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رمضان المبارك منزلة دينية وخصوصية مختلفة عن باقي أشهر 
السنة لدى كافة المسلمين، فأجواؤه الروحانية وعاداته وتقاليده 

المميزة تبعث الطمأنينة والسكينة في نفوس الكبار واألطفال 
على حد سواء، وهو شهر التسامح والمودة والتقارب وتعزيز العالقات االجتماعية 

التي يحثنا عليها ديننا الحنيف.
إنه شهر الطاعات والعبادات الذي ننتظره لصيامه وقيامه واالحتفاء به لمدة شهر 

واحد ليتضاعف األجر والمغفرة الذي يسعى اليهما كل مسلم، وهو محطة لنسيان 
الخالفات وتعميم صفات المودة والوئام والتراحم بين األهل واألقارب والجيران.

ورغم الفروقات واالختالفات التي طرأت على راهننا ما بين زمن جميل مضى وواقع 
حالي نعيشه بظروفه وتحدياته االجتماعية المختلفة إال أن الجميع في هذا الوطن 

حريص على إحياء تراث هذا الشهر من خالل التمسك بعاداته وتقاليده الحميدة 
المتمثلة في الزيارات العائلية والمجالس الرمضانية واالحتفال بليلة القيرقاعون، 

إضافة الى االهتمام بالشعائر الدينية المعتادة في مثل هذا الشهر الفضيل.
يمر الصائم خالل مدة الصيام الطويلة بفترات من التعب واإلرهاق التي قد تؤثر على 

صحته األمر الذي يستوجب االلتزام ببعض العادات الغذائية الصحية للحفاظ على 
صحة ونشاط الجسم، لذلك قيام الصائم بانتقاء األغذية المفيدة من شأنه أن 

يبعد الكثير من المتاعب واألضرار التي تهدد صحته، ويعد هذا الشهر فرصة ذهبية 
الكتساب ممارسات جيدة وترك العادات السيئة التي تعودنا عليها طوال العام                                                            

إلراحة الجهاز الهضمي وحمايته من األمراض.
في هذا العدد، ننقل لكم إرشادات وتحذيرات خبراء التغذية والصحة من أجل 

اختيار أنواع األطعمة التي ال ترهق المعدة لنصل الى صيام مريح خاٍل من المتاعب 
والمشاكل الصحية التي يمكن تجنبها بقليل من العناية واالهتمام مع التأكيد على 

أهمية ممارسة الرياضة المعتدلة التي تعزز من الصحة البدنية والنفسية.
نتمنى لكم صياًما هنيًئا ومقبواًل، وشهًرا مليًئا بالخير والصحة والعبادة، وأن يعيد 

اهلل هذا الشهر بأيامه ولياليه المباركة بالخير والصحة، وكل عام والجميع بخير 
وعافية وسعادة.

لشهر
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منها المبالغة في شرب الماء وتناول الطعام بكثرة 
 أخطاء غذائية شائعة يقع فيها الصائم خالل رمضان

محمود الشاوي

فاطمة سلمان: 

الصائم خالل شهر رمضان في 
جملة من األخطاء الشائعة 

التي قد تؤثر على تحمله 
للصيام في اليوم التالي من خالل ممارسة 
بعض العادات والممارسات الغذائية ومنها 
االكثار من شرب الماء والسوائل كالعصائر 

وغيرها وقت االفطار والسحور ظًنا بأنها 
تجنبه العطش خالل فترة النهار وهذا 

أمر خاطئ، حيث يجب على الصائم تناول 
كميات من البوتاسيم والمغنيسيوم 

لتجنب جوع وعطش اليوم التالي وهذه 
العناصر توجد في الشوفان والموز 

واالفكادو وغيرها من الفواكه التي تحوي 
على ذلك.

بانوراما التقت اخصائي تعزيز الصحة 
والتغذية ومؤسس برنامج »تعال 

أضعفك« محمود الشاوي الذي انتقد 
الصائم الذي يتعمد شرب الماء والعصائر 
المثلجة ليروي عطشه ويسهم في حرق 

الدهون المتراكمة لديه وبالتالي التقليل 
من وزنه بينما هذا التصرف خاطىء 

ويسبب له ألم البطن وعسر في الهضم 
الى جانب وجع الرأس احيانا كما تؤدي كثرة 

تناول العصائر الى السمنة المفرطة.

يقع

نصائح 
لصيام بدون 

تعقيدات 
صحية:

6
May 2019



7
May 2019

ممارسة الرياضة بعد اإلفطار 
ويؤكد الشواي أن السلوك السليم لمن يرغب في انزال وزنه خالل 

الشهر هو ممارسة الرياضة وخاصة رياضة المشي، مشددا على 
ضرورة وجود شخص مرافق مع اصحاب األمراض المزمنة حين 

ممارسة الرياضة وتجنب رياضة المشي قبل االفطار واالكتفاء بها 
من بعده وذلك تجنبا للتعب ولحصول النوبات القلبية ال سمح 

اهلل.
واشار الى أن تناول كميات كبيرة من الطعام اثناء الفطور سلوك 
غذائي شائع جدا لدى الكثير من الصائمين االمر الذي يسبب لهم 

نوعًا من التخمة والثقل وصعوبة في التنفس واوجاع في البطن 
لذلك على الصائم تجنب هذا السلوك وبدأ فطوره بحبات من التمر 

بعدد فردي او زوجي الى جانب تناول كوب من الماء او اللبن كنوع 
من تحمية او تهيأة المعدة الستقبال الطعام ومن بعدها اداء 

الصالة والرجوع مجددا لتناول الوجبة الرئيسية ويفضل أن تكون 
الثريد، حيث يعتبر وجبة متكاملة بها الخبز واللحم او الدجاج الى 

جانب احتوائها على الخضار المتنوعة والمفيدة للصائم مع ضرورة 
عدم االكثار من تناول الخضار التي تشعره سريعًا بالشبع الى وقت 

السحور وبالتالي يحرم نفسه من المواد الغذائية االخرى والالزمة 
للصائم ومنها تناول الفيتامينات والمعادن التي تجنه الجوع 

الشديد في اليوم التالي من الصيام.
تجنب القهوة والشاي 

كما يشجع الشواي تناول الشوربات المختلفة في وقت الفطور 
والسحور باعتدال الحتوائها على سوائل كثيرة تسهم في ترطيب 

جسم الصائم من اجل ان ال يصاب بالجفاف، داعيًا الى التقليل من 
تناول القهوة والشاي وتعويد الجسم على التخلص من نسبة 

الكافيين قبيل الشهر من اجل ضمان عدم الشعور بدوار الرأس 
وآالمه وتعب الجسم وارتخاء العضالت بسبب نقص الكافيين مرة 

واحدة بشكل مفاجئ خالل رمضان لذلك وجب االستعداد مسبقا 
لذلك.

كما نصح بعدم تناول كميات من الكافيين بعد االفطار وخالل 
السحور النها تسبب كثرة التبول للصائم في اليوم التالي وبذلك 

يفقد السوائل الموجودة بجسمه فيشعر بالعطش وجفاف الحلق 
سريعا، منوهًا كذلك التقليل من المشروبات المحاله التي تسبب 

السمنه وتسهم في ادرار البول سريعا االمر الذي يسبب الجفاف 
والعطش ايضا.

اإلكثار من الشوفان والمكسرات 
كما شجع الصائمين على التقليل من كمية البهارات في مقابل 

االكثار من تناول منتجات االلبان والشوفان والمكسرات والفواكه 
خاصة فترة السحور الى جانب تناول الدجاج المشوي بدال من 

المقلي واالبتعاد قدر االمكان عن الحلويات إال باعتدال من خالل 

تناول صنف واحد في اليوم فقط وبكميات بسيطة جدا ..
وينصح الصائم بعدم اتباع الرجيم خالل رمضان او التقليل من 
تناول الطعام انما االعتدال هو االنسب ووزن الشخص سينزل 

تلقائيًا اول اسبوع من الشهر بواقع 4 كيلوات، وهي نتيجة لفقدان 
سوائل الجسم وبمقدار كيلوين لدهون الجسم، ويمكن زيادة 

االمر من خالل ممارسة الرياضة فقط وليس الحرمان او التقليل 
من الطعام، كما وجه كل من يرغب االستفسار عن اي ممارسات 

غذائية او تتبع النصائح الغذائية الصحيحة خالل رمضان تتبع حسابه 
msalahawai@ الخاص على االنستغرام

 
وجبة إفطار وأسحار مقترحة تتضمن عناصر غذائية مفيدة 

للصائم: 
الفطور: 

تمر 
كوب لبن أو ماء 

طبق رئيسي )االرز او الثريد( 
سلطة 

فاكهة واحدة فقط 
 

بعد االفطار بساعتين يمكن تناول المكسرات وفاكمة اخرى 
وشرب قليل من الشاي او القهوة لمن يرغب 

 
السحور: )يمكن اختيار أحد االطباق التالية(

أو الشوفان الحليب والكورن فليكس  • طبق صغير من 
الى جانب فاكهة واحدة  • روب مع قطعة خبز 

• أرز أبيض وصدر دجاج مشوي 
• ساندويش 

• قليل من المشويات 

تناول كميات كبيرة من الطعام يؤدي إلى التخمة وآالم البطن
تناول الكافيين يفقد الصائم السوائل فيشعره بالعطش 

يجب التقليل من البهارات واإلكثار من منتجات األلبان والشوفان
تعويد الجسم على التخلص من الكافيين قبل بدء رمضان

التقليل من المشروبات المحالة ألنها تسبب الجفاف والعطش
تناول األطعمة التي تحتوي على البوتاسيوم والمغنسيوم لتجنب الجوع في النهار

ضرورة وجود مرافق ألصحاب األمراض المزمنة أثناء ممارسة الرياضة 
توزيع وجبة الفطور على عدة فترات زمنية.
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استشاري أمراض السكر د. جعفر عباس:
بإمكان مرضى السكري 

الصيام إذا اتبعوا اإلرشادات الطبية

تأخير وجبة السحور
ودعا د. عباس الى ضرورة اجتناب تناول كميات كبيرة من الطعام 

في وجبة االفطار او تناول أغذية تحتوي على نسبة كبيرة من الدهون 
والكربوهيدرات، كما أوصى بضرورة بدء وجبة االفطار بتناول كمية صغيرة 

من الطعام مع مراعاة احتوائها على الكربوهيدرات البسيطة والتي يمكن 
للجسم امتصاصها بسهولة مثل التمر والحليب وتأخير وجبة السحور 

قدر االمكان ويفضل تناولها قبل الفجر مباشرة، على ان تضم اصناف 
غنية بالكربوهيدرات المعقدة كالحبوب الكاملة والخضروات الن الجسم 

يستغرق وقت طويل في هضمها، وبالتالي يبقى الجسم مزود بالطاقة 
لفترة أطول خالل النهار.

الرياضة بعد اإلفطار
وشدد على ضرورة ممارسة التمارين الرياضية أثناء صيام شهر رمضان 
ليتمكنوا من الحفاظ على المستويات العادية من النشاط البدني، إال أنه 
يستحسن اجتناب ممارسة الرياضة أثناء ساعات الصيام خصوصا قبل 

وقت االفطار فالرياضة قد تسبب بإصابة المريض بهبوط حاد في سكر 
الدم وعليه يجب مراعاة هذه النقطة ويفضل ان يمارس الرياضة بعد 

االفطار.
وقال: »بإمكان مرضى السكري الصيام بأمان اذا ما قاموا باتباع االرشادات 

الطبية الصحيحة من قبل الطبيب، اال ان هناك بعض المرضى اللذين ال 
يتناسب معهم الصيام ولكن عليهم مراجعة الطبيب المتابع لحاالتهم 

للتشخيص قبل البدء بالصيام«.

أدوية تسبب الجفاف
وحذر د. جعفر عباس من االدوية الجديدة وقال: »على المرضى أخذ الحيطة 

والحذر من االدوية الجديدة التي يتم أخذها عن طريق الفم كونها تسبب 
ادرار للبول والتخلص من السكر عن طريق البول وهذا ما يمكن ان يصيب 

حسين المرزوق:

د. جعفر عباس الطبيب االستشاري بأمراض السكري والمدير الطبي لمركز الخليج الطبي والسكري بعض 
النصائح للمرضى المصابين بالسكر من النوع االول حول الصيام حيث ان الصيام يسبب لهم بعض المخاطر 
لذلك اوصى بضرورة مراقبة مستويات السكر بصورة مستمرة ومنتظمة والعودة للطبيب المختص لضبط 
الجرعات وإعطائهم جدول غذائي صحي متوازن، كما هو الحال بالنسبة للمرضى المصابين بالسكر من النوع الثاني اللذين 

يسهل عليهم ضبط مستويات السكر بالدم.

وجه
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المريض بجفاف شديد اثناء صيامه، لذلك ننصح المرضى بمراجعة 
الطبيب الذي صرف لهم هذه النوعية من االدوية لتقليل الجرعة او 

زيادة شرب السوائل في فترة االفطار حتى ما قبل السحور لتعويض 
الجسم عن فقدان السوائل، كما ان عدم استشارة الطبيب او عدم 

االلتزام بالتعليمات الطبية التي تمنح للمريض عن هذه االدوية 
الحديثة التي تواجدت في مملكة البحرين منذ ما يقارب العام، من 

شأنها ان تصيب المريض بمضاعفات اثناء صيامه لذلك البد من 
مراجعة الطبيب قبل الصيام لتقليل الجرعة او اعطاء المريض نصائح 

حتى ال يصاب بالجفاف الشديد او تغيير نوع الدواء«.
أما فيما يتعلق بالمرضى الذين يأخذون العالج أو الذين يعتمدون على 

تنظيم العالج وتناول األقراص المساعدة لتخفيض السكري في الدم 
فعليهم تناول االقراص مع وجبة االفطار بدال من تناولها صباحا، أما اذا 
كان يتناول األقراص مرتين في اليوم فعليه تناولها مع وجبتي األفطار 

والسحور، واذا كان يتناول ثالث جرعات من األدوية يوميا فعليه تناولها 
مرتين في اليوم وذلك بعد مراجعة الطبيب.

وبالنسبة للمرضى الذين يعتمدون على االنسولين بواسطة الحقنة 
قبل شهر رمضان فعليهم اخذها بعد االفطار، وفي حال كان المريض 

يأخذ أكثر من حقنة واحدة فعليه تعديل الجرعات باستشارة الطبيب 
على أن تكون الحقن بين وجبتي الفطور والسحور.

كذلك النساء المصابات بسكر الحمل فإنه من االفضل تجنب 
الصيام فالشرع يبيح لها ذلك، فصيامهن يشكل خطراً على األم 

والجنين معًا، وعلى المرضى المصابين بالسكر من النوع االول 
االفطار اذا كانت نسبة السكر غير منتظمة لديهم خصوصا المرضى 

المصابون بالنوع االول الذي يعتمد على االنسولين، فالصيام قد 
يصيبهم بمضاعفات مزمنة كالفشل الكلوي وانسداد االوعية 

الدموية الكبيرة.
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من هندسة الطيران 
إلى شيف ناجح 

ومتميز.. 
محمد مرهون: 

وصفاتي 
بسيطة 
وسهلة 

التحضير

فاطمة سلمان: 

الشيف محمد مرهون عشق الطبخ منذ أن كان في عمر الثماني 
سنوات أي بالمرحلة االبتدائية، فقد كان يصنع التكه ويبيعها 

على باب منزله، ومن ثم توالت األطباق والزبائن وهو في المرحلة 
الدراسية ليؤكد أن صعوبات الحياة جعلته يتقن الطبخ بكل أنواعه، 

ولم يحول شغفه هذا من إكمال دراسته الجامعية لينال مرتبة 
الشرف في تخصص هندسة الطيران، إال أن عدم حصوله على عمل 

ضمن تخصصه جعله يجد ضالته في ممارسة هوايته المحبة في 
الطبخ فعمل في عدد من المطاعم المحلية الى أن شارك في 

مسابقة »مطلوب شيف« بتلفزيون أبوظبي ليفوز باللقب، مؤكدا 
أن هذه التجربة كانت بداية انطالقته، فقد تعلم الكثير منها كما 

حصل الدعم والتشجيع الالزم من خاللها ويعتبرها هي المحطة التي 
غيرت مجرى حياته. 

قناة خاصة للطبخ
ويعد مرهون بذلك أول شاب بحريني يفوز في هذه المسابقة التي 

تعتبر األكبر من نوعها على مستوى الوطن العربي الى أن تمكن 
اليوم من افتتاح مطعمه االول، ويسعى الى افتتاح مطعمه الثاني 

قريبًا، كما شارك في عدد من المسابقات المحلية كمحكم 
ومنها مسابقة »تحدي دجاج المزرعة«، ومسابقة »دايت ايدول« التي 

نظمتها وزارة الصحة..
استطاع مرهون مؤخًرا أن يطلق قناته الخاصة في الطبخ بعد أن 

استغرق منه األمر وقتًا طوياًل في االعداد واالنجاز، منوًها أن القناة 
جاءت بعد اصرار متابعيه على معرفة كيفية إعداده لألطباق 

المختلفة، فوجد إطالق القناة خدمة للجميع ولتعريف الناس 
بطريقة التحضير ألطباقه المختلفة.. 

وصفات وأطباق سهلة
وأوضح أن ما يميزه بين كثرة الداخلين في هذا المجال هو بساطة 

وصفاته التي تأتي في متناول الجميع، كما أن لديه قدرة عالية على 
األخذ والعطاء وتقديم أطباق بطرق سهلة وبسيطة، مبينًا أنه 

يعتمد الطبخ بال تعقيد او تكلف وما يقدمه سهل ومنزلي الصنع..
ويشير الى كثير من الصعوبات والتحديات التي واجهته في مشواره إال 

أن ذلك لم يحل بينه وبين تحقيق حلمه، واعتبر كالم الناس سالحًا 
ذا حدين يجب االستفادة منه والتقدم ال التراجع عن االهداف الى حين 

الوصول الى الهدف المرجو..

نصائح شبابية
ونصح مرهون الشباب ممن يخوضون هذا المجال او أي مجال 

آخر يحبونه أال يجعلوا األشخاص المحبطين والسلبين حولهم 
وعدم اإلنصات لهم، وانما السعي نحو تحقيق اهدافهم والتمسك 

بطموحاتهم وتحدي أنفسهم وعدم الخشية من الفشل، وليعلموا 
أن الفشل او الخوف ما هو إال طريق للوصول وتحقيق النجاح..

ومن جانب آخر، أشار مرهون الى أن مائدة رمضان بين األمس واليوم 
لم تتغير كثيراً، فال نزال محافظين على بعض األطباق مع إضافات 

بسيطة جداً، حيث الثريد والقيمات والكباب والهريس سيد الموقف 
في موائدنا بال شك الى جانب بعض األطباق الجديدة والمبتكرة مثل 

الحلويات والمقليات وغيرها..
ويواصل: من المثير أن الناس اليوم أصبحوا أكثر وعيًا من السابق 
ويحرصون على تحضير أطباق سريعة وسهلة وصحية معًا، كما 

أنهم يمارسون الرياضة وال يكثرون من األكل عند اإلفطار، وإن ال زال 
البعض منهم يكثر من األطباق الدهنية إال أنني أنصح بالطبخ الصحي 
من خالل تقديم أطباق الدجاج والسمك المشوي او بالفرن بعيداً عن 

القلي العميق..
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استطالع

شباب: شهر رمضان فرصة 
للعبادة وقضاء األوقات مع األهل

حسين المرزوق:

دخول شهر رمضان المبارك يقوم العديد منا 
بممارسة عادات و سلوكيات تختلف عن سائر األشهر 

األخرى، ففيه تكثر العبادات والزيارات وممارسة الرياضة 
وتجمع األهل حول موائد الطعام فضال عن اكتضاض المساجد 

بالمصلين طوال الشهر الكريم، وايضا يقوم الشباب بالخروج 
مع أصدقائهم للسهر وقضاء اوقات ممتعة، وللتعرف على 

كيفية قضاء الشباب الوقاتهم خالل الشهر المبارك اجرينا هذا 
االستطالع فجاءت آراؤهم على النحو التالي:

حول هذا الشأن قالت دانة الهرمي: »أذهب الى العمل وعند 
عودتي منه اقوم بتالوة القرآن ومن ثم اصلي صالة العصر وبعدها 

آخذ قسطا من الراحة لما يقارب النصف الساعة ومن ثم اقوم 
بممارسة رياضة الجري وبعدها اعود للمنزل لتناول وجبة االفطار 
واجلس مع عائلتي، بعدها اخرج مع مجموعة من البنات للتدريب 
على الدراجات الهوائية وبعدها نعود للمنزل وبذلك ينقضي يومي، 

اما في ايام اجازة االسبوع احاول قضاء وقت اكثر مع عائلتي 
واكثف قراءتي للقرآن واصلي صالة التراويح في المسجد بدال من 

صالتها في المنزل وهذا العام سيكون لدي تدريب لبطولة »آيرون 
مان« بعد صالة التراويح وبذلك ستكون تماريني مكثفة خالل هذا 

العام«.
اما الشاب عبدالرحمن الدوسري فيقول: »خالل شهر رمضان 

المبارك اذهب للعمل في المساء لذلك احاول قضاء وقتي مع 
عائلتي خالل النهار وقبل اذان المغرب احاول ممارسة الرياضة 
وبعدها اعود للمنزل لتناول وجبة االفطار والجلوس قليال مع 

االهل واتوجه مباشرة الى عملي، وبعد االنتهاء من عملنا نقوم انا 
وزمالئي بجلب بعض االطعمة معنا وبعدها اعود للمنزل لتناول 
وجبة السحور، وهكذا اقضي معظم ايام شهر رمضان المبارك، 

صحيح انها متعبة بعض الشيء اال انني استمتع بهذه األوقات 
فشهر رمضان له طابع خاص«.

من جانبها قالت جنان المهدي: »خالل شهر رمضان المبارك 
اتناول وجبة االفطار مع االهل وبعدها ارتاح قليال ومن ثم اتوجه 

لممارسة الرياضة الى جانب ممارسة العبادات الن شهر رمضان 
المبارك شهر الرحمة والمغفرة، وما يميز هذا الشهر التجمع 

مع االهل لتناول وجبة االفطار على عكس االيام العادية التي قد 
يتناول فيها الشخص طعامه لوحده نظرا لاللتزامات المختلفة 

من قبل افراد العائلة، كما احرص على عمل زيارات لالهل البارك 
لهم بحلول الشهر الفضيل«.

وفي ذات الشأن قال محمد فردان: »احرص خالل شهر رمضان 
المبارك على اعطاء كل شي حقه، فالبد من قضاء وقت مع 

عائلتي لتناول وجبة االفطار، واحرص على عدم اكتسابي لوزن زائد 
خالل هذا الشهر نظرا لتعدد االطباق الشهية والحلويات لذلك 

التزم بالذهاب الى النادي الصحي لممارسة الرياضة وايضا اشارك 
ببعض مباريات كرة القدم مع االصدقاء، وايضا ال بد من استغالل 

الفرصة لزيادة العبادات خالل هذا الشهر الفضيل لذلك احرص على 
تالوة القرآن الكريم والتواجد بمجالس الذكر«.

جنان المهدي

دانة الهرميعبدالرحمن الدوسري

محمد فردان

مع
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مطبخ

لبساطة مكوناتها وطرق إعدادها 
 الشيف منال الكواري: 

الحلويات
الشعبية تتربع على عرش 

موائد رمضان 

فاطمة سلمان: 

الحلويات الشعبية الرمضانية التي تعدها ربات البيوت في البحرين مفضلة لدى األسر البحرينية بأجيالها المختلفة 
رغم منافسة الحلويات العصرية التي تعدها المخابز الحديثة وتتنوع أصنافها ومذاقاتها المغرية. 

الشيف منال الكواري صاحبة مطعم دار حمد لألكالت الشعبية تؤكد إقبال الصائمين خالل الشهر الفضيل على 
تناول الحلوى الشعبية ومنها القيمات والخنفروش والساقو وغيرها من االطباق التي باتت تكتسح موائد أفطارهم وأسحارهم.

مبينة أنه رغم وجود أصناف اخرى من الحلويات الجديدة إال أن الحلويات الشعبية ال زالت تتربع على عرش موائد رمضان وترجع سبب 
ذلك الى مدى سهولة مكونات وطرق اعداد تلك الحلويات ناهيكم عن طعمها اللذيذ والخفيف على المعدة، كما ان تلك االطباق 

باتت سمه الشهر الفضيل وتناسب جميع االذواق والميزانيات االسرية ..
وأشارت الى أنه رغم إدخال البعض التعديالت او االضافات الجديدة على وصفات الحلوى الشعبية إال أن الطرق التقليدية في صنع تلك 

الحلويات هو االمر المعتاد للحصول على النكهة البحرينية األصيلة، منوهة ان أغلب اطباق الحلويات اقبااًل عليها خالل شهر رمضان 
هي )القيمات والساقو والخنفروش والعصيدة والخبيص( الى جانب الكباب والبالليط كأطباق شعبية مساندة ..

وتواصل: إن حنين العودة للماضي هو ما يشد أغلب الناس الى طلب تناول هذه الحلويات خالل شهر رمضان وغيره من أشهر العام 
كونها تمنحهم طابع رمضاني ومذاق يذكرهم بعبق التراث ونكهه الماضي وسفرة الجدات ..

وختمت حديثها »ان الحلويات الشعبية رغم بساطتها إال أنها اليوم باتت تنافس الحلويات الحديثة وتزاحمها على موائد رمضان 
وتنعش سوق المطاعم الشعبية كون هذه الحلويات ال زالت مسيطرة وحاضرة وبقوة في وقتنا الحالي، حيث تشكل اليوم أحد 

األولويات الرمضانية للكثيرين لتكون جزء مهم في موائد إفطارهم الرمضانية«.

ال زالت

12
May 2019
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 الساقو 

المكونات: 
1/2 1 كوب سكر 

زيت 
هيل + ماء ورد + زعفران 

4 أكواب ماء مغلي 
1 كوب ساقو )منقوع في الماء لمدة نصف 

ساعة(
الطريقة: 

يحرك السكر )يشفشف( في قدر متوسط 
الحجم حتى يتحول يتكرمل ويتحول لونه 

الى اللون البني، ويتم اضافة الماء عليه ومن 
ثم الساقو ويحرك بين الحين واآلخر مع 

اضافة الزيت وبعد تجانس المكونات يتم 
اضافة الهيل ومنقوع الزعفران وماء الورد 

ويقلب باستمرار لمدة 10 دقائق ويترك اخيرا 
على نار هادئة الى ان يتماسك ويتجانس 

الخليط ويقدم ساخنا او بارد حسب الرغبة ..
 

  معطش 

المكونات: 
خبز رقاق )مقطع الى قطع صغيرة(

هيل + ماء ورد + زعفران 

زيت + زبدة 
الطريقة: 

يخلط خبز الرقاق مع الزيت والزبدة ويحرك 
باستمرار حتى يكسب لون مختلف ويتم 

بعد ذلك اضافة ماء الورد والزعفران والهيل 
والماء ويقلب ويترك على نار هادئة لمدة 10 

دقائق ويقدم بعد ذلك ..
 

العصيدة 

المكونات: 
2 كوب دقيق أسمر 

1/2 كوب زيت + سمن 
2 كوب سكر 

زنجبيل + هيل + دارسين + فلفل اسود 
)كمية حسب الرغبة(

بيض 
5 - 6 أكواب ماء 

 
الطريقة: 

يحرك السكر والدقيق على النار )يشفشف( 
في قدر متوسط الحجم على نار هادئة 

حتى يذوب السكر ويكسب لون أشقر او 
بني ثم يتم اضافة الماء على الخليط الى 

جانب وضع الزنجبيل والدارسين والفلفل 

االسود ويقلب حتى يصبح الخليط متجانس 
خال من الكتل ويترك على نار هادئة لمدة 
ساعة حتى يجهز الى حين اعداد البيض في 
طبق آخر بعد اضافة الزبدة والبهارات عليه 

ويقدم البيض فوق طبق العصيدة وبالهناء 
والعافية ..

 
لقيمات 

2 كوب )طحين فاخر(
2 مالعق زيت 

1/2 روب + 1/2 حبة بطاطس )يخلط في 
الخالط مع بعض(

1 ملعقة شاي خميرة + 1 ملعقة نشا
دبس التمر 

الطريقة: 
في وعاء كبير يخلط الروب مع البطاطس 

ثم يتم اضافة الدقيق والزيت والخميرة 
والنشا حتى تجانس الخليط ثم يترك 

لمدة ساعة في مكان دافىء حتى يتخمر 
العجين ثم تغلى كرات العجين في زيت 

عميق وتقلب حتى تحمر ويوضع بعد ذلك 
في الدبس او الشيرة وتقدم بالعافية مع 
رشة السمسم او الحبة السوداء حسب 

الرغبة.
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تمزج بين الماضي والحاضر 
في تصاميمها الرمضانية

زهراء الموسوي: اللنن والساتان 
والشيفون موضة هذا الموسم 

سكينة الطواش:

المصممة البحرينية زهراء الموسوي صاحبة محل 
»Passion fashion« مجموعة من التصاميم الخاصة 

بشهر رمضان المبارك، وتتنوع هذه التصاميم من العبايات 
والفساتين والقطع الرمضانية المتميزة المشغولة بعدد من النقوش واأللوان 

الزاهية التي تتناسب وأجواء الشهر الفضيل، كما أنها تعمل حاليا على طرح 
مجموعة مختلفة في الشكل والجودة لعيد الفطر المبارك.

»األيام« التقت بالمصممة الشابة زهراء الموسوي التي تحدثت عن مجموعتها 
فقالت: »أستوحي عادة أفكار تصاميمي من جميع الثقافات وتتنوع بتنوع تجاربي 

سواء في السفر، العمل أو جنسيات متنوعة ومختلفة وحبي لأللوان تخلق 
تصميم يتميز بدمج الثقافات )الخليجية، العربية، الهندية واآلسيوية(، كما أن هذا 

العام يتميز بالتطريز وأحببت أن تكون أعمال التطريز متنوعة أكثر، واستخدمت 
خامات كاللنن واأللوان الصيفية وحرصت أن أنوع في طريقة استخدامي لهذه 

المواد«.

أقمشة الصيف
وتابعت »باإلضافة للعباية استخدمت )الجمب سوت( المريح والمميز والذي 

تستطيع كل فتاة وسيدة ارتداءه كجالبية مع المعطف الملون«.
وأكدت الموسوي خالل حديثها أنها حرصت على استخدام أقمشة »اللنن، 

الشيفون والساتان المطفي لتالئمها مع جو الصيف«.
أما عن األلوان »فركزت على األقمشة )الموردة( الممتلئة بنقوش الورد واأللوان 

الصيفية الهادئة باإلضافة للفساتين الصيفية الطويلة«.
ولكنها عادت لتأكد أنها لم تستغن عن »األلوان العملية« والتي يمكن تنسيقها 

بسهولة مع االكسسوارات كالحقائب واألحذية وغيرها.

تصاميمي جريئة وعملية
وأوضحت أن التميز يأتي بطريقة اختيار اللون والقماش الفريد وذلك إلنتاج 

تصميم مختلف يمازج بين الماضي والحاضر بحيث يكون تقليدي وعصري في 
نفس الوقت، وال أنكر أن تصاميمي تتميز بالجرأة في استخدام األقمشة غير 

التقليدية حيث استخدمت ألوان ونقاشات عصرية على سبيل المثال في عباياتي 
الخاصة باسم وثيمة المحل، خاصة أنها تتميز بإمكانية ارتدائها من الجهتين 

والطلب كثير عليها، كما أنني طرحت أيضا العبايات المشبوكه مع الشيلة 
وتالقي اقباال كبيرا.

وأشارت الموسوي الى أنها تتجه في تصاميمها إلى طرح المالبس الجاهزة 
والعبايات ألنها تلبي احتياجات البنت البحرينية وخاصة المحجبة فالخيارات في 

السوق محدودة جدا وغير عملية في كثير من األحيان.
وأوضحت أنها تريد التميز في الجودة والتصميم إلى جانب أن األسعار مناسبة 

وفي متناول الجميع، كما أنني حرصت على طرح عدد معين من القطع في كل 
تصميم لتشعر الزبونة بالتميز وأنها لن تصادف أحدا يشبه ما ترتدي.

مجموعة العيد
أما عن مجموعة عيد الفطر ستكون عبارة عن أطقم مريحة وعملية وراقية 

في الوقت ذاته وسأطرحها خالل شهر رمضان المبارك، كما أتمنى أن تحوز على 
إعجاب الزبونات الكريمات.

طرحت

14
May 2019

أزياء

من تصميمات زهراء الموسوي



15
May 2019

15
May 2019



16
May 2019

ديكورات رمضان.. 
أجواء تقليدية هادئة 

بلمسات مميزة

فاطمة سلمان: 

رمضان مكانة مميزة لدى ربات البيوت، ولياليه تبعث البهجة والسرور في 
النفوس، لذلك تحرص السيدات على استقبال الشهر الفضيل بإجراء تغييرات 

في ديكورات وإكسسوارات منازلهم لتتماشى مع األجواء الروحانية لهذه 
المناسبة التي تطل علينا مرة كل عام.

يقول مصمم الديكور ناصر العلوي ان الطراز االسالمي والكالسيكي هو األنسب لديكور المنزل 
في شهر رمضان حيث استخدام قطع االثاث ذات الطابع االسالمي بدًءا من القماش المزخرف 

بالمثلثات المتقابلة او النجوم المأطرة وغيرها من الزخرفة االسالمية الى جانب المصابيح 
المضيئة التي تكون على شكلي نجوم وهالل، باإلضافة إلى الفوانيس مختلفة الحجم 

ضمن اجزاء توحي بحلول شهر رمضان..
واشار الى ان استخدام النقوش اإلسالمية الدقيقة والمميزة 

مع ألوانها المبهجة التي تغطي الطاوالت والكراسي وغيرها 
من قطع االثاث، الى جانب الرسومات والكتابات التي فيها داللة 

على شهر رمضان من االمور المفضل وضعها ضمن الديكور الرمضاني 
للمنزل الى جانب بعض العبارات االسالمية او اآليات القرآنية كلوحات تزين حوائط 

المنزل فالعبارات الدينية تضفي أجواء رمضانية جميلة جدا...
وينصح باستخدام األلوان التي توحي لهذا الشهر ومنها اللون البرتقالي واألحمر واالخضر 
خاصة في قطع الزجاج المعشق الذي يحمل طابع الحضارة االسالمية اضافة الى االكثار 

من االلوان الرمزية في قطع االثاث ومنها لون البيج والبني ودرجات االحمر استخدام 
قطع االثاث ذات األقمشة الشرقية ذات االلوان الدافئة..

أما عن االضاءة المناسبة الى جانب قطع الديكور فيفضل العلوي استخدام االضاءة 
الصفراء والغير مباشرة بشكل مخفي او تلك التي تعمل بنظام السبوت كما دعا الى 

استخدام االلوان الترابية على الجدران الى جانب اعتماد الجلسات المنخفضة او الجلسة 
االرضية التي توحي بالطابع الرمضاني الحميمي...

وأوضح بإنه يجب عدم المبالغة في قطع الديكور او العمل على تغيير ديكور المنزل 
بالكامل انما اعتماد ركن معين او غرفة بالمنزل او المجلس وهو عادة ما يكون الخيار 

األنسب لعمل الديكور الرمضاني واستقبال الضيوف والتجمعات العائلية مع امكانية 
ازالته مع انتهاء الشهر وركن القطع او تخزينها إلمكانية استخدامها مجددا لالعوام 

الالحقة بعيدا عن التغيرات الجذرية باهظة الثمن انما الحرص على اللمسة الشخصية 
بدون السعي المفرط للتوصل إلى ديكور مثالي مبالغ به ومكلف علما ان شهر رمضان 

فترة بسيطة من العام والديكور ال يالئم بقية اشهر السنة..

لشهر

ديكور
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مقال

األرقام التقديرية لمنظمة الصحة العالمية الى أن األغذية غير المأمونة 
الملوثة بمختلف الملوثات الكيميائية والميكروبية قد تتسبب في أكثر 

من مائتي مرض، كما تشير األرقام إلى وجود ستمائة مليون شخص 
يصاب بالمرض سنويا جراء تناول أغذية غير مأمونة مشكلة بذلك عبئا صحيا واقتصاديا 

على األفراد والمؤسسات األهلية والحكومية، ولحسن الحظ أن هذه األخطار يمكن 
السيطرة عليها والحد منها من خالل اتباع البرامج الوقائية واألنظمة والتشريعات الخاصة 
بإعداد وتداول الغذاء المتوافقة مع المبادئ العامة لسالمة األغذية لهيئة الدستور الغذائي 

 .WHO لمنظمة الصحة العالمية
ولضمان التطبيق األمثل ألنظمة السالمة الغذائية التى تمكن من السيطرة والتحكم في 

المخاطر الناتجة عن الغذاء متطلبات على مستوى البنية التحتية من خدمات الكهرباء 
والمجاري وتوفر الخدمات اللوجستية من نقل وتخزين وغيرها من الخدمات المساندة التى 

تعمل على تحسين سالمة المنتج الغذائي وضمان وصوله للمستهلك بجودة وقيمة 
غذائية عالية، وعلى أصحاب المنشآت الغذائية االهتمام والرعاية بما يتوافر لديها من بنية 

تحتية من أجهزة ومعدات ومباني ومرفقات وتعمل على تصميمها بالشكل المناسب 
بما يحقق انسياب مراحل التصنيع دون تداخل تفاديا لحصول التلوث العرضي وأن يسمح 

التصميم بسهولة إجراء الصيانة والتنظيف الدوري اذ يعد التطوير والصيانة في األجهزة 
والمعدات للمنشآت الغذائية استثمارا مربحا يحقق االستدامة في االنتاج ويمهد األرضية 
المناسبة لتطبيق البرامج اإلدارية والصحية مثل برنامج تحليل المخاطر ونقاط المراقبة 

الحرجة )HACCP( والذي يمهد للمنشآت الغذائية الحصول على نظام إدارة السالمة 
الغذائية )ISO 22000( المعترف بها دوليا والتى تسعى الشركات الكبرى للحصول عليها 

من أجل ضمان إنتاج وتوزيع الغذاء اآلمن المطابق للمواصفات والمقاييس المعتمدة، ويقبل 
عليه المستهلك، وينال ثقته ويحقق االنتشار في االسواق المحلية والعالمية، ويسهم 

في خفض تكلفة اإلنتاج من خالل تقليل المنتجات المرفوضة غير المطابقة، كما يجنب 
الشركات دفع التكاليف المادية الباهظة جراء المخالفات القانونية والصحية لقواعد إنتاج 

وحفظ الغذاء اآلمن خاصة تلك التى تشكل خطورة على صحة وسالمة المستهلك.
االستثمار األمثل في خدمات البنية التحتية يهيئ األرضية المناسبة الزدهار الصناعات 

الغذائية، ويقلل األعباء الصحية واالقتصادية المترتبة على فساد األغذية وتلوثها، وان لم 
توجب القوانين تطبيق البرامج الصحية إال أنها وضعت االشتراطات والمتطلبات العامة التى 

ينبغي االلتزام بها وعدم مخالفتها لما تشكله تلك المخالفات من خطورة على الصحة 
العامة وهي بمثابة القواعد واألسس التى يمكن البناء عليها للحصول على برامج نظم إدارة 

السالمة الغذائية وهي الخيار المناسب للمنتج والمستهلك على حد سواء لضمان رقابة 
مستمرة وإنتاج غذاء صحي وآمن.

 

علي يوسف أحمد
استشاري سالمة أغذية

تشير

البنية التحتية لسالمة الغذاء
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سارة ومريم

مشروع

المصممتان سارة ومريم: 

تحوالن األثاث القديم إلى قطع فنية رائعة

فاطمة سلمان: 

سيار ومريم فتحي رائدتا أعمال وصاحبتا مشروع »بابوشكا« الذي يسعى الى استغالل األثاث القديم والمكسور 
وتحويلها الى منتجات مفيدة ومستوحاه من الثقافات المختلفة بأفكار ابداعية بعيدا عن تصميم وانتاج االثاث 

الحديث انما اعادة تدوير ما هو موجود اصاًل من خالل لمسات بسيطة تسهم في بث الروح واعادة الحياة إلى األثاث 
القديم..

تمتلكان قدرات إبداعية في مزاوجة أكثر من ثقافة من خالل القطع الفنية التي يقمن بتصميمها كدمج التراث البحريني االصيل بالتراث 
المصري والمغربي والهندي والتركي وغيرها من الثقافات األخرى األمر الذي يجعل من قطعهم لوحات ثقافية وفنية رائعة..

سارة
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فكرة المشروع

سارة سيار خريجة الجامعة اللبنانية األمريكية في 
بيروت، والمتخصصة في مجال الصناعة والتسويق 

فقد كانت فكرة المشروع تراودها منذ سنوات 
اال انها لم تترجم الفكرة على ارض الواقع اال مع 

صديقة الطفولة مريم فتحي التي وجدت بها حب 
القديم وتحويله الى جديد ايضا لصنع قطع أثاث 

جديدة وفريدة من نوعها..
مريم فتحي التي لطالما كانت شغوفة بالفكر 

وبالفن وبالموسيقى الى جانب نيلها شهادة 
البكالوريوس في االتصال الجماهيري والدعاية 

من الجامعة األمريكية في إمارة الشارقة بدولة 
اإلمارات العربية المتحدة، وما تملكه من خبرة من 

عملها في مجال الموضة واإلعالن، جعل التعاون 
بينهما يحقق هذا النجاح لتكوين عالمتهما 

التجارية )بابوشكا(.

تحويل القديم إلى جديد 

وأكدت كٌل من الصديقتين أن لكل قطعة أثاث 
قديمة أو نادرة أو قابلة للتجديد رونق ومفهوم 

خاص بالنسبة لهن وال يستصعبن أي قطعة 
مهما كانت قديمه في ان يحولنها الى قطعة 

ساحرة تضج بالجمال سواء من خالل تجديد 
التصميم والطالء، واختيار األقمشة المزخرفة 

واضافة نوع من الثقافة عليها حتى تغدو قطعة 
جديدة ومتميزة ومبتكرة وتلبي ذوق الزبون..

ومن جانب آخر، أشارت كٌل من المصممتين الى 
ان أفضل الديكورات المالئمة لشهر رمضان هي 
تلك القطع والمستلزمات المنزلية التي تتضمن 
أقمشة مستوحاة من الشرق، اضافة الى اعتماد 

المقاعد المريحة وترتيبات الجلسات العربية 
)مقاعد منخفضة / أرضية(.

كما أكدتا على ضرورة أن تكون المقاعد بطابع 
أصيل ورمضاني من خالل استخدام األقمشة 

الفريدة والملونة، )على سبيل المثال.. النسيج 
المصنوع يدوًيا بنقوش ورسومات مستوحاة من 

الطبيعة( الذي يضيف لمسة لطيفة الستكمال 
ترتيب المقاعد في رمضان

أواني وصواني شعبية 

وأشارتا الى ضرورة استخدام الفوانيس الرمضانية 
المختلفة لإلضاءة الى جانب استخدام األضواء 

المغربية لتكمل األجواء العامة لمنطقة الجلوس 
واعتماد قطع األواني والصواني الشعبية التراثية 

وأكواب الشاي وتلك التي تأتي على الطراز المغربي.
أما الستائر والوسائد، فأوضحن الى أنه يجب اعتماد 

الوسائد الملونة الى جانب دمج االقمشة للخروج 
بإشكال جميلة تضفي رونقًا وجاذبية على المكان 

من خالل لمسات وقطع وافكار بسيطة وفي 
متناول الجميع..

PB
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فنان

الفنان 
علي أحمدي

الفنون الجميلة من أهم هواياته طوال مسيرته 
العملية اال أنه لم يتفرغ لممارسة الفن بسبب 
التزامات وأعباء العمل وبعد تقاعده من شركة 

طيران الخليج بدأ بممارسة الفن على مختلف أشكاله وتحديدا 
المدرسة الكالسيكية او الواقعية والخطوط العربية على مختلف 

أنواعها.
 وقد استهوته جمالية الحروف والكلمات العربية أكثر مما دفعه الى 

التعرف على فنون الحروف عن قرب وتاريخها ورواد الخط العربي. وال 
يخفى على أحد جمال اللغة العربية وآدابها من بالغة ونظم للشعر 

أو نثر بليغ للخطب وانعكاسات ذلك ايضا على حروف وكلمات اللغة 
العربية وما أبدعه وال زالوا رواد الخط العربي. 

وقد توجه مؤخرا الى الدمج في اللوحات الفنية بين الخط والرسم 
بكتابة اآليات مقرونة بالشكل او الصورة الفنية المعبرة عن اآلية 

باستخدام مختلف أنواع الخطوط من خط الثلث المهيمن على 
الكتابات والزخرفة االسالمية من بين الخطوط األخرى اال أن بقية 

الخطوط ال تقل جمالية عن خط الثلث مثل خط النسخ والخط 
الفارسي او ما يسمى )النستعليق( والخط الديواني وغيره من الخطوط 
العربية الجميلة والتي تعتبر كفيلة وحدها بعمل لوحة فنية في غاية 

الجمال حسب خيال وابداع الخطاط.
وقد شارك في عدد من المعارض الفنية كما فاز في بعدة مسابقات 

فنية لعمل شعارات لبعض المؤسسات حيث تم اختيار الشعارات 
التي شارك فيها آنذاك مثل شعار بنك البحرين االسالمي السابق 
وشعار وكالة أنباء الخليج والتي تسمى حاليا )بنا( وشعار الذكرى 

األربعون لشركة طيران الخليج.

تعتبر
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فنان

من
أعمال الفنان
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 بالدقة والمهارة.. دينا عقبة:
تحول »الصلصال« الى

منحوتات وقطع فنية نادرة 

فعن بداياتها تقول: البداية جاءت بمحظ 
الصدفة من شغفي بجمع أكبر قدر من 

المجسمات الصغيرة )المغناطيسية( التي 
توضع على ثالجة المطبخ والتي كنات تشتريها 

بمبالغ باهظة ورغم صغرها خطرت ببالها 
فكرة تصنيع هذه القطع دون اللجوء لشرائها..
وفعال جربت ذلك بـ )طين االطفال( وبدأت في 
تشكيله حتى خرجت بمنحوتات فنية جميلة 

جدا أبدى الجميع اعجابهم بها األمر الذي جعلها 
تتعمق كثيرا في هذا الفن الذي صقلته باالطالع 

والممارسة وقراءة الكتب المعنية بفنون 
الصلصال، وهكذا بدأت اعمالها الفنية التي 

أخذت تتطور تدريجيا حتى وصلت لهذه المرحلة 
المتقدمة.

وتذكر عقبة انها واجهت العديد من الصعوبات 
اال انها قامت بتذليلها ومنها كم العجين 

والصلصال الذي كان يتطلب منها ميزانية 
كبيرة فقامت شخصيا بتصنيع العجينة 

والصلصال في مطبخ منزلها وبالتالي سهلت 
على نفسها كثيرا من خالل مواد متوفرة في 

غالبية البيوت..
وتضيف قائلة الجميع يعي ان فن الصلصال 
ليس بالفن الهين حيث انه فن يجتمع فيه 

العديد من الفنون االخرى ومنها النحت 
والتشكيل والتصميم والرسم وغيرها وهذا 

تعلمته تدريجيا فكانت كل قطة اصنعها 
واحاكي فيها شيئا من الواقع اتعلم منها اشياء 

كثيرة حتى استطعت الخروج بمنحوتات فريدة 
ملموسة ومحسوسة وبنتائج مبهرة تكاد 

تكون اقرب الى الحقيقة..
اعمال صغيرة جدا 

وتواصل هناك العديد ممن يمارسون هذا 

فاطمة سلمان 

دينا عقبة ان تستغل عشقها للرسم والتصميم والخياطة 
والطبخ لخلق موهبة فريدة وجديدة من نوعها في البحرين وفي 
الشرق األوسط من خالل تطويعها لمادة الصلصال وتحويلها الى 

منحوتات صغيرة وقطع متناهية الدقة يعجز العقل عن تصورها او معرفة كيفية صنعها، 
وتبدو أعمالها للوهلة االولى اقرب الى الواقع بشكل يعجز العقل عن ادراكه والغريب في األمر 

ان كل هذه االعمال مصنوعة من العجائن والصلصال واأللوان فقط..
موهبتها الفريدة جعلت لها قاعدة قوية ومتابعين من شتى بقاع العالم وزبائنها من مختلف 

المستويات والجنسيات محليا وخارجيا من السعودية والكويت وقطر واالمارات ودول اخرى 
مجاورة.

استطاعت

فنون
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الفن في الوطن العربي اال انني أتميز عن 
اآلخرين بأعمالي الصغيرة الحجم جدا 
والدقيقة بتشكيلها وزخرفتها حيث 

يصل حجم البعض منها اصبع اليد كما 
انها تحاكي الواقع بشكل يعجز المرء 
عن تمييز الشكل الحقيقي عنها من 

خالل تفاصيلها الدقيقة وملمسها 
الحقيقي الذي تحسن كثيرا مع الوقت 
والخبرة كما انني اقدم اعمالي بصورة 

فنية رائعة من خالل صناديق مزركشه 
تقدم كهدايا قيمة لآلخرين..

وتؤكد قائلة: أعمالي التي تأتي من 
العجائن والصلصال مستوحاه من 

مظاهر الحياة اليومية كالتراث والعادات 
والحياة العربية واالواني المطبخية 

وكذلك مختلف انواع الحلوى والكعك 
والبتزا والمشروبات والمثلجات 

ومختلف االطعمة الساخنة والباردة 
والسبب وراء ذلك انني اعشق الطبخ 

والمأكوالت فقد كنت اقدم دورات 
عديدة في فنون الطبخ وخاصة المطبخ 

الهندي والصيني والعربي واعتقد ان 
هذا االمر انعكس على اعمالي الفنية 

لكن هذا ال يلغي وجود اعمال اخرى لي 
بالصلصال ال تحاكي الطعام فقط وانما 

اجسد مواضيع اخرى ايضا يمكن االطالع 
عليها من خالل موقعي الشخصي.. 

وتشرح عقبة ان المنحوتة الواحدة 
تتطلب منها من 3 الى 4 ايام كحد 

اقصى وذلك حسب حجم المجسم 
وااللوان المستخدمة فيه حيث انها 
تقوم بصنع عجينة الصلصال منزليا 

وتحرص على تخزينها جيدا كي ال تجف 
ولديها فرن خاص لذلك.

قطع رمضانية 
وعن القطع التي تمتلكها فهي متنوعة 

ومختلفة من ثقافات وبيئات متعددة 
تعكس التراث البحريني وأخرى مختصة 

بالثقافة اليابانية والهندية والمصرية 
والمغربية وغيرها من الدول كما لم 

اغفل تلك القطع التي تعود لمناسبات 
مختلفة ومنها شهر رمضان فقد 

صنعت مجموعة مختلفة من ادوات 
المطبخ والقدور واألكالت الشعبية 
البحرينية الى جانب التراث البحريني 

االصيل وعادات الناس خالل الشهر 
الكريم..

واكدت عقبة انها اليوم تمتلك آالف 
القطع الصغيرة التي صنعتها بحب 

وشغف وبرعت بها لذلك حلمها ان 
يكون لها محلها الخاص او معرضها 

الذي يمكنها من خالله طرح تلك القطع 
للجميع من اجل رؤيتها وحتى اقتنائها.

25
May 2019
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الخيم الرمضانية بفنادق
البحرين تستقبل مرتاديها ببرامج متنوعة

خدمات صحفية

الفنادق 
بمملكة 

البحرين 
خالل شهر رمضان المبارك حيث 
تسعى لتوفير خيم رمضانية تلبي 

رغبات األشخاص اللذين يبحثون عن 
األجواء الشرقية األصيلة، وتتوافر 

في هذه الخيم اصناف مختلفة من 
اشهى المأكوالت، الديكورات والفرق 

الغنائية الشرقية التي تقدم افضل 
معزوفاتها طيلة ليالي الشهر 

المبارك لينعم مرتادي هذه الخيم 
بتجربة غير قابلة للنسيان، وفيما 

يلي سنستعرض أبرز الخدمات 
المقدمة بالخيم الرمضانية 

الموجودة بفنادق البحرين.

تتنافس

فندق العرين

فندق اليت
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داون تاون روتانا
يدعو فندق داون تاون روتانا مرتاديه للتجمع 

مع العائلة واألصدقاء والزمالء خالل شهر 
رمضان المبارك في خيمة المها لالستمتاع 

ببوفيه اإلفطار الذي يتضمن أشهى 
المأكوالت المتنوعة مع العصائر الرمضانية 

والحلويات ويتخلل البوفيه الحان لعازف 
العود الكفيلة بجعل األمسية ال تنسى، فيما 

تضفي الزخارف الرمضانية الفريدة وتراس 
القاعة في الهواء الطلق المزيد من الفخامة 

والجمال إلى تجربتكم المميزة.

جولدن توليب البحرين
انتهى فندق جولدن توليب البحرين من 

جميع الترتيبات الخاصة العداد مائدة 
االفطار و ذلك استعدادا الستقبال ضيوفه 

خالل الشهر الكريم، حيث لمة االهل و 
االصدقاء في جو عائلي مميز ليستمتع 

الجميع باألجواء الرمضانية وتذوق األطباق 
الرمضانية المتعددة.

يتمتع العاملون بالفندق بالخبرة الكبيرة في 
اعداد مائدة رمضان التي تتضمن االطباق 

التقليدية و الحلويات الرمضانية والعصائر 
المتعددة جعلت العديد من الرواد يحرصون 

على االلتقاء وتذوق هذه االطباق.
ويحرص الفندق على استقبال المجموعات 

واجراء الترتيبات الالزمة بأسعار خاصة لهذه 
المجموعات التي تتطلب الحجز المسبق 

الستقبال مرتادي الفندق.

فندق ذا جرووف
يدعو فندق ذا جرووف مرتاديه لالنضمام 
لبوفيه االفطار والغبقة في كل ليلة من 
ليالي شهر رمضان المبارك، حيث تتوافر 

فيه تجربة ألذ وأشهى األطباق الرمضانية 
الشهيرة.

ويبدأ فندق ذا جرووف في استقبال مرتاديه 
لوجبة االفطار من غروب الشمس حتى 
الساعة الثامنة مساء اما الغبقة فتبدء 

من الساعة التاسعة مساء حتى الفجر، مع 
امكانية الفوز بجوائز فورية قيمة طيلة 

الشهر المبارك وذلك عند انفاق مبلغ 10 
دنانير بحرينية أو أكثر في اي مرافق الفندق، 

ويوفر ذا جروف اسعار خاصة للمجموعات و 
لحجوزات المطعم.

منتجع وسبا اليت
بعد النجاح الكبير الذي القته البرامج 

الرمضانية بخيمة نور خالل السنوات 
الماضية، قرر منتجع وسبا اليت االستمرار 

هذا العام وذلك من خالل اضافة تحسينات 
هائلة للخيمة لتستوعب مايقارب 700 

شخص خالل الشهر الفضيل، وستستقبل 
خيمة نور بمنتجع وسبا إليت ضيوفها 

األعزاء بأجواء رمضانية مبهرة وبوفيهات 
اإلفطار والغبقات والسحور التي تشمل 

المأكوالت البحرينية التقليدية إضافة إلى 
المأكوالت الرمضانية األصيلة.

وتتميز خيمة نور باألجواء الرمضانية 
التقليدية والديكورات الفخمة والعصرية، 
فضال عن البرامج الفنية الترفيهية ليليًا 

لتحمل معها العديد من المفاجآت 
للعائالت والشركات، إضافة إلى البرامج 

الترفيهية المخصصة لألطفال والسيدات. 

ريتز كارلتون البحرين
يدعو فندق »الريتز-كارلتون، البحرين« 

ضيوفه وأعضاء »رويال بيتش كلوب« إلى 
زيارة خيمته الرمضانية لالحتفاء بتقاليد 
الشهر الفضيل واالستمتاع بتناول أفخر 

األطباق التي يبدعها الطهاة الحائزين على 
عدة جوائز عالمية. ويوعد فندق الريتز 

كارلتون ضيوفه بأن خيمته لهذا العام 
ستضاهي بتصميمها وموقعها ما تم 

تقديمه خالل األعوام السابقة، وتمتد خيمة 
»مسايا« على مساحة   متراً، وتجمع بين 
العمارة اإلسالمية التقليدية والتصميم 

العصري لتقدم تجربة فخمة بين فلل 
المنتجع الشاطئية. وتتميز بشكلها 

الهندسي المثّمن من الخارج وتصاميمها 
التي تبعث على الدفء والراحة من الداخل؛ 

حيث تحتضن منطقة واسعة مخصصة 
للجلوس وتضم عدداً من الطاوالت األنيقة، 

ويزين سقفها مجموعة من المصابيح ذات 
الطراز المغربي والتي تجمع بين التصميم 

التقليدي واللمسات المعاصرة لتضيء 
الموائد المفتوحة، وتستقبل الخيمة 

الضيوف يوميًا خالل شهر رمضان لتوفر 
أجمل األمسيات التقليدية، حيث يتم تقديم 

اإلفطار من غروب الشمس حتى الساعة 8 
مساًء أما الغبقة فبدءاً من الساعة 9:00 
مساًء وحتى الساعة 2 بعد منتصف الليل.

منتجع وسبا قصر العرين
مرتادي المنتجع على موعد جديد مع المزيد 
من االحتفاالت خالل شهر رمضان المبارك، 

حيث خصص العرين باالس آند سبا مساحة 
للمناسبات، وتتواجد فيها خيمة القصر 

الفاخرة التي تم بناؤها حديثا بجنب المبنى 
الرئيسي لتقديم بوفيه اإلفطار والغبقة 

طوال الشهر المبارك، يبدأ موعد اإلفطار 
يومًيا من غروب الشمس حتى الساعة 9 

مساًء، اما الغبقة في كل ليلة من الساعة 
9 مساًء حتى الساعة 2 صباحا، وألجواء اكثر 
متعة تتواجد فرقة طرابيش من لبنان التي 

تقدم خليط مميز من االغاني والموسيقى 
العربية، باإلضافة لفرصة للفوز في السحب 

على الجوائز األسبوعية الخاصة.

فندق جولدن توليب

فندق اليت

فندق جولدن توليب
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المعهد الدولي للسالم فعالية 
فنية جمعت عدًدا من الشبان 
والشابات ذوي الكفاءات الفنية 

في مجال الرسم، والذين خّصصوا أعمالهم 
لدعم السالم وثقافته. 

وانتظمت الفعالية التي ضمت رسامين 
ناشئين وموهوبين من مختلف أنحاء العالم 

تجمع بينهم الدراسة واإلقامة في البحرين، 
وذلك بمبادرة الفنانة التشكيلية السعودية 

وداد صالح البكر، في حضور عدد من السفراء 
وممثلي المؤسسات التربوية البحرينية 

واألجنبية، في مقر المعهد الدولي للسالم، 
الشرق األسط وشمال أفريقيا. 

وأوضحت الفنانة وداد البكر أنها توجهت إلى 
دعم السالم عن طريق الفنون منذ فترة، إيماًنا 

منها بأهمية هذا القطاع الثقافي في اإلسهام 
في الحراك من أجل السالم ومد جسور التواصل 

والتقّبل وتبادل الثقافات والتعارف.
وأسهمت مجموعة الطلبة الشبان في الفن 

من أجل السالم، ممثلين بمختلف الجنسيات 
والبلدان، من البحرين، السعودية، فلسطين، 

بريطانيا. استراليا، أيرلندا، أمريكا، والهند ليعبروا 
بالتبرع بأعمالهم الفنية للمعهد عن التزامهم 

بالعمل مًعا عبر الفن لمؤازرة قضايا السالم. 
ونوه الفنانون الشبان بدور الفن في دعم القيم 
الكونية العليا، وعلى رأسها نشر ثقافة السالم 

والتضامن ونبذ التمييز ورفض العنف.
كما أشاد سفراء تونس وألمانيا وتركيا بدور 

الشباب في تعبئة الرأيين العام والرسمي حول 
قضايا الكون، وخاصة السالم الذي يُعد حًقا من 

حقوق اإلنسان. 

وأدار نجيب الفريجي مدير المعهد الدولي 
للسالم النقاش الذي تم بين الحضور. 

وقالت وداد البكر إن هذا هو المشروع الثالث 
لها بالتعاون مع المعهد من أجل دعم السالم 

عن طريق الفن. يُذكر أن المشروع األول لها 
كان تحت عنوان »الفن من أجل السالم« 

إذ قامت الفنانة بتنظيم واختيار مجموعة 
متميزة من الفنانين والفنانات من المنطقة 

العربية، قاموا بالتبرع بأعمالهم الفنية للمعهد 
الدولي للسالم، مؤكدين أهمية نشر ثقافة 

السالم عن طريق نشر وتعزيز ثقافة السالم 
واإلسهام في هذا التوجه النبيل عن طريق 

الفنون.

متابعة

أقام

28
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المعهد الدولي للسالم ينظم
لقاء »الشباب في الفن من أجل السالم« 
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فاطمة سلمان: 

اقتراب شهر رمضان يحرص العديد من االزواج 
والزوجات االستعداد المسبق الستقبال هذا الشهر 

الفضيل، وذلك في حالة اشبه باستنفار إلكمال 
نواقص هذا الشهر بدًءا بشراء األواني واألجهزة المطبخية 

والتزود بمخزون من المواد الغذائية، إضافة الى تجهيز المنازل 
وإعادة ترتيبها وبث روح الشهر الفضيل بها من خالل وضع 

لمسة رمضانية جديدة على اركانه بديكور يواكب أجواء هذا 
الشهر.

كوثر جاسم أكدت أن شهر رمضان ضيف يبهج القلوب 
ويُنعش األرواح قائلة: مع اقتراب هذا الشهر وسحر إطاللته البد 

من بعض االستعدادات التي نستقبله بها ونُِعدُّ أنفسنا لها من 
قبيل وضع خطة للعبادات وختم القرآن، وزيارة األهل والمعارف، 

كما أن الصيام يشجع على وضع خطة صحية للمحافظة على 
الوزن او فقدان الزائد منه...

لمسة رمضانية 
وتواصل: رمضان يعد فرصة التباع نظام غذائي متوازن مع 

الصيام رغم ولعي بإعداد االطباق الرمضانية الشهية، وهذا 
االمر نقلته الى عائلتي الصغيرة وعودتها على اطباق اكثر صحة 

وفائدة من خالل اعداد قائمة باالطباق الرمضانية المفيدة 
والتي أضفت لها لمساتي الصحية الخاصة.

وتشير الى أن استعدادها الستقبال شهر رمضان ال يقتصر فقط 
على إجراء تعديالت على اطباق مائدة رمضان لتكون اكثر صحة 

وفائدة انما احرص كذلك على اجراء عدد من التغيرات في 
ديكور المنزل من خالل وضع لمسات رمضانية تعطي انطباعًا 

دافئًا وحميميًا تعكس جمال هذا الشهر وتجعله مميزاً 
وفريداً عن باقي الشهور.

وتؤكد أنها ال تغفل التغيرات الروحية فرمضان فرصة كبيرة 
للتغيير الروحي وتهذيب النفس وتأصيل العادات الحسنة 

واحيائه بكل ما هو نافع ومفيد لي ولجميع افراد أسرتي، وهذه 
االستعدادات المسبقة يجب أن تقوم بها كل ربة منزل من 
أجل أن تشعر افراد بيتها بروعة وجمال هذا الشهر الكريم 

علينا جميعا..
ميزانية مسبقة 

دينا محمد – ربة منزل – تؤكد لنا بأنها تستعد لشهر رمضان 
قبيل بدئه بشهر كامل، حيث تقوم بإجراء تغييرات على 

منزلها لجعله في حلة جديدة توحي بدخول الشهر الفضيل 
وخلق جو من الروحانية اعالنًا ببدء أفضل الشهور، منوهة 

بأنها تحرص على شراء األدوات الخاصة بالشهر، كما أنها تقوم 
بتخزين بعض األطعمة المفضلة والمحببة لعائلتها مسبقًا.

ولكي تتجنب فوضى الشهر تشتري مستلزماته لتوفر الوقت 
عليها خالل الشهر لكن بشيء معقول من دون تكديس 

للمواد الغذائية انما اختيار األولويات والضروري منها، مبينة ان 
على ربات البيوت االقتصاد خالل الشهر وتجنب التبذير الزائد 

وحبذا لو وضعن ميزانية مسبقة للشهر الفضيل.. 
وال تنسى دينا بتنظيف المنزل جيداً قبيل بدء الشهر مع وضع 

ديكورات توحي بأجواء رمضان من تعليق للفوانيس الرمضانية 
المبهجة على حد قولها، كما تخطط لبعض األمور التي 

ستقوم بها خالل الشهر مثل زيارة األقارب والصديقات وتقديم 
اعمال الخير وغيرها من األمور..

أواني جديدة 
بينما تقوم زينب عبدالحسين – ربة منزل – بلف السمبوسة 

وبعض المفرزنات مسبقًا وذلك من اجل كسب مزيد من 
الوقت خالل نهار رمضان للقيام بأعمال منزلية أخرى وتحسبا 

للعزائم المفاجئة كما تحرص على شراء أطقم أواني جديدة 
لشهر رمضان إضافة الى تجهيزات المطبخ األخرى وأواني 

الضيافة المتعددة، وغيرها من المستلزمات المنزلية الخاصة 
بشهر رمضان.

وال تنسى زينب االستعداد المعنوي والروحي من خالل وضع 
برنامج للعبادة وقراءة القرآن وكذلك استغالل الشهر في 

ترتيب الولويات واالستعداد الستقبال العيد من خالل شراء 
المالبس مسبقًا تجنبًا للزحمة آنذاك..

وتشير الى أنها تعمد كذلك قبيل شهر رمضان الى تنظيف 
مكثف لجميع أركان المنزل، وتحرص على تخصيص ركن من 

المنزل يوحي بقدوم الشهر، حيث تضيف له لمسات رمضانية 
من فوانيس وغيرها من األمور التي تشير الى شهر رمضان..

ديكور رمضاني 
أما حسن نصر فيؤكد أن شهر رمضان له طابع ونكهة مختلفة 

عن غيره من الشهور ويجب االستعداد الستقباله جيداً، وعن 
نفسه فهو يحرص على اعادة ديكور مجلسة الرمضاني الذي 
يستقبل فيه االهل والجيران ورواد المجلس لذلك يعمد الى 

استخدام االقمشة والقطع التي توحي بحلول الشهر.
ويؤكد بأنه يستقبل الشهر كذلك ببرنامج روحي وعبادي 

مختلف، كما يحرص على تكثيف الزيارات وصلة الرحم لألهل 
واالقارب واالكثار من دعوة االهل لالفطار او االسحار، كما 

يفضل تجاذب اطراف الحديث حول رمضان الماضي والحاضر 
وما الذي طرأ عليه من تغيرات.

زينب عبدالحسينكوثر جاسمحسن النصر

مع
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 »استنفار« أُسري
استعداًدا الستقبال شهر رمضان 

استطالع
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رمضانيات

أهمها القرقاعون ومدفع اإلفطار والغبقة
عادات وتقاليد شعبية ما زالت تمارس في رمضان

تعتبر العادات والتقاليد التي تمارس في شهر رمضان في 
مملكة البحرين جانبا من ثقافة وتراث المجتمع توارثتها 

األجيال المتعاقبة وحافظت عليها جيال وراء جيل، في 
السطور التالية نعرض أهم هذه العادات والتي ما زالت حية 

حتى اليوم وإن اختفت بعضها، لكن يتم إحياؤها في بعض 
المناسبات التي تقام خالل الشهر الفضيل. 

30
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مدفع اإلفطار

يقوم عادة رجال األمن بإطالق ذخيرة صوتية بعد سماعهم 
لكلمة »ارِم« من قائدهم، وعند سماع الناس لصوت المدفع بعد 
إطالقه يقولون »ثارت الواردة« ليبدأ بعدها الناس بكسر صيامهم 

وأداء صالة المغرب ويتم ذلك عند غياب الشمس ودخول وقت 
المغرب، كما يتم إطالق ذخيرة المدفع ببداية شهر رمضان 

المبارك لإلعالن عن دخول الشهر، وأيًضا عند مشاهدة الناس 
لهالل شهر شوال لإلعالن عن حلول عيد الفطر السعيد.

القرقاعون 
تعتبر ليلة القرقاعون من الليالي التى يحييها البحرينيون وبقية 

دول مجلس التعاون وهى خروج األطفال ليلة الخامس عشر من 
شهر رمضان فى مجموعات يحملون أكياسا وطبوال يجولون 

طلبا للقرقاعون، وهو عبارة عن مكسرات وحلويات وتين مجفف، 
وحينما يدخلون البيت يبدؤون بالغناء وعندما يعطيهم أهل البيت 

القرقاعون يعبر األطفال عن شكرهم بقولهم )عساكم من 
عوادة ال تقطعون العادة(.

و»القرقاعون« عبارة عن سلة كبيرة مصنوعة من سعف النخيل 
يُوضع بداخلها خليط من المكسرات من النخيل والفول السوداني 

»الجوز والتين المجفف إلى  جانب بعض الحلويات«.

المسحر

من العادات التي اختفت تقريًبا من بعض المناطق، كان المسحر أو 
المسحراتي كما يسمى في بعض الدول العربية يمر على المنازل 

يقرع على الطبل يوقظ الناس لتناول طعام السحور قبل أذان 
الفجر. 

ويحفظ المسحر الكثير من الفقرات اإلنشادية التي يستخدمها 
أثناء طوافه على األحياء، ليصل إلى أسماع الناس دون تكلف أو 

عناء مثل.. قم يا نايم وحد الدايم.. أو سحور يا عباد اهلل.. أو قعدوا 
اتسحروا ياناس.. أو يقوم بالتهليل والتسبيح كأن يقول: ال إله إال 

اهلل، محمد رسول اهلل.

الفريسة

يعمد أهل البحرين في ليلة القرقاعون أو ليالي وداع رمضان للخروج 
لالحتفال بمصاحبة »الفريسة« وهي تشبيه للفرس مصنوعة من 

االلمنيوم أو الخشب وفي مقدمتها رأس حصان، يدخل وسطها 
شاب أو رجل مغطى بقطعة قماش المعة يتم عليها تعليق مرايا 
صغيرة وتدور في األرجاء مع قرع الطبول ورقص الفريسة بمرافقة 

السايس الذي يمسك بعًضا من الخيزران ويضع عباءته على رأسه 
ويتلثم بغترته مردًدا بعض األناشيد الشعبية، ويجوب القرى 

والمدن برفقة األطفال وبعض الشباب الذين يطرقون الطبول.
المقاهي الشعبية

توفر المقاهي الشعبية المنتشرة في سوقي المنامة والمحرق 
في شهر رمضان ملتقى مناسبا ومريحا لكبار السن والشباب 

والعائالت لتجاذب اطراف الحديث والترفيه، خاصة أنها باتت تقدم 
اآلن مختلف أنواع األطعمة والمشروبات الرمضانية لوجبات اإلفطار 

والغبقة والسحور.
وعلى الرغم من ان تلك المقاهي تجتذب الزوار طوال العام إال أن 

شهر رمضان يضفي عليها رونقا وبريقا خاصا، لذا فإن استعدادات 
العاملين فيها تكون مختلفة، اذ تبدأ عند سماع مدفع اإلفطار 

وتستأنف استقبال روادها بعد صالة التراويح.

وداع رمضان

يتمثل هذا المظهر الشـعبي في أغاني ليالي الوداع، حيث تشـارك 
العـديد من الفرق الشـعبية وبعض المجموعات الشبابية في هذه 

المناسبة من خالل الخروج في الشـوارع واألحياء الشـعبية وهـم 
يرددون أغاني وأناشـيد الوداع. وكانت هـذه العادة قديًما مقتصرة 
على المسـحر الذي يطوف ليلًيا على البيوت إليقاظ النائمين لكي 

يسـتعدوا للسـحور.
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»فالنتينو« خارج السباق
اعتاد المشاهد العربي مشاهدة المسلسالت التي يقدمها 

الزعيم عادل إمام على مدى 7 أعوام، اال انه تم ايقاف 
المسلسل »فالنتينو« الذي يقوم ببطولته الزعيم وذلك 
بسبب مشاكل في االنتاج، حيث اشارت االخبار الى انه تم 

تصوير ما يقارب %40 من المسلسل فقط، وبسبب 
المشاكل االنتاجية تم ايقاف تصوير المسلسل، وبذلك لن 

تكون هناك مشاركة لعادل امام خالل موسم شهر رمضان 
لهذا العام.

»أنا عندي نص«
مسلسل »أنا عندي نص« أحد المسلسالت التي تستعد بقوة 

للمنافسة في موسم شهر رمضان الدرامي 2019، شارك 
ببطولته نخبة كبيرة من أبطال الوطن العربي، على رأسهم 

النجمة سعاد عبداهلل »سندريال الشاشة الخليجية«.
وتدور أحداث المسلسل في إطار الكوميديا االجتماعية ويتم 

تصويره في الكويت، وهو من تأليف حمد شمالن الرومي، إخراج 
منير الزعبي.

ويشارك السندريال في بطولة العمل، هدى الخطيب، محمد 
العجيمي، بدرية طلبة، شجون الهاجري، فاطمة الصفي، 
حسين المهدي، سليمان الياسين، غرور وليلى عبداهلل.

»حدود الشر«
ومن المسلسالت المرتقبة خالل هذا الشهر مسلسل 

»حدود الشر«، والذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي في فترة 
ستينيات القرن الماضي، عندما كان الكويتيون لهم مصالح 

وأراٍض وبساتين في مدينة أبو الخصيب بالبصرة العراقية، 
حيث يسافرون لجلب منتجات مختلفة من تمور وحصران، 
المسلسل من تأليف محمد النشمي، إخراج أحمد دعيبس، 

بطولة حياة الفهد، أحمد الجسمي، انتصار الشراح، باسم 
عبداألمير، ميس كمر، شيماء علي، هبة الدري، هنادي 

الكندري، محمد عاشور، عبدالعزيز النصار وفهد باسم.

»موضي قطعة من ذهب«
يطل الفنان داود حسين هذا العام على جمهوره في مسلسل 

»موضي قطعة من ذهب« الذي تم تصويره في أماكن 
متفرقة بدولة الكويت، »موضي قطعة من ذهب« من تأليف 
حمد الرومي، إخراج منير الزعبي، بطولة داود حسين، أسمهان 

توفيق، نور الكويتية، لمياء طارق، يعقوب عبداهلل، حسين 
المهدي، فهد العبدالمحسن، شهد ياسين، عبد المحسن 

القفاص، أمل محمد، ريم أرحمة ونورا.
مسلسل »العذراء«

يدخل المسلسل البحريني »العذراء« قائمة المسلسالت التي 
سيتم عرضها خالل شهر رمضان، وهو من تأليف الشقيقين 

محمد شمس وعلي شمس، ومن إخراج محمد القفاص، 
تدور أحداث المسلسل عن طريق طرح قضايا اجتماعية 

تالمس اهتمامات الجمهور المختلفة بفئاتهم العمرية 
وتنوع خلفياتهم الثقافية، كما يتضمن بعض االحداث حول 

مجموعة من السجينات الالتي تواجه إحداهن حكما باإلعدام، 
يذكر ان مسلسل العذراء قد تم تصوير أحداثه بالكامل في 
مملكة البحرين، وشارك فيه شجون الهاجري، سعاد علي، 

هيفاء حسين، مشاري البالم، أحمد إيراج ولولوة المال.

»خمسة ونص«
ضمن سياق درامي يعكس أبعاد الصراع بين الحب من جهة 
والسلطة والمال من جهة أخرى، يجتمع النجوم قصي خولي 
ونادين نسيب نجيم ومعتصم النهار في الدراما االجتماعية 

»خمسة ونص« على )MBC( في رمضان، من كتابة إيمان 
السعيد وإخراج فيليب أسمر.

تدور حبكة العمل حول مجموعة خطوط درامية مستمّدة 
من الواقع، تتقاطع لترسم أحداثًا شّيقة ال تخلو من المؤامرات 
تارًة والخيانة والغموض طوراً. وتأتي المقدمة الموسيقية التي 

تقدمها شيرين عبدالوهاب لتضيف طابعًا خاصًا على العمل.
»أجندة«

تعود النجمة الكويتية هيا عبد السالم في مسلسل »أجندة« 
كمخرجة وممثلة إلى جانب عبداهلل الطليحي، ريم ارحمة، 

ليلى عبداهلل، فؤاد علي عن نص للكاتب مريم ناصر حول 
التحدي والبداية من الصفر والقدرة على تجاوز الصعوبات 

بالكفاح واإلصرار، مع حكاية »هاجر« التي تركت دراستها بعد 
زواجها المبكر الذي انتهى بوفاة زوجها األول، وزواجها الثاني 

الذي أثمر عن ابنتها الوحيدة »ليال«، وبين »مالك« الشاب الذي 
أودع السجن حيث يحاول جاهداً إثبات براءته أواًل، وتغيير ذاته 

وتصرفاته بشكل مختلف.
»سالسل ذهب«

لمحبي األجواء الدمشقية التراثية تعرض قناة دبي المسلسل 
السوري الجديد »سالسل ذهب« للكاتب سيف رضا حامد 

والمخرج إياد نحاس، لتقديم شخصية »مهيوب« الداهية الذي 
يحترف النصب واالحتيال على زوجاته اللواتي يتزوجهن بدافع 

برامج

عادل إمام خارج المنافسة الدرامية هذا العام
مسلسالت خليجية وعربية

تتنافس لجذب المشاهد العربي
حلول شهر رمضان المبارك تحرص القنوات الفضائية الخليجية والعربية على تقديم أحدث البرامج والمسابقات 

والمسلسالت الدرامية والكوميدية التي تم إنتاجها خصيصا لهذا الشهر، وتتنافس هذه القنوات على تقديم هذه 
األعمال التي تحمل اسماء نجوم الفن في العالم العربي ونجوم الخليج تحديدا لكسب المزيد من المشاهدين 

واإلعالنات التلفزيونية، ما يتيح للمشاهد اختيار األعمال األقرب له ليتمكن من متابعتها طيلة ايام الشهر، وفيما يلي 
نستعرض بعض األعمال التي سيتم عرضها على مختلف القنوات الفضائية الخليجية والعربية.

مع
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االستيالء على أموالهن وأمالكهن، لكن زوجتيه »دهب« 
و»زكية« لن تستسلما الحتياله وتحاوالن تعكير حياته والنيل 

منه إلرجاع أمالكهما بكل السبل والوسائل المتاحة، مع 
نجوم الدراما السورية بسام كوسا، كاريس بشار، صباح 

الجزائري، ديمة بياعة، صباح الجزائري، شكران مرتجى، عبد 
الهادي الصباغ.

»أبو جبل«
يعود النجم المصري مصطفى شعبان في مسلسله الدرامي 
على قناة دبي »أبو جبل« عن نص للمؤلف محمد سيد بشير 

والمخرج أحمد صالح، إلى جانب نخبة من نجوم الدراما 
العربية أمثال نجالء بدر، مريم حسن، دياب، عائشة بن أحمد، 

حيث تدور األحداث في منزل يسكنه عدة أشقاء، تختلف 
أفكارهم وثقافتهم وطرق تعليمهم، ما يؤدي إلى نشوب 
خالفات كبيرة، حيث تتصاعد األحداث والمواقف وصواًل إلى 

تعرض الجميع إلى صدمة تدفعهم إلى ترك هذه الخالفات، 
والوقوف صفًا واحداً في مواجهة الظروف الصعبة.

»آلخر نفس«
تطل النجمة المصرية ياسمين عبد العزيز للمرة األولى في 

عملها الدرامي »آلخر نفس« للمخرج حسام علي والكاتب 
أمين جمال، ويشاركها البطولة كل من فتحي عبدالوهاب 

وأحمد العوضي وإيهاب فهمي ومحمد عز، في إطار من 
التشويق واألحداث المتتابعة التي تروي معاناة زوجة ضابط 

بالداخلية كان يعمل بشكل خفي داخل احدى الخاليا اإلرهابية، 
إلى أن يستشهد فتظهر لها تلك الحقائق وتتلقى زوجته 

العديد من التهديدات من اإلرهابيين، ما يدفعها إلى اللجوء 
الى وزارة الداخلية لمساعدتها في إلقاء القبض على أعضاء 

تلك الخلية، وسيعرض هذا المسلسل على قنوات دبي.
»سوبر ميرو«

ولمحبي األعمال الكوميدية فهم على موعد مع النجمة 
إيمي سمير غانم التي تعود بمسلسلها الجديد »سوبر 

ميرو« من تأليف محمد محمدي وأحمد محي، والمخرج وليد 
الحلفاوي، في أول بطولة مطلقة للنجمة المصرية 

الشابة التي تقوم بتجسيد شخصية 
بطلة خارقة، تمر بالعديد من 

المواقف واألزمات 
مع صديق 

طفولتها »هدهد« الذي تلتقي به بعد سنوات طويلة حيث 
تبدأ رحلة مساعدتها لآلخرين والتصدي لألشرار بأسلوب 

كوميدي، ال يخلو من روح الدعابة والطرفة والمفاجآت التي 
يحفل بها المسلسل الكوميدي الجديد على شاشة تلفزيون 

دبي.

»شطبنا«
وللمرة األولى يقدم تلفزيون دبي الفرصة الذهبية لنجوم 

الكوميديا السعودية لتقديم رؤيتهم الشبابية المتجددة 
من خالل سلسلة »شطبنا« التي تكشف للجمهور العديد 

من جوانب حياتنا االجتماعية والثقافية والرياضية، عبر تناول 
العديد من القضايا االجتماعية بطريقة هزلية ومعالجة 

الموضوع بطرق خارج الصندوق، مع النجم السعودي الشاب 
يوسف أحمد.

»هايبرلوب«
كوميديا ساخرة تتنوع فيها الصور واألمكنة واألزمنة، 

تقارب في 30 حلقة الحياة االجتماعية في المملكة العربية 
السعودية، وتحاكي صوراً مختلفة من الحياة في مناطقها 

المختلفة، وترصد بشكل طريف وعبر اسكتشات كوميدية 
خفيفة وفقرات ساخرة، األحداث االجتماعية والتغيرات 

االقتصادية عبر سلسلة من الفقرات، التي تحتوي 
على العديد من الفقرات الغنائية في قالب 

كوميدي. تجمع الحلقات بين النجمين 
حبيب الحبيب، وأسعد الزهراني وهي 

بعنوان »هايبرلوب« للكاتب خلف 
الحربي والمخرج أوس الشرقي 

 )MBC( وسيتم عرضه على
في رمضان.
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 حضور كبير من سيدات 
األعمال والمجتمع البحريني 

وزوجات السفراء في 
مملكة البحرين، انطلقت مساء السبت 13 

ابريل الماضي فعاليات معرض ومؤتمر »أزياء 
البحرين« تحت رعاية الشيخة مروة بنت راشد 

آل خليفة، وبتنظيم من شركة »بدايات« 
للمعارض والمؤتمرات في البحرين وشراكة 

إستراتيجية مع »مازيراتي البحرين«.. بمشاركة 
نخبة من العارضين من 5 دول هي البحرين، 

المملكة العربية السعودية، مملكة المغرب، 
باكستان، الهند، وجناح مخصص لألزياء 

األفريقية.
 وقدمت مجموعة من مصممات األزياء 

المشاركات من البحرين والدول المشاركة 
باقة من التصميمات المميزة التي 

تمثل ثقافات متنوعة وعريقة، وقد نالت 
التصميمات إعجابا كبيرا من الحضور.

وسط

حضور كبير 
في معرض ومؤتمر »أزياء البحرين«
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 وحضور الفنانة بلقيس فخرو للمرة الثانية 
على التوالي أحد أشهر رسامي الفن التجريدي 

في منطقة الخليج افتتحت مدرسة بيان 
البحرين معرضها السنوي للفنون للمرحلة االبتدائية وذلك يوم 

االثنين 22 ابريل 2019 في قاعة العتيبي بالمدرسة.
هذا المعرض الفني يفتح أبوابه طيلة ثالتة أيام متواصلة من 

تاريخ 22 الى 30 ابريل أمام األهل لمشاركة أبنائهم هذا النجاح. 
شارك في هذا المعرض الفني 395 طالبًا يمثلون مختلف 

المراحل الدراسية االبتدائية من الصف األول إلى الصف الخامس 
قدموا خالله أكثر من 2000 قطعة فنية شملت لوحات 

ومجسمات فنية.
 محاطون بأطر وكوادر تعليمية وإدارية جيدة، فكل التقدير 

لمدرسات الفنون على جهودهم الظاهرة وإلى إدارة المدرسة 
على دعمها المتواصل للموهوبين والفن. وقد استمتعت 

كثيرا خالل تجولي بين رواق المعرض وتحدثي مع الطالب وأنتهز 
هذه الفرصة ألتقدم بجزيل الشكر للشيخة مي بنت سليمان 
العتيبي إلعطائي هذه الفرصة للتعرف أكثر على مدرسة البيان 

هذا الصرح التعليمي المتكامل الذي نفتخر به. 
كما أعربت الدكتورة الشيخة مي بنت سليمان العتيبي عن 

جزيل شكرها للسيدة بلقيس فخرو بتشريفها لمدرسة بيان 
البحرين وإفتتاحها لمعرض الفنون السنوي للمرحلة االبتدائية 

وأضافت »يزيدنا اعتزازا تشريف فنانة بحرينية لتكون مثاال 
لجيلنا الصاعد الذي يرغب في خوض هذا المجال«.

برعاية

بحضور الفنانة بلقيس فخرو 
»بيان البحرين« تؤكد على أهمية تشجيع المواهب الفنية 

من خـالل افتتاح معرض »الفن السنوي للمرحلة االبتدائية«
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هامش احتفالية تتويج الفائزين 
في برنامج تحدي التداول 
االستثماري قام محافظ 
مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج 

بتكريم الفائزين في البرنامج في االحتفال 
الذي رعاه زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة 

والتجارة والسياحة الوزير المشرف على بورصة 
البحرين التي تنظم المسابقة بالتعاون مع عدة 

مؤسسات، وبلغت جوائز المسابقة النقدية 
التي شارك فيها 18 فريقًا طالبيًا من المدارس 
الخاصة والمدارس الحكومية و6 فرق جامعية 

30،000 دينار بحريني.

من التزامها تجاه النشاطات المجتمعية في 
المملكة، وتماشًيا مع استراتيجيتها الداعمة 

لشّتى المناسبات واألنشطة الخيرية، أعلنت مدينة 
التنين، أكبر مركز تسوق صيني للبيع بالجملة والتجزئة بمملكة البحرين، 

عن استضافتها لمعرض األسر المنتجة للعام الثاني على التوالي، وذلك 
بالتنسيق مع المؤسسة الخيرية الملكية، حيث تقام الفعالّية الخيرية 
السنوّية في قلب المجّمع وتستمر حتى تاريخ الحادي عشر من شهر 

مايو الجاري.
 ،Chinamex هذا وقد قام زيد جيه كونغ، المدير العام التنفيذي في شركة
الشركة المشغلة لمدينة التنين البحرين، بافتتاح المعرض خالل احتفالّية 

خاصة أقيمت بتاريخ الحادي والعشرين من شهر أبريل الماضي وذلك 
بحضور يوسف اليعقوب، األمين العام المساعد للتخطيط وتنمية الموارد 

الخيرية بالمؤسسة الخيرية الملكية، باإلضافة إلى عدد من المسؤولين 
من مدينة التنين والمؤسسة الخيرية الملكية وديار المحرق.

على

انطالًقا

محافظ مصرف البحرين المركزي
يكرِّم الفائزين ببرنامج تحدي التداول االستثماري

مدينة التنين تستضيف معرض األسر المنتجة
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ساكس فيفث اڤينيو البحرين تطلق
»معرض مصممي األزياء الرمضانية« 2019

أطلقت ساكس فيفث اڤينيو البحرين »معرض 
مصممي األزياء الرمضانية« لتكشف عن أحدث 

مجموعات شهر رمضان بمشاركة 21 مصمم 
محلي وإقليمي األكثر رواًجا في المنطقة. تقدم 
هذه المجموعات لمسة أنيقة ألزياء محافظة، 

من خالل مجموعة متنوعة من القفاطين 
والعبايات والمالبس الجاهزة النسائية وحقائب 

اليد ومالبس األطفال الجاهزة. تم إطالق »معرض 
مصممي األزياء الرمضانية« في 11 من أبريل الساعة 

5:00 مساًء في أجواء رمضانية مثالية مع ألحان 
فرقة شرقية تقليدية. حيث عرض المصممون 

وممثلو العالمات التجارية تصاميمهم للضيوف، 
وقدموا رؤى حول عالمتهم التجارية وتراثهم 

باإلضافة إلى اإللهام وراء مجموعاتهم.
يسري المعرض لغاية منتصف يونيو، مما يسلط 
الضوء على القطع الحصرية واألنيقة واألكثر رواجا 

للشهر الفضيل. هذا العام، قم بزيارة ساكس 
فيفث اڤينيو البحرين وتمتع بتصاميم جميلة 

من المها ديزاينز، باالرينا كوتور، إندماج، أي أم مي، 
ليبونتون، موني اند جي، سارة جي أي و غيرها.
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حاضنة البحرين لألزياء تختتم 
أول برنامج ما قبل االحتضان »دلمون ستار«

تحت رعاية وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد بن راشد الزياني وفي 
شراكة استراتيجية مع كل من تمكين ويونيدو والمركز العربي للتنمية 

و وحدة الطاقة المستدامة ومسرعات تكنولوجيا األزياء اإليطالية 
وشركة مملكة االبتكار للطباعة ثالثية االبعاد، احتفلت حاضنة البحرين 
لألزياء بإختتام أول برنامج ما قبل االحتضان في منطقة الشرق األوسط 

وشمال أفريقيا الخاص بمصممي األزياء تحت عنوان دلمون ستار.
دلمون ستار هو برنامج تنافسي يمتد على مدى سبعة أشهر، من خالل 

البرنامج قدمت حاضنة البحرين لألزياء الدعم التقني والمعرفي لواحد 
وعشرين مصمم ومصممة أزياء من الذين يطمحون لبدء عالماتهم 

التجارية، قام المشاركون في البرنامج بتطوير مجموعة أزياء تعتمد 
على المواضيع المؤثرة في قطاع األزياء في الوقت الراهن والتي تشمل 

التكنولوجيا واالستدامة والتراث. 
من خالل البرنامج استفاد المشاركون من ورش عمل قدمها خبراء 

مهنيون مرموقين محليون ودوليون الى جانب التوجيه من قبل 
الحاضنة، كما اتيح للمشاركين استخدام اآلالت واألجهزة التقنية 

الحديثة مثل آلة الطباعة الرقمية وآلة الليزر لتشكيل األقمشة والجلود 
تحت إشراف فنيين محترفين. 

وفاز بالمرتبة االولى لولوة سالم، المرتبة الثانية مناصفة بين فاطمة 
السماهيجي وعبد العزيز قاسم، المرتبة الثالثة مريم العلوي. 

 يذكر أن الحفل كان برعاية عدد من الشركات المحلية واألقليمية وهي: 
»جاشنمال، ماتي بي موديل، اتحاد الخليج لألعمال، أمل درويش للمكياج، 

صالون ميشيل، ميديا تايم وشركة بيج بكتشر«.

فعاليات
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مع بالك برايفت ممبر 
أقامت جمعية األحالم 
حفل عشاء خيري لـ99 
شخصا )TABLE99( في فندق جميرا رويال 

سراي بحضور عدد من كبار الشخصيات 
واالعالميين ونجوم وسائل التواصل 

االجتماعي، وذلك بهدف جمع تبرعات لتحقيق 
أحالم وأمنيات األطفال الذين يعانون من 

أمراض مزمنة أو ال شفاء لها، كالسرطان، 
والشلل الدماغي، وضمور العضالت، وأمراض 

القلب المختلفة، وتضمن الحفل فقرات 
متنوعة اشتملت عرضا غنائيا ممتعا.

وقالت رئيسة جمعية األحالم إيمان نورالدين 
إن الهدف من هذه الفعالية وغيرها من 

الفعاليات الخيرية التي تقيمها الجمعية 
إسعاد األطفال، مشيرة الى ان الجمعية 

منذ تأسيسها في 2011 أخذت على عاتقها 
تحقيق أحالم أطفال األمراض المستعصية.

وقالت: »حققنا في السابق امنيات كثير 
من االطفال منها طفل كان يريد ان يصبح 

)سبايدرمان( وآخر يريد جهاز ايباد وآخر السفر 
وغيرها من االمنيات التي رغم بساطتها 

تشكل دعما كبيرا للمرضى«.
وأشارت الى ان هناك خطة للجمعية خالل 

شهر رمضان بتحقيق 30 حلما خالل 30 
يوما بمعدل حلم كل يوم، ووجهت شكرها 
لجميع من حضر ولفندق جميرا رويال سراي، 

وقال المنظمون إن الدعوات قد نفذت في 
وقت قياسي ومجملها 99 مقعدا وكان سعر 

المقعد 50 دينارا.

بالتعاون

جمعية األحالم تقيم عشاًء خيرًيا
لـ99 ضيًفا دعًما للمرضى من األطفال
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بالذكرى  سيبيريل  جاستين  األمريكي  السفير 
 ،)IVLP( القيادي  الدولي  الزائر  الـ78 لبرنامج 

المشاركين  شبكة  أعضاء  مع  بالتعاون  وذلك 
ألقاها  البحرين. وفي كلمة  القيادي في  الدولي  الزائر  برنامج  في 

لنا  فرصة  المساء  »هذا  سيبيريل:  السفير  قال  المناسبة  بهذه 
القيادي  الدولي  الزائر  برنامج  لتأسيس  الـ78  بالذكرى  لالحتفال 

أعلن  أواصرالتواصل«. كما  )IVLP( ولتجديد صداقتنا وإعادة 
 IVLPالـ برنامج  المشاركين في  السفير عن إطالق شبكة 

المشاركين  إلى لم شمل مجتمع  والتي تهدف  البحرين،  في 
)IVLP( مًعا  القيادي  الدولي  الزائر  برنامج  البحرينيين في 

مجاالتهم  في  التشبيك  في  خبرة  اكتساب  على  ومساعدتهم 
المختلفة.

السفير سيبيريل عن تقديره إلنجازات عدد من  كما عبر 
برامج  أهمية  وأبرز   IVLP برنامج  المتميزين في  المشاركين 

وتوطيد  المتبادل  التفاهم  تعزيز  في  هذه  الثقافي  التبادل 
األمد. الطويلة  البحرينية   - األمريكية  الصداقة 

احتفل

السفارة األمريكية 
تحتفل بالذكرى الـ 78 لبرنامج الزائر الدولي 
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 »سبالش«، عالمة تجزئة الموضة 
التي تقّدم أحدث صيحات األزياء 

في المنطقة، عن إطالق تشكيلة 
حصرية من التصاميم تزامًنا مع اقتراب حلول شهر 
رمضان المبارك، وذلك بالتعاون مع أربعة من أشهر 

مصممي المالبس في المنطقة، حيث تم كشف 
الغطاء عن التشكيلة الجديدة ضمن عرض ممّيز 

لألزياء أُقيم مؤخًرا في مملكة البحرين.
وقد حضر العرض، الذي أُقيم في فندق الريتز كارلتون 

18 من شهر أبريل، رازا بيغ،  الــ  – البحرين بتاريخ 
الرئيس التنفيذي لـ »سبالش«، باإلضافة إلى ضيفة 

الشرف ونجمة بوليوود والممثلة والعارضة إيشا 
غوبتا، والتي تحمل لقب ملكة جمال الهند لعام 
2007. وحضر الحفل أيًضا مجموعة مختارة من 

الضيوف.
ومن بين المصممين العالميين الذين أعلنت 

سبالش عن التعاون معهم في التشكيلة الجديدة 
لشهر الرمضان كل من نينا زندنيا، إحدى الشخصيات 

التلفزيونية المشهورة في الشرق األوسط 
والمصممة التي تعتبر أيقونة للموضة في المنطقة، 

وعائشة رمضان، االسم الالمع في عالم تصميم 
األزياء العصرية والتي حصدت العديد من الجوائز 

العالمية، ذلك باإلضافة إلى كين فيرنز، مصمم األزياء 
المبدع الذي يقدم في تصاميمه مزيج من الخطوط 

المستوحاة من الثقافة اآلسيوية العريقة، وعيسى 
واال، مصمم األزياء العربية المبتكرة والذي حفر اسمه 

بالخط العريض في عالم تصميم األزياء والموضة 
منذ العام 1992.

وتشمل تشكيلة رمضان الحصرية من »سبالش« 
مجموعة من القفاطين العصرية والفساتين الطويلة 

المزخرفة والمالبس المنقوشة بأجمل التشكيالت 
الحديثة والزهور الرقيقة، باإلضافة إلى مزيٍج من األلوان 

الجريئة والجذابة واألزياء الكالسيكية ذات اللونين 
األبيض واألسود.

قامت

»سبالش« تطرح تشكيلة أزياء رمضان الحصرية 
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في فضاء مشق للفنون 
الشهر الماضي المعرض 

الشخصي األول للفنان 
ناجي سوار وذلك برعاية محافظ المحافظة 

الشمالية علي بن الشيخ عبدالحسين 
العصفور، وضم المعرض مجموعة أعمال 

تعكس خالصة تجربة الفنان في خامة األلوان 
المائية والتي تمتد ألكثر من عقد.

 وتتناول األعمال مجموعة من المواضيع 
أبرزها تلك التي تعالج البشر وهم في أسوأ 

أوضاعهم اإلنسانية كالفقر والجوع والتشرد، 
محاوال تسليط الضوء عليها كونها تحولت 

لظواهر عالمية 
كما كان للطبيعة المتمثلة بالورود والطيور 

نصيب من األعمال التي تناولت هذين 
الموضوعين بتقنيات مختلفة تظهر تمكن 

الفنان في إبراز مظاهر الجمال باإلضافة 
لبراعته في استخدام الخامة. 

افتتح

الفنان ناجي 
سوار يفتتح 

معرضه األول

فعاليات
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»المدرسة 
للفنون« 

باستكمال 
طلبتها للشهادة الدولية 
للتعليم الثانوي في مجال 

الفنون الجميلة، والمعتمدة 
من قبل جامعة كامبردج في 

بريطانيا، بمعرض فني أقيم 
في مقر المدرسة في الهملة.  

وحضر المعرض أهالي الطلبة 
المشاركون ونخبة من مجتمع 

الفن المحلي من المهتمين 
بالفن التشكيلي. 

تجدر اإلشارة أن هذه النسخة 
الحادية عشرة من المعرض 

التي تنظمه المدرسة لطلبتها 
من كل عام.

اختتمت

»المدرسة للفنون« تقيم معرًضا فنًيا لطلبتها
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سيتي سنتر البحرين، وجهة التسوق والترفيه 
والحياة العصرية األبرز في البحرين، بالتعاون مع 
»جمعية البحرين للفنون التشكيلية«، معرض 

وورشة العمل الفنية المؤقتة »آرت سيتي«، التي تم افتتاحها ً في 
المركز بمشاركة أكثر من مائة فنان من عشرة بلدان حول العالم 

وإستمر حتى تاريخ 27 أبريل الماضي.

وكان »سيتي سنتر البحرين« قد حّول مساحة تبلغ 650 متراً 
مربعًا في الطابق األرضي بجانب البوابة رقم 1، إلى معرض وورشة 

عمل فنية مؤقتة، حيث تم عرض أكثر من 1000 عمل فني رائع 
لعدد من الفنانين العالميين والمحليين الموهوبين. وقد أُقيم 

حفل االفتتاح الرسمي للمعرض تحت رعاية الشيخ هشام بن 
عبدالرحمن آل خليفة محافظ محافظة العاصمة.

نظم

»سيتي سنتر« يفتتح 
معرض »آرت سيتي« للفنون 
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تنفيذي رئيس  أفضل  وجوائز 
رئيس  أفضل  تكّلل »مؤتمر وجوائز 

2019«، من  Top CEO للعام  تنفيذّي 
كويست  ميديا  شركة  تنشرها  )التي  تريندس  مجلة  تنظيم 

INSEAD، بنجاٍح  Mediaquest( وكلية ريادة األعمال الدولية 
أُقيم  الذي  البحرين. وضّم الحدث  العرين في  في قصر وسبا 

أبريل سبع حلقات نقاشّية تحت شعار »النمو وسط   11 بتاريخ 
توزيع جوائز أفضل رئيس  إلى جانب حفل  مستقبل متقّلب« 

التنفيذّيين  2019، الذي كّرم الرؤساء  Top CEO للعام  تنفيذّي 
 700 األكثر نجاحًا وابتكاراً ضمن الئحة مؤّلفة من أكثر من 

التعاون  شركة مدرجة في أسواق األوراق المالية لدول مجلس 
الخليجّي.

مؤتمر وجوائز أفضل رئيس تنفيذي

مؤتمر

شركة شيكسبير أند كو عن افتتاحها الرسمي 
لفرعها الجديد بمملكة البحرين حيث تم افتتاح 

المطعم والكافيه الفاخر بمراسم تضمنت 
عروضًا ترفيهية بطابع أوروبي من القرن الثامن عشر، وأطيب 

المأكوالت بحفلة شاي خاصة محاطة بديكور حديقة ومطعم 
شيكسبير الراقي في الزالق »سبرينغز«. 

ويشتهر شيكسبير أند كو في المنطقة بفائق جودة ما يقدمه من 

مأكوالت ومشروبات، إضافًة إلى خدمة الزبائن الممتازة والديكور 
المستوحى من العصر الفيكتوري، واللمسات الخاصة والمختلفة 

في كل فرع، مما يخلق طابعًا فريداً ومميزاً لكل من مواقعه.  
يقع فرع شيكسبير أند كو حاليًا في منطقة الزالق »سبرينغز« 

األخاذة، والتي تعم بطيور الفالمينغو، حيث يمكن للزبائن التمتع 
بمنظر البحيرة من الحديقة الخارجية ثم االستمتاع بوجبتهم 

داخل المطعم والكافيه األنيق.

أعلنت

افتتاح مطعم شيكسبير أند كو في البحرين 
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نادي روتاري السلمانية سباقًا مائيًا والذي يأتي 
ضمن فعالية سنوية لجمع التبرعات.

وقد حملت الفعالية التي اقيمت الشهر الماضي 
في منتجع البندر شعار »تحدي اإلعاقة« بهدف دعم ذوي االعاقة 

الذهنية والبدنية في البحرين السيما التحديات التي يواجهونها 

مجتمعيًا حيث جمع ما يقارب 25000 دينار بحريني بفضل رعاة 
هذا الحدث السنوي والفرق المشاركة.

وقد شهد الحدث مشاركة نحو 24 فريقًا من مختلف الشركات 
والجهات الراعية وابرزها »كريدي ماكس« وبنك البحرين 

الوطني.

شركة »هيبي اي« المتخصصة في التصوير 
الفوتوغرافي للمحترفين والهواة والمبتدئين 

نشاطها الرسمي مؤخرا وذلك بفندق »ويندام« 
بخليج البحرين بورشة عمل عن التصوير المعماري الفوتوغرافي 
قدمها خبير التصوير الفوتوغرافي الفنان المصري كريم الدغيدي 

المقيم بسلطنة عمان، وبحضور رئيسة النادي الفوتوغرافي 
بالجمعية البحرينية للفنون التشكيلية الشيخة حنان بنت حسن 

آل خليفة، ومشاركة أعضاء نادي التصوير الفوتوغرافي بجمعية 
الفنون التشكيلية وبعض من المصورين المحترفين والمبتدئين 

وهواه التصوير الفوتوغرافي.
وألقى الدغيدي محاضرة قيمة استعرض خاللها عدة موضوعات 

تتمحور حول التصوير المعماري وتشمل معدات التصوير 
المطلوبة وقواعد التموين للتصوير المعماري وكيفية التعامل 

مع بعض المشاكل الفنية التي تواجه المصور اثناء عملية التصوير 
وكيفية تصوير البانوراما ومعالجة الصور.

ومن جانبها أشارت رئيسة مجلس ادارة شركة هيبي اي علياء 
ماهر الى ان الشركة تقدم العديد من الخدمات واألنشطة منها 

تنظيم مسابقات ألفضل صورة من خالل لجنة تحكيم من 
المصورين المختصصين في كل محور للمسابقة، وقد فاز في 

مسابقة أفضل صورة االول من ماليزيا بجائزة مالية $300 والثاني 
من االردن بجائزة مالية $200 والثالث من مصر بجائزة مالية 

$100، الى جانب تنظيم معرض سنوي للتصوير.

نظم

دشنت

روتاري السلمانية يجمع 25 ألف دينار لذوي اإلعاقة

»هيبي أي« تدشن نشاطها بورشة عمل عن التصوير المعماري 
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فعاليات

شركة انفيتا لخدمات 
إسناد العمليات 

التجارية إلى جهات 
خارجية )BPO( التي تتخذ من البحرين 

مقرا لها والمزود اإلقليمي المعتمد 
لـ ISO وPCI DSS بترقية شهادة 

الجودة ISO من 9001:2008الى 
9001:2015. وانفيتا هي أول شركة من 

شركات إسناد العمليات التجارية إلى 
جهات خارجية BPO في البحرين التي 

تحصل على شهادة ISO وقد كان ذلك 
في عام 2016.

وللحصول على شهادة
 ISO 9001:2015، خضعت انفيتا لعدد 

من عمليات التقييم والتي تضمنت 
تطويرا لكل من نظام إدارة الجودة، 

وكتيبات إجراءات األقسام، ومراجعة 
وثائق نظام اإلدارة، والتدقيق المسبق 
والتقييم األولي وإزالة عدم المطابقة.

مجموعة من طلبة 
تخصص المحاسبة 
في جامعة البحرين 

مؤخراً بزيارة تعليمية إلى مصنع 
»أريستون ثيرمو« اإليطالي، وذلك لتعزيز 

المفاهيم التطبيقية الحية لعلوم 
المحاسبة.

ويعتبر مصنع »أريستون ثيرمو« أول 
مصنع إيطالي مستثمر في مجال تصنيع 

سخانات المياه الكهربائية في مملكة 
البحرين. 

وتمكن الطلبة من تحويل المفاهيم 
النظرية إلى تطبيقات عملية في جميع 

أقسام وإدارات الشركة، وعلى وجه 
الخصوص قسم اإلدارة المالية.

قامت

قامت

ISO شركة انفيتا ترفع من مستوى معايير الجودة

طلبة المحاسبة بجامعة البحرين
في زيارة تعليمية لمصنع »أريستون ثيرمو« 
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شركة بتلكو، المزود الرائد 
لحلول االتصاالت التقنية في 

مملكة البحرين، بإقامة فعالية 
 Microsoft Surface« بمناسبة تدشين جهاز

Pro 6« في فندق ويندهام جراند الواقع في 
العاصمة المنامة بحضور عدد من مسؤولي 

الشركة باإلضافة إلى زبائن بتلكو األعزاء.
Mi- »وتعتزم الشركة إطالق مجموعة أجهزة 

crosoft Surface« كجزء من باقات الموبايل 
واالنترنت المنزلي التي توفرها لزبائنها والتي تأتي 
من منطلق حرصها على تزويد الزبائن بالتقنيات 

والخدمات العالمية المتقدمة. وتشمل مجموعة 
منتجات »مايكروسوفت« التي توفرها بتلكو كًلا 

 Surface Go، Surface Pro :من األجهزة التالية
.Surface وجهاز البتوب LTE، Surface Pro 6

 مؤسسة المبرة الخليفية لقاءها لشهر 
أبريل مع طلبة وخريجي برنامج رايات 

للمنح الدراسية في مركز اإلبداع الشبابي، 
حيث سلط اللقاء الضوء على أحد أهم المواضيع المتعلقة بحياة 

الطلبة، وهو موضوع التنمية المستدامة وأهمية إعادة التدوير 
من أجل الحفاظ على بيئة المملكة، واتباع الممارسات المالئمة 

لحمايتها لألجيال المستقبلية.

ويشار إلى أن برنامج المنح الدراسية »رايات« الذي انطلق 
عام 2011، هو برنامج شامل ومتكامل يساهم في مجال 

التعليم وتنمية المهارات الشخصية للشباب البحريني، حيث 
يوفر البرنامج منح دراسية للطلبة لاللتحاق بإحدى الجامعات 

المعتمدة في مملكة البحرين، إلى جانب تقديم العديد من 
المزايا منها حوافز مالية وورش عمل وفرص تدريب في 

القطاعين الحكومي والخاص.

 عقدت 

قامت

منتسبو برنامج رايات من
المبرة الخليفية يناقشون التنمية المستدامة 

»بتلكو« تقيم فعالية 
»Microsoft Surface Pro 6« تدشين جهاز
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الفريق 
الزراعي 

بجمعية 
الهالل األحمر جولة 

لمتطوعي الجمعية إلى 
سوق المزارعين في البديع، 

حيث شارك المتطوعون 
في ورشة عمل أقامتها 

مؤسسة بوصيبع للنباتات 
والزهور، وتضمنت الورشة 

محاور من بينها العناية 
بالمزروعات، وطريقة 

الزراعة، وطريقة تقليم 
الشجر، والمواسم التي 

تصلح فيها الزراعة، وأنواع 
النباتات التي تصلح زراعتها 

في البحرين.

شركة بابكو حفلها 
السنوي لتوزيع 

جوائز البيئة والصحة 
والسالمة في نادي بابكو بالعوالي يوم 

الخميس الموافق 11 ابريل 2019. حضر 
الفعالية ما يربو على 300 من موظفي 
بابكو والمقاولين. استهدفت الفعالية 
االحتفال بإنجازات الشركة في مجاالت 

البيئة والصحة والسالمة إبان عام 2018. 
وخالل الحفل ألقى الدكتور بيتر بارتلت 

الرئيس التنفيذي لبابكو كلمة موجزة 
هنأ فيها موظفي بابكو والمقاولين 

على نجاحهم في إرساء بيئة عمل آمنة 
والحفاظ على البيئة. 

من جهته قدم المهندس إبراهيم 
عبداهلل طالب، نائب الرئيس التنفيذي 
رئيس لجنة البيئة والصحة والسالمة 
عرضا توضيحيا حيث أشار إلى العالقة 

الوثيقة بين مبادئ البيئة والصحة 
والسالمة واالنتاجية.

نظم

أقامت

الهالل األحمر يدرب متطوعيه على تقنيات الزراعة

بابكو تقيم حفل توزيع
جوائز البيئة والصحة والسالمة السنوي 
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منه على مواكبة أحدث التقنيات الطبّية 
أعلن مستشفى السالم التخصصي، أحد أبرز 

المستشفيات الخاصة بمملكة البحرين، 
عن تقديمه لحزمة من الجراحات العالجية التي تناسب مختلف 

حاالت السمنة والبدانة المفرطة و ذلك في الوقت الذي أّكد فيه 
المستشفى مؤخًرا إجرائه ألربعة جراحات ناجحة لعالج السمنة، بما 

في ذلك عملية تكميم المعدة وعملية تحويل مسار المعدة، 
وذلك منذ االفتتاح الرسمي للمستشفى في شهر مارس الماضي.

يشرف على هذه العمليات فريق من استشارّيي الجراحة ذوي 
الكفاءة والتأهيل العالي، وذلك في غرف العمليات الخمس 

في المستشفى، المجهزة بأحدث المعّدات الطبّية. وتأتي هذه 
العمليات ضمن الحلول الجراحية العديدة التي يقدمها مستشفى 

السالم.
الجدير بالذكر أن المستشفى يقدم خدمات متنوعة تشمل 

خدمات المرضى المقيمين، والعيادة الخارجية، والخدمات 
التشخيصية، وخدمات التدخل الجراحي، وخدمات المختبرات 

السريرية، وخدمات غرفة العمليات وخدمات العالج الطبيعي، فضاًل 
عن الخدمات الطبية األخرى.

حرًصا

»جنون 7 نجوم« أول أيام
عيد الفطر في نادي مدينة عيسى

مستشفى السالم
يُقدم حزمة من الحلول لعالج السمنة

شركة بروفيشنال لإلنتاج الفني ونادي مدينة 
عيسى مؤتمًرا صحفًيا، وذلك لإلعالن عن 

مسرحية العيد الكوميدية الجماهيرية »جنون 
7 نجوم« التي ستعرض ابتداًء من أول أيام عيد الفطر، ولمدة 10 أيام، 

على مسرح نادي مدينة عيسى.
وخالل المؤتمر، قال مخرج المسرحية إسحاق عبداهلل إن العمل 
عبارة عن لوحات متصلة منفصلة تناقش أهم قضايا المجتمع 

الخليجي والبحريني بشكل كوميدي ومغاير، وما يميز هذا العمل 

هو خلق ذائقة جديدة للمتلقي، إذ تم االشتغال على اللغة البصرية 
بعيًدا عن القالب التقليدي مع مهندس الديكور علي الفردان وفنانة 

الرسم بالرمال زهرة الناصر.
و»جنون 7 نجوم« من تأليف جمال الصقر، إخراج إسحاق عبداهلل، 

إنتاج شركة بروفيشنال لإلنتاج الفني، ونادي مدينة عيسى، اإلشراف 
العام أحمد جاسم، بطولة جمعان الرويعي، أحمد مبارك، شيخة 

زويد، إيمان قمبر، محمد شاهين، نسرين شريف، نورة عيد، خليل 
إبراهيم، هبة قطب، التأليف الموسيقي يوسف النجدي.

أقامت
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تسّوق

)Happy Hearts( مجوهرات
إبداعات جديدة

للمرأة ذات »القلب الكبير«

مبهجة ومرهفة، شقية ومعطاءة، 
مميزة وفياضة بالمرح، بسبب ذلك كله 
تمثل القلوب رمزا للحيوية المطلقة التي 

تنبض في صميم روائع إبداعات شوبارد، 
وتثري بها الدار مجموعتها الرمزية 

)Happy Hearts( بموديلين جديدين 
لقالدات وأقراط مبتكرة مصنوعة من 

الذهب الوردي عيار 18 قيراط ومطعمة 
بعرق اللؤلؤ والعقيق واأللماس والمرمر 

والريدستون، لتكون هذه المجوهرات 
الجديدة الملونة بمثابة تمائم للمرأة 

ذات »القلب الكبير« العزيزة جدا على دار 
شوبارد.
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)L.U.C XP Esprit de Fleurier Peony( ساعة
عندما تتقن المهارة الحرفية فن تجسيد الجمال البديع ألزهار الفاونيا

في كل عام وفي موعد عزيز على عشاق اقتناء التحف الجميلة، 
تبدع دار شوبارد السويسرية العريقة إصدارا جديدا من ساعة 
)L.U.C XP Esprit by Fleurier Peony( التي تستلهم 

سحرها من زهرة الفاونيا. وإلبداع هذا اإلصدار المحدود الذي 
يضم ثمان ساعات فقط، جندت الدار »األيدي الماهرة« لحرفييها 

المبدعين، فجمع ميناء الساعة مزيجا رائعا من الحرف مثل 

النقش على الذهب ونقل الرسم المطبوع وقص صدف اللؤلؤ، 
بينما ضمت العلبة اللي يبلغ قطرها 35 ملم حركة من عيار 

Chopard Manu-( وتولى معمل شوبارد .)L.U.C 96.23-L(
facture( كامل عمليات تصميم وإنتاج هذه الساعة البديعة، 

وتزينت بالكامل بنقوش زهرة الفاونيا التي أصبحت عمال فنيا نادرا 
في وقتنا الحالي يبرع في إتقانه حرفيو دار شوبارد.

أعلنت زين البحرين، شركة االتصاالت الرائدة في مملكة البحرين، انه بإمكان 
عمالء زين البحرين التمتع بالهاتف الجديد من هواوي – هواوي P30 و 

هواوي P30 برو مع خيارات متنوعة من باقات زين للدفع اآلجل وذلك ابتداًء 
من البحرين ابتداًء من 10 أبريل الماضي. 

مع مجموعة هواتف P30 الذكية، سيتمتع عمالء زين البحرين بكاميرا أعيد 
تصميمها بالكامل لتقدم تجربة تصوير فريدة ال مثيل لها للهواتف الذكية، 

مع حساس سوبر سبكتروم وعدسة تصوير سوبر زوم سيتمتع العمالء 
بتقنيات استثنائية في مجال التصوير الفوتوغرافي والفيديو. جمع نظام 

Leica Quad Camera األول في العالم بين الحساسات الجديدة وإعداد 
العدسات ومعالج إشارات الصور )ISP( ووحدة NPU ثنائية )وحدة معالجة 

الشبكة العصبية( وخوارزميات معالجة الصور المخصصة التي تعمل على 
تمكين ميزات الكاميرا اإلحترافية المتطورة.

زين البحرين تقدم هاتف هواوي الذكي
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شركة زين البحرين، شركة االتصاالت الرائدة في 
المملكة، التزامها بدعم قطاع رجال االعمال 

والمشاريع الصغيره البحرينية من خالل مواصلة 
مبادرة »خميسنا زين«. يقدم »خميسنا زين« في كل خميس 

فرص للشركات الناشئة و المشاريع الصغيرة لعرض منتجاتهم 
على نطاق أوسع و الوصول لزبائن جدد. ومن خالل هذه المبادرة يتم 

دعوة شركات ناشئة و غيرها صغيرة للمشاركة في هذا الحدث 
وعرض منتجاتهم للعامة حيث يمكن للجميع مشاهدة المنتجات 

المعروضة وشراءها إن راقت لهم. كذلك، تقوم زين البحرين 
بالتسويق للحدث في جميع منصاتها االلكترونية.

فعاليات

سياق التزامه نحو دعم 
الجهود التي تبذلها هيئة 

المحاسبة والمراجعة 
للمؤسسات المالية اإلسالمية 

»أيوفي« لتنظيم المؤتمرات 
العلمية المتخصصة الهادفة إلى 

تطوير الحركة المصرفية والمالية 
اإلسالمية، شارك المصرف الخليجي 

التجاري، أحد المصارف اإلسالمية 
الرائدة بمملكة البحرين، برعايته 

الذهبية لمؤتمر أيوفي السنوي 
السابع عشر للهيئات الشرعية الذي 

عقد بمملكة البحرين، في 7 و8 
أبريل الماضي، برعاية مصرف البحرين 

المركزي.

في

أكدت

المصرف الخليجي التجاري راعًيا ذهبًيا لمؤتمر »أيوفي« 

زين البحرين تواصل
»خميسنا زين« لدعم الشركات الصغيرة 
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شعار »البحرين بابك« 
نظمت جمعية الكوثر 

للرعاية االجتماعية – رعاية 
اليتيم – برنامج فعالياتها لالحتفال بيوم 
اليتيم العربي الذي صادف أول يوم جمعة 

من شهر أبريل الماضي حيث إكتسبت 
فعاليات هذا العام الطابع التاريخي واألثري 

من خالل التركيز على زيارة عدد من المواقع 
األثرية التي تزخر بها بمملكة البحرين.
وتقول المشرف العام للبرنامج زينب 
السهالوي »نهدف من خالل فعاليتنا 
إلى تنمية الهوية البحرينية المتأصلة 

وإظهارها عن قرب لألطفال المشاركين، 
مع تعريفهم باألماكن التراثية والسياحية 

والترفيهية عبر اصطحابهم بشكل 
جماعي لتلك المواقع إضافة إلى تنظيم 

أنشطة تعود بالفائدة والنفع على 
المشاركين كالمسابقات الثقافية والرسم 

والتلوين والتصوير الفوتغرافي«.

على تهيئة الطلبة 
وتجهيزهم للتعرف 

على سوق العمل، 
أقامت مؤسسة »إنجاز البحرين« 

ورشة عمل »مالزمة الوظائف« 
في مكاتب شركة أمازون ويب 
سيرفيسز )AWS( لتعريفهم 

بالحوسبة السحابية ومساعدتهم 
على تحديد أهدافهم الوظيفية حيث 

حضر ورشة العمل مجموعة من 
طلبة مدرسة الشيخ عيسى بن علي 

الثانوية للبنين وطالبات مدرسة 
خولة الثانوية للبنات. 

من الجدير بالذكر أن انجاز البحرين 
تمكنت من الوصول ألكثر من 

200.000 طالب وطالبة على مر 
السنين من خالل تنظيم برامج 

وورشات عمل تحاكي متطلبات 
شباب البحرين وتساهم في 

إعدادهم للنجاح في االقتصاد 
العالمي.

حرًصا

تحت

الطلبة البحرينيون يتعرفون
على تكنولوجيا الحوسبة السحابية 

جمعية الكوثر تحتفل بيوم اليتيم العربي 
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فعاليات

المصرف الخليجي 
التجاري استضافة 

طلبة الجامعات 
ببرنامجه التدريبي السنوي، حيث 

استقبل 8 طلبة من الجامعات المحلية 
كجزء من متطلبات إكمال برنامجهم 

األكاديمي، وتعكس هذه المبادرة حرص 
المصرف على إلتزامه بمسؤوليته 

االجتماعية واهتمامه بتهيئة األجيال 
الصاعدة لالنخراط في قطاع الصيرفة 
اإلسالمية للمساهمة في تطوير هذا 
القطاع، حيث يمنح البرنامج التدريبي 

والذي يمتد على مدى شهرين الفرصة 
للطلبة للتعرف على نظام المصارف 

اإلسالمية وبيئة العمل وإكتساب 
المهارات العملية، باإلضافة إلى التدرب 

على كيفية تحضير السيرة الذاتية 
واالستعداد لمقابالت التقديم على 

العمل وحضور عدد من المحاضرات 
التثقيفية حول الصيرفة اإلسالمية.

يواصل

الخليجي التجاري يستقبل
طلبة الجامعات في برنامجه التدريبي 

أربعة طالب من كلية البحرين التقنية )بوليتكنك 
البحرين( في مشروع »رحالت الخير« الذي تنظمه 

مؤسسة »بحرين ترست«، فكانت الرحلة 
التطوعية إلى قرية الرحاب في أسوان – مصر، بهدف بناء وافتتاح 

مدارس مصغرة، إضافة الى خدمة أهالي المنطقة.
ويهدف مشروع »رحالت الخير« لمؤسسة بحرين ترست إلى زرع قيم 

العطاء وخدمة المجتمع وتعزز روح التعاون والمبادرة، حيث تضمن 
البرنامج أعماال تطوعية مثل الصباغة، الزراعة والقيام بورش عمل 

لألهالي في المنطقة.  يذكر أن هذه هي السنة الثانية التي تدعم فيها 
بوليتكنك البحرين البرنامج الذي تنظمه المؤسسة، حيث شارك 

في العام الماضي اثنان من طلبة كلية الهندسة حيث قدما حلوال 
ملموسة لمسائل ندرة المياه والكهرباء في تلك المنطقة.

شارك

طلبة البوليتكنك يشاركون في
»رحالت الخير« لمؤسسة »بحرين ترست«
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