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مدير عام �جلمعية �لإ�سالمية �أحمد �آل حممود

مدير عام اجلمعية الإ�سالمية اأحمد اآل حممود:

ك����ورون����ا ج����ائ����ح����ة  ف�������رتة  خ�������الل  اأ�������س������رة   4500 ك����ف����ال����ة 

ح�ضني املرزوق:

اأكد مدير عام اجلمعية الإ�ضالمية اأحمد اآل 

حممود اأن اجلمعية تقوم بكفالة من 800 اإىل 

وامل�ضنني،  والأيتام  املحتاجة  الأ�ضر  من   900

األف   15 من  اأكرث  بتوفري  العام  هذا  و�ضتقوم 

وجبة خالل �ضهر رم�ضان املبارك.

وقال يف مقابلة مع »الأيام«: »اإن اجلمعية 

للت�ضدي  الوطنية  اللجنة  جانب  اإىل  �ضاركت 

احتياجاتها  لفريو�س كورونا من خالل توفري 

امل�ضاعدات  اأو  الطبية  الأجهزة  من  �ضواء 

قامت  اجلمعية  اأن  اإىل  م�ضرًيا  اللوج�ضتية«، 

بتوفري املاء مبراكز احلجر اإىل جانب املعقمات 

لـ100  اجلمعية  كفالة  عن  ف�ضالً  والكمامات، 

املطهرة  املواد  بتوفري  تقوم  وكذلك  م�ضن 

واملعقمة.

من  املنتفعني  عدد  اأن  املحمود  واأو�ضح 

ما  بلغ  قد  اأعوام  خم�ضة  اآخر  خالل  اجلمعية 

يقارب الـ330 األف منتفع مببلغ فاق املليوين 

كوفيد-19  فريو�س  جائحة  وخالل  دينار، 

اإىل  ي�ضل  ما  امل�ضتفيدة  الأ�ضر  اأعداد  بلغت 

4500 اأ�ضرة.

ب�ضهر  اخلا�ضة  بامل�ضاريع  يتعلق  وفيما 

»اإن  حممود:  اآل  اأحمد  قال  املبارك،  رم�ضان 

اجلمعية دخلت هذا العام م�ضروًعا جديًدا، وهو 

توفري الوجبة الأ�ضا�ضية لالأ�ضر املحتاجة والتي 

التخفيف  بهدف  ال�ضعبية  الأكالت،  تت�ضمن 

عليها من عناء حت�ضري هذه الوجبات«، م�ضرًيا 

اإىل اأن اجلمعية تهدف اإىل توفري هذه الوجبات 

لـ2700 اإىل 3000 اأ�ضرة على اأن يكون هناك 

3 وجبات لالأ�ضرة الواحدة ب�ضكل يومي.

م�ضاريع  »للجمعية  املحمود:  واأ�ضاف 

خارج البحرين تتمثل يف حفر اآبار املياه وبناء 

بالإ�ضافة  واملدار�س،  الأيتام  ومراكز  امل�ضاجد 

واملدر�ضني  الدعاة  على  ال�ضرف  مل�ضاعدات 

بوا�ضطة  تعمل  التي  الطبية  الأجهزة  وتوفري 

يف  ب�ضمة  للجمعية  اأن  كما  ال�ضم�ضية،  الطاقة 

خمتلف دول العامل، حيث ا�ضتطاعت الو�ضول 

اإىل اأكرث من 74 دولة حول العامل، وهذا يعترب 

اإجنازا للجمعية الإ�ضالمية، اإذ يعود الف�ضل اىل 

املتربعني الذين قاموا بجمع هذه املبالغ بهدف 

التربع لهذه الدول املحتاجة«.
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Al Ain Mineral Water 12X330ml

Was: 0.925

Now: B.D 0.475

x

Al Bustan Tomato Ketchup 4X340gm 

Was: 1.120

Now: B.D 0.775

x

Al Bustan Hot Sauce 8X3oz 

Was: 1.080

Now: B.D 0.775

x

Royal Beef Mince 4X400gm 

Was: 1.320

Now: B.D 0.925

x

Puck Shredded Mozzarella
Cheese 2X200gm

Was: 2.200

Now: B.D 1.475

x

Al Hamra Evaporated Milk 170gm
10+2 Free

Was: 2.400

Now: B.D 1.595

Leeza Cooking Oil 1.5 Ltr

Was: 1.090

Now: B.D 0.995

El Maleka Macaroni Assorted 8X400gm

Was: 1.680

Now: B.D 0.995

x

Royal Chicken Fillet 2X750gm

Was: 3.450

Now: B.D 1.950

x

Sultan Vine Leaves In Brine 2X908gm

Was: 3.720

Now: B.D 2.250

x

Nadec Uht Long Life Milk Full Fat
12 X 1 Ltr

Was: 3.750

Now: B.D 3.475

x

Afia Olive Oil 2X500ml 

Was: 3.780

Now: B.D 2.390

x
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حركة ن�ضطة ت�ضهدها اأ�ضواق وجممعات اململكة 

اإقبال كبري على �ضراء ال�ضلع الرم�ضانية.. والت�ضوق الإلكرتوين يفر�ض نف�ضه

تنا�ضب روحانية ال�ضهر الف�ضيل

اأقم�ضة النقو�ض العربية والإ�ضالمية لأحدث الت�ضاميم الرم�ضانية

اجلالبيات  ارتداء  عن  اال�ضتغناء  ميكن  اأنه  وتو�ضح 

من  اأي  اأو  موحدة  باألوان  �ضيفية  ف�ضاتني  ارتداء  مقابل 

اإك�ض�ضوارات  اإ�ضافة  مع  اخلزانة،  يف  االأ�ضا�ضية  القطع 

بطابع عربي، اأو حقيبة اأو حزام بنقو�ش عربية اأو تراثية. 

الفتيات  اعتماد  االأخرية  االآونة  يف  الحظنا  وت�ضيف: 

اجلالبيات  عن  بعيًدا  رم�ضانية  اإطالالت  على  وال�ضيدات 

والف�ضاتني التقليدية، فعلى �ضبيل املثال جند )جامب�ضوت( 

والبنطلونات  االأقم�ضة  ارتداء  ميكن  كما  عربي،  بطابع 

اإك�ض�ضوارات تراثية  اإ�ضافة  اللنن مع  امل�ضنوعة من قما�ش 

الإ�ضفاء طابع رم�ضاين على االإطاللة.

واالأزرق  والوردي  االأ�ضفر  لالألوان  بالن�ضبة  اأما 

وال�ضيف،  الربيع  مو�ضم  يف  الدراجة  فهي  والربتقايل، 

وميكن اعتمادها يف االإطالالت الرم�ضانية.

وتن�ضح اأكرب الفتيات وال�ضيدات باالجتاه اإىل اإطالالت 

عن  االبتعاد  مع  وناعمة،  وب�ضيطة  مريحة  رم�ضانية 

العملية،  التن�ضيقات غري  االإكثار من  اأو  الكثرية  الزخارف 

للحفاظ على روحانية ال�ضهر الف�ضيل وارتباطه بالطاعات، 

بعيًدا عن التربج الزائد يف املظهر اخلارجي.

ل�ضهر  اأطلقت  ال�ضوك  اأبو  نور  البحرينية  امل�ضممة 

واثنني  ملونة،  لعباءات  اثنني  ت�ضاميم،  اأربعة  رم�ضان 

هو  ما  ت�ضميم  على  »اأحر�ش  وتو�ضح  �ضوداء.  لعباءات 

مبتكر وجديد ل�ضهر رم�ضان املبارك، مع مراعاة اأن تكون 

االأ�ضعار مميزة ويف متناول اجلميع«.

نور التي تت�ضف بجراأتها يف اختيار االألوان واالأقم�ضة 

اأبو  نورة  االإعالمية  �ضقيقتها  من  وت�ضجيع  بدعم  حظيت 

ال�ضوك، واأفراد العائلة، كونها متتلك نظرة جديدة وذوق 

خا�ش يف ت�ضميم العباءات، حيث يعود �ضغفها بالت�ضميم 

اإىل �ضن الثامنة ع�ضر، فيما ت�ضتهر اليوم بالقما�ش االأ�ضود 

الذي ت�ضتخدمه يف ت�ضاميم العباءات.

متجر  �ضاحبة  ال�ضليطي،  فاطمة  تقول  جانبها  من 

»ميني جالبية« اإن الطلب على اجلالبيات التقليدية يزداد 

مع اقرتاب حلول �ضهر رم�ضان املبارك واالأعياد، ولهذا فهي 

تقوم باالإعداد املبكر من خالل اختيار االأقم�ضة اخلا�ضة لهذا 

وال�ضيفون  واحلرير  القطن  بني  ما  تتنوع  والتي  املو�ضم، 

واللنن لرت�ضي جميع االأذواق.

وكانت فاطمة قد بداأت يف ت�ضميم اجلالبيات منذ نحو 

8 �ضنوات، حيث كانت تهوى الت�ضميم واختيار االأقم�ضة، 

لتبداأ بتنفيذ اأوىل ت�ضاميمها الأفراد العائلة واملقربات منها 

متجرها  وافتتاح  الت�ضميم  احرتاف  على  �ضجعنها  الالتي 

اخلا�ش.

وفرة يف املنتجات

االإفطار  لوازم  �ضراء  اعتاد  اأنه  علي  �ضادق  اأو�ضح 

الرم�ضاين لتكون كافية خالل اأيام ال�ضهر الكرمي، م�ضرًيا اإىل 

اأن االأ�ضعار منا�ضبة ويف متناول اجلميع، كما يوجد العديد 

املنتجات،  يف  ووفرة  املنا�ضبة  الرتويجية  العرو�ش  من 

واأو�ضح كذلك اأن حركة البيع وال�ضراء يجدها ن�ضطة جًدا 

وب�ضكل  الوطني  الفريق  واحرتازات  �ضوابط  �ضمن  ولكن 

منظم و�ضل�ش ومنا�ضب للجميع. 

واأ�ضاف: »ذهبت مبكًرا هذا العام ل�ضراء املواد الغذائية 

اقتناء  يهمني  ما  وكل  واملتاجر،  االأ�ضواق  الزدحام  جتنبا 

تلك املواد التي تعك�ش اأجواء هذا ال�ضهر ومنها ما يخت�ش 

باالأطباق الرم�ضانية البحرينية ال�ضائعة مثل حب الهري�ش 

املحلبية  وطبعا  املحلية  احللويات  وبع�ش  الرقاق  وخبز 

وال�ضاقو واللقيمات وغريها«.

 

التزام بالإجراءات الحرتازية

ا�ضتعدت  اإنها  عبدالعال  زينب  قالت  نف�ضها  وعن 

وذلك  الزمن،  من  مدة  قبل  ال�ضهر  هذا  م�ضتلزمات  ل�ضراء 

االحرتازية.  لالإجراءات  واتباعا  للزحام واالختالط  جتنبا 

عن  وابتعدت  املهمة  باحلاجيات  »اكتفيت  واأ�ضافت: 

جتنبا  االأ�ضر،  بع�ش  له  تعمد  الذي  املبالغ  التكدي�ش 

لالإ�ضراف واتباعا لالعتدال يف هذا ال�ضهر قدر امل�ضتطاع«. 

رم�ضان  ل�ضهر  اال�ضتعدادات  اأن  اأحمد  �ضميح  واأكد 

بحكم  �ضك  بال  اأقل  �ضتكون  وامل�ضرتيات  اللوازم  حيث  من 

اجلائحة التي منر بها وقلة التجمعات العائلية، م�ضريا اإىل 

قلت  املتنوعة  املائدة  وحتى  انتهت  اجلماعية  الغبقات  اأن 

اأ�ضياء  كمية الطعام واالأطباق بها واأ�ضبح كل ما نحتاجه 

اأ�ضا�ضية وحمدودة. 

يف  واملرونة  االأ�ضواق  يف  املنتجات  وفرة  على  واأكد 

واالنتعا�ش  االأ�ضواق،  يف  التجارية  واحلركة  االإجراءات 

التطعيم  على  واالإقبال  اجلماهري  وعي  ب�ضبب  ملحوظ 

خدمات  واأن  خا�ضة،  ال�ضهر  حاجيات  لتكدي�ش  داعي  وال 

اأثبتت  املختلفة  الت�ضوق  وتطبيقات  للمنازل  التو�ضيل 

جدارتها، بحيث كل �ضيء ممكن تب�ضعه اأون الين. 

ال�ضراء عرب الإنرتنت

املحال  اأحد  �ضاحب  حممد  �ضعيد  اأو�ضح  جانبه  من 

على  متزايدا  اإقباال  هناك  اأن  باجلملة  للبيع  التجارية 

واملكرونة  ال�ضوربة  منتجات  وخا�ضة  الرم�ضانية  ال�ضلع 

ال�ضنبو�ضة  واأوراق  واملهلبية  وال�ضعريية  والبالليط 

والدقيق وحب الهري�ش وطحني اللقيمات والكباب وغريها 

اأي�ضا من الع�ضائر املختلفة. 

العام ومع جائحة  اإقبال عبداملح�ضن: »يف هذا  وقالت 

والتب�ضع  ال�ضراء  عن  �ضاأ�ضتعي�ش  باأنني  اأعتقد  كورونا 

املبا�ضر ب�ضكل افرتا�ضي التزاما بتعليمات فريق البحرين«، 

منوهة باأن االأ�ضواق باتت مكتظة بالنا�ش واملت�ضوقني ومن 

االأجدى التباعد واتباع و�ضائل ال�ضراء عن طريق االأونالين. 

واأكد ح�ضن اأحمد هناك العديد من الطلبات وامل�ضرتيات 

لهذا ال�ضهر الكرمي والقائمة تطول ولكنني وزوجتي نت�ضوق 

للحاجات ال�ضرورية فقط، واأكرث ما اأحبذه يف هذا ال�ضهر 

امل�ضتلزمات  �ضراء  على  اأحر�ش  لذلك  والهري�ش  الرثيد 

اخلا�ضة بهم.

 

اأ�ضعار ثابتة ومنا�ضبة

وعن حركة االأ�ضواق اأ�ضار ح�ضن حممد اإىل اأنها حركة 

اأ�ضحاب  من  ملتزم  اجلميع  احلمد  هلل  ولكن  جدا  ن�ضطة 

التكدي�ش  لعدم  اجلميع  داعيا  االأ�ضواق،  ومرتادي  املحال 

اأو ال�ضراء فوق طاقتهم خا�ضة واأن ال�ضلع متوافرة ب�ضكل 

كبري وهلل احلمد. 

وذكر تاجر اللحوم �ضيد جميد احلليبي اأن هناك وفرة 

يف اللحوم وبكميات ممتازة مطروحة يف االأ�ضواق، ومنها 

كينيا  من  امل�ضتوردة  واخلراف  واالأبقار  االأغنام  حلوم 

الكرمي  ال�ضهر  قبيل  ثابتة  وال�ضومال وباك�ضتان وباأ�ضعار 

وبعده، موؤكدا على تاأثر االقبال عليها عن ال�ضنوات املا�ضية 

اأو  بكميات  ل�ضرائها  اللجوء  وعدم  امل�ضتهلكني  قبل  من 

تكدي�ضها وبات ال�ضراء وفق احلاجة، مرجعا االأمر اإىل ثقافة 

اال�ضتهالك والرت�ضيد لدى اجلميع. 

جمل�ش  ع�ضو  ال�ضمري  عبداحلكيم  قال  جانبه  ومن 

وفرة  هناك  باأن  البحرين  و�ضناعة  جتارة  غرفة  اإدارة 

واأن  خا�ضة  الرم�ضانية وغريها  ال�ضلع  من  املعرو�ش  يف 

التجار وحمال بيع االأغذية بداأت الطلب على هذه املواد يف 

ال�ضلع خا�ضة مع بطء  احتياطاتها من  واأمنت  وقت مبكر 

حركة ال�ضحن املالزمة جلائحة كورونا. 

طويل  وقت  منذ  متت  اال�ضترياد  عملية  »اإن  ووا�ضل: 

جدا حت�ضبا الأي توقعات قد تطراأ، كما حر�ش التجار على 

والدهون  والطحني  والهري�ش(  )اجلري�ش  احلبوب  توفري 

بكرثة وب�ضكل كاف للجميع، كذلك توفري اللحوم باأنواعها 

املربدة واملجمدة حيث مت ا�ضترياد 30 األف راأ�ش من الغنم 

واالبقار و�ضلت الغالبية العظمى منها ويف انتظار و�ضول 

البقية بالتوايل من باك�ضتان واأفريقيا والدول العربية«. 

اأكد ال�ضمري على ا�ضتمرار عملية اال�ضترياد خالل  كما 

ال�ضهر الكرمي، وذلك لتعزيز االأمن الغذائي واملحافظة على 

العر�ش مقابل الطلب �ضعيا لال�ضتقرار وتلبية لتوجيهات 

جاللة امللك املفدى بتاأمني الغذاء للمواطن واملقيم. 

املواطن  واإقبال  الطلب  حركة  »اإن  قائال:  وا�ضتطرد 

واملقيم على ال�ضراء مل تتاأثر خالل الفرتة املا�ضية«، موؤكدا 

ال�ضلع  لبع�ش  عدا  املا�ضي  العام  كما  االأ�ضعار  ثبات  على 

جائحة  بفعل  ال�ضحن  اأجور  ب�ضبب  �ضعرها  ارتفع  التي 

اأزمة  كورونا والتي اأ�ضابت �ضل�ضلة توريد الب�ضائع وهي 

ال�ضلع  لتلك  وخا�ضة  ال�ضحن  حاويات  اأ�ضابت  عاملية 

لكنها  وال�ضني  املتحدة  الواليات  ومن  اأوروبا  من  القادمة 

تظل من امل�ضاكل التي ال تدعو للقلق اإطالقا.

فاطمة �سلمان: 

الكثري من االفراد  اإقبال  الكرمي، حيث لوحظ  ال�سهر  ا�ستعداًدا ال�ستقبال  املا�سية  االأيام  التجارية حركة ن�سطة خالل  االأ�سواق واملجمعات واملحال  �سهدت 

واالأ�سر على �سراء العديد من االأ�سناف املتنوعة من املواد الغذائية اخلا�سة بتح�سري مائدة االإفطار وال�سحور يف هذا ال�سهر الكرمي. 

وا�ستعا�ض بع�ض املواطنني ال�سراء والتب�سع املبا�سر بال�سراء عرب االإنرتنت، وذلك التزاًما بتعليمات فريق البحرين الطبي وتطبيق مبداأ التباعد االجتماعي.

يف اال�ستطالع التايل نلقي ال�سوء على تفا�سيل حركة ال�سوق وال�سراء مل�ستلزمات ال�سهر املبارك.

ح�سني املرزوق:

ت�سبّبت جائحة كورونا بوقف العديد من الزيارات والغبقات التي تكرث خالل �سهر 

رم�سان خا�سة تلك التي جتتمع فيها ال�سيدات وهن يرتدين االزياء ذات الت�ساميم 

ال�سرقية، ولكن هذا االمر مل مينعهن من ارتداء اجلالبيات والعبايات خالل ال�سهر 

الكرمي، حيث اإنهن يقمن بالتوا�سل من خالل اجراء مكاملات الفيديو وهن مرتديات 

ملختلف الت�ساميم الرم�سانية التي متيزهن.

املو�سة  خبرية  ت�سري  العام  لهذا  رم�سان  ب�سهر  اخلا�سة  الت�ساميم  اأحدث  وعن 

هي  رم�سان  ل�سهر  املنا�سبة  االأقم�سة  اأن  اإىل  اأكرب  فاطمة  املظهر  ومن�سقة 

االأقم�سة ذات النقو�ض العربية االإ�سالمية اأو النقو�ض املقاربة من ثقافات 

خمتلفة كالثقافة الرو�سية واليونانية، اإىل جانب اأقم�سة اللنن.

الأ�ضفر والوردي والأزرق والربتقايل هي 

الألوان الدراجة ملو�ضم الربيع وال�ضيف

خبرية املو�سة 

ومن�سقة املظهر 

فاطمة اأكرب

م�سممة 

العبايات نور 

اأبوال�سوك
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للتحكم يف املر�ض وجتنب عوامل اخلطورة املحتملة.. د. �ضمية الدو�ضري: 

مر�ضى ال�ضكري بحاجة خلطط غذائية وعالجية خالل رم�ضان 

[ ما اأولويات التغذية ال�صحية خالل 

�صهر رم�صان ملر�صى ال�صكري؟

�ضهر  خالل  ال�ضكري  ملر�ضى  بد  ال   -

ال�ضعرات  توفري  على  العمل  من  رم�ضان 

التوازن  على  احلفاظ  مع  الالزمة،  احلرارية 

يف  والربوتني  والدهون  الكربوهيدرات  بني 

الفرتة بني االإفطار وال�ضحور، لتجنب انخفا�ض 

اأثناء �ضيام اليوم  م�ضتوى ال�ضكر يف الدم يف 

التايل.

متنا�ضق  توزيع  مراعاة  عليهم  كما 

ارتفاع  لتجنب  الوجبات  بني  للكربوهيدرات 

م�ضتوى ال�ضكر يف الدم، اأ�ضف اإىل ذلك مراعاة 

�ضغط  ارتفاع  مثل  اأخرى  �ضحية  م�ضاكل  اأي 

الدم )بتقليل امللح امل�ضاف اإىل االأكل(، وارتفاع 

الدم )بتقليل تناول الدهون  الكولي�ضرتول يف 

امل�ضبعة مثل الوجبات ال�ضريعة واملقليات(.

[ ما اأهداف خطط التغذية يف رم�صان 

ملر�صى ال�صكري؟

- خلطط التغذية خا�ضة ملر�ضى ال�ضكري 

جتنب  على  العمل  منها  عديدة،  اأهداف 

االنخفا�ض يف م�ضتوى ال�ضكر يف الدم، خا�ضة 

اأذان  قبل  ال�ضوم  من  االأخرية  ال�ضاعات  يف 

املغرب، كذلك جتنب ارتفاع م�ضتوى ال�ضكر يف 

الدم بعد وجبتي االإفطار اأو ال�ضحور.

املر�ضى  لهوؤالء  التغذية  تهدف خطط  كما 

خا�ضة  باجلفاف،  االإ�ضابة  جتنب  اإىل  اأي�ضا 

ال�ضيف،  ال�ضوم ل�ضاعات طويلة يف  اأثناء  يف 

وجتنب الزيادة يف الوزن، مع زيادة ال�ضعرات 

احلرارية اأو قلة الن�ضاط البدين، ويظل الهدف 

مبعدل  تدريجًيا  الوزن  اإنقا�ض  هو  االأمثل 

حالة  يف  باالأ�ضبوع«  كجم  واحد  اإىل  »ن�ضف 

ال�ضمنة وزيادة الوزن.

[ ما العادات الغذائية ال�صيئة يف هذا 

ال�صهر التي قد ت�صر مر�صى ال�صكري؟

وجبات  تناول  ال�ضيئة  العادات  من  اإن   -

اأو كبرية بني وجبة  �ضغرية كثرية ومتعددة 

ال�ضكر  م�ضتوى  يرفع  ما  وال�ضحور،  االإفطار 

كميات  تناول  كذلك  طويلة،  لفرتات  الدم  يف 

�ضعرة   1500 على  )تزيد  االإفطار  يف  كبرية 

الدم  يف  ال�ضكر  م�ضتوى  يرفع  ما  حرارية(، 

ويوؤدي اإىل زيادة الوزن.

من  كبرية  كميات  تناول  ذلك  اإىل  اأ�ضف 

ال�ضكريات وامل�ضروبات املحالة، مثل )الفيمتو( 

املعاجلة  والكربوهيدرات  املحالة  والع�ضائر 

ما  وبعدها،  االإفطار  وجبة  يف  املعجنات  مثل 

ال�ضكر يف  م�ضتوى  حاد يف  ارتفاع  اإىل  يوؤدي 

على  حتتوي  التي  احللويات  وتناول  الدم، 

ال�ضعبية  االأكالت  خ�ضو�ضا  كثرية  �ضكريات 

والزالبية  واللقيمات  اخلنفرو�ض  مثل 

ارتفاع  اإىل  يوؤدي  ما  االإفطار،  بعد  والقطايف 

م�ضتوى ال�ضكر يف الدم لفرتات طويلة.

املقلي  الطعام  تناول  �ضلوكيات  وتعد 

العامة،  ال�ضحة  يف  �ضلبا  موؤثرة  الزيت  يف 

ال�ضناعية  الزيوت  ا�ضتخدام  عند  خا�ضة 

ال�ضناعي  ال�ضمن  مثل  بالدهون  الغنية 

الهند،  جوز  وزيت  النخيل  وزيت  واملرجرين 

الغنية  االأغذية  من  كبرية  كميات  وتناول 

)مثل  ال�ضكري  املوؤ�ضر  عالية  بالكربوهيدرات 

القمح(  ومنتجات  واالأرز  والبطاط�ض  ال�ضكر 

عند ال�ضحور يوؤدي اإىل ارتفاع حاد يف م�ضتوى 

ال�ضكر يف الدم بعد الوجبة.

كما اأن تناول ال�ضحور مبكرا قد يوؤدي اإىل 

موعد  قبل  الدم  يف  ال�ضكر  م�ضتوى  انخفا�ض 

ال�ضيام  �ضاعات  تكون  عندما  االإفطار، خا�ضة 

طويلة، باالإ�ضافة اىل تناول الوجبات ب�ضرعة 

عن  الطعام  كمية  زيادة  اإىل  يوؤدي  ما  كبرية، 

املخ  اإىل  ال�ضبع  اإ�ضارات  املعدة  )تر�ضل  الالزم 

خالل 15-30 دقيقة من تناول الوجبة(.

واأخريا، االإقالل من الن�ضاط البدين، وذلك 

قد يوؤدي اإىل زيادة الوزن، كذلك النوم لفرتات 

اأي�ضا.  الوزن  زيادة  اإىل  يوؤدي  قد  طويلة 

وعموما، هناك العديد من املخاطر التي ميكن 

طويلة،  ل�ضاعات  ال�ضائم  اإليها  يتعر�ض  اأن 

يف  ال�ضكر  م�ضتوى  وانخفا�ض  اجلفاف  منها 

املخاطر  تلك  اإدراك  املهم  من  فاإنه  لذا  الدم، 

لتجنب حدوثها يف ال�ضهر الكرمي، والكثري من 

التغذية  املخاطر ميكن جتنبه عن طريق  تلك 

ال�ضليمة.

[ ما اأبرز القواعد ال�صحية املهمة يف 

�صهر رم�صان؟

خالل  املهمة  الن�ضائح  اأو  القواعد  اأبرز   -

هي  ال�ضكري  ملر�ضى  خا�ضة  رم�ضان  �ضهر 

االعتدال يف تناول الطعام، فلي�ض هناك طعام 

االعتدال يف كميات  علينا  �ضحي �ضار، ولكن 

الطعام وتوزيع االأكل من الفطور اإىل ال�ضحور، 

االأطعمة  على  الوجبات  حتتوي  اأن  ويجب 

مثل  االمت�ضا�ض«،  »بطيئة  باالألياف  الغنية 

كاملة  واحلبوب  والبقوليات  اخل�ضروات 

االألياف، وبالتايل متد اجل�ضم بالطاقة ببطء.

امل�ضروبات  عن  متاما  االبتعاد  ويجب 

منخف�ضة  بامل�ضروبات  وا�ضتبدالها  املحالة 

وال�ضكر  الكربوهيدرات  من  والتقليل  ال�ضكر، 

واالأطعمة  الكربوهيدرات  فتناول  والدهون، 

ارتفاع  اإىل  يوؤدي  وال�ضكر  بالدهون  الغنية 

ال�ضكر يف الدم واإىل زيادة الوزن، كما حتتوي 

احلرارية،  ال�ضعرات  من  عالية  ن�ضبة  على 

فيجب جتنبها، كما يجب جتنب ع�ضائر الفواكه 

املحالة وا�ضتبدالها بالفاكهة ال�ضحيحة.

كميات  تناول  ال�ضروري  من  واأخريا، 

كبرية من ال�ضلطة واخل�ضروات؛ الأنها �ضحية 

من  واالإكثار  احلرارية،  ال�ضعرات  ومنخف�ضة 

�ضرب املاء؛ فاملاء مهم جدا، خ�ضو�ضا ملري�ض 

ي�ضعر  ال  حتى  رم�ضان،  �ضهر  يف  ال�ضكري 

بالعط�ض وي�ضاعد على منع اجلفاف وارتفاع 

ال�ضكر يف الدم. 

�ضحًيا  �ضياًما  للجميع  نتمنى  وطبًعا، 

و�ضليًما دون م�ضاكل اأو م�ضاعفات �ضحية.

فاطمة �صلمان:

اأكدت الدكتورة �صمية �صعود الدو�صري ا�صت�صارية طب العائلة وال�صكري اأن �صهر رم�صان هو الوقت االأمثل لتعلم االلتزام 

والتحكم يف م�صاعفات االأمرا�ض املزمنة، وذلك عرب اتباع خطط غذائية وعالجية للتحكم يف املر�ض، خا�صة ملر�صى ال�صكري.

كما دعت اإىل �صرورة زيارة الطبيب املعالج لو�صع تلك اخلطط العالجية للتح�صري ل�صهر رم�صان، والتي يتعني مراعاتها 

يف النظام الغذائي خالل ال�صهر، اإىل جانب حتديد قدرة املري�ض على ال�صيام على ح�صب عوامل اخلطورة وخماطر ال�صيام 

املحتملة.

و�صددت يف مقابلة مع »االأيام« على اأن حتديد جرعات االأدوية واأوقاتها يتم على ح�صب حالة املري�ض ال�صحية ونظامه 

الغذائي يف �صهر رم�صان التي يحددها الطبيب وتختلف من مري�ض اإىل اآخر.

واأ�صارت اإىل اأن اأهمية التغذية ال�صحية ال تنح�صر يف امل�صاعدة على التحكم مبر�ض ال�صكر فقط، بل ت�صاعد اأي�صا يف التحكم 

يف الوزن، خا�صة اإذا كان املري�ض يعاين من الوزن الزائد اأو ال�صمنة، واحلماية من اأمرا�ض القلب وم�صاعفات ال�صمنة االأخرى. 

وفيما يلي ن�ض املقابلة:

 �صمية الدو�صري

ال�������دم ال�����������ض�����ك�����ر يف  م�����������ض�����ت�����وى  ت������رف������ع  وث�����ق�����ي�����ل�����ة  م������ت������ع������ددة  ت�������ن�������اول وج�������ب�������ات   

جت������ّن������ب ال�����������ض�����ك�����ري�����ات وامل���������������ض�������روب�������ات امل��������ح��������الة وامل������ع������ج������ن������ات ب�����ع�����د الإف��������ط��������ار

ت�����ن�����اول ك����م����ي����ات ك����ب����رة م�����ن اخل�����������ض�����روات لأن�����ه�����ا ����ض���ح���ي���ة وم���ن���خ���ف�������ض���ة ال�������ض���ع���رات

اأكدوا على اأهميتها الروحانية والجتماعية

بحرينيون يتفّننون يف تزيني بيوتهم احتفالً بقدوم رم�ضان
فاطمة �ضلمان:

تبداأ  املبارك حتى  رم�ضان  �ضهر  يقرتب  اأن  ما 

من  بيوتها  بتزيني  البحرينية  االأ�ضر  من  العديد 

حيث  بقدومه،  وفرًحا  ا�ضتقباالً  واخلارج  الداخل 

والنجوم  بالفواني�ض  منازلهم  اإ�ضاءة  اىل  يعمدون 

اأجواء  تعك�ض  التي  والزينة  العبارات  وغريها من 

الفرح والبهجة والرتحيب بال�ضهر.

هي  رم�ضان  زينة  اعترب  الذي  بوحميد  حممد 

و�ضيلة الإدخال البهجة و الفرح وال�ضرور يف نفو�ض 

جميع افراد العائلة وخا�ضة االطفال قائالً: »هذا ما 

منزله  زينة  يف  يتفنن  الكل  فتجد  عام  كل  نرتقبه 

من اخلارج والداخل كنوع من ا�ضتقبال ال�ضهر الذي 

يعد �ضيًفا حمبًبا لدى اجلميع«.

االبتكارت  من  املزيد  جند  عام  كل  ويوا�ضل 

املنازل فهناك من يكتفي بتعليق  والتفنن يف زينة 

واآخرون  امل�ضيئة،  والنجوم  واالأهلة  الفواني�ض 

واجلل�ضات  والالفتات  العبارات  ي�ضعون 

اأو مبالغ بها  الرم�ضانية وكلها واإن كانت ب�ضيطة 

يف  بالغ  اأثر  لها  يظل  وميزانته  ذوقه  ح�ضب  كل 

النف�ض و�ضعادة ال تقدر.

�ضهر  يقرتب  اأن  »ما  جا�ضم:  مرمي  تقول  كما 

الزينة  من  �ضراء جمموعة  اىل  اأعمد  حتى  رم�ضان 

والفواني�ض امللونة وغريها حتى اأزين مدخل منزيل 

ب�ضكل من�ضق وجميل وهذه عادة �ضنوية ال اتخلى 

عنها مطلًقا فهي تعك�ض اجواء الفرح بقدوم ال�ضهر 

ا�ضتقباله واال�ضتعداد له  وباتت طق�ًضا من طقو�ض 

الزينة  تعليق  يف  معي  يتفننون  اطفايل  ان  حتى 

واختيارها وكذلك يعمد جرياين اي�ضا يف حالة من 

املناف�ضة اجلميلة ليبدو كل منزل اأجمل من االآخر«.

داخل  يف  احلال  يختلف  ال  طبًعا  وتوا�ضل 

منزيل عن خارجه بل يتفوق عليه، حيث اأعمد اىل 

تغيري ديكور غرفة املعي�ضة )املجل�ض(، حيث اأزين 

احلائط والكرا�ضي والطاوالت وحتى اواين التقدمي 

بكل ما هو خا�ض بال�ضهر الكرمي وال اأن�ضى تعليق 

مو�ضحة  اأجواءه،  تنا�ضب  التي  الدينية  العبارات 

عائلتها  نفو�ض  يف  البهجة  تدخل  الزينة  هذه  اأن 

ال�ضغرية التي تنتظر هذا االأمر �ضنوًيا.

لزينة  حمل  �ضاحب   - عادل  حممد  ويقول 

وال�ضراء  االقبال  »اإن   - االن�ضتغرام  على  رم�ضان 

يبداأ قبل �ضهر من قدوم ال�ضهر حيث تتواىل الطلبات 

ومنها  اعر�ضها  التي  املنتجات  غالبية  وتنفذ  علي 

املخت�ضة  وال�ضرا�ضف  وامل�ضاند  الرم�ضانية  الزينة 

ب�ضهر رم�ضان«.

وهذا  للجميع  منا�ضبة  اال�ضعار  اأن  اىل  واأ�ضار 

التنوع  وان  عليها خا�ضة،  االإقبال  على  ي�ضجع  ما 

امنا  الب�ضائع  اأكرر  ال  �ضنوًيا  حيث  نف�ضه  يفر�ض 

ال  وقد  نوعه  من  وفريد  جديد  هو  ما  كل  اأعر�ض 

اىل  اأعمد  اإنني  حيث  املحلية،  اال�ضواق  يف  جتده 

واملغرب  م�ضر  من  وحتديًدا  اخلارج  من  جلبها 

وغريها.

ويف ال�ضياق ذاته، قال خالد مو�ضى: »اإن الزينة 

الرم�ضانية طق�ض روحاين قبل ان يكون اجتماعًيا 

او بغر�ض جمايل فهو يعرب عن مدى الفرح بقدوم 

به  يرتبط  ما  كل  من خالل عر�ض  الف�ضيل  ال�ضهر 

من اأ�ضواء و�ضور واأ�ضكال جميلة. وزينة واإ�ضاءة 

خالبه«. واعترب اإن تزيني املنازل داخلها وخارجها 

هو �ضلوك حمبب ور�ضالة للمجتمع وللمقيم والوافد 

لنا باأهمية �ضهر رم�ضان املبارك ومدى مكانته يف 

نفو�ض اجلميع.

اتوىل  انا  قال:  للتزين  عائلته  تفعله  ما  وعن 

والزينة  اال�ضواء  واأعلق  اخلارج  من  املنزل  تزيني 

ب�ضكل فني جميل مب�ضاعدة ابنائي وال ان�ضى تزيني 

حديقة املنزل، حيث اأ�ضع طاولة �ضغرية يف و�ضط 

تعليق  مع  رم�ضانية  مبفار�ض  واأزينها  احلديقة 

على  امللونة  ال�ضغرية  واالأ�ضاءة  الزينة  بع�ض 

نباتات و�ضجريات احلديقة.

املنزل  بتزيني  زوجتي  تكلف  بينما  ويوا�ضل 

ذات  والو�ضائد  التحف  فت�ضرتي  الداخل  من 

كما  احلائط،  لوحات  وكذلك  الرم�ضانية  العبارات 

ال تغفل اأواين املطبخ باأن تكون ذات اأ�ضكال مرتبطة 

واملبتكر  باجلديد  تفاجئنا  �ضنوًيا  انها  كما  بال�ضهر 

بالبهجة  �ضعوًرا  العائلة  اأفراد  على  ي�ضفي  الذي 

وال�ضعادة واالإح�ضا�ض باأجواء ال�ضهر الكرمي.

بينما اأكدت نادية عبداهلل اإنها حتر�ض كل عام 

واأهمها  الرم�ضانية  الزينة  انواع  كل  �ضراء  على 

بالكامل  بيتها  غرف  لتزين  التقليدية  الفواني�ض 

اال�ضالمية  الكلمات والنقو�ض  كما ال تن�ضى اختيار 

وكذلك بع�ض ال�ضور القراآنية لتزين حوائط املنزل.

ا�ضتخدام  على  كذلك  حر�ضها  اىل  واأ�ضارت 

يهمها  رم�ضاين  بطابع  واملزرك�ضة  املزينة  املفار�ض 

واجهة املنزل التي تعك�ض ا�ضتقبال ال�ضهر الف�ضيل 

بدءا من تزيني باب املنزل بعبارات التهنئة وبع�ض 

ال�ضخ�ضيات  وبع�ض  املختلفة  واال�ضاءات  ال�ضور 

البيت  اأ�ضحاب  فرحه  مدى  تعك�ض  التي  الورقية 

با�ضتقبال ال�ضهر الكرمي.

ومن جانبه، اأكد م�ضمم الديكور خمي�ض عبداهلل 

اإن الديكور الرم�ضاين ال يكمن يف قطع اأثاث معينة 

لديكور  ا�ضافية  اك�ض�ضوارات  عن  عبارة  هو  امنا 

املنزل االأ�ضلية ومنها القطع القدميه كاإ�ضافة املر�ض 

والفرن وغريها من الطابع الرم�ضاين القدمي، منوًها 

كذلك على االك�ض�ضوارات احلديثة ومنها الفواني�ض 

والهالل والنجوم وتعليق لوحات عبارات الرتحيب 

وغريها.

وتابع: هناك من يف�ضل تخ�ضي�ض ركن لل�ضالة 

العبادة  ركن  منزيل، حيث ميثل  اأ�ضبه مب�ضجد  او 

والتالوة والتدار�ض مما يعطي انطباًعا بالروحانية 

املرايا  تلك  يف�ضل  البع�ض  ان  كــما  اجلميلة، 

واالخ�ضر  واحلمر  ال�ضفر  باللون  امللون  والزجاج 

ب�ضعف  تزيــن  ما  فغالًبا  املنازل  واجهــات  بينما 

النخيل واجلريد مع و�ضــع جل�ضــة عربيــة على 

كرا�ضي خ�ضبية كنوع من الرتحيب بال�ضيوف.
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مع »ني�ضان« �أيامنا ف�ضيلة وعرو�ضها كرمية

نهديكم مميز�ت كثرية وهد�يا فورية مبهرة مع كل عملية �ضر�ء

ي�ضعد  الف�ضيل  ال�ضهر  مبنا�ضبة 

واأوالده  امل�ؤيد  خليل  ي��ضف  جمم�عة 

ل�ضيارات  احل�ضري  وال�كيل  امل�زع   -

اأن تهديكم  البحرين -  ني�ضان يف مملكة 

رائعة  ف�رية  وهدايا  ح�ضرية  عرو�ضا 

ني�ضان  ل�ضيارات  �ضراء  عملية  كل  على 

ال  �ضهرا  رم�ضان  �ضهر  �ضتجعل  والتي 

ين�ضى لك والأحبائك.

تت�افر هذه العرو�ض يف بع�ض اأ�ضهر 

م�ديالت ني�ضان مثل KICKS SV )الفئة 

املت��ضطة( و�ضني واألتيما واإك�ض-تريل 

برتول  لني�ضان  باالإ�ضافة  واإك�ض-تريا 

V8 LE T2 )الفئة املت��ضطة(. 

ال�ضيارات  تلك  من  الأي  �ضرائك  عند 

مثل  رائعة  هدايا  على  ف�را  �ضتح�ضل 

�ضا�ضات تلفاز ومكربات �ض�ت و�ضماعات 

من  والكثري  الكثري  وغريها  ال�ضلكية 

املفاجاآت والهدايا املميزة.

�ضندوق  يف  االأدراج  اأحد  اخرت 

املفاجاآت لت�ضعد بهدية ف�رية من ني�ضان. 

اأن  نخربكم  اأن  ي�ضعدنا  لذلك،  باالإ�ضافة 

�ض�ف  املذك�رة  ني�ضان  طرازات  جميع 

التاأمني،  املجانية:  التالية  باملزايا  تتمتع 

التظليل،  ال�ضداأ،  �ضد  حماية  الت�ضجيل، 

ال�كيل  و�ضمان  ف�رية  لهدايا  باالإ�ضافة 

ملدة 5 �ضن�ات.

ومنا�ضبة  للغاية  منخف�ضة  اأ�ضعارنا 

وتر�ضي  العمالء  جميع  مليزانيات 

 KICKS ت�قعاتهم، اإذ يبداأ �ضعر ني�ضان

SV )الفئة املت��ضطة( وني�ضان �ضني من 
األتيما  5،995 دينارا بحرينيا، وني�ضان 

ب�ضعر 8،995 دينارا بحرينيا، وني�ضان 

دينارا   8،595 ب�ضعر  اإك�ض-تريل 

بحرينيا، وني�ضان اإك�ض-تريا ب�ضعر يبداأ 

وني�ضان  بحرينيا،  دينارا   9،995 من 

املت��ضطة(  )الفئة   V8  LE T2 برتول 

ابتداء من 24،995 دينارا بحرينيا فقط.

�ضريبة  �ضاملة  االأ�ضعار  هذه  كل   

القيمة امل�ضافة، لي�ض هذا فقط، باالإ�ضافة 

ملدة  �ضيانة  عقد  لكم  نقدم  �ضبق  ما  لكل 

�ضنتني مع طرازات ني�ضان �ضني وني�ضان 

وني�ضان  -تريل  اإك�ض  وني�ضان  األتيما 

 LE برتول  مع  نقدم  بينما  اإك�ض-تريا، 

�ضيانة  عقد  املت��ضطة(  )الفئة   V8  T2

ملدة 3 �ضن�ات!

الف�ضيل،  ال�ضهر  عرو�ض  وعن 

لني�ضان  العام  املدير  عبداهلل،  اأن�ض  قال 

البحرين  ني�ضان  يف  »نحن  البحرين: 

نقدمه  عمالئنا مبا  الإر�ضاء  دائما  ن�ضعى 

اأزمة  ظل  ويف  وعرو�ض.  خدمات  من 

تقدمي  قررنا  احلالية  العاملية  اجلائحة 

هذه العرو�ض جلميع ع�ضاق ني�ضان يف 

من  اأحالمهم  �ضيارات  ليمتلك�ا  البحرين 

فخ�ر  اأنا  كاملة.  بال  راحة  مع  ني�ضان 

للغاية  االإيجابية  العمالء  با�ضتجابة 

بها.  واإعجابهم  املميزة  عرو�ضنا  جتاه 

اأي�ضا  للغاية  فخ�ر  اأنا  لذلك،  باالإ�ضافة 

البحرين  لني�ضان  املميز  املبيعات  بفريق 

الذي يهدف دائما لتحقيق اأق�ضى قدر من 

ر�ضاء العمالء«. 

معر�ض  الأقرب  ب�ضرعة  اذهب  لذلك 

اأف�ضل عرو�ض  واغتنم  ني�ضان  ل�ضيارات 

�ضهر رم�ضان الف�ضيل التي تنا�ضبك! 

على  ات�ضل  املعل�مات،  من  ملزيد 

.17732732

جولدن توليب �لبحرين..

 �إفطارك غري يف �ضهر �خلري 

عام  مدير  ال�ضيد،  عبدالرحيم  يدع�كم 

لق�ضاء  البحرين،  ت�ليب  ج�لدن  فندق 

هذا  خالل  مبهجة  وباأج�اء  االأوقات  اأمتع 

دوًما  معه  يحمل  الذي  الف�ضيل  ال�ضهر 

طاوالت  عدة  اأعدت  وقد  والربكات.  اخلري 

ح�ل  وذلك  ال�ضتة  ك�ت  لع�ضاق  خا�ضة 

االعتبار  بعني  االأخذ  مع  ال�ضباحة،  بركة 

قبل  من  املتبعة  االحرتازية  االإجراءات 

وزارة ال�ضحة.

وال نن�ضى اال�ضتمتاع باأ�ضهى املاأك�الت 

ال�ضعبية والبحرينية مثل املحمر والعقيلي 

واخلنفرو�ض والع�ضيدة... الخ.

مع  االأوقات  اأجمل  ق�ضاء  لكم  متمنني 

واأج�اء  اأم�ضيات  يف  واالأعزاء  االأ�ضدقاء 

كذلك  الف�ضيل،  ال�ضهر  خالل  مبهجة 

بفعاليات  لال�ضتمتاع  ال�ضيد  يدع�كم 

بركة  ح�ل  الطلق  اله�اء  يف  ي�مية 

واالأ�ضدقاء  االأحبة  لقاء  حيث  ال�ضباحة، 

يتجّدد يف ج� عائلي مميز. هذا ما �ضرح 

فندق  عام  مدير  ال�ضيد،  عبدالرحيم  به 

ج�لدن ت�ليب البحرين، باأن �ضهر رم�ضان 

اخلري، وحفاظا  معه  يحمل  دوًما  املبارك 

ن�ضخر  �ض�ف  الف�ضيل  ال�ضهر  روح  على 

اإمكاناتنا لن�ضعد �ضي�فنا الكرام. منذ  كل 

البحرين  ت�ليب  ج�لدن  وفندق  عق�د 

يحي�ن  الذين  الفنادق  اأوائل  من  يعد 

مبثابة  اأي�ضا  وه�  الرم�ضانية  ال�ضهرات 

ال�جهة االأمثل لق�ضاء اأوقات رائعة خالل 

على  منا  ا  وحر�ضً املبارك.  رم�ضان  �ضهر 

ا�ضتمرار الفعاليات متا�ضًيا مع االإجراءات 

االحرتازية ملجابهة فريو�ض ك�رونا، فقد 

قمنا بتجهيز منطقه بركة ال�ضباحة لتك�ن 

نق�م  و�ض�ف  االأعزاء،  �ضي�فنا  ملتقى 

بخدمة �ضي�فنا كل م�ضاء حتى ي�ضتمتع�ا 

والبحرينية  ال�ضعبية  املاأك�الت  باأ�ضهى 

واال�ضتمتاع  االإفطار  على  الرم�ضانية 

بروعة الغبقة التي ال تن�ضى. نعمل دوًما 

نر�ضم  حتى  ال�ضاعة  مدار  على  خلدمتكم 

اإذ  الكرام،  �ضي�فنا  وج�ه  على  الب�ضمة 

على  االأ�ضب�عية  ال�ضح�بات  الفندق  يقدم 

العديد من اجل�ائز القيمة.

عبدالرحيم ال�سيد

مدير عام �جلمعية �لإ�ضالمية �أحمد �آل حممود:

كـــفــــــالــــة 4500 �أ�ضــــــــرة خــــــالل فـــــتـــــرة جـــــائــــحــــــة كـــورونـــــا

ح�ضني املرزوق:

ت�يل اجلمعية االإ�ضالمية منذ تاأ�ضي�ضهاعام 1979 اهتماًما 

بالغا باالأ�ضر املحتاجة واليتامى وكبار ال�ضن، متبنية م�ض�ؤولية 

املجتمع  اأفراد  كافة  بني  امل�ضاواة  حتقيق  اىل  تهدف  اجتماعية 

البحريني، بل انطلق عطائها لي�ضمل 74 دولة من خمتلف انحاء 

العامل، كما يزدهر عطاء اجلمعية ب�ضكل اكرب خالل �ضهر رم�ضان 

مناطق  مبختلف  املحتاجني  احتياجات  تلبية  خالل  من  املبارك 

البحرين.

رم�ضان  �ضهر  خالل  ن�ضاطاتها  اأبرز  على  اأكرث  وللتعرف 

املبارك جمعنا لقاء مبدير عام اجلمعية االإ�ضالمية ورئي�ض جلنة 

امل�ضاريع اخلريية اأحمد حممد اآل حمم�د والذي حدثنا عن هذه 

الن�ضاطات فكان اللقاء على النح� التايل:

من خالل  البحريني  املجتمع  بارز يف خدمة  دور  للجمعية   ]

تقدمي عدد من الأن�سطة.. ما اأبرز هذه الأن�سطة يف الوقت احلايل؟ 

فنحن  املبارك  رم�ضان  �ضهر  دخ�ل  و�ضك  على  اإننا  مبا   -

املحتاجة  لالأ�ضر  ال�جبات  لتقدمي  الفرتة  هذه  خالل  ن�ضتعد 

امل�ضرتيات  لك�ب�نات  لت�زيعنا  باال�ضافة  الرم�ضانية  وال�ضالل 

واأي احتياجات من املمكن اال�ضتفادة منها من قبل هذه االأ�ضر يف 

ا�ضتقبال  من  نتمكن  ال  ك�رونا  الكرمي، ويف ظل جائحة  ال�ضهر 

االأ�ضر بل نق�م بت��ضيل الك�ب�نات لهم لال�ضتفادة منها من خالل 

التعاون مع عدة جهات ومتاجر وبالتن�ضيق واالتفاق مع متاجر 

معينة ولالأ�ضرة حرية اختيار امل�ضرتيات بدون اأن نفر�ض عليهم 

بع�ض  كانت  ال�ضابق  ففي  يحتاج�نها،  ال  قد  معينة  منتجات 

االأ�ضر ت�ضري اىل اإننا نق�م بتقدمي بع�ض املقتنيات �ضمن ال�ضالل 

الرم�ضانية التي ال ي�ضتخدم�نها وبالتايل يتم اال�ضتغناء عنها، 

ولهذا وفرنا لهم هذه الك�ب�نات ل�ضراء ما يحتاج�نه على وجه 

التحديد، واجلمعية اال�ضالمية تق�م بكفالة من 800 اىل 900 

من االأ�ضر املحتاجة واالأيتام وامل�ضنني، وخالل هذا العام �ضنق�م 

اإن  بت�فري اكرث من 15 الف وجبة خالل �ضهر رم�ضان املبارك 

�ضاء اهلل.

امل�ساعدات  تقدمي  يف  مهًما  دوًرا  للجمعية  اإن  املعروف  من   ]

جائحة  تداعيات  ب�سبب  احلالية  الفرتة  يف  ال�سحية  وامل�ستلزمات 

كورونا.. هل لك اأن تعطينا بع�ض التفا�سيل حول هذا ال�ساأن؟

- حني بداأت اجلائحة يف مملكة البحرين حاولنا م�ضاركة 

اللجنة ال�طنية للت�ضدي لفريو�ض ك�رونا ك�فيد 19 وتفقدنا 

احتياجات اللجنة �ض�اء االجهزة الطبية او امل�ضاعدات الل�ج�ضتية، 

ووفرنا لهم املاء واملعقمات وبادرنا بت�زيع املاء مبراكز احلجر 

كما مت ت�زيع املعقمات والكمامات، وفيما يتعلق باالأ�ضر املحتاجة 

نق�م باإر�ضال املعقمات لهم ولكبار ال�ضن ونق�م بت��ضيلها لهم 

ملنازلهم، كما نفخر يف اجلمعية اال�ضالمية باأننا اأول جمعية يف 

حيث  اجلائحة،  امل�ضاعدات خالل  بتقدمي  قامت  البحرين  مملكة 

قدمنا 250 األف قارورة ماء ملراكز احلجر ال�ضحي واأول جمعية 

تكفل  واجلمعية  ال�ضحي،  احلجر  ملراكز  كمام  الف   30 قدمت 

نح� 100 م�ضن وت�فر لهم كافة احتياجاتهم من م�اد مطهرة 

ومعقمة، ومن ا�ضرتاطاتنا لكفالة امل�ضنني اأن يت�اجدوا مع اأهاليهم 

بهدف احل�ض�ل على الرعاية الالزمة من قبلهم.

[ كم عدد امل�ستفيدين من م�ساعدات اجلمعية؟ وما حجم هذه 

امل�ساعدات وما اأنواعها؟

- خالل اآخر خم�ض اأع�ام كان هناك ما يقارب الـ330 األف 

دينار،  امللي�ين  يف�ق  مببلغ  اجلمعية  م�ضاريع  قبل  من  منتفع 

ويف ظل اجلائحة و�ضلت اعداد اال�ضر امل�ضتفيدة من الك�ب�نات 

وال�ضالل و»املاجلة« ما ي�ضل اىل قرابة 4500 اأ�ضرة.

[ هل لديكم م�ساريع خا�سة ب�سهر رم�سان املبارك؟ 

- نعم هناك عدة م�ضاريع خا�ضة ب�ضهر رم�ضان املبارك منها 

م�ضروع �ضقيا املاء والتم�ر، وهذا العام دخلنا م�ضروع جديد وه� 

ت�فري ال�جبة االأ�ضا�ضية لال�ضر املحتاجة والتي تت�ضمن االأكالت 

ال�ضعبية حتى نخفف عليها حت�ضري هذه ال�جبات، ونحن ب�ضدد 

تغطية ما يقارب 2700 اىل 3000 اأ�ضرة بهذه ال�جبات بحيث 

ا�ضافة  ي�مي،  ب�ضكل  ال�احدة  لالأ�ضرة  وجبات   3 هناك  يك�ن 

لت�فرينا لك�ب�نات امل�ضرتيات.

بع�ض  من  اجلاهزة  الرم�ضانية  ال�ضالل  بع�ض  ن�ضتلم  كما 

التجار واملتربعني ونق�م نحن يف اجلمعية اال�ضالمية بت�زيعها، 

كما نق�م بتقدمي م�ضاعدات م��ضمية ت�ضمل اال�ضاحي واحلقيبة 

املتاجر  من  ك�ب�نات  اجلمعية  لهم  تقدم  حيث  املدر�ضية 

الك�ب�ن  البحرين وترتاوح قيمة  وال�ض�برماركت امل�ج�دة يف 

من 25 اىل 30 ديناًرا بحريني، كما نح�ضل على مكرمة �ضاحب 

ال�ضم� امللكي االأمري الراحل ال�ضيخ خليفة بن �ضلمان اآل خليفة 

طيب اهلل ثراه ويتم ت�زيعها على االأ�ضر املحتاجة.

اي�ضا ك�ض�ة  للمحتاجني  نقدمها  التي  امل�ضاريع  ومن �ضمن 

اأ�ضرة  العيد باال�ضافة لعيدية اليتيم والتي ي�ضتفيد منها 388 

مبعدل 700 يتيم، ويف العام املا�ضي كان لدينا م�ضروع �ضرطان 

وقد  بال�ضرطان  امل�ضابني  االطفال  عالج  م�ضروع  وه�  االطفال 

ح�ضل على دعم كبري من قبل املتربعني، ا�ضافة لت�فرينا لبع�ض 

االحتياجات لال�ضر مثل االدوية وما ي�ضابهها.

[ هل ت�ساهمون مب�ساريع خريية خارج البحرين؟ 

امل�ضاجد  وبناء  املياه  اآبار  كحفر  م�ضاريع خارجية  لدينا   -

ومراكز االيتام واملدار�ض، ا�ضافة مل�ضاعدات ال�ضرف على الدعاة 

واملدر�ضني وت�فري االجهزة الطبية التي تعمل بالطاقة ال�ضم�ضية، 

ا�ضتطعنا  حيث  العامل،  انحاء  خمتلف  يف  ب�ضمة  وللجمعية 

ال��ض�ل اىل اكرث من 74 دولة ح�ل العامل وه� اإجناز للجمعية 

اال�ضالمية وهي بف�ضل املبالغ التي مت جمعها من قبل املتربعني.

الزكاة مل�ستحقيها، هل  اأموال  اإي�سال  [ للجمعية دور هام يف 

ميكنكم ت�سليط ال�سوء اأكرث على هذا اجلانب؟ 

- زكاة املال تك�ن بح�ضب ا�ضرتاطات ال�ضخ�ض املتربع باملال 

ونحن نحر�ض على ان ت�ضل زكاة املال اىل امل�ضتحقني ال�ضرعيني 

وهم 8 اأن�اع من�ض��ض عليهم �ضرعا، ونحن نحر�ض اأن ت�ضرف 

الزكاة يف مملكة البحرين اإال اذا ا�ضرتط املتربع خالف ذلك.

330 �ألف مـنـتـفــع خــــالل خــــمـــ�س �ضــنـــو�ت 
بـــاإجـــمــالـــي مـلــيــونـــي ديــنــــار

ت�ضوير: ح�ضن قربان
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�ضارة جنيب:

يفر�ض �ضهر رم�ضان املبارك منًطا مغايًرا 

للحياة ب�ضكل عام، وحتديات اإ�ضافية بالن�ضبة 

الوقت  بتق�ضيم  يتعلق  فيما  خا�ضة  لالأمهات، 

بني العمل، العبادة، املطبخ والأطفال، ويعترب 

بح�ضب  الأولويات  وترتيب  امل�ضبق  التح�ضري 

الأهمية الركيزة التي تعتمد عليها الأمهات يف 

تنظيم وتوزيع الوقت خالل ال�ضهر الف�ضيل، كما 

اأن �ضن الأبناء يحدد دورهم وطبيعة م�ضئولية 

الأم جتاههم.

ال�ضيف اأريج معتوق قالت اإنه بالرغم من 

اأن  اإل  الآثار ال�ضلبية لنت�ضار جائحة كورونا، 

الوقت  من  املزيد  الأمهات  منح  الراهن  الو�ضع 

والغبقات،  بالتجمعات  اإن�ضغالهن  لعدم  نظًرا 

وبالتايل بات هناك املزيد من الوقت.

اأولدها  بتعليم  تهتم  اأنها  اإىل  واأ�ضارت 

قراءة القراآن وممار�ضة عبادات ال�ضهر الف�ضيل، 

مراعاة  حمفزة  اأ�ضاليب  اتباع  على  وحتر�ض 

لأعمارهم.

وتابعت: »تعلمنا من جتربة كوفيد – 19 

اأهمية الهتمام ب�ضحتنا، وتناول الأكل ال�ضحي 

وجتنب املقليات وال�ضكريات والدهون، لنتمكن 

من الرتكيز يف العبادة، وهي الهدف الرئي�ضي 

من هذا ال�ضهر، وهو ما يجب اأن نعطيه الأولوية 

عند تق�ضيم الوقت«.

كمية  يف  املبالغة  عدم  »يجب  واأ�ضافت: 

املاأكولت على قائمة الإفطار، مع مراعاة التنوع، 

الغذائية  العنا�ضر  كافة  توافر  على  واحلر�ض 

على املائدة، والهتمام بال�ضلطة للح�ضول على 

الألياف ال�ضرورية لل�ضائم«.

اأن  كما  جًدا،  مهم  امل�ضبق  والإعداد  الوجبات  »تنظيم  وقالت: 

املفرزنات تقلل الوقت واجلهد خالل ال�ضهر الكرمي«.

التعليم  اأ�ضلوب  اأن  اإىل  اأ�ضارت  الأطفال،  بدرا�ضة  يتعلق  وفيما 

الهجني الذي يجمع بني الذهاب للمدر�ضة يف اأيام حمددة والتعليم 

عن بعد يفر�ض على الأ�ضرة و�ضع خطط يومية متغرية.

واأكدت معتوق اأن: »ممار�ضة الريا�ضة اأمر مهم جًدا خالل �ضهر 

امل�ضي  الب�ضيطة مثل  الريا�ضات  اقت�ضرت على  واإن  رم�ضان، حتى 

الن�ضاط  على  للحفاظ  كايف  وقت  تخ�ضي�ض  من  ولبد  واليوغا، 

واحليوية«.

»ل�ضك  حكومية  موظفة  وهي  املرزوق  اأمل  قالت  ذلك،  وحول 

اإن التوفيق مابني العمل والرتبية هو اأمر �ضعب، ول�ضيما يف �ضهر 

رم�ضان املبارك«.

اأقوم  فاإين  يل  »بالن�ضبة  واأو�ضحت: 

بجدولة حياتي، لتبداأ يف النهار باأداء عملي 

احلكومي وواجباته املرتتبة عليه. ثم اأهتم 

�ضنوات،   3 العمر  من  يبلغ  الذي  بطفلي 

وقد حرمته كورونا من الدخول للح�ضانة، 

قدر  وتعليمه  معه  اجللو�ض  مهمة  فاأتوىل 

الإمكان ليتمكن من تطوير حت�ضيله العلمي 

مع بداية الدخول للمدر�ضة«.

فهي  الظهرية  فرتة  »اأما  وتابعت: 

خم�ض�ضة للمطبخ واإعداد الفطور مبا اأجيده 

من طبخات خفيفة. ثم فرتة ال�ضرتاحة ملدة 

املنزل  يف  الريا�ضة  ممار�ضة  يليها  �ضاعة، 

فنتابع  الإفطار  بعد  اأما  عائلية،  وباأجواء 

الأعمال الدرامية وهي من �ضميم اهتمامات 

زوجي الذي يعمل يف هذا املجال«.

تطوير  على  اأحر�ض  »كذلك  وقالت 

حياتي  جوانب  يف  واهتماماتي  مهاراتي 

جمال  يف  ا  خ�ضو�ضً الخرى،  العملية 

العالقات العامة والت�ضويق الإلكرتوين«.

الإر�ضاد  اأخ�ضائية  اأكدت  بدورها، 

الأ�ضري هدى املهدي اأن اأجواء �ضهر رم�ضان 

والطابع العام مينح القوة لالإن�ضان، كما اأن 

مدة الدوام تكون اأق�ضر، واأنها تقوم برتتيب 

اإ�ضاعة  وتتجنب  الأهمية،  بح�ضب  اأوقاتها 

الوقت ول تن�ضد الكمال فيها، حتى ت�ضتطيع 

حتقيق التوازن.

الوقت  اخت�ضار  اأهمية  اإىل  واأ�ضارت 

من  ممكن  عدد  اأقل  ا�ضتخدام  الطبخ،  يف 

فاإن  العاملة  لالأم  وبالن�ضبة  ال�ضحون، 

ب�ضكل  ي�ضاهم  لالأطعمة  امل�ضبق  التح�ضري 

كبري يف ت�ضهيل العمل واخت�ضار الوقت واجلهد، كما اأنها تلجاأ اأحياًنا 

للطعام اجلاهز من املطاعم لتخفيف ال�ضعور بال�ضغط، لفتة اإىل اأن 

وجود العاملة املنزلية بالن�ضبة لالأم العاملة مل يعد من الكماليات، 

خا�ضة واأنها تقوم باملهام امل�ضاندة وخا�ضة التنظيف.

وتابعت: »اأ�ضجع اأبنائي ليعتمدوا على اأنف�ضهم، كما اأطلب منهم 

القيام ببع�ض املهام لغر�ض ثقافة حتمل امل�ضوؤولية«.

وبينت املهدي اأنها ل تتابع امل�ضل�ضالت خالل �ضهر رم�ضان، لأنها 

امل�ضل�ضالت تعاد لحًقا، واأنها  جتدها م�ضيعة للوقت، وجميع تلك 

تركز على م�ضئوليات البيت والعبادة واملطبخ.

»التح�ضري امل�ضبق«.. خطة الأمهات 

لرتتيب الأولويات خالل رم�ضان

 امل�ضحر يا�ضر ال�ضماك: اأحاول املزج بني 

الأهازيج الرتاثية والأنا�ضيد الع�ضرية

ح�ضني املرزوق:

اجلميلة  الذكريات  تعود  املبارك  رم�ضان  �ضهر  دخول  مع 

الكرمي  ال�ضهر  هذا  ارتبط  حيث  لأذهاننا،  ال�ضهر  بهذا  املرتبطة 

من  �ضهدنا  مهما  ن�ضيانها  ي�ضعب  التي  الذكريات  من  بالعديد 

تطور، حيث تبقى الب�ضاطة حتتل جزًءا كبرًيا من ذكرياتنا، ومن 

بني اأهم هذه الذكريات »امل�ضحر« او»ابو طبيلة« الذي كان يتواجد 

يف كل مناطق البحرين بغر�ض اإيقاظ النائمني ليتمكنوا من تناول 

وجبة »ال�ضحور« من خالل قرع الطبل وترديده بع�ض الأهازيج 

الرتاثية. 

امل�ضحر  مع  يخرجون  املنطقة  اأهايل  من  عدد  كان  ما  وعادة 

مل�ضاعدته وترديد بع�ض الأنا�ضيد الرتاثية اإل اأنه ومع تطوراملجتمع 

ا  وتغري منط احلياة باتت هذه الظاهرة تندثر تدريجًيا خ�ضو�ضً

مع الو�ضع الراهن يف ظل تف�ضي جائحة كورونا يف خمتلف اأنحاء 

العامل.

اإل اأنه يف منطقة »البالد القدمي« 

طبيلة«  »اأبــو  او  »امل�ضحر«  زال  ل 

يف  يخرج  متواجًدا  ال�ضماك  يا�ضر 

كل عام خالل ال�ضهر الف�ضيل ليوقظ 

»ال�ضحور«  لتناول  املنطقة  اأهــايل 

وخالل رم�ضان احلايل �ضينهي العام 

النبيلة،  املهمة  بهذه  لقيامه  الثالثني 

حيث التزم بها منذ 30 عاًما ول زال 

بفارغ  املبارك  ال�ضهر  قدوم  ينتظر 

ال�ضرب لتقدمي جديده.

قال  ــــام«  »الأي مــع  لقاء  ويف 

»امل�ضحر يا�ضر ال�ضماك« يف العام املا�ضي �ضعرنا بحزن �ضديد ب�ضبب 

التباعد الجتماعي والذي يقت�ضي بعدم خروجنا لإيقاظ النا�ض 

انفرجت وقد ح�ضلنا  »ال�ضحور«، ولكن هلل احلمد  لتناول وجبة 

على ترخي�ض للقيام بهذه املهمة يف العام احلايل مع احلفاظ على 

 ،19 كوفيد  كورونا  جلائحة  للت�ضدي  الوطني  الفريق  و�ضايا 

وذلك من خالل لب�ض الأقنعة واقت�ضار خروجنا على 4 اأ�ضخا�ض 

فقط، وتابع ال�ضماك: يف كل عام نخرج لإيقاظ النا�ض قبل ال�ضاعة 
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�ضباًحا 

ــل  ــي ــل ــق ب

ــي  ونــقــ�ــض

�ضاعتني  تقريبا 

يوم ونحن  كل  يف 

»فــرجــان«  ــول يف  جن

واحلديثة  ال�ضعبية  الأنا�ضيد  خمتلف  مرددين  القدمي،  البالد 

برتديدها يف  واقوم  �ضنويا  ال�ضعراء  بع�ض  بتاأليفها  يقوم  التي 

اللحن  ان�ضادها وفق  كل عام والتعديل على بع�ضها لأمتكن من 

املطلوب.

الوقت  يف  حتى  امل�ضحر  يتقبلون  الأهايل  زال  ل  واأ�ضاف: 

الراهن، بل يفرحون به ول يعتربونه ازعاًجا ابًدا، كما اإن هناك 

البحرين  مناطق  خمتلف  يقطنون  الذين  الأ�ضخا�ض  من  العديد 

القدمي  البالد  يف  يعي�ضون  اأنهم  لو  يتمنون 

ليتمكنوا من ال�ضتماع اىل »امل�ضحر« يف كل ليلة 

من ليايل ال�ضهر الف�ضيل.

من  العديد  كان  ال�ضابق  يف  ال�ضماك:  ويتابع 

الأطفال واهايل املنطقة يحر�ضون على امل�ضاركة 

معنا يف جولتنا اليومية، ولكن منذ العام املا�ضي 

ب�ضبب جائحة كورونا اأ�ضبح المر مقت�ضًرا علي 

كبري  ب�ضكل  ونحر�ض  اأخرين،  اأ�ضخا�ض  وثالثة 

الكمام  وارتداء  الطبية  الحرتازات  تطبيق  على 

للت�ضدي  الوطني  الفريق  قبل  من  به  املو�ضى 

جلائحة كورونا.

واختتم »امل�ضحر« يا�ضر ال�ضماك حديثه باحلديث عن جديده 

قمت  قد  �ضاأكون  القادم  املبارك  رم�ضان  �ضهر  دخول  مع  وقال: 

 15 العام  هذا  و�ضيت�ضمن  عاًما،   30 ملدة  »امل�ضحر«  مبهمة 

ق�ضيدة جديدة حلد الآن متبوعة بالق�ضائد الرتاثية التي اعتدنا 

العام ق�ضيدة عن  ال�ضابق، و�ضنن�ضد خالل هذا  على �ضماعها يف 

الدرا�ضة عن بعد والالبتوب، واخرى عن مناطق البحرين.

30عاًما يف اأحياء 
وطرقات »البالد القدمي«

�أمل 

�ملرزوق

هدى 

�ملهدي

�أريج 

معتوق

املجال�س الرم�ضانية تتحول اإىل »جمال�س ذكية«

ح�ضني املرزوق:

يحني  اإن  ــا  م

�ــضــهــر رمــ�ــضــان 

حتى  املـــبـــارك 

الأهــل  يت�ضارع 

لرتياد  والأ�ضدقاء 

املجال�ض الرم�ضانية، 

العادات  من  هذه  اإن  اإذ 

بها  يلتزم  التي  املتوارثة 

املجتمع  ــراد  اأف معظم 

مبختلف  البحريني 

العمرية،  فئاته 

ا�ضتمرار  مع  ولكن 

كورونا  جائحة 

اأ�ضبح التواجد يف 

يهدد  املجال�ض  هذه 

حياة مرتاديها، اإل اأنها 

تبادل  منع  من  تتمكن  مل 

ومناق�ضة  والتربيكات  التهاين 

خمتلف املوا�ضيع خالل ال�ضهر الكرمي.

اأ�ضحاب املجال�ض  فقد بادر بع�ض 

جتمعات  اإىل  جتمعاتهم  بتحويل 

اعتادوا  التي  تلك  من  بدلً  اإلكرتونية 

وفيما  املا�ضية،  ال�ضنوات  يف  عليها 

التي  الرم�ضانية  املجال�ض  بع�ض  يلي 

بوا�ضطة  مرتاديها  با�ضتقبال  �ضتقوم 

تطبيقات الهواتف الذكية والإنرتنت.

جمل�س يو�ضف اجلا�ضم 

�ضاحب  قــال  ال�ضاأن  هــذا  حــول 

يبلغنا  »اهلل  اجلا�ضم:  يو�ضف  جمل�ض 

رم�ضان ويبارك لنا فيه، برناجمنا لهذا 

العام �ضيكون �ضمن اللتزام بالإر�ضادات 

التي تق�ضي بالتباعد الجتماعي، حيث 

واأحد  بعد،  لدينا جل�ضات عن  �ضيكون 

خم�ض�ضة  �ضتكون  اجلل�ضات  هــذه 

قدوم  مبنا�ضبة  والتربيكات  للتهاين 

واجلل�ضة  ــارك،  ــب امل رم�ضان  �ضهر 

وزارة  مع  بالتفاق  �ضتكون  الأخــرى 

اإذ  الإ�ضالمية  ال�ضوؤون 

خاللها  �ضن�ضت�ضيف 

لإلقاء  امل�ضايخ  اأحد 

وكلمة  حما�ضرة 

ثم  ومــن  ق�ضرية 

يفتح باب املناق�ضة 

ــع املــ�ــضــاركــني،  م

الثالثة  واجلل�ضة 

ال�ضهر  نهاية  �ضتكون 

العيد،  ــهــاين  ت لــتــبــادل 

ونــحــن مــلــتــزمــون 

على  ــادات  ــض ــالإر� ب

امتالكي  من  الرغم 

خارجية  جلل�ضة 

ــض(،  ــو� )احل يف 

نلتزم  نحن  ولكن 

للبحرين ولن يكون 

لدينا �ضوى اجلل�ضات 

الزوم،  برنامج  من خالل 

الرتاويح  �ضالة  بعد  �ضبت  كل 

كما ال�ضابق«.

جمل�س �ضهى الغوزي

اأما �ضاحبة جمل�ض �ضهى الغوزي 

املجل�ض  مرتادي  »�ضن�ضتقبل  فتقول: 

هذا العام باإذن اهلل من خالل التطبيقات 

احل�ضور  ــن  م ـــدلً  ب الإلــكــرتونــيــة 

ال�ضخ�ضي، ويهدف جمل�ضنا اإىل احلفاظ 

والعادات  البحرينية  الهوية  على 

وجمل�ضنا  الأ�ضيلة،  العربية  والتقاليد 

لقاء  �ضهريا  فيه  نعقد  ن�ضائي  جمل�ض 

اأو جل�ضة  ويكون عبارة عن حما�ضرة 

نقا�ض بطابع اجتماعي وثقايف من خالل 

اخلا�ضة  اأو  احلكومية  اجلهات  دعوة 

املوؤثرة ملناق�ضة  ال�ضخ�ضيات  اإحدى  اأو 

وتنظيم  والتجارب  الآراء  وتبادل 

لدعم  وتعليمية  تثقيفية  ملتقيات 

القيادة التغريية للمراأة البحرينية مع 

احلفاظ على العادات والتقاليد والهوية 

البحرينية«.

يو�سف �جلا�سم

�سهى �لغوزي

جميع  التطبيقية  العلوم  جامعة  هناأت 

املبارك،  رم�ضان  �ضهر  حلول  مبنا�ضبة  طلبتها 

خا�ضة  والنجاح،  التوفيق  الطلبة  جلميع  متمنية 

فرتة  مع  العام  هذا  ي�ضادف  الف�ضيل  ال�ضهر  واأن 

و�ضع  �ضرورة  الطلبة  على  يحتم  ما  المتحانات، 

خطة حمكمة وجدول مدرو�ض لتنظيم اأوقاتهم على 

النحو ال�ضليم خالل اأيام رم�ضان، مع احلر�ض على 

اللتزام بالإجراءات الحرتازية ل�ضالمتهم و�ضالمة 

فر�ضته  وما  الفرتة،  هذه  عائالتهم خا�ضة يف ظل 

على العامل جائحة كورونا من تغيريات يف احلياة 

الجتماعية والعملية الدرا�ضية.

وتقدم اجلامعة لطالبها جمموعة من الن�ضائح 

وقتهم  اإدارة  على  ت�ضاعدهم  التي  والإر�ضادات 

وتنظيم درا�ضتهم خالل ال�ضيام ب�ضكل ميكنهم من 

والعبادات،  الطاعات  كافة  ممار�ضة  بني  املوازنة 

اجلامعة  قامت  حيث  الوقت،  نف�ض  يف  والدرا�ضة 

باختيار اأوقات حمددة لأداء المتحانات مل�ضاعدتهم 

على اأدائها ب�ضهولة وي�ضر. 

وتتمثل اأبرز الن�ضائح والر�ضادات التي تقدمها 

الف�ضيل، باحلر�ض  ال�ضهر  اجلامعة لطلبتها خالل 

على انتقاء اأف�ضل الوقات املنا�ضبة للمذاكرة خالل 

ايام �ضهر رم�ضان، والتي قد اأجمع غالبية العلماء 

ال�ضاعتني  يف  تكمن  ما  عادة  اأنها  على  والباحثني 

�ضبط  �ضرورة  اإىل  بالإ�ضافة  الفطار،  وجبة  بعد 

مواعيد النوم من خالل احلر�ض على النوم املبكر 

وال�ضتيقاظ وقت ال�ضحور ملراجعة ما در�ضه، كما 

منظم  درا�ضي  جدول  و�ضع  الطالب  على  يتوجب 

وفقا لرتتيبات املواد مع اللتزام به، هذا بالإ�ضافة 

ت�ضتيت  �ضاأنها  من  التي  الو�ضائل  كافة  اإبعاد  اإىل 

انتباهه اأثناء عملية املذاكرة، و�ضرورة اأخذ فرتات 

على  تعمل  حتى  وال�ضرتخاء  الراحة  من  كافية 

العنا�ضر  تناول  على  واحلر�ض  طاقته،  تعزيز 

اأثناء  الغذائية املفيدة لتعوي�ض اجل�ضم عما يفقده 

فرتات ال�ضيام، واأخرياً ممار�ضة ريا�ضة امل�ضي.

التطبيقية  العلوم  جامعة  تتمــنى  ختامــاً؛ 

اأن  راجني  الطلبة  جلميع  والنجــاح  التوفيــق 

للدرا�ضة،  دافع  الف�ضيل  ال�ضــهر  هــذا  يكــون 

حيــث يقــول اهلل تعــاىل يف كتابة العزيز )اإن اهلل 

ل ي�ضيع اأجر مــن اأح�ضن عمله(. 

�ضدق اهلل العظيم.

جامعة العلوم التطبيقية تهنئ الطلبة ب�ضهر

 رم�ضان املبارك وتقدم لهم ن�ضائح للدرا�ضة والنجاح
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