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االفتتاحية

الروحانية  لأجوائه  ال�سنة  �سهور  باقي  عن  خمتلفة  خ�سو�سية  املبارك  رم�سان  ل�سهر 

وعاداته وتقاليده املحببة لل�سغار والكبار والتي يجب اأن نحر�ص على التم�سك بها واحيائها 

فيه  يت�ساعف  والطاعات حيث  للعبادة  �سهر  اإنه  والن�سيان،  الندثار  من  عليها  دائما حفاظا 

الأجر واخلري واملغفرة اإنه جزء من تعاليم الدين ال�سالمي التي نحر�ص عليها.

وكما ان هذا ال�سهر الف�سيل يت�سم باأجوائه الدينية والروحانية فانه اأي�سا يت�سم باأجوائه 

ال�سعبية ملا ت�سهده لياليه من عادات واحتفالت يفرح لها ال�سغار والكبا ر ا�سافة 

اىل اأنه �سهر للتوا�سل حيث يتبادل فيه الأهل والأ�سدقاء الزيارات ب�سكل اأكرب من 

ال�سهور الأخرى كما يحثنا عليه الدين احلنيف، ويجدون فيه الوقت الكايف 

الت�سامح  روح  ون�سر  الجتماعية  العالقات  وتعزيز  والتقارب  للتفاعل 

واملحبة.

بني  اخلالفات  ون�سيان  جديدة  �سفحة  لبدء  حمطة  اأي�سا  وهو 

الأ�سدقاء من اأجل اأن تعم املحبة والوئام والرتاحم يف العالقات الجتماعية 

لن�سر وتعميم  بالذات  الوقت  اأحوجنا يف هذا  امل�ساحنات واخل�سام وما  بدل 

هذه القيم يف املجتمع ومل ال�سمل ون�سيان املا�سي وخا�سة بني الأهل والأقارب 

واجلريان واأبناء الوطن الواحد.

انه فر�سة اأي�سا لت�سحيح الكثري من العادات غري ال�سحية التي اعتاد عليها 

من  الكثري  وتغيري  التدخني  عادة  عن  القالع  وخا�سة  منها  بالتخل�ص  الفرد 

ال�سلوكيات الغذائية اخلاطئة التي تعودنا عليها طيلة العام وال�ستفادة من 

الوقات املتاحة يف ممار�سة الريا�سة التي تعزز ال�سحة النف�سية والبدنية 

ملمار�سيها.

املجال�ص  اىل  بالتطرق  ال  يكتمل  ل  رم�سان  �سهر  عن  واحلديث 

البحرين  اأنحاء  جميع  يف  كبري  ب�سكل  تنت�سر  باتت  التي  الرم�سانية 

واأ�سبحت �سمة من �سمات هذا ال�سهرالكرمي حيث يحر�ص الكبار وال�سباب 

الرم�سانية  الأحاديث  لتبادل  والأقارب  الأ�سدقاء  ويلتقي  ارتيادها  على 

ومناق�سة الق�سايا املختلفة

التي ت�سغل اهتمامات روادها. 

نتمنى جلميع امل�سلمني يف اأرجاء املعمورة �سياما هنيئا و�سهرا مليئا باخلري والعبادة 

وامل�سرات.. وكل عام واجلميع بخري و�سعادة.



خيمة رنين..
التجربة العربية الرمضانية من تريدر فيكس

باأ�سالتها  امل�سهورة  وال�سالة  املطعم  فيك�ص«  »تريدر  ان 

وبحيازتها على جوائز متعددة تقدم وبكل فخر ارقى الجواء 

رنني  خيمة  عرب  وذلك  البحرين  يف  الرم�سانية  واملفاهيم 

التجربة العربية الرم�سانية للعام 2014. 

العربي  �سيقدم طباخنا  اللذيذ،  بالتمر  بعد ك�سر �سيامك 

بوفيهاً فاخراً من املاكولت التقليدية العربية ليتمتع �سيوفنا 

الكرام بافطارهم الرم�ساين مثل ال�ساورما، الغوزي وجمموعة 

خمتارة من اطباق امل�ساوي امل�سكلة. 

ال�سوء على  ت�سلط  �سوف  احلية  الطهي  ان حمطات  كما 

رنني،  اأطباق  يف  دجمها  وطريقة  التقليدية  الطهي  اأ�ساليب 

وطاب  لذ  ما  يح�سرون  الطباخني  مراقبة  بامكانكم  حيث 

والتمتع برائحة اخلبز الطازج ال�سهي. 

بال�سافة اىل ذلك لدينا ركن احللويات الرائع املتوفر يف 

بوفيه رنني.

انغام  الرم�سانية يف رنني على  العربية  بالتجربة  متتع 

الفرقة العربية احلية كل ليلة. اجتمع مع العائلة والأ�سدقاء 

للعب من بني جمموعة من األعاب الطاولة والدومينو. 

ويف الوقت نف�سه، ميكن لع�ساق كرة القدم التمتع كاأ�ص 

الهواء  يف  العمالقة  التلفزيون  �سا�سة  على   2014 العامل 

الدولية  الريا�سية  الدراما  مل�ساهدة  الداخل،  ويف  الطلق، 

تنك�سف.

اإلفطار والغبقة في رنين 

بوفيه الفطار: من غروب ال�سم�ص حتى ال�ساعة 20:00 

امل�سروبات  العربية،  القهوة  من  خمتارة  جمموعة  وي�سمل 

والع�سري. 

بوفيه الغبقة: من ال�ساعة 21:00 حتى 23:00: وي�سمل 

جمموعة خمتارة من القهوة العربية، امل�سروبات والع�سري. 

 :01:30 حتى  ال�سم�ص  غروب  من  وال�سي�سة:  ال�سالة 

املقبالت مع  ا�ستمتع باملاكولت ح�سب قائمة طعامنا، بع�ص 

جمموعة خمتارة من ال�سي�سة كما اننا نخ�س�ص منطقة ممنوع 

فيها التدخني.
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كتبت - فاطمة �سلمان:

ها هو ال�سهر الف�سيل يطل علينا بعد غياب دام عاماً كامالً حممالً معه اجواء مميزة وفريدة من نوعها تت�سمن 

اخلري والربكة فهو ال�سهر الذي انزل فيه القراآن وحلت به الرحمة واملغفرة والعتق من النار، حيث يبعث يف النف�س 

هدوءاً وطماأنينة ال مثيل لها ويدعو للت�سامح بني جميع اطيافه.

هو �سهر ف�سيل اعتربه البع�س فر�سة ذهبية جلميع املتخا�سمني من اجل حل نزاعاتهم وت�سفية نفو�سهم 

وازالة كل ما يبعث على العداوة وامل�ساحنات من اجل البدء ب�سفحة جديدة خالية من ال�سوائب ومن كل ما قد 

يعكر �سفو هذه االجواء الروحانية التي هي ا�سبه بدعوة مفتوحة الإنهاء اخلالفات والت�سامح واملبادرة بال�سلح.

موؤكدين على �سرورة ا�ستغالل هذا ال�سهر الكرمي من اجل الت�سالح وازالة الزعل وم�ساعر احلقد والكراهية 

او العداوة لتحل مكانها احلب والتفاهم والود والرتاحم كما يدعونا هذا ال�سهر الف�سيل.

حممد �سبت – اعترب �سهر رم�سان الكرمي نعمة من نعم اهلل على الب�سر كما انه وقت خري وبركة حتل على 

هذه االمة اال�سالمية وعلينا قبيل ا�ستقبال هذا ال�سهر ان نت�سالح مع انف�سنا من الداخل وان نزيل اي �سحناء 

او بغ�ساء قد مالأ قلبنا وعلينا ان نعتربه فر�سة ال تعو�س للبدء يف ال�سلح خا�سة بني اال�سر املتخا�سمة او بني 

االخوة واالخوات واجلريان وغريها من العالقات االجتماعية.

»اعتبروه فرصة ربانية للتسامح وتطهير النفوس« 

شهر رمضان دعوة مفتوحة للصلــــــح وحل الخالفات 
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خيركم من يبدأ الصلح 

التي  وال�سباب  اخلالفات  وازالة  القطيعة  موا�سلة  لعدم  �سبت  ويدعو 

اأدت لذلك وقد يظن البع�ص ان من يبداأ ال�سلح معرتفا بخطئه من دون ان 

وهذا  ور�سوله  اهلل  عند  م�ساعف  اجر  وله  ال�سلح  بداأ  من  خريكم  ان  يعوا 

الكربياء الذي تت�سف به بع�ص النفو�ص يجب ان تزال مع حلول هذا ال�سهر 

من  بدل  الرحام  و�سلة  والرتاحم  احلب  يعم  ان  اجل  من  النفو�ص  وتطهر 

اخل�سام والقطيعه.

وتوافقه يف الراأي �سكينة علي – التي تعترب �سهر رم�سان حمطة قادمة 

لبدء �سفحة جديدة خالية من ال�سوائب لكن امل�سكلة تكمن ان البع�ص ل يقدر 

مبادرته  يت�سور  لنه  الخر  الطرف  مبادرة  ينتظر  منا  وكل  الفر�سة  هذه 

انه مفهوم خاطىء يفاقم الزمات ول يحل  الكرامة رغم  بها نوعا من م�ص 

امل�سكالت لذلك لنجعل رم�سان فر�سة لل�سلح ونبذ اخلالفات او القطيعة.

صفحة جديدة 
وت�سيف علينا ان ل جنعل قدوم هذا ال�سهر يكون م�سابهاً لغريه ففيه 

الجر م�ساعف وكم من اجلميل ان نبادر بال�سلح ونغ�سل قلوبنا من الحقاد 

وت�سود  متكامالً  كامالً  �سيامنا  ويكون  اهلل  من  واملغفرة  الدرجات  وجنني 

امل�ساحنات  او  احل�سد  وعدم  والتوا�سل  املحبة  ال�سهر  هذا  يف  العالقات 

البغي�سة. 

واعتربت مرمي اأحمد – �سهر رم�سان اف�سل اوقات العام جلالء الكراهية 

كفيل  الف�سيل  ال�سهر  فهذا  الطبيعية  اىل جماريها  املياه  وعودة  القلوب  من 

امل�سارعة  املتخا�سمني  فعلى  النا�ص  بني  الخطاء  ون�سيان  اجلروح  مبداواة 

الذهاب  اجلار  وعلى  والعك�ص  زوجها  م�ساحمة  الزوجة  وعلى  ال�سلح  يف 

مل�ساحلة جاره والخ ان يبادر لغفران زلت اخيه وهكذا لن�سوم هذا ال�سهر 

بعيداً عن الكراهية والبغ�ص  و�سددت ان »ابواب الرحمة« مفتوحة للجميع 

وفر�سة  اأو�سعها  من  البواب  هذا  لدخول  نبادر  ان  وعلينا  ال�سهر  هذا  يف 

بها  فعلينا  عام  كل  مرة  اإل  دائما  تتكرر  ل  فر�سة  وهي  النف�ص  ملحا�سبة 

واإ�سالح ذات البني كما حثنا الر�سول عليه ال�سالة وال�سالم من خالل ال�سفح 

ون�سيان املا�سي و�سيكون لنا مغفرة واجرعظيم واعلى الدرجات عند اهلل.

وبني خالد جا�سم – على املرء ان ي�سعى لال�ستفادة من هذا ال�سهر واأخذ 

يتعهد  وان  العام  ارتكبها طوال  التي  الخطاء  وت�سحيح  واملوعظة  العربة 

باإ�سالحها وحلها والبدء بامل�ساحمة وامل�ساحلة وان ل يتوقع ردها خا�سة 

وامل�ساحلة  التقبل  ن�سبة  به  وتزداد  النف�ص  على  وقعاً  الف�سيل  لل�سهر  ان 

وهذا  والرتاحم  ال�سمل  مل  اىل  وال�سعي  وال�سدقاء  العائالت  بني  خ�سو�سا 

ال�سهر يقدم لنا تذكرة جمانية او دعوة لل�سلح مقابل مغفرة ورحمة من اجل 

ق�ساء هذا ال�سهر ب�سعادة بالغة وهناء ل مثيل له.

»اعتبروه فرصة ربانية للتسامح وتطهير النفوس« 
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طماأن جتار اأغذية املواطنني بتوافر كافة ال�سلع الغذائية من حلوم 

ودواجن وخ�سار وفواكه وا�سماك وطحني وارز وزيوت نباتية بكميات 

او  نق�ص  اي  يطراأ  ان  م�ستبعدين  املبارك،  رم�سان  �سهر  خالل  كبرية 

ق�سور يف ا�ستريادها وطرحها يف ال�سواق. 

وتوقعوا يف ت�سريحات خا�سة لوكالة اأنباء البحرين )بنا( اأن ت�سهد 

غالبية اأ�سعار ال�سلع ا�ستقرارا ن�سبيا مع توازن العر�ص والطلب بال�سلة 

الغذائية املحلية، لفتني اىل ان اللحوم احلمراء �ستكون النجم الأول بال 

عليها  الكبرية  القبال  معدلت  حيث  من  الف�سيل  ال�سهر  خالل  منازع 

كونها عن�سرا رئي�سيا يف مائدة ال�سر البحرينية. 

واكدوا ان املناف�سة املحتدمة بني التجار على طرح عرو�ص رم�سانية 

يف  داعني  البحريني،  امل�ستهلك  على  رئي�سية  ب�سورة  بالنفع  �ستعود 

نف�ص الوقت اىل تر�سيد ال�ستهالك وعدم اللجوء اىل تخزين كميات تفوق 

حاجة الأ�سر.

البحرين  �سركة  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  زينل  ابراهيم  طماأن  وقد 

�سهر  خالل  احلمراء  اللحوم  انواع  جميع  بتوافر  املواطنني  للموا�سي، 

رم�سان املبارك هذه ال�سنة، م�سريا اىل ان ال�سركة اأعدت العدة ل�سترياد 

ما جمموعه 100 األف راأ�ص غنم ا�ستعدادا لل�سهر الف�سيل وجتنب اي 

نوع من النق�ص.

وتوقع زينل ان ي�ستهلك ال�سوق البحريني خالل رم�سان هذه ال�سنة 

ما يتجاوز 120 األف راأ�ص غنم.

طرحها  �سيتم  املتوفرة  اللحوم  كميات  جميع  ان  زينل  اأكد  وقد 

بالأ�سعار املدعومة من قبل الدولة، والتي مل يطراأ عليها اي تغيري منذ 

اأكرث من 25 �سنة بف�سل الدعم احلكومي لهذه ال�سلعة ال�سا�سية، لفتا 

لكل كلغم حلم  دينار واحد  كما هي:  �ستبقى  للجمهور  الأ�سعار  ان  اىل 

غنم، و 1.200 دينار لكل كلغم حلم بقر. 

اخل�سار  ا�سترياد  ان  الب�ستاين  ر�سا  قال  بدوره، 

على والفواكه يزداد حت�سرياً لرم�سان بن�سبة 50%، ليرتكز 

الب�سل والبطاطا والطماطم واخليار والكو�سا واخل�ص 

والكرز  اخلوخ  اىل  اإ�سافة  باأنواعها،  والورقيات 

وامل�سم�ص وال�سمام واملاجنو والتفاح والربتقال واملوز. 

اىل   20 حالياً  تنزيل  يتم  انه  الب�ستاين  واو�سح 

25 �ساحنة يوميا، متوقعا ان تزداد هذه الكميات 

لتبلغ 40 اىل 45 �ساحنة قبل يوم واحد من 

رم�سان، علماً باأن كل �ساحنة تزن ما 

جمموعه 22 طناً. 

وبني الب�ستاين ان م�سادر ا�سترياد 

ترتكز  والفواكه  اخل�سار 

وتركيا،  وايران  وم�سر  ولبنان  و�سوريا  الردن  على  ال�سيف  مبو�سم 

ا�سافة اىل الهند والفلبني ونيوزيلندا وفرن�سا والوليات املتحدة. 

ا�سعارها  على  والفواكه  اخل�سار  حتافظ  ان  الب�ستاين  وتوقع 

يفوق  كبرية  كميات  لتوفر  املبارك  رم�سان  �سهر  ايام  طوال  م�ستقرة 

معدلت الطلب املتوقعة. 

من جانبه، اأكد خالد الأمني ع�سو جمل�ص اإدارة غرفة جتارة و�سناعة 

البحرين ا�ستقرار ا�سعار الزيوت النباتية والأرز بكافة انواعه الـ 150 

ال�سكر  ا�سافة اىل  البحرينية،  العوائل  املف�سل لدى  الب�سمتي  وبخا�سة 

وامللح وخمتلف الأغذية املعلبة. 

كما اكد المني توافر جميع الغذية بال�سوق البحريني، ول خماوف 

تذكر بحدوث اي نق�ص يف ظل تعاون جميع الطراف املعنية من وزارة 

امل�ستهلكني  احتياجات  لتوفري  والتجار  والغرفة  والتجارة  ال�سناعة 

خالل ال�سهر الف�سيل. 

من جهته، اأكد رئي�ص جمل�ص اإدارة �سركة البحرين ملطاحن الدقيق 

على  قادر  ال�سركة  اإنتاج  اأن  على  العوجان،  عبداللطيف  »املطاحن« 

اأن  اىل  لفتا  املبارك،  رم�سان  �سهر  خالل  الطلب  يف  زيادة  اأي  تغطية 

ال�سركة لديها خمزون من القمح ي�سل اإىل 21 األف طن من القمح.

من  �سحنة  تنتظر  ذاته  الوقت  يف  ال�سركة  اأن  العوجان  واو�سح 

التعاقد عليها و�ست�سل  األف طن، حيث جرى  الأملاين بواقع 30  القمح 

اإىل البحرين خالل �سهر يوليو املقبل، وذلك �سمن حر�ص ال�سركة على 

توفري الأمن الغذائي يف اململكة

اىل ذلك، قال اجلزاف مكي �سرحان انه جرت العادة ان يفرت القبال 

على ال�سماك بكافة انواعها يف الن�سف الول من �سهر رم�سان املبارك 

يزداد  فيما  والدواجن،  احلمراء  اللحوم  اكل  يف  املواطنني  لن�سغال 

الطلب عليها يف الن�سف الثاين من ال�سهر الف�سيل مع انطالق الغبقات 

على  خياراتهم  لتنويع  املواطنني  وحاجة  الرم�سانية 

املائدة. 

يف  يف�سلون  املواطنني  ان  �سرحان  واأو�سح 

ال�سايف  اأ�سماك  واأكل  �سراء  رم�سان 

والهامور والكنعد وال�سعري، حيث يطراأ 

بداية  ملحوظ  انخفا�ص  ا�سعارها  على 

لتعود  القبال،  قلة  ب�سبب  رم�سان 

منت�سف   %30 اىل   20 بن�سبة  لرتتفع 

ال�سهر الف�سيل.

شركات األغذية:

السلع الغذائية متوفرة واألسعار مستقرة في رمضان
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جتّنب  على  ت�ساعدك  فهي  اأبداً!  ال�سُحور  وجبة  تفّوتي  ل   -  1

ال�سداع ومتنحك الطاقة والن�ساط لوقٍت اأطول خالل النهار، مما يجعل 

ال�سيام اأ�سهل. 

ري حلوياتك الرم�سانية يف املنزل ب�سعرات  2 - ل�سحة ور�ساقة اأف�سل، ح�سّ

حرارية اأقل، وذلك با�ستخدام احلليب قليل الد�سم اأو الق�سطة قليلة الد�سم وكمية معتدلة 

من الزيوت وال�سكر، واخبزيها بدل اأن تقليها! 

3 - للتخلّ�ص من ال�سعرات احلرارية الإ�سافية واملحافظة على الن�ساط، ُين�سح مبمار�سة ريا�سة 

امل�سي ملدة ن�سف �ساعة. متى؟ بعد تناول الإفطار ب�ساعتني، وذلك من اأجل ال�سماح ببع�ص الوقت له�سم 

الطعام. 

4 - 8 اأكواب من املاء يومياً حتى يف �سهر رم�سان! ُين�سح ب�سرب كمياٍت قليلة على فرتات متقطعة 

لتفادي نفخة البطن. 

وجبة  الإفطار،   - املبارك  ال�سهر  هذا  خالل  حتى  اليوم،  يف  وجبات   3 اإىل  دائماً  حتتاجني   -  5

الإفطار  الليل بني  الطعام ب�سكٍل متوا�سل خالل �ساعات  الليل اخلفيفة وال�سحور! يجنبك ذلك تناول 

وال�سحور، كما ي�ساعدك يف تلبية احتياجاتك من املغذيات الأ�سا�سية. 

6 - اجلوز هو م�سدٌر غني بدهون اأوميغا-3 املفيدة ل�سحة القلب اإذ انها ت�ساعد يف تخفيف كّل من 

ن�سبة الدهون الثالثية يف الدم و�سغط الدم املرتفع، ويف زيادة ن�سبة الكول�سرتول اجليد 

وجبة  الإفطار،   - املبارك  ال�سهر  هذا  خالل  حتى  اليوم،  يف  وجبات   3 اإىل  دائماً  حتتاجني   -  7

الإفطار  الليل بني  الطعام ب�سكٍل متوا�سل خالل �ساعات  الليل اخلفيفة وال�سحور! يجنبك ذلك تناول 

وال�سحور، كما ي�ساعدك يف تلبية احتياجاتك من املغذيات الأ�سا�سية. 

8 - عند اإختيارك اللحوم، تاأكدي اأنها خالية من الدهون قدر الإمكان، لأن اللحوم التي حتتوي على 

كمية عالية من الدهون ميكن اأن ترفع م�ستويات الكول�سرتول يف الدم 

لل�سكر  جيداً  م�سدراً  ت�سكل  وقمرالدين  كاجلالب  الرم�سانية  امل�سروبات  اأّن  من  الرغم  على   -  9

وبع�ص الفيتامينات، فهي غنية بال�سعرات احلرارية، لذا تناوليها باعتدال وا�ستبدليها من وقٍت لآخر 

بالع�سائر الطبيعية غري املحالة اأو اللنب. 

10 - ملعقتان كبريتان من البقدون�ص حتتويان على كمية عالية من الفيتامني ك، الذي ي�ساعد على 

تقوية العظام ويحافظ على اجلهاز الع�سبي 

11 - جتّنبي تقدمي املقبالت املقلية كل يوم كالفطائر واملعجنات والبطاط�ص املقلية لأنها كثرية 

الوحدات احلرارية. ميكنك تناولها باعتدال من وقٍت لآخر! 

نصائح ومعلومات 
مفيدة لربة المنزل 

لصيام مريح وخال من 
المتاعب الصحية
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من  ا�ستعدادكم  هي  ما   ، املبارك  رم�سان  �سهر  �سن�ستقبل  قليلة  ايام  بعد   ]

املرتقبة من  املعدالت  ال�سهر  وماهي  املف�سلة يف هذا  الغذائية  املواد  توفري  ناحية 

املبيعات باملقارنة مع االأيام العادية ؟

اأولً عن ال�سوق يف رم�سان وما هو م�ستوى املبيعات،  - دعينا نتحدث 

طبعاً قبيل �سهر رم�سان الف�سيل ينتع�ص ال�سوق ويكون اكرث اأقبال وبالأخ�ص 

على املنتجات الرم�سانية الرئي�سة التي تدخل من �سمن موائد هذا ال�سهر مثل  

اأمثلة  جمرد  هذه  وطبعاً  والدجاج.  وال�سكر  الأرز،  القا�سي،  لقمة  ال�سميد، 

ب�سيطة مقارناً ملا ي�سخ يف الأ�سواق املحلية فيتزايد عليها الطلب مبعدل من  

�سعفني اىل  اأربع  اأ�سعاف مما ي�ستهلك يف الأيام العادية، اما املنتجات التي 

يكون فيها تراجع خالل هذه الفرتة فهي ال�ساي واحلليب كمثال، لكن ذلك ل 

يوؤثر �سلبا يف  ن�سبة املبيعات لأن املنتجات الرم�سانية تغطي اي تراجع قد 

يحدث بالن�سبة للمنتجات الخرى، علماً باأن فروع �سركة اأ�سواق مرتو التابعة 

�سهر رم�سان وتلبي جميع  تام لرتحب ب�سيوف  اإ�ستعداد  لديها  للمجموعة  

اإحتياجات اجلمهور وباأف�سل الأ�سعار. 

التعامل معها عن  تتم  التي  التجارية  العالمات  ا�سماء   نتعمق يف  ان  نود   ]

طريقكم؟

تاتا  �سركة   – ا�سماك  �سركة   – رينبو  �سركة   – �ساديا  �سركة   ، طبعا   -

ان  نحاول  ، ونحن  اىل طيبات عمان  بالأ�سافة  الأجنليزية  تيتلي   – الهندية 

الأنواع وباأف�سل  اأجود  النهائي للم�ستهلك مع مراعاة  نقدم منتجاتنا بال�سكل 

الأ�سعار لتكون خربتنا يف ال�سوق املحلية ب�سمة يف ذاكرة امل�ستهلك .

[ ما هي اأقدم �سركة تتعاون معكم اىل وقتنا احلايل ؟

العالمات  اأقدم  من  تعترب  وهي  الآن  اىل  1977م  منذ  �ساديا  �سركة   -

التجارية الغذائية يف البحرين واعرقها. 

[ وماهي اأهم املنتجات اجلديدة التي �سيتم طرحها يف ال�سوق املحلية؟ 

الأ�سماك  �سركة  منتجات   الأ�سواق  يف  املا�سي  ال�سهر  منذ  طرحنا   -

 – ال�سمك  ا�سابع   – ال�سمك  فيليه   : وهي   ال�سوق  ملتطلبات  تلبية  الماراتية 

نوع  ويتوفر  واحجامه  انواعه  بجميع  الروبيان  اىل  بالأ�سافة  برجر  الف�ص 

اجلامبــو  اي�سا.

ونتعامل اأي�ساً مع منتجات » �سركة طيبات عمان » وهي �سركة عمانية 

تتمتع ب�سمعة طيبة يف ال�سوق اخلليجية ونحن دائما نرحب وندعم ال�سركات 

املحلية و اخلليجية يف منتجاتنا  .

وقريبا �سنطرح يف الأ�سواق رقائق البطاط�ص ) �سيب�ص ( حملية ال�سنع 

اإىل ا�سناف و معلبات جديدة من �سركة  اأحد امل�سانع ال�سقيقة بالأ�سافة  يف 

رم�سان  �سهر  بعد   وذلك  بريطانيا  يف  ال�سركات  اكرب  من  تعترب  اجنليزية 

املبارك..

[ بالطبع �سركة ترافكو ا�سم ذات جودة عالية يف البحرين ، واأكيد ح�سد على 

جوائز عاملية و حملية؟ 

- نحن بالتاأكيد ندعم جميع الن�ساطات يف مملكة البحرين دون ا�ستثناء 

�سواء كانت ن�ساطات جتارية – اجتماعية – ريا�سية وجمعيات خريية، فمن 

الطبيعي احل�سول على دروع و ر�سائل �سكر عديدة مقدمة لنا، اأما عن اجلوائز 

العاملية وبف�سل وتوفيق من اهلل مت اختيارنا لنيل جائزة التفوق كاأف�سل موزع 

ونفتخر  نعتز  للعام 2013 ونحن   ) )�ساديا  الربازيليه  التجارية   للعالمة 

ال�سركة  و�سعتها  التي  ال�سروط  بح�سب  التوزيع  ناحية  من  املرتبة  بهذه 

للموزعني املعتمدين. 

[ هل هناك اي عوائق تواجهكم من قبل اجلهات املخت�سة او من امل�ستهلك؟ 

- بالعك�ص معامالتنا جداً �سهلة ومي�سرة بحكم تواجدنا القدمي يف الأ�سواق 

املحلية و نحن ملتزمون بال�سوابط والأجراءات مع جميع اجلهات املخت�سة و 

نهتم بتخلي�ص معامالتنا باملعايري التي ت�سعها الدولة، اما بالن�سبة للم�ستهلك 

البحريني فهو يعرف ماذا يريد و نحن ن�سعى دائما لإر�ساء كافة املتطلبات 

بتقدمي اأف�سل النوعيات بالأ�سعار املنا�سبة.

[ كيف تتم التعامل مع ال�سركات املناف�سة لكم ؟ 

- لدينا خطوط توا�سل مع جميع ال�سركات والو�سع  جيد، وهناك دور 

مهم لغرفة التجارة وال�سناعة التي تعمل على عقد اجتماعات دورية لل�سركات 

واملوزعني فتطرح امل�ساكل واحللول من خاللها. 

كتبت - زينب �سوار:

تاأ�س�ست  جمموعة ترافكو �سنة 1977 م وهي �سركة م�ساهمة بحرينية عامة وقدمت خالل  اأكرث من ثالثة عقود متوا�سلة اأف�سل اخلدمات 

لل�سوق البحرينية وحققت �سمعة جيدة بني مناف�سيها ولدى امل�ستهلكني نظراً جلودة منتجاتها وحر�سها الدائم بتحقيق االأمن الغذائي  يف اململكة  

ومتيزها يف هذا ال�ساأن.

تندرج حتت �سقف »جمموعة ترافكو »عدة �سركات غذائية وبعالماتها  التجارية املعروفة ومن اأهم هذه ال�سركات، �سركة البحرين للفواكة 

الطازجة )�س.�س.و( و�سركة البحرين لتعبئة املياه وامل�سروبات )�س.�س.و( و �سركة اأ�سواق مرتو)�س.�س.و(  باالإ�سافة اإىل �سركة اأوال لالألبان 

)ذ.م.م(.كما تندرج حتت �سقفها �سركة  ترافكواللوج�ستية  )�س.و.و( والتي تتعامل يف ن�ساط التخزين و اإمتالكها الأحدث خمازن من نوعها على 

م�ستوى اململكة وتعاملها مع ال�سركات الكربى لتخزين منتجاتها لدى هذه ال�سركة و اأخرياً تعترب جمموعة ترافكو من امل�ساهمني الرئي�سني يف �سركة 

البحرين للموا�سي، يف اللقاء التايل يلقي ال�سيد عزام مطرجي مدير املبيعات و الت�سويق يف  جمموعة ترافكو املزيد من ال�سوء على اأن�سطة املجموعة.

مدير المبيعات و التسويق في ترافكو : 

منتجاتنا ذات جودة عالية 
ونحرص على المساهمة في  

تحقيق األمن الغذائي للمملكة
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عضو مجلس إدارة المجموعة عبداهلل العوجان:

التنوع في منتجاتنا يجعلها
األكثر طلبًا خالل الشهر الفضيل

كتبت - رباب اأحمد:

خالل ال�سهر الف�سيل تزدهر �سناعة وت�سدير وبيع املواد الغذائية مبختلف اأنواعها، �سيما املواد الغذائية الرتاثية وتلك التي اعتاد النا�س 

يف عاملنا على وجودها يف ال�سفرة الرم�سانية. ولعلنا حني نتحدث عن هذه املواد الغذائية خالل ال�سهر الف�سيل، فاإن احلديث �سياأخذنا دون 

�سك اإىل �سركة العوجان، لكونها اأحد اأهم ال�سركات الرائدة والبارز يف ت�سدير اأهم املتتجات الغذائية طوال العام ب�سكل عام، واملنتجات التي 

ال تخلو منها ال�سفرة البحرينية يف �سهر رم�سان الكرمي، حيث متكنت هذه ال�سركة اأن تربط الكثري من منتجاتها ب�سفرة رم�سان، »الفيمتو« 

هذا ال�سراب اللذيذ من بينها على �سبيل املثال ال احل�سر. 

بانوراما كان لها حوار مع مدير م�سرتيات املجموعة وع�سو جمل�س اإدارة املجموعة عبداهلل عبداللطيف خالد العوجان هذا ن�س احلوار:

[ كيف تعرف نف�سك للقراء؟

- حا�سل على بكالوريو�ص يف التجارة الدولية جامعة نيويورك.

[ نبذة تعريفية عن ال�سركة؟

- لقد متكنت �سركة العوجان ال�سناعية، على مدى 106 اأعوام م�ست 

على تاأ�سي�سها، من احتالل مكانة مميزة يف قلوب وعقول العائالت يف خمتلف 

رحاب ال�سرق الأو�سط. 

اأن  اإل  �سعودية،  اأ�سول  من  تتحدر  العوجان  عائلة  اأن  من  وبالرغم 

م�سريتها قد بداأت يف مملكة البحرين، حيث مت اإطالق �سركة عبداهلل العوجان 

واإخوانه يف هذه الدولة اخلليجية يف العام 1905 ك�سركة عائلية مار�ست 

ن�ساطاتها يف جتارة التبغ والأرز وامل�سروبات وغريها من الب�سائع. 

وقد متكنت ال�سركة يف عام 1928 من احل�سول على احلقوق احل�سرية 

على م�ستوى ال�سرق الأو�سط ل�سترياد وتوزيع �سراب »فيمتو«، وهو �سراب 

مت  حيث  املتحدة  اململكة  يف  كبرية  ب�سعبية  يتمتع  املنع�سة  الفاكهة  بنكهة 

اإطالقه يف العام 1908.  

وبحلول العام 1970، كانت العوجان ال�سناعية قد متكنت من تعزيز 

التعاون  دول جمل�ص  وعموم  ال�سعودية  العربية  اململكة  �سوق  مكانتها يف 

 1973 العام  يف  لتطلق  البتكار،  جمال  يف  م�سريتها  موا�سلة  اخلليجي، 

�سراب »فيمتو« الغازي، الذي يعترب اأول م�سروب غازي بنكهة الفاكهة. 

يف  اأمامها  �سانحة  الفر�سة  ال�سناعية  العوجان  �سركة  راأت  وقد 

للتوزيع  اخلا�سة  التحتية  بنيتها  لتطوير  الع�سرين  القرن  من  الثمانينيات 

املبا�سر، وذلك �سمن اإطار برنامج ا�سرتاتيجي اأعقبته مبا�سرة مببادرة بناء 

من�ساأة خا�سة للت�سنيع يف الدمام. 

التي  اإطالق عالمة »راين« التجارية  اإىل  وقادت هذه املبادرات املتتابعة 

تعد اأوىل العالمات التجارية التابعة لل�سركة التي مت تطويرها حملياً، وقد 

مت يف العام 1982 اإطالق ع�سري »راين« بلب الربتقال يف ال�سوق التي كانت 

تقدمي  التجارية، مت  العالمة  انطالقة  النوع. ومع  متعط�سة لع�سري من هذا 

العديد من النكهات اجلديدة، فتجاوزت مبيعات »راين« بحلول العام 1999 

عتبة الـ10 ماليني �سندوق. 

ويف اأوائل الثمانينات من القرن املا�سي، قامت ال�سركة بتقدمي م�سروب 

وح�سد  اإيجابية  اآراًء  »باربيكان«  ونال  »باربيكان«.  املعروف  ال�سعري 

ا�ستح�سان العمالء، فاأ�سبح ميّثل م�سروب امل�ستقبل �سمن �سوق منطقة دول 

جمل�ص التعاون اخلليجي ويف اأو�ساط ال�سباب اخلليجي. 

لدى  الأول  واخليار  ل  املف�سّ امل�سروب  »باربيكان«  اأ�سبح  ما  و�سرعان 

يف  اجلديدة  التوجهات  تعتمد  خالله  من  ال�سركة  واأخذت  ال�ساب،  اجليل 

ال�سوق الإقليمية وتتبنى ال�سورة الت�سويقية ال�سائدة والعادات ال�ستهالكية 

يف املنطقة. 

التي  املن�ساآت  افتتاح  يف  ال�سناعية«  »عوجان  ا�ستثمارات  اأتاحت  وقد 

مبيعات  حتقيق  اإمكانية  لل�سركة  ال�سوق  يف  الإنتاجية  قدرتها  من  ترفع 

جتاوزت 100 مليون �سندوق يف العام 2011، لتحقق بذلك اإجنازاً مرحلياً 

جديداً ت�سمه اإىل التاريخ املتميز لعملياتها. 

[ ما هي ا�ستعدادتكم ل�سهر رم�سان الف�سيل؟

- يتم ال�ستعداد ل�سهر رم�سان الكرمي قبل ثالثة اأ�سهر من ال�سهر الف�سيل، 

بهدف توفري املنتجات للم�ستهلكني با�سعار تناف�سية مل ي�سبق لها مثيل وهذا 

من خالل العرو�ص الرتويجية.

[ وما هي اأكرث املنتجات التي يتم االإقبال عليها خالل هذا ال�سهر؟

العوجان مما يجعلها الكرث  - يوجد تنوع كبري يف منتجات جمموعة 

طلبا خالل ال�سهر الف�سيل.

اأو  الغذائية  املواد  من  كبرية  كميات  ب�سراء  البيوت  ربات  تن�سح  وهل   ]

بالتق�سيط؟

لهذا  ا�ستعدت جيدا  قد  العوجان  - ل يف�سل ذلك وخا�سة ان جمموعة 

ال�سهر الف�سيل لتوفري كل الحتياجات وبكميات كبرية.

اقباال  االأكرث  وال�ساقو هي  كالهري�س  الرتاثية  الغذائية  املواد  [ وهل الزالت 

اأم ان االجتاه �سار لالطباق احلديثة كالكعك  البيوت يف رم�سان  من قبل ربات 

وغريها؟

- نعم مازالت هذه املنتجات الكرث طلبا يف هذا ال�سهر الف�سيل، ولكن 

وجدنا اقبال لالطباق احلديثة من الفئة ال�سبابية.

[ ما الذي مييز منتجاتكم عن منتجات ال�سركات االأخرى؟

اجلودة/  )التنوع/  العوجان  خالد  عبداللطيف  جمموعة  مييز  ما   -

ال�سعر التناف�سي/ والعرو�ص الرتويجة امل�ستمرة على مدار العام(. 

[ هل لديكم �سلع ومواد جديدة؟

منتجات جديدة  كيك ويوجد  يورو  منتجات  املثال  �سبيل  نعم وعلى   -

�سوف يتم العالن عنها قريبا جدا. 

[ ما هي م�ساريعكم امل�ستقبلية؟

- الجتاة الن نحو الت�سنيع لتنمية القت�ساد يف مملكتنا احلبيبة.
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[ كيف كنتم ت�ستعدون ال�ستقبال ال�سهر الكرمي؟ 

- يف املا�سي كانت هناك عادات وطقو�ص معينة وال�ستعداد ل�ستقبال هذا 

ال�سيف الكرمي يبداأ مبكرا منذ �سهر �سعبان، حيث يبداأ الرجال بالدخار له من 

التي تتم  الفقراء  املنزل مب�ستلزماته وتخ�سي�ص جزء منها مل�ساعدة  اجل تزويد 

اخلريية  للجمعيات  يكن  مل  حيث  النا�ص،  واأعني  معرفة  عن  بعيداً  �سراً  غالبا 

وجود ال يف ال�ستينات، كما تبداأ الن�ساء متعاونات يف دق احلب )طحن الدقيق( 

اأمام البيوت باملطحنة اليدوية، كما يطرق ابوابنا �سخ�ًص مناديا بت�سفري القدور 

وخا�سة قدر )الهري�ص( الذي حتتفظ به العائلة البحرينية �سنويا من اجل اعادة 

ا�ستخدامه كما ان البع�ص يقوم بت�سفريه يف �سوق ال�سفافري اآنذاك.

القرية لتحري وروؤية الهالل فاإذا ثبت ينت�سر الأطفال  وكذلك اجتماع كبار 

ن�ستقبل  وكنا  الف�سيل  ال�سهر  معلنني �سيام  الأحياء  يف 

القراآن  وقراءة  والتهليل  بالدعاء  الكرمي  ال�سهر  هذا 

غامر  بفرح  ي�سعرون  كانوا  والكبار  ال�سغار  ان  كما 

ويعدون  ال�سهر  هذا  اقرتاب  مع  تو�سف  ل  و�سعادة 

قبل  من  ال�سعبية  اللعاب  وممار�سة  ل�ستقباله  انف�سهم 

الطفال وال�سباب يف الحياء والطرقات ومنها »ال�سعكري 

واخل�سي�سة وظال لوه« فلم تكن اأجهزة تلفزيونية منت�سره 

اآنذاك.

مدفع اإلفطار 
[ ما الذي مييز رم�سان املا�سي عن اليوم؟ 

- ل ميكن ان اأن�سى الدراري�ص الذين يقومون بتالوة القراآن 

طوال ال�سهر الف�سيل ويتعلم النا�ص منهم ويتلون معهم القراآن 

كثريا يف هذا ال�سهر الف�سيل، حيث بعد �سالة الع�ساء والرتاويح 

ال�سحور،  من  قريب  وقت  حتى  القراآن  قراءة  يف  الدراري�ص  يبداأ 

منوها ان هناك عددا من البيوت التي كانت تفتح اأبوابها على م�سراعيها 

ل�ستقبال �سيوف الرحمن وتقدمي القهوة والتمر لهم.

اعتاد  املا�سي، حيث  ابرز مالمح رم�سان يف  من  كان  الفطار  مدفع  ان  كما 

رم�سان  مائدة  حول  يلتفوا  ان  اجل  من  جمتمعني  انتظاره  والعائالت  الطفال 

ال�سهية وتناول الكالت ال�سعبية التي قل تواجدها اليوم يف ال�سفرة الرم�سانية 

مثل الرثيد والبالليط والهري�ص واجلري�ص واخلبي�سة وكل اأنواع التمور، كما ان 

ال�سيام يف احلر »القي�ص« ال�سديد يختلف عن اليوم حيث املكيفات. 

تبادل األطباق 
[ ما العادات التي كانت متار�س يف ال�سابق؟ 

- عادة تبادل الأطباق الرم�سانية كانت منت�سرة اآنذاك.

ا�سافة اىل التوا�سل بني الهل وال�سحاب وال�سدقاء عن طريق الزيارات بعد 

اأو الن�ساء ب�سكل مكثف وارتياد املقاهي ال�سعبية  �سالة الرتاويح �سواء للرجال 

يجول  الذي  امل�سحر  على وجود  كذلك  منوها  وال�سباب،  ال�سن  كبار  من  خا�سة 

يف احلي حامال طبلة ب�سحبة جمموعة من ال�سباب يتكفل يف الليايل الرم�سانية 

بالتطبيل بني الفرجان والزقة بغر�ص مناداة الهايل لال�ستيقاظ وتناول طعام 

ال�سحور.

[ كيف كانت ليلة »القرقاعون« والعيد �سابقا؟ 

يخرج  حيث  تن�سى،  ل  ليلة  رم�سان  �سهر  من  الن�سف  ليلة  كانت   -

امللونة  الأكيا�ص  يحملون  وهم  ال�سعبية  الأزياء  مرتدين  الأطفال 

واملك�سران  احللويات  ل�ستالم  البيوت  ابواب  ويطرقون  »القرقاعون« 

الدفوف  ال�سباب يحملون  والنخي »وامللب�ص« اىل جانب جمموعة من 

والطبول وجم�سم الفري�سه مغطى بالأقم�سة امللونة وهم يطوفون ما 

بني البيوت مرددين الأهازيج ال�سعبية الرم�سانية. 

اما ليلة العيد فاأذكرها كثريا، حيث يقوم الطفال بال�ستعداد لها 

من خالل �سراء املالب�ص اجلديدة وو�سعها حتت روؤو�سهم والنوم 

بقربها من اجل لب�سها �سريعا يف يوم العيد التايل.

بساطة وعفوية 

[ كلمة اأخرية تقولها..؟

له  به  �سيء  كل  كان  الم�ص  رم�سان  ان  �سوى  اقول  ل   -

قيمة، حيث تت�سافى فيه النفو�ص ول جتد اإل ال�سعادة والبت�سامة 

مر�سومة علي �سفاه اجلميع فالأطفال يعربون عن فرحتهم بقدوم ال�سهر الف�سيل 

يا  اهلل  »حياك  ال�سعبية  الكلمات  يرددون  وهم  ال�سيقة  الحياء  يف  بالرك�ص 

رم�سان.. يابو القرع والبيديان«.

التي  الكثرية  واملعاين  وعفويته  بب�ساطته  يتميز  »لول«  رم�سان  ان  كما 

يحملها والتي ل جتد لها اثراً يف جيل هذه الأيام.

أبرز مالمحه تالوة القرآن ومساعدة الفقراء وأطباقه الفريدة

الشاعر هاشم العلوي.. رمضان
األمس .. معاٍن سامية وتقاليد أصيلة 

كتبت - فاطمة �سلمان: 

»رم�سان االأم�س يختلف عن رم�سان اليوم كليا« هكذا بداأ ابن البحرين الكاتب وال�ساعر 

ها�سم العلوي من مواليد العام 1933 متحدثا عن ال�سهر الف�سيل وموؤكدا ان ل�سهر رم�سان 

االأم�س طابعاً خا�ساً ونكهة فريدة وعبق ال ين�سى بدءا من حتري الهالل من قبل كبار رجال 

احلي و�سعائر ا�ستقبال ال�سهر من دق احلب وت�سفري القدور وتبادل االطباق الرم�سانية 

وتالوة القراآن وارتياد املجال�س واملقاهي الرم�سانية يف احلي وممار�سة االلعاب ال�سعبية 

و�سلة الرحم.
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يف رم�سان من كل عام ي�ست�سيف »كورال باي« بفخر اكرث حدث مبهج يف مملكة البحرين والذي ي�ستمر ملدة �سهر، حيث نقدم 

اجواء م�سلية لالأهايل وال�سدقاء وميكنهم ال�ستمتاع باألذ الطباق والثقافات املختلفة والثارة.

فرم�سان هذا العام �سيكون ممتعاً واف�سل من اي وقت م�سى كونه ياأتي تزامناً مع مونديال كاأ�ص العامل الذي يتابعه املاليني من 

ع�ساق كرة القدم ففي »كورال باي« �سيتم عر�ص مباريات كاأ�ص العامل على الهواء مبا�سرة من خالل 7 �سا�سات بالزما و�سا�ستي عر�ص 

كبرية ليزداد حما�ص املونديال باأجواء كورال باي ال�ساحرة.

يح�سر الكورال باي خالل �سهر رم�سان عائالت من خمتلف العراق لال�ستمتاع بالأجواء ال�ساحرة على البحر، حيث ميكن من 

خالل الواجهة البحرية لكورال باي احلاب�سة لالأنفا�ص روؤية عدة مناظر خالبة من املنامة واملحرق كونه يقع يف مركز مهم حيث تقع 

بالقرب منه عدة معامل مهمة وفنادق كربى يف املنامة ال�ساخبة وخارجها.

يختلف رم�سان يف هذا العام يف الكورال باي، حيث يوفر مكانني يتمكن مرتاديه من الختيار بينهما اولهما مطعم الري�ص وهو 

مطعم لبناين ا�سيل يتم فيه عر�ص مباريات كاأ�ص العامل، واخليمة املخ�س�سة بالغبقات والتي تكون على مقربة من ال�ساطئ للتمتع 

مبنظر اخاذ، اذ يتوافر فيها ا�سهى الطباق التي ي�ستهر بها �سهر رم�سان املبارك مثل �سوربة العد�ص، الفالفل، ال�ساورما، وا�سناف 

رم�سانية خمتلفة مثل احللويات التقليدية اللبنانية وم�سروبات رم�سان اخلا�سة مثل التمر الهندي قمر الدين ال�سحلب ولنب عريان.

كما يتخلل الغبقة عزف حي للعود وفقرات غنائية باأعذب ال�سوات، وت�ستوعب اخليمة املخ�س�سة للغبقة حوايل 300 �سخ�ص، 

كما ن�ستقبل فيها الزبائن الكرام لتناول وجبة الفطور.

تخصيص شاشات كبيرة لمتابعة مونديال البرازيل

كورال باي يرحب بزبائنه في خيمته الرمضانية
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�سرياتون هو املكان املثايل الذي يجمع العائلة والأ�سدقاء، حيث الإفطار الرم�ساين الفاخر الذي يحتوي على اأ�سهى الأطباق العاملية واملحلية 

والعربية، اإ�سافة اىل الطبخ املبا�سر اأمام ال�سيوف .. كل هذا يف قاعة عوايل للحفالت.

�سام�سوجن   ،5C فون  اي   ،5S فون  اي  ذلك  النقالة مبا يف  بالأجهزة  للفوز  فر�سة  على  ال�سيوف  �سوف يح�سل  بتلكو،  �سركة  مع  بالتعاون 

جالك�سي S5، اإل جي نيكز�ص 5، موتورول موتو جي، �سام�سوجن جري 2، بال�سافة ايل هدايا عديدة من بتلكو وكلما تناولت الفطار بالفندق كانت 

لك مزيد من الفر�ص بالفوز.

وتقع قاعة عوايل يف الطابق الر�سي، مت ت�سميم ار�سية القاعة من خالل ا�ستخدام القرميد كما مت ا�ستخدام الديكور العربي الذي ي�سود اخليمة 

لتبدو للناظر وكاأنها لوحة فنية، فالقوا�ص الفخمة املحفورة واملمزوجة بالف�سيف�ساء اجلميلة مع اللواح اخل�سبية و�سقف اخليمة الذي يتدىل منه 

ثريات مذهلة م�سنعة من احلديد املطاوع اجتمعت معاً لت�سفي اجواء �ساحرة ومميزة على قاعة عوايل.

المكان المثالي للعائلة واألصدقاء في رمضان

شيراتون
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الشباب ورمضان وكأس العالم 

نحرص على مشاهدة
المباريات مع أداء العبادات

ح�سني املرزوق:

رم�سان  �سهر 

املبارك له وقع خا�س 

يف قلوبنا ففيه تكرث 

العبادات والزيارات 

االجــتـمـــاعيـــــة، 

مل  عن  ف�سالً 

على  العائلة  �سمل 

مائدة الطعام اثناء 

لوجبة  تناولهم 

هذا  ويف  االفطار، 

العام يتزامن ال�سهر 

احلدث  مع  الف�سيل 

»كاأ�س  الكبري  العاملي 

العامل« الذي ي�ستقطب خمتلف 

واناث  ذكور  من  العمرية  الفئات 

وفئة ال�سباب على وجه التحديد، ولكن 

يبقى ال�سوؤال كيف �سيتمكن ال�سباب من 

العبادات والعمل ومتابعة  اداء  التوفيق بني 

يطل  املبارك  رم�سان  ف�سهر  العامل؟  كاأ�س  مباريات 

علينا هذا العام يف ف�سل ال�سيف املعروف بطول نهاره وق�سر ليله، 

وللتعرف على كيفية ق�ساء ال�سباب لوقتهم خالل ال�سهر الف�سيل قمنا 

باإجراء هذا اال�ستطالع الذي حتدثنا فيه مع عدد منهم للتعرف على 

كيفية تنظيمهم للوقت والتوفيق بني طقو�س �سهر رم�سان املبارك 

ومتابعتهم ملباريات كاأ�س العامل وكانت انطباعاتهم كالتايل:
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تقول �ساجدة حممد: »اق�سي معظم النهار يف العمل ومن بعد العمل اتوجه للمنزل لأخذ ق�سط 

من الراحة، ومن ثم ا�سحى مل�ساهدة التلفاز حتى يحني موعد اذان املغرب حيث اقوم بتناول 

ف�ساأحاول  العام  هذا  اما  ال�سدقاء،  مع  للمقاهي  اتوجه  بعدها  ومن  الهل  مع  الفطار  وجبة 

تخ�سي�ص وقت مل�ساهدة مباريات كاأ�ص العامل مع ال�سدقاء اثناء تواجدي يف املقاهي كوين 

احد م�سجعات فريق اجنلرتا«.

العمل واثناء عودتي  النهار اق�سي وقتي يف  ال�سياق قال جناد احليدري: »يف  ويف ذات 

على  احر�ص  ثم  ومن  املغرب  اذان  موعد  حتى  الكرمي  القراآن  كتالوة  للعبادات  اتفرغ  للمنزل 

تواجدي مع اهلي لتناول وجبة الفطار او يف بع�ص الوقات اكون مع ال�سدقاء او زمالء العمل، 

اآخر وهو كاأ�ص العامل ول اعلم ان كان باإمكاين تخ�سي�ص  ال ان هذا العام �سي�سهد حدثا مهما 

وقت ملتابعة كل املباريات ال انني �ساأحر�ص على متابعة املباريات التي �سي�سارك فيها املنتخب 

اليطايل«.

اما زينب ال�سايغ التي تتمنى ان ل ي�سيبها الرهاق اثناء ال�سهر الف�سيل تقول: »اق�سي وقتي 

يف العمل واحر�ص على ادائه على اكمل وجه، وعند عودتي للمنزل احب التواجد يف املطبخ لإعداد 

الوجبات بكل حب لأفراد عائلتي ومن بعد النتهاء من الطبخ احب ق�ساء الوقت املتبقي يف تالوة 

القراآن الكرمي حتى يحني موعد اذان املغرب لتناول وجبة الفطار مع افراد العائلة وبعدها مبا�سرة 

احر�ص على اداء الطقو�ص الدينية مثل العمال اخلا�سة بال�سهر الف�سيل هذا ما يخت�ص باأيام ال�سبوع 

اما يف الجازة ال�سبوعية احاول ق�ساءها مع ال�سدقاء، وبالن�سبة ملباريات كاأ�ص العامل انا ل احر�ص 

على م�ساهدتها ال انني ا�ساير عائلتي و�سديقاتي كونهم متابعني لهذه املباريات من خالل تواجدي 

معهم ملتابعة مباريات كاأ�ص العامل ولكن من دون التحيز لأي منتخب«.

من جهته اكد يو�سف احمد حر�سه على التواجد مع الهل من بعد العمل مع تخ�سي�سه وقتا للعبادة 

وممار�سة الريا�سة، وتابع: »احب التواجد مع افراد عائلتي ال�سغرية على مائدة الطعام يف �سهر رم�سان 

املبارك لتناول وجبة الفطار فهذه الجواء لها طعم خا�ص بالن�سبة يل، وبالن�سبة لكاأ�ص العامل ل اعلم كيف 

�ساأتابع املباريات خالل �سهر رم�سان املبارك فهذه اول مرة يتزامن هذا احلدث مع �سهر رم�سان املبارك، ال 

انني �ساأحاول م�ساهدة املباريات املهمة بالن�سبة يل وهي مباريات املنتخب الربازيلي الذي ا�سجعه«.

من جانبها قالت اميان مريزا: »�سهر رم�سان املبارك لهذا العام يختلف عن كل عام كونه ياأتي تزامناً مع 

احداث كاأ�ص العامل، وا�سعر ان الوقت �سيكون �سيقا جداً يف هذا العام لكني �ساأحر�ص على اداء كافة ال�سياء 

املحببة لدي من بعد انتهاء فرتة العمل مثل تالوة القراآن الكرمي وتناول وجبة الفطار مع الهل كوين احب 

اجتماع الهل حول املائدة، اما بالن�سبة ملباريات كاأ�ص العامل فاأنا اتابع هذه املباريات ب�سكل يومي حالياً ول 

اعلم اذا كان بالمكان متابعة مباريات املنتخب اليطايل الذي ا�سجعه«.

اعود  العمل  امل�ستطاع، فمن بعد �ساعات  قدر  تنظيم وقتي  العلواين: »احاول  قال حممد  ال�سدد  وبهذا 

للمنزل لرتاح قليالً ومن ثم اتواجد على مائدة الطعام لتناول وجبة الفطار مع اهلي لأتفرغ فيما بعد باأداء 

العبادات يف املجال�ص الدينية، وفيما يخ�ص كاأ�ص العامل قال العلواين: »متابعتي لكاأ�ص العامل حالياً تكون 

ب�سكل يومي اما يف ال�سهر الف�سيل ف�ستكون مقت�سرة على املباريات املهمة بالن�سبة يل ولعل اهمها املباريات 

التي �سي�سارك فيها املنتخب الربازيلي الذي ا�سجعه وامتنى حتقيقه للقب ال�ساد�ص«.

اإميان مريزا

حممد العلواين

جناد احليدري

يو�سف اأحمد

�ساجدة حممد

زينب ال�سائغ
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الطباق  مكونات  اأهم  اأحد  باأنواعها  البهارات  تعترب 

باعتبارها  الكرمي،  رم�سان  �سهر  يف  حت�سريها  يتم  التي 

العامل ال�سا�سي يف تكوين كل طبق، فتبحث ربات البيوت 

خا�ص  طعم  ل�سفاء  البهارات  انواع  اجود  عن  والطباخني 

على  الف�سيل  ال�سهر  خالل  يقدمونها  التي  الطباق  على 

وجه التحديد، باعتباره ال�سهر الذي يقدم الطهاة اف�سل ما 

من  هائال  عددا  البحريني  ال�سوق  ويوفر  اطباق،  من  لديهم 

خمتلف العالمات التجارية امل�سنعة للبهارات ولعل ابرزها 

»الفار�ص« التي اكت�سحت ال�سوق البحريني بف�سل جودتها 

اأ�سغر  ونقائها، بانوراما ال�سباب التقت مع عبداملهدي علي 

وم�سنع  التجارية  اأ�سغر  علي  حممد  �سركة  رئي�ص  نائب 

الفار�ص لتعبئة املواد الغذائية ليحدثنا عن بهارات الفار�ص 

وكان  الخرى  التجارية  العالمات  عن  متيزها  مدى  وعن 

اللقاء كالتايل:

يف  البيوت  لربات  تقدمونها  التي  املنتجات  اأهم  ماهي   ]

�سهر رم�سان الكرمي؟

عليها  تقبل  التي  املنتجات  من  وا�سعة  ت�سكيلة  نقدم   -

ربات البيوت ولعل اأهمها املنتجات التي حتتل اغلب املوائد 

الهري�ص،  كحب  املبارك  رم�سان  �سهر  خالل  الرم�سانية 

اجلري�ص، الأرز، الطحني امل�ستخدم يف اعداد الكباب، طحني 

لقمة   ، البق�سماط  اخلفق،  كرمي  ال�ساقو،  ك�سرتد،  الفاخر، 

البقوليات  من  انواع  عدة  نقدم  كما  وال�سوفان،  القا�سي، 

البهارات  انواع  جلميع  بال�سافة  واملا�ص  الحمر  كالعد�ص 

التي حتمل ا�سم الفار�ص.

البهارات  من  غريها  عن  الفار�س  بهارات  تتميز  مباذا   ]

املتواجدة يف االأ�سواق؟

الطبيعية  املواد  من  املكونة  العالية  بجودتها  تتميز   -

وعند  اخلارج  من  البهارات  حبوب  با�سترياد  نقوم  حيث 

و�سولها للبحرين يتم فح�سها والتاأكد من نظافتها وجودتها 

على  منا  اأق�سام خا�سة حر�ساً  ذلك يف  ويتم  التعبئة،  قبل 

تقدمي اأعلى م�ستويات اجلودة التي اكت�سبتها ماركة الفار�ص 

للزبائن الكرام.

اأم  البهارات ب�سكل جاهز من اخلارج؟  [ هل ت�ستوردون 

تقومون بت�سنيع هذه البهارات وتغليفها حملياً؟ 

اما  للبهارات فقط،  املواد اخلام  - ن�ستورد من اخلارج 

م�سانعنا  يف  تتم  والتغليف  والت�سنيع  النتاج  عمليات 

مبملكة البحرين. 

[ من اأي الدول ت�ستوردون هذه البهارات؟

- نقوم با�سترياد البهارات من دول خمتلفة مثل: »الهند، 

ال�سني، اأندوني�سيا، مدغ�سقر، اأوكرانيا وفيتنام«.

[ هل تقدم ماركة الفار�س خلطات خا�سة بها؟

- نعم، لدينا خلطات خا�سة نقوم بانتاجها مثل بهارات 

الروبيان، بهار  ال�سمك، بهار  الدجاج، بهار  التندوري، بهار 

مباركة  اخلا�سة  اخللطات  من  الكثري  وغريها  الدقو�ص 

الفار�ص.

[ هل لديكم ماركات ومنتجات اأخرى؟

- نعم لدينا ماركات اأخرى وهي ماركة املدينة، ماركة 

اجلنة، ماركة اأنطاكيا وماركة الكهف.

[ ما مدى اقبال الزبائن على اقتناء بهارات الفار�س؟

- معظم ربات البيوت يقمن باختيار منتجاتنا من بني 

منتجات ال�سركات الأخرى باعتبارها الف�سل لديهن ويعود 

ذلك جلودتها العالية ونكهتها اخلا�سة.

[ هل لديك ما ت�سيفه؟

ال�سكر اجلزيل ملن وثق مبنتجاتنا، ورم�سان مبارك   -

على اجلميع.

نائب رئيس شركة محمد علي أصغر ومصنع الفارس:

حرصنا على نظافة وجودة
منتجاتنا أهم ما يميزنا عن اآلخرين

عبداملهدي علي اأ�سغر
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ك�سف املدير التنفيذي للت�سويق يف �سركة »جنيد للعطور« فهد جاويد جنيد عن ا�ستعداد ال�سركة لطرح 6 

عطور يف مو�سم رم�سان املقبل، حيث �سيخ�س�س اأحداها لـ »�سماغ الرجل«، واآخر لـ«عباءة املراأة«، وذكر باأن 

هذه العطور اجلديدة متتاز بقوة تركيزها »حيث يبلغ عمر الرائحة العطرية بعد ر�سها اأكرث من اأ�سبوع«.

وقال فهد يف لقاء مع »بانوراما ال�سباب« اإن ال�سركة تخّطط لدخول االأ�سواق االأوروبية عرب فتح فروع لها يف 

اإيطاليا ورو�سيا ولندن وباري�س، كما ذكر اأن العمل جاٍر على تو�سعة امل�سنع الرئي�سي يف البحرين والذي ينتج 

4 ماليني زجاجة عطرية �سنوياً، حلوايل 160 فرعاً موزعني على 25 دولة يف العامل.

وفيما ياأتي ن�س اللقاء:

4 ماليين زجاجة عطرية سنويًا لـ 160 فرعًا.. وبدأنا توسعة مصنعنا 
الرئيسي.. فهد جنيد:

»جنيد للعطور« تخطط لدخول السوق 
األوروبية.. و3 عطور جديدة لـ«رمضان«

عدد خاص بمناسبة 
شهر رمضان الكريم

July 2014

26



July 2014

27

[ متى كانت االنطالقة والبداية لـ«جنيد«.. حدثنا عن بداياتكم؟

تاأ�س�ست �سركة »جنيد للعطور« يف العام 1910، حيث كان اأول حمالتها 

ب�سارع ال�سيخ عبداهلل الذي يقع خلف باب البحرين. وموؤ�س�ص ال�سركة هو 

�سيد جنيد الذي اكت�سف كنزاً من الزيوت التقليدية الطبيعية، واأنتج بع�ساً 

من  العود  من خ�سب  والك�س�سوارات  والبخور  والزيوت  العطور  اأرقى  من 

خمتلف اأنحاء اآ�سيا.

وهكذا تطور هذا امل�سروع التجاري الذي تديره العائلة من �سركة »�سيد 

اإىل  حتولت  ما  و�سرعان  للعطور«،  »جنيد  �سركة  لت�سبح  للعطور«  جنيد 

والذوق  والتميز  للتفوق  مرادفاً  ا�سمها  واأ�سبح  مزدهرة،  جتارية  موؤ�س�سة 

الرفيع، وتوا�سل ال�سركة الآن تو�سعها من جيل لآخر معتمدة على التقنيات 

والتكنولوجيات احلديثة، ويف ذات الوقت حمافظة على الأ�سالة والعراقة، 

فنحن حري�سون على املزج بني القدمي واجلديد.

[ كيف يتم ت�سنيع العطورات يف �سركتكم؟

- �ستة اأفراد فقط من عائلة »جنيد« ي�سمح لهم بالدخول ملخترب ت�سنيع 

عطرية  مادة   400-300 حوايل  ي�سم  والذي  بال�سركة،  اخلا�ص  العطور 

خام، واأنا اأحد امل�ساركني يف عملية الت�سنيع.

اإن عملية اختيار ال�سانع للعطر من قبل العائلة تكون بناٍء على موهبة 

يتم اكت�سافها يف مراحل الطفولة، ومن ثم يعمل كبار اأفراد العائلة على تنمية 

على  بالتعّرف  بداأت  مثالً  فاأنا  واملمار�سة،  التدريب  خالل  من  املوهبة  هذه 

املواد العطرية منذ كان عمري 11 �سنة فقط.

[ كيف يتم اختيار اال�سم وت�سميم العطر اخلارجي؟

- نحن نطلق عطورنا يف موا�سم تتنا�سب مع رائحتها و�سكلها اخلارجي 

وهنا يكمن �سر جناحنا يف كيفية مزج رائحة العطر لتتناغم مع ا�سمه و�سكله. 

نحن نختار املوا�سم لإطالق عطوراتنا فعطور ال�سيف بالتاأكيد تختلف عن 

حيث  الدينية  واملنا�سبات  واحلج  الأعياد  وموا�سم  ال�ستاء،  مو�سم  عطور 

نطلق كل عطر مع األوان وق�سة فريدة عنه ونهتم بجودة اأدق التفا�سيل.

[ متى بداأت ال�سركة بتقدمي عطور با�سمها؟ وما العطر االأ�سهر؟

»عود  هو  للبيع،  يطرح  ولزال  للعطور«  »جنيد  اأنتجته  عطر  اأقدم   -

جنيد«، ويعود عمره اإىل 30 عاماً للوراء، بينما يحتل عطر »حجر« املرتبة 

الأوىل يف عطور ال�سركة من حيث الإقبال، والذي اأنتج يف العام 1998 وقد 

ا�ستطاعت »جنيد للعطور« طرح اأكرث من 500 عطر للجن�سني منذ تاأ�سي�سها 

حتى الآن.

للعطور«  »جنيد  اأين و�سلت  التاأ�سي�س،  على  عام  اأكرث من 100  مرور  بعد   ]

االآن؟
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- »جنيد للعطور« ت�سعى دائماً لأن تكون �سركة رائدة معرتف بها 

املعايري، وتعتمد  اأف�سل  تنتهج  فهي  العطور، ولذلك  يف �سوق �سناعة 

ب�سكل كبري على التفكري البتكاري والإبداع واملبادرة والعمل اجلماعي، 

ومنذ بداية انطالقنا حر�سنا دوماً على الإنفاق على البحوث والتطوير 

اأبداً  نن�ص  مل  الوقت  ذات  ويف  احلديثة  التكنولوجيا  من  وال�ستفادة 

تركيزنا على جذورنا ومعتقداتنا الدينية وتقاليدنا وثقافتنا الرتاثية.

العامل.  حول  فرعاً   160 حوايل  الآن  للعطور«  »جنيد  ومتتلك 

واأ�سبح انت�سارها ل حد له، كما اأننا نقوم بتوزيع عطورنا يف عدد من 

الدول مثل رو�سيا وباك�ستان وم�سر وال�سني واأ�سرتاليا، ونتواجد يف 

منت�سرة يف  فروعنا  اأن  كما  اأمريكا اجلنوبية.  عدا  ما  العامل  قارات  كل 

حوايل 25 دولة حول العامل، لكن اأكرث تركيزنا يف منطقة دول اخلليج 

العربي، اإذ تبلغ عدد فروعنا يف هذه املنطقة 155 متجراً.

[ وماذا عن ال�سوق البحرينية؟ هل ت�سعون اإىل تعزيز تواجدكم فيها؟

وال�سركة  للعطور«،  لـ«جنيد  متجراً   20 يوجد  البحرين،  يف   -

تخطط لفتتاح فرع جديد لها يف جممع ال�سيف باملحرق، وهي حتاول 

افتتاح متاجر جديدة لها يف اأي جممعات جديدة داخل البالد.

حول  للعطور«  »جنيد  اإنتاج  من  البحريني  ال�سوق  ح�سة  وتبلغ 

لها  رئي�سياً  مقراً  البحرين  من  ال�سركة  وتتخذ   ،%20 حوايل  العامل 

كما  ب�سرتة.  ال�سناعية  باملنطقة  م�سانع   3 اأن�ساأت  حيث  ومل�سانعها، 

اإننا نعمل على تو�سعة م�سنعنا الرئي�ص حالياً، حيث �ستزداد م�ساحته 

بن�سبة 50% عن ال�سابق، و�سيتم النتهاء منه خالل عامني.

[ هل لديكم خطط للتو�سعة؟

- نحن نفتتح من 15 لـ20 حمالً كل عام، كما نخطط لفتتاح فروع 

جديدة يف كل من ايطاليا ورو�سيا، ف�سالً عن 5-8 حمالت يف اململكة 

العربية ال�سعودية، والأخرية ت�سم 95 متجراً من متاجرنا.

�سنوياً،  يقارب 4 ماليني زجاجة عطر  ما  للعطور«  وتنتج »جنيد 

وت�ستغرق عملية اإنتاج العطر وت�سنيع زجاجته حوايل العامني، وهي 

اأكرثها  اإطالق  اإذ يتم  الواحد،  العام  باإنتاج 20-25 عطراً خالل  تقوم 

خالل �سهر رم�سان املبارك وعيد الأ�سحى.

[ مبا اأن اأكرث اإنتاجكم اجلديد تطلقونه يف مو�سم رم�سان والعيد.. ما 

هو جديدكم يف هذا العام، خ�سو�ساً واأننا نقرتب من �سهر رم�سان؟

- �سيتم طرح 8 عطور لرم�سان العام احلايل، 2 منها �سيتم طرحهم 

الرجال  ل�سماغ  اأحداها  �سيخ�س�ص  حيث  ال�سركة،  قبل  من  مرة  لأول 

واآخر لعباءة املراأة، وهما ميتازان بقوة تركيزهما، ويبلغ عمر الرائحة 

العطرية من بعد ر�سها اأكرث من اأ�سبوع.

[ ماذا مييز �سركة جنيد للعطور يف �سيا�سة ت�سنيع وجتارة العطور؟

- تعتمد �سيا�سة ال�سركة على الكفاءات املوجودة يف جميع مراحل 

مثل  به  اخلا�سة  التجارية  العالمة  وت�سجيل  العطر  واإ�سدار  ت�سنيع 

ملحالتنا  واخلارجية  الداخلية  والديكورات  والإعالن  الدعاية  ت�سميم 

الدولية وهذا ما مييزنا حيث لدينا فريق احرتايف متكامل  ومعار�سنا 

اأن �سركة  اإن ما مييزنا هو  باإ�سدار كل عطر.  وخمت�ص بكل ما يتعلق 

جنيد للعطور دائماً حت�سر مفاجاآت لزبائنها وتكون �سباقة يف تنفيذها.
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االستثمار في المستقبل
وتغيري  املدر�سة  تو�سعة  فاإن  املرد�سة،  مدير  �سيكات،  اأ�ص.  ماريتا  لل�سيدة/  وفقا 

موقعها هو نتيجة لزيادة عدد الطالب. وقد راأينا بان تقدمي ت�سهيالت مميزة لهم �سوف 

ي�ساعد يف تقدمي اأف�سل اخلدمات التعليمية لهم وحتقيق هدف املدر�سة بتقدمي تعليم يتميز 

بالنوعية واجلودة. 

وقالت بهذه املنا�سبة:« اأمامنا حتديات كبرية، و�سوف نتغلب عليها معا. ولتحقيق 

اإننا  جميعا.  وجهودنا  واأوقاتنا  ومواهبنا  مهاراتنا  ن�ستخدم  اأن  جميعا  علينا  فاإن  ذلك 

نوؤمن بقوة باأن ال�ستثمار يف امل�ستقبل �سيعود بالنفع على طالبنا وبالتايل على اأبنائهم 

واأحفادهم. واأقل ما نطلبه منهم هو ان يبنوا على الإرث الذي نرتكه لهم. واإن من اأولوياتنا 

الإ�ستثمارية هم الطالب واحلرم املدر�سي«.

تجربة تعليمية متميزة
ل يحدث التعليم من فراغ. ومن اأجل تعزيز الفر�ص التعليمية، يجب ان تتوفر لطالبنا 

اكرث  وحت�سينات  تطوير  وجود  من  الرغم  وعلى  جهودهم.  تدعم  التي  الت�سهيالت 

يف املدر�سة فاإننا نرى باأن اولوياتنا هي اأن نقدم بكفاءة ومتيز جتربة تعليميمة تتميز 

باجلودة والت�سهيالت املمتازة.

تتبع مدر�سة اأيه اأم اأيه الدولية املنهج الأمريكي الذي يعززه الربنامج ال�سهري عاليما 

»برنامج الإكت�سافات العظيمة يف الريا�سيات والعلوم« والذي مت تطويره من قبل خرباء 

يف تعليم العلوم والريا�سيات من قاعة لورن�ص للعلوم التابعة جلامعة كاليفورنيا يف 

من  ثقة  على  �سيكونوا  الأمور  اأولياء  فاإن  وبذلك  الأمريكية.  املتحدة  الوليات  بريكلي، 

حتقيق ابنائهم للم�ستويات املطلوبة.

أول مدرسة تقدم علوم الروبوت
كانت مدر�سة اأيه اأم اأيه الدولية اول مدر�سة يف البحرين تقدم علوم الروبوت كجزء 

من منهجها الدرا�سي. ويحفز هذا الربنامج مهارات التفكري النقدي لكل طالب يف جمال 

العلوم والريا�سيات.

وخالل العام الدرا�سي 2013-2014 مت تطبيق برنامج ال�سهادة الدولية العاملية 

للتعليم الثانوي لل�سف التا�سع اإ�سافة اىل املنهج احلايل.

ويف نف�ص العام، ا�سبحت مدر�سة اأيه اأم اأيه الدولية واحدة من 11 مدر�سة للبكالوريا 

الدولية يف البحرين لتقدمي برنامج البكالوريا الدولية ابتداء من العام الدرا�سي 2014-

.2015

وقد مت املوافقة من جمل�ص الكلية ان تكون املدر�سة واحدة من مراكز اختبار امليول 

املدر�سية يف مملكة البحرين حيث �سرعت يف اأول اختبار يف 7 دي�سمرب 2013.

ومن اأجل اإعداد طالبنا، ب�سرف النظر عن ظروفهم، للعمل والعي�ص يف القرن الواحد 

اأداء  اأجل تعزيز  اأف�سل اخلدمات واملوارد وامل�ساندة من  تقدمي  فاإننا ن�سمن  والع�سرين، 

الدويل  التفاهم  مبادئ  تر�سيخ  املدر�سة يف  يعني  املتناغم  تعاي�سهم  اإن  املتعلمني.  جميع 

وذلك مبنحهم الفر�ص لتبادل الأفكار املالئمة دوليا وكذلك الثقافات والعادات واملعتقدات 

وبالتايل القدرة على تطوير �سعور الوحدة بينهم.

مدرسة أيه أم أيه الدولية – البحرين

جسر األبعاد الثقافية

من خالل الكفاءة والتعليم النوعي

�ستقوم مدر�سة اأيه اأم اأيه الدولية مرة 

اأخرى بقفزة كبرية وهي تقدم التعليم النوعي 

يف مملكة البحرين فقد ظلت هذه املوؤ�س�سة 

التعليمية يف تطور م�ستمر. فمنذ ن�ساأتها 

املتوا�سعة يف �سبتمرب 2004، - حيث بداأت 

املدر�سة عملها يف فيال موؤجرة يف منطقة البديع 

- ارتفع عدد الطالب فيها من 126 تلميذا 

يبحثون عن تعلم املهارات ال�سرورية ملواجهة 

عامل متغري با�ستمرار، اإىل 964 طالبا م�سجلني 

يف املدر�سة يف الوقت احلايل.

وبهدف تقدمي تعليم يتميز بالنوعية مع 

ت�سهيالت اأف�سل، فقد قرر النظام التعليمي 

ملدر�سة اأيه اأم اأيه الدولية بقيادة ال�سفري امابيل 

اغويالز، رئي�س جمل�س االإدارة، تو�سعة م�ساحة 

املدر�سة بعد ان ح�سل على قطعة اأر�س جديدة 

يف منطقة �سلماباد. ويف ظل ت�سارع اأعمال 

االإن�ساءات يف املوقع، فمن املتوقع ان يبداأ 

العام الدار�سي يف �سبتمرب 2014 يف ذلك املقر 

اجلديد .
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»الشوربات والسلطات سيدتا المائدة الرمضانية« 

الشيف آيات محمد: ال أنصح بكتب الطبخ 

ووصفات االنستغرام 

كتبت - فاطمة �سلمان: 

اأ�سارت املدربة املحرتفة ال�سيف اآيات حممد 

اأن اأف�سل االأطباق يف ال�سهر الف�سيل هي االأطباق 

اخلفيفة قليلة امللح والتي حتتوي على خ�سار الأنها 

ت�ساعد على حتّمل العط�س ف�ساعات ال�سيام يف 

ال�سهر الكرمي طويلة مقارنة بال�سنوات املا�سية..

كما ال تن�سح باعتماد كتب الطبخ وال و�سفات 

ا الرئي�سية بل  االن�ستغرام يف اإعداد االطباق خ�سو�سً

تن�سح باالعتماد على الو�سفات املجربة، وذلك جتنبًا 

الإ�ساعة الوقت اأو ف�سل الو�سفة واأو�ست ربات 

البيوت باالإكثار من اأطباق ال�سلطات وال�سوربات 

والتنوع فيها والتقليل من االأطباق الرئي�سية على 

وجبة االفطار واعتماد اطباق خفيفة على ال�سحور 

والتنوع يف امل�سروبات خا�سة الباردة منها.

ومل تغفل ال�سيف اآيات املراأة املوظفة وقدمت 

لها جمموعة من الن�سائح ومنها التنظيم والتجهيز 

امل�سبق لل�سهر الكرمي واعتماد اأ�ساليب ال�سوي 

والت�سبيك واالبتعاد عن القلي؛ الأنه ي�سبب العط�س 

يف اليوم التايل لل�سائم والتنوع واالكثار من 

ال�سوربات.

واأ�سارت اىل �سرورة التنوع واالبتكار خالل 

هذا ال�سهر والقدرة على اعداد اطباق متنوعة من 

جميع املطابخ العربية والعاملية كاملطبخ اخلليجي 

وااليطايل والت�سديد على اعداد االأكالت ال�سعبية 

اأي�ًسا من اأجل اأن تكون املائدة الرم�سانية متكاملة 

ومتنوعة وتلبي كافة االأذواق.

كما تن�سح فتيات اليوم ممن يجهلن اأمور املطبخ 

اللجوء للدورات التدريبية املتخ�س�سة من اأجل ان 

يربعن يف جمال يحبّذنه كاأن يربَْعن يف احللويات 

اأو املوالح وال�سلطات وغريها حتى الو�سول ملرحلة 

االتقان والتميز يف هذا التخ�س�س ومن ثم التاألق 

والنجاح وعليهن بال�سرب واملثابرة ومواجهة العقبات 

التي متر اأمام اأي مبتدئ يف جمال الطبخ.
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كما وقدمت عدًدا من التعليمات املهمة بهذا ال�سهر الف�سيل ومنها البتعاد عن املاأكولت الد�سمة، وا�ستبدالها بال�سلطات وال�سوربات 

تناول  من  بالتقليل  اأن�سح  كما  واجلانبية،  الرئي�سية  الأطباق  يف  كذلك  والعتدال  الرم�سانية  املائدة  �سيدتا  تعّدان  اللتان  املفيدة 

احللويات وامل�سروبات الغازية وبالطبع تناول اأكرب كمية ممكنة من الفاكهة واخل�سروات واملاء.

ونّوهت اإىل اأنها تود م�ساركة القراء الأعزاء بو�سفات خا�سة بال�سهر الف�سيل، وهي و�سفات �سهلة ومفيدة جًدا لل�سائم. 

املقادير: 

- كيلو موزات غنم م�سلوقة يف ماء 

بهارات  مع  ون�سف  �ساعتني  ملدة 

�سحيحة 

- بهارات قورمه ما�سال

- علبة زبادي 

- ملعقة زجنبيل طازج مفروم

- ملعقة ثوم طازج مفروم

- ملعقة �سل�سة طماطم 

- ب�سلتان مفرومتان

- ب�سلة مقطعة جوانح

- مك�سرات ح�سب الرغبة

- زيت 

- ملح وفلفل اأ�سود

الطريقة: 

- نحّمر الب�سل واجلوانح واملك�سرات 

ونرفعهم على جنب.

- ن�سع الب�سل املفروم على النار اإىل 

الب�سل  مع  اللحم  ون�سيف  يذبل  اأن 

)فلفل  �سحيحة  بهارات  ن�سيف  ثم 

هيل،  قرفة،  خردل،  كّمون،  اأ�سود، 

والثوم  الكاري(  ورق  الغار،  ورق 

والزجنبيل ونحرك. 

- ن�سيف بهارات القورمه والزبادي 

ونرتكه لدقائق.

- ن�سيف معجون الطماطم ونرتكه 

ل�سوائل  احلاجة  حالة  يف  ليت�سبك 

ن�سيف ماء �سلق اللحم.

مقادير ال�ستريو�سل: 

- ن�سف كوب طحني

- ملعقة قرفة

- 3 مالعق طعام زبدة باردة 

- ربع كوب �سكر بّني 

- ربع كوب جوز حمّم�ص 

مقادير الكيك:

- كوبا طحني 

- ملعقتا بيكنغ بودر 

- ر�سة ملح 

- ملعقتا فانيال 

- بي�ستان 

- ن�سف كوب زبدة 

- كوب �سكر

- ثلثا كوب حليب 

�سكل  على  مقطعتان  تفاحتان   -

�سرائح رفيعة اأو مب�سورتني.

الطريقة: 

مع  ال�ستيور�سل  مقادير  تخلط   -

اأن  اإىل  الطعام  حم�سرة  يف  بع�ص 

تتفتت وترتك جانًبا.

- نخلط الزبد مع ال�سكر، ثم ن�سيف 

البي�ص والفانيال ثم احلليب. 

- ن�سيف املقادير اجلافة تدريجًيا. 

- ن�سع خليط الكيك ثم ن�سع التفاح 

ثم خليط ال�ستريو�سل. 

اإىل اأن جتهز على  - تخبز يف الفرن 

درجة حرارة 170 ملدة 45 اإىل 50 

دقيقة.

املقادير:

- كوبا طحني

- ربع كوب زيت 

- ربع كوب زبدة

- كوب �سكر 

- كوبا ماء 

- ماء ورد وهيل وزعفران

- جوز حمّم�ص

الطريقة: 

والزعفران وحبات  وال�سكر  املاء  ن�سيف  النار  على 

الهيل وماء الورد.

اإىل  با�ستمرار  ونحّرك  النار  على  الطحني  نحّمر   -

اأن ي�سقر ن�سيف الزيت والزبدة ونحّرك ثم ن�سيف 

اأن ن�سل  اإىل  تدريجًيا ح�سب احلاجة  ال�سكر  �سراب 

للقوام املطلوب مع ا�ستمرار التحريك ن�سيف اجلوز 

املحّم�ص ونقدم.

املقادير:

ا�ستبدالها  وميكن  الطازجة  اللنغويني  با�ستا   -

باأي نوع مف�سل لديكم.

- �سبانخ

- ب�سلة مفرومة فرم ناعم

- م�سروم �سرائح

- كوب جنب بارميزان

- ف�ص ثوم مفروم

- زيت زيتون 

- كوب كرمية

- قطعة زبدة �سغرية

الطريقة:

- نحّمر الب�سل وامل�سروم بالزبدة وزيت الزيتون 

ثم  ال�سبانخ ونحّرك  ثم ن�سيف  الثوم  ثم ن�سيف 

ن�سيف الكرمية وجنب البارميزان نحّرك ونقدم.

خبيصه بالجوز كيكة التفاح بالستيورسل موزات اللحم بخلطه الماساال

باستا السبانخ بالكريمه
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الثريد ) أكلة خليجية (
رم�سان  يف  ال�سهرية  البحرينية  الأكالت  من 

والذي ل يخلوا اأي بيت منه لقيمته الغذائية 

يف�سل  من  وهناك  ه�سمه  و�سهولة  العالية 

اإعداده باللحم واآخرون يف�سلونه بالدجاج  .

المقادير 
كيلو حلم غنم مع العظم

ب�سل مفروم

ثوم

كزبرة مفرومة 

طماطم مقطعة 

بطاط�ص مقطع قطع متو�سطة

جزر مقطع قطع متو�سطة

كو�سا مقطعة

باذجنان مقطعة متو�سطة

باميا 

خبز مقطع او رقاق
البهارات 

ملعقة كبرية ملح 

1 ملعقة كبرية بهارات م�سكلة 

فلفل اأ�سود ، فلفل اأبي�ص كركم . كاري . ليمون 

اأ�سود ، 

4 مالعق طعام �سا�سة طماطم

الطريقة : 
ملعقة  مع  الكزبرة  و  الثوم  و  الب�سل  يحمر 

زيت يف قدر على النار 

اأ�سيفي اللحم 

ثم الطماطم و�سل�سة الطماطم البهارات ،

ثم البطاط�ص و اجلزر

دقائق   5 اتركيها  و  ماء  واحد  كاأ�ص  اأ�سيفي 

الطماطم و  ( تذوب  النقطة مهمة جدا  ) هذه 

ال�سل�سة ،،

ثم اأ�سيفي كمية املاء تقريبا لرت ون�سف 

الكو�سا  اأ�سيفي  تقريبا  ربع  و  �ساعة  بعد 

ملدة  تطبخ  اأتركيها  و  الباميا  و  والباذجنان 

ن�ص �ساعة تقريبا ،، 

ثم اطفي النار 

طريقة التقدمي 

علية  ي�سكب  ثم  كبري  طبق  يف  اخلبز  يقطع 

مرقة اللحم ثم ي�ساف اللحم واخل�سروات 

الهريس سيد مائة 
رمضان ) خليجية (

المكّونات :
• لتح�سري اللحم: 

 - كبرية  مكعبات  اإىل  مقّطع  بقر  حلم   •
كيلوغرامان 

• زيت نباتي - كوبان 
• ملح - بح�سب الرغبة 

• فلفل اأ�سود - ن�سف ملعقة �سغرية 
• قرفة مطحونة - ن�سف ملعقة �سغرية 

• �سبع بهارات - ن�سف ملعقة �سغرية 
• لتح�سري الهري�ص: 

• ماء - بح�سب احلاجة 
• هري�ص اأي قمح مق�سور - 3 كيلوغرامات 

• زبدة - 200 غرام 
الطريقة : 

الزيت  حّمي  قدر،  يف  اللحم:  لتح�سري   -1

الأ�سود،  الفلفل  بامللح،  نّكهيه  اللحم،  و�سعي 

القرفة املطحونة وال�سبع بهارات. قلّبي اللحم 

اإىل اأن ين�سج جيداً.

املاء  �سعي  قدر،  يف  الهري�ص:  لتح�سري   -2

على النار واتركيه حتى يغلي.

املكّونات  واتركي  الهري�ص  حّب  اأ�سيفي   -3

على النار حتى ين�سج حلواىل ال�ساعة. قلّبي 

املزيج من وقت لآخر.

تذوب  الزبدة وحّركي بخفة حتى  4- �سعي 

كلّياً.

التقدمي و�سعي  اأ�سكبي املزيج يف �سحن   -5

فوقه قطع اللحم وقّدميه �ساخناً.

الك�سري امل�سري

المقادير
مكرونة �سغريه م�سلوقة

ارز ابي�ص

�سعريه

حلقات ب�سل

ملعقة دقيق

�سل�سه طماطم

عد�ص بجبه او ا�سفر

ثوم

زيت

الطريقة :
ثم  الدقيق  من  بقليل  الب�سل  حلقات  تخلط 

حتمر فى الزيت

وت�سفى وترفع على ورق ما�ص

ياأخذ الزيت املتخلف من حتمري الب�سل وياأخذ 

منه جزء ويحمر

الرز  ن�سيف  ثم  ال�سعرية  من  قليل  فيها 

ون�سقيه باملرق ونرتكه لين�سج

ون�سع  املاء  من  ون�سفيها  املكرونة  ن�سلق 

عليها ملعقة زيت

الفلفل  من  ملعقة  ن�سف  مع  الب�سل  زيت  من 

احلار املطحون

ن�سلق العد�ص يف املاء امل�ساف اليه القليل من 

الثوم املدقوق

لعمل  اي�سا  �سامي  حم�ص  ن�سلق  ان  وميكن 

ال�سل�سة

حتمري  من  املتخلف  الزيت  من  مقدار  ناأخد 

الب�سل ونحمر

فيه الثوم ون�سيف معه التوابل الفلفل ال�سود 

والكمون والبهارات

والفلفل احللو ملعقة كبرية ثم ن�سع �سل�سه 

الطماطم ونرتكها لتت�سبك

الثوم  من  قليل  نحمر  اخلل  �سل�سه  لعمل 

ون�سع معه كزبره نا�سفه

والقليل من اخلل

طريقه التقديم :
ن�سع املكرونة ثم الرز والعد�ص واحلم�ص ثم

�سل�سه الطماطم وحلقات الب�سل املقرم�سة

أطباق رمضانية متنوعة 
نقدم لكم جمموعة خمتارة من االأطباق الرم�سانية ال�سهية وال�سحية التي ت�سيف اىل مائدة رم�سان وجبات متنوعة 

وغنية وتفيد جميع اأفراد االأ�سرة وت�ساعدك يف التخطيط لتح�سري وجبات االإفطار وال�سحور اليومية .
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عناية خاصة ومتابعة العالج

الطبي  املركز  القلب  اأمرا�ص  ا�ست�ساري  جرادة  تي�سري  د.  وي�سيف 

اجلامعي مبدينة امللك عبداهلل الطبية 

للمر�سى  خا�سة  احلذر  يجب  اأنه  لالأطباء  امللكية  الكلية  وزميل 

اإنهم  حيث  الكلية  يف  ق�سور  ولديهم  الدم  �سغط  بارتفاع  امل�سابني 

يحتاجون اإىل عناية خا�سة وكميات �سوائل مدرو�سة وحمددة ويجب 

الدم  �سغط  مر�سى  وكذلك  ال�سوم،  قبل  طبيبهم  ا�ست�سارة  عليهم 

وامل�سابني بالداء ال�سكري غري امل�ستقر خا�سة نن�سحهم اأي�ساً با�ست�سارة 

الطبيب قبل ال�سوم .

العالج ب�سكل دقيق والأخذ  الدم متابعة  ويجب على مري�ص �سغط 

الوجبات  خالل  الأكل  كمية  وتقليل  امللح  تناول  تخفيف  مع  باحلمية 

كان  )اإذا  نهائياً  التدخني  عن  لالمتناع  رم�سان  �سهر  اغتنام  وحماولة 

اأن  كما يجب   ، بديناً(  املري�ص  كان  )اإذا  الوزن  يدخن( وخف�ص  املري�ص 

يكون نوع الطعام يف ال�سحور والفطور معتدل الكمية وقليل امللح وخفيف 

حيث ي�سهل ه�سمه، مع كمية منا�سبة من ال�سوائل خالل فرتة الإفطار.

الجهد في الصيام
ويوؤكد اأنه ينبغي اللتفات اإىل �سرورة الأخذ يف العتبار اأن اجلهد 

الذي  املجهود  نف�ص  هو  ال�سوم  اأثناء  فعله  املري�ص  ي�ستطيع  الذي 

ينبغي عليه جتنبه يف حال الإفطار، وخا�سة للمر�سى الذين يتناولون 

مدرات البول فهم بحاجة اأكرب اإىل ال�سوائل لتعوي�ص ما يفقدونه، لذلك 

وحتت  احلار  اجلو  يف  وخا�سة  ال�سديد  باجلهد  بالقيام  نن�سحهم  ل 

ال�سم�ص لئال يفقدوا كمية كبرية من ال�سوائل ل ميكنهم تعوي�سها ب�سبب 

ال�سيام مما قد ي�سبب لهم اجلفاف.

الطبيب  ين�سحهم  قد  الدم  �سغط  مر�سى  من  قليلة  فئات  وهناك 

جداً، ول ميكن  لديهم مرتفعاً  الدم  كان �سغط  اإذا  ال�سيام وذلك  بعدم 

فرتة  خالل  ومتكررة  العالج  من  عالية  بجرعات  اإل  عليه  ال�سيطرة 

ال�سوم، وكذلك بع�ص فئات املر�سى الذين لديهم اأمرا�ساً اأخرى م�ساركة 

لل�سغط مثل داء ال�سكري غري امل�ستقر، واأمرا�ص الكلى، وكذلك بع�ص 

الأمرا�ص ال�سريانية التاجية. 

ضيق التنفس والذبحة الصدرية

اأما بالن�سبة للمر�سى الذين يعانون من �سيق فى التنف�ص عند القيام 

بجهد وبف�سل حاد للقلب يقول الدكتور اأنه ين�سح دوماً بعدم ال�سيام 

اأخرى  ات بولية واأدوية  يف مثل حالتهم، حيث يحتاجون لتناول مدرَّ

مقوية لع�سلة القلب وكثرياً ما يحتاجون اإىل العالج يف امل�ست�سفى.

وعلى املر�سى الذين يعانون من الذبحة ال�سدرية و�سيق ال�سرايني 

التاجية املغذية لع�سلة القلب مراجعة الطبيب للتاأكد من اإمكانية تغيري 

الذبحة  اأما مر�سى  الدواء وال�سوم فى بع�ص احلالت،  تناول  مواعيد 

ال�سدرية غري امل�ستقرة فال ين�سحون بال�سوم وينبغي عليهم مراجعة 

الطبيب لتحديد للتاأكد من اإمكانية �سيامهم باأمان.

فئات ال تصوم
ويو�سح اأنه يف املجمل فاإن اأطباء القلب ل ين�سحون فئات متنوعة 

الثالثة  املرحلة  مر�سى  وهم  تام  ب�سكل  بال�سوم  القلب  مر�سى  من 

التنف�ص وهو  املري�ص من �سيق  القلب حيث يعاين  والرابعة من ف�سل 

على فرا�سه )املرحلة الرابعة( اأو عند الذهاب اإىل دورة املياة )املرحلة 

وكذلك  الرئتني،  يف  ال�سوائل  وجتمع  الأرجل  يف  انتفاخ  مع  الثالثة( 

ي�سعر  حيث  القلب  �سرايني  اآلم  من  والرابعة  الثالثة  املرحلة  م�سابي 

املري�ص بالأمل عند اأدنى حركه ويحتاج اإىل الدواء ب�سفة م�ستمرة. ومن 

امل�سابني  هوؤلء  القلب  من مر�سى  ب�سومها  ين�سح  ل  التي  الفئات  بني 

بال�سغط غري املتحكم به، اأو من اأ�سيب بجلطة قلبية خالل فرتة ق�سرية 

قبل رم�سان، ومن يعانون �سغط �سرياين رئوي �سديد غري متحكم به.

غذاء مرضى القلب في رمضان

مر�سى  �سحة  يف  اأ�سا�سياً  لعباً  ميثل  الغذائي  اجلانب  اأن  ويوؤكد 

القلب خالل رم�سان، ويف�سل اأن يكون على وجبات �سغرية خالل فرتة 

الليل ولي�ص وجبة اأو وجبتني رئي�سيتني، كما يف�سل الأكثار من ال�سوائل 

على العموم اإل يف املر�سى الذين منعهم الطبيب من ذلك )مثل مر�سى 

كذلك  التقليل  مع   ، ال�سوديوم(  انخفا�ص يف  لديهم  الذين  القلب  ف�سل 

الكافيني. ويف املجمل نن�سح ب�سكل م�ستمر  الأمالح واملنبهات مثل  من 

مر�سى القلب وال�سغط مبراجعة طبيب القلب لر�سد التغريات املر�سية 

ي�سمن  مبا  و�ساعاته  ال�سوم  طبيعة  مع  ومتا�سيها  عالجها  وكيفية 

�سياماً اأكرث �سحة و�سالمة للمري�ص.

اأو�سحت كثري من الدرا�سات واالأبحاث الطبية اأن 90% من مر�سى 

القلب ي�ستطيعون ال�سيام اإذا التزموا بالن�سائح الطبية يف �سهر رم�سان 

ومناق�سة تلك الن�سائح مع طبيبهم قبل واأثناء ال�سيام. ويف احلقيقة ال 

يوجد هناك حمظور من �سيام املري�س الذي يعاين من ارتفاع �سغط 

الدم وخا�سة اإذا اأخذ بعني االعتبار �سرورة متابعة احلمية املو�سوفة له 

من قبل الطبيب، وتناول العالج ب�سكله ال�سحيح وبجرعاته التي ن�سحه 

بها طبيبه وحتى لو كانت مرتني يومياً فباإمكانه تناولها مع االإفطار 

وقبل ال�سحور دون اأي م�ساكل. 

الدكتور تيسير جرادة

صيام مرضى القلب يتوقف على 

حالتهم الصحية ورأي الطبيب

د. تي�سري جرادة
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استشارة الطبيب هي الفيصل

وت�سري اىل اأنه يف مثل تلك احلالت تكون ا�ست�سارة الطبيب 

هى الفي�سل فى حالة اإذا ما كانت ت�ستطيع ال�سيام اأم ل، وي�سع 

الطبيب يف اعتباره بجواز ال�سيام والإفطار �سحة الأم واجلنني 

لها ذلك  فاإنه يجوز  بالإفطار  لها  الطبيب  معاً، ويف حالة �سرح 

لأن اإفطارها كان بناء على راأي طبي خوفاً على �سحتها و�سحة 

جنينها، وهو ما ل يتعار�ص مع الدين حيث اتفق الأئمة على منح 

احلامل رخ�سة الإفطار اإذا كان ذلك بناء على مانع طبى. 

وجبة �سحية متكاملة

اأن  عليها  يجب  فاإنه  ال�سيام  على  احلامل  املراأة  عزمت  واإذا 

الغذائية وال�سعـرات احلرارية،  باملواد  اإفطاراً جيداً غنياً  تتناول 

والإكثار من تناول الأطعمة الغنية بالكال�سيوم - البي�ص - الألبان 

- و�سراب كمية كبرية من ال�سوائل ل تقل عن 2 لرت لتعوي�سها 

ال�سوائل التي تفقدها خالل �ساعات ال�سيام .ويف وجبة ال�سحور 

والتي ي�سوم بعدها الإن�سان ملدة طويلة عن الأطعمة، فاإن الوجبة 

داخل  املوجود  اجلنني  يتاأثر  ل  حتى  جيداً  فيها  تاأكل  اأن  يجب 

اأح�سائها.

أهمية السعرات الحرارية

ومن الأ�سياء التي يكرث الإقبال عليها يف رم�سان احللويات، 

غنية  لأنها  �سرورية  احلامل  لالأم  احللويات  اأن  اإىل  ن�سري  وهنا 

توخي  ولكن يجب  اجل�سم.  لطاقة  الالزمة  احلرارية  بال�سعـرات 

�سكري  من  يعانني  الالتي  احلوامل  عند  ال�سكريات  من  احلذر 

احلمل وتطبيق ما حدده الطبيب من ال�سعرات احلرارية، اأما يف 

حالت �سكري احلمل وقد حدد الطبيب لهن اإبر الن�سولني كعالج 

فهنا يجب اأخذ الإبرة الأوىل مع الفطار والثانية يف ال�سحور مع 

�سرورة متابعة ك�سوفات ال�سكر املنزلية وزيارة اأخ�سائي الغدد 

وال�سكر. 

حاالت تستدعي الذهاب للطبيب فورًا

وتقول اإنه يف حالة �سعور الأم احلامل باإجهاد فاإن الذهاب اإىل 

الطبيب اأمر �سروري جًدا ولكن ب�سفة عامة فاإن ال�سيام ل يوؤثر 

اإذا كانت املراأة حامل يف تواأم فاإنها  اأما  على �سحة الأم احلامل. 

اأح�سائها  الأجنة داخل  اإىل وجبات �سغرية متكررة لنمو  حتتاج 

الطبيب  مراجعة  وعليها  �سحتها،  على  مرهق  ال�سيام  ويعترب 

لأن ال�سوم قد تكون له اأخطار عليها وعلى اجلنني. والأم اإذا ما 

اأح�سنت يف تناول طعامها يف الإفطار وال�سحور فاإنه ل خطورة 

يف  تكون  اأن  على  ال�سيام  ي�ساعد  بل  ال�سيام،  من  حملها  على 

�سحة جيدة. ويجب على احلامل مراجعة طبيبها ب�سكل فوري يف 

حالة �سعرت بالدوار )الدوخة( اأو الإغماء اأو ال�سعف اأو التعب، 

مثل  انقبا�سات  مالحظة  اأو  والتقيوؤ،  الغثيان  حالت  اإىل  اإ�سافة 

الأمل، اإ�سافة اإىل الإ�سابة بال�سداع اأو اأي اآلم اأو ارتفاع يف درجة 

احلرارة.

أمراض ال يمكن الصيام معها

فيها  مينع  التي  احلالت  بع�ص  هناك  فاإن  احلقيقة  ويف 

ال�سيام اأثناء احلمل من بينها امل�سابات مبر�ص ال�سكري اأو الكلي 

املزمنة اأويعانني من ق�سور يف وظائف الكبد وكذلك الربو الذي 

املرتبطة  احلالت  بع�ص  هناك  كما  لال�ستن�ساق.  بخاخاً  يتطلب 

باحلمل والتي قد متنع احلامل من ال�سيام مثل ارتفاع �سغط الدم، 

اإىل  اإ�سافة  املبكرة  الولدة  بتواأم، ومن تعانني من خطر  واحلمل 

امل�سابات باأمرا�ص احلمل احلادة.

توؤكد الدكتورة رنا املوقع ا�ست�سارية الن�ساء والوالدة واأطفال االأنابيب 

وعالج العقم باملركز الطبي اجلامعي مبدينة امللك عبداهلل الطبية اأنه دوماً 

ما ي�سغل بال كثري من ال�سيدات احلوامل �سهر رم�سان واإمكانية ال�سوم 

فيه ومدى تاأثريه عليهن وعلى �سحة اأطفالهن، ويطراأ لديهن العديد من 

الت�ساوؤالت كيف تق�سني ال�سهر خا�سة مع انت�سار مقولة اأن املراأة احلامل 

تاأكل لفردين - لها وللجنني املوجود يف اأح�سائها – ، وهنا اأطمئن املراأة 

احلامل اأنه ثبت طبياً اأن ال�سيام ال ي�سكل خطراً على �سحة االأم احلامل 

اأو اجلنني، ومن خالل ال�سهر االأول حتى موعد الوالدة فاإن ال�سيام ال 

يوؤثر على ثبات اجلنني اأو منوه داخل الرحم وكل ذلك يتوقف على املراأة 

احلامل وعلى رغبتها وقدرتها على ال�سيام.

الدكتورة رنا الموقع:

الصيام ال يشكل خطرًا 

على صحة األم الحامل أو الجنين

د. رنا املوقع
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قرحة المعدة.. الحذر مطلوب

ويقول الدكتور ميثم ال�سددي ا�ست�ساري اجلهاز اله�سمي والكبد 

واملناظري باملركز الطبي اجلامعي مبدينة امللك عبداهلل الطبية اإن بقاء 

على  املعدي  احلام�ص  تاأثري  لزيادة  يوؤدي  طويلة  ملدة  خاوية  املعدة 

الغ�ساء املخاطي للمعدة حيث اإن الطعام اأهم معادل للحام�ص ويف عدم 

وجوده يكون تاأثري احلام�ص �سديداً على اجلزء املفقود من املخاطية 

املعدية والإثنى ع�سرية، لهذا فاإن ال�سيام غري م�ستحب ملري�ص قرحة 

تناول  ويف�سل  للقرحة(  اأعرا�ص  وجود  )عند  ع�سر  والثني  املعدة 

املري�ص لعالجه اأولً، اأما اإذا اأثارت اآلماً خالل �سهر رم�سان فالبد من 

الإفطار ملدة اأ�سبوع يتم خاللها عالج القرحة مع تناول الأدوية املثبطة 

لإفراز احلام�ص حتى يقل ويحمي الغ�ساء املخاطي اأثناء ال�سوم، ولكن 

يف حالة ما اإذا كانت القرحة عر�سية وكان املري�ص ليتناول الأدوية 

قبل ال�سيام فله اأن ياأخذ مثبطات احلام�ص قبل ال�سحور وذلك للحذر 

والوقاية من الن�ساط املفاجئ للقرحة.

ارتجاع المريء
ويوؤكد اأن هناك بع�ص الأدوية التي تزيد من ن�سبة حدوث ارجتاع 

وارتفاع  الربو  اأدوية  التقل�سات وبع�ص  مثل بع�ص م�سادات  املريء 

وامل�سكنات  الروماتيزم  واأدوية  احلمل  منع  واأقرا�ص  الدم  �سغط 

وميكن جتنبها لكن بعد ا�ست�سارة الطبيب املخت�ص، ويوجد العديد من 

الأدوية التي تعالج ارجتاع املريء مثل مثبطات احلمو�سة ومثبطات 

الإطالق  على  اأهمها  ولكن  اله�ستامني،  م�ستقبالت  من  الثاين  النوع 

اأدوية يطلق عليها مثبطات  التاأثري هي جمموعة  قدرة على  واأكرثها 

م�سخة بروتون والتي يوؤدي ا�ستخدامها اإىل اختفاء الأعرا�ص والتئام 

فالغالبية  وبالتايل  املر�سى،  من  املائة  يف   90 نحو  يف  اللتهابات 

العظمى من املر�سى ت�ستطيع ال�سوم دون اأي متاعب.

مرضى القولون العصبي والصيام

الع�سبي  القولون  ملر�سى  مفيداً  ال�سيام  يعد  الآخر  اجلانب  على 

اأعرا�ص  ما ن�ساهد هوؤلء املر�سى وقد حت�سنت حالتهم وقلت  وغالباً 

يعي�سها  التي  وال�سكينة  والهدوء  الإميانية  لالأجواء  وذلك  مر�سهم 

امل�سلمون اأثناء رم�سان، ولكن يجب مراعاة احلمية اخلا�سة امل�سموحة 

التهاب  مر�ص  من  يعانون  الذين  اأما  وال�سحور،  الإفطار  عند  لهم 

حالة  ال�سيام يف  عدم  الأف�سل  فمن  كرون(  داء  )اأو  املتقرح  القولون 

ن�ساط املر�ص نظراً لأن املري�ص يعاين يف هذه احلالة اإ�سهالً متكرراً 

بالدم(، مما يلزم تعوي�سه بكميات  مدّمى )خمتلط  اإ�سهالً  وقد يكون 

اأما  منا�سبة من ال�سوائل وتناول جرعات الدواء على فرتات متقاربة، 

اإذا كان املر�ص غري ن�سط فمن املمكن ال�سيام ب�سهولة. 

السوائل لمرضى الحصوات المرارية

فيقول  العر�سية  وغري  ال�سامتة  املرارية  احل�سيات  مر�سى  اأما 

الدكتور ال�سددي اأن ال�سيام غري م�سر لهم مع مراعاة تناول ال�سوائل 

حالة  يف  اأما  الإفطار،  وجبة  خالل  الدهون  من  الإكثار  وعدم  بكرثة 

تنتهي  حتى  ال�سيام  عدم  الأف�سل  فمن  متكررة  اأمل  نوبات  حدوث 

اأن  كما  متقاربة  فرتات  على  خا�ص  عالج  اإىل  النوبات، حيث حتتاج 

حيوية  م�سادات  اإىل  يحتاجون  احلاد  املراري  باللتهاب  امل�سابني 

و�سوائل كثرية لهذا من ال�سعب على هوؤلء ال�سيام. 

تقييم حالة الكبد يرجع للطبيب

يف املقابل يتوقف اأمر ال�سيام ملر�سى اللتهاب الكبدي على حالة 

الكبد، فاإذا كانت حالة الكبد جيدة )وهذا يقدره الطبيب طبعاً( فهوؤلء 

طبيعيني  �سبه  كمر�سى  اإليهم  ينظر  حيث  ال�سيام،  ميكنهم  املر�سى 

ال�سحور  تاأخري  لهم  يف�سل  ولكن  حادة،  م�سكالت  اأية  لديهم  ولي�ص 

ال�سكريات  بتخزين  يقوم  اإنه  حيث  الكبد،  على  الأعباء  تزيد  ل  حتى 

ويعيد اإفرازها، اأما يف حالة الكبد املتعب بدرجاته املتو�سطة وال�سديدة 

فال ين�سح بال�سيام لهوؤلء املر�سى، بل واأحياناً ميثل ذلك خطورة على 

حياتهم يف بع�ص احلالت ملر�سى الكبد املتقدم. 

مراقبة الوضع الصحي لمرضى الكبد

اأما مر�سى املراحل املتقدمة لالأمرا�ص الكبدية وبغ�ص النظر عن 

�سببها ين�سحون بعدم ال�سوم مطلقاً، لأن لديهم جملة من الأدوية التي 

يجب اأن توؤخذ بتواتر معني خالل اليوم، مع �سرورة مراقبة ال�سوارد 

وال�سوائل الداخلة واخلارجة للمري�ص مع التقييم امل�ستمر. 

يعمل اجلهاز اله�سمي ب�سكل م�ستمر وهذا الن�ساط يت�سمن انقبا�سات 

وانب�ساطات لع�سالت املعدة واالأمعاء الدقيقة والغليظة واإفرازاً للع�سارة 

الها�سمة وبع�س اأنواع الهرمونات الداخلية ومن ثم القيام بعملية ه�سم 

وامت�سا�س الغذاء، ويعترب ال�سيام نوعاً من التنظيم لغذاء ال�سخ�س 

توقيتاً وكماً وكيفاً وتدريباً للج�سم للتكيف مع اجلوع والعط�س، وفيه تقل 

العمليات احليوية ب�سبب عدم امت�سا�س الطعام اأو حرق مكونات الغذاء 

مما يعطي فر�سة ذهبية للجهاز اله�سمي لرتميم اأن�سجته، وقد ثبت علمياً 

اأن ال�سوم مفيد ملر�سى ارجتاع املريء والقولون الع�سبي وم�سكالت 

ع�سر اله�سم ولكنه غري مفيد ملر�سى القرحة وبع�س حاالت االلتهاب 

الكبدي واملراري.

الدكتور ميثم الصددي:

مرضى الجهاز الهضمي والكبد في 

رمضان.. استشارة الطبيب واجبة 

د. ميثم ال�سددي
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[ ما هو اجلديد الذي تقدمونه للزبائن يف �سهر رم�سان 

والعيد؟

- لدينا اأنواع من ف�ستق ال�سرائح واجليالتني اليراين 

وماء  الزعفران  من  خمتلفة  واأنواع  النبات،  من  امل�سنع 

املك�سرات  انواع  لأجود  بال�سافة  ماجي،  ومكعبات  الزهر 

والفواكه املجففة واحللويات التي يقبل النا�ص على �سرائها 

مدار  على  اليراين  »دايتي«  اآي�سكرمي  نوفر  كما  العيد،  يف 

لهذا  البحرين  مملكة  يف  احل�سري  الوكيل  كوننا  العام 

املنتج.

[ من اأين جتلبون منتجاتكم اأي�سا؟

ب�سكل  ايران  من   %80 بن�سبة  منتجاتنا  ن�ستورد   -

ا�سبوعي، والب�سائع الخرى يتم ا�ستريادها من باك�ستان، 

تركيا والهند.

[ ما مدى اقبال الزبائن على هذه املنتجات؟ واأي املنتجات 

تالقي اقباال اكرب من غريها؟

التي  املك�سرات  على  الزبائن  من  كبري  اقبال  هناك   -

ن�ستوردها خ�سو�ساً اجلوز اليراين.

[ كيف ترى املناف�سة يف ال�سوق مبجال جتارة املك�سرات 

والفواكه املجففة؟

- نحن متميزون مبنتجاتنا عن الآخرين، لذا ل ن�سعر 

ال�سوق، فنحن نوفر ب�سائع ذات  بوجود مناف�سني لنا يف 

جودة عالية وهي مكلفة بع�ص ال�سيء لذا يتجنب التجار 

الآخرون ا�ستريادها، كما ان ب�سائعنا طازجة دائماً فنحن 

الزبون،  عنه  يبحث  ما  وهذا  ا�سبوعي  ب�سكل  ن�ستوردها 

فالزبون يتجنب �سراء ب�سائع خمزنة لفرتات طويلة وغري 

طازجة.

[ هل �سيكون لكم فروع اخرى يف مملكة البحرين؟

- نعم، �سنقوم بافتتاح فرع جديد يقع يف عراد بالقرب 

رم�سان  �سهر  خالل  افتتاحه  و�سيتم  املحرق،  نادي  من 

املبارك.

أصحاب شركة »تواضع« للمكسرات والحلويات المجففة..

خبرتنا تمتد ألكثر من 50 عامًا
وبضائعنا طازجة وتلبي رغبات زبائننا

كتب - ح�سني املرزوق:

مع اقرتاب �سهر رم�سان املبارك والعيد يزداد االقبال على �سراء احللويات 

واملك�سرات لتزين بها موائد الطعام خالل ال�سهر الف�سيل والعيد، فربات 

البيوت يتناف�سن يف اعداد احللويات الأ�سرهن من خالل ا�ستخدام احللويات 

املجففة واملك�سرات الفاخرة التي يتم ا�ستريادها عادة من ايران وتركيا، 

وتوفرها �سركة »توا�سع« للمك�سرات واحللويات لزبائنها كونها ت�ستورد 

اجود ب�سائعها من هذه الدول التي تتميز ب�سمعة جيدة يف هذا املجال. 

�سركة »توا�سع« تدار من قبل االخوين »�سادق« و»ايرج« اللذين اطلقا 

عليها هذا اال�سم يف عام 2003 بعد وفاة والدهما احلاج يو�سف باقر يو�سف 

الذي كان ي�ستورد هذه امل�ستلزمات منذ عام 1965، يقع متجرها يف �سارع 

اخلدمات مبنطقة توبلي، متتد خربة هذه ال�سركة لقرابة الـ 50 عاما وهي توفر 

لزبائنها يف البحرين ت�سكيالت متنوعة من افخر انواع احللويات واملك�سرات 

والفواكه املجففة التي يكرث ا�ستخدامها يف هذه املنا�سبات وهي الوكيل ل�سركة 

توا�سع الكائنة يف ايران.

كما �ساركت يف عدة �سنوات مبعر�س اخلريف الذي يقام �سنوياً على 

مركز ار�س املعار�س، وقد كان لنا لقاء مع االخوين حتدثا فيه عن ابرز 

منتجاتهم املميزة التي يقومون با�ستريادها وقد جاء اللقاء كالتايل:
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وقطاع  البحرين  �سوق  الرائدة يف  االأ�سماء  من  معار�سكم  تعترب   ]

الديكور حدثنا قليال كيف اجتهت اىل هذا العمل وما هي ابرز املميزات التي 

تت�سف بها معار�سكم وباالأخ�س ورق اجلدران؟

- احببت هذا العمل منذ ال�سغر وكنت امتنى ان اتقن فيه واحلمد 

هلل لقد بداأت بذرة جناحي تثمر، وهذا النجاح ح�سل بعد تكري�ص كامل 

والبداع،  للفن  »�ستاليون«  با�سم  لرنتقي  موظفيني  جهودي وجهود 

اخلربة  ذوي  من  لدي  املوظفني  ان  متيزين  التي  الأ�سياء  اأكرث  من 

البحرينية وانا من م�سجعي الأيدي العاملة البحرينية، عندهم �سعة 

»الأبت�سامة  دائما  و�سعارنا  للزبائن  اخلدمات  اف�سل  ويقدمون  �سدر 

اأول«، واوقاتنا منا�سبة جلميع الزوارمن ربات البيوت والعامالت... 

امل�ستويات  جميع  تنا�سب  لأنها  عملنا  مييز  ما  اكرث  هي  ب�ساعتنا 

الأوربي  املاركات وباخلا�سة ورق اجلدران  ا�ستثناء من جميع  دون 

والأمريكي، والكندي.

[ الحظت وجود االأر�سيات اخل�سبية »الباركيه« تكت�سح معر�سك ما 

هي االأنواع امل�ستخدمة؟ 

اخل�سبية  الأر�سيات  يف  عملنا  طورنا  ال�سنة  هذه  يف  طبعا   -

معظمها �سناعة املانيا واوروبية، واف�سل الأنواع هو اخل�سب الطبيعي 

الذي يتميز ب�سماكته ومينع انت�سار ال�سوت كما يعطي رونق ومل�سة 

جمالية للمنزل ك�سكل طبييعي.

رم�سان  �سهر  يف  معر�سكم  على  اقباال  االأكرث  الفئات  هي  من   ]

املبارك؟

- جميع الطبقات والفئات املتواجدة يف البحرين دون ا�ستثناء، 

كما اخربتكم معر�سنا يوجد فيه مرونة فالأ�سعار تنا�سب اجلميع. 

[ اأي نوع من ورق اجلدران هو االأكرث رواجا يف ال�سوق حاليا؟ 

الورق  ولكن  الأذواق،  وتختلف  عديدة  انواع  هناك  طبعا   -

الإعتيادي »الكال�سيكي« يت�سدر الختيار الأول والأكرث رواجا.

[ ماهي اخلطط امل�ستقبلية التي ت�سعونها بني يدي رواد معر�سكم؟

- ان يكون ا�سمنا كمعر�ص »�ستاليون للديكور« ي�سرف مملكتنا 

احلبيبة يف جميع املعار�ص التي �سوف ن�سارك بها خالل العام القادم، 

التي  فروعنا اجلديدة  افتتاح  يوفقنا يف  اأن  اهلل عز وجل  متمنني من 

�ستلبي جميع احتياجات املنازل واملكاتب ب�ستى انواعها.

[ ونختم حديثنا املمتع معك، ماذا تود ان تقول؟

يف  اجلديدة  بحلته  معر�سنا  بزيارة  تف�سلوا  الكرام  عمالءنا   -

رم�سان، ومبارك عليكم ال�سهر الف�سيل وع�ساكم من عواده.

عالم الجمال واألناقة يبدأ من معرض »ستاليون للديكور وورق الجدران«:

محمد قنبر: ورق الجدران الكالسيكي 
األكثر رواجًا وأسعارنا تناسب الجميع

عندما ندخل اي مكتب او منزل هناك �سيء 

يلفت االإنتباه واالأنظار، فاأول ما تتجه العني 

اىل اجلدران لرتى معنى الفن احلقيقي يف 

االأوراق امللونة ذات الزخارف والت�سكيالت 

الراقية وديكور املكان الأنها الواجهة التي 

تعرب عن ذوق كل �سخ�س وتلخ�س يف بع�س 

االأحيان �سخ�سية املن�سق لهذه االألوان، 

واليوم �سوف نبحر يف الوان وزخرفات 

معر�س »�ستاليون للديكور وورق اجلدران« 

مع االأ�ستاذ حممد قنرب.. مواطن بحريني بداأ 

حياته يف فن الديكور واالبداع ليرتك ب�سماته 

الوا�سحة يف هذا املجال من الفن اجلميل 

وليك�سب ر�سا جميع زبائن معر�سه.
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[ من هو الر�سيد للمطابخ ومن اأين بداأمت وماذا مييزكم يف ال�سوق؟

- بداأ الر�سيد م�سريته ال�سناعية يف عام 1974 من خالل اأبواب 

مطابخ  ل�سناعة  حتولنا  ثم   1987 عام  ويف  وال�سبابيك  الملنيوم 

الذين  ال�سعودية  العربية  اململكة  امل�سانع يف  اول  الملنيوم وكان من 

قادوا �سرية املطابخ الملنيوم.

ويف عام 1999 مت افتتاح ق�سم خا�ص لتغطية ال�سوق يف مملكة 

البحرين ولدينا ثالثة فروع بالبحرين ، و�سبعة ع�سر فرعا يف اململكة 

العربية ال�سعودية تغطيها ثالثة م�سانع اأ�سا�سية يف الريا�ص والدمام 

من  احتياجنا  يغطى  الذي  البحرين  يف  م�سنعنا  عن  عدا  والأح�ساء 

النتاج وخدمة عمالئنا يف اململكة ويقع م�سنعنا يف �سناعية البا يف 

مملكة البحرين.

[ اأين يتم الت�سنيع ، وماهي اأجود اأالأنواع التي يتم ت�سنيعها؟

باألوانه �سواء  الر�سيد  اأنفرد   ، املطابخ  بداية دخولنا لعامل  - من 

ال�سقيقة  امل�سانع  توفرها  التي  الأ�سطح  اأو  الفورميكا  اأو  األأملنيوم  يف 

التابعة ملجموعة الر�سيد ، »�سحب األأملنيوم وم�سنع الواح الفورميكا 

يف  املطابخ  �سركات  اأكرث  وتعترب  جال�ص«،  للفيرب  الر�سيد  وم�سنع 

ال�سرق األأو�سط تنوعا باملواد واألأنواع.

[ مباذا تتميز �سناعة مطابخكم ؟

- اأحد اأهم مميزات مطابخنا انها وطنية املن�ساأ من حيث املواد » 

�سواء يف الملنيوم الذي ي�سل اىل م�سانعنا من �سركة البا البحرين اأو 

الفورميكا او الأ�سطح وهو �سناعة وطنية مبوا�سفات اوروبية واأياٍد 

بحرينية«.

[ هل واجهتكم اأي عوائق يف �سوق البحرين؟

- ل تواجهنا اأية عوائق بالبحرين فهو �سوق مب�سر وواعد وناأمل 

ان نكون عند ح�سن ظن عمالئنا ونب�سرهم بكل جديد.

[ هل لديكم عرو�س معينة يف �سهر رم�سان املبارك؟

- �سهر رم�سان �سهر بركة ، ن�ساأل اهلل ان تعم نعمة هذا ال�سهر على 

هذا البلد العزيز ، اأي�سا بالر�سيد لدينا دائما بهذا ال�سهر تقليد وعادة 

منذ بداأنا العمل بال�سوق هناك العرو�ص والهدايا واملفاجاأت على الرغم 

من تراجع احلركة يف املبيعات تكون اأقل من باقي األأ�سهر.

[ هل تطمح للتو�سع يف بلدك الثاين البحرين؟

وهناك  قائم  البحرين  احلبيبة  مملكتنا  يف  للتو�سع  طموحنا   -

خطط للتو�سع يف ان�ساء م�سانع لتدعم �سوق املطابخ وال�سطح وناأمل 

ذكرنا  اذا  �سرا  نف�سي  ول  اهلل.  �ساء  ان  العاجل  القريب  يف  بها  البدء 

باننا يف طور ان�ساء م�سنع قد يكون الكرب يف املنطقة ل�سناعة مطابخ 

الملنيوم وعلى احدث تكنولوجيا ومبوا�سفات عاملية و�سوف يوفر هذا 

امل�سنع عددا كبريا من الفر�ص لت�سغيل اليدي العامله البحرينية 

[ مباذا تختم لقاءنا ؟ اأو حوارنا؟

علينا  الغايل  البلد  هذا  على  والأمان  الأمن  يدوم  اأن  اهلل  ن�ساأل   -

التطور  عن  ت�ساألونا  الكرام  لعمالئنا  ونقول  عليه  القائمني  وعلى 

ما  وجتدوا  معار�سنا  زوروا   ، اأب�سروا  اأب�سروا  لهم  ونقول  واجلديد 

ي�سركم ويلبي اأذواقكم.

إيهاب منير الرشيد :

نخطط إلنشاء أكبر 
مصنع لمطابخ األلمنيوم 

في الشرق األوسط

كتبت - زينب �سوار: 

تعترب مطابخ الر�سيد لالأملنيوم من اأكرث �سركات مطابخ االأملنيوم تنوعا باملواد واالأنواع يف ال�سرق االأو�سط وتعتز باأنها 

وطنية املن�ساأ من حيث املواد التي ت�ستخدمها يف �سناعة جميع منتجاتها حيث تعتمد على ما تنتجه امل�سانع ال�سقيقة التابعة 

ملجوعة الر�سيد.

ويقول مدير ال�سركة ايهاب منري الر�سيد اأنها يف طور ان�ساء م�سنع قد يكون االكرب يف املنطقة ل�سناعة مطابخ االملنيوم 

وعلى اأحدث التكنولوجيا ومبوا�سفات عاملية و�سوف يوفر عددا كبريا من الفر�س لت�سغيل االيدي العاملة البحرينية.

العربية  البحرين واململكة  الرائدة والتي تتخذ من  ال�سركة  اأخرى عن هذه  تفا�سيل  ايهاب عن  التايل يتحدث  اللقاء  يف 

ال�سعودية مقرا الأعمالها. 

ايهاب منري
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تقدم �سركة »افتخاري لل�سجاد« ت�سكيلة وا�سعة من ال�سجاد الإيراين الذي يعترب الأف�سل عامليا 

اإىل  النا�ص  ي�سعى  حتفة  منه  جتعل  التي  الزاهية  والألوان  والر�سوم  والنقو�ص  باجلودة  لتميزه 

اقتنائها يف بيوتهم والتباهي بها.

ويقول �ساحب ال�سركة ر�سا افتخاري اإن ال�سركة التي اأن�ساأت عام 1929 يف �سرياز القدمية 

با�سم »بازار وكيل« على يد والده املرحوم احلاج كرمي افتخاري تطورت الآن بعد مرور 85 عاما 

على اإن�سائها، وهي تتخذ من �سوق �سرياز مقرا رئي�سيا لها، ومتار�ص اأعمالها يف البحرين من خالل 

فرعها يف منقطة اأبو ع�سرية داخل مبنى �سقيا بالزا اجلديد.

و�سوق �سرياز القدمي تاأ�س�ص قبل 350 عاما بوا�سطة حكومة ذلك الزمان »كرمي خان زند« وهو 

من ا�سهر الأ�سواق الإيرانية وقد �سنفته اليون�سكو على قائمة الرتاث العاملي.

والدي  قبل  من  فقط  ال�سجاد  وبيع  �سراء  على  يقت�سر  عملنا  كان  البداية  افتخاري »يف  يقول 

املرحوم، ومنذ �سغري التحقت بالعمل يف املحل مع والدي حيث تعلمت منه الكثري يف جمال جتارة 

ال�سجاد وكيفية التعامل مع الزبون يف البيع وال�سراء«.

باأنف�سنا  ال�سجاد  ن�سنع  اأ�سبحنا  اأن  اإىل  وال�سراء  البيع  جمرد  من  عملنا  تطور  »ثم  وي�سيف 

ون�سوق جزءا من املنتوج يف ال�سوق املحلية ون�سدر اجلزء الآخر اإىل جميع اأنحاء العامل وخا�سة 

اإىل كندا اأوروبا ورو�سيا وال�سني ودول اخلليج العربي«، موؤكداً باأن حمبي ال�سجاد يف العامل مازالوا 

يرون باأن ال�سجاد الإيراين هو الأف�سل والأكرث رغبة يف العامل.

ويتميز ال�سجاد الإيراين امل�سنوع يدويا لدى �سركة افتخاري باجلودة يف ال�سناعة والإحكام 

واختيار الألوان الطبيعية واملنا�سبة واختيار الت�سكيالت ح�سب طلب الزبون، فيما يحاول ذواقة 

ال�سجاد يف العامل اقتناء ال�سجاد اليدوي الإيراين الذي يعرف اأي�ساً بال�سجاد العجمي ب�سبب األوانه 

الزاهية و�سناعته اجليدة ويقتني هوؤلء قطعات عديدة من ال�سجاد يزينون به منازلهم ومكاتبهم.

ويحاك ال�سجاد الإيراين الذي يتميز باألوانه وخطوطه املختلفة عادة على يد الفتيات والن�ساء 

املحاك يف  ال�سجاد  مع  باملقارنة  املرتفعة  باأ�سعاره  ال�سجاد  هذا  يعرف  املاهرات، حيث  الإيرانيات 

البلدان الآ�سيوية الأخرى.

اأفتخاري على كوادر مدربة وموؤهلة ب�سكل جيد  ال�سجاد يف �سركة  الفاخر من  ويقوم النتاج 

جدا، حيث يعمل يف ال�سركة 180 عامالً موزعني على امل�سنع واملخازن وحمالت العر�ص اإ�سافة 

اإىل ال�سوؤون الإدارية وغريها.

وموؤخرا بداأت �سركة افتخاري العمل يف جمال �سناعة ال�سجاد ال�سناعي من احلرير ال�سناعي 

الفاخر واجلديد، ويقول يقول ر�سا افتخاري »نعتز باأننا الوحيدين امل�سنعني لهذا النوع من ال�سجاد 

ال�سناعي الفاخر، حيث عر�سنا هذا النوع من ال�سجاد اجلديد لأول مرة يف معر�ص اخلريف 2014 

م يف البحرين ونال اإعجاب واإقبال ور�سا اأكرث الزبائن يف املعر�ص«.

اأول  ومن  فار�ص  بالد  اليدوية يف  ال�سناعات  اأقدم  من  اإيران  ال�سجاد يف  �سناعة  وتعترب  هذا 

احلرف التي زاولها الإيرانيون يف جميع املدن وخا�سة يف القرى والأرياف منذ العهود الغابرة حتى 

اأ�سبحت من اأهم ال�سادرات الإيرانية وباتت اليوم ت�سكل اأحد اأهم م�سادر الرزق لع�سرات الآلف من 

العوائل الإيرانية خا�سة يف املناطق النائية ومن اأهم املنتجات الإيرانية التي ت�سدر اإىل اخلارج.

أول شركة تقدم سجادًا مصنوعًا من الحرير الفاخر..

»افتخاري للسجاد«..
85 عاما من العراقة في

تقديم أجود أنواع السجاد اإليراني للبحرين والعالم
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»يفضلون صيامه ومساعدة األمهات وترقب »القرقاعون« 

»أحباب اهلل«.. يعبرون
عن اشتياقهم وفرحتهم بعودة رمضان

كتبت: فاطمة �سلمان 

ال يزال ال�سهر الكرمي يحمل يف طياته العديد من امل�ساعر العميقة يف 

نفو�س ال�سغار قبل الكبار ملا يت�سمنه من معاين �سامية يجد احباب 

بفارغ  وترقب  لقدومه  �سنوي  وا�ستياق  فيه  كبرية  لذة  ال�سغار  اهلل 

مع  ينتظرونه  حيث  قدومه  موعد  عن  لذويهم  دائم  و�سوؤال  ال�سرب 

بفرح  اأ�ستقباله  اجل  من  ال�سيفية  العطلة  وبدء  املدر�سة  ايام  انتهاء 

و�سرور وا�ستياق عامر.

حيث يعد االطفال �سهر رم�سان الكرمي من ال�سهور املحببة 

والعطاء،  والتجدد  اخلري  ب�سهر  وي�سفونه  اإليهم  واملف�سلة 

حيث له طابع خا�س ونكهة خمتلفة عن غريه من ال�سهور 

وتبادل  ال�سيام  ومنها  اإليه  جتذبهم  وعادات  وطقو�س 

ا�سافه  االفطار  موعد  وانتظار  اجلريان  مع  االطباق 

»القرقاعون«وكذلك  بليلة  منه  بالن�سف  االحتفال  اىل 

براجمه الرتفيهية والدينية الكثرية ..

فكان لنا هذا اللقاء مع االطفال ال�سغار للتعرف 

الذي  وما  ال�سهر  هذا  جتاه  م�ساعرهم  مدى  على 

يحبذون  التي  الطقو�س  واهم  اإليهم  يجذبه 

ممار�ستها يف �سهر رم�سان الكرمي.

عدد خاص بمناسبة 
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مدى  تبدي  حيث  ال�سرب،  بفارغ  �سنوياً  وترتقبه  رم�سان  �سهر  تع�سق  انها  توؤكد   – علي  ندى  الطفلة 

حتم�سها ب�سيامه خا�سة وانها �سامت رم�سان الفائت بالكامل وا�ستمتعت به كما ان له ذكريات جميلة لديها، 

حيث زيارة القارب وترقب موعد الفطار وكذلك م�ساعدة والدتها يف املطبخ واعداد بع�ص احللويات اللذيذة 

التي تعلمتها من مراقبة والدتها خالل هذا ال�سهر.

وتقول انها حتب الطباق الرم�سانية ال�سهية التي تعدها والدتها يف هذا ال�سهر الف�سيل ومنها ال�سوربة 

واحللويات والع�سائر والكعك، حيث تكون ال�سفرة غنية ومتنوعة كذلك حتب التفاف جميع افراد العائلة 

حول مائدة الفطار وم�ساهدة الربامج الرم�سانية امل�سلية وامل�سحكة واملتنوعة.

وتوافقها يف الراأي منار اأحمد – بان ل�سهر رم�سان نكهة وطعما خا�سا يختلف عن يقية ال�سهور وكانت 

تعد اليام موؤخرا لقدومة، حيث تعتربه من ال�سهور املميزة والقريبة اىل قلبها ال�سغري وت�سفه بانه يختلف 

عن بقية ال�سهور، حيث تكرث فيه النزهات والزيارات مع العائلة والتجمع مع القارب حول مائدة الفطار يف 

بيت جدتها وخالتها.

وو�سع  الفطار  ملائدة  والتجهيز  ال�سهر  هذا  خالل  املطبخ  يف  والدتها  ت�ساعد  ان  تف�سل  بانها  وتوؤكد 

ال�سحون وهي من المور املحببة اإليها وت�سعرها باإنها كربت فعال وت�سري بان اأكرث ما ي�سدها يف هذا ال�سهر 

م�ساهدة الربامج التلفزيزنية وامل�سل�سالت الدينية او امل�سابقات امل�سوقة خا�سة تلك املعدة خ�سي�سا لالأطفال 

كما ي�سمح لها بال�سهر قليال.

وترى �سقيقتها نوراء اأحمد ان �سهر رم�سان يختلف عن بقية ال�سهور بالن�سبة لها، حيث يف هذا ال�سهر 

اعتادت ال�سيام والمتناع عن تناول الطعام وترقب وقت الفطار، ا�سافة اىل املوا�سبة على ال�سالة وتالوة 

القراآن وتعلم قيم جميلة كال�سرب وم�ساعدة املحتاج، منوهة ان اجمل الفرتات يف �سهر رم�سان فرتة امل�ساء 

حيث تبداأ الزيارات املختلفة والتنقل بني بيوت اجلريان والقارب وتذوق النكهات املختلفة وممار�سة بع�ص 

اللعاب ال�سعبية اجلميلة.

وتعترب نوراء ليلة الن�سف من رم�سان من اف�سل الليايل حيث الحتفال بـ »القرقاعون« من خالل ارتداء 

املالب�ص اجلديدة والتزين باحللي ومرافقة ال�سديقات للح�سول على احللويات اللذيذه ناهيكم عن اختتام هذا 

ال�سهر بيوم العيد الذي ي�سبقه فرتة التجهيز له وترتيب املنزل وتزيينه واقتناء املالب�ص اجلميلة وو�سع احلناء 

وغريها من المور املحببة والتي ل تتكر �سوى مره يف العام.

اأما الطفل علي عبدالر�سا - فيوؤكد ان �سهر رم�سان فر�سة كبرية له ملرافقخه والده اىل املجال�ص الرم�سانية 

والكباب  كالهري�ص  املتنوعة  الرم�سانية  الطباق  تناول  امل�سلية وكذلك  والربامج  وامل�سابقات  ال�سيقة  بالأحاديث  الزاخرة 

الرتاويح  وتاأدية �سالة  الق�سرية  ال�سور  بع�ص  القراآن وحفظ  تالوة  وتعلم  للم�ساجد  كذلك  والده  يرافق  انه  منوها  واللقيمات، 

وال�ستماع للق�س�ص الدينية املفيدة

وي�سيف بان اف�سل الوقات يف هذا ال�سهر هو وقت ال�سحور وايقا�ص امل�سحر لنا واحيانا ارافقه مع بع�ص اطفال احلي ونقوم 

بقرع الطبول وال�سياح من اجل ايقاظ النيام، مو�سحا ان �سهر رم�سان يت�سمن منا�سبتني جميلتني ومنها »القرقاعون« يف منت�سفة 

ال�سعبية اجلديدة وتلقي  و«عيد الفطر« يف ختامه حيث انتظر قدومهما ملرافقة الطفال وطرق البواب والتزين باأحلى املالب�ص 

احللويات والنقود وهذا اكرث المور فرحاً و�سعادة.

نوراء اأحمدمنار اأحمدندى علي
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يعرض األزياء الشبابية العصرية والجذابة

»توينتي 4«
تفتح محاًل جديًدا في مجمع إنماء بالرفاع الشرقي

بعد جناحاته املتتالية يف املنطقة بف�سل الب�سائع املبتكرة التي 

توينتي4  حمالت  �سل�سلة  �ستقوم  للجمهور  توفريها  على  حتر�ص 

قريبا بافتتاح حمل جديد لها يف البحرين وذلك يف جممع اإمناء يف 

منطقة الرفاع ال�سرقي.

اجلذابة  ال�سبابية،  الأزياء  من  جمموعة   4 تونتي  ويعر�ص 

والع�سرية التي تر�سي حمبي الأزياء من �سائر الفئات العمرية، وهو 

اأكرث ما مييزه عن حمالت الأزياء الأخرى.

توفره  ما  اأحدث  هي   »4 »تونتي  التجارية  العالمة  اأن  يذكر 

بعر�ص  العالمة  هذه  وتهتم  عاملياً،  الرائدة  ايه«  اإم  »بي  جمموعة 

احتياجات  تلبي  التي  والإك�س�سوارات  املالب�ص  من  وا�سعة  ت�سكيلة 

املنزلية  للم�ستلزمات  توفريها  جانب  اإىل  والأطفال  الرجال  الن�ساء، 

اأي�ساً.

وتناف�سية  معقولة  باأ�سعار  ع�سرية  اأزياء   4 تونتي  وتوفر  هذا 

الأ�سواق عامة من خالل ما لديها  تهدف جلذب الأذواق املنت�سرة يف 

العاملية، �سمن  اأحدث خطوط املو�سة  من مالب�ص ومنتجات حتاكي 

�سيا�سة ال�سعر املتاحة.
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الشيف البحرينية بمطعم »بشرى« نور مراد: 

حبي للطعام المميز

دفعني الختيار تخصص الطهي

كتب - ح�سني املرزوق:

نور �سالح مراد »�سيف« بحرينية 

ان�سمت للعمل يف مطعم »بو�سيدو« والذي 

�سيحمل ا�سم »ب�سرى« خالل �سهر رم�سان 

املبارك كمطورة للطهاة الذين يعملون يف 

املطعم وتدريبهم على اعداد اطباق حتمل 

الطابع العربي قامت بابتكارها منذ العام 

املا�سي وقد ا�سافت لهذا املطعم مل�سة 

خا�سة فريدة ب�سهر رم�سان املبارك من 

خالل تقدميها لهذه االأطباق التي جعلت كل 

من يجربها يرغب يف جتربتها مرة اخرى .

ورغم �سغر �سنها اال انها اختارت 

درا�سة تخ�س�س الطبخ رغم معار�سة 

والدها لها يف البداية فقد كان متوقعاً منها 

ان تكون طبيبة او مهند�سة اال انها اثبتت 

له ولوالدتها انها �ستقدم �سيئاً خمتلفاً عند 

درا�ستها لهذا التخ�س�س يف احدى جامعات 

نيويورك باأمريكا كونها ت�سم اف�سل 

الدرا�سات يف الطبخ حول العامل، جملة 

بانوراما التقت ال�سيف نور لتطلعنا على 

جتربتها يف الطبخ ولتقدم لنا ن�سائح حول 

التغذية يف ال�سهر الكرمي، وقد كان اللقاء 

كالتايل:

أشعر باالستياء إذا 

رأيت فتيات بحرينيات 

ال يجدن الطبخ
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كانت  كيف   ]

بداياتك يف عامل الطبخ ؟

ففيها   ، للدرا�سة  نيويورك  اىل  بالتوجه  امي  علي  اقرتحت  بداية   -

يتم تقدمي اف�سل درو�ص الطبخ يف العامل وكيفية ادارة املطاعم، ومن بعد 

تخرجي عملت يف مطعم يقع يف نيويورك اي�ساً وهو م�سابه »لبو�سيدو« 

وهو »�سباي�ص ماركت« مع ال�سيف امل�سهور »جون جورج« وقد ا�ستفدت 

الدولية  البحرين  حلبة  يف  للعمل  للبحرين  عدت  ثم  ومن  منه،  كثرياً 

بوظيفة »�سيف خا�ص«، كما قمت باإعداد عدة دورات يف البحرين وقمت 

املا�سي  العام  ومنذ  الطبخ،  تعلم  يرغب يف  ملن  الدرو�ص  بع�ص  باإعطاء 

�سهر  باملطعم خالل  اخلا�سة  القائمة  باإعداد  وقمت  لـ«ب�سرى«  ان�سممت 

رم�سان املبارك.

[ ما الذي دفعك للدرا�سة يف هذا املجال والعمل كـ »�سيف«؟

التخ�س�ص،  هذا  لختيار  دفعاين  للطهي  وحبي  املميز  للطعام  حبي 

ان يراين  فقد كان يتمنى  البداية  الرغم من معار�سة والدي يل يف  على 

طبيبة او مهند�سة كما يتمنى اغلب الآباء لبناتهم وابنائهم ال ان ا�سراري 

اقنع  فيه  ارغب  الذي  التخ�س�ص  درا�سة  الربيطانية على  امي  وت�سجيع 

والدي لدرا�سة هذا التخ�س�ص.

[ هل قمت بابتكار اطباق معينة يتم تقدميها يف »ب�سرى« او »بو�سيدو«؟

- نعم، اعددت قائمة الطباق املقدمة يف املطعم ل�سهر رم�سان املبارك 

حتى  الجانب  الطباخني  تدريب  على  واعمل  اي�ساً  العام  ولهذا  املا�سي 

الطباق  بابتكار  قام  من  فاأنا  ال�سهرية،  العربية  الطباق  باعداد  يقوموا 

التي نالت اعجاب الكثري من الزبائن ولعل ا�سهرها: » التبولة بالكينوا، 

غوزي،  بال�سمندر،  حم�ص  مبتكر،  �سعبي  طبق  وهو  امل�سروبة  دوائر 

�ساورما، جوكلت مو�ص، حملبية ارز بالزعفران وكعكة التمر والكراميل«، 

مع العلم ان ال�سماء تت�سابه لكن ما اقدمه يف ب�سرى يختلف عن ما هو 

متداول، كما قمت بالطبخ املبا�سر امام الزبائن »ليف كوكنق«.

[ متى تبداأون يف ا�ستقبال الزبائن خالل �سهر رم�سان؟

- ن�ستقبل الزبائن لتناول وجبة الفطور قبل موعد الذان بربع �ساعة 

»الغبقة«  الزبائن حل�سور  ن�ستقبل  ثم  م�ساء، ومن  ال�ساعة 8:30  حتى 

لتناول  الليل  منت�سف   12 حتى  وت�ستمر   9:00 ال�ساعة  يف  تبداأ  التي 

وجبة ال�سحور مع »ال�سي�سة«.

[ هل هناك اقبال كبري من الزبائن على املطعم؟

- نعم، واتوقع ان القبال يزداد على املطعم خ�سو�ساً خالل �سهر رم�سان، 

فالزبائن يف�سلون الكل يف املنزل خالل هذا ال�سهر كونه يتميز بوجبات 

معينة، ونحن يف »ب�سرى« نتميز عن الفنادق واخليم الرم�سانية من خالل ما 

نقـدمه 

اكالت  من  للزبائن 

ذات طابع عربي وهذا ما يبحث عنه الزبون اذا 

ما اراد التغيري فكل الفنادق واخليم الرم�سانية تقدم مثل الطباق.

[ مباذا تن�سحني ال�سائم عند بد افطاره يف رم�سان؟

العربية  الطباق  اعداد  �سلوكيات خاطئة يف  من  �سهدته  ملا  نظراً   -

فيها  يتواجد  ما  نادراً  والتي  والرز  اللحوم  ا�ستخدام  فيها  يكرث  التي 

من  ال�سحي  الكل  اعداد  كيفية  لدورة يف  موؤخراً  ان�سممت  اخل�سروات، 

با�ستبدال  ال�سائمني  وان�سح  املطعم،  اقدمه يف  �سحي  طعام  اعداد  اجل 

الرز البي�ص بالرز ال�سمر او بالقمح، وا�سافة اخل�سروات قدر المكان 

ا�ستدعى  اللحوم والجبان واذا  التي يعدونها، والتقليل من  يف الطباق 

جبنة  من  بدلً  »الفتة«  جبنة  با�ستخدام  عليهم  اجلنب  ل�ستخدام  المر 

»الت�سيدر«، كما ان�سحهم ب�سرب املياه طوال الفرتة امل�سموح فيها بالكل، 

فالتغذية ال�سحيحة هي التي تعطي ال�سخ�ص الطاقة لالنتاج اما الغذية 

التي حتتوي على اللحوم والدهون فهي تقلل من طاقته وبالتايل ي�ساب 

باخلمول والك�سل، كما ان مثل هذه الغذية توؤثر على ذاكرة الفرد ب�سكل 

�سلبي.

[ مباذا تن�سحني الفتيات الالتي يف مثل �سنك؟

لذا  الطبخ،  يجدن  ل  بحرينيات  فتيات  راأيت  اذا  بال�ستياء  ا�سعر   -

اطباق  �سيقدمون  انهم  يف  والرتدد  التخوف  وعدم  بالتجربة  ان�سحهم 

ذات مذاق �سيء، كما ان�سحهم بالبتعاد عن اكل الوجبات ال�سريعة فهي 

وعدم  التجربة  عليهم  لذا  الطبخ،  جتربتهن  عدم  على  وت�ساعد  م�سرة 

التعذر بعدم توافر الوقت، فالوقت الذي تقوم فيه الفتاة بطلب وجبة من 

مطاعم الوجبات ال�سريعة لتو�سيلها ي�ستغرق حوايل 20 دقيقة على اقل 

تقدير ولو قامت با�ستغالله يف طبخ طبق �سحي �ستك�سب عدة ا�سياء اولً 

املهارة يف اعداد الطباق، �ستاأكل طبق يحتوي على مكونات �سحية اف�سل 

من ما تقدمه مطاعم الوجبات ال�سريعة وثالثاً �ستوفر املال الذي �ستدفعه 

من اجل اكل وجبة �سريعة ت�سر ب�سحتها.

[ ملاذا ال تفتتحني م�سروع مطعم خا�س بك؟

- كوين �سغرية يف ال�سن واتطلع يف احل�سول على خربة اكرث لي�ص 

يف جمال الطبخ فقط ، امنا يف جمال ادارة املطاعم وهذا ما اقوم به حالياً 

يف »ب�سرى«، وافكر م�ستقبالً اللجوء لـ »متكني« لدعمي وانا اتوقع دعمهم 

املطاعم  بقية  عن  يختلف  مطعم  فكرة  و�ساأقدم  بحرينية  فتاة  كوين  يل 

التقليدية الأخرى.

ملقابلة
نور �سالح خالل ا
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»جولدن  بفندق  العام  املدير  ال�سيد  عبدالرحيم  يقول  ال�سدد  هذا  يف 

توليب«: نفتخر كوننا اول من جهز اخليمة الرم�سانية لهذا العام ب�سكل 

كامل، وكما عودنا زبائننا على الجواء الرم�سانية املميزة �سنقدم لهم يف 

هذا العام اجواء رم�سانية �ساحرة من خالل اخليمة ال�سعبية والفواني�ص 

الرم�سانية التي قمنا بجلبها من حي احل�سني باأر�ص الكنانة »م�سر« مع 

ال�ستماع لأغاين »كوكب ال�سرق« اأم كلثوم وتوفرينا لالكالت 

�سهر  يف  خا�ص  ب�سكل  عليها  الزبائن  يقبل  التي  ال�سعبية 

ع�سري  مثل  اي�ساً  اخلا�سة  وامل�سروبات  املبارك  رم�سان 

امل�سم�ص والتمر الهندي وغريها من امل�سروبات، بال�سافة 

من:  مقدمة  �سفر  تذاكر  ابرزها  متنوعة  جوائز  لتقدمينا 

الهولندي  والطريان  للطريان  م�سر  اخلليج،  »طريان 

مباريات  لعر�ص  خيمة  بتخ�سي�ص  قمنا  كما   ،»KLM«

كاأ�ص العامل نقدم فيها خمتلف اخلدمات مع تقدمي خ�سومات 

بن�سبة 20% للزبائن«.

لفنادق  الإقليمي  املدير  كامل  رفيق  قال  جهته  من 

البحرين  اخلليج  �سمال  منطقة  يف  اإنرتكونتيننتال 

الكرمي ب�سكل مميز جداً يف  العام ب�سهر رم�سان  والكويت: »�سنحتفل هذا 

املعروف  املولد« ومن   « ا�سم  العام  الرم�سانية حيث �ستحمل هذا  خيمتنا 

اأن »املولد« فكرة م�ستوحاة من الرتاث ال�سعبي امل�سري الأ�سيل الذي يتم 

الحتفال به على مدار العام، والفرقة التي �ستحيي املولد هذا العام بخيمتنا 

حققت  كونها  م�سر  يف  ال�سعبية  الفنون  فرق  اأف�سل  من  ُتعد  الرم�سانية 

عن  عبارة  عر�سهم  ويكون  م�سر،  حمافظات  مبختلف  كبرياً  جناحاً 

اداء للرق�سات ال�سعبية امل�سرية املميزة م�سحوبة باأنغام الطرب 

اأثناء  ومميز  هادىء  بجو  �سيوفنا  ينعم  لكي  الأ�سيل  ال�سرقي 

�سهر  ان  كما  الغبقة،  اأو  الإفطار  وقت  يف  اخليمة  ح�سورهم 

لكرة  العامل  كاأ�ص  م�سابقات  مع  �سيتزامن  العام  لهذا  رم�سان 

القدم وهو حدث ريا�سي عاملي يجذب بالطبع العديد من النا�ص 

ولهذا اعددنا جتهيزات خا�سة بهذا احلدث املميز وهذا لي�ص ب�سيء 

كوننا  البحرين«  ريجن�سي  »انرتكونتيننال  يف  نحن  علينا  جديد 

فكرة  ابتداعنا  من خالل  ب�سكل خمتلف،  رم�سان  ب�سهر  �سنوياً  نحتفل 

خمتلفة تتوافق مع اأجواء هذا ال�سهر الف�سيل �سنوياً، ولعل اكرث 

الثالث  الأ�سا�سية  النجاح  عنا�سر  توافر  الآخرين  عن  ما مييزنا 

تتميز بطابعها الشرقي األصيل

أجواء رمضانية مونديالية
بانتظار مرتادي الخيم الرمضانية

كتب - ح�سني املرزوق:

مع حلول �سهر رم�سان املبارك تتوطد العالقات االجتماعية �سواء بني االهل او اال�سدقاء 

كما تنت�سر اخليم الرم�سانية ب�سكل كبري والتي يق�سدها النا�س لتبادل احاديث ال�سمر والتلذذ 

باالكالت ال�سعبية املقدمة ولال�ستمتاع بالفقرات التي يتم تقدميها من قبل املغنني والعازفني 

الإ�سفاء اجواء رم�سانية خا�سة عليها ف�سالً عن الت�ساميم التي ت�ستخدم يف هذه اخليم التي 

يطغى عليها الطابع ال�سرقي.

العام �ستعر�س اخليم الرم�سانية ملرتاديها ا�سافة اىل خدماتها تلك مباريات  ويف هذا 

متابعتها  على  ال�سواء  على  والكبار  ال�سباب  من  كبرية  �سريحة  حتر�س  التي  العامل  كاأ�س 

وللتعرف على اخلدمات التي توفرها اخليم الرم�سانية اعددنا هذا اال�ستطالع مع عدد من 

م�سوؤويل الفنادق البحرينية ليعرفوا للجمهور اأبرز الربامج واخلدمات التي توفرها فنادقهم:
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الراقي« فنحن يف  الأكفاء، اخلدمة املمتازة واملكان  لدينا وهم: »املوظفون 

انرتكونتيننال ريجن�سي البحرين نحر�ص على اأن يتلقي موظفونا دورات 

تدريبية م�ستمرة لتح�سني مهارتهم وتنمية كفاءتهم يف كيفية التعامل مع 

الزبائن لتقدمي ارقى اخلدمات لهم.

اخلليج:  لفندق  العام  املدير  عمر  ابو  رحيم  يقول  ال�سياق  ذات  ويف 

»لطاملا متيز فندق اخلليج بتقدميه ال�سيافة البحرينية الأ�سيلة، و�سي�سهد 

ال�سيافة  بكرم  املليئة  البحرينية  العربية  الأجواء  اخلليج  خيمة  مرتادو 

والأجواء احلميمة التي �ستجعلهم ي�سعرون بالراحة وال�ستمتاع، فخيمة 

انه  لل�سك  جمالً  يدع  ل  مما  باململكة  والأقدم  الأكرب  باأنها  تتميز  اخلليج 

منذ  م�ست  عاماً   45 مدى  على  الفندق  اكت�سبها  التي  اخلربة  على  بناء 

الأذواق  بعد عام لتتما�سى مع  الفندق اخليمة عاماً  اإن�ساوؤه؛ يطور  تاريخ 

الع�سرية املختلفة لل�سيوف مع املحافظة على الطابع البحريني الأ�سيل، 

وتتميز »خيمة اخلليج« باأجوائها العربية الفخمة والتي نقدم فيها لزبائننا 

اأ�سهر اأطباق الغبقة البحرينية التي ت�ساحبها مو�سيقى �سرقية تنبعث يف 

ال�سهرية كما نوفر بخيمة  الرم�سانية  امل�سروبات  اأرجاء اخليمة مع  كافة 

اخلليج ق�سم للمدخنني وق�سم لغري املدخنني حيث ميكن لزبائننا املدخنني 

ال�ستمتاع بنكهات ال�سي�سة املختلفة ومتابعة مونديال كاأ�ص العامل 2014 

على �سا�سات العر�ص الكبرية املنت�سرة يف انحاء اخليمة، كما يتخلل هذه 

الجواء ال�ساحرة �سحب على جوائز قيمة نقدمها ل�سعداء احلظ من مرتادي 

خيمتنا.

وعن خيمة »اليل�سة« املتواجدة بفندق ومنتجع الريتز كارلتون البحرين 

يقول مدير ادارة املبيعات والت�سويق بالفندق �سفيان العالم: »خالل �سهر 

رم�سان املبارك يت�سرف فندق ومنتجع الريتز كارلتون البحرين با�ستقبال 

مرتادي خيمة »اليل�سة« بكل ودٍّ وامتنان، حيث نعترب هذه اخليمة مبثابة 

بعد عام  اكت�سبناها عاماً  التي  ال�سيلة فمن خالل خربتنا  للعراقة  تكرمي 

ن�سعى لتقدمي ما هو مميز ومر�ٍص لرغباتهم مثل: »الطبخ املبا�سر لالأكالت 

تتميز  كما  الطهاة،  امهر  ايدي  على  اعدادها  يتم  والتي  اللذيذة  ال�سعبية 

ويتخلل  بالفخامة،  عربي ميتاز  طابع  ذو  متميز  بديكور  »اليل�سة«  خيمة 

اجواء اخليمة ب�سكل ليلي فقرات ت�سودها املرح واملتعة كما نوفر لزبائننا 

متابعة مباريات كاأ�ص العامل يف خيمتنا و»اليل�سة« لي�ست خم�س�سة ل�سهر 

رم�سان املبارك فقط بل نقوم با�ستقبال زبائننا فيها خالل فرتة عيد الفطر 

املبارك اي�ساً.

عبدالرحيم ال�سيدرحيم اأبو عمر�سفيان العالمرفيق كمال
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التلفزيون
في رمضان

سرايا عابدين
حكم  فرتة  خالل  امل�سل�سل  اأحداث  تدور  تاريخي،  قالب  يف 

يحتدم  حيث  عابدين،  �سراي  وداخل  مل�سر،  ا�سماعيل  اخلديوي 

ر�سا  ك�سب  اأجل  من  احلرمي  اأرجاء  داخل  والتناف�ص  ال�سراع 

اخلديوي اإ�سماعيل »ق�سي خويل«، ويقف يف هذا ال�سراع جلنار 

»نيللي كرمي« زوجة اخلديوي ذات الأ�سول ال�سرك�سية، ووالدته 

امللكة خو�سبار »ي�سرا«، وكذلك مع جواريه، كما يتطرق امل�سل�سل 

للتوترات ال�سيا�سية التي تدور حول اخلديوي.

MBC وهو من اخراج عمرو  امل�سل�سل يعر�ص على �سا�سة 

فيه  وي�سارك  حمادة  م�ساري  هبة  الكويتية  تاأليف  ومن  عرفة 

نخبة من الفنانني منهم عبداهلل ومي عزالدين وليلى علوي وداليا 

مر�سي  وعالء  واأنو�سكا  �سرحان  وخالد  عادل  وغادة  م�سطفى 

وح�سد من النجوم الكبار وال�سباب.

المنافسة تنحصر بين الخليجية والمصرية والسورية

الشاشات العربية تتسابق لعرض أحدث
وأضخم المسلسالت العربية في رمضان

تت�سابق �سا�سات التلفزيون العربية خالل �سهر رم�سان املبارك الذي تف�سلنا عنه اأيام معدودة

على عر�س اأحدث واأ�سخم امل�سل�سالت التاريخية واالجتماعية والكوميدية التي قام مننتجوها بتوفري 

ميزانيات �سخمة لها بغية �سمان جودتها وجناحها يف ظل املناف�سة ال�سديدة املحتدمة بينها.

املناف�سة �ستكون �سديدة كما العادة يف هذا ال�سهر الف�سيل بني امل�سل�سالت امل�سرية واخلليجية وال�سورية 

التي تت�سابق القنوات العربية على عر�سها ال�ستقطاب اأكرب عدد ممكن من امل�ساهدين الذي يعترب العامل 

االأهم جللب االإعالنات التجارية لهذه القنوات والتي من خاللها يتم متويل وتعوي�س امليزانيات ال�سخمة التي 

خ�س�ست الإنتاج هذه امل�سل�سالت و�سرائها من �سركات االإنتاج الفنية، وفيما يلي عر�س خمت�سر الأهم تلك 

امل�سل�سالت والق�سايا التي تطرحها.

الدراما العربية

�سرايا عابدين
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»صاحب السعادة« 
وجبة كوميدية في رمضان 
يتواجد الزعيم يف جتربته الثالثة التلفزيونية هذا العام فبعد 

من   MBC �سا�سة  على  جنده  و«العراف«  عطاهلل«،  ناجي  »فرقة 

ابنه  ال�سعادة، والعمل �سيكون من اخراج  خالل م�سل�سل �ساحب 

رامي اإمام الذي حتدث عن والده الزعيم عادل اإمام ب�سفة الفنان 

ل ب�سفة الوالد، وحول طبيعة امل�سل�سل ونوعية املحتوى الدرامي 

عائلية  كوميديا  العام  هذا  »نقّدم  اإمام:  رامي  يقول  يحمله،  الذي 

بامتياز، بعد اأن قررنا البتعاد عن ال�سيا�سة، على الرغم اأن العمل 

يوحي من خالل عنوانه باأنه ذو طابٍع �سيا�سي، ولكنه يف احلقيقة 

ذو عمق اجتماعي وُبعد اإن�ساين، فاملق�سود بـ »�ساحب ال�سعادة« 

هو الإن�سان القادر على نيل الق�سط الأكرب من ال�سعادة يف حياته 

بغ�ص النظر عن اأي ظرٍف زمايّن اأو مكايّن.

الفنانة  م�ساركة  يف  فتكمن  للم�سل�سل،  النوعية  الإ�سافة  اأما 

ال�سا�سة  الأوىل على  اإطاللتها  ُتعيد من خالل  التي  القديرة لبلبة، 

مع  قدمتها  التي  اخلالدة  ال�سينمائية  الأدوار  ذكريات  ال�سغرية، 

عادل اإمام على مدى ثالثني عاماً. 

رجل  حول  تدور  ال�سعادة«  »�ساحب  ق�سة  اأن  ذكره  اجلدير 

اإمام، الذي ان�سرف  احلكومة ال�سابق بهجت، ويلعب دوره عادل 

 5 الـ  اأبنائه  ووالدة  زوجته  اأما  تقاعده.  بعد  باأحفاده  لالهتمام 

التي تلعب دورها لبلبة، فقد باتت غريتها عليه اأقرب اإىل الغرية 

اجلارات يف  باإحدى  اكت�سافها عالقة زوجها  بعد  املََر�سّية، وذلك 

املبنى..

اإىل  امل�سريني  املمثلني  من  نخبة  ال�سعادة«  »�ساحب  ويجمع 

عيد،  واأحمد  زكي،  خالد  منهم  ولبلبة،  اإمام  عادل  من  كل  جانب 

واإخراج  تاأليف يو�سف معاطي  العمل من  اإمام.  واإدوارد، وحممد 

رامي اإمام.

»إمبراطورية مين«
�سا�سة  على  �سنتابعها  التي  امل�سرية  اأبرزامل�سل�سالت  من 

اإنتاج  من  »اإمرباطورية مني«  م�سل�سل  رم�سان،  �سي« يف  بي  »اإم 

طارق اجلنايني و�سيناريو وحوار غادة عبدالعال واإخراج مرمي 

فكرة  �ساحبة  اأنها  تو�سح  التي  �سربي  هند  وبطولة  اأبوعوف 

العمل الرئي�سية.

به  مّرت  ما  على  ال�سوء  ت�سليط  من  ُبد  ل  »كان  هند:  وتقول 

ثورات  من  املا�سية  الثالث  ال�سنوات  خالل  العربية  ال�سعوب 

واأحداث، اأّدت اإىل تغيرينا كمواطنني، وذلك من خالل عمل درامي 

الرتاجيديا  حالة  نعي�ص  زلنا  ما  اأننا  بخا�سة  �ساخر،  تراجيدي 

الواقعية يف حياتنا اليومية«.

ُتعّد  التي  »اأمرية«  دور  مني«  »اإمرباطورية  يف  هند  وجت�سد 

من  تتاألف  التي  اأ�سرتها  يف  الدرامية  للعالقات  الرئي�سي  املحّرك 

الوالد عزت اأبوعوف والوالدة �سلوى خطاب والزوج حممد �ساهني 

اإىل  اإ�سافة  جمال،  رزان  وزوجته  ممدوح  حممد  الزوج  و�سقيق 

من  عدد  امل�سل�سل  ي�سارك يف  كما  طلبة.  بدرية  الكوميدية  املمثلة 

�سيوف ال�سرف مثل ي�سرا وهاين رمزي ونودي ال�سباعي وحممد 

فراج وح�سني الإمام.

المرافعة 
انتهى الفنان امل�سري اأحمد راتب من ت�سوير معظم م�ساهده 

يف م�سل�سل »املرافعة« املقرر عر�سه يف رم�سان. وعن دوره يقول 

لـ»احلياة«: »اأج�سد �سخ�سية ال�سحايف الي�ساري »يو�سف �سوقي« 

الذي يعمل حمرراً يف جريدة ثم يتوىل رئا�سة حتريرها وت�سطره 

فيها  متهم  م�سهورة  فنانة  قتل  ق�سية  متابعة  اإىل  عمله  ظروف 

بع�سهم  رغم حماولة  وعلى  ياخور(...  )با�سم  كبري  اأعمال  رجل 

ر�سوته من اأجل تغيري موقفه من الهجوم على بع�ص رجال الأعمال 

الفا�سدين يف املجتمع، يرف�ص وي�ستمر يف موقفه«.

السيدة األولى 
الفنانة غادة عبدالرازق والفنان ممدوح  ي�سارك يف امل�سل�سل 

ال�سريطي  با�سل خياط و�سامح  ال�سوري  عبدالعليم معا والفنان 

والفنانة ريهام حجاج والفنان احمد �سالمة، وامل�سل�سل اثار �سجة 

لروؤية  جدا  يتحم�سون  امل�ساهدين  جعل  مما  عر�سه  قبل  كبرية 

امل�سل�سل.

»صديق العمر« ثالثي الزعيم والمشير والفنانة 
عن ق�سة �سداقة الزعيم جمال عبدالنا�سر وامل�سري عبداحلكيم 

تدور  عبداحلميد،  برلنتي  الفنانة  من  زواجه  وبينهما  عامر 

احداث م�سل�سل �سديق العمر الذي يلعب فيه جمال �سليمان دور 

والفنانة  عامر  عبداحلكيم  امل�سري  دور  �سمرة  وبا�سم  عبدالنا�سر 

درة يف دور برلنتي عبداحلميد و�سربي فواز دور حممد ح�سنني 

هيكل.

�ساحب 

ال�سعادة
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ك�سف مدير اإدارة تلفزيون البحرين نبيل بوهزاع عن اخلطة 

الرباجمية لهيئة الذاعة والتلفزيون ل�سهر رم�سان 2014 وقال 

اإنتاج  اإن  الهيئة  الربامج  خطة  عن  لالإعالن  �سحايف  موؤمتر  يف 

ميزانية  اإن  قال  كما  ن�سهده،  انتاج  اأكرب  هو  العام  هذا  الهيئة 

الربامج تتجاوز املليون دينار، �سارك فيها القطاع اخلا�ص بن�سبة 

30% على �سعيد الإنتاج و70 من اإنتاج الهيئة.

وا�ستعر�ص بوهزاع برامج التلفزيون، م�سريا اإىل اأنه مت اإنتاج 

20 برناجما حمليا، اأما بالن�سبة للدراما فقد انتج م�سل�سالن لهذا 

الدار« وهو عمل ذو حلقات  »اأهل  الرتاثي  امل�سل�سل  اأولهما  العام 

وعي�سى  �سالح،  اأمني  اجلودر،  را�سد  الكاتب  تاأليف  من  منف�سلة 

احلمر واأخرجه اأحمد يعقوب املقلة، وم�سل�سل »حنني ال�سهارى«، 

تتناول  حلقة،   30 من  موؤلفة  معا�سرة،  اجتماعية  دراما  وهو 

اأمني  الكاتب  تاأليف  من  واقت�سادية  واجتماعية  عائلية  ق�سايا 

الكارتوين  امل�سل�سل  جانب  اإىل  �سلمان.  حممد  واإخراج  �سالح 

امل�سل�سل  البحرين  تلفزيون  �سا�سة  تعر�ص  كما  »اأبوجليع«. 

امل�سري »امرباطورية مني« وهو م�سل�سل كوميدي بطولة الفنانة 

الفخراين  اإىل جانب م�سل�سل كارتون 3 دي ليحيى  هند �سربي. 

بعنوان »عجائب الق�س�ص يف القران الكرمي«.

»مطبخنا  برنامج  عن  طالب  فاطمة  الربامج  معدة  وحتدثت 

خليجي 2«، وقالت »�سنقدم هذا العام مطبخا خليجيا، بال�سافة 

للعديد من الأطباق العاملية وال�سيوية، كما اأن الن�سخة اجلديدة 

من الربنامج ل تخلو من الدراما والكوميدية«.

اأن برنامج »اإهني يف  اأو�سح العالمي بدر حممد  من جهته، 

البحرين« الذي �سيقدم خالل ال�سهر الكرمي يعد امتدادا لربنامج 

�سيغطي  اأنه  فيه  اجلديد  ولكن  و«ديرتنا«  البحرين«  »باب 

لتلك  املبا�سر  البث  خالل  من  البحرين  يف  والأحداث  املنا�سبات 

املنا�سبات.

يف  الفقرات  اأهم  بدوره  العطاوي  ن�سال  الفنان  وا�ستعر�ص 

م�ساركة  »اأول  اإنها  قائال   com �سوالف  اجلديد  الطفال  برنامج 

ي�ستمل  عام 1992 حيث  منذ  دام  انقطاع  بعد  ال�سا�سة  على  له 

مسلسالت تلفزيون البحرين

أهل الدار وحنين السهارى
يتصدران دراما رمضان بتلفزيون البحرين 

المسلسات 

البحرينية

اأهل الدار
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الفقرات  من  والعديد  متجددة  حماور  على  الربنامج 

وامل�سابقات«.

مريفت  املذيعة  ا�ستعر�ست  الأطفال  برامج  �سمن  ومن 

خالل  من  �سيقدم  الذي  »ب�سمة«  برنامج  جديد  ابراهيم 

اخلريية  املوؤ�س�سة  وفرته  متنقل  با�ص  عن  عبارة  ا�ستوديو 

امللكية وهو عبارة عن مكتبة متنقلة، وينتقل معها الأطفال 

مل�ساهدة معامل البحرين كما يقدم بع�ص امل�سابقات ومعلومات 

اإىل  بالإ�سافة  هذا  ال�سيام،  حتمل  على  ت�ساعدهم  ريا�سية 

امل�سابقة الرئي�سية بالتعاون مع جمل�ص النواب وت�ستمل على 

جمموعة اأ�سئلة عن الربملان وكذلك معامل البحرين.

رحيمي: امل�سابقة الرئي�سة تناف�ص مثيالتها 

العام  لهذا  البحرين  لتلفزيون  الرئي�سية  امل�سابقة  وعن 

يف  الأوىل  جتربتها  يف  رحيمي  �سيماء  العالمية  ف�ستقدمها 

عند  »كوالي�ص«  برنامج  �ستقدم  حيث  امل�سابقات،  برامج 

ال�ساعة الثانية ع�سرة والن�سف من منت�سف الليل، لفتة اإىل 

اأنه الأ�سخم من حيث اجلوائز والإعداد والإنتاج باملقارنة مع 

تلفزيونات خا�سة وحكومية على م�ستوى اخلليج اإىل جانب 

كل من برنامج »123 تف�سل«، وبرنامج »عوايد لول«.

وحتدث الإعالمي حممد دروي�ص اإىل الربامج املعلبة التي 

ا�سرتاها تلفزيون البحرين، قائال اإن �سراء الربامج اعتمد على 

اجلودة، حيث �سيعر�ص م�سل�سل عجائب الق�س�ص يف القراآن 

للفنان يحيى الفخراين، وم�سل�سل »امرباطورية مني« والذي 

ياأتي بالتعاون مع تلفزيون اأم بي �سي، كما اأعلن عن مفاجاأة 

خليجية عبارة عن م�سل�سل خليجي �سيتم الإعالن عنه لحقا.

اأهل الدار

حنني ال�سهارى
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ريحانة
وبطولة  واإنتاج  الهواري،  �سائد  واإخراج  املهدي،  ق�سة ح�سني 

الفنانة القديرة حياة الفهد، وي�سارك يف العمل �سالح املال، واأحمد 

ال�سلمان، وعبداملح�سن النمر، وخالد اأمني، وزهرة اخلرجي، واأ�سيل 

عمران، وحممود وعبداهلل بو�سهري، وعبري اأحمد، وغريهم.

يتناول امل�سل�سل ق�سية مهمة موجودة يف املجتمعات العربية، 

اأو  الزوج  املراأة، �سواء من قبل  العنف �سد  ومنها اخلليجي، وهي 

اإذ يقدم �سريحة من امل�سطهدات الالئي طردن  اأو حتى البن،  الأب 

من بيوت اأهاليهن، فلجاأن اإىل دور احلماية، اإذ متثل كل واحدة منهن 

منوذجا من مناذج العنف.

طماشة 5
الكوميديا لن تغيب عن الدراما الإماراتية هذا العام، ولعل اأبرز 

بعد  الواجهة جمدداً  اإىل  يعود  الذي   »5 »طما�سة  م�سل�سل  اأعمالها 

توقفه العام املا�سي، ليناق�ص يف حلقاته املت�سلة املف�سلة جمموعة 

من الق�سايا الجتماعية التي مت�ص ال�سارع املحلي وتبوح مب�سكالته 

وق�ساياه الجتماعية، وتعرب عنه بجراأة. 

ديمة وحليمة
يطل اأبطال م�سل�سل »دمية وحليمة« جمدداً يف رم�سان املقبل، 

بجزء ثان من هذا العمل الذي تنتجه �سركة جرنا�ص لالإنتاج الفني، 

لنطل من خالله على اأحد الأحياء ال�سعبية، حيث يقع بيت »حليمة« 

وجارتها »ودمية« لن�سهد على جمموعة املقالب والعداوات بينهما 

اإطار كوميديا املوقف التي �ساغها الكاتب جا�سم  والتي تندرج يف 

اإبراهيم، فيما يلعب بطولتها �سعاد  اإخراجها عمر  اخلراز، ويتوىل 

علي ومرعي احلليان ومالك اخلالدي.

ثريا
ير�سد م�سل�سل »ثريا« ر�سدا لتحديات امراأة وقفت اأمام املجتمع 

لتعي�ص حياتها كما تريد عرب حياة غري تقليدية م�سبعة بالتحدي 

�سخ�سية  فيه  �سعاد عبداهلل  القديرة  الفنانة  تقدم  والإ�سرار، حيث 

اأحلك الظروف، ودورها  املراأة التي ت�ستقل براأيها، وتدافع عنه يف 

هو ل�سيدة تتخذ قرارها بالزواج غري اآبهة مبا يقال عنها، �سخ�سية 

ت�سطدم مع املجتمع لكنها تقنع الآخرين يف النهاية ب�سحة موقفها.

جرح السنين
يتناول الفرتة ال�سعبة التي عا�ستها الكويت عام 1990 اأثناء 

من  عدد  لها  تعر�ص  مثرية  اأحداث  خالل  من  لها،  العراقي  الغزو 

الأ�سر التي اأ�سرت على البقاء يف الكويت، وعدم مغادرتها، ويعترب 

ما  بكل  الزمنية  الفرتة  تلك  مو�سع  ب�سكل  يتناول  درامي  عمل  اأول 

حتمله من اأحداث وتاأثريات. 

امل�سل�سل ق�سة دخيل النبهان، وبطولة ج�سم النبهان، وانت�سار 

ال�سراح، وعبداهلل بو�سهري، وزهرة عرفات، وغرور، وعلي كاكويل، 

وحممود  عبا�ص،  واأمل  ومالك،  رم�سان،  وحممد  ملك،  وعبداهلل 

بو�سهري، وهدى �سالح.

العافور 
عبداحل�سني  الفنان  اأعمال  دائرة  عن  يخرج  لن  امل�سل�سل 

عبدالر�سا ال�ساخرة، التي جترح وتداوي يف الوقت نف�سه، والنوع 

اجتماعي يف اإطار كوميدي يحمل بع�ص الإ�سقاطات حول الأو�ساع 

والهموم وامل�ساكل الوقتية اأو املزمنة، حماولً من خاللها الإ�سالح 

عرب ال�سخ�سيات، اآمالً اأن يح�سد العمل اإعجاب امل�ساهدين الكرام.

المسلسات 

الخليجية
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التلفزيون
في رمضان

باب الحارة يعود مع غياب العديد من الوجوه 
م�ساهديه يف  اإىل  ال�سهري  ال�سوري  احلارة  باب  م�سل�سل  يعود 

رم�سان بجزئه ال�ساد�ص، ولكن مع غياب العديد من الوجوه التي 

غّيبها املوت اأو معار�سة النظام ال�سوري فا�سطرت ملغادرة �سوريا 

حيث يجري ت�سوير امل�ساهد الداخلية يف العا�سمة دم�سق

باب  م�سل�سل  يف  بدر  اأبو  دور  ممثل  اجلراح  خري  حممد  قال 

احلارة يف �سهرة على تلفزيون اجلديد اللبناين اأن امل�سل�سل �سيعود 

يف جزئه ال�ساد�ص يف رم�سان املقبل، والذي يجري ت�سوير م�ساهده 

امل�سل�سل  غيبت  التي  القائمة  الأو�ساع  رغم  دم�سق  يف  الأيام  هذه 

خالل ال�سنوات الثالث املا�سية.

وكان املوت قد غّيب العديد من اأبطال العمل، �ساحب دور اأبو 

حامت املمثل ال�سوري ال�سهري وفيق الزعيم الذي تويف يف بريوت، 

بعد �سراعه الطويل مع ال�سرطان.

وح�سن  كال�ص  �سليم  الفنانني  من  كالً  باأن  ذكره  اجلدير  ومن 

كما  �سنوات،   3 قبل  اخلام�ص  اجلزء  انتهاء  بعد  من  توفيا  دكاك 

تغيب �سخ�سيات اأخرى عديدة دون ذكر اأ�سباب منهم جنالء خمري 

وامارات رزق ون�سرين طاف�ص.

الأجزاء القادمة حتمل العديد من املفاجاآت مثل عودة �سخ�سية 

اأن  بعد  العمل  اإىل  النوري  عبا�ص  الفنان  يلعبها  التي  ع�سام  اأبو 

غابت اجلزء ال�سابق، كما يقوم م�سطفى اخلاين بتمثيل �سخ�سيتني 

النم�ص،  �سخ�سية  اأداء  يف  ي�ستمر  حيث  ذاته،  العمل  يف  خمتلفني 

بينما يلعب دوراً جديداً يف �سخ�سية ا�سمها الواوي.

زمن البرغوث 2

رم�سان  يف  الأول  اجلزء  عر�ص  حلقة  �ستني  من  مكون  عمل 

املا�سي والثاين هذا العام ويتناول الفرتة ما بني 1916 اإىل 1925 

الفرن�سي،  الحتالل  ودخول  �سوريا  من  العثمانيني  خروج  مع 

وي�سهد غياب هذا اجلزء غياب الكثري من النجوم مثل امين زيدان 

وامل بو�سو�سه،

تاأليف : حممد زيد، اخراج : اأحمد ابراهيم،

بطولة: �سعد مينه، �سفاء �سلطان، مرح جرب، مديحة كنيفاتي، 

اإميان عبد العزيز، �سباح اجلزائري، فاديا خطاب، اأمانة وايل، لينا 

حوارنة، مرمي علي، وهدى �سعراوي،

طاحون الشر 2 
لأب�سع  تعّر�ست  التي  »الكبادة«  حارة  يف  الأحداث  تدور 

القتل  امل�ساكل من كل جانب وكرث  عليها  انهالت  دمار حيث  �سور 

ال�سراعات، منها على  وال�سدامات بفعل تراكمات كثرية فاحتدمت 

ال�سلطة واملال ومنها الثاأر ومنها احلب،

تاأليف: مروان قاووق، اخراج: ناجي طعمي،

�سلمى  مو�سللي،  وفاء  ف�سه،  اأ�سعد  كو�سا،  ب�سام  بطولة: 

امل�سري، خالد القي�ص، كنده حّنا،

خيبر 
هو احل�سن اليهودي ال�سهري الذي اقتحمه امل�سلمون يف العام 

ال�سابع من الهجرة بقيادة الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم، �سي�سكل 

عنوان هذا امل�سل�سل،!!

يتناول تاريخ اليهود وبداية دخولهم اىل اجلزيره العربية ومن 

ثم ا�ساليب دهائهم ومكرهم مع م�سلمي يرثب حّتى يتم اجالهم،،

تاأليف: ي�سري اجلندي، اخراج: حممد عزيزيه،

�سالف  ال�سريطي،  �سامح  ماهر،  اأحمد  زيدان،  اأمين  بطولة: 

معمار، قمر خلف،

المسلسات 

السورية
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موظفات وربات البيوت في الشهر الكريم

إجازة عن العمل واهتمام 
بالسفرة الرمضانية

كتبت - رباب اأحمد:

�سهر رم�سان هو �سهر للعبادة والطاعات وتعم فيه االأجواء الروحانية التي 

الدين  تعاليم  من  جزء  فهي  االأرحام،  �سلة  وتكرث  اأكرث،  ربه  من  العبد  تقرب 

يت�سم بكل  الف�سيل  ال�سهر  ان  امل�سلمني عليها. كما  االإ�سالمي والتي يحر�س 

هذه االأجواء الدينية فاإنه اأي�ساً يت�سم باالأجواء ال�سعبية واأطباقه اخلا�سة، لذا 

قبل  االإعداد  يكون  ما  غالباً  املميزة  الرم�سانية  ال�سفرة  لهذه  االإعداد  فاإن 

اأ�سبوعني واأكرث لدى بع�س  اإىل  اأ�سبوع  ال�سهر، مبدة  االإعالن عن هالل 

العائالت. 

فقبل مدة تقوم بع�س ربات البيوت بتنظيف املنزل تنظيفا خا�سا 

العائالت  الكثري من  اأن  الكرمي، خ�سو�سا  ال�سهر  بقدوم  احتفاء 

خالل  دائمة  ب�سورة  منازلها  يف  واالأقارب  االأهل  ت�ستقبل 

هذا ال�سهر، فتحر�س ربة املنزل على اأن يكون يف اأف�سل 

ترتيبه ونظافته. 
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إجازة من العمل 
تاأخذ  باأنها  موظفة  مريزا  رباب  تقول  بدورها 

للعبادة  لتتفرغ  وذلك  الف�سيل،  ال�سهر  طيلة  اإجازة 

اأثناء هذا ال�سهر، ولأن من املتعب الذهاب للعمل خالل 

الأ�سرة  ومتطلبات  منزلية  اأعباء  فهناك  ال�سهر،  هذا 

واأي�ساً الواجبات الجتماعية تتطلب الوقت واجلده، 

جو  لتعي�ص  ال�سهر  هذا  خالل  اجازة  تاأخذ  فهي  لذا 

ال�سهر. 

باأنها حتب  وت�سيف رباب لـ ملحق »بانوراما« 

املنزل، فهو �سعور جميل ي�سعرها  الأطباق يف  عمل 

تناول  اإىل  تذهب  فيما  لعائلتها.  اإعدادها  ب�سعادة 

الأ�سبوعية  الإجازة  خالل  العائلة  مع  »الفطور« 

العائلة  والأجواء  الرم�سانية  اللّمة  الأهل  مل�ساركة 

التي ل تعو�ص.

مجالس وزيارات عائلية
لـ  حميد  بتول  ال�سابة  املنزل  ربة  وتوؤكد 

القراآن  لقراءة  اأوفر وقتا خا�ساً  اأن  اأحب  »بانوراما« 

مع  التوا�سل  اأكثف  اأن  اأحب  كما  القراآن،  �سهر  يف 

اأهلي ومعاريف فال يحلو �سهر رم�سان ال باملجال�ص 

احلال  وبطبيعة  الأقارب.  وزيارات  الجتماعية، 

واملوالح  احللويات  لإعداد  اأي�سا  وقتاً  اأوفر  فاإنني 

وتقدميها على مائدة الإفطار، ولكنها ل حتبذ تكدي�ص 

الأطعمة بكميات كبرية لديها يف املنزل. 

�سمة  اخلم�سينية  املنزل  ربة  اإىل  وبالن�سبة 

منت�سف  من  تبداأ  رم�سان  ا�ستعدادات  فاإن  العلي 

املطبخ،  م�ستلزمات  كل  وجلب  بالت�سوق  �سعبان 

منها  لرم�سان  اخلا�سة  امل�سروبات  باعداد  والبدء 

وتتابع  الدين.  وقمر  هندي  والتمر  �سو�ص  العرق 

مقبالت  اأحد  على  يخفى  ول  »بانوراما«  لـ  العلي 

اليوم  ومن  العربي،  املطبخ  بها  يتميز  التي  الطعام 

رم�سان  حلويات  حت�سري  يبداأ  الول 

من  العائلة  بها  ت�ستمتع  التي 

ال�سعيبيات  اأمثال 

والهري�سة والبقالوة والكنافة. 

هذا من جهة ومن جهة اأخرى فاإن كل اأفراد عائلتها 

الإفطار وهي  الكبرية يجتمعون يف منزلهم، لتناول 

عادة يتبعونها للم ال�سمل وتوطيد العالقات الأ�سرية 

بني اأفراد العائلة الكبرية طوال ال�سهر الف�سيل، ولأنه 

�سهر اهلل فاإن العبادات �سيدة هذا ال�سهر تقرباً اإىل اهلل 

على نعمه الكثرية. 

زيارات عائلية
ويدفع تراجع القدرات ال�سرائية لدى املواطنني، 

اللجوء  اإىل  الو�سطى  الطبقة  يف  هم  من  خ�سو�سا 

لال�ستعداد  املبارك  رم�سان  �سهر  قبل  لالدخار 

من  كاهلهم  على  �ستقع  التي  الإ�سافية  للم�ساريف 

عام  ب�سكل  ولكن  املبارك.  لل�سهر  وجتهيزات  عزائم 

ل ت�ستح�سن املبالغة يف اأعباء املائدة، ف�سهر رم�سان 

لي�ص فقط للطعام فالإعتدال هو احلل الأف�سل يف كل 

الأمر، بعدم �سراء �سلع تفوق  الأمور ومن بينها هذا 

طاقتهم واحتياجاتهم، واأن يقوموا بتحديد متطلباتهم 

وفقاً لأبواب حمددة، ومن ثم توزيع الدخل ال�سهري 

تت�سبب  الذي  الع�سوائي  ال�سراء  لتاليف  عليها، 

واإل  والعاطفية،  النف�سية  الدعايات  ا�ستمالت  فيه 

�سي�سطر املواطن اإىل التخل�ص بعد فرتة وجيزة من 

�سلع كثرية ا�سرتاها يف فرتة العرو�ص الرتويجية، 

انتهاء  اقرتاب  مع  للتلف  معر�سة  الآن  وباتت 

�سالحيتها.

هذا ويت�سم ال�سهر الف�سيل بالتوا�سل بني الأهل 

اأو  للرجال  �سواء  الزيارات  طريق  عن  والأ�سحاب 

البع�ص  ان  من  بالرغم  وهذا  مكثف  ب�سكل  الن�ساء 

ال�سبابية  الفئة  من  وبع�ص  ال�سبابية،  ال�سريحة  من 

للمجمعات  ويذهبون  الزيارات  عن  يتغا�سون 

�سهر  يف  واحليوية  باحلركه  تعج  التي  واملقاهي 

هذه.  اأيامنا  يف  متبع  ع�سري  تقليد  وهو  رم�سان، 

ب�سكل  تتكاثر  واخليم  املقاهي  اأن  بالذكر  اجلدير 

الذي  الكبري  لالإقبال  الف�سيل  ال�سهر  ملحوظ يف هذا 

تناله من عامة النا�ص كربنامج لل�سهره والتجمع مع 

الأ�سحاب.
�سمة العلي

بتول حميد

رباب مريزا
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عبر مجموعة من األنشطة والعادات الشعبية 

أجواء رمضان الحقيقية في
»المهرجان الثقافي« لمجمع السيف

االن�سطة  من  جمموعة  عرب  متكاملة  ثقافية  جتربة  القادم  رم�سان  �سهر  خالل  ل�سيوفه  ال�سيف  جممع  يوفر 

التقليدية بهذا ال�سهر الكرمي. 

ر�سم،  من  اال�سالمية  الثقافة  من  امل�ستوحاة  التقليدية  التجارب  مع  ال�سعبية  العادات  ال�سيف  فقد جمع جممع 

ومو�سيقى واأزياء وطعام عرب مهرجان رم�سان الثقايف والذي �سيوفر لزوار املجمع مذاق حقيقي ملو�سم االحتفاالت، 

وذلك يف اجلناح الغربي ملجمع ال�سيف ويف الفرتة من 2 وحتى 23 يوليو القادم.

عدد خاص بمناسبة 
شهر رمضان الكريم



July 2014

67

و�سيعر�ص املهرجان الثقايف مو�سوعاً خمتلفاً كل ا�سبوع يف اجواء 

حيث  واملو�سيقى،  للفن  عر�ص  عرب  املهرجان  ويفتتح  تقليدية  عربية 

يوفر لزوار املجمع جتربة العزف على انواع الآلت املو�سيقية املختلفة، 

وفر�سة لتقدير فن اخلط العربي اجلميل عرب معر�ص رائع، بال�سافة 

اىل ذلك �ستتاح لهم جتربة �سخ�سية لكتابة ا�سمائهم يف اطار من الفن 

التقليدي. اما الطفال الذين �سيزورون املجمع ف�ستوفر لهم جتربة الفن 

واحلرف التي �ستت�سمن الر�سم وتزيني الفانو�ص العربي التقليدي. 

ومن جانب اآخر، �سينغمر املجمع بثقافة ال�سرق الو�سط عرب انغام 

الفر�سة  �ستتوفر  كما  الغربي.  اجلناح  ارجاء  العود يف خمتلف  عزف 

درو�ص  عرب  العود  على  العزف  يتعلموا  باأن  للمو�سيقى  للمتحم�سني 

 2 من  ايام  ثمانية  ملدة  واملو�سيقى«  »الفن  مهرجان  و�سي�ستمر  يومية. 

يوليو وحتى 9 يوليو من ال�ساعة 7 م�ساء حتى 12 منت�سف الليل.

من  الثاين  ا�سبوعه  اىل  الثقايف  ال�سيف  جممع  مهرجان  و�سينتقل 

10 وحتى 16 يوليو عرب عرو�ص لالأزياء التقليدية مب�ساحبة عزف 

حي للمو�سيقى العربية و�ستقام هذه يومياً من ال�ساعة 10 وحتى 11 

م�ساء.

اما ال�سبوع الخري من املهرجان من 17 وحتى 23 يوليو ف�ستتوفر 

العربي  »املطبخ  حول  جديدة  ثقافية  جتربة  ال�سيف  جممع  لزوار 

التقليدي« مع جمموعة خمتلفة من املوالح واحللويات املتوفرة للزوار 

لال�ستمتاع بها اثناء زيارتهم او اخذهم معهم لتقدميها لحبائهم خالل 

التقليدية  العربية  والقهوة  ال�ساي  �سيتوفر  كما  الرم�سانية.  جل�ساتهم 

للزوار اىل جانب التمر خالل املهرجان الثقايف. وفيما ي�ستمتع الفراد 

يف  الطفال  �سين�سغل  ال�سيف،  جممع  يف  رم�سان  باأجواء  والعائالت 

تزيني كعكة رم�سان اخلا�سة مب�ساعدة خرباء الطعام املتواجدين خالل 

الحتفال ب�سكل يومي من ال�ساعة 9 وحتى 11 م�ساء.

وعن اإطالق مهرجان رم�سان الثقايف، قال روبرت اأدي�سون، املدير 

رم�سان  يف  ال�سيف  جممع  »يجلب  ال�سيف:  عقارات  ل�سركة  العام 

للعائالت  ثقافية  جتربة  لتقدمي  معاً  والتقاليد  الحتفالت  العام  هذا 

العتبارات ل�سمان  اتخذنا كل  لقد  الكرمي.  بال�سهر  واملت�سوقني احتفالً 

لهم يف جممع  اعددناها  التي  الأن�سطة  من  زوارنا مبجموعة  ا�ستمتاع 

رم�سان  للجميع  ونتمنى  وازياء.  واكالت  وفن،  مو�سيقى  من  ال�سيف 

كرمي«.

جممع  يف  الثقايف  رم�سان  مبهرجان  لال�ستمتاع  مدعوون  الزوار 

 7 ال�ساعة  من  بدءا  الأن�سطة  مع  يوليو   23 اإىل  يوليو   2 من  ال�سيف 

مهرجان  من  اأ�سبوع  كل  يوميا.  الليل  منت�سف   12:00 حتى  م�ساء 

رم�سان الثقايف �سيتم عر�ص جمموعة من الأن�سطة؛ منها عر�ص »الفن 

واملو�سيقى« الذي ي�سمل عر�ص اخلط العربي والعرو�ص املو�سيقية من 

يوليو،   16 اىل   10 من  التقليدية«  »الأزياء  وعر�ص  يوليو،   9 اىل   2

وعر�ص »الكالت التقليدية« من 17 اىل 23 يوليو.

للمزيد من املعلومات عن مهرجان رم�سان الثقايف يف جممع ال�سيف، 

اأو  في�سبوك  الجتماعي  التوا�سل  �سبكات  على  زيارة �سفحاتنا  يرجى 

تويرت اأو ان�ستاغرام، اأو الت�سال بخدمات الزبائن على 17582111.
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شهر رمضان موسم نشاط تجارة العباءات

إطاللة بتنسيق
كالسيكي وأزياء تراثية 

ناعمة

كتبت - رباب اأحمد:

يف �سهر رم�سان مع كرثة التجمعات العائلية وكرثة 

جتمعات ال�سديقات يف املنازل، فاإن الكثري من الن�ساء 

الرتاثية  االأزياء  ارتداء  تف�سلن  ال�سابات  ذلك  يف  مبا 

وغريها،  مغربية  وقفاطني  خليجية  جالبيات  من 

وحتى يف العمل وامل�ساوير اخلا�سة فاأن الكثري 

من الن�ساء يف�سلن خالل هذا ال�سهر ارتداء 

من  احل�سمة  توفر  الأنها  العباءة، 

مع زحمة  االأمثل  احلل  جهة، وهي 

االلتزامات يف هذا ال�سهر الف�سيل. 

ويف �سهر رم�سان حتر�س 

تدخل  اأن  عــلــى  ــيــدات  ــ�ــس ال

الف�سيل  ال�سهر  روح 

الإطـــــالالتـــــهـــــن 

ــات  ــق ــي ــس ــ� ــن ــت ب

كــال�ــســيــكــيــة 

ــــــــــاء  واأزي

تـــراثـــيـــة 

نـــاعـــمـــة . 

لــذلــك جتد 

من  الكثري 

امل�س�سمات 

ـــني  ـــع ـــس ـــ� ي

ـــــدمي  ـــــق ـــــت ل

الرتاثية  االأزياء 

ع�سرية  ب�سورة 

كافة  مــع  تــتــالئــم 

ــات الــعــمــريــة،  ــئ ــف ال

بعبق  احتفاظها  ومع 

لب�سها  املا�سي، و�سهولة 

وتن�سط  احلـــايل.  الع�سر  يف 

رم�سان  �سهر  مــو�ــســم  خـــالل 

جتارة العباءات واالأزياء الرتاثية 

ب�سورة عامة وتزدهر ب�سورة 

ميكن مالحظتها بقوة. 

عدد خاص بمناسبة 
شهر رمضان الكريم

July 2014

68



July 2014

69

تراث غني
الذي  الغنّي  برتاثها  تتميز  البحرين  فاإن  عام  وب�سكل 

توارثته جيالً بعد جيل عرب �سنوات طويلة، وتعترب الأزياء 

البحرينية ذات مكانة مرموقة يف فن الت�سميم و التف�سيل 

والتطريز، فقد اكت�سبت اأزياوؤها خ�سو�سية يف جمال ال�سكل 

عن  الكثري  لنا  تك�سف  وهي  العمل،  ودّقة  الذوق  ورفعة 

فنون املجتمع التي كانت �سائدة، وجوانب كثرية من احلياة 

الثقافية والجتماعية ال�سابقة.

تقول م�س�سمة الأزياء ابت�سام حممد �سلمان التجارة يف 

العياد  اأيام  اكرث يف  تن�سط  تكون مو�سمية  العبايات  عامل 

لكن  ال�سيف،  بداية  يف  ال�سفر  وموا�سم  الكرمي  وال�سهر 

ن�ساطاتنا تكون م�ستمرة خارج البحرين حيث نقوم بتنظيم 

عرو�ص اأزياء يف دول اخلليج العربي طوال العام. 

املو�سم  لهذا  واجلالبيات  العباءات  ت�ساميم  اآخر  وعن 

والك�س�سورات  الت�ساميم  وطرق  القما�ص  نوعية  �سواء 

اأن  اإىل  ابت�سام �ساحبة حمل عبايات جوين  امل�سافة ت�سري 

تدخيل القم�سة يف العباءه هي من اأحدث �سيحات املو�سة، 

مع  للعبايا  ع�سري  �سكل  ابتكار  خاللها  من  ميكن  حيث 

املحافظه على ال�سكل ال�سا�سي التقليدي، وتدخيل الأقم�سة 

ان  للعبايا �سواء  املنا�سبة  اأطار حمدد بح�سب  يكون �سمن 

كانت لالإ�ستخدام اليومي او للمنا�سبات اخلا�سة. 

المناسبة والمكان
بخ�سو�ص  ن�سائح  ابت�سام  ال�سابة  امل�سممة  وتقدم 

من  اأن  فتو�سح  املالئمة،  واجلالبية  العباءة  اختيار 

او  املنا�سبة  املالئمه ح�سب  العباءه  اختيار  ال�سروري جدا 

املكان، عباءه العمل تكون مثال عمليه ومريحه ب�سيطه، على 

دقيقه  تفا�سيل  على  حتتوي  التي  احلفالت  عباءه  عك�ص 

وم�سغولة يدويا . 

تف�سل ت�سميم عباءات من  ابت�سام  ما كانت  اإذا  وحول 

توؤكد  عليها  املتعارف  اأو  وامل�ستحدثة  الغريبه  ال�سكال 

الق�سات  عن  متاما  ابتعد  لكن  املبتكره  الت�ساميم  اأف�سل 

املتميز.  التقليدي  �سكلها  العباءه  تفقد  التي  والت�ساميم 

وغالباً ما ا�ستوحي ت�ساميمي من ال�سكال الهند�سية عادة، 

النقو�ص العربية ..الطبيعة. 

العباءة العالمية!
العباءة  واإي�سال  العاملية،  اإىل  الو�سول  اإىل  واأطمح 

اإىل امل�ستوى العاملي ولكن طبعاً ب�سورة تتالئم مع اللب�ص 

البدء  يف  كانت  ال�سعبية  الأزياء  من  فالكثري  العاملي، 

وجدناها  اأن  لبثت  ما  ثم  ما  وفئة  ثقافة  على  حم�سورة 

ب�سورة حمدثة وهي تنت�سر يف كل اأنحاء العامل، فلماذا ل 

تكون العباءة اأحدها؟ بالطبيع لي�ص هناك اأي مانع من ذلك. 

اجلدير بالذكر اأن م�س�سمة الأزياء ابت�سام حممد �سلمان 

 2010 العام  يف  الت�سميم  بداأت   ، ع�سرينية  م�سممة  هي 

 ، ادارية  معلومات  نظم  بكالوريو�ص  على  حا�سلة  وهي   ،

اإىل جانب ح�سولها على دبلوم ت�سميم من اجلامعة امللكية 

للبنات.

ابت�سام 

حممد 

�سلمان
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طالبوا بمجالس تهتم بشؤونهم 

المجالس الرمضانية ال تجذب الشباب 
تن�سط املجال�س ال�سعبية يف رم�سان ب�سكل خا�س، كما وتقام جمال�س خا�سة بال�سهر الف�سيل فقط، لكن 

هذه املجال�س التي يطغى عليها احل�سور الرجايل واملوا�سيع الرجالية مل ت�سع اأو مل تنجح يف جذب ال�سباب 

اإليها يف االأوقات الطبيعية، فكيف ورم�سان هذا العام يحل متزامنا مع مونديال كاأ�س العامل يف الربازيل، 

والذي ياأ�سر اهتمامات ال�سباب ممن يق�سون وقتا طويال ملتابعة مبارتني اأو ثالث يوميا، ووقتا اآخر للحديث 

عن النتائج والتحليالت والتوقعات.. .

ويف ا�ستطالع لالآراء اأكد �سباٌب اأهمية اإيجاد جمال�س �سبابية خال�سة، اأو على االأقل تخ�سي�س جمال�س 

التوا�سل  املبنية على  املجال�س  ثقافة  واالأخرى، مبا ي�سمن زرع  الفينة  ال�سباب بني  يهم  الكبار مبو�سوع 

والتالحم املجتمعي يف نفو�س ال�سباب و�سلوكياتهم.

يحيى العمريحممد العراديزينب الرئي�س
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األفضل حضور الشباب مجالس الكبار
العرادي حر�سه على ح�سور جمال�ص م�سهورة وغري  يوؤكد حممد 

م�سهورة يف رم�سان ملا فيها من �سلة وحتاب وتراحم، اإ�سافة اإىل تعزيز 

العالقات ال�سابقة وبناء عالقات جديدة يف جو رم�سان الروحاين الذي 

تنتفي فيه الأحقاد وت�سود املحبة.

وقال  املجال�ص،  ح�سور  على  الأبناء  حتفيز  يف  الرتبية  دور  واأكد 

عندما  املختلفة  املجال�ص  ح�سور  على  واآباوؤنا  اأجدادنا  عودنا  »لقد 

اأ�سهم كثريا يف �سقل  اإليها رغم حداثة �سننا، وهذا  كانوا ي�سطحبوننا 

�سخ�سيتنا ومهاراتنا وتو�سعة مداركنا«.

ودعا العرادي اإىل حتديد املق�سود مب�سطلح املجال�ص ال�سبابية، فهل 

اأم  هي املجال�ص التي تنح�سر يف �سن معني؟ بني 20 و35 عاما مثال؟ 

التي ت�سم مزيجا من كل الأعمار واإمنا يطغى على احلوار فيها املوا�سيع 

�سن  عن  النظر  بغ�ص  �سباب  يفتتحها  التي  املجال�ص  تلك  اأم  ال�سبابية؟ 

احل�سور اأو املوا�سيع التي يطرحونها؟، وقال »ل اعتقد اأن الأمر يتعلق 

على  ال�سباب  ت�سجيع  ب�سرورة  واإمنا  �سرفة،  �سبابية  جمال�ص  باإيجاد 

ارتياد املجال�ص احلالية عرب طرح مو�سوعات تهمهم وا�ست�سافة متحدثني 

�سباب، وهذا ما يكفل اإحياء ثقافة املجال�ص يف نفو�ص ال�سباب وحتفيزهم 

على ال�ستمرار يف فتح وتنظيم هذه املجال�ص عندما ي�سبحون يف �سن 

الرجولة«.

مجالس »تويتر«
من جهتها اأكدت مروة مهيزع حر�سها على ح�سور بع�ص املجال�ص 

املفيدة يف رم�سان، خا�سة العائلية منها، والتي توؤدي دورها يف تعزيز 

التوا�سل والرتاحم.

لكنها اأكدت اأن بع�ص ال�سباب بات يقول الآن اإنه ل حاجة للمجل�ص 

ب�سكله التقليدي بعد اأن حل مكانه »تويرت« فعرب هذا التطبيق ال�سحري 

ميكن طرح املو�سوع »الها�ستاق« الذي تريد وا�ستقطاب والو�سول اإىل 

نا�ص من كل العامل لتبادل وجهات النظر حول هذا املو�سوع واخلروج 

بحلول اأو ت�سورات وافية عنه.

حاجاتهم  تغطي  موا�سيع  مناق�سة  اإىل  ال�سباب  مهيزع  ودعت 

الذي تقدمه املجال�ص  الدور  املجتمعية وامل�ستقبلية، لتكون متكافئة مع 

الرجالية يف تنوير العقول، ومن ذلك بحث مو�سوع فر�ص العمل واأف�سل 

املهن امل�ستقبلية واأثر الريا�سة الإيجابي على ال�سباب و�سرورة الهتمام 

بال�سحة والبتعاد عن امل�سرات.

دعم مجالس الشباب إعالميا
الن�سيج  دعم  عام يف  ب�سكل  املجال�ص  اأهمية  العمري  يحيى  ويوؤكد 

عا�ص  »لقد  ويقول  �سلباً،  متما�سكاً  قوياً  وجعله  البحريني  املجتمعي 

فيه،  النا�ص  ارواح  وكذلك  متال�سقة  بيوته  فريج  يف  واأجدادنا  اآباوؤنا 

حيث اجلميع كبارا و�سغار و�سبابا ون�ساء يعرف بع�سه متام املعرفة، 

اأن تكون جمل�سا من نوع ما يطمئن  الفريج  وكان ميكن لأي زاوية يف 

الأمور  ويناق�سون  املعلومات  اآخر  ويتبادلون  بع�سهم  على  النا�ص  فيه 

العامة ذات الأولوية يف ذلك الزمن، اأما اليوم وبعد ان انتقل النا�ص من 

»الفريج« اإىل »الإ�سكان« فقد خفَّت هذه املظاهر بل اختفت اأحيانا وبات 

�سعف التوا�سل املجتمعي هو ال�سمة ال�سائدة«.

وباتت  مو�سوعاتها،  وت�سعبت  تعقدت  احلياة  اأن  »كما  وي�سيف 

املجال�ص مفتوحة للوجاهة اأو لغايات انتخابية مثال، وال�سباب ل يجد 

نف�سه يف تلك املجال�ص رغم حماولت بع�ص اإ�سحابها اإغراءه بارتيادها«، 

ويعرب يحيى عن اعتقاده اأن »حيوية ال�ساب متنعه من التقيد ل�ساعة اأو 

ق�سايا  اأو  الذكريات  عن  بطيء  باإيقاع  لأحاديث  ي�ستمع  وهو  �ساعتني 

عامة يغلب عليها الطرح واملناق�سة ال�سطحية«.

يحيى، وهو خريج كلية اإعالم يف جامعة البحرين ويعمل يف جمال 

الإعالم الإذاعي، دعا اإىل اإ�سدار ن�سرة اأو اإعداد برنامج اإذاعي اأو تلفزيوين 

لر�سد ن�ساطات املجال�ص ال�سبابية يف جميع مدن وقرى البحرين.

مجالس شبابية ذكور أم إناث؟
العائلة،  اإل جمال�ص  رم�سان  فهي ل حت�سر يف  الرئي�ص  زينب  اأما 

املجتمع  فاإن  منتظمة  �سبابية  جمال�ص  وجدت  واإن  حتى  اإنه  وتقول 

البحريني مل يتعود بعد على ح�سور الفتيات لتلك املجال�ص التي تقام 

يف فرتة متاأخرة ن�سبيا من الليل –بعد �سالة الرتاويح غالبا- وتهيمن 

عليها اأحاديث الكرة اأو املزاح والهرج.

التي  وتلك  الفتيات  بها  تهتم  التي  املوا�سيع  بني  ما  »�ستان  وقالت 

ال�سباح  للنقا�ص حتى  م�ستعدتان  فتاتني  اأن  واأعتقد  ال�سباب،  بها  يهتم 

على م�ساألة معينة ل يلق لها ال�ساب اأي بال«، ودعت اإىل اإيجاد جمال�ص 

�سبابية روادها وموا�سيعها من ال�سابات«.

يوؤدي  اجلن�سني  كال  ت�سم  خمتلطة  جمال�ص  وجود  اأن  اأكدت  لكنها 

ق�سايا  يف  خا�سة  جوانبها،  كافة  واإظهار  املطروحة  الق�سايا  اإثراء  اإىل 

الدرا�سة والعمل وغريها.

ليس هناك مجالس شبابية صرفة
مبعناها  ال�سبابية  املجال�ص  اأن  �سويطر  ح�سني  يرى  جانبه  من 

الدقيق مفقودة من خارطة جمال�سنا ال�سعبية والأهلية، واأن هناك بع�ص 

ال�سباب يف جمال�ص منازلهم  اأو »املجال�ص امل�سغرة« ينظمها  اجلل�سات 

كرم�سان  الهامة  املنا�سبات  يف  انتظام  غري  من  ويفتتحونها  اخلا�سة 

ال�سباب فيها للعب »الورق«  اأو«الويكند« ويف الغالب يجتمع  والأعياد 

واملك�سرات  ال�ساي  وتناول  �ستي�سن«  و«البلي  و«ال�سطرجن«  و«الدامة« 

حمور  تكون  التي  العامة،  املو�سوعات  يف  تدور  الأحاديث  ومعظم 

هذه  اخلا�سة  جل�ساتهم  تخلو  ل  كما  ال�سبابي،  فلكهم  ويف  اهتماماتهم، 

واأخبار  املنطقة  اأو�ساع  وتناول  املو�سوعات  بع�ص  تداول  من  اأحياناً 

العمرية  فئاتهم  على  بالطبع  يعتمد  ذلك  وكل  اأ�سحابهم،  اأو  قاطنيها 

املختلفة.

رم�سان  يف  خمتلفة  جمال�ص  ح�سور  على  يحر�ص  الذي  �سويطر، 

وخا�سة يف املحرق واحلد، يعرب عن ا�سفة اإزاء اأن »اأغلبية هذه املجال�ص 

وذلك  الرجالية،  املجال�ص  يف  تنح�سر  امل�ستمر  احلراك  وذات  النا�سطة 

ق�سايا جمتمعية  مناق�سة  يف  بارزاً  دوراً  تلعب  باتت  املجال�ص  اأن  رغم 

اإطار التوا�سل الجتماعي والعائلي،  مهمة ومل يعد دورها ينح�سر يف 

وقلما جند جمل�سا ما ي�ست�سيف �سخ�سية �سبابية مهمة داخل اأو خارج 

البحرين«.

ح�سني �سويطرمروة مهيزع
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مساجد   إسالمية

امل�سجد النبوي

امل�سجد 

االأموي

امل�سجد االأق�سىامل�سجد اجلديد ا�سطنبول

م�سجد احل�سن الثاينم�سجد االإمام احل�سني - القاهرة
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مساجد   إسالمية

م�سجد الفاحتمكة املكرمة - البيت احلرام

م�سجد قبة ال�سخرةم�سجد امللك في�سل - ا�سالم اآباد

م�سجد ال�سيخ زايد - اأبوظبيم�سجد كاولون واملركز اال�سالمي - هونغ كونغ
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ر�سح حمبو كرة القدم وم�ساهدي كاأ�س العامل يف مملكة البحرين حامل اللقب منتخب اإ�سبانيا للفوز مبونديال 

هذا العام بالربازيل، وذلك بح�سب م�سح اأجرته �سركة الدرا�سات العاملية (اب�سو�س )والتي �سملت 11 دولة يف دول 

اإىل قيا�س م�ساعر ع�ساق وحمبي كرة القدم يف الوطن العربي، واإىل التعرف على فرقهم  املنطقة. وهدف امل�سح 

املف�سلة، ومعرفة توقعاتهم ب�ساأن من �سيفوز بلقب بطل العامل يف مونديال الربازيل. 

االأف�سلية،  اأ�سا�س متغريات حمددة مثل  البطولة على  امل�ساركة يف  القدم  كما ومت ت�سميمه لرتتيب فرق كرة 

واالإعجاب، والوالء، وال�سعبية، ومتيزها بتكتيكات ومهارات معينة، اإ�سافة اإىل فر�س هذه الفرق بالفوز باللقب. 

وبح�سب امل�سح، فاإن جماهري كرة القدم يف اململكة قد ر�سحت منتخب االأرجنتني كمر�سح ثاين للفوز باللقب بعد 

املنتخب االإ�سباين الذي خرج من الدور االأول من البطولة بعد خ�سارته من منتخبي ت�سيلي وهولندا. 

واأما جماهري كرة القدم يف ال�سعودية وجمهورية م�سر العربية، فقد ر�سحت الفريق االأرجنتيني للفوز بالبطولة، 

البلد امل�سيف للفوز بالبطولة. كما ور�سحت اجلماهري يف قطر  الكويت منتخب  القدم يف  فيما ر�سح ع�ساق كرة 

امل�سح، ح�سلت  نتائج  اإىل  وا�ستناداً  عام،  بالبطولة. وب�سكل  للفوز  الربازيلي  املنتخب  واالأردن  ولبنان  واالإمارات 

الربازيل على اأعلى ن�سبة ت�سويت يف معظم الدول العربية التي �سملتها امل�سح.

ويف ما يلي نتائج امل�سح يف كل دولة من الدول املذكورة:

جماهير كرة القدم العربية
ترشح البرازيل للفوز بكأس العالم
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البحرين تختار اسبانيا

فر�ص الفوز باللقب : الأرجنتني ) 76.4% (.  •
الفريق املف�سل: ا�سبانيا ) 80.9% (.  •

الولء للفريق : الربتغال ) 90.0% (.  •

�سعبية الفريق : ا�سبانيا ) 81.9% (.  •
تفرد الفريق : الربتغال ) 80% (.  •

جمموع النقاط : ا�سبانيا ) % 79.2 (.

مصر تختار األرجنتين

فر�ص الفوز باللقب : الربتغال ) 45.1% (.  •
الفريق املف�سل: ايطاليا ) 45.0% (.  •
الولء للفريق : اجنلرتا ) 41.8% (.  •

�سعبية الفريق : الأرجنتني ) 45.1% (.  •
تفرد الفريق : الأرجنتني ) 52.5% (.  •

جمموع النقاط : الأرجنتني ) % 44.1 (.

السعودية تختار األرجنتين

فر�ص الفوز باللقب : الأرجنتني ) 61.8% (.  •
الفريق املف�سل: الأرجنتني ) 65.4% (.  •

الولء للفريق : اجنلرتا ) 61.5% (.  •
�سعبية الفريق : الأرجنتني ) 70.2% (.  •

تفرد الفريق : الربتغال ) 63.9% (.  •
جمموع النقاط : الأرجنتني ) % 64.1 (.

الكويت تختار البرازيل

فر�ص الفوز باللقب : الربازيل ) 76.2% (.  •
الفريق املف�سل: املانيا ) 84.7% (.  •

الولء للفريق : ايطاليا ) 81.7% (.  •
�سعبية الفريق : الربازيل ) 89.9% (.  •

تفرد الفريق : ا�سبانيا ) 84.8% (.  •
جمموع النقاط : الربازيل ) % 80.9 (.

لبنان يختار البرازيل

فر�ص الفوز باللقب : الربازيل ) 76.1% (.  •
الفريق املف�سل: الربازيل ) 84.7% (.  •
الولء للفريق : الربازيل ) 80.6% (.  •

�سعبية الفريق : الربازيل ) 91.1% (.  •
تفرد الفريق : الربازيل ) 82.9% (.  •

جمموع النقاط : الربازيل ) % 82.6 (.

المغرب تختار اسبانيا

فر�ص الفوز باللقب : ا�سبانيا ) 71.2% (.  •
الفريق املف�سل: ا�سبانيا ) 71.7% (.  •

الولء للفريق : ا�سبانيا ) 71.7% (.  •
�سعبية الفريق : الربازيل ) 76.4% (.  •

تفرد الفريق : ا�سبانيا ) 75.9% (.  •
جمموع النقاط : ا�سبانيا ) % 72.9 (.

قطر تختار البرازيل

فر�ص الفوز باللقب : الربازيل ) 71.2% (.  •
الفريق املف�سل: املانيا ) 76.6% (.  •

الولء للفريق : الأرجنتني ) 72.4% (.  •
�سعبية الفريق : ايطاليا ) 84.2% (.  •

تفرد الفريق : فرن�سا ) 81.7% (.  •
جمموع النقاط : الربازيل ) % 77.5 (.

تونس تختار البرازيل

فر�ص الفوز باللقب : الربازيل ) 88.7% (.  •
الفريق املف�سل: الربازيل ) 84.0% (.  •
الولء للفريق : الربازيل ) 82.0% (.  •

�سعبية الفريق : الربازيل ) 79.0% (.  •
تفرد الفريق : الأرجنتني ) 85.5% (.  •

جمموع النقاط: الربازيل ) % 83.9 (.

اإلمارات العربية المتحدة تختار البرازيل

فر�ص الفوز باللقب : الربازيل ) 72.3% (.  •
الفريق املف�سل: الربازيل ) 75.3% (.  •
الولء للفريق : الربتغال ) 71.9% (.  •
�سعبية الفريق : ايطاليا ) 82.4% (.  •

تفرد الفريق : املانيا ) 79.5% (.  •

جمموع النقاط : الربازيل ) % 73.7 (.

األردن تختار البرازيل

فر�ص الفوز باللقب : اأملانيا ) 79.5% (.  •
الفريق املف�سل: ايطاليا ) 86.1% (.  •

الولء للفريق : اأملانيا ) 84.3% (.  •
�سعبية الفريق : الربازيل ) 92.6% (.  •

تفرد الفريق : ا�سبانيا ) 86.2% (.  •
جمموع النقاط : الربازيل ) % 84.3 (.

العراق يختار هولندا

فر�ص الفوز باللقب : اجنلرتا ) 90.0% (.  •
الفريق املف�سل: اجنلرتا ) 87.6% (.  •
الولء للفريق : هولندا ) 80.7% (.  •

�سعبية الفريق : هولندا ) 91.2% (.  •
تفرد الفريق : الربازيل ) 84.7% (.  •

جمموع النقاط: هولندا ) % 84.4 (.
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