذه تطحن البهارات، وتلك »العي�س«، وكل يوم يتم 

الطحن لإحدى ن�شاء الفريج.

وتوا�شل:»كنا نخبز اخلبز بالتاوة، نتعاون جميعا ونقوم بتوزيع املهام فيما بيننا، مل تكن هناك خادمات اآنذاك، 

وبعد اأن ننتهي من العمل، نتقهوى، ونتناول �شيئا من الع�شيد اأو البالليط، ثم تذهب كل واحدة اإىل بيتها«.

تنوع سفرة الفطور
كان الأكل ب�شيطا، وكان لذيذا وفيه »اخلري«، ومل تكن هناك حالوة اأحلى من ال�شاقو ال�شاخن، كما ن�شتمتع ب�شنع 

اخلنفرو�س وتناوله، لكل �شيء مذاقه اخلا�س واإن كانت املكونات مت�شابهة لأنها حمدودة، كنا ن�شنع احللوى من 

الن�شا. خالل ال�شهر الف�شيل، ت�شف اأم ح�شن الربع �شاعة التي ت�شبق اأذان املغرب، حركة �شريعة يف البيت وال�شارع، 

الأطفال ينتقلون بني البيوت وهم يحملون »النق�شة«، ياأخذون الهري�س فيعودون بطبق ثريد، ويدخل عليهم طبق 

»املربني« اأو »امل�شروبة«، تتنوع ال�شفرة ب�شبب »النق�شات« التي يح�شرها اجلريان.

وتقول:»يخطئ الأطفال يف توزيع الأكالت على اجلريان«.

كما تعلق اأم ح�شن مازحة:»مل تكن لدينا �شلطة �شوى الرويد والبقل«.

المسحر ضرورة رمضانية
الأم والأب واأبناءهم  للن�شاء، فالبيت كان ي�شم  املائدة، واحدة للرجال والأخرى  الكبرية على  العائالت  جتتمع 

والأحفاد، ي�شمي اجلميع با�شم اهلل، ونتناول التمر.

اأن  لو  تتمنى  لكن  اأكرث،  الآن  اأن اخلري  اأم ح�شن  ترى 

املحبة  وتعترب  ال�شابق،  يف  كان  كما  يعود  التوا�شل 

»نعمة«.

بعد اأذان الع�شاء، كان اأغلب النا�س يخلدون اإىل النوم، 

ال�شحور  لتناول  لإيقاظهم  �شرورة  امل�شحر  كان  لذا 

ثم مي�شك  اأي�شا،  املاء  و�شرب  التمر  من  وب�شع حبات 

مرة  للنوم  ويخلدون  الفجر،  اأذان  بانتظار  اجلميع 

اأخرى بعد ال�شالة.

غداه يف  �شلى..  ول  �شام  »من 

التي  املقولة  هذه  يتقلى«،  النار 

علمتنا اأياها اأمهاتنا.

تستذكر الطحن بـ »الرحى« أم حسن 
وتوزيع »النقصات« في رمضان
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عدد خاص بمناسبة 
شهر رمضان المبارك

شباب يروون تجاربهم في الشهر الفضيل

رياضة وطبخ وقراءة القرآن 
وتواصل مع األهل

فضائل رمضان
كثرية،  ف�شائل  له  رم�شان  »�شهر  قالت:  التي  قمرب  بزهراء  ونبداأ 

ال�شهر  هذا  خالل  احر�س  فاأنا  وال�شدقاء،  الأهل  مع  الرحم  �شلة  مثل 

التجمعات  لكرثة  وذلك  التهاين  لتبادل  م�شتمر  ب�شكل  الزيارة  على 

الغبقات  حتى  او  ال�شحور  او  الفطور  وجبات  على  �شواء  الجتماعية 

الرم�شانية، فطابع احلياة يف �شهر رم�شان معروف لدى الإناث فغالبية 

الأوقات نق�شيها يف املطبخ فـاأنا اأحب ان اأق�شي معظم اأوقاتي يف الفرتة 

ال�شباحية يف اإعداد وجبة الفطورٰ«. 

وتابعت: »اأ�شعر باحلزن على تغري مفهوم �شهر رم�شان يف الوقت 

احلايل لدى معظم ال�شباب حيث ان ال�شهر الف�شيل يتميز بكرثة العمال 

طوال  ال�شاغل  �شغلهم  هي  وتكون  اهتمامهم  تثري  التي  التلفزيونية 

ال�شهر، المر الذي يلهيهم عن الأمور الدينية املهمة كقراءة القراآن وقيام 

الليل فان هذا املفهوم خاطىء وب�شدة لن �شهر رم�شان مل يو�شع من 

الن�شان  الف�شيل هو م�شروع متكامل لتجديد  فال�شهر  الأمور  اجل هذه 

امل�شتمر  احل�شور  على  ال�شهر  هذا  يف  احر�س  فاأنا  الب�شريةٰ  واحلياة 

ان�شح  لذلك  والقيام،  الدينيةٰ  الدعية  وقراءة  الكرمي  القراآن  ملجال�س 

الأمور  لكرثة  الكرمي  ال�شهر  يف  اأوقاتهم  لرتتيب  جدول  بعمل  ال�شباب 

واللتزامات يف �شهر رم�شان �شواء من ناحية العمل او العبادة«.

التسوق واألعمال التطوعية
العام  يف  �شهر  اأف�شل  يل  بوجريي:»بالن�شبة  خالد  قال  جانبه  من 

هو �شهر رم�شان املبارك، ففيه اأكون طوال يومي حيث اخ�ش�س يومياً 

وقتا للعبادة بالإ�شافة للت�شوق حيث انني من حمبي الت�شوق وزيارة 

الأهل، ومن دون �شك اعطي العمل التطوعي بع�شا من وقتي ففي ال�شهر 

الف�شيل تكرث الأعمال التطوعية وانا من حمبي هذه الأعمال، كما اأن �شهر 

رم�شان ميتاز باإ�شفاء جو فريد من نوعه يتميز به عن �شائر اأ�شهر العام 

و�شيقوم  لديه  املحببة  الأعمال  من  العديد  ممار�شة  لل�شخ�س  وميكن 

بق�شائها بطريقة مميزة«.

حمية متوازنة مع ممارسة الرياضة
تهذيب  و  لتحدي  فر�شة  رم�شان  فتقول:»�شهر  جا�شم  كوثر  اما 

وطبخ  باإعداد  ولعي  ورغم  يل  بالن�شبة  عديدة،  جمالت  يف  النف�س 

املبارك  ال�شهر  هذا  يف  اأجد  اأنني  اإل  رم�شان  ب�شهر  اخلا�شة  الأطباق 

فر�شة ذهبية للقيام بحمية متوازنة وخ�شارة بع�س الوزن مع ممار�شة 

الزيارات العائلية التي يكون لها طعم  اإىل تكثيف  الريا�شة، بالإ�شافة 

خمتلف يف هذا ال�شهر الكرمي، كما لإحيائه بالعبادة طابع مميز عن بقية 

ال�شهور، و�شهر رم�شان بالن�شبة يل اأجمل و اأدفاأ بني اح�شان عائلتي و 

قريتي احلبيبة، بعيدا عن �شخب فعاليات اخليم الرم�شانية و احلفالت 

اخلارجية، وامتنى ان ينعاد على اجلميع بخري و�شحة وعافية«.

استقبال مدينة شباب 2030 
ويف ذات ال�شاأن قال اأحمد الأ�شد:»�شنوياً اق�شي الفرتة ال�شباحية يف 

اجلامعة واذا مل تكن لدي حما�شرات اق�شي هذه الفرتة يف النوم حتى 

ا�شتيقظ ع�شراً لنجتمع يف بيت جدي لتناول وجبة الإفطار مع العائلة، 

اما فرتة امل�شاء فعادة اق�شيها يف زيارة املجال�س والأهل، ولكن يف هذا 

ال�شهر  يف  جديدة  جتربة  يل  و�شيكون  خمتلفا  الو�شع  �شيكون  العام 

ايام  مع  باجلامعة  النهائية  المتحانات  �شتتزامن  العام  فهذا  الف�شيل 

الإبداع  العام �شاأكون متواجداً مبركز  املبارك، واأي�شاً خالل هذا  ال�شهر 

ال�شبابي لالإ�شتعداد لتنظيم برامج مدينة �شباب 2030«.

�أحمد �لأ�صد

زهر�ء قمرب

كوثر جا�صم

خالد بوجريي

ح�صني �ملرزوق:

و�لتو��صل مع  و�لتقرب  �لروحانية  باأجو�ئه  �لعام  �أ�صهر  �صائر  �ملبارك عن  �صهر رم�صان  ميتاز 

�لأهل و�لأ�صدقاء، ففيه تكرث �لزيار�ت و�لعز�ئم بالإ�صافة لقيام عدد لي�ض بالقليل على مز�ولة �لأعمال 

�صهر  ي�صتغلون  �لذين  �لأ�صخا�ض  من  �لعديد  هناك  �أن  كما  وتعاىل،  �صبحانه  �هلل  من  تقربهم  �لتي 

و�لهو�يات  �لن�صاطات  �إىل  �إ�صافة  �صحتهم،  على  �ملحافظة  من  ليتمكنو�  �لريا�صة  ملمار�صة  رم�صان 

�ل�صباب �صنتعرف على كيفية ق�صاء  �لذي �جريناه مع عدد من  �لتايل  �لر�أي  �لأخرى، يف ��صتطالع 

وقتهم خالل �ل�صهر �لكرمي حيث كانت �آر�وؤهم على �لنحو �لتايل:

عدد خاص بمناسبة 
شهر رمضان المبارك
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شهر رمضان المبارك

أكدت أهمية شرب السوائل 
وتناول المكمالت... د. فرح 

النعيمي:

استشارة طبية فورية
نوعني  هناك  اأن  النعيمي  وتو�شح 

لديهم  لي�شت  ممن  الأول  احلوامل،  من 

ولي�س  حملهن،  يف  »خطورة«  عوامل 

الأخذ بعني  هناك �شرر من �شيامهن، مع 

العتبار اأهمية �شرب كميات كافية من املاء 

لتناول  بالإ�شافة  الإفطار،  بعد  وال�شوائل 

الأم  ل�شحة  ال�شرورية  الغذائية  املكمالت 

واجلنني.

واأ�شافت »من املهم اللجوء لال�شت�شارة 

الطبية الفورية يف حال ح�شول اأي طارئ 

اأو عار�س طبي بالن�شبة للحامل«.

اللواتي  للن�شاء احلوامل  بالن�شبة  اأما 

خمتلف  فالو�شع  اخلطر  عامل  لديهن 

اأن تلك  النعيمي  بالن�شبة لهن، وقد بينت 

املتكررة،  »ال�شقاطات  يف  تتمثل  العوامل 

املهبلية،  اللتهابات  البول،  التهابات 

بالإ�شافة  املنظم،  غري  احلمل  �شكري 

الدم،  �شغط  بارتفاع  امل�شابات  لل�شيدات 

والالتي لديهن اأعرا�س ولدة مبكرة، ومن 

الأخرية  الأ�شهر  يف  رحمي  نزيف  لديهن 

من احلمل«.

التي  امل�شكالت  اأن  النعيمي  واأكدت 

واأن  خا�شة  ال�شيام،  مع  تتفاقم  ذكرتها 

�شاعات ال�شيام �شتكون طويلة هذا العام.

متابعة صحة الجنين
بالرتكيز  احلوامل  »نو�شي  وقالت: 

على �شرب ال�شوائل، واأخذ ق�شط كاٍف من 

الأطعمة  على  الرتكيز  املهم  ومن  الراحة، 

عند  والربوتينات  بالفيتامينات  الغنية 

تناول وجبتي الفطور وال�شحور«.

مراقبة  اأهمية  على  النعيمي  و�شددت 

و�شع اجلنني و�شحته من خالل املتابعة 

املكثفة والدورية.

يعر�س ج�شم  ال�شيام  اأن  اإىل  ولفتت 

ي�شبب  قد  مما  للجفاف  احلامل  املراأة 

التهاب املجاري البولية والكلى، بالإ�شافة 

الدم، لذلك ل بد  الإ�شابة بفقر  لحتمالت 

من تناول احلديد واملكمالت الغذائية. 

الصيام واألمهات المرضعات
اأن  فرح  الدكتورة  اأكدت  املقابل،  ويف 

مميز،  روحاين  بجو  تتميز  ال�شيام  فرتة 

الروحي  ال�شفاء  تعزيز  على  ي�شاعد  مما 

والثقة باهلل والنف�س، واإعداد املراأة ملواجهة 

مرحلة الولدة من خالل التهيئة الروحية 

واجل�شدية لتخطي �شعوبة هذه املرحلة، 

كما مينحها قوة الإرادة الداخلية لت�شتقبل 

بعد  الر�شيع  بالطفل  ولتعتني  مولودها 

و�شعه.

املر�شعات،  لالأمهات  وبالن�شبة 

اأ�شارت اإىل اأن عليهن جتنب ال�شيام، لأنه 

قد  مما  احلليب  كمية  لتقليل  يوؤدي  قد 

ال�شحيحة،  غري  للتغذية  الطفل  يعر�س 

املراأة  على  خطًرا  ي�شبح  ال�شيام  اأن  اإذ 

املر�شع والطفل الوليد حني يكون معتمًدا 

بالكامل عليها يف غذائه.

دين  باأن  التذكري  املهم  »من  وقالت: 

اهلل  واأن  ع�شرا،  ولي�س  ي�شر  دين  الإ�شالم 

املراأة  عن  احلرج  رفع  وتعاىل  �شبحانه 

يف  ال�شيام  تعوي�س  ب�شرط  احلامل 

احلمل  فرتة  انق�شاء  بعد  اأخرى  اأوقات 

والر�شاعة«.

د. فرح �لنعيمي

حاالت على 
الحامل تجنب 
الصيام فيها

عدد خاص بمناسبة 
شهر رمضان المبارك

�صارة جنيب:

�ملر�أة �حلامل و�ل�صيام، هل هو �آمن �أم ل؟ 

�صوؤ�ل يتجدد يف كل عام مع �قرت�ب �صهر رم�صان �ملبارك، وجتيب 

و�لولدة  �لن�صاء  �أمر��ض  ��صت�صارية  �لنعيمي  فرح  �لدكتورة  عليه 

و�حلديث  و�صحة،  بخري  و�جلميع  عام  كل  »بد�ية،  وتقول:  و�لعقم، 

عن �صهر رم�صان ينق�صم �إىل �أهمية �ل�صيام من جهة، وخطورته على 

�حلامل من جهة �أخرى«.

May 2018May 2018

5253



May 2018May 2018

5455
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الشيف خولة السيب:
اتبعي حدسك في »المجبوس« 

والتزمي بمقادير الكعكة

مجبوس الدجاج: 
قومي بت�شخني الزيت يف قدر و�شعي الب�شل ثم الثوم والبهارات 

ال�شحيحة بالإ�شافة اإىل الليمون الأ�شود.

)بزار،  التالية  البهارات  مع  بتقليبه  وقومي  الدجاج  اأ�شيفي 

�شنوت، كزبرة، ملح، فلفل اأ�شود، كركم.

اأ�شيفي ماًء مغليا واتركي القدر على نار هادئة حلني �شلق الدجاج.

ثم  جانبا،  و�شعيه  باإزالته  قومي  متاما،  الدجاج  ين�شج  حني 

اأ�شيفي 3 حبات من الطماطم املب�شور اإىل املاء واأ�شيفي امللح، ثم قومي 

بو�شع الرز بحيث يتنا�شب مع كمية املاء.

املاء، قومي بو�شع احلديدة املعروفة حمليا با�شم  اأن يجف  بعد 

»التنكة«، وحطي القدر حتى يجف املاء متاما وين�شج الرز.

الدجاج  ماء  للدجاج قومي بو�شع 3 مالعق كبرية من  بالن�شبه 

بهار  من  بالقليل  الدجاج  بتتبيل  وقومي  زعفران،  لون  مع  امل�شلوق 

وام�شحيه  الأ�شود،  والفلفل  امللح  اإىل  بالإ�شافة  واجللجالن  ال�شنوت 

حتي  العلوية  النار  وافتحي  الفرن  يف  �شعيه  ثم  الزعفران،  بلون 

تتحمر طبقه الدجاج وي�شبح لونه احمر.

والزعفران  الورد  ماء  بالقليل من  بر�شه  الرز قومي  ين�شج  حني 

والدهن اخلالدي اذا تواجد، ثم �شعي عليه الدجاج والبطاط�س املقلية، 

واحكمي اإغالق القدر حتى موعد التقدمي.

كيكة التمر:
 املواد اجلافة

2 كوب طحني جميع ال�شتعمالت

ر�شه ملح 

2 ملعقة �شغرية بكنج بودر 

2 ملعقة �شغرية دار�شني

ن�شف ملعقة �شغرية جوز الطيب )ميكن ال�شتغناء عنه(

)للح�شول على  ماء حار  بكوب  منقوع  النوى  منزوع  كوب متر 

معجون متر( 

 كوب من الزيت 1 

½ ن�س كوب من اجلوز 
3 بي�شات 

1 كوب �شكر 

ن�شف ملعقة �شغرية فانيال 

ن�شف ملعقة �شغرية هيل 

الطريقة:

يخفق البي�س مع ال�شكر والفانيال والهيل ملدة 7 دقائق، ثم ي�شاف 

الزيت والتمر.

تخلط املواد اجلافة مع بع�س وت�شاف تدريجيا اإىل اخلليط مع 

ال�شتمرار يف اخلفق. 

ي�شاف اإىل اخلليط اجلوز ويو�شع يف قالب مدهون بزيت وطحني 

وعلى الفرن ملدة 45 دقيقة اأو �شاعة اأو حتى تن�شج الكعكة متاما مع 

مراعاة اأن تكون درجة حرارة الفرن 160 درجة.

عندما تربد الكعكة ميكن تزيينها )ب�شل�شة التويف اأو الكراميل( 

مالحظة:

طريقة عمل �شل�شة التويف 

اأ�شيفي  ثم  »يتكرمل«  حتى  �شكر  كوب  بو�شع  قومي  النار  على 

اإليه ن�شف كوب من كرمية اخلفق بالتدريج مع ا�شتمرار التحريك ثم 

اأ�شيفي القيمر بالتدريج.

�صارة جنيب:

�لبحرينية  �ل�صيف  تقدم 

�صهلة  قائمة  �ل�صيب  خولة 

�صهر رم�صان  مع  تتنا�صب 

�صهلة  باأنها  تتميز  �لكرمي، 

�أي�صا،  ولذيذة  للمبتدئني 

م��ك��ون��ات��ه��ا  �أن  ك��م��ا 

�أغ��ل��ب  يف  م��ت��و�ف��رة 

وبالإمكان  �ملنازل، 

كمية  يف  �لتحكم 

�ملقادير بالن�صبة 

ل��ل��م��ج��ب��و���ض 

ب���ح�������ص���ب 

�لأفر�د  عدد 

�ل�������ذي�������ن 

�صيك��ون��ون 

م��ت��و�ج��دي��ن 

وقت �لفطور.
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رمضان موسم البحث عن األزياء المتميزة..

مصممات بحرينيات يجددن من 
القطع التقليدية بأسلوب مبتكر

ازياء خلود )5(

�صكينة �لطو��ض:

رم�صان  �صهر  عن  تف�صلنا  قليلة  �أيام 

�مر�أة  كل  تقوم  �ليام  هذه  وخالل  �لكرمي، 

�ملالئمة  �لرم�صانية  �لقطع  عن  بالبحث 

و�لتي  و�ملتجددة  �لرم�صانية  للمنا�صبات 

متيزها عن �لأخريات، فتحتدم �ملناف�صة بني 

لإر�صاء  و�خلليج  �لبحرين  يف  �مل�صممات 

�لزبونة و�إعطائها قطعا متميزة ور��صخة يف 

�لذ�كرة توفر �لر�حة ومو�كبة �ملو�صة يف �آن 

و�حد..

�لبحرينيتني  بامل�صممتني  �لتقت  »�لأيام« 

�للتني  خلف  وخلود  �لفا�صل  هيا  �ل�صابتني 

رم�صان  �صهر  جمموعات  تقدمي  يف  متيزتا 

بقالب خمتلف ومتجدد.

هيا  �ل�صابة  �لبحرينية  �مل�صممة  ترتبع 

�لأندل�ض  ن�صيم  حمالت  �صاحبة  �لفا�صل 

متفرد  ب�صكل  �ملغربي  للقفطان  بت�صميمها 

�ملغربي  بالقفطان  تعلقها  �صر  وعن  وجديد 

�أعرق  من  يعترب  �ملغربي  »�لقفطان  قالت 

�لعامل،  يف  �صهرة  و�أكرثها  �لتقليدية  �لأزياء 

و�أظن �أن �ل�صبب ور�ء ذلك هو ب�صاطة �للب�ض 

رغم �لتفا�صيل �لدقيقة فيه و�حلرفة �ليدوية 

�ملميزة، فالن�صاء يف �خلليج يف�صلن �لقفطان 

يف  رغبتهن  رغم  للرقي،  يرمز  ملا  �ملغربي 

لبد  �أن  �إل  خمتلفة  �أزياء  وجتربة  �لتغيري 

�أزيائهن  �صمن  �ملغربي  �لقفطان  تو�جد  من 

�لرم�صانية«.

عدد خاص بمناسبة 
شهر رمضان المبارك

May 2018May 2018

5657



May 2018May 2018

5859

عدد خاص بمناسبة 
شهر رمضان المبارك

 ال حدود في التصميم
اأما بالن�شبة للتجديد والتغيري قالت »نحر�س دائما على التغيري يف الت�شاميم 

بداأت  اأنني  اإل  الت�شميم،  املغربي حيث ل توجد حدود يف  القفطان  والبتكار يف 

يف ت�شميم اأزياء خمتلفة تخرج عن القفطان املغربي لأنني اأجد يف نف�شي طاقة 

»ن�شمه«  ا�شم  حتت  جديدا  خطا  فاأطلقت  معني،  جمال  على  تنح�شر  ل  اإبداعية 

اعتمدت فيه اأزياء حديثة لكنه ل يخلو من الطابع املغربي يف بع�س الت�شاميم«.

وتابعت»الطريقة التي اأتبعها يف الت�شميم لي�س التطوير من القفطان املغربي 

ولكن ابتكار ت�شاميم وق�شات جديدة واإ�شافة التطريزات املغربية لها، ون�شعى 

دائما اإىل اختيار اأقم�شة واألوان جديدة يف كل مو�شم، وابتكار تطريزات ونق�شات 

حب  يف  اجلمهور  يقع  وهنا  جديدة  ق�شة  حتكي  جمموعة  كل  خمتلفة.  يدوية 

املجموعة ويف حب القفطان املغربي من جديد«.

وعن جمموعتها الرم�شانية قالت»ركزنا يف هذه املجموعة على التطريزات 

يف  تكمن  الأفكار  اأغلب  اأن  كما  والأزهار،  الورد  ر�شمات  اإ�شافات  مع  الهند�شية 

عن  ابتعدنا  ورمبا  عام،  ب�شكل  الت�شميم  يف  الب�شاطة  على  الرتكيز  مع  الأكمام 

ق�شات اخل�شر والأحزمة بكرثة حيث اعتمدنا الق�شة الوا�شعة«.

أقمشة الحرير والقطن للجو الحار
وتطرقت لالأقم�شة التي ا�شتخدمتها يف جمموعتها فقالت»اعتمدنا على اأقم�شة 

الطبيعي حر�شا  والكتان  القطن  واأنواع  منها احلرير  املجموعة  مريحة يف هذه 

اللون  فاعتمدنا  الألوان  اأما  احلار،  للجو  نظرا  لزبائننا  الراحة  توفري  على  منا 

الأبي�س الذي ما زال من اأكرث الألوان الدارجة لهذا املو�شم، يتبعه اللون القحواين 

والبنف�شجي الفاحت والأزرق ال�شماوي«.

�شمن  الأزياء  اأجابت»تختلف  القفطان  لرتداء  واأن�شبها  الأوقات  اأمثل  وعن 

�شحور  اأو  غبقة  تنا�شب  واخرى  عائلي  لفطور  لب�شها  ميكن  قطع  من  املجموعة 

بينما بع�س القطع ميكن ارتداوؤها للعيد«.

اختيار  هو  املجموعة  هذه  مييز  ما  فقالت»اأكرث  املجموعة  مييز  ما  اأهم  اأما 

األوان  باختيار  قمنا  املجموعة  هذه  ولكن يف  هادئة  تكون  األواننا  اأغلب  الألوان، 

جريئة وداكنة بالإ�شافة اإىل قطع مميزة مليئة بالر�شومات اجلريئة«.

وعن م�شدر اأفكارها اخلا�شة بالت�شميم قالت»اأحب الفنون واأع�شق العمارة، 

اأو لوحة فنية، اأخلق ق�شة يف بايل لفتاة  اأفكاري تاأتي من بناية تاريخية  اأغلب 

رمبا تعود لزمن معني اأو تعي�س يف هذا املكان اأو هذه املدينة. احل�شارات املختلفة 

ت�شتهويني ويف بع�س الأوقات رمبا نبتة اأو حديقة تكون م�شدر وحي لف�شتان، 

فاأب�شط الأمور هي قطعة قما�س اأو لون معني ميكن اأن يحدد املجموعة كاملة«.

كركوشة بألوان الغابات االستوائية
الرم�شانية اجلديدة  وحتدثت امل�شممة املتجددة خلود خلف عن جمموعتها 

اأطلقت عليها م�شمى»كركو�شة لرم�شان وعيد 2018«حيث و�شفتها باأنها  التي 

املتناق�شة  الألوان  مزيج  على  الرتكيز  مع  الإ�شتوائية  الغابات  من  م�شتوحاة 

من  الورود  وا�شكال  زخارف  تطبيق  والورود، ومت  احليوانات  لدى  وال�شارخة 

خالل تقنيات جديدة للتطريز وال�شك البارز عن �شطح القما�س. 

على  العام  لهذا  »الرتكيز  اأن  ترى  فهي  العام  لهذا  الدارجة  املو�شة  وعن 

ا�شتخدام  على  تتمركز  واملوديالت  املفتوحة،  الأكتاف  مع  احلديثة  الدراعات 

الطبقات والأو�شحة وق�شات الكلو�س«.

ا�شتخدمت  قالت  ا�شتخدمتها يف جمموعتها  التي  الأقم�شة  لأهم  بالن�شبة  اأما 

»ال�شيفون، القطن، احلرير، واللنن، واجلاكارد، مع ا�شتخدامي لألوان زاهية مثل 

الفو�شي، والأ�شفر الكموين، والخ�شر، والأزرق، والذهبي«.

اأكدت  تف�شل  اأيهما  وعن  للجالبيات  بالإ�شافة  العبايات  خلود  وت�شمم 

تتبعها  اأن  عليها  يجب  قوانني  هناك  لي�شت  لأنه  اجلالبيات  ت�شميم  تف�شل  اأنها 

لت�شميمها وتابعت »يل احلرية يف اختيار الق�شات والألوان والأقم�شة وتقنيات 

والق�شات  لالألوان  قيود  هناك  فطبعا  �شاترة،  بطبيعتها  العباية  ولكن  التزيني، 

والأقم�شة التي ا�شتخدمها لها«.

وعندما �شاألناها عن �شر متيز ت�شاميمها قالت »اأمتيز باأنني اأ�شمم موديالت 

ج�شم  تظهر  وق�شات  اأقم�شة  اختيار  على  الرتكيز  مع  نوعها  من  فريدة  اأنثوية 

كما  اجلودة،  عالية  اأقم�شة  اأ�شتخدم  ودائما  عيوبه،  وتغطي  �شكل  باأجمل  املراأة 

اأنني اأحر�س اأن اأكون متجددة يف كل مو�شم من خالل الق�شات والتقنيات التي 

ا�شتخدمها ملجموعاتي«.

هيا 
الفاضل: 

القفطان 
من أعرق 

األزياء 
التقليدية 

نظرا 
لبساطته 

خلود 
خلف: 

الدراعات 
مفتوحة 
األكتاف 
موضة 

هذا 
الموسم
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التسمم وحوادث السقوط أكثر إصابات األطفال في رمضان

د. القاسم: صيام األطفال صحي
ومحفز على إفراز هرمون النمو البشري

أمراض تمنع األطفال من الصيام
 ويف زحمة هذه املخاوف وال�شتفهامات توؤكد الدكتورة غادة القا�شم ا�شت�شاري 

�شاًرا  لي�س  ال�شوم  اأن  البحرينية  الأطباء  جمعية  ورئي�س  الأطفال  طوارئ  طب 

بال�شحة اإذا مور�س ب�شكل �شحيح، بل هو �شحي ومفيد، كما اأنه من حمفزات اإفراز 

هرمون النمو الب�شري.

الذين يعانون من  التي تقول باأن الأطفال  الدرا�شات  اإن »هناك بع�س  وقالت 

نوبات ال�شرع تقل لديهم النوبات عند اإخ�شاعهم لنظام غذائي حمدد اأو لل�شيام«، 

م�شرية اىل اأن »اإحدى الدرا�شات قد اأكدت اأن ال�شيام يقتل اخلاليا املناعية القدمية 

اجلديدة  اخلاليا  خللق  اجلذعية  اخلاليا  وي�شتخدم  اجل�شم  فين�شط  والتالفة، 

ال�شليمة، كما اأن ال�شيام لفرتات طويلة يخف�س من م�شتويات هرمون ال�شيخوخة 

وتطور الأورام والإ�شابة بال�شرطان«.

واأو�شحت القا�شم اأن »هناك بع�س الأمرا�س متنع الطفل من ال�شيام، خا�شة 

اأمرا�س الكلى، لحتياج الطفل لل�شوائل، وكذلك اأمرا�س ال�شكري وال�شل والأنيميا 

لإحتمالية  بال�شيام  البدء  قبل  الأطفال  ا�شت�شارة طبيب  اىل  داعية  املعدة،  وقرحة 

وجوب عمل بع�س الفحو�شات الطبية قبل ال�شيام.

التدرج يهيئ الجسم للتغيرات الفسيولوجية
واأكدت اأن هناك عوامل عدة يتوقف عليها حتديد ال�شن املنا�شب ل�شيام الطفل، 

فالأمر يتوقف على عدة عوامل، اأهمها: قدرة الطفل البدنية واجل�شمانية على حتمل 

اجلوع والعط�س، مدة ال�شيام، ومدى تدريب الوالدين للطفل على ال�شيام، ليتحمله 

بدنًيا ويعلم فوائده الروحية والدينية.

 واأ�شافت »كما اأن الأطفال يتفاوتون يف ال�شن التي يدركون فيها اأن من حولهم 

اأن  فعليهما  والديه،  وي�شاأل  يدرك  الطفل  بداأ  واإذا  الطعام،  تناول  عن  ميتنعون 

ي�شجعاه على ال�شيام ملدة �شاعة اأو �شاعتني«.

واأ�شارت اىل اأنه »يف�شل اأن يبداأ تدريب الطفل على ال�شيام تدريجًيا من �شن 

7 اأو 8 �شنوات، حتى اإذا بلغ 10 �شنوات و�شل اإىل �شن التكليف ال�شرعي؛ لقول 

وهم  عليها  وا�شربوهم  �شنني،  �شبع  اأبناء  وهم  بال�شالة  اأولدكم  )ُمُروا  الر�شول: 

ال�شوم  اأن  اإل  ال�شوم بال�شالة لأنهما عبادتان بدنيتان،  َع�ْشر…(، وارتباط  اأبناء 

لذا  ال�شيام،  اإجهاد  يتحمل  ل  قد  لكنه  ال�شالة  اأداء  ي�شتطيع حتمل  فالطفل  اأ�شق، 

يكلرّف عند 10 �شنوات«.

اأن يكون ال�شوم تدريجًيا؛  اإنه »يجب  وقالت ا�شت�شاري طب طوارئ الأطفال 

نتيجة  حتدث  التي  الف�شيولوجية  التغريات  ل�شتقبال  اجل�شم  يهيئ  فالتدرج 

لل�شيام، في�شتطيع الطفل ال�شيام دون تعب«.

وتابعت »اأنا عادة اأقرتح التدريج اذا كان الطفل يف �شن ال�شابعة اأن ي�شوم من 

الع�شر حتى املغرب مرتني اأ�شبوعًيا، و يف ال�شن التا�شعة اأن ي�شوم من الفجر حتى 

الع�شر، واأما يف �شن العا�شرة في�شوم 3 اأيام كل اأ�شبوع حتى املغرب«، م�شرية اىل 

اأنه »من الأف�شل عند تدريب الطفل اأن يتم املباعدة بني زمن الوجبات، وعدم تقدمي 

اأي طعام بني الوجبات«.

تجنب اللحوم والمياه الغازية في السحور
م�شرية  وال�شحور،  الفطور  بوجبتي  بالهتمام  الأمهات  القا�شم  ون�شحت 

الإفطار؛ لأن ذلك  البارد مبا�شرة عند  املاء  الطفل ي�شرب  األ جنعل  اأنه »يجب  اىل 

يربك جهازه اله�شمي، ويف�شل تناول ال�شوائل الدافئة مثل ال�شوربة، مع الهتمام 

بال�شوائل والربوتني لتعوي�س ما ُفقد منهما، ويجب اأن يكون الطعام �شهل اله�شم، 

على  الإفطار  وجبة  حتتوي  اأن  يجب  كما  للطفل،  كثرية  اأطباق  تقدمي  عدم  مع 

الكربوهيدرات؛ لتزويد ج�شمه بالطاقة، والربوتينات؛ لتحميه من وهن الع�شالت 

بعد فرتة ال�شيام، وال�شلطة اخل�شراء. اأما احللويات فيمكن تقدميها للطفل بعد 4 

�شاعات من الإفطار، ويف�شل و�شع املك�شرات عليها؛ لأنها حتتوي على ن�شبة عالية 

من الربوتينات والأمالح والفيتامينات«.

واأ�شافت »واأما يف ال�شحور فيمكن اأن حتتوي الوجبة على البي�س اأو الفول مع 

الع�شل، والرتكيز على اخل�شار الطازجة مثل اخليار واخل�س؛ حلفاظهما على املاء 

داخل اجل�شم، والبتعاد عن اللحوم لتجنب الإم�شاك، وميكن ا�شتبدالها بالزبادي مع 

اجلنب الأبي�س، والبتعاد عن الأمالح وال�شكريات؛ لأنها ت�شبب العط�س، والبتعاد 

الطفل  قد ي�شيب  الع�شبي مما  ينبهان اجلهاز  لأنهما  وال�شاي؛  الغازية  املياه  عن 

بالأرق و�شعوبة النوم وبالتايل ال�شعور بالإرهاق اأثناء ال�شيام«.

الطوارئ  ق�شم  يف  »نالحظ  قالت  رم�شان  �شهر  خالل  الأطفال  ا�شابات  وعن 

الليل  من  املتاأخرة  ال�شاعات  الف�شيل يف  ال�شهر  الأطفال يف  اإ�شابات  ن�شبة  زيادة 

ب�شبب �شهر الأطفال مع ذويهم و من اأكرث الإ�شابات �شيوعا هي احلروق، الت�شمم، 

لالأطفال  ال�شماح  بعدم  الأهل  اأن�شح  لذا  الك�شور،  و  اجلروح  و  ال�شقوط  حوادث 

بال�شهر و اأخذ جميع الحتياطات الالزمة للوقاية من هذه الإ�شابات«.

عارف �حل�صيني

�أذهان  توؤرق  فكرة  �لأطفال  �صيام 

بقدوم  و�لأمهات  �لآباء  من  �لكثري 

�لرغبة يف تدريب  �صهر رم�صان، فبني 

قبل  �لتجربة  هذه  على خو�ض  �أبنائهم 

�صحة  على  و�ملخاوف  �لتكليف  �صن 

�لت�صاوؤلت  من  �لعديد  تزدحم  �أبنائهم، 

�لتي تنتظر �لجابات �ملطمئنة.

هل  بال�صيام؟  لأبنائنا  ن�صمح  متى 

هل  ثم  و�لعط�ض؟  �جلوع  يتحملون 

�صحتهم؟  على  خطر�ً  �ل�صيام  ي�صكل 

وما �لطريقة �ملنا�صبة لتهيئتهم خلو�ض 

هذه �لتجربة؟.

عدد خاص بمناسبة 
شهر رمضان المبارك

د. غادة �لقا�صم
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مقهى عبدالقادر..  نكهة الماضي
اأ�شحاب  اأحد  وهو  القادر  عبد  احلاج  يقول 

املقاهي ال�شعبية القدمية يف و�شط �شوق املنامة 

�شواء  ال�شعبية  املقاهي  اأجواء  يع�شق  »اجلميع 

من  اأو  اخلليجني  من  اأو  املواطنني  من  كانوا 

نكهة  هناك  رم�شان  �شهر  يف  الأجانب،  ال�شياح 

الكر�شي  على  اجللو�س  نكهة  عن  تختلف  اأخرى 

العادية وذلك بفعل  الأيام  ال�شوق يف  يف و�شط 

هذا  خالل  املواطنون  يعاي�شها  التي  الأجواء 

ال�شهر الكرمي«.

الزبائن  توافد  كان  ال�شابق  »يف  وي�شيف 

مع  ولكن  رم�شان  �شهر  خالل  اأكرث  املقهى  على 

بدائل  وظهور  ح�شلت  التي  التغريات  موجة 

املقاهي فقد  الرم�شانية وتنوع  خمتلفة كاخليام 

قل الإقبال نوعا ما«.

وتابع »وعلى الرغم من ذلك اإل اأننا ل نزال 

ن�شتعد ل�شتقبال ال�شهر الكرمي ون�شر على فتح 

هذه  يع�شقون  الذين  املخل�شني  لزبائننا  املقهى 

خالل  املقهى  اأن  اىل  م�شريا  اجلميلة«،  الأجواء 

وبع�س  ال�شاي  تقدمي  على  يقت�شر  ال�شهر  هذا 

امل�شلوق  كاحلم�س  اخلفيفة  ال�شعبية  الوجبات 

»النخج«.

الأ�شيلة  ال�شعبية  املقاهي  مييز  »ما  وقال 

اأنها ل حتتاج لتغيري  عن بقية املقاهي احلديثة 

يف  واأنها  الف�شيل  ال�شهر  ل�شتقبال  ديكوراتها 

الزمن  ذلك  تاأ�شي�شها يف  منذ  تتغري  مل  ال�شا�س 

القدمي ل من حيث ما تقدمه من وجبات ول من 

جانب ال�شكل واملكان والأجواء«.

وجبات متنوعة حتى السحور
جهينة  مقهى  من  اهلل  رحمة  احلاج  ويقول 

ال�شعبي »مقهى عبدالرحيم« و�شط �شوق املنامة 

اإن »املقهى يفتح يف �شهر رم�شان من بعد وجبة 

الفطور وحتى وجبة ال�شحور عند الواحدة ليال، 

وذلك لن هناك بع�س من الزبائن ممن يف�شلون 

وجبة خفيفة لل�شحور«.

تختلف  ول  متنوعة  وجبات  »نقدم  وتابع 

عن التي نقدمها يف كل يوم مثل الباجله والنخج 

الطمام  املقلي وبي�س  للبي�س  ووجبات متنوعة 

بالإ�شافة اىل الروب البلدي الذي نعده يف املقهى 

ووجبة الكبدة وال�شاي«.

�شهر  خالل  جدد  زبائن  »ن�شتقبل  وي�شيف 

زبائننا  اأن  كما  املعتادين،  الزبائن  غري  رم�شان 

املواطنني  على  يقت�شرون  ل  الف�شيل  ال�شهر  يف 

الذين  اأخوتنا اخلليجيني  بل ن�شتقبل العديد من 

ال�شياح  جانب  اىل  الأجواء  هذه  اىل  يحنون 

الأجانب الذين يق�شدون هذه ال�شوق«.

بتاريخ  النا�س  ارتباط  اأن  اهلل  ويوؤكد رحمة 

عا�شها  التي  اجلميلة  الأيام  وبتلك  البحرين 

وهو  الزبائن  جلذب  الأكرب  العامل  هو  الأجداد 

اأي�شا يف ا�شتمرار عمل املقهى لنحو 50  ال�شبب 

عاماً م�شت.

الثريد والهريس في دانة الطواويش
يف  الطواوي�س  دانة  مقهى  �شاحب  واأما 

»ا�شتعداداتنا  اإن  فيقول  بو عبداهلل  املنامة حممد 

ملا  وذلك  العام،  لهذا  خمتلفة  الف�شيل  لل�شهر 

قبل  من  وارتياح  الإقبال  يف  تزايد  من  مل�شناه 

املواطنني وال�شياح ملا نقدمه«.

وجبات  قائمة  و�شع  على  »نعمل  وي�شيف 

املقهى  يقدمها  التي  الوجبات  �شمن  جديدة 

�شنقدم وجبة  اذ  رم�شان،  �شهر  ل�شتقبال  وذلك 

لل�شلة  بالإ�شافة  واللقيمات  والهري�س  الرثيد 

اىل  الزعفران  �شراب  مثل  ال�شعبية  وامل�شروبات 

جانب بع�س احللويات ال�شعبية الرم�شانية مثل 

املحلبية وال�شاقو«.

وتابع »اأكرث زبائننا هم من املواطنني الذين 

بهل  تتميز  التي  الرتاثية  الأجواء  يع�شقون 

والأجانب  ال�شياح  اإىل  اإ�شافة  املقهى  ديكورات 

الذين ياأتون للتعرف على ما تتميز به البحرين 

نتوقع  رم�شان  �شهر  ويف  وتقاليد،  عادات  من 

اأجواء  من  الف�شيل  ال�شهر  لهذا  ملا  متزايدا  اقبال 

خمتلفة عن بقية ال�شهور«.

عارف �حل�صيني:

رغم �لزخم �لكبري و�لفخامة وتنوع �لوجبات يف �ملقاهي �حلديثة و�لفنادق، 

�أنه يبقى  ورغم كرثة �لرب�مج يف �ل�صهر �لف�صيل يف �خليام �لرم�صانية، �ل 

للوجد�ن  �لطبيعية  �لكيمياء  مع  �ملتناغم  �لأ�صيل  �صحره  �ل�صعبية  للمقاهي 

�لوطني وذ�كرة �لن�صان يف �لبحرين.

هذه �ملقاهي �ل�صعبية ما ز�لت حتافظ على بريقها رغم مناف�صة كربيات 

�لفنادق لها، ول ز�ل �لعديد من �ملو�طنني يف�صلون �لتجمع و�صط �أزقة �صوق 

�ملنامة، حيث يقلبون �أور�ق �لذكريات وحكايات �لزمن �جلميل.

ت�صوير: ح�صن قربان

مقهى د�نة �لطو�وي�ض

مقاهي �صوق �ملنامة ما ز�لت حتافظ على بريقها

مقهى عبد�لقادر

مقهى عبد�لرحيم

المقاهي 
الشعبية في 
رمضان مالذ 
عشاق الزمن 

الجميل
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وجبة إفطار وغبقة ال تضاهى في الخيمة الرمضانية

تتاأهب قاعة البحرين يف الفندق لتتحول اإىل خيمة رم�شانية اأنيقة، ما يخلق 

اأجواء دافئة وجذابة، حيث ميكن لل�شيوف ال�شتمتاع بوجبة الإفطار اأو الغبقة 

التنفيذي  وال�شيف  كيم،  هيونغيو  التنفيذي  ال�شيف  من  كل  قام  وقد  التقليدية. 

للحلويات عماد بوكلي، باإعداد قائمة طعام فريدة حافلة باأ�شهى الأطباق العربية 

والعاملية الكفيلة باإر�شاء جميع الأذواق.

يتم تقدمي متر اخل�شري من بتيل لالإفطار مع جمموعة من الع�شائر الرم�شانية 

وت�شكيلة منوعة من ال�شوربة. وميكن لل�شيوف اختيار ما ي�شتهون من اأ�شناف 

ي�شمان  اللذين  وال�شلطة  ال�شو�شي  ركني  جانب  اإىل  وال�شاخنة،  الباردة  املازة 

الرئي�شية من  الأطباق  الوجبات اخلفيفة. كما ميكنهم تناول  جمموعة لذيذة من 

العامر باأطايب الطعام وحمطات الطهي احلي املخ�ش�شة، مع جمموعة  البوفيه 

اللبنانية  املاأكولت  اإىل  بالإ�شافة  التقليدية،  البحرينية  املاأكولت  من  وا�شعة 

والهندية والرتكية والعاملية. وتكتمل هذه املاأدبة بركن خم�ش�س للطاجن املغربي 

والك�شري،  الآ�شيوية  املاأكولت  ق�شم  اإىل  اإ�شافة  الطازجة،  املعكرونة  وحمطة 

الغنية مبجموعة متنوعة من التوابل اللذيذة. اأما حمبو احللى ف�شيجدون الكثري 

املاأكولت  األذ  من  ت�شكيلة  يت�شمن  والذي  احللويات،  بوفيه  يف  به  لال�شتمتاع 

واأطباق التحلية بالإ�شافة اإىل نافورة ال�شوكولتة.

يتم تقدمي الإفطار منذ غروب ال�شم�س حتى ال�شاعة 8:00 م�شاًء، وذلك من 

17 مايو اإىل 15 يونيو بقيمة )26 ديناًرا بحرينًيا فما فوق(.

يتم تقدمي الغبقة من ال�شاعة ٩:00 م�شاًء حتى 2:00 �شباحاً، وذلك من 17 

مايو اإىل 15 يونيو بقيمة )28 ديناًرا بحرينًيا فما فوق(.

ليلة القرقاعون
الفندق  �شي�شت�شيف  املبارك،  رم�شان  �شهر  من  ع�شر  اخلام�س  اليوم  يف 

متنوعة  ال�شتمتاع مبجموعة  لهم  لل�شغار، حيث ميكن  باملرح  مفعمة  احتفالية 

احلناء  احللوى ور�شم  البحث عن  ذلك  امل�شوقة، مبا يف  الرتفيهية  الأن�شطة  من 

والفنون واحلرف اليدوية، ف�شالً عن الغناء مع فرقة تقليدية ورواية الق�ش�س. 

مع  زي  اأف�شل  اختيار  �شيتم  حيث  قرقاعون،  اأزياء  عر�س  احلدث  �شي�شمل  كما 

�شيح�شل  كما  الأ�شرة.  اأفراد  جلميع  جمانية  غداء  ق�شيمة  على  الفائز  ح�شول 

امل�شاركون على �شهادة مل�شاركتهم يف هذا احلدث الثقايف الفريد.

الفعاليات الخاصة وفعاليات المجموعات من 
الشركات
الأمثل  اخليار  البحرين  خليج  فور�شيزونز  فندق  يف  الكربى  القاعات  تعد 

رم�شان. وميكن  ال�شركات يف  وفعاليات  اخلا�شة  املنا�شبات  من  كل  ل�شت�شافة 

لقاعة البحرين ا�شتيعاب ما ي�شل اإىل 450 �شخ�شاً يف رحابة تامة، حيث �شيقوم 

اأو  الإفطار  لتناول  ت�شاهى  ل  جتربة  بابتكار  الفندق  يف  الطعام  خدمات  فريق 

خ�شو�شية،  اأكرث  جتمع  ل�شت�شافة  يتطلعون  الذين  لأولئك  وبالن�شبة  الغبقة. 

وفًقا  تن�شيقها مبرونة  التي ميكن  الأ�شغر  امل�شاحات  من  الفندق جمموعة  يقدم 

مع  لتتنا�شب  رم�شان  بوفيه  خيارات  جميع  ت�شميم  ومت  حمددة.  ملتطلبات 

تف�شيالت ال�شيوف، ما ي�شمن اأم�شية دافئة ل تن�شى للجميع.

»باي فيو الونج«
امل�شروبات  من  لذيذة  مبجموعة  وال�شتمتاع  ال�شرتخاء  لل�شيوف  ميكن 

املنع�شة يف ردهة »باي فيو لوجن«، مبا يف ذلك القهوة الطازجة وال�شاي العطري 

والع�شائر اللذيذة. ومتتاز ال�شالة الأنيقة باإطاللة بانورامية على خليج البحرين 

واأفق مدينة املنامة اخلالب، وتفتح اأبوابها ل�شتقبال ال�شيوف كل ليلة من غروب 

ال�شم�س حتى ال�شاعة 1:00 �شباحاً طوال ال�شهر الكرمي.

»برانش« عيد الفطر في مطعم »بحرين باي كيتشن«
ولختتام ال�شهر الف�شيل والحتفاء بحلول عيد الفطر املبارك، يدعو الفندق 

ال�شيوف لربان�س عيد الفطر الفاخر يف مطعم »بحرين باي كيت�شن«، وذلك و�شط 

يونيو، وميكنهم  اأيام 16 و17 و18  يقدم  والذي  والدفء،  احلفاوة  اأجواء من 

ال�شتمتاع مبجموعة وا�شعة من اأطباق البوفيه، اإىل جانب حمطات الطهي احلي 

ديناًرا   28( مقابل  الربان�س  وجبة  وتتوفر  احللويات.  من  مغرية  وجمموعة 

بحرينًيا فما فوق( مع م�شروبات غازية، ومقابل )38 ديناًرا بحرينًيا فما فوق( 

مع ت�شكيلة من امل�شروبات والع�شائر املنع�شة.

عروض اإلقامة في العيد
احلجز  عند  الغرف  اأ�شعار  على  من خ�شم %25  ال�شتفادة  لل�شيوف  ميكن 

م�شبقاً قبل 14 يوًما على الأقل قبل الو�شول. وت�شمل الإقامة ت�شكيلة وا�شعة من 

اأن�شطة املنتجع املجانية مت�شمنة يف �شعر الغرفة.

ال�شتمتاع  الأقل  على  ليلتني  لالإقامة  يحجزون  الذين  لل�شيوف  ميكن  كما 

بخ�شم 20% على اأ�شعار الغرف مع باقة مالذ البحرين. وميكن للزوار ا�شتك�شاف 

الأ�شواق التقليدية وم�شرح البحرين الوطني ال�شهري اأثناء تعرفهم على املدينة، اأو 

جمرد ال�شرتخاء يف ال�شبا اأو يف الأجنحة وغرف الفندق الفاخرة.

ات�شل  املبارك،  الفطر  اأو عيد  الف�شيل  حلجز جتربة ل تن�شى ل�شهر رم�شان 

اليوم بفندق فور�شيزونز خليج البحرين على )٩73( 1711 5000.

 %10 خدمة  لر�شوم  وامل�شروبات  الأطعمة  على  الأ�شعار  جميع  تخ�شع 

ول�شريبة حكومية %10.

فندق »فورسيزونز خليج البحرين« يحتفي
بحلول شهر رمضان المبارك مع ضيوفه الكرام

الفندق الفاخر 
في قلب 
العاصمة 

يعد الضيوف 
بمجموعة 

ال مثيل لها 
من تجارب 

تناول الطعام 
وعروض 

العطالت 
الموسمية 

طوال الشهر 
الفضيل

لطاملا �رتبط �صهر رم�صان �ملبارك باجتماع �لأهل و�لأ�صدقاء و�لأحباب مل�صاركة �لأوقات �ملميزة وكتابة ذكريات ل تن�صى. و�حتفاًء 

بروح �ل�صهر �لف�صيل، ك�صف فندق فور�صيزونز خليج �لبحرين عن جمموعة من جتارب تناول �لطعام �ملبهجة، وعرو�ض �لعطالت 

�ملو�صمية، وهو يعد �ل�صيوف بتقدمي خدمات �ل�صيافة �لعربية يف �أبهى �صورها طو�ل �صهر رم�صان �لكرمي.
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وبداأ حديثه قائالً: »من املمكن ممار�شة الريا�شة قبل الإفطار وبعد الإفطار، وميكن حتديد ذلك من خالل حدة 

الريا�شة فاإذا كانت الريا�شة التي يرغب يف ممار�شتها تتطلب جمهوداً عالياً يف�شل ممار�شتها يف وقت قريب من 

الإفطار وعليه عدم النتهاء من ممار�شة الريا�شة بوقت يفوق �شاعتني اىل 3 �شاعات قبل الإفطار حيث انه يحتاج 

لتناول الطعام بعد ممار�شة الريا�شة ذات املجهود العايل، اما اذا كانت الريا�شة على �شبيل املثال ريا�شة امل�شي فمن 

املمكن ممار�شتها يف اأي وقت ويعتمد ذلك على �شحة ال�شخ�س، فاإذا كان ال�شخ�س �شليم ول يعاين من اأية م�شاكل 

�شحية فمن املوؤكد ممار�شتها قبل الإفطار اأو بعده، ال ان ممار�شة الريا�شة قبل الإفطار نهاراً اأن�شب وذلك لل�شاعة 

البيولوجية باجل�شم فخالل النهار تكون اإفرازات اجل�شم تختلف عن الليل وت�شاعد ال�شخ�س على احلركة ويف الليل 

ينتج اجل�شم هرمونات ت�شاعد على الراحة«.

وتابع: »ميكن ممار�شة جميع الريا�شات والتي من املمكن ال�شتفادة منها حيث انها ت�شهم يف حتقيق �شحة 

كما  م�شاكل �شحية  لعدم وجود  النتباه  ليالً، ولكن يجب  اأو  نهاراً  �شواء  �شهر رم�شان  اأكرب خالل  ب�شكل  اف�شل 

ذكرت«.

واأ�شاف: »جميع التمارين الريا�شية ممكن ممار�شتها من قبل الن�شاء والرجال، ال ان هناك معلومة عامة تفيد 

باأن الن�شاء بحاجة لرفع الأثقال ب�شكل اأكرب من الرجال لتجنب الإ�شابة مبر�س ه�شا�شة العظام يف امل�شتقبل، وميكن 

ممار�شة ريا�شة رفع الأثقال قبل موعد الإفطار باأربع اأو خم�س �شاعات ولكن يجب عدم ال�شغط على اجل�شم 

وممار�شتها بحدة، ومن يرغب يف بناء ع�شالت يف ج�شده عليه ممار�شة ريا�شة رفع الأثقال يف اأوقات قريبة 

من موعد الإفطار ليتمكن من تعوي�س ما فقده ج�شمه خالل فرتة ق�شرية وبالتايل �شيتمكن من بناء ع�شالت 

بج�شمه، ومن املهم مراعاة عدم زيادة حدة التمرين ب�شكل مفاجئ بل على ال�شخ�س تعويد ج�شمه على وزن 

معني وبعد فرتة من الزمن ميكن له زيادة حدة التمرين«.

واختتم حديثه باحلديث عن الأطعمة املنا�شبة ملن ميار�س الريا�شة خالل �شهر رم�شان املبارك قائالً: 

املثال  �شبيل  وعلى  امل�شنعة،  غري  ال�شحية  الأطعمة  هي  ال�شخ�س  يحتاجها  التي  الطعمة  عام  »ب�شكل 

الد�شم  منزوعة  اأو  الد�شم  قليلة  الألبان  هي  لها  الإ�شارة  املمكن  من  التي  امل�شنعة  الأطعمة  من 

حيث انها خ�شعت لعمليات كيميائية، ومن املهم خالل �شهر رم�شان تناول ال�شخ�س لكميات 

كافية من الأطعمة الغري م�شنعة والتي حتتوي على الربوتني، الدهون والكربوهيدرات، كما 

ين�شح عند بداية الإفطار تناول التمر يف البداية لأنه ي�شهم يف ارتفاع هرمون الإن�شولني 

ال�شيام،  الطعام بعد ق�شاء �شاعات طويلة يف  امت�شا�س  باجل�شم وي�شاعد على 

املنا�شب، فعدم احل�شول على مقدار  الطعام  تناول كميات كافية من  ويجب 

الع�شالت  يف  خل�شارة  اجل�شم  تعري�س  املمكن  من  الطعام  كافٍ    من 

بدلً  من الدهون، فهناك فوائد عديدة للع�شالت منها دعم املفا�شل 

والقوام«.

مدرب �للياقة 

�لبدنية

طالل نبيل

ح�صني �ملرزوق:

مع �قرت�ب دخول �صهر رم�صان 

�ملبارك ي�صبح لدى �لعديد من 

�لأ�صخا�ض رغبة يف ممار�صة �لريا�صة 

بغر�ض �حلفاظ على �صحتهم وخل�صارة 

بع�ض �لوزن، ويت�صاءل �لكثريون عن 

�لوقت �لأف�صل ملمار�صة �لريا�صة �ثناء 

�ل�صيام �و بعد �لإفطار؟، لالإجابة على 

هذ� �لت�صاوؤل �لتقينا مبدرب �للياقة 

�لبدنية طالل نبيل �لذي �طلعنا على 

�ف�صل �لأوقات ملمار�صة �لريا�صة خالل 

�صهر رم�صان فكان �للقاء على �لنحو 

�لتايل:

مدرب اللياقة البدنية طالل نبيل:
من الممكن ممارسة الرياضة قبل اإلفطار وبعده.. 

ويمكن تحديد ذلك بحسب حدة التمارين

جميع 
الرياضات 

مفيدة خالل 
شهر رمضان

النساء بحاجة 
لرفع األثقال 
بشكل أكبر 

من الرجال 
لتجنب 

اإلصابة بمرض 
هشاشة 

العظام في 
المستقبل
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من خالل تقديم الخير في شهر الخير.. شباب: 

رمضان موسم العمل التطوعي
وهدفنا نيل األجر المضاعف 

سعادة وفرح
اأن التطوع من الأمور  عبدالعزيز الق�شري يوؤكد 

اجلانب  بتنمية  يقوم  اإذ  ال�شباب،  حياة  يف  املهمة 

بالقيم  ويرتقي  الفرد،  لدى  وال�شلوكي  الأخالقي 

خ�شاله  له  التطوع  اأن  مبيرًّنا  باملجتمع،  الأخالقية 

�شهر  خالل  التطوع  عن  ناهيكم  الكبرية،  وثماره 

من  ن�شتطيع  تعورّ�س  ل  فر�شة  يعد  الذي  رم�شان 

القيم  التطوعي وغر�س  العمل  خاللها تعزيز مكانة 

الإيجابية يف املجتمع.

باتوا  اليوم  ال�شباب  من  العديد  اأن  واأو�شح 

احل�شول  يف  طمًعا  وذلك  ع؛  التطورّ على  يتهافتون 

ال�شيام  �شاعات  على  والق�شاء  والثواب  الأجر  على 

مبا هو مفيد ونافع لهم، وكذلك احل�شول على قدر 

من ال�شعادة ور�شم الب�شمة والفرح على كل َمن يرى 

ع  املتطورّ به  يقوم  الذي  والراقي  ال�شامي  املنظر  هذا 

خدمة لالآخرين وللمجتمع عموًما.

ع  اإىل التطورّ من جانبه يدعو ال�شاب حممد علي 

خالل �شهر رم�شان خا�شة؛ ملا له من ف�شل عظيم، 

اإذ تقدمي العون وامل�شاعدة لالآخرين من الأمور التي 

ع ل ي�شاعد  يدعونا اإليها �شهر ال�شيام، كما اأن املتطورّ

جليلة  خدمة  نف�شه  اإىل  يقدم  واإمنا  فقط،  الآخرين 

وقدًرا من ال�شعادة النف�شية وحبرّ النا�س له.

واأو�شح اأن اأي �شاب يبحث عن ال�شعادة والر�شا 

النف�شي عليه التوجه اإىل القيام بالأعمال التطوعية؛ 

ملا لها اأثر بالغ على النف�س وال�شعور بال�شعادة يف 

كل مره نقدم م�شاعدة اأو عوًنا اإىل الآخرين بال مقابل، 

وما ننتظره هو الثواب والأجر ور�شا الآخرين فقط.

سباق تطوعي
ويجد جمال �شامل اأن التطوع له متعته اخلا�شة، 

العام  منذ  التطوع  يف  النخراط  على  حر�س  لذلك 

2012، واأ�ش�س بعد ذلك عدة فرق تطوعية؛ لإميانه 

التام باأن التطوع ير�شخ الطاقات ال�شبابية يف اأعمال 

ا، لفًتا  مفيدة تخدم ال�شاب نف�شه وتخدم وطنه اأي�شً

اإىل اأن لالأعمال التطوعية مردوًدا اإيجابًيا يف الق�شاء 

على الظواهر ال�شلبية التي قد يقع بها ال�شاب.

قائالً:  اأفاد  �شهر رم�شان،  التطوع خالل  وحول 

يف  والثواب  الأجر  ك�شب  نحو  ت�شابق  يف  »اجلميع 

متطوعني  من  اجلميع  تهافت  نرى  اإذ  ال�شهر،  هذا 

وموؤ�ش�شات خريية على اإقامة حمالت )اإفطار �شائم(، 

مبيرًّنا  والأ�شواق«،  الطرقات  اأو  امل�شاجد  يف  �شواء 

الفعاليات  اإقامة  نحو  رم�شان  يف  ال�شباب  ن�شاط 

الرم�شانية املختلفة.

حصد األجر 
فتوؤكد على  اإقبال دروي�س،  الراأي  وتوافقهم يف 

اأهمية العمل التطوعي كونه يك�شب املتطوع مهارات 

يتطوع  عندما  خا�شة  باإن�شانيته،  وي�شعره  عديدة 

�شهر  خالل  الآخرين  وم�شاعدة  اهلل  مر�شاة  ابتغاء 

رم�شان، كالتطوع بتقدمي وجبات الإفطار اأو تنظيف 

امل�شاجد اأو تقدمي املاء والتمر وقت الإفطار، وغريها 

من الأمور التطوعية املعنية ب�شهر رم�شان.

ول  للجميع،  متاح  التطوع  باب  اأن  اإىل  وت�شري 

ي�شرتط اأن يكون التطوع �شمن جمعية اأو موؤ�ش�شة، 

باأعمال  القيام  فردي  ب�شكل  �شخ�شًيا  فيمكننا 

اأو تقدمي  ال�شائمني  اإىل  الإفطار  تطوعية، مثل تقدمي 

يف  الإ�شهام  حتى  اأو  املحتاجني،  اإىل  والك�شاء  املال 

تقدمي موائد الرحمن اأو �شلة اخلري، اإىل جانب زيارة 

مري�س ودور امل�شنني ودور الأيتام، اأو جمع املالب�س 

والألعاب  الدرا�شية  والكتب  والأدوية  القدمية 

واملجالت والكتب القيمة لتوزيعها على املحتاجني.

تنمية للشخصية 
�شبيل  التطوعي  العمل  اأن  ال�شجار  علي  ويرى 

وح�شد  والأخالقي  النف�شي  الرقي  نحو  ال�شاب 

العديد من الإيجابيات وتنمية ال�شخ�شية، فما بالكم 

على  الربكات  تنزل  اإذ  اخلري،  �شهر  خالل  بالتطوع 

كل من يقدم خرًيا خالل ال�شهر، واملتطوع الذي يقدم 

يح�شد  اأن  بد  ل  مقابل  بال  الآخرين  مل�شاعدة  نف�شه 

اأجًرا وثواًبا هذا ال�شهر.

ي�شعر  التي  وال�شعادة  الر�شا  حالة  وي�شف 

�شهر  خالل  تطوعي  عمل  باأي  يقوم  عندما  بها 

كلمة  مقابل  يف  ال�شنة،  �شهور  من  وغريه  رم�شان 

وتعزز  بالثقة  ت�شعره  عليها  يح�شل  وامتنان  �شكر 

النف�شية، وجتعل حلياته هدًفا وا�شح  الراحة  لديه 

وانتظار  لالآخرين  النف�س  وبذل  تقدمي  املعامل، وهو 

الأجر من اهلل.

علي �ل�صجارحممد علي جمال�إقبال

فاطمة �صلمان:

)فَمن َتطّوع َخريً� فهو َخريً� له( من هذه �لأية �ملباركة من �صورة �لبقرة ي�صتمد �ل�صباب �أهمية �لتطوع يف حياتهم �ليومية؛ ملا يت�صمنه 

من خري ل�صاحبه ولالآخرين، فما بالكم بالتطوع خالل �أيام وليايل �صهر رم�صان، فالأجر م�صاعف مرتني، لذلك نرى حر�ض �ل�صباب 

على �لتطوع خالله دون �نتظار �أي مردود مادي يذكر، و��صعني ن�صب �أعينهم �ملردود �ملعنوي �لذي ي�صيف ل�صخ�صيتهم �ل�صيء �لكثري.

يف �ل�صتطالع �لآتي يتحدث جمموعة من �ل�صباب عن �أهمية �لتطوع؛ ملا له من �أثر �إيجابي على �أنف�صهم وعلى �ملجتمع عموًما.

العمل 
التطوعي 

يكسب 
المتطوع 

مهارات عديدة 
ويشعره 

بإنسانيته
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طلبة مغتربون:
أجواء رمضان في البحرين لها طعم خاص 

وجبة واحدة
الأعمال  تخ�ش�س  »اأدر�س  الق�شري:  جليل  اأحمد  الطالب  يقول 

»مان�ش�شرت«  مبدينة  بجامعة»�شالفورد«  واملالية  التجارية 

الربيطانية و�شخ�شيا مل اأق�س اأوقاتا كثرية عند قدوم �شهر رم�شان 

انني منذ  املبارك يف بريطانيا واأعترب ذلك من ح�شن حظي، حيث 

البحرين، لكن  اأيام �شهر رم�شان يف  بداية درا�شتي ق�شيت معظم 

اح�ش�شت  وقد  رم�شان  �شهر  خالل  المتحانات  بع�س  �شادفتني 

والوقت  الطويل  ال�شيام  لوقت  نظرا  �شيامي  اإكمال  يف  ب�شعوبة 

ب�شبب  بالتعب  ي�شعر  ال�شخ�س  يجعل  والذي  لالإفطار  الق�شري 

طول �شاعات ال�شيام، حيث اأنه من ال�شعب تناول وجبتي الإفطار 

وال�شحور نظرا ل�شيق الوقت، فوجبة واحدة تكون كافية وجتعلني 

اأ�شعر بال�شبع فالوقت املخ�ش�س لالإفطار ق�شري جدا مقارنة بوقت 

ال�شيام وقد �شادفتني بع�س الأيام التي مل اأمتكن من ال�شيام فيها 

عودتي  بعد  لحقا  اأق�شيها  جعلني  ما  الإمتحانات  اأيام  خ�شو�شا 

للبحرين«.

رم�شان  ب�شهر  املتعلقة  املحببة يل  لالأطعمة  »بالن�شبة  وتابع: 

هناك العديد من املطاعم العربية املتواجدة يف مدينة »مان�ش�شرت« 

العرب  �شارع  باأنه  ي�شنف  الذي  �شارع»الر�شم«  يف  وحتديدا 

مبدينة»مان�ش�شرت« وعلى الرغم من توافر خمتلف اأ�شناف الأطعمة 

الأهل  عن  البتعاد  لكن  ال�شهر  هذا  خالل  تناولها  نف�شل  التي 

والأ�شدقاء يجعلني اأ�شعر بالوحدة على الرغم من تناولنا لوجبة 

الإفطار معا اأنا والزمالء ولكن يبقى ل�شهر رم�شان طعم خا�س عند 

ق�شائه بالقرب من الأهل والأ�شدقاء، كما اأن مائدة الطعام ل تت�شمن 

العديد من الأطباق كما هو احلال يف البحرين.

اما عن ال�شعوبات التي تواجهه يقول الق�شري: »عامل الوقت 

فوقت  بربيطانيا  هنا  تواجهنا  التي  ال�شعوبات  اأهم  اأحد  يعد 

تناول  عن  نعزف  يجعلنا  ما  ال�شحور  وكذلك  متاأخر  الإفطار 

اجلامعة  يف  باحل�شور  والتزامنا  الوقت  ل�شيق  نظرا  ال�شحور 

�شباحا ووقت ال�شيام ميتد ملا يقارب ال 17 اىل 18 �شاعة يوميا 

وهذا الأمر متعب جدا، ولكن هناك مراعاة للطلبة امل�شلمني حيث 

توفر اجلامعة م�شجدا خا�شا ليتمكنوا من اأداء ال�شلوات اليومية، 

وهناك اأي�شا معاملة خا�شة من قبل جامعتنا حيث قامت باإر�شال 

بريد الكرتوين لإخطارنا مبوعد الإمتحان الذي مت تقدمي موعده 

ليكون قبل �شهر رم�شان حيث كان يف ال�شابق يتزامن مع ال�شهر 

دون  اأهالينا  من  بالقرب  وال�شيام  للوطن  العودة  من  لنتمكن 

�شعوبات«.

إحياء المناسبات
»اأدر�س تخ�ش�س  فقالت:  القيدوم  عبا�س  زينب  الطالبة  اما 

الطب الب�شري بجمهورية ال�شني وحتديدا مبنطقة»وجنو«وحاليا 

�شهر  بات  م�شت  التي  ال�شنوات  اخلام�شة وخالل  ال�شنة  اأنا يف 

الإمتحانات  ت�شبق  التي  الفرتة  مع  تزامنا  ياأتي  املبارك  رم�شان 

للمحا�شرات  احل�شور  على  وزميالتي  اأنا  اعتدنا  لذلك  النهائية 

�شباحا يف اجلامعة ومن ثم نعود لل�شكن لنتمكن من درا�شة ما 

وجبة  واإعداد  بتح�شري  نقوم  وبعدها  املحا�شرة  يف  �شرحه  مت 

وجبة  وجتهيز  لتح�شري  ن�شطر  الأحيان  بع�س  ويف  الإفطار، 

الوجبات  بت�شخني  نقوم  ثم  ومن  يومني  اأو  يوم  قبل  الإفطار 

ثم جنتمع  ومن  الوقت  ل�شيق  نظرا  املغرب  اذان  بعد  وتناولها 

لتناولها ولنتمكن من العودة للدرا�شة حيث اأن بع�س الإمتحانات 

النهائية ت�شادف اأيام �شهر رم�شان املبارك«.

واأ�شافت زينب: »اأفتقد اأفراد اأ�شرتي كثريا، فالطالب املغرتب 

ي�شعر كثريا بالغربة خالل �شهر رم�شان اأكرث من اأي وقت اآخر، 

فهو �شهر اللفة واملودة ول يكتمل اإل بالأجواء العائلية وال�شعائر 

الرم�شانية، كما نفتقد �شوارع وطننا احلبيب والأ�شوات اخلارجة 

من املاآذن التي ت�شدح بالقراآن والأدعية والتي توفر لنا اإنطباعا 

روحانيا، واأي�شا نفتقد اجتماع الأهل على مائدة الطعام وبع�س 

الأطباق اأي�شا حيث اأننا نقوم بتح�شري الأطباق ال�شهلة مراعاة 

للوقت بالإ�شافة لليايل القدر التي يكرث فيها التقرب اىل اهلل وليلة 

هنا  املبارك، ونحن  الفطر  عيد  لإ�شتقبال  والتح�شري  القرقاعون 

الطالبات خلق جو رم�شاين قدر  اأنا وزميالتي  نحاول جاهدين 

امل�شتطاع من خالل الإجتماع لتناول وجبة الإفطار واإحياء ليايل 

القدر وليلة القرقاعون.

�شاعات  زينب:»ت�شل  قالت  تواجهها  التي  ال�شعوبات  وعن 

�شاعات  عدد  مع  يت�شابه  ما  تقريبا وهو  �شاعة  اىل 15  ال�شيام 

جتعل  ال�شني  يف  اجلو  حرارة  ولكن  البحرين،  يف  ال�شيام 

�شعورنا بالعط�س يف اإزدياد بالإ�شافة لعدم توافر املطاعم التي 

تقدم الأطعمة احلالل ما يدفعنا لتح�شري الطعام باأنف�شنا، كما اأنه 

ل يتم مراعاة الطلبة امل�شلمني خالل �شهر رم�شان خ�شو�شا فيما 

يتعلق بالإمتحانات النهائية التي تكون يف نهار �شهر رم�شان اأو 

يف وقت الإفطار ما يجعلنا ن�شعر بالتعب«.

تحضير االفطار حسب االتفاق
من جانبه قال الطالب ح�شني عادل عا�شور: »اأدر�س تخ�ش�س 

يومي  واأق�شي  )�شيان( حتديداً،  ال�شني مبدينة  العام يف  الطب 

خالل �شهر رم�شان يف ال�شني بعد �شالة الظهر، حيث اأقوم ببدء 

الدرا�شة حتى يحني موعد �شالة املغرب، وبعدها نتناول الإفطار 

الذي يتم حت�شريه بح�شب التفاق بيني وبني زمالئي، حيث نقوم 

بتحديد اأيام معينة لكل �شخ�س ليقوم باإعداد وجبة الإفطار فيها، 

ومن بعد النتهاء من الإفطار نعود ب�شكل مبا�شر لإكمال الدرا�شة 

منذ و�شويل  موعده  يتغري  الذي مل  ال�شحور  موعد  حتى يحني 

وذلك  )اجلح(،  البطيخ  لنا  الرئي�شية  الوجبة  وتكون  لل�شني 

تناول  بعد  من  اأخرى  وجبة  لتناول  الكايف  الوقت  لعدم وجود 

�شالة  وبعد  الوجبتني،  بني  الوقت  لق�شر  نظراً  الإفطار  وجبة 

ي�شاهد  من  وهناك  احلديث  اطراف  لتبادل  قليالً  جنل�س  الفجر 

امل�شل�شالت والربامج الرم�شانية«. 

الأطباق  كافة  تناول  من  نتمكن  ل  »طبعاً  عا�شور:  واأ�شاف 

حت�شري  امل�شتطاع  قدر  نحاول  ولكن  ال�شني  يف  الرم�شانية 

الأطباق التي ي�شتهر بها �شهر رم�شان املبارك، كما انني ا�شتاق 

افتقدهم  املبارك  رم�شان  �شهر  يف  ولكن  العام  طوال  لأ�شرتي 

ب�شكل اأكرب، كما افتقد اجواء �شهر رم�شان التي اعتدت عليها يف 

البحرين«.

اأن  وعن ال�شعوبات التي تواجهه، قال عا�شور: »من املمكن 

العام م�شاألة احل�شور يف اجلامعة،  ال�شعوبات هذا  اأكرث  تكون 

فالدوام يف الغالب ي�شل لـ 10 �شاعات، ما يعني ان معظم النهار 

ميتد  كذلك  بالتعب،  ي�شعرنا  قد  الأمر  وهذا  هناك،  ق�شاوؤه  يتم 

وقت ال�شيام ملا يقارب الـ 16 �شاعة ولكن اذا كان ال�شخ�س لديه 

ما ي�شغل وقته فلن ي�شعر بطول هذه ال�شاعات«.

واأ�شاف: »مع حلول �شهر رم�شان املبارك ل يتغري الروتني 

ال�شني بل يبقى كل �شيء، كما هو �شواء من ناحية  اليومي يف 

امل�شلمني  للطلبة  مراعاة  فال يوجد  الدولة،  م�شتوى  اأو  اجلامعة 

خالل �شهر رم�شان املبارك، ول ميكن القول ان هذا الأمر يعترب 

للطلبة  بذلك  قاموا  فلو  والدولة،  اجلامعة  قبل  من  مراعاة  عدم 

ينتمون  الذين  الطلبة  �شائر  مراعاة  ال�شروري  من  امل�شلمني 

منا�شباتهم  مراعاة  وعليهم  الإ�شالمي،  الدين  غري  اأخرى  لأديان 

واحتفالتهم، وهذا الأمر �شعب جداً خ�شو�شاً يف دولة متعددة 

الذين  املدر�شني اجلامعيني  اأن هناك بع�س  ال  كال�شني،  الأديان 

م�شتوى  على  تكون  املراعاة  هذا  ولكن  مبراعاتنا  يقومون 

�شخ�شي«.

ح�صني عا�صورزينب �لقيدوم�أحمد �لق�صري

ح�صني �ملرزوق:

يتميز �صهر رم�صان �ملبارك باأجو�ئه �لفريدة �لتي يجتمع فيها �لأهايل معا يف �ملنا�صبات �لتي متر خالله، 

ففيه حتلو �لجتماعات �لعائلية بل وحتى جتمعات �لأ�صدقاء، �ل �ن بع�ض �لطلبة �ملغرتبني قد يفتقدون هذه 

�لأجو�ء �لد�فئة �لتي لطاملا �عتادو� عليها عند حلول هذ� �ل�صهر، حول هذ� �ل�صاأن حتدثنا مع بع�ض �لطلبة 

للتعرف عن �نطباعاتهم يف كيفية ق�صائهم هذ� �ل�صهر خارج مملكة �لبحرين بعيد� عن �هاليهم وكانت �آر�وؤهم 
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عدد خاص بمناسبة 
شهر رمضان المبارك

نظام غذائي خاص
وبنينَّ اأن هناك »جزءاً ل باأ�س به من املر�شى 

وميكن  معينة  لأ�شباب  بال�شيام  لهم  ي�شمح  ل 

ح�شب  اأق�شام   3 اىل  ال�شكري  مر�شى  ت�شنيف 

طبيعة العالج فاإذا كان العالج يعتمد فقط على 

با�شتطاعتهم  املر�شى  وهوؤلء  ال�شيام  تنظيم 

ال�شيام بل قد يفيدهم اذا كانوا من اأ�شحاب الوزن 

الزائد لن ال�شيام ي�شاعد على تقليل الوزن، اأما اذا 

ان املر�شى من الذين يعتمدون على تنظيم العالج 

وتناول الأقرا�س امل�شاعدة لتخفي�س ال�شكري يف 

ال�شيام  الدم فاإن عدداً كبرياً من هوؤلء ي�شتطيع 

باتباع النظام الغذائي ال�شحيح«.

ولفت الدكتور عبا�س اىل اأنه اذا كان املري�س 

اأن  العالج  يف  الأقرا�س  تناول  على  يعتمد  ممن 

مرة  القرا�س  يتناول  كان  اذا  كالتايل،  تناولها 

واحدة �شباحاً فعليه اأن يتناولها يف رم�شان مع 

وجبة الفطار، اأما اذا كان يتناول الأقرا�س مرتني 

الإفطار  وجبتي  مع  تناولها  اأن  فعليه  اليوم  يف 

جرعات  ثالث  يتناول  كان  اذا  واأما  وال�شحور، 

من الأدوية يومياً فعليها تناولها مرتني يف اليوم 

بعد  وذلك  وال�شحور  الفطور  وجبتي  عند  وذلك 

الرجوع للطبيب.

تعديل الجرعات
باستشارة الطبيب
على  يعتمد  املري�س  كان  اذا  اأنه  اىل  واأ�شار 

عالج الن�شولني وياأخذ احلقنة قبل �شهر رم�شان 

ياأخذها بعد الفطار واأما  اأن  ال�شهر  فعليه خالل 

اذا كان ياأخذ اأكرث من حقنة واحده فعليه تعديل 

بني  تكون  اأن  على  الطبيب  با�شت�شارة  اجلرعات 

وجبتي الفطور وال�شحور.

وقال املدير الطبي ملركز اخلليج التخ�ش�شي 

لل�شكري اإن »ال�شيام ينطوي على خماطر متعددة 

على  املعتمد  الول  النوع  من  ال�شكري  ملر�شى 

الن�شولني اأما النوع الثاين الذي ميكن التحكم يف 

ال�شيام«،  من  باأ�س  فال  عندهم  ال�شكر  م�شتويات 

من  بال�شكري  للم�شابني  »يف�شل  اأنه  اىل  م�شريا 

ال�شيام وذلك  قبل  للطبيب  الرجوع  الأول  النوع 

اأو  ال�شكري  هبوط  فرط  اىل  معر�شون  لأنهم 

ارتفاع ال�شكر«.

م�شاكل  »لتجنب  اأنه  عبا�س  الدكتور  وبنينَّ 

مراقبة  يجب  ال�شيام  عند  ال�شكري  مر�س 

ب�شورة  لأخر  حني  من  ال�شكري  م�شتويات 

ل�شبط  الطبيب  اىل  والرجوع  م�شتمرة ومنتظمة 

النظام  يكون  بحيث  الغذاء  حت�شني  و  اجلرعات 

الغذائي �شحي ومتوازن كما هو مطلوب جلميع 

النا�س وب�شورة خا�شة ملر�شى ال�شكري«.

نصائح مهمة
عدداً  ال�شكري  اأمرا�س  ا�شت�شاري  ووجه 

لالإ�شابة  للمر�شحني  ينبغي  التي  الن�شائح  من 

»اجتناب  منها  رم�شان  �شيام  خالل  بال�شكري 

تناول كميات كبرية من الطعام يف وجبة الفطار 

من  كبرية  ن�شبة  على  حتتوي  اأغذية  تناول  اأو 

الدهون والكربوهيدرات و اأن يبداأ وجبة الفطار 

غنية  تكون  الغذاء  من  �شغرية  كمية  بتناول 

للج�شم  ميكن  والتي  الب�شيطة  بالكربوهيدرات 

كما  احلليب،  اأو  التمر  مثل  ب�شهولة  امت�شا�شها 

المكان  بقدر  ال�شحور  وجبة  تاأخري  ينبغي 

ويف�شل تناولها قبل الفجر مبا�شرة وي�شتح�شن اأن 

حتتوي على اأغذية غنية بالكربوهيدرات املعقدة 

اجل�شم  لأن  واخل�شروات  الكاملة  احلبوب  مثل 

الكربوهيدرات  ي�شتغرق وقتا طويال لكي يه�شم 

اأطول  بالطاقة  مزودا  اجل�شم  يبقي  وهذا  املعقدة 

فرتة ممكنة من النهار«.

اأن  املري�س  على  يتعني  اأنه  عبا�س  وذكر 

كان  اذا  منها  احلالت  من  عدد  يقطع �شيامه يف 

ال�شكر غري منتظم يف حال كونه م�شاباً من النوع 

هناك  اأن  كما  الن�شولني،  على  واملعتمد  الول 

م�شاعفات  الكلوي  الف�شل  مثل  مزمنة  م�شاعفات 

اأنه ينبغي الفطار  الوعية الدموي الكبرية، كما 

ان املري�س يخ�شع لغ�شيل كلى اذا كان �شعيف 

املتكرر  الهبوط  حالت  و يف  الدم  ب�شكر  التحكم 

وغري حم�شو�س به».

صيام المرأة الحامل
فقد  وال�شيام،  احلمل  ل�شكر  بالن�شبة  واأما 

اأو�شح اأنه على الرغم من وجود جدل حول هذا 

احلامل  املر�شى  �شيام  اأن  يعتقد  فاإنه  املو�شوع 

واملراأة  معاً  واجلنني  الأم  على  خطرا  ي�شكل 

لها  ال�شرع يرخ�س  فاإن  اذا كانت حامالً  امل�شلمة 

الفطار يف رم�شان خ�شو�شا اذا كانت تعاين من 

م�شاكل �شحية.

مر�س  يف  التحكم  اأن  عبا�س  الدكتور  وبنينَّ 

ال�شكري يعتمد ب�شكل كبري على تناول الوجبات 

فاإن  لذلك  لالأغذية  ال�شليم  والختيار  ال�شحية 

على  ينبغي  التي  الر�شادات  من  بع�شاً  هناك 

ال�شهر  الغذائي خالل  نظامه  اتباعها يف  املري�س 

ال�شمن  او  الزبدة  زيادة  اجتناب  منها  الف�شيل 

لأطباق الهري�س، احلر�س على تناول 8 اىل 10 

وال�شحور،  الفطار  وجبتي  بني  املاء  من  اأكواب 

اجتناب تناول اأكرث من 3 مترات يف اليوم وذلك 

لن كل مترة متد اجل�شم بنحو 20 �شعرة حرارية 

وحتتوي على ما يعادل ملعقة �شاي من ال�شكر، 

الد�شم  قليلة  احل�شاء  اأطباق  تناول  على  الرتكيز 

املحم�س  الأكل  نحو  املري�س  يتجه  اأن  ويف�شل 

ولي�س املقلي لأنه اأقل ت�شبعا بالدهون.

االعتدال في وجبة اإلفطار
على  ال�شكري  اأمرا�س  ا�شت�شاري  وحث 

 3 او  متره  وتناول  الفطار  وجبة  يف  العتدال 

كمية  وتناول  لنب  كوب  مع  اأق�شى  كحد  مترات 

الكثار  اىل  بالإ�شافة  الن�شويات  من  معتدلة 

وتناول  الدهون  من  والتقليل  اخل�شروات  من 

او  امل�شلوق  الدجاج  او  اللحوم  مثل  الربوتني 

على  حتتوي  والتي  الهري�س  طبخة  اأو  امل�شوي 

نن�شح  التي  الطعمة  من  وهي  معقدة  ن�شويات 

ينبغي  اأنه  كما  معقولة،  بكميات  ولكن  بتناولها 

واحلر�س  ال�شكر  قليلة  امل�شروبات  من  الكثار 

على الكثار من ال�شوائل. 

والن�شاط  الريا�شة  مبمار�شة  يتعلق  وفيما 

�شهر  خالل  ال�شكري  ملر�شى  بالن�شبة  البدين 

رم�شان اأو�شح الدكتور عبا�س اأن«معظم مر�شى 

اأن  ميكنهم  رم�شان  �شهر  ي�شمون  الذين  ال�شكر 

الن�شاط  من  العادية  امل�شتويات  على  يحافظوا 

اجتناب  عام  ب�شكل  امل�شتح�شن  ولكن  البدين 

�شيما  ال�شيام ل  �شاعات  اأثناء  الريا�شة  ممار�شة 

قبل وقت الفطار لأنها قد تكون �شبباً يف ا�شابة 

املري�س بهبوط حاد يف �شكر الدم، م�شريا اىل اأن 

رم�شان  �شهر  يف  الريا�شة  ملمار�شة  وقت  اأف�شل 

اأي بعد �شاعتني من  امل�شائية  الفرتة  يكون خالل 

الفطار.

د. جعفر عبا�ض

عارف �حل�صيني:

يحتاج مر�صى �ل�صكري �ىل �تباع بع�ض من �لن�صائح و�لر�صاد�ت ل�صيام �صهر رم�صان �لكرمي ب�صكل �آمن.

�لتوعية مبخاطر  ت�صبح  �ململكة،  �صكان  �لبحرين 14.7% من  �ل�صكري يف  �مل�صابني مبر�ض  ن�صبة  تبلغ  �لذي  �لوقت  ويف 

�ل�صيام على �ملر�صى �أمر�ً �صرورياً لتفادي �أي �نتكا�صه خالل �ل�صهر �لف�صيل.

��صت�صاري �أمر��ض �ل�صكري و�ملدير �لطبي ملركز �خلليج �لتخ�ص�صي لل�صكري �لدكتور جعفر عبا�ض �أكد �أن معظم مر�صى 

�ل�صكري با�صتطاعتهم �ل�صيام باأمان خالل �صهر رم�صان وذلك عند �تباعهم �لر�صاد�ت �لطبية �ل�صحيحة من �لطبيب.

استشاري أمراض 
السكري د. جعفر عباس:

نوع السكري 
يحدد قدرة 

المريض على 
الصيام
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عدد خاص بمناسبة 
شهر رمضان المبارك

»الفانوس«

بداأت خالل ال�شنوات الأخرية عادة تزيني البيت احتفاًء بال�شهر 

الف�شيل تلقى اهتماًما وا�شًعا من قبل العائالت البحرينية والعربية، 

على  وروحانية  جمالً  ت�شفي  اأن  �شاأنها  من  ب�شيطة  مل�شات  اإن  اإذ 

املكان.

ويعد »الفانو�س« التحفة الأبرز املرتبطة ب�شهر رم�شان املبارك، 

اأنواًعا واأحجاًما خمتلفة  التجارية  العديد من املحالت  وقد عر�شت 

منها، قبل اأ�شابيع من بزوغ هالل ال�شيام.

ل العديد من ال�شيدات اإ�شعال ال�شموع التي تعطي طابًعا  وتف�شرّ

وجدانًيا ين�شجم مع اأجواء ليايل �شهر رم�شان.

النقو�س  ذات  املفار�س  التجارية  املحالت  يف  ا  اأي�شً تنت�شر  كما 

الإ�شالمية الدقيقة واملميزة مع األوانها املبهجة التي تغطي الطاولت، 

التمر  اإىل  بالإ�شافة  العربية،  احللويات  من  وطاب  لذ  ما  ليعلوها 

ا ر�شومات وكتابات فيها  و»دلة« القهوة والفناجني التي حتمل اأي�شً

دللة على �شهر رم�شان، وملن ل يف�شلون هذا النوع، هناك خيارات 

املزيرّنة  تلك  مثل  الظل«  »خفيفة  بطبعات  اأكرث،  �شبابي  طابع  ذات 

بال�شمبو�شة اأو »ال�شربت«.

اإن مبخًرا مذهًبا اأو خ�شبًيا �شي�شفي مل�شة جمالية على الطاولة 

ا، ويعد من ال�شائع تبخري البيت تعبرًيا عن الفرح، وبالتاأكيد ل  اأي�شً

ميكن اإغفال كر�شي امل�شحف.

امل�شيئة  امل�شابيح  غري  من  الرم�شاين«  »الديكور  يكتمل  ول 

التي تكون على �شكلي جنوم وهالل غالًبا، بالإ�شافة اإىل الفواني�س 

»الأحمر«  بلونها  العربية  اجلل�شات  جانب  اإىل  احلجم،  �شغرية 

املعروف.

البحرينية،  والتقاليد  بالعادات  مرتبط  رم�شان  �شهر  ولأن 

القدمي  ال�شعبي  الطابع  ذات  املقتنيات  الأ�شر  من  العديد  ت�شتخدم 

لتزيني اأركان باملنزل، واملجال�س واملوائد، اإذ من املالحظ اأن ال�شفرة 

امل�شنوعة من اخلو�س �شارت ذات قيمة عالية جمدًدا، بالإ�شافة اإىل 

يف  توزع  التي  احللويات  واأ�شناف  املك�شرات  متلوؤها  التي  ال�شالل 

ليلة »القرقاعون«، وهي متوافرة باألوان واأحجام خمتلفة.

وميكن ال�شتفادة من جميع املقتنيات القدمية والنتيكات التي 

�شتكون اإ�شافة لـ»الديكور« اإذا و�شعت بطريقة مرتبة ومنا�شبة.

ا، ميكن تعليق لوحة كتبت عليها اآيات قراآنية، اأو »كل  فكرة اأي�شً

عام واأنتم بخري«.

أيقونة الديكور الرمضاني
تزيين البيوت يلقى اهتماًما متزايًدا من العائالت البحرينية
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