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االفتتاحية

العبادة والغفران و�شهر اخلري  املبارك، �شهر  اأيام قليلة يحل علينا �شهر رم�شان  بعد 

لنا  فر�شة  وهو  ال�شيام  فري�شة  لأداء  عام  كل  ننتظره  الذي  الكرمي  ال�شهر  اإنه  والربكات، 

للتخل�ض من بع�ض املظاهر التي تعود عليها البع�ض �شواء كانت اجتماعية او �شحية او 

عادات غذائية �شيئة.

بالعمل  الروحانية  اأجوائه  من  ال�شتفادة  ميكننا  الف�شيل  ال�شهر  هذا  ن�شتقبل  ونحن 

الأيام على  البع�ض هذه  على تغيري منط �شلوكنا ال�شتهالكي غري الطبيعي حيث يتهافت 

ال�شواق ب�شكل حمموم ل�شراء ال�شلع الغذائية وتخزينها ب�شكل مبالغ فيه يفوق حاجاتهم 

احلاجات  �شراء  من  بدل  وذلك  واملحالت  املتاجر  اأرفف  من  تختفي  �شوف  املواد  هذه  وكاأن 

ال�شرورية وبذلك يتحول رم�شان من �شهر لل�شوم والعبادة اىل �شهر للت�شوق وال�شراف 

والكل وال�شرب.

وهو مبثابة فر�شة للتخل�ض من كافة ال�شموم املوجودة باجل�شم واحل�شول على �شحة 

بدنية ونف�شية لئقة بتغيري ال�شلوكيات الغذائية اخلاطئة والعتدال يف الأكل وال�شرب، اذ 

توؤكد الدرا�شات العلمية اأن ال�شخا�ض الذين يتناولون طعامهم يف رم�شان باعتدال وح�شن 

اختيار 

يجنون فوائد جمة حيث ينخف�ض عندهم الكولي�شرتول والدهون وال�شكر يف الدم، كما 

يحظى اجلهاز اله�شمي يف هذا ال�شهر بق�شط وافر من الراحة بعد عناء عمل متوا�شل طوال 

العام، فتتح�شن م�شكالت اله�شم ويهداأ القولون املتع�شب وي�شعر ال�شائم مبزيد من الن�شاط 

واحليوية.

عليها  تعود  التي  ال�شيئة  العادات  بع�ض  من  للتخل�ض  اأي�شا  ثمينة  فر�شة  ورم�شان 

البع�ض والتي توؤثر �شلبا على �شحتهم وخا�شة عادة التدخني، حيث يكون املدخن ممتنعا 

تدريجيا  التوقف  ال�شتمرار يف  النهار وبالتايل ميكنه  ا�شعال �شيجارته طوال �شاعات  عن 

اأثناء الليل حتى يتوقف نهائيا عنها ويعي�ض حياة �شحية خالية من المرا�ض التي ت�شببها 

هذه الفة.

نتمنى للجميع �شهرا مليئا بال�شحة والعافية وال�شتفادة من مدر�شة ال�شيام وحتقيق 

مقا�شده باأن ن�شت�شعر حقيقة ال�شوم وفوائده وتعزيز الأخالق وتوبة النف�ض وجت�شيد قيم 

املحبة والتوا�شل الجتماعي.

كل عام واأنتم بخري اأعاده اهلل عليكم �شنينا عديدة باخلري والربكات.
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مع اقتراب حلول الشهر الفضيل 

تجار السوق:
وفرة في المواد 

االستهالكية وال 
داعي للتكديس 

كتبت - زينب طالب: 

اأيام قالئل ويحل �ضهر رم�ضان الف�ضيل، حيث ي�ضتعد التجار مبختلف ب�ضائعهم الرتويجية لتوفري 

املنتوجات الغذائية الرم�ضانية الأكرث رواجا، والتي يتهافت امل�ضتهلكون على انتقائها قبل فرتة من 

رم�ضان، حيث تن�ضط حركة العجلة ال�ضرائية يف �ضعبان وتزداد يف رم�ضان، وبالتايل يوؤكد هوؤلء 

التجار على تواجد هذه املنتجات من اأغذية وحلوم بوفرة يف ال�ضوق املحلي، كما ان هناك العديد من 

احلمالت والعرو�ض الرتويجية التي �ضوف ينتفع بها امل�ضتهلك، موؤكدين على وفرتها وبالتايل ل داعي 

ل�ضراء ما يفوق طاقتهم ال�ضتهالكية. 
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زيادة اإلقبال 

املركزي«  وحول ذلك يقول �شيد نا�شر احلليبي »تاجر حلوم بال�شوق 

وجميع  منه،  لبد  امر  رم�شان  �شهر  ل�شتقبال  ال�شتعداد  ان  �شك  »بال 

الف�شيل،  ال�شهر  حلول  من  فرتة  قبل  امورهم  لرتتيب  ي�شعون  التجار 

خالل  طلبا  الكرث  انها  يرون  التي  املنتجات  كافة  توفري  حيث  من  وذلك 

اللحوم  من  خمزونا  �شاأوفر  فاإنني  حلوم،  تاجر  وباعتباري  الفرتة،  هذه 

القبال  الف�شيل، وعادة يزداد  ال�شهر  امل�شتهلكني طوال  تغطي احتياجات 

قبل  بتخزينها  ويقومون  �شعبان  �شهر  خالل  املربدة  اللحوم  �شراء  على 

راأ�ض  األف   40 ل�شتقدام  كبري  احتمال  وهناك  رم�شان،  حلول  من  فرتة 

من ال�شومال خالل هذه الفرتة والبقر والغنم الباك�شتاين، بالإ�شافة اىل 

اللحوم ال�شرتالية وال�شودانية املربدة من قبل �شركة البحرين للموا�شي.

توفري  يف  ت�شرع  ان  للموا�شي  البحرين  �شركة  من  يتمنى  انه  كما 

مع  تتزايد  بداأت  ال�شوق  ان حركة  لفتا  املحلي،  ال�شوق  متطلبات  لتغطية  اللحوم 

التي تواجههم كتجار حلوم  للعقبات  بالن�شبة  اأما  الن�ض من �شهر �شعبان،  اقرتاب 

املحلي مقارنة  النتاج  الطازجة، فامل�شتهلك بطبيعته يف�شل  اللحوم  هي عدم توافر 

بامل�شتورد املربد.

حمالت وعروض ترويجية 

اأما �شاكر مريزا احللي »رئي�ض جمل�ض اإدارة �شركة مريزا احللي واأولده« فيذكر ان 

»املوؤ�ش�شة كغريها من موؤ�ش�شات بيع املنتجات الغذائية قد بداأت بال�شتعداد ل�شتقبال �شهر 

من رم�شان وذلك منذ بداية �شهر يونيو، وقد مت توفري كافة الب�شائع ب�شكل متكامل، كما ان  العديد  هناك 

على 3 �شيارات وجوائز اأخرى، كما مت احلمالت الرتويجية والعرو�ض الذي نحر�ض على تقدميها، ويتمثل ذلك يف تنظيم �شحوبات 

تخ�شي�ض ق�شائم م�شرتيات لكل م�شرت بقيمة 50 دينارا فما فوق، هذا بالإ�شافة اىل ا�شدار جمالت اعالنية �شيتم توزيعها على كافة مناطق 

البحرين والتي �شوف ت�شم كافة املنتوجات الرم�شانية«.

وي�شيف »اما بالن�شبة لأ�شعار الب�شائع فنحن حري�شون على ان نوفرها بالأ�شعار املعقولة ومبتناول امل�شتهلك بهدف جذبه لالإقبال 

كافة  توفري  على  الآخر  يناف�ض  منها  وكل  البحرين  مملكة  م�شتوى  على  ال�شتهالكية  املوؤ�ش�شات  من  العديد  وجود  ظل  يف  وذلك  عليها، 

املنتوجات التي يحتاجها املواطن على مدار العام«، متمنيا من امل�شتهلكني البدء يف �شراء احتياجاتهم من املواد الغذائية الرم�شانية قبل 

حلول ال�شهر الف�شيل، وخ�شو�شا ان هناك العديد من العرو�ض والب�شائع املخف�شة والتي من املحتمل ان تنفذ مع اقرتاب رم�شان، وبالتايل 

هي فر�شة ل تعو�ض بالن�شبة لهم«.

ت�شهيل  على  والعمل  بالب�شائع،  املخت�شة  املعامالت  تخلي�ض  عملية  ال�شراع يف  املخت�شة  اجلهات  من  احللي  يتمنى  اآخر،  من جانب 

ال�شوق، فلذلك ل داعي لتهافت  الب�شائع املتوفرة تفوق احتياجات  اجراءات تخلي�شها ا�شتعدادا ل�شتقبال مو�شم رم�شان، موؤكدا على ان 

امل�شرتين على التكدي�ض واقتناء ما يفوق احتياجاتهم، بل �شراء ما يتنا�شب واحتياجاتهم اليومية، فاملحالت التجارية منت�شرة يف ارجاء 

اململكة وت�شم متطلباتهم يف اي وقت.

البطاطا والبصل أكثر رواجًا 

ومل يختلف ر�شا الب�شتاين »تاجر خ�شروات وفواكه« يف التاأكيد على ا�شتعدادهم كتجار مواد غذائية ل�شتقبال �شهر رم�شان الكرمي، 

كونها ل تقل اهمية عن املواد الغذائية ال�شتهالكية، حيث تعترب من ال�شروريات لإعداد املوائد الرم�شانية، لفتا اىل و�شول ما يقارب 40-

60 �شاحنة تقريبا ت�شم جميع انواع الفواكه واخل�شروات قادمة من عدة دول قد مت التعاقد معها ومن بينها الهند، باك�شتان، لبنان، �شوريا، 

الردن وال�شني، وتعترب البطاطا والب�شل من اخل�شروات الكرث رواجا خالل هذه الفرتة.

املواد، وذلك جتنبا حلدوث نق�ض يف بع�ض منها وترك  التهافت على تكدي�ض مثل هذه  امل�شتهلكني عدم  الب�شتاين من جميع  ويتمنى 

املجال لالآخرين، لفتا اىل توافرها طوال ال�شهر الف�شيل، وم�شريا اىل انه عادة ما يقبل النا�ض على �شرائها قبل يومني من رم�شان، وبالن�شبة 

لالأ�شعار فو�شفها باملعقولة ومبتناول اجلميع اي لن يكون هناك ارتفاع يف ال�شعار، م�شريا اىل ان 90 باملئة من املنتجات �شوف تكون 

م�شتوردة من اخلارج ولي�ض من النتاج املحلي، متاأمال من اجلهات املخت�شة ت�شهيل عملية دخولها لالأ�شواق بهدف ترويجها ب�شورة �شل�شة.
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الكربى  ال�شركات  منتجات  تعر�ض  متخ�ش�شة  �شركة  العاملية  اخلزائن 

ال�شركات  اختيار  مت  وتنظيمه.  الديناميكي  املنزيل  التخزين  �شناعة  جمال  يف 

وجودة  العميل  بخدمة  التزامهم  على  اعتماداً  �شوق  كل  من  بعناية  الأع�شاء 

الن�شطة يف تطوير منتجات جديدة  املنتج ومنو العائد والرغبة يف امل�شاهمة 

فاإنك تختار �شركة  العاملية  التعامل مع اخلزائن  تاأكد عندما تختار  وحديثة. 

التخزين  �شناعة  جمال  يف  متخ�ش�شة  وخربة  طيبة  �شمعة  ذات  حمرتفة 

املنزيل الديناميكي وتنظيمه. 

اخلزائن  وتركيب  وت�شنيع  بت�شميم  نقوم  العاملية  اخلزائن  يف  نحن 

املخ�ش�شة و املطابخ وكبائن الكراجات واملكاتب املنزلية واملغا�شل واملخازن 

وخزانات املالب�ض والأبواب اجلرارة والأبواب املنزلقة بال�شافة اىل غرف 

والكماليات  الت�شطيبات  من  كبرية  ت�شكيلة  نوفر  الكثري.  وغريها  النوم 

واملعدات. 

نحن ل نتوقف فقط عند اخلزائن املخ�ش�شة فقط حيث اأن اخلزائن العاملية 

جلميع  مكتبية  حلول  و  نوم  غرف  و  حديثة  مطابخ  و  منزلية  تخزين  حلول  تقدم 

الكراجات  يف  ال�شتثنائية  التخزينية  حلولنا  ا�شتخدام  ميكن  التنظيمية.  احتياجاتك 

واملكاتب املنزلية وم�شاحات املغا�شل وغرف نوم الأطفال واأماكن اللعب بالإ�شافة اإىل 

ت�شميمات اجلدران والأ�شرة املخ�ش�شة ومراكز الإعالم. حيث اأن بتوفري ت�شكيلة كبرية 

ال�شخ�شي  اأ�شلوبك  يالئم  عما  العاملية  اخلزائن  تبحث  املتاحة؛  واملوارد  الأ�شاليب  من 

لتح�شني جودة حياتك.

عندما تكون جاهزاً لتكون منظماً باإ�شافة املزيد من امل�شاحة لبيتك اأو مكتبك 

من  جو  يف  النجاح  فر�شة  مبيزة  متتع  العاملية.  للخزائن  الباب  بفتح  فعليك 

التي  واملكتبية  املنزلية  التخزين  حلول  اأن  تكت�شف  و�شوف  والأناقة  التنظيم 

نوفرها �شتوفر لك يف النهاية مزيداً من الرحابة يف حياتك.

عندما  الإتقان  من  درجة  اأعلى  على  م�شنعة  خام  مواد  على  �شتح�شل 

تختار اخلزائن العاملية حللول التخزين املخ�ش�شة. حيث يتم ت�شنيع كل �شئ 

باإبداع خم�ش�ض ح�شب اختيارك ال�شخ�شي من بني ت�شكيلة من اخل�شب املتني 

كمبيوترياً.  جمهزة  التقنية  عالية  معدات  با�شتخدام  امل�شفحة  واملنتجات 

�شيبدو منتجك النهائي جميالً بحيث اأنه لي�ض فقط يفي مبقايي�شنا ال�شارمة 

للجودة بل اإنه �شيتما�شى كذلك مع اأعلى توقعاتك.

تستخدم أجود أنواع الخامات في منتجاتها

الخزائن العالمية: حلول مبتكرة
في صناعة التخزين المنزلي والمكتبي
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ربات البيوت في رمضان:
األطباق الشعبية تحتاج

إلى مزاج خاص وتفنن في اإلعداد
كتبت - رباب اأحمد :

مع زحمة احلياة اليومية ل تتمكن عادة الكثري من ربات 

البيوت �ضيما العامالت منهن اإعداد الأطباق ال�ضعبية والتي 

حتتاج اإىل مزاج خا�ض وتفنن يف الإعداد، غري اأن كثريا من 

ال�ضعبية  الأطباق  اإعداد  على  ي�ضرون  اأي�ضا  البيوت  ربات 

بالروح  املت�ضمة  ال�ضهر  هذا  لأجواء  �ضهررم�ضان  خالل 

الرتاثية، اإىل جانب جوه الروحاين. 

اجلديد يف الأمر اأن تاأثري وتداخل الثقافات الأخرى طال 

مبا  الع�ضر  متطلبات  تطور  اإىل  اإ�ضافة  البحرينة،  الأطباق 

يف ذلك اأطباق الطعام، بحيث اأ�ضبح طبق كـ »اخلنفرو�ض« 

الفرن،  داخل  يدخل  قليه  من  وبدل  »الفانيال«  له  ي�ضاف 

ويقدم يف الأطباق امل�ضنوعة من الكارتون التي يقدم فيها 

»امليني كيك«، انها الرغبة الدائمة للتجديد والتطوير كما اأن 

انت�ضار الأمرا�ض كال�ضكر وال�ضغط والكر�ضرتول �ضاهمت 

يف بروز تطوير هذا النوع من الأطباق املحدثة عن الأطباق 

ال�ضعبية البحرينية. 
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اليوم  ا�شتحداثها  مت  التي  الأطباق  من  الكثري  باأن  عبداهلل  مرمي  ال�شابة  الطباخة  تقول 

من  رم�شان  يف  ال�شيوف  النا�ض  ي�شتقبل  حني  خ�شو�شا  النا�ض،  بني  كبرياً  رواجاً  وتالقي 

الأهل والأ�شدقاء وهي عادة من�شرة يف البالد العربية فاإن الكثري اليوم يف�شل عمل الأطباق 

موقعي  عرب  اأبيع  الخرية  الأعوام  »الأيام« يف  لـ  مرمي  وت�شيف  التقليدية.  على  امل�شتحدثة 

النا�ض  اأطباق حمدثة ويقبل  الأخرى،  التوا�شل الجتماعي  على »الن�شتغرام« وقبلها مواقع 

عليها ب�شورة كبرية اأكرث من الأطباق الأخرى 

العتيادية خالل �شهر رم�شان املبارك. 

�شبيل  على  اأنه  اإىل  مرمي  وتبني 

الأطباق  من  الكثري  فاإن  املثال 

مثل  الزينة  مكونات  لها  ي�شاف 

اأطعمة  لها  وت�شاف  املك�شرات، 

مثل  اأف�شل  مذاقا  متنحها 

الفانيال و ال�شكولته ! 

فمثال اأنا اأقوم بو�شع 

ال�شائلة  ال�شكولته 

»اللقيمات«  طبق  على 

»الدب�ض«،  من  بلدلً 

التغيري،  من  كنوع 

تروق  الزبائن  وبع�ض 

من  كثريا  ولأن  بكرثة،  منت�شرة  الغري  الأفكار  هذه  مثل  لهم 

الأمرا�ض منت�شرة الآن فاإنني وح�شب الطلب ا�شتخدم بدلً من الزيت طرقا 

كو�شع الطبق يف الفرن، وا�شع بدلً من مكونات كاملة الد�شم كالزبادي واجلنب 

الب�شكويت و  اأقل كما يف  ب�شعرات حرارية  اأو  الد�شم  قليلة  واحلليب وغريها مكونات 

»الكورنفلك�ض« مثال والذي ا�شتبدله بـ »اليت«. كما اأنني اأقوم اأي�شا لي�ض يف و�شع مكونات 

جديدة فح�شب، بل اأن طريقة التقدمي تلعب دورا كبريا فمثال بدلً من تقدمي طبق »اخلنفرو�ض« 

يف »ال�شحن« فاأنا اأ�شعه يف اأطباق التقدمي الكارتونية وامل�شتخدمة لتقدمي »امليني كيك« اأو 

»الكاب كيك«، لتكون �شهلة يف الأكل وجميلة يف تقدميها خ�شو�شا حني تقدميها لل�شيوف. 

وتقول ربة املنزل ال�شابة اأمينة عبداهلل باأنها جتهز كل مقادير الأطباق التي تود اإعداها يف 

رم�شان قبل مدة، وجتهز بع�شها وت�شعها يف »الفريزر« مثال »ال�شمبو�شة« فهي تعد »احل�شوة 

وتلفها بحيث تكون جاهزة للقلي، مما ي�شهل عليها الطبخ خ�شو�شا اأنها اأم عاملة.

اأولً  الدجاج فهو يكون  با�شتثناء  امل�شتلزمات  ب�شراء كل  اأنهم يقومون  اإىل  اأمينة  وت�شري 

باأول ل�شمان اأكله طازجاً.
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بيت القرآن.. صرح اسالمي 

رائد بفكرته الحضارية 

املنامة  مدينة  قلب  يف  الفريد  مبوقعه  متميزا  ا�شالميا  مركزا  القراآن  بيت  يعد 

ويعترب منوذجا من املتاحف املتخ�ش�شة.

يتميز املوقع بت�شميمه احلديث ذي الطراز الإ�شالمي الع�شري والذي يتكون من 

اإ�شالمية  الكرمي وحتفا  للقراآن  القدمية  املخطوطات  من  عدة طوابق، وي�شم مناذج 

وجموهرات نادرة واأواين زجاجية مطرزة بالذهب جُمعت من عدة مناطق يف العامل 

الإ�شالمي.

كما ي�شم بيت القراآن قاعة للمحا�شرات ومتحفا ومعر�شا للخط العربي ومكتبة 

وامل�شاعدات  الهبات  من  كامل  بدعم  �شيد  وقد  والإ�شالمية،  العلمية  الكتب  جتمع 

اخلريية ال�شخية من خمتلف فئات املجتمع.

حتتوي  قاعات،  ت�شع  من  ويتكون  القراآن،  بيت  معامل  اأهم  من  املتحف  ويعُدّ 

على معلومات عن تاريخ القراآن الكرمي، ونزوله، واأ�شماء كتاب الوحي، ومعلومات 

تاريخية عن كيفية جمعه منذ عهد الر�شول �شلى اهلل عليه و�شلم اإىل عهد عثمان بن 

الإهداء،  املخطوطات والآثار عن طريق  البيت على  اهلل عنه.   ويح�شل  عفان، ر�شي 

املادة،  نوع  وح�شب  التاريخي،  الت�شل�شل  ح�شب  عر�شها  طريقة  وتكون  والإعارة، 

ال�شور،  طريق  عن  املقتنيات  هذه  اإي�شاحه  و�شيلة  وتكون  احل�شارات،  وح�شب 

واملقتنيات الأ�شلية، واملج�شمات، والأفالم، واأ�شرطة الفيديو، والكا�شيت، والر�شوم 

التو�شيحية.

ويرجع تاريخ هذه املخطوطات اإىل القرن الهجري الأول وحتى الع�شر احلديث 

ومن خمتلف اأنحاء العامل ال�شالمي من اأق�شاه يف الأندل�ض و�شمال اإفريقيا اإىل اأق�شاه 

يف �شرق اآ�شيا وال�شني .  

وفكرة بيت القراآن نبعت عند الدكتور عبداللطيف جا�شم كانو من وحي احل�شارة 

الإ�شالمية وتراث الدين الإ�شالمي احلنيف هادفا من ورائها اأن يكون القراآن الكرمي 

اإ�شالمي �شامل لأ�شالة احل�شارة الإ�شالمية ال�شالفة  قريبا من كل النا�ض يف جممع 

والعمل  والبناء  التكوين  يف  املتطورة  احلديثة  للح�شارة  ومعا�شرا  وروحا،  فكرا 

خلدمة الإن�شانية.

8 آالف عامل لخدمة

المعتمرين والزوار في المسجد الحرام خالل شهر رمضان

النبوي  امل�شجد احلرام وامل�شجد  ل�شوؤون  العامة  الرئا�شة  اأعلنت 

اهلل  بيت  قا�شدي  خلدمة  عامل  اآلف  ثمانية  من  اأكرث  خ�ش�شت  اأنها 

احلرام من املعتمرين والزائرين خالل �شهر رم�شان املبارك.

واأكدت الرئا�شة يف بيان اأنها �شتبداأ اعتبارا من 24 يونيو احلايل 

ال�شتفادة  وتت�شمن  املبارك  رم�شان  ل�شهر  اأعدتها  خطة  تنفيذ  يف 

الأولية من م�شروع خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز 

لتو�شعة ال�شاحات ال�شمالية. واأو�شح الرئي�ض العام ل�شوؤون امل�شجد 

اأنه  ال�شدي�ض  عبدالرحمن  الدكتور  ال�شيخ  النبوي  وامل�شجد  احلرام 

�شتتم تهيئة كامل الطابق الأر�شي وميزانيه ونحو 70 يف املئة من 

الطابق الأول وميزانيه اأي�شا اإ�شافة اإىل جزء ي�شري من الطابق الثاين 

وامليزانني التابعني له وذلك بنحو 20 يف املئة من م�شاحته.

م�شاحات  ا�شتخدام  كذلك  �شيتم  اأنه  ال�شدي�ض  الدكتور  وك�شف 

يقارب  ملا  �شتت�شع  والتي  واخلارجية  الداخلية  ال�شاحات  من  كبرية 

540 األف م�شل كعدد اإجمايل لهذه التو�شعة.

واأفاد باأنه مت تنفيذ مطاف موؤقت للمعاقني على �شكل حلقة دائرية 

حماذية للرواق القدمي وم�شرف على الكعبة بعر�ض 12 مرتا وارتفاع 

منطقة  يف  والطائفني  املعاقني  بني  احلركة  لف�شل  وذلك  مرتا   13

ال�شحن طوال مدة تنفيذ م�شروع املطاف الرئي�شي والنهائي.
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مونتريال للسيارات ومونتريال للتأجير.. شركتان متميــــزتان في عالم السيارات في البحرين

[ ماهي اخلدمات التي تقدمها �ضركة مونرتيال لتاأجري ال�ضيارات؟

- يرتكز ن�شاط �شركة مونرتيال لتاأجري ال�شيارات على تقدمي خدمة عالية 

اجلودة وباخل�شو�ض يف تاأجري ال�شيارات الفخمة مع ال�شائق، ولدينا عالقات 

وطيدة مع عمالء VIP وهلل احلمد نحر�ض �شديد احلر�ض على التميز والبداع 

والرتقاء بالعمل باحرتافية.

[ من هم عمالوؤكم وكيف توثقت هذه العالقة؟

منذ تاأ�شي�ض �شركتنا ونحر�ض على توثيق العالقات مع وزارات الدولة 

ور�شى  الحرتافية  من  اجلودة  عالية  خدمة  لتقدمي  احلكومية  والهيئات 

فنادق اخلم�ض جنوم  الدعم والت�شجيع، وخ�شو�شا »من  لقينا  اجلميع وقد 

من خالل خدمة عمالئهم يف تو�شيلهم لالجتماعات واملوؤمترات التي تقام يف 

مملكة البحرين«.

قطاع  يف  ال�ضتثمار  نحو  »مونرتيال«  �ضركة  جذبت  التي  الدوافع  ماهي   ]

تاأجري ال�ضيارات والليموزين؟

عاماً   20 منذ  ال�شيارات  يف  متخ�ش�شة  »مونرتيال«  �شركة  باعتبار   -

ارتاأينا باأن خدمات التاأجري متوفرة يف مملكة البحرين لذلك كان تركيزنا على 

التاأجري للمدى الطويل وخدمات الليموزين، كما اأن ارتباطنا الوثيق بفنادق 

اأهلنا لتوثيق هذه العالقة بتحالف و�شراكة لتقدمي خدمة  اخلم�ض جنوم قد 

عالية اجلودة، عالوة على ذلك للحفالت واملنا�شبات مثل الزواج واأعياد امليالد 

وحفالت التخرج حيث نبدع يف اخلدمة.

[ كم عدد �ضيارات التاأجري لديكم؟ وما حجم الطلب عليها؟

- وهلل احلمد منلك اأفخم ال�شيارات باأ�شطول 7 جنوم من اأحدث املوديالت 

ابتداء من رولز روي�ض فانتوم اإىل لكز�ض 2013 ومر�شيد�ض 2013 وبي اأم 

دبليو 2013 وبف�شل اهلل يتعدى الأ�شطول 400 �شيارة من ال�شيارات الفارهة 

والثمينة، لذلك نحن وب�شكل م�شتمر نحر�ض على حتديث اأ�شطولنا لالرتقاء 

والتميز.

[ ما اأثر التناف�ض ال�ضديد بني �ضركات تاأجري ال�ضيارات على ال�ضوق؟ وم�ضتقبله 

يف ال�ضوق البحريني؟

والواعي  ال�شاطر  التاجر  يحرك  الذي  الوقود  هو  ال�شريف  التناف�ض   -

�شر�شة  مناف�شة  يف  نحن  احلمد  وهلل  ال�شوق  ملجريات  متتبع  منه  ويجعل 

والأقوى هو من يثبت نف�شه ويقبل التحدي، وهلل احلمد نحن موؤمنون بفريق 

عملنا املكون من فريق من املحرتفني جميعهم �شعلة من الن�شاط.

[ ما هي اأكرث الفئات التي ت�ضتاأجر �ضيارات منكم؟ وما معدل مدة التاأجري؟

التجارية وال�شخ�شيات  الدولة والهيئات احلكومية والبنوك  - وزارات 

املهمة جداً من مملكة البحرين واخلليج العربي و�شركات النفط يف البحرين 

واململكة العربية ال�شعودية وكبار اأفراد الأ�شر املالكة يف املنطقة وكبار رجال 

الأعمال.

[ كم هو العمر الفرتا�ضي ل�ضيارات التاأجري؟

- ال�شرتاتيجية املتبعة لدينا يف ال�شركة تن�ض على اأنه بعد انق�شاء فرتة 

36 �شهراً لبد من حتويل ال�شيارات اإىل ق�شم ال�شيارات امل�شتعملة ليتم بيعها، 

ولذلك نحن ملتزمون بتحديث الأ�شطول دائما »اأول باأول«.

�ضركة مونرتيال لل�ضيارات 

�ضركة ال�ضخ�ض الواحد ملالكها 

ال�ضيد ابراهيم عبداهلل ال�ضيخ 

تاأ�ض�ضت �ضنة 1994م، وتقدم 

خدماتها يف بيع و�ضراء ال�ضيارات 

اجلديدة وامل�ضتعملة ونظام 

ال�ضتبدال، وهي �ضركة م�ضهورة 

باأنها مكان متميز لتقدمي ت�ضهيالت 

التق�ضيط املريح، بالإ�ضافة اإىل 

�ضركة اأخرى، مونرتيال لتاأجري 

ال�ضيارات ومتخ�ض�ضة يف 

ال�ضيارات الفخمة والفارهة، وكان 

هذا اللقاء املمتع واملثمر مع ال�ضيدة 

جانيت لطيف مديرة املبيعات 

والت�ضويق يف �ضركة مونرتيال 

لتاأجري ال�ضيارات لنطلع القارئ 

واملتابع على اجنازات وطموحات 

وا�ضرتاتيجية ال�ضركة للمرحلة 

املقبلة.

مديرة التسويق:

نعتمد على فريق من المحترفين لتسويق خدماتنا

عدد خاص بمناسبة 
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بال�ضركات  مقارنة  مونرتيال  �ضركة  تقدمها  التي  اخلدمات  م�ضتوى  ما   ]

العاملية وما مدى التعاون معها؟

العاملية  ال�شركات  �شر�شة مع  مناف�شة  - نحن �شركة حملية وندخل يف 

ومبا اأن �شاحب ال�شركة ال�شيد اإبراهيم عبدهلل ال�شيخ قد منحني �شالحية اأخذ 

القرار املنا�شب لتلبية العمالء، اخت�شرنا بهذا اأمورا كثرية يف احلوز على ر�شا 

العمالء واتخاذ القرارات ال�شريعة التي ت�شب يف �شمعة وخدمات �شركتنا.

ت�ضمل  وهل  ال�ضيارة؟  لتاأجري  م�ضاحبة  تقدمونها  التي  اخلدمات  هي  ما   ]

خدمة �ضيارة ب�ضائق؟

طلبات  تلبية  على  يحر�شون  املحرتفني  املوظفني  من  جمموعة  منلك   -

نركز  لذلك  طموحاتهم  تلبي  وباأ�شعار  متميزة  �شيارات  توفري  من  العمالء 

ال�شائق  �شائقينا نحر�ض على  العمل وبخ�شو�ض  ب�شدة على الحرتافية يف 

املتميز يف ال�شلوب والقيادة املتزنة واللب�ض الأنيق، ولدينا ا�شرتاطات �شديدة 

حمرتفون  �شواقون  وهم  �شمعتنا،  على  للمحافظة  مهرة  �شائقني  لختيار 

ملتزمون بقواعد وا�شرتاطات املرور و�شالمة الراكبني معهم.

[ ما هي اأهم الأوقات واملوا�ضم املنا�ضبة لرواج ن�ضاطكم؟

باتفاقيات وحتالفات ونحر�ض  ملتزمون  العام  - وهلل احلمد على طول 

اأ�شخا�ض  عمالءنا  فاإن  لذلك  العالية  واخلدمة  الأن�شب  الأ�شعار  تقدمي  على 

متميزون وم�شهورون و VVIP يحر�شون على بلوغ راحتهم املن�شودة، لذلك 

بالإ�شافة اىل ما  املطلب،  ال�شيارات تلبي لهم ذلك  لتاأجري  يجدون مونرتيال 

منلك من عالقات طيبة بكافة عمالئنا.

لرفع  عمله  ينبغي  الذي  ما  املجال  هذا  من خالل جتربتكم وخرباتكم يف   ]

م�ضتوى خدمات �ضركات التاأجري؟

تاألو  ل  املوا�شالت  بوزارة  ممثلة  الر�شيدة  احلكومة  فاإن  احلمد  وهلل   -

جهداً يف التوا�شل وهناك ا�شرتاتيجية وخطة لتطوير قطاع النقل يف مملكة 

البحرين ونحن ناأمل منها كل اخلري.

[ براأيكم ما هي اأهم ال�ضعوبات التي تواجه �ضركات التاأجري؟

- فلنكن ايجابيني.. جميع الأعمال التجارية تواجهها �شعوبات وعراقيل، 

ولكن �شاحب العمل الناجح هو من ي�شعى حللها.. وهلل احلمد نحن يف خري 

دول  يف  الن�شاط  هذا  على  املفرو�شة  والر�شوم  بال�شرائب  مقارنة  ونعمة 

املجال يتطلب جهدا وتعاونا من  العمل يف هذا  اأن تنظيم  لذلك جند  اأخرى، 

اأ�شحاب نف�ض املهنة ل�شمان الرتقاء والنماء.

[ ما هي خططكم امل�ضتقبلية؟

- هناك ا�شرتاتيجية مو�شوعة للتو�شع يف الفروع داخل وخارج مملكة 

البحرين من اأجل تقدمي خدمات متميزة ومتكاملة للجمهور الكرمي.

[ كم فرع يوجد لدى �ضركة مونرتيال لـتاأجري ال�ضيارات؟ واأين تقع؟

- تنت�شر فروع �شركة مونرتيال لـتاأجري ال�شيارات والليموزين يف اأهم 

املطار  وفرع  ال�شيف،  فرع �شاحية  الهملة،  فرع  األ وهي  اململكة  املناطق يف 

واأغلب فنادق اخلم�ض جنوم.

 مونتريال للتأجير يوفر سيارات فارهة وسواق 
ملتزمين بالقواعد والسالمة المرورية 
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يقول اإيهاب ماهر امل�شري املقيم يف البحرين ان �شهر رم�شان يف م�شر 

هذا  انطالق  كبري يف  دور  لالأطفال  ويكون  الكرنفال  �شكل  بدايته  ياأخذ يف 

الكرنفال، حيث تتناف�ض املناطق ال�شكنية ال�شعبية فيما بينها بتزيني ال�شوارع 

بالأوراق امللونة والإ�شاءات التي ت�شفي البهجة.

وحتى  الإفطار  بعد  بروادها  تعج  ال�شوارع  وتظل 

الأمور  من  الكثري  ذلك  ويتخلل  التايل،  اليوم  فجر  اآذان 

اآيات  اآذان املغرب  اخلا�شة بامل�شريني، فالبد واأن ي�شبق 

من القراآن الكرمي ب�شوت ال�شيخ حممد رفعت، ول يحلو 

منطقة  تخلو  ول  »اخل�شاف«،  م�شروب  على  اإل  الإفطار 

من موائد الرحمن التي ت�شت�شيف كل من مل يجد اإفطارا، 

ومن اأهم الأكالت يف رم�شان الكنافة والقطائف التي يبداأ 

نهايته  يف  والختفاء  ال�شهر  بداية  مع  بالظهور  �شناعها 

وكاأنها مهنة رم�شانية.

اأما املواطن الردين علي عبداحلميد فيقول اإنه حني يهل 

هذا  املواطنون  ي�شتقبل  الردن، حيث  تتبدل  �شهر رم�شان 

�شي�شهدونه  بكونهم  والفرح  ال�شعادة  بوافر  املبارك  ال�شهر 

اجلميع  فتجد  وقيامه،  �شيامه  اأجر  ونيل  جديدة،  مرة 

ال�شهر  بحلول  فرحا و�شعادة  واملعايدات  التهاين  يتبادلون 

يحتاجه  ما  كل  لتوفري  بال�شتعداد  ويبدوؤون  الكرمي، 

ال�شائم من اطعمه وم�شروبات لُتعينه على اداء الفري�شة 

املباركة بكل ي�شر.

والتقاليد  العادات  من  بالعديد  الردن  ميتاز  يقول 

التي تالزم ال�شهر الف�شيل، فما زال »امل�شحراتي« يجوب 

ويالحقه  لل�شحور  للقيام  بطبله  وي�شدح  املكان  اروقة 

الطفال عونا منهم وفرحا به، وجتد املاأكولت الرم�شانية 

ومنا�شبات  عائلية  وزيارات  الطعام،  موائد  غزت  قد 

اجتماعية و�شلوات وتعبد، وجل�شات ي�شرح لها ال�شدر.

معظم  يق�شون  الردنيني  املواطنني  اأن  اىل  ي�شري  و 

لياليهم بعد اداء �شالة الرتاويح اما يف الزيارات العائلية 

التي متتد بع�ض الحيان اىل بعد منت�شف الليل او اجللو�ض 

ب�شحبة ال�شدقاء والحباب باحد املقاهي العّمانية اجلميلة 

وامل�شامرة حتى �شاعة ال�شحور.

رم�شان  ل�شهر  اإن  املبتدي  ه�شام  يقول  املغرب،  ومن 

املبارك يف بالده طعماً خا�شاً، حيث يتم ا�شتقباله بـ »عوا�شر 

مباركة«، حيث  »اأيام  تعني  املغربية  الدارجة  باللغة  مربوكة« وهي جملة 

يقوم املغاربة بتهنئة بع�شهم البع�ض يف اجواء ملوؤها ال�شعادة، وما مييز 

�شهر رم�شان يف املغرب عن غريه من الدول العادات التي يقوم بها املغاربة 

اذ  العادات اكتظاظ ال�شواق بامل�شرتين،  الكرمي ومن هذه  ال�شهر  خالل هذا 

تزداد احلركة التجارية ب�شبب قيام ال�شائم ب�شراء حاجيات متنوعة لعداد 

اطباق تتميز بها �شفرة �شهر رم�شان عن غريها من ال�شهر يف املغرب.

ي�شيف اأن من العادات التي تت�شابه املغرب فيها مع �شائر الدول العربية: 

»الطبال« او كما ي�شميه البع�ض »امل�شحراتي« فهذه العادة ما زالت موجودة 

فوظيفة  اليه،  و�شلنا  الذي  التكنولوجي  التطور  رغم  عليها  اقبال  وهناك 

»الطبال« هي ايقاظ النائمني قبل فرتة الم�شاك لتناول وجبة ال�شحور.

للم�شي  الكورني�شات  اىل  اللجوء  املغاربة  بها  يقوم  التي  العادات  ومن 

بعد اداء �شالة الرتاويح واجللو�ض يف املقاهي لحت�شاء امل�شروبات الباردة 

وال�شهرات  الحتفالت  العديد من  الكرمي هناك  ال�شهر  ال�شاخنة، وخالل  او 

العمومية التي تقام يف �شوارع املدن التي تبقى اىل �شاعات متاأخرة من الليل.

او  واحلليب  التمر  تناول  املغاربة عن طريق  يفطر  العادة  وكما جرت 

الفطار  مائدة  اىل  بعدها  ليعودوا  املغرب  التوجه لداء �شالة  ثم  الع�شري، 

الطباق  هذه  اهم  ومن  رم�شان،  ب�شهر  خا�شة  �شهية  اطباق  تت�شمن  التي 

البغرير،  ال�شباكية،   « مثل:  املغربية  املائدة  اطباق  تت�شدر  التي  احللويات 

املالوي وال�شفوف«، وتعترب »احلريرة« هي الطبق الذي يجمع عليه جميع 

املغاربة ويكون متواجداً يف اغلب املوائد الرم�شانية بال�شافة اىل عدة اطباق 

انواع  وخمتلف  املح�شى«،  و«البطبوط  »بريوان«،  املح�شية  الفطائر  مثل 

»البيتزا«، وبع�ض الطباق التي حتتوي على ال�شماك.

ومن �شوريا يقول يون�ض حممد اإن ال�شوريني ي�شتقبلون �شهر رم�شان 

املبارك مبظاهر احتفالية وعادات وتقاليد بع�شها توارثها الأبناء عرب الآباء 

والأجداد وبع�شها فر�شها التطور الجتماعي والتكنولوجي، وكلها تن�شب 

يف اأجواء روحانية ي�شيعها ال�شهر الكرمي بتكري�شه لقيم اخلري والتعاطف 

واجلريان  الأقارب  بني  واملحبة  التوا�شل  وتعميق  النا�ض  بني  والتاآزر 

بقدومه، مع  امل�شلمني  لتهنئة  ال�شوارع  تعليق لفتات يف  والأ�شدقاء، ويتم 

تزيينها بالأنوار وامل�شابيح، كما ُيطِلق البع�ض الألعاب النارية.

حمكم  نظام  من  املباركة  رم�شان  اأيام  تفر�شه  ما  بحكم  اأنه  وي�شيف 

العادات يف تناول الطعام عرب وجبتي الإفطار وال�شحور وممار�شة ال�شعائر 

الدينية يتحول املجتمع ال�شوري اإىل اأ�شرة واحدة تلتئم اإىل مائدة الطعام يف 

املواعيد  الوقت يف  العمل ومغادرته ويتال�شى  اإىل  الذهاب  ذاته ويف  املوعد 

والعمل والزيارات اإىل ما قبل الإفطار وبعده.

رمضان في الدول العربية :

أجواء روحانية
واحتفاالت شعبية وعادات متوارثة

تتوحد جميع الدول العربية يف ممار�ضة �ضعائر رم�ضان الدينية ملا لهذا ال�ضهر من احرتام وقد�ضية عند الن�ضان امل�ضلم، حيث 

ت�ضتقبله ال�ضعوب العربية ب�ضغف وحب كبريين لتاأدية احد اركان ال�ضالم اخلم�ضة ال وهو ال�ضوم والتقرب اىل اهلل عز وجل وتكفري 

الذنوب ال�ضابقة، فيما تختلف يف بع�ض العادات والتقاليد والحتفالت التي متار�ض يف هذا ال�ضهر الكرمي.

يف التحقيق التايل نتعرف على الأجواء الرم�ضانية يف بع�ض الدول العربية من خالل مواطنني من م�ضر وال�ضودان والردن 

و�ضوريا واملغرب وتون�ض وكيف يتم ا�ضتقبال هذا ال�ضهر الف�ضيل والتح�ضريات التي تتخذ لعداد الطباق والكالت املف�ضلة.

July 2013

14

ه�ضام املبتدي

ابراهيم اأرقي

عدد خاص بمناسبة 
شهر رمضان المبارك



July 2013

15

ويف جمتمع يتم�شك ويعتز بالقيم التي تعرب عن التعاطف الإن�شاين تكرث 

يف هذا ال�شهر موائد اخلري العامة ومبادرات اجلمعيات الأهلية التي يتجاوز 

عددها 1500 جمعية والتي يزدهر ن�شاطها اخلريي.

ال�شام ر�شيد احلالق  ي�شتاقون حلكواتي  زالوا  ما  ال�شوريني  اأن  ويو�شح 

الزير  التي ل متوت عن  النوفرة لإلقاء حكاياته  الذي يرتاد مقهى  اأبو �شادي 

�شامل والظاهر بيرب�ض وغريها نزولً عند رغبة كثريين من املخل�شني للما�شي 

اجلميل.

لكن ال�شوريني الآن ي�شتقبلون للعام الثالث �شهر رم�شان وقد غابت عنهم 

و�شياع  والولد  الأهل  من  فقدوه  ما  جراء  الأ�شى  حملها  وحل  الفرح  مظاهر 

�شهر  �شياأتي يف  الن�شر  كان  اإذا  ما  بحذر  يرتقبون  اأر�شهم  وتدمري  م�شاكنهم 

الرحمة بعد اأكرث من عامني ذاقوا فيها اأب�شع اأنواع القمع والقتل على يد نظام 

ل يرحم.

خا�ض،  وا�شتهالكي  وعائلي  روحاين  جٌو  تون�ض  يف  رم�شان  ل�شهر  و 

ا�شتعدادا  الف�شيل  لل�شهر  البالد  جهات  جميع  يف  التون�شية  العائلة  وت�شتعد 

حياته  التون�شي منط  ويغري  اليومية،  احلياة  �شغوطات  من  بالرغم  خا�شا، 

مرحبة  ال�شوارع  تتزين  كما  خ�شائ�ض،  من  الكرمي  ال�شهر  هذا  مييز  ملا  نظرا 

بال�شهر املبارك وتعمر امل�شاجد واأماكن العبادة يف جو روحاين متميز.

اأن تطلق املدافع عند املغرب  جرت العادة الرم�شانية يف املدن التون�شية 

ايذانا بدخول وقت الفطار ووقت الم�شاك اأي�شا ايذانا بالم�شاك عن الأكل، 

كما حتظى مائدة الإفطار التون�شية بنكهة خا�شة لدى العائالت التي ت�شر 

اأول يوم يف  منذ  تقاليدها وعاداتها، وتاأخذ �شبغة خا�شة  على احلفاظ على 

ال�شهر الكرمي. 

وترتبط العديد من الأطباق ال�شهية ب�شهر رم�شان، اأبرزها »الربيك« الذي 

احلجم  كبرية  الفطائر  من  نوع  عن  عبارة  وهو  يومية  ب�شفة  املائدة  يت�شدر 

حت�شى بالدجاج اأو اللحم اأو التني، مع اإ�شافة الب�شل والبقدون�ض والبطاطا. 

ياأتي دور احل�شاء وخا�شة »ح�شاء الفريك« باللحم اأو الدجاج بعد تناول 

اأو  واللحم  والبي�ض  من اجلنب  مزيج  »الطاجني« وهو  ياأتي طبق  ثم  الربيك، 

الدجاج يجهز يف الفرن. 

والتحية التي يرددها التون�شيون عند الإفطار هي: »�شحة �شريبتكم«.

ال�شودانيني  اأن  اأرقي  اإبراهيم  ال�شوداين  ال�شحفي  يقول  جانبه  ومن 

يتفردون مبيزة اجتماعية ل جتدها يف كثري من ال�شعوب وتنت�شر هذه امليزة 

ال�شارع  مكان خم�ش�ض يف  اإىل  كل اجلريان  يخرج  اأن  الريف وهي  اأكرث يف 

لالإفطار هذا املكان ل بد اأن يطل على �شارع رئي�شي اأو فرعي وال�شبب يف ذلك 

اأنهم يعملون على ا�شطياد كل »زول« قادم لإجباره على الإفطار عند �شماع 

الآذان.

ي�شمى  ما  اهمها  ولكن  ال�شناف  من  كثري  ال�شودانية  »ال�شينية«  حتمل 

»القرا�شة« والفول والطعمية وال�شلطة ومن امل�شروبات احللو مر والقنقلي�ض 

وبعد  طازجة  وجميعها  والعناب  والكركديه  والربتقال  والليمون  »التبلدي« 

ال�شالة جتد النا�ض تنق�شم اىل جمموعات يتجاذبون اطراف احلديث والون�شة 

منزله  اىل  البع�ض  يذهب  او  الرتاويح  ل�شالة  ليقوموا  الع�شاء  ياتي  ان  اىل 

يف  من  كل  يوؤمها  التي  الرتاويح  ل�شالة  وال�شتعداد  العمال  بع�ض  ملمار�شة 

املنزل ن�شاء ورجال واطفال اجلميع يذهبون اليها.

م�ضر

�ضوريا

املغرب
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[ تقبل ربات البيوت قبل حلول �ضهر رم�ضان املبارك على �ضراء جميع 

امل�ضتلزمات التي تدخل يف الأكالت والأطعمة الرم�ضانية ، ما هي اأنواع هذه 

امل�ضتلزمات التي يقبلون عليها؟

- كما تعلمون اأن �شهر رم�شان ي�شهد ن�شاطا حمموما يف املطابخ، 

ربات البيوت يتفنن يف اعداد الأكالت خالل هذا ال�شهر الف�شيل وعادة 

طحني  املثال  �شبيل  على  ومنها  الأكالت،  هذه  تالءم  مواد  يقتنون  ما 

الكباب، طحني الأرز، لقمة القا�شي، طحني جميع ال�شتعمالت، طحني 

باخلمرية، الهري�ض، جوز الهند، بق�شماط، ال�شاقو، الكا�شرتد واملكرونة.

اأنواع  اأكرث  وحت�ضري  اعداد  يف  والبهارت  التوابل  تدخل   ]

هذه  اأهم  هي  ما  رم�ضان،  يف  ال�ضعبية  والكالت  الأطعمة 

التوابل والبهارات التي تلقى رواجا يف هذا ال�ضهر؟

تعطي  لأنها  الف�شيل  ال�شهر  يف  حموريا  دورا  البهارات  تلعب   -

والفلفل  الأ�شود،  الفلفل  ولعل  الرم�شانية،  املائدة  على  خا�شة  نكهة 

املطحون  والكركم  الدجاج  وبهار  ال�شمك  وبهار  والدار�شني  الأحمر 

بال�شافة اإىل البهارات البحرينية امل�شكلة هي الأكرث رواجا وا�شتخداما 

لالأطباق الرم�شانية.

[ هل يتم حت�ضري وخلط مكونات هذه البهارات والتوابل يف حملكم 

وهل يتم ا�ضافة مكونات اأخرى ، لهذه اخللطات لتح�ضني جودتها؟

بطريقة  حملنا  يف  البهارات  اإعداد  على  متاما  نحر�ض  نحن   -

بهارات  وهي  املجال،  هذا  عليها يف  املتعارف  املوا�شفات  مع  تتما�شى 

وتوابل طبيعية ول ن�شيف لها اأية مكونات اأخرى.

[ ما هو ال�ضر يف اختالف جودة بع�ض التوابل والبهارات التي تباع 

يف ال�ضوق املحلي؟

- هناك ا�شباب متعددة لختالف جودة بع�ض التوابل والبهارات، 

ولكن التاأثري املبا�شر اأو الأ�شباب الأبرز تنق�شم اإىل جزئني، اجلزء الأول 

هو موطن ال�شترياد، واجلزء الثاين النوع اخلام امل�شتورد، وبال�شافة 

اإىل ذلك قد يكون التخزين �شببا من الأ�شباب التي توؤثر على اجلودة.

[ كيف يتم متييز جودة هذه التوابل املتوافرة يف ال�ضواق؟

التعبئة وال�شتخدام  الأوىل على  بالدرجة  املو�شوع يعتمد  - هذا 

والرائحة، لذلك يجب على الزبون احلر�ض يف اختيار البهارات اجليدة، 

وان يكون على ثقة تامة باملاركة التي ي�شتخدمها من ناحية ال�شراف 

والنظافة.

[ من اأين يتم ا�ضترياد هذه التوابل وهل تختلف اأ�ضعارها من منطقة 

اىل اخرى و اأين توجد اأجود الأنواع؟

الهند  ومنها  التوابل،  ت�شدير  جمال  يف  مهمة  بلدان  عدة  هناك   -

للجودة  بالن�شبة  اأما  الفريقية،  الدول  وبع�ض  وال�شني  واندوني�شيا 

تتميز  املثال  �شبيل  على  فالهند  اآخر،  اإىل  بلد  من  تختلف  فال�شعار 

بالكمون، واندوني�شيا بامل�شمار وال�شني بالدار�شني والربازيل.

[ ما حتب اأن تقول يف نهاية هذا احلوار؟

�شهر  بقدوم  الأيام  بانوراما  ملجلة  الكرمي  القارئ  اهناأ  اأن  اأود   -

رم�شان الكرمي، واأمتنى لكم النجاح والتوفيق.

نائب رئيس مصنع الفارس
لتعبئة المواد الغذائية:

حريصون على إعداد »بهارات« 
طبيعية دون مواد إضافية

ما هي اإل اأيام قليلة ويطل علينا �ضهر رم�ضان املبارك. هذا ال�ضهر الف�ضيل الذي يكون فيه املطبخ مملكة لربات البيوت، 

فهن يعددن ما لذ وطاب من الأطباق ال�ضهية التي ت�ضحر الذوق وتلهم اخليال.

ولعل البهارات والتوابل وامل�ضتلزمات اخلا�ضة بالأطعمة اإحدى املحاور املهمة يف هذا ال�ضهر، ولنلقي ال�ضوء على هذا 

اأ�ضغر التجارية وم�ضنع الفار�ض لتعبئة املواد الغذائية  اللقاء مع نائب رئي�ض �ضركة حممد علي  اجلانب دعونا نقراأ هذا 

عبداملهدي علي اأ�ضغر:
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يعد مدفع الإفطار مظهراً من مظاهر �شهر رم�شان املبارك، والذي ما زال قائما يف هذا ال�شهر عك�ض بع�ض املظاهر 

والعادات الخرى التي انتهت ب�شبب تطور املجتمع، فقد ارتبط ا�شمه بال�شهر الكرمي وروحانياته، حيث ي�شمى مبدفع 

رم�شان اأي�شا.

اإىل ما قبل ع�شر النفط، وقد انتقلت هذه العادة من عدة  اأن مدفع الإفطار يف البحرين يعود  تذكر بع�ض امل�شادر 

بلدان عربية اإىل البحرين. وي�شمى مدفع الإفطار يف البحرين وبع�ض دول اخلليج العربية كذلك »بالواردة«، فكان النا�ض 

يقولون »ثارت الواردة«، مبعنى اأطلق املدفع.

»اأرِم« بهذه الكلمة منذ مطلع الثالثينات تطلق ذخرية �شناعية من مدفع الإفطار يف مملكة البحرين، وعادة ما يقوم 

اأفراد من رجال الأمن باإطالق قذيفة مدفعية �شوتية حلظة مغيب ال�شم�ض معلناً حلول موعد الإفطار خالل �شهر رم�شان 

املبارك، وكذلك يطلق املدفع يف بداية ال�شهر معلناً دخول �شهر رم�شان، ويطلق كذلك عند روؤية هالل �شوال معلناً حلول 

عيد الفطر ال�شعيد، ويطلق اأي�شاً عند حلول عيد الأ�شحى، وتكون عدد طلقات العيد 12 طلقة..

ت�شري بع�ض امل�شادر اأن �شمال املنامة )فر�شة املنامة( هو املوقع املخ�ش�ض ملدفع الإفطار يف البحرين قدمياً، ومن ثم 

اأنتقل موقع مدفع الإفطار اإىل الأر�ض املقابلة ل�شوق املنامة املركزي بعد دفن جزء من البحر لإن�شاء ال�شوق املركزي، وبقي 

مكان املدفع يف هذا املكان من املنامة حتى الآن.

ويعترب مدفع الإفطار من التقاليد املتبعة يف العديد من الدول الإ�شالمية، ويذكر املوؤرخون اإن القاهرة هي اأول 

مدينة ينطلق فيها مدفع رم�شان م�شادفة يف اأول يوم من رم�شان عام 865 هـ.

اإفطار  املدفع لتحديد حلظة  ا�شتخدم هذا  اأول من  التاريخية يف حتديد من هم  الروايات  وتختلف 

بداأت  ثم  ال�شدفة، ومن  الأمر مت مبح�ض  اإن  لكن غالبيتها جتمع على  ال�شائمني، 

الفكرة تنت�شر يف اأقطار الدول الإ�شالمية، فانتقلت اإىل القد�ض ودم�شق ومدن 

ال�شام الأخرى ثم اإىل بغداد، ومنها اإىل كافة اأقطار دول اخلليج العربية ومنها 

البحرين.

مدفع اإلفطار.. 
تقليد رمضاني يقاوم المدنية
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[ اأثناء الوقت ال�شديد احلرارة خالل النهار، احر�ض على البقاء يف 

املناطق الباردة »داخل املنازل اأو يف الظل« و على احلد من الن�شاط البدين 

على قدر الإمكان وذلك لتجنب ح�شول جفاف اجل�شم.

اإذا كنت تعاين من زيادة يف الوزن، فاإن رم�شان فر�شة ممتازة   ]

لفقدان الوزن عن طريق زيادة التمارين الريا�شية وتقليل كمية الطعام 

املتناولة.

اإذ  التمدد  امل�شي و  [ ين�شح للجميع مبمار�شة متارين خفيفة مثل 

ت�شاعد الريا�شة والنظام الغذائي ال�شحي على التحكم بالوزن خالل �شهر 

رم�شان.

[ ان احلمية التي نتبعها يف �شهر رم�شان ل يجب ان تختلف عن 

حميتنا العادية ويجب ان تكون ب�شيطة قدر الإمكان. يجب ان تهدف اىل 

احلفاظ على وزن �شحي من حيث ان ل يزيد او ينق�ض الوزن ال يف حالة 

الوزن الزائد.

القليل  باللنب  اأو  بالتمر  اإبداأ  الإفطار.  عند  بالأكل  الإفراط  جتنب   ]

احل�شاء  بتناول  با�شر  الطبيعي.  الفاكهة  ع�شري  اأو  املاء  اأو  الد�شم 

واملعجنات ال�شحية فاإنك بعد فرتة طويلة من ال�شيام، حتتاج اإىل زيادة 

معدل ال�شوائل وم�شتوى ال�شكر يف الدم تدريجياً.

[ خالل �شاعات امل�شاء الأوىل، تناول ع�شاء �شحي 

ب�شعة  �شرب  من  وتاأكد  معتدلة،  بكميات  ومتوازن 

اأكواب من ال�شوائل.

[ خالل �شاعات امل�شاء و عند ال�شحور، 

وامل�شروبات  والقهوة  ال�شاي  �شرب  قاوم 

الذي  الكافيني  على  حتتوي  لنها  الغازية 

يزيد احلاجة اىل التبول م�شببا خ�شارة اجل�شم للمعادن والمالح املهمة.

الزيارات  ازدياد  مع  رم�شان  �شهر  خالل  احللوى  تناول  يكرث   ]

والتجمعات العائلية. ا�شتبدل احللويات وال�شوكولتة بالفواكه الطازجة 

واملك�شرات النيئة الكرث �شحية. 

النوم. مل�شاعدتك على قيا�ض  املاء قبل وقت  اأكواب من  ا�شرب 8   ]

كمية املياه ميكن ا�شتخدام زجاجة مياه واإعادة ملئها.

[ ا�شت�شر طبيبك عن املكمالت الغذائية اأو الفيتامينات املنا�شبة لك.

[ جتنب الأطعمة املقلية و الدهنية والأطعمة احلارة جداً والأغذية 

التي حتتوي على الكثري من ال�شكر مثل احللويات لأنها ميكن اأن ت�شبب 

م�شاكل �شحية مثل ع�شر اله�شم وحرقه املعدة ، وم�شاكل الوزن.

[ نظراً ل�شاعات ال�شيام الطويلة، ينبغي اأن تختار ›الكربوهيدرات 

اأو الأطعمة البطيئة اله�شم عند ال�شحور التي ت�شعرك بال�شبع  املعقدة‹ 

هذه  وجند  النهار.  خالل  باجلوع  ال�شعور  من  يخفف  مما  اأطول  لوقت 

التي حتتوي على احلبوب والبذور  الأطعمة  املعقدة يف  الكربوهيدرات 

مثل القمح، ال�شوفان، الفا�شوليا والعد�ض والأرز ال�شمر.

نصائح تعينك على
صيام خال من المتاعب الصحية 

بعد اأيام قليلة يطل علينا �ضهر رم�ضان املبارك وخالله �ضوف تطراأ تغريات على

ج�ضمك ب�ضبب طول فرتة ال�ضيام وتبدل عاداتك الغذائية، ولتفادي امل�ضكالت ال�ضحية واملتاعب التي حت�ضل نتيجة لذلك نقدم 

لك بع�ض الن�ضائح التي �ضوف ت�ضاعدك على التكيف مع هذه التغريات واحلفاظ على �ضحة بدنية ونف�ضية جيدة .
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ل�شهر  ان  عاما(   70( �شلمان حممد  اجلد  يوؤكد  حيث 

خا�شة  نكهة  البحرين  مملكة  يف  قدميا  الكرمي  رم�شان 

ذاكرة  من  ان متحى  تن�شى ول ميكن  ل  وذكريات جميلة 

عادات  املا�شي  يف  ال�شهر  هذا  لقدوم  كان  حيث  املرء، 

وطقو�ض معينة وال�شتعداد ل�شتقبال هذا ال�شيف الكرمي 

احلب  دق  يف  متعاونات  الن�شاء  تبداأ  حيث  مبكرا  يبداأ 

اليدوية، وت�شفري  باملطحنة  البيوت  اأمام  الدقيق«  »طحن 

�شغارا  اجلميع  ان  كما  رم�شان  يف  ل�شتخدامها  القدور 

وكبارا كانوا ي�شعرون بفرح غامر و�شعادة ل تو�شف مع 

من خالل  ل�شتقباله  انف�شهم  ويعدون  ال�شهر  هذا  اقرتاب 

جتهيز البيوت والتزود باملواد اخلا�شة به.

الدراريس وتالوة القرآن 
من  عدد  وجود  كذلك  ان�شى  ان  ميكن  ل  وي�شيف 

ال�شهر  طوال  القراآن  بتالوة  يقومون  الذين  الدراري�ض 

القراآن كثريا  النا�ض منهم ويتلون معهم  الف�شيل ويتعلم 

يف هذا ال�شهر الف�شيل، حيث بعد �شالة الع�شاء والرتاويح 

من  قريب  وقت  حتى  القراآن  قراءة  يف  الدراري�ض  يبداأ 

ال�شحور.

مالمح  ابرز  من  كان  الأفطار«  »مدفع  ان  ويوؤكد 

والعائالت  الطفال  اعتاد  حيث  املا�شي  يف  رم�شان 

انتظاره جمتمعني من اجل ان يلتفوا حول مائدة رم�شان 

ال�شهية وتناول الكالت ال�شعبية التي قل تواجدها اليوم 

والهري�ض  والبالليط  الرثيد  مثل  الرم�شانية  ال�شفرة  يف 

واجلري�ض واخلبي�شة وكل اأنواع التمور.

الصيام في الحر
اأما اجلد ح�شني عبدالهادي )88 عاما( فيوؤكد ان رم�شان 

قبل �شنوات عديدة م�شت ياأتي يف احلر »القي�ض« ال�شديد 

وكان النا�ض اآنذاك يذهبون اإىل امل�شايف، منوها كذلك بان 

يف  وال�شباب  الطفال  قبل  من  ال�شعبية  اللعاب  ممار�شة 

ال�شعكري واخل�شي�شة وظاللوه  والطرقات ومنها  الحياء 

فلم تكن الأجهزة التلفزيونية منت�شرة اآنذاك.

وي�شري اىل عادة تبادل الأطباق الرم�شانية التي قلت 

وتريتها يف الحياء ويف اماكن اخرى انعدمت خا�شة يف 

وقلة  البع�ض  بع�شهم  عن  النا�ض  وابتعاد  اجلديدة  املدن 

التزاور فيما بينهم والن�شغال بالمور احلياتية.

يف  توجد  كانت  الرم�شانية  الغبقات  ان  ويو�شح 

املا�شي اي�شا لكنها كانت بطابع خمتلف وخا�ض جدا حيث 

وليلة  ال�شايف،  وال�شمك  »املحمر«  وتناول  الولئم  تقام 

الأزياء  مرتدين  الأطفال  يخرج  رم�شان  �شهر  من  الن�شف 

»القرقاعون« من  امللونة  الأكيا�ض  ال�شعبية وهم يحملون 

البيوت وهناك �شباب يحملون الدفوف والطبول وجم�شما 

على �شكل فر�ض مغطى بالأقم�شة امللونة ي�شمى »الفري�شة« 

ال�شعبية  الأهازيج  مرددين  البيوت  بني  ما  وهم يطوفون 

الرم�شانية. 

نحن لفرجان لول
اأما احلاج �شيد علي �شيد ح�شني )92 عاما( في�شري اىل 

الهل  بالتوا�شل بني  املا�شي يت�شم  الف�شيل يف  ال�شهر  ان 

�شالة  بعد  الزيارات  طريق  عن  وال�شدقاء  وال�شحاب 

وارتياد  مكثف  ب�شكل  الن�شاء  اأو  للرجال  �شواء  الرتاويح 

ال�شن وال�شباب، منوها  ال�شعبية خا�شة من كبار  املقاهي 

كذلك على وجود امل�شحر الذي يجول يف احلي حامال طبلة 

ب�شحبة جمموعة من ال�شباب يتكفل يف الليايل الرم�شانية 

الهايل  مناداة  بغر�ض  والزقة  الفرجان  بني  بالتطبيل 

لال�شتيقاظ وتناول طعام ال�شحور.

مبينا ان رم�شان الم�ض كان كل �شيء به له قيمة حيث 

والبت�شامة  ال�شعادة  ال  جتد  ول  النفو�ض  فيه  تت�شافى 

مر�شومة على �شفاه اجلميع فالأطفال يعربون عن فرحتهم 

وهم  ال�شيقة  الحياء  بالرك�ض يف  الف�شيل  ال�شهر  بقدوم 

يا  رم�شان..  يا  اهلل  »حياك  ال�شعبية  الكلمات  يرددون 

بوالقرع والبيديان«.

يحن  اجلميع  قائال:  تفا�شيله  بكل  رم�شان  ويتذكر 

الكثرية  واملعاين  وعفويته  ب�شاطته  حيث  لول  لرم�شان 

التي يحملها والتي ل جتد لها اثرا يف جيل هذه الأيام.

الهالل  وروؤية  لتحري  القرية  كبار  اجتماع  ومنها 

فاإذا ثبت ينت�شر الأطفال يف الأحياء معلنني �شيام ال�شهر 

الف�شيل وكنا ن�شتقبل هذا ال�شهر الكرمي بالدعاء والتهليل 

وقراءة القراآن وكل جار يدعو جاره الخر اإىل الإفطار معه 

يف بيته.

أبرز مالمحه المسحر و»المحمر« وتصفير القدور

كتبت - فاطمة �ضلمان:

اأجمع عدد من الآباء والأجداد ان رم�ضان الم�ض يختلف كليا عن رم�ضان اليوم حيث يف املا�ضي 

كان لل�ضهر الف�ضيل طابع خا�ض ونكهة فريدة ورائحة ل تن�ضى بدءا من حتري الهالل وطقو�ض ا�ضتقبال 

ال�ضهر من دق احلب وت�ضفري القدور وانتهاء بتوديعه وتبادل الطباق الرم�ضانية وتالوة القراآن وارتياد 

املجال�ض واملقاهي الرم�ضانية يف احلي وممار�ضة اللعاب ال�ضعبية و�ضلة الرحم..

التقينا بعدد من الجداد ليحدثونا عن ذكريات رم�ضان »لول« وال�ضور القدمية التي يحملونها يف 

ذاكرتهم عن هذا ال�ضهر الف�ضيل من عادات وتقاليد ومالمح ل ميكن ن�ضيانها..

»آباء وأجداد«... لرمضان األمس نكهة 
خاصة وذكريات جميلة ال تنسى 
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»الإ�شفنج«  �شناعة  جمال  يف  رائدة  الراقية  املفرو�شات  تعترب 

و»املراتب« و»املخدات« الطبية يف البحرين. فقد مت افتتاح امل�شنع يف 

العام 1990 وهو يعمل منذ ذلك احلني على �شناعة املنتجات ذات 

اجلودة العالية يف هذا املجال.

يعمل  الراقية،  املفرو�شات  تاأ�شي�ض  على  عام   23 مرور  وبعد 

القائمون على امل�شنع حاليا على تد�شني خط اإنتاج مراتب من نوع 

»�شربينغ« ذات املوا�شفات الطبية ومبختلف اأنواعها، ويتميز هذا 

الذي  الفقري  للعمود  واملرونة  الراحة  بتوفري  املراتب  من  النوع 

عادة ما يحتاج اإىل موا�شفات خا�شة للحفاظ على �شالمته.

�شابقة  طبية  ملنتجات  ا�شتكمال  اجلديد  الإنتاج  هذا  ويعترب 

الراقية  الراقية على �شناعتها، فاملفرو�شات  املفرو�شات  حر�شت 

اأي�شا ب�شناعة مراتب »ميموري« و»لتك�ض« الطبية ذات  تتميز 

اجلودة العالية التي ت�شاعد على توفري الراحة للعمود الفقري اأثناء النوم، 

وهذه الأنواع تالءم جميع الفئات العمرية.

وقد  الكبريه،  التجارية  وامل�شاريع  العمال  اأ�شحاب  احتياجات  وحتقيق 

املحدود  الدخل  ذوي  حاجات  ومنها  املختلفة  املجتمع  احياجات  اإىل  نظرنا 

واملقبلني على الزواج.

»املفار�ض« و»اللحف« وجميع  بانتاج  اأي�شا  امل�شنع يقوم  اأن  كما 

اأنواع »املخدات«.

الراقية يف عملية بيعها على طريقة اجلملة  املفرو�شات  وتعتمد 

والتجزئة، كما تقوم بتزويد حمالت بيع املفرو�شات بالتجزئة بكامل 

وم�شتلزمات  و»�شرا�شف«  و»خمدات«  »مراتب«  من  احتياجاتها 

بوكت  اإ�شربنك  مراتب  انتاج  خط  افتتاح  �شيتم  حالياً،  التنجيد، 

للعمود  واملرونة  الراحة  توفر  التي  انواعها،  مبختلف  الطبية، 

الفقري.

وهي على اأمت ال�شتعداد لتمويل املوؤ�ش�شات وال�شركات يف هذا 

املجال وباأ�شعار تناف�شية وجودة مثالية.

المفروشات الراقية... 23 عامًا من التميز

خط انتاج جديد لصناعة
المراتب الطبية من نوع »سبرينغ«
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يعترب الحتفال بليلة »القرقاعون« من اأهم الحتفالت الرم�شانية ال�شعبية يف مملكة البحرين ودول اخلليج العربى 

عموما، وهي اأهم املنا�شبات عند الأطفال يف ال�شهر الف�شيل.

وتعترب ليلة القرقاعون من الليايل التي يحييها البحرينيون وبقية دول جمل�ض 

رم�شان  �شهر  من  ع�شر  اخلام�ض  ليلة  الطفال  خروج  وهي  التعاون 

يف جمموعات يحملون اكيا�شا وطبول يجولون طلبا للقرقاعون وهو 

البيت  يدخلون  وحينما  جمفف  وتني  وحلويات  مك�شرات  عن  عبارة 

الطفال  يعرب  القرقاعون  البيت  اهل  يعطيهم  وعندما  بالغناء  يبداأون 

ال�شباب  اما  العادة  تقطعون  ل  عواده  من  ع�شاكم  بقولهم  �شكرهم  عن 

على  ي�شربون  البيوت  ويجولون  �شغرية  جمموعات  بحمل  فيقومون 

البيوت ويغنون ويعطونهم بع�ض املال والقرقاعون.

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

ُيو�شع بداخلها خليط من املك�شرات من النخيل والفول ال�شوداين »اجلوز 

والتني املجفف اإىل  جانب بع�ض احللويات«.

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

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

واخلليجية  البحرينية  والتقاليد  العادات  وح�شب  »قرقاعون«،  ُتنطق 

هنا  واملق�شود  الأ�شناف،  املتعدد  املخلوط  ال�شيء  تعني  القرقاعون  فاإن 

»املك�شرات«.

وفى هذه املنا�شبة، ما تكاد ال�شم�ض تغرب  يف منت�شف �شهر رم�شان 

حتى يتناول الأطفال اإفطارهم على َعَجل، ثم ياأخذون يف التجمع وال�شري 

يف احتفالية كبرية فى ال�شوراع حاملني حول اأعناقهم اأكيا�ض القرقاعون، 

مرددين اأهازيج القرقاعون واأنا�شيده ال�شعبية، ومن املميز للعب الأطفال 

يف هذه الليلة مرورهم على البيوت لتجميع املك�شرات واحللوى من اأهل 

الدار.

القرقاعون،  ليلة  فى  الأولد  اأهازيج  عن  البنات  اأنا�شيد  وتختلف 

اأن�شودة خا�شة هي »قرقاعون عادت عليكم يال�شيام ..عطونا  فللبنات 

اهلل يعطيكم بيت مكه يوديكم يا مكة يا املعمورة«.. اأما الأولد فريددون 

اأهزوجة ق�شرية جداًهي: »�شلم ولدهم يا اهلل.. خليه لأمه يا اهلل«،   يجيب 

املكده ويحطها بح�شن اإمه .. يا�شفيع الأمه«.

كذلك يتجمع البنات القرقاعون من البيوت املجاورة والقريبة من 

منازلهن فقط، اأما الأولد فيمتد ن�شاطهم اإىل خارج احلي الذي ي�شكنونه، 

بع�شهم وهم  مع  واللعب  الأخرى،  الأحياء  بالتجول يف  وي�شتمتعون 

يحتفلون بالقرقاعون

وتختلف ت�شمية من دولة خليجية لأخرى، ففي حني ت�شمى يف البحرين ليلة القرقاعون، ت�شمى 

يف الإمارات »حق الليلة« ويف عمان يطلق عليها »الَطلْبة«، ويف ال�شعودية والكويت »القرقيعان«، ويف قطر »الكرنكعوه«.

القرقاعون.. 
موروث شعبي يحتفل به األطفال 

في النصف من رمضان 
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عندما ندخل مكتباً ، منزلً ، اأو اأي مكان، اأكرث ما يلفت انتباهنا ديكور املكان، والورق املزرك�ض الذي تت�شح به اجلدران. 

اإنه الواجهة التي تغلف الأمكنة لذلك، نحن نبحر معكم اليوم مع حممد قنرب �شاحب معر�ض �شتاليون ليعرفنا على هذا 

العامل اجلميل. فتعالوا معنا نقراأ هذه ال�شطور:

[ يعترب معر�ضكم من الأ�ضماء الرائدة يف قطاع الديكور وورق اجلدران، حدثنا عن اهم املميزات التي تت�ضف بها منتجاتكم 

ومن اأين ت�ضتوردونها؟

- معر�ض �شتاليون اكت�شب �شمعة ممتازة يف جمال الديكور وورق اجلدران. هذا الأمر مل ياأت من فراغ. لقد حر�شنا 

منذ البداية على تكري�ض كامل جهودنا على انتقاء اأف�شل املنتجات واأرقاها 

واأوروبا،  كاأمريكا  اجلدران  وورق  الديكور  �شناعة  متقدمة يف  بلدان  من 

ف�شال عن ذلك كنا منذ اليوم الأول وحتى الآن حري�شني بالدرجة الأوىل 

على اختيار اأنواع متمايزة تتنا�شب مع خمتلف الأذواق، ولأننا نعرف جيداًَ 

تليق  بحرفية  الفن  هذا  مع  تعاملنا  فقد  ذاته  بحد  فناً  يعترب  الديكور  اأن 

بزبائننا الكرام.

[ ماهي الأنواع  التي يقبل النا�ض عليها يف الفرتة احلالية؟ هل هو الت�ضميم 

الكال�ضيكي او ال�ضرقي او احلديث؟

جميع  لرن�شي  جنتهد  نحن  خمتلفة.  النا�ض  اأذواق  تعلمون،  كما   -

الأذواق، ولذلك جتدون اأننا ن�شتورد خمتلف الت�شكيالت التي تلبي خمتلف 

الأذواق، اأما الت�شاميم التي حتظى باإقبال اأكرب فهو الكال�شيكي، لأنه يعك�ض 

املزاج العام ل�شريحة كبرية من النا�ض.

عرو�ض  معر�ضكم  لدى  هل  قريبا،  علينا  يطل  املبارك  رم�ضان  �ضهر   ]

ترويجية بهذه املنا�ضبة وهل ت�ضمل جميع اأنواع املعرو�ضات؟ 

الأ�شعار،  ومناف�شة يف  وا�شحاً  املبارك ي�شهد ن�شاطاً  - �شهر رم�شان 

كما اإنه اأحد الأ�شهر التي يقبل فيها النا�ض على الت�شوق. بالن�شبة ملعر�شنا 

فهو يعطي هذا ال�شهر خ�شو�شية تتالءم مع ميول النا�ض. ا�شتطيع القول 

اأننا متميزون بالعرو�ض اخلا�شة  التي ت�شتقطب الزبائن يف �شهر رم�شان، 

لذلك نحن ل نعتمد فقط على اخل�شومات اجلزئية واإمنا ت�شمل خ�شوماتنا 

جميع املعرو�شات.

[ من هم زبائن املحل، اأي الطبقات الجتماعية الأكرث اإقبال على ال�ضراء؟ 

وهل اأ�ضعار منتجاتكم يف متناول اجلميع؟ 

- هذا �شوؤال مهم. ا�شتطيع القول اإن زبائننا يتكونون من خمتلف فئات 

وطبقات املجتمع البحريني، اأما بالن�شبة لأ�شعارنا فهي تالئم اجلميع. نحن 

نعرف جيداً تفاوت امل�شتويات املادية، ولهذا ال�شبب حر�شنا على اأن تكون ب�شائعنا باأ�شعار منا�شبة لكل الزبائن، لأننا ل 

ن�شتهدف طبقة ونرتك اأخرى، وهنا ميكنني اجلزم اأننا معر�ض يتنا�شب مع خمتلف الفئات والطبقات وهذا اأمر ي�شعدنا 

لأننا نتعامل مع اجلميع.

[ هل هناك موا�ضم معينة يزداد فيها الإقبال على �ضراء ورق اجلدران؟

-  يف الواقع قد يكون �شهر رم�شان هو اأف�شل املوا�شم لبيع ورق اجلدران نظرا للمزاج العام لدى النا�ض برغبة التجديد 

اأذواقهم،  ونر�شي  متطلباتهم  نلبي  لأننا  جداً  �شعداء  ونكون  عام  كل  عمالئنا يف  مع  ال�شهر  بهذا  نحتفي  نحن  والتنوع، 

ومبنا�شبة �شهر رم�شان اأقول: كل عام واأنتم بخري ومبارك عليكم ال�شهر الف�شيل.
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أسعار معرض ستاليون للديكور وورق الجدران مالئمة لجميع الطبقات

التصماميم الكالسيكية
تتصدر المبيعات وشهر رمضان موسم البيع
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امل�شحر  كان 

�شهر  مظاهر  من 

املبارك  رم�شان 

يجوب  كان  حيث 

الأحياء  يف  الطرقات 

النا�ض  ليوقظ  ال�شعبية 

وهي  �شحورهم،  ليتناولو 

حمببة  رم�شانية  اجتماعية  عادة 

على  ال�شائمني  ت�شاعد  كانت  لأنها 

اليقظة يف الوقت املنا�شب لتهيئة وجبة 

ال�شحور.

يف  انقر�شت  قد  عادة  وهي  امل�شحر  وكان 

واأزقة  طرقات  يف  جتواله  خالل  يقف  احلايل  الوقت 

الأحياء القدمية على باب كل منزل وينادي كل رب بيت با�شمه وهو 

كما  �شحوره  لتناول  ال�شتيقاظ  على  ويحثه  طبلته  يقرع 

اهلل،  ر�شول  يا  حممد  اهلل  ال  اله  »ل   . يردد  كان 

قوم ت�شحر يا �شامي ل اله ال اهلل �شحور يا عباد 

اهلل«

امل�شحر  يقوم  املبارك  ال�شهر  ليايل  اأواخر  ويف 

بالطواف على البيوت يف النهار على عك�ض عادته 

حيث يقوم الأهايل باإعطائه بع�ض اأنواع الأطعمة تقديرا 

واأحيانا  الكرمي،  ال�شهر  خالل  وعمله  جلهده  وعرفانا 

كان يعطى مبلغا من املال واحللويات واملك�شرات.

ووجد امل�شحر يف معظم الدول العربية وبت�شميات 

يف  اأبوطبيلة  اأو  امل�شحر  اخلليج  يف  وي�شمى  خمتلفة 

الكويت وامل�شحراتي يف الدول العربية الأخرى وهو ظاهرة 

من ظواهر ال�شهر الكرمي الذي يعود تاريخه اىل مئات ال�شنني 

ب�شبب  حاليا  منتهية  �شبه  اجلميلة  العادة  هذه  واأ�شبحت 

املدنية احلديثة والتطور الذي حدث على املجتمعات العربية.

المسحر..
عادة رمضانية جميلة 

أنهتها المدنية الحديثة

عدد خاص بمناسبة 
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كتبت - يا�ضمني �ضاهني:

لأنه �ضهر الرحمة والغفران.. �ضهر اخلري والربكات.. ال�ضهر الذي تت�ضاعف فيه 

احل�ضنات.. فاننا نرى امل�ضلمني يف البحرين و�ضتى بقاع العامل يتهافتون خالله 

على م�ضاعدة اخوانهم املحتاجني واملعوزين اما عن طريق اخراج ال�ضدقات او 

تقدمي امل�ضاعدات العينية والنقدية.. ول تتوقف امل�ضاعدات على الفراد بل اجلمعيات 

وال�ضناديق اخلريية تتاأهب على قدم و�ضاق من اجل اي�ضال م�ضاعداتها للمحتاجني 

وفق امكانياتها املادية املتي�ضرة.

فها هي ت�ضتعد كعادتها �ضنويا لتقدمي كل ما بو�ضعها مل�ضاعدة ال�ضر املحتاجة 

امل�ضجلة لديها.. فمنها من يقوم بتوزيع »ال�ضلة الرم�ضانية« التي حتوي مواد 

غذائية خا�ضة بال�ضهر الف�ضيل.. ومنها من ت�ضرف كوبونات مالية.. واخرى تنظم 

م�ضاريع افطار �ضائم �ضواء يف امل�ضاجد او على منافذ بع�ض الطرقات عن طريق 

تقدمي وجبات �ضريعة وجاهزة للتقليل من �ضرعة ال�ضائم اأثناء قيادته ال�ضيارة يف 

وقت الفطار.. اذ ان تلك الوجبة قد ت�ضاهم يف »تبليل عروق ال�ضائم« حلني و�ضوله 

اىل املنزل.. ول تتوقف ان�ضطة وبرامج اجلمعيات اخلريية عند تلك امل�ضاعدات بل 

تتعداها اىل امور اكرث نتعرف عليها يف املو�ضوع التايل..

ألنه شهر الرحمة والغفران.. تتضاعف فيه الخيرات:

الجمعيات الخيرية
تتسابق لتقديم العون للمحتاجين 

في�ضل املري�ضالح عبداهلل
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املدير 

للجمعية  التنفيذي 

ا�شتعدادات  ان  على  يوؤكد  املري  في�شل  عراد  يف  ال�شالمية 

الكرمي  رم�شان  �شهر  قبل  تبداأ  ما  وعادة  ومتنوعة  كثرية  اجلمعية 

عن طريق تنظيم �شوق �شعبي �شنوي من املزمع عقده يف 27-26 

من ال�شهر اجلاري بهدف جمع التربعات واملعونات لل�شهر الف�شيل. 

وي�شري اىل بع�ض الربامج الدينية التي تقوم بها اجلمعية خالل 

م�شروع  �شنوي  ب�شكل  تنظم  اجلمعية  ان  اىل  لفتا  الف�شيل،  ال�شهر 

املنامة، اجلفري  املحرق، عراد، احلد،  افطار �شائم يف 7 م�شاجد يف 

والرفاع وتوفر خاللها 1500 وجبة يوميا توزع على مرتادي هذه 

امل�شاجد.

خدمة إفطار صائم 
 1800 على  الرم�شانية  ال�شلة  توزع  اجلمعية  ان  اىل  وينوه 

ال�شهر  من  ايام  ع�شرة  قبل  اجلمعية  يف  م�شجلة  حمتاجة  ا�شرة 

ان  اىل  م�شريا  ال�شهر،  منت�شف  توزيعها حتى  وت�شتمر يف  الف�شيل 

بع�ض ال�شر ت�شتلم كوبونات م�شرتيات ترتاوح قيمتها من 20 اىل 

50 دينارا وهي الأ�شر التي مل حت�شل على ال�شلة الرم�شانية، ا�شافة 

اىل جتهيزات العيد. 

متنوعة  وان�شطة  برامج  املحرق  �شباب  مركز  يرعى  من جهته، 

�شبابية متطوعة  بايدي  املركز  يدير  الف�شيل حيث  لل�شهر  ا�شتعدادا 

وال�شوارع  الطرقات  يف  املنافذ  عرب  �شائم«  افطار  »خدمة  م�شروع 

الرئي�شية ملحافظة املحرق، حيث يتم فيها توزيع الوجبة على املارة 

وال�شائقني قبل 5 دقائق من الفطار بهدف امل�شاهمة يف تقليل �شرعة 

ال�شائم عند وقت الذان. 

وحول امل�شروع يقول رئي�ض املركز احمد جمعة الغريب »اعتدنا 

والتقاطعات  الطرقات  عند  �شنويا  لل�شائمني  اخلدمة  هذه  تقدمي 

املناطق  بع�ض  اىل  م�شريا  ال�شنية،  الوقاف  ادارة  مع  بالتعاون 

للقادمني  الدويل  البحرين  الفطار وهي مطار  توزيع  فيها  يتم  التي 

واملغادرين، تقاطعات قاليل، احلد، ج�شر ال�شيخ خليفة ودوحة عراد 

ا�شافة اىل نادي املحرق  الفطار يف قلعة عراد،  وبالقرب من مدفع 

الوجبات  املنامة، لفتا اىل ان عدد  وعند ج�شر املحرق للقادمني من 

التي توزع يوميا ت�شل اىل 500 وجبة.

بع�ض  تنظم  بل  ذلك  عند  اجلمعية  ن�شاط  يقف  »ول  ويتابع 

الفعاليات والدورات الريا�شية مثل دورة كرة الطائرة بهدف ت�شجيع 

ال�شباب على النخراط يف الربامج املفيدة والبتعاد قدر امل�شتطاع عن 

بع�ض ال�شلوكيات غري املحببة يف �شهر رم�شان«.

زيارات ميدانية لألسر المحتاجة

عن  يتحدث  القيدوم  اخلريية جعفر  ال�شقية  رئي�ض جمعية  اأما 

برامج اجلمعية قائال »نقدم م�شاعدات عينية ومالية خلم�شني ا�شرة 

جة  حمتا

اهل  من  ي�شلنا  ما  ح�شب 

ال�شلة اخلري«،  م�شاعدات  تقدم  اجلمعية  ان  اىل  لفتا 

الرم�شانية وذبائح اللحوم على بع�ض ال�شر املعوزة.

وي�شري اىل ان اجلمعية تقوم بزيارات ميدانية من باب التوا�شل 

كما  ال�شن  وكبار  واملعاقني  املحتاجة  ال�شر  من  لعدد  الجتماعي 

بع�ض  تعاون  على  مثنيا  املر�شى،  اىل  امل�شاعدات  بع�ض  تقدمي  يتم 

ال�شركات واهل اخلري يف توفري الدعم املادي والعيني اىل اجلمعية.

كوبونات وجبات جاهزة

فيما يقول �شالح عبداهلل ابراهيم رئي�ض جمعية الح�شان اخلريية 

ومقرها »مدينة عي�شى« ان اجلمعية تقوم مب�شروع افطار �شائم يف 

املختلفة،  الرم�شانية  الوجبات  تقدم  حيث  �شنويا  امل�شاجد  من  عدد 

ا�شافة اىل تفطري بع�ض ال�شر املحتاجة يف البيوت عن طريق توزيع 

كوبونات �شراء من املطاعم يوميا مبعدل كوبون لكل فرد. 

ويلفت اىل ان عدد ال�شر املحتاجة وامل�شجلة يف اجلمعية ت�شل 

اىل 556 ا�شرة وهو عدد كبري ل ميكن للجمعية ان تغطيه بالكامل 

خالل هذا ال�شهر ولكنها تقوم بقدر امل�شتطاع مب�شاعدة ال�شر ال�شد 

حاجة اىل امل�شاعدة ح�شب تعبريه.

كما توزع اجلمعية كوبونات �شراء مواد غذائية ترتاوح ا�شعارها 

على  ال�شرة، عالوة  افراد  عدد  دينارا ح�شب  و 30  و 20  من 10 

ك�شوة العيد وهي مبالغ نقدية وزكاة الفطر وهي عبارة عن اكيا�ض 

رز، ويتم توزيع بع�ض اجلوائز املالية واملكافاآت العينية على حفظة 

القران يف اجلمعية خالل ال�شهر الكرمي. 

»كدوع العيد« تكريمًا لكبار السن

اإبراهيم الدقاق رئي�ض جمعية كرباباد اخلريية الجتماعية ي�شري 

اىل ان اجلمعية توزع ال�شلة الرم�شانية مثلها مثل باقي اجلمعيات 

اخلريية على 40 ا�شرة حمتاجة يف القرية اما ما يفي�ض من تربعات 

مع  بالتعاون  املجاورة  القرى  من  ال�شر  بع�ض  على  توزيعها  فيتم 

اجلمعيات الخرى. 

البحرين  بنك  واىل  بتلكو  �شركة  اىل  اجلزيل  بال�شكر  ويتقدم 

الوطني على تربعاتهم ال�شخية للجمعية خالل ال�شهر الكرمي، مبينا 

عن  املدار�ض  وافتتاح  العيد  ك�شوة  م�شاعدات  توزع  اجلمعية  ان 

املدار�ض واحلقيبة  طريق توزيع كوبونات �شراء مالب�ض وحاجيات 

املدر�شية. 

بع�ض  على  العيد«  »كدوع  �شلة  بتوزيع  اجلمعية  تقوم  كما 

العوائل املحتاجة وعلى بع�ض كبار ال�شن »من غري املحتاجني ماديا« 

املتربعني  جميع  �شاكرا  وملكانتهم،  لهم  واحرتاما  تقديرا  القرية  يف 

للجمعية ومقدرا لهل اخلري م�شاعداتهم يف هذا ال�شهر الف�شيل.

ألنه شهر الرحمة والغفران.. تتضاعف فيه الخيرات:

الجمعيات الخيرية
تتسابق لتقديم العون للمحتاجين 
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باقة  العالم  �شوؤون  لهيئة  والتلفزيونية  الذاعية  الرباجمية  اخلارطة  تت�شمن 

مبا يتنا�شب 
ح لتلبية رغبات واذواق امل�شاهد وامل�شتمع 

متنوعة من الربامج التي تطم

والأجواء الروحانية واملميزة ل�شهر رم�شان املبارك.

البحرين يف موؤمتر �شحفي  الإنتاج بتلفزيون  الذوادي رئي�ض  وليد 
فقد حتدث 

اأقامته الهيئة حول الربامج املقدمة لهذا العام والتي تعد الأكرب والأ�شخم �شواء من 

جهة الربامج التي تقدم على الهواء مبا�شرة اأو الربامج امل�شجلة اأو برنامج امل�شابقة 

الرئي�شية، وا�شتعر�ض يف حديثه امل�شابقة الرئي�شية الكربى »كل احلال والزين« التي 

علي  الفنان  وهم  طفا�ض  �شوالف  م�شل�شل  �شخ�شيات  مرة  ولأول  بتقدميها  �شيقوم 

الغرير وخليل الرميثي حيث �شيتم تقدمي امل�شابقة ب�شكل كوميدي.

فتحدث  »برايحنا«  املحلي  امل�شل�شل  وهو  الثاين  ال�شخم  الإنتاج  بخ�شو�ض  اأما 

عنه كل من مرمي زميان رئي�شة الدراما بالهيئة التي اأكدت اأن هذا امل�شل�شل قد اأعاد 

اإىل الرتاث ويقدم هذا امل�شل�شل من خالل حلقات منف�شلة يتنوع  الدراما البحرينية 

طرحها ما بني الكوميدي واجلاد.

من جانبه قال اأحمد جا�شم مدير الإنتاج اإن هذا امل�شل�شل يحتوي على 125 ممثال 

اأن ي�شارك اأكرب عدد  منفذ العمل ال�شيد عبدالرحمن املال 
بحرينيا حيث حاول منتج 

ممكن من فناين وفنانات البحرين.

برنامج  مب�شطا حول  �شرحا  النتاج  ق�شم  امل�شوؤولة يف  فاطمة طالب  قدمت  ثم 

رم�شان  �شهر  طيلة  الطبخات  اأنواع  خمتلف  يقدم  الذي  خليجي«  »مطبخنا  الطبخ 

الربنامج  يقدم  �شوف  اآخر 6 حلقات  البحرين واخلليج، ويف  اأ�شهر طباخي  بايدي 

جميع الطبخات اخلا�شة بعيد الفطر اخلا�شة بالبحرين ودول اخلليج.

وحتدث املعد اأمني ال�شائغ عن برنامج »ذكريات الدراما البحرينية« التي �شتعيد 

اإعادة  خالل  من  ال�شابق  يف  ال�شا�شة  على  البحرين  تلفزيون  قدمه  ما  كل  ذكريات 

ال�شيخ  اأحمد  املخرج  قدم  دقائق، كما  الع�شر  تتجاوز  الأعمال يف مدة ل  تلك  عر�ض 

يف  املواقف  بع�ض  يقدم  الذي  علينه«  »خف  الكوميدي  الربنامج  عن  مب�شطة  فكرة 

قالب كوميدي �شيفاجئ اجلمهور. وحول الربنامج ال�شهري »باب البحرين« فقد ذكر 

و�شيحمل  وجديد  خمتلف  ب�شكل  �شيظهر  الربنامج  اإن  الربنامج  م�شرف  اأحمد  اأنور 

والثقافية  الجتماعية  الفعاليات  كل  بتغطية  و�شيعنى  »ديرتنا«  هو  جديدا  ا�شما 

والرم�شانية اليومية خالل �شهر رم�شان والربنامج من تقدمي مرمي اأنور اأحمد.

الريا�شية برامج  القناة  اأ�شتعر�ض فواز �شم�شان رئي�ض  الريا�شي  ويف اجلانب 

الأوىل  للمرة  يقدم  الذي  منها اجلديد  برامج رم�شانية خمتلفة،  ذاكرا خم�شة  القناة 

ريا�شية  جمال�ض  الربامج  هذه  ومن  رم�شان  �شهر  كل  ي�شتمر  الذي  القدمي  ومنها 

وكامريا ريا�شية، كما �شيكون هناك برنامج ترفيهي كوميدي من تقدمي املذيع خالد 

العجمي الذي �شيقوم بدور احلكم للريا�شيني الذين �شيقومون بالطهي باإ�شراف اأمهر 

الطباخني. 

الربامج  من  الغالبة  الن�شبة  اإن  الربامج  رئي�ض  دروي�ض  حممد  قال  جهته  من 

�شتكون بحرينية اما بالن�شبة للمحيط اخلليجي فقد مت اختيار بع�ض الربامج اخلليجية كامل�شل�شل الإماراتي »لولو ومرجان2« وامل�شل�شل الديني 

»ق�ش�ض الن�شاء يف القراآن« مبينا انه مازالت املفاو�شات جارية حول عرو�ض اأخرى. وحول برامج اذاعة البحرين حتدث يون�ض �شلمان مدير الذاعة 

ت التلفزيونية والإذاعية بالإ�شافة اىل خمرجي ومعدي ومقدمي الربامج فاأو�شح 
يف موؤمتر �شحفي عقدته الهيئة وحتدث فيه اي�شا روؤ�شاء القنوا

الخارطة البرامجية لهيئة اإلعالم في رمضان 

»برايحنا« يعيد الدراما البحرينية إلى التراث 
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ان برامج قناة الربنامج العام 102،3 �شيقدم امل�شل�شل ال�شعبي »اأم �شحنون« يف 

جزئه الثالث، وهو من تاأليف اأ�شامة املاجد واإخراج حممد عتيق ومن متثيل نخبة 

من جنوم فناين البحرين ومنهم الفنانة هدى �شلطان واحمد مبارك ومبارك خمي�ض، 

الفنانة  وكتابة  اإعداد  من  بحرينية«  »حزاوي  ال�شعبي  امل�شل�شل  الذاعة  تقدم  كما 

عبدالنا�شر النعار ومن بطولة نخبة من جنوم البحرين 
اأحالم حممد ومن اإخراج 

منهم الفنانة اأحالم حممد وغادة الفيحاين واإبراهيم البنكي و�شلوى بخيت وماجدة 

�شلطان ويو�شف بوهلول.

كما حتدث يف املوؤمتر ال�شحفي املذيع علي القطان عن برنامج »�شوالف جحا« 

الذي يطرح نوادر جحا الفكاهية، وبرنامج »الالتري« الذي �شيبث على اإذاعة بحرين 

الأ�شيل،  البحريني  بالرتاث  الأجيال  تعرف  �شعبية  م�شابقة  وهي   ،93،3 اإف.اإم. 

الرتاثية  املناطق وال�شخ�شيات والأدوات والأغرا�ض  اأ�شئلتها تراثية تتناول  جميع 

والأ�شعار واملواقف واحلكايات القدمية، كما اأن للريا�شيني ن�شيبا حيث �شيتم تقدمي 

الربنامج الريا�شي »�شوالف يف الريا�شة« من تقدمي حممد لوري ويو�شف خريي 

و  »فواني�ض«  كربنامج  الدينية  للربامج  بالإ�شافة  ال�شوملي،  عبداهلل  اإخراج  ومن 

�شهر  بالتلفزيون عن خطة  قناة 55  رئي�شة  اأحمد  عهدية  كما حتدثت  »ف�شائل«.  

رم�شان فذكرت اأن القناة �شتعر�ض برامج حملية باللغة الإجنليزية من بينها برامج 

�شيا�شية واجتماعية واقت�شادية ودينية وطهي �شمن اإطار دورة الربامج اجلديدة، 

هندي  م�شل�شل  مرة  لأول  �شتعر�ض  التي  الرم�شانية  الربامج  بني  ومن 

اإىل  بالإ�شافة  الإجنليزية،  اللغة  اإىل  مرتجم 

الكوميدي  وامل�شل�شل  اليومية  الأجنبية  الأفالم 

ال�شبعيني ال�شهري »مايند يور لنغوج«. 

اما على �شعيد الربامج املحلية تقول عهدية: 

كت�شن«  ذا  اإن  بي  اآي  »يف  برنامج  �شيعر�ض 

املجتمع،  ال�شخ�شيات يف  الذي ي�شت�شيف كبار 

واقت�شاديون  و�شيا�شيون  �شفراء  بينهم  من 

ر�شمي  غري  خفيف  اإطار  يف  ال�شوء  و�شي�شلط 

ال�شوء على حياتهم اخلا�شة وهواياتهم واآرائهم 

يقومون  وهم  ال�شاحة  على  الهامة  الق�شايا  يف 

بتح�شري اأطباقهم املف�شلة يف املطبخ.

برنامج  الدينية  الربامج  جمموعة  وت�شم 

الذين  الأجانب  ق�ش�ض  يروي  الذي  »اأ�شلمت« 

يقدم  حني  يف  البحرين،  يف  اإ�شالمهم  اأعلنوا 

برنامج »فكر للحظة« الذي يقوم عليه جمموعة 

التنفيذ 
من ال�شباب الع�شريني بدءا من الفكرة اإىل 

ويتميز باملفهوم الديني الجتماعي الذي ين�ض 

�شبابية،  نظر  املعاملة« من وجهة  »الدين  على 

يعده  والذي  احلبيب«  »اإ�شالمنا  برنامج  اأما 

في�شور  ال�شباب،  من  جمموعة  اأي�شا  ويقدمه 

الإ�شالم كدين مينح اجلميع فر�شة التعاي�ض يف 

�شالم واأمان.

وت�شيف رئي�شة القناة الثانية اأن لل�شغار 

اأي�شا ن�شيبا من الربامج الرم�شانية اجلديدة، 

الإفطار،  قبل  يوميا  »عائ�شة«  بـ  يلتقون  حيث 

وهو برنامج يغطي معظم جوانب حياة الطفل 

مثل هذه  اأن  متنوع، وذكرت  �شيق  اأ�شلوب  يف 

مواهب  لكت�شاف  الفر�شة  لنا  تتيح  الربامج 

تلفزيونية واعدة ميكن ا�شتثمارها ب�شكل جيد 

يف امل�شتقبل، ليكونوا وجوها اإعالمية م�شرفة. 

ياأتي  الأ�شبوعية  الربامج  �شعيد  وعلى 

تغطيات  يقدم  الذي  اإد�شن«  »رم�شان  برنامج 

للفعاليات الرم�شانية مثل املجال�ض والغبقات 

والحتفالت.
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كتبت - رباب اأحمد: 

�ضهر رم�ضان هو �ضهر 

للعبادة والطاعات وتعم فيه 

الأجواء الروحانية التي تقرب 

العبد من ربه اأكرث، وتكرث 

�ضلة الأرحام، فهي جزء من 

تعاليم الدين الإ�ضالمي والتي 

يحر�ض امل�ضلمون عليها. 

كما اأن ال�ضهر الف�ضيل يت�ضم 

بكل هذه الأجواء الدينية 

فانه اأي�ضاً يت�ضم بالأجواء 

ال�ضعبية واأطباقه اخلا�ضة، 

لذا فاإن الإعداد لهذه ال�ضفرة 

الرم�ضانية املميزة غالباً ما 

يكون قبل الإعالن عن هالل 

ال�ضهر مبدة اأ�ضبوع اإىل 

اأ�ضبوعني واأكرث لدى بع�ض 

العائالت. 

السفرة 
الرمضانية 

متنوعة 
وغنية
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الثريد
وهــو مـــن الــوجــبـــات 

الرم�شانية امل�شهورة، التي يتم 

تناولها عند الفطور وهو طبق 

ويعتمد  الغذائية،  قيمته  يف  غني 

على اللحم او الدجاج يف حت�شريه 

واحيانا اجلمربي.

غذائية  وجبة  الرثيد  وي�شبح 

جمموعة  ا�شتخدام  مت  اذا  متكاملة 

متنوعة من اخل�شروات مثل البامية 

والطماطم  والبطاط�ض  والكو�شة 

وغريها، كما ميكن اإ�شافة الباذجنان 

يرفع  وهذا  الرثيد،  اإىل  واللوبيا 

كبري،  ب�شكل  الغذائية  القيمة  من 

وتنفع هذه الطريق ب�شفة خا�شة 

اللحم  اأو  الدجاج  كمية  كانت  اإذا 

امل�شتخدمة فيه قليلة.

الهريس
رم�شان،  �شهر  يف  املتناولة  ال�شعبية  الأكالت  اأكرث  من 

ويتكون الهري�ض من حبوب القمح املهرو�ض مع اللحم وي�شوى ال�شطح 

بقليل من ال�شمن احليواين، وتتوقف القيمة الغذائية للهري�ض على كمية 

ويف  فوقه،  املو�شوع  احليواين  ال�شمن  مقدار  وكذلك  امل�شتخدمة  اللحم 

الآونة الأخرية بداأت الأ�شر بالتفنن يف حت�شري الهري�ض باإ�شافة الطماطم 

والروب اإليه، وهذا يرفع من قيمته الغذائية ب�شكل كبري.

وملا زادت كمية اللحم ارتفعت القيمة الغذائية للهري�ض.

المضروبة
ومن بني الأطباق ال�شعبية البحرينية والتي تقدم يف �شهر رم�شان 

طبق  الدارجة  اللهجة  ح�شب  »الفطور«  اأو  الإفطار  مائدة  على  املبارك 

اأكلة �شعبية قوامها الطحني وال�شمك اململح »املاحلة«  »امل�شروبة« وهي 

حيث يوؤخذ ال�شمك اململح ويغ�شل ثم يو�شع يف املاء الذي يغلي على النار 

اخلليط  على  الطحني  ي�شب  ثم  معها  ويقلب  البهارات  اإليه  ت�شاف  ثم   ،

ثم  الدهن  من  قليل  اإليه  في�شاف  متما�شكاً  ين�شج وي�شبح  ويقلب حتى 

يو�شع يف اأطباق م�شطحة وي�شوى بطريقة جميلة. 

الخنفروش
تكلف  وكانت  اللذيذة  ال�شعبية  احللويات  من  وهو  و»اخلنفرو�ض« 

ال�شيء الكثري قبل ع�شر البرتول، ولذلك كان يقت�شر عملها على املنا�شبات 

اخلا�شة باأن تعمل للعري�ض يف ليلة زفافه ، اأو للعزيز الذي يعود بعد 

�شفر طويل، وتكمن تكلفته يف ندرة البي�ض يف ذلك الوقت، حيث ل يوجد 

اإل البي�ض املحلي الذي يكون غايل الثمن. واخلنفرو�ض اأكلة �شعبية قوامها 

الطحني الذي ي�شرب بالبي�ض وال�شكر، وقد كان ي�شتعمل الأرز بدلً من 

الطحني حيث يغ�شل ويو�شع يف ال�شم�ض ثم يطحن حتى ي�شبح ناعماً 

جداً. ويك�شر البي�ض يف القدر وي�شاف اإليه الهيل والزعفران وماء الورد 

الطحني  ي�شاف  ثم  معاً  وي�شرب 

ثم  ال�شابق،  اخلليط  مع  وي�شرب 

ويرتك  اخلمرية،  من  قليل  ي�شاف 

املخلوط يختمر ثم يقطع اإىل دوائر 

ثم تقطع الدوائر على �شكل مثلثات 

وتو�شع يف ال�شمن املغلي على نار 

خفيفة حتى يحمر ويقدم لالأكل.

الكستر والمهلبية 
املف�شلة  احللويات  من 

تت�شابه  تكاد  و  رم�شان،  يف 

الغذائية،  وقيمتهما  مكوناتهما 

الأرز   ن�شا  من  الك�شرت  فيتكون 

وي�شاف  وال�شكر  احلليب 

واملنكهات  اللوان  بع�ض  اإليها 

ال�شناعية. وتعتمد القيمة الغذائية 

لهذين الغذائيني على كمية احلليب 

امل�شتعملة يف حت�شريها و هي غالباً 

ما تكون منا�شبة.

الك�شرت  من  كل  ويحتوي 

من  جيدة  مقادير  على  واملهلبية 

ويلعبان  »اأ«،  وفيتاميت  والدهون  والكال�شيوم  والن�شويات  الربوتني 

حالياً يف الأ�شواق بعدة نكهات مثل الفراولة والفانيال.

ي�شلحان  فاإنهما  واملهلبية  الك�شرت  اإىل  الطازجة  الفواكه  وبا�شافة 

من  ترفع  الفواكه  اإ�شافة  لأن  وذلك  املراهقني،  بخا�شة  الأعمار  جلميع 

قيمتهما الغذائية ل �شيما يف الفيتامينات والأمالح املعدنية.

الساقو 
يعد ال�شاقو من بني اأهم الأكالت ال�شعبية والتي تنت�شر يف رم�شان 

وتوؤكل كطبق للتحلية، ويتكون الطبق اإىل جانب حبات ال�شاقو من ال�شكر 

وميكن  العادي.  ال�شرب  وماء  الورد  ماء  يف  املذاب  والزعفران  والهيل 

التزيني، ويوؤكل �شاخناً،  اأ�شكال  اإ�شافة املك�شرات فوق الطبق ك�شكل من 

و�شيكون �شهياً لو قدم مع القهوة العربية. 

اللقيمات
يعترب اللقيمات الطبق ال�شعبي الأول يف العامل العربي خالل �شهر 

عليه  فيطلق  لآخر،  بلد  من  الطبق  هذا  اأ�شماء  وتختلف  املبارك،  رم�شان 

القا�شي«،  »لقمة  اآخرون  عليه  يطلق  فيما  »العوامة«،  ا�شم  البع�ض 

بروعته  وميتاز  واحد،  الطبق  هذا  طعم  اأن  اإل  و»اللقيمات«،  »اللقم«  و 

ونكهته املحببة لدى اجلميع. 

ال�شكر، واخلمرية اجلافة،  اللقيمات من  الطحني تتكون  اإىل  واإ�شافة 

ال�شعرات  من  للتقليل  النباتي  الزيت  و�شع  ويف�شل  والزيت  والهيل 

احلرارية يف الطبق، وكما اأن ال�شاقو تعد اللقيمات طبقا للتحلية ، حيث 

من  وهناك  التمور  دب�ض  عليها  يو�شع  بحيث  عادة  تقـدم  اللقيمات  اإن 

يقدمها وفوقها الع�شل ك�شيء من التغيري، و�شعياً للتقليل من ال�شعرات 

احلرارية. 
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يجذبهم مدفع اإلفطار والقرقاعون وصنع الحلويات 

أطفال البحرين:
ننتظر رمضان بفارغ الصبر لصيامه 

كتبت - فاطمة �ضلمان: 

ا�ضابيع وايام معدودة تف�ضلنا عن ال�ضهر الكرمي واجلميع يرتقب ايامه ويعد �ضاعات اللقاء به وينتظره بفارغ ال�ضرب ويعدون 

العدة ل�ضتقباله بفرح و�ضرور وا�ضتياق عامر، وكذلك احلال اي�ضا مع الطفال ال�ضغار الذين ينتظرونه مع انتهاء ايام املدر�ضة 

وبدء العطلة ال�ضيفية..

طابع خا�ض  له  العادي حيث  بال�ضهر غري  وي�ضفونه  اإليهم  املحببة  ال�ضهور  من  الكرمي  �ضهر رم�ضان  الطفال  يعترب  حيث 

ونكهة خمتلفة عن غريه من ال�ضهور وطقو�ض وعادات جتذبهم اإليه ومنها ال�ضيام وانتظار مدفع الفطار ا�ضافة اىل الحتفال 

بالن�ضف منه بليلة »القرقاعون« وكذلك براجمه الرتفيهية والدينية الكثرية..

ا�ضتطلعنا اآراء جمموعة من الأطفال الذين اأبدوا م�ضاعر طيبة وفرحة كبرية بقدوم هذا ال�ضهر الكرمي..

الطفلة زهراء خالد – توؤكد ان �شهر رم�شان يحمل لها ذكريات خا�شة 

عامني  منذ  فيه  ت�شوم  مرة  اول  تذكر  ال�شيام حيث  من  وحلظات ممتعه 

ما�شيني حيث بداأت ال�شيام اىل فرتة الظهرية حتى اعتادت المتناع عن 

�شاقا  المر  وكان  الفطار  وقت  اىل  طويلة  ل�شاعات  املاء  و�شرب  الطعام 

وجميال يف اآن واحد..

وت�شري اىل ان اكرث المور التي ت�شدها يف هذا ال�شهر هي انتظار �شماع 

مدفع الفطار يوميا حيث ترتقبه يف باحة املنزل لتخرب جميع افراد ا�شرتها 

بدء وقت الفطار وت�شف المر باأنه من اف�شل العمال 

التي حتب القيام بها..

سأصوم هذا العام 

اأما الطفلة روان العامر - احب 

قررت  وقد  جدا  رم�شان  �شهر 

اخوتي  مع  ا�شوم  ان  العام  هذا 

رغم ان �شنوات عمري �شغرية 

بذلك  القيام  ف�شلت  انني  ال 

والدتي  ووعدت  العام  هذا 

�شيام  على  بالتدريب  اقوم  باأن 

�شن  منذ  عليه  لأتعود  رم�شان  �شهر 

�شغرية واأثبت كذلك جلميع افراد ا�شرتي 

زهراء 

خالد

ندى علي

روان العامر
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باأنني قادرة على المتناع عن تناول الطعام وال�شراب وبذلك اتعود على 

المر يف ال�شنوات الالحقة عندما اأكرب وي�شبح ال�شيام من المور ال�شهلة 

جدا علي، منوهة كذلك انها حتب الطباق الرم�شانية ال�شهية التي تعدها 

واحللويات  ال�شوربة  مثل  انواع  ومنها  الف�شيل  ال�شهر  هذا  يف  والدتها 

والع�شائر والكعك..

اأما والدة روان فكان لها راأيها اخلا�ض يف املو�شوع قائلة احر�ض كل 

عام على تعريف ابنائي بال�شهر الف�شيل وحجم الثواب الذي يح�شلون 

عليه من ال�شوم وادربهم عليه حتى يعتادوا عليه ومل�شت ان لدى 

�شنها  حداثة  رغم  روان 

رغبة و�شغفا بال�شيام 

لذلك قررت اأن اأ�شمح 

لها بذلك هذا العام. 

من  انه  وتبني 

والدة  كل  واجب 

الطفل  تعّود  ان 

تدريجياً  ال�شوم  على 

غريباً  الو�شع  يكون  ل  كي 

كافة  على  تعويدهم  يجب  كما  ومنفراً،  عليه 

وجوه اللتزام بال�شالة وتالوة القراآن الكرمي كل 

باأنه  وتعريفهم  رم�شان  �شهر  يف  وحتبيبهم  يوم 

باجلوع  ال�شعور  باأن  وتعليمهم  العظيمة  ال�شهور  من 

واحلرمان ي�شعر به غريهم من الطفال وبالتايل نزرع لديهم 

ال�شعور باأهمية النعمة واهمية م�شاعدة املحتاج..

أساعد والدتي في المطبخ 
وتعلق الطفلة ندى علي قائلة: �شهر رم�شان من ال�شهور املميزة اىل 

قلبي ويختلف عن بقيه ال�شهور حيث تكرث فيه النزهات والزيارات مع 

واأنا  بيت جدتي،  الفطار يف  مائدة  القارب حول  مع  والتجمع  العائلة 

�شخ�شيا احب ال�شوم ففي العوام املا�شية كنت ا�شوم اىل فرتة الظهرية 

ال ان هذا العام قررت ان ا�شوم اىل وقت الفطار ووعدت والدتي باأن ل 

ا�شتكي من اجلوع او العط�ض.

وتوؤكد ندى انها تف�شل ان ت�شاعد والدتها يف املطبخ خالل هذا ال�شهر 

والتجهيز ملائدة الفطار وو�شع ال�شحون وهي من المور املحببة اإليها 

احللويات  انواع  بع�ض  اإعداد  كما وميكنها  فعال  باأنها كربت  وت�شعرها 

الب�شيطة التي تعلمتها من امها.

اأما جنود اأحمد فتقول: يعترب �شهر رم�شان من اأف�شل ال�شهور لدي 

تختلف  خا�شة  نكهة  لأيامه  لأن  اقرتابه  وقت  عن  والدتي  ا�شاأل  ودائما 

املتكررة وتلبية  العائلية  الزيارات  ال�شهور الخرى حيث  ايام  عن باقي 

ا�شتعداداتي  وعن  احللويات،  ا�شهى  وتناول  الإفطار،  على  الدعوة 

ل�شتقبال رم�شان هذا العام ف�شاأقوم ب�شنع فانو�شا عرفت كيف اأ�شنعه 

يف ح�شة الر�شم باملدر�شة.

القرقاعون وبرامج المسابقات 
وت�شري باأنها حتب م�شاهدة الربامج التلفزيونية وامل�شل�شالت الدينية 

وامل�شابقات امل�شوقة خا�شة تلك املعدة خ�شي�شا لالأطفال كما ي�شمح لها 

بال�شهر قليال، وحتاول تعويد نف�شها على ال�شيام تدريجيا وكذلك تالوة 

القراآن وحفظ بع�ض ال�شور الق�شرية.

تاأدية  انه يف �شهر رم�شان يحب  الطفل جا�شم عبداهلل - فيوؤكد  اأما 

�شالة الرتاويح والذهاب اإىل امل�شجد برفقة والده واخوته الكبار لل�شالة 

وقراءة القراآن وتعلمه وال�شتماع للق�ش�ض الدينية املفيدة، منوها ان اكرث 

المور املحببة يف رم�شان وقت اجتماع جميع افراد ا�شرته حول مائدة 

ال�شهور كما يف�شل وقت  الظروف بذلك يف بقية  واحدة حيث ل ت�شمح 

اإيقاظه لل�شحور.

احتفال  منها  جميلة  مبنا�شبات  يتميز  رم�شان  �شهر  ان  ويو�شح 

ال�شعيد  الفطر(  )عيد  ال�شهر  ختام  ويليه يف  )القرقاعون(  منه  الن�شف 

وميكننا  اخلا�شة  مالب�شهما  حيث  عام  كل  احتراهما  منا�شبتان  وهما 

طرق البواب وتلقي احللويات والنقود وهذا اكرث المور فرحا و�شعادة 

ونتمنى لو كانت كل ال�شهور ك�شهر رم�شان املفرح جدا.
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الشباب يتشوقون بشدة 
لليالي شهر الخير 

الخيام والمقاهي 
الشعبية

وجلسات فرجان 
لول أماكنهم 

المفضلة

كتبت - زينب طالب:

ومغاير  الرم�ضانية طابعاً خمتلفاً  ان لالأجواء 

يلتم  ففيها  الهجرية،  ال�ضنة  �ضهور  بقية  عن 

بني  ما  الزيارات  تبادل  ويتخللها  الهل  �ضمل 

اجلريان، كما ان روتني احلياة اليومية يتغري، 

ببع�ض،  بع�ضهم  ال�ضخا�ض  عالقة  وتتوطد 

وكل منهم له طريقته اخلا�ضة يف معاي�ضتها، 

واآخر  ال�ضهر  يف  يق�ضيها  منهم  فالبع�ض 

ان هناك  الطريفة، كما  الحاديث  بتبادل 

او  املجال�ض  مرتادي  من  فئة 

وبالتايل  الرم�ضانية،  اخليام 

تتعدد الربامج وتتنوع، 

الليل  يحل  ان  فما 

اجلميع  يبداأ  حتى 

ان�ضطتهم  مبزاولة 

املحببة  الرم�ضانية 

ا�ضبحت  قد  والتي  اليهم 

موروثهم  من  جزءا 

عليه  اعتادوا  الذي  ال�ضعبي 

�ضنويا.

من  ال�ضباب  فئة  وتعترب 

التي  املجتمع  �ضرائح  بني 

وا�ضاليبها  براجمها  لها 

�ضهر  خالل  املتنوعة 

الف�ضيل  رم�ضان 

ال�ضباب  وبالتحديد 

الذين  الذكور 

وب�ضدة  يتلهفون 

رم�ضان  حللول 

من  العديد  لينظموا 

القيام  يرغبون  التي  الن�ضطة 

الريا�ضات اخلفيفة  بها، كممار�ضة 

اجللو�ض  ثم  ومن  الفطار  وقت  قبل 

برفقة الهل ومن بعدها الجتماع مع ال�ضدقاء 

اىل وقت متاأخر من الليل اما يف املجال�ض او اخليام 

الرم�ضانية.
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الخيام الرمضانية 
يت�شوقون  الذين  ال�شباب  بني  من  »موظف«  عبدال�شالم  حممد  ويعترب 

لالأجواء الرم�شانية والتي تت�شم باحلياة وك�شر الروتني اليومي اململ الذي 

اعتاد عليه طوال �شهور ال�شنة، وي�شف رم�شان ب�شهر الرتابط والتالحم ما 

بني الهل وال�شدقاء، ويذكر انه ورغم حرارة اجلو املرتفعة يف هذا ال�شهر 

الكرمي وطول �شاعات ال�شيام مقارنة بال�شنوات املا�شية ال ان طعم رم�شان 

اجلميل مازال عالقا بذاكرة كل �شخ�ض �شواء كان طفال �شغريا، مراهقا، �شابا 

املحبة  اجواء  متتزج  حيث  لرم�شان،  ع�شقهم  يف  �شوا�شية  فالكل  كهال،  ام 

والطاعة يف هذا ال�شهر، والكل يتلهف لالجتماع بالآخر.

مبمار�شة  عادة  يقوم  انه  فيذكر  الرم�شاين  برناجمه  لطبيعة  وبالن�شبة 

فانه  �شك  فبال  الفطار  يحني  وعنما  الفطار،  موعد  قبل  اخلفيفة  الريا�شات 

الحاديث  اجلل�شة  وتتخلل  برفقتهم  الوجبة  لتناول  ا�شرته  افراد  مع  يجتمع 

ال�شيقة ومن بعد النتهاء من �شالة الرتاويح فانه ل يف�شل وا�شدقاوؤه ارتياد 

الماكن الرتفيهية كاملجمعات، بل ا�شتبدال ذلك باخليام الرم�شانية التي بدوؤوا 

ب�شد اعمدتها وجتهيزها بكافة احتياجاتهم من جل�شة وتلفاز، وبالتايل تكون 

ففيها  ال�شحور،  وقت  حني  اإىل  ليال  لجتماعهم  الرئي�شي  املكان  اخليام  هذه 

يتبادلون الحاديث الطريفة ويتناق�شون يف المور الدينية، وتتخلل جل�شتهم 

املتعة  من  جو  ا�شافة  من  كنوع  بتنظيمها  يقومون  التي  امل�شابقات  بع�ض 

واملرح، ول بد من اح�شار كل منهم لالأطباق الرم�شانية املعدة يف املنزل.

المقاهي والمجمعات التجارية
اأما يو�شف خالد 21 عاما وهو طالب جامعي فيبني ع�شقه ل�شهر رم�شان 

كغريه من ال�شباب، فمنذ ان كان طفال وال�شورة املت�شكلة لديه حول رم�شان 

هي اللتقاء بالأهل وال�شدقاء وبالأخ�ض على مائدة الفطور لتناول ا�شهى 

الطباق التقليدية وال�شتمتاع بالأجواء الرم�شانية، ويذكر انه وا�شدقاءه قد 

املوجودة يف  ال�شاحات  لت�شييد خيمة يف احدى  ال�شنوية  خططوا كعادتهم 

احلي لالجتماع فيها ب�شكل ليلي مل�شاهدة الربامج الرم�شانية وامل�شل�شالت، 

يف  اخلا�شة  براجمها  لها  التي  ال�شعبية  املقاهي  ارتياد  اىل  بالإ�شافة  هذا 

اأما  رم�شان من تقدمي الكالت ال�شعبية والعمل ل�شاعات متاأخرة من الليل، 

اىل  بالإ�شافة  هذا  القدم،  كرة  لعبة  فانه ميار�ض  ال�شبوع  نهاية  عطلة  يف 

الذهاب للمجمعات التجارية ل�شراء احتياجات العيد وال�شتمتاع بالفعاليات 

على  يحر�ض  انه  كما  رم�شان،  الرتفيهية يف  الماكن  بع�ض  تنظمهما  التي 

زيارة الهل وال�شدقاء الذين قد م�شى وقت طويل مل يت�شن له اللتقاء بهم، 

ويعترب �شهر رم�شان الف�شيل فر�شة لذلك. 

ا�شدقائه  مع  جامعي(  طالب   – عاما   18( ح�شن  علي  يلتقي  حني  يف 

مطلقا،  التجارية  للمجمعات  الذهاب  يف�شل  ول  فيه  يقطن  الذي  احلي  يف 

ذلك يف  ويكون  والدومنة،  الورق  ويلعبون  »الب�شطة«  من  نوعا  ويقيمون 

البع�ض  ان  كما  الفجر،  يحني  عندما  ملنازلهم  يتوجهون  ثم  ومن  امل�شاء، 

منهم ي�شارك �شمن دورات كرة القدم الرم�شانية واآخرون يحبذون الذهاب 

للنوادي كم�شجعني.

المجالس الرمضانية 
وحول ذلك يقول عبدالرحمن احلدي )23 عاما – طالب( »هناك العديد 

من الربامج التي اقوم بها خالل �شهر رم�شان الف�شيل، وعادة ما تكون هذه 

الريا�شة مع  الربامج بعد �شالة الرتاويح، كالتحاقي بناد �شحي ملمار�شة 

الفطار،  ثم  ومن  ال�شيام  على  يومنا  يقت�شر  ل  بحيث  اأ�شدقائي،  من  عدد 

ومن بعدها اجتمع معهم يف احدى املجال�ض لتبادل الحاديث واإ�شفاء جو 

اجلامعي،  ال�شيفي  الربنامج  �شمن  الت�شجيل  انوي  انني  ومبا  املرح،  من 

اىل  لل�شهر  جمال  هناك  يكون  لن  وبالتايل  اجلامعة،  يف  النهار  ف�شاأق�شي 

من  مانع  فال  ال�شبوع  نهاية  عطلة  خالل  اأما  الليل،  من  متاأخرة  �شاعات 

الجتماع بالأهل وال�شدقاء وال�شهر برفقتهم.

عاما   21( العربي  ربيع  عبداهلل  وباملثل 

يرتاد  فانه  وموظف(  جامعي  طالب   –
املجال�ض الرم�شانية يف منزل احد ا�شدقائه 

من بعد وقت الفطور اىل ال�شحور، ويتخلل 

جل�شتهم اللعب باللعاب ال�شعبية والعاب 

ي�شبح  املجل�ض  ان  كما  البلي�شتي�شن، 

للتعرف  فر�شة  وهي  بال�شباب،  عامرا 

بع�ض  ويف  اآخرين،  ا�شخا�ض  على 

الحيان يتوجهون لتناول وجبة الفطور 

من  كنوع  املطاعم  احد  يف  وال�شحور 

التغيري وك�شر الروتني اليومي.

مشاهدة المسلسالت 
 21( حممد  جا�شم  يختلف  ومل 

عاما وهو موظف وطالب جامعي( يف 

الرم�شانية  الجواء  ان  على  التاأكيد 

ال�شدقاء  ان  فرغم  اآخر،  طعم  لها 

هم ذاتهم الذين يلتقي بهم، اإل ان الجتماع 

خالل  من  وذلك  يختلف،  رم�شان  يف  بهم 

ال�شهر برفقتهم واجللو�ض معهم ل�شاعات 

الرتاويح،  �شالة  بعد  من  متوا�شلة 

الربامج  م�شاهدة  احاديثهم  وتتخلل 

الورق،  ولعب  الرم�شانية  وامل�شل�شالت 

الرم�شانية  الطباق  يح�شر  منهم  وكل 

انهم  كما  ال�شحور،  وقت  لتناولها 

يرتادون اخليم الرم�شانية التي تقيمها 

بالأجواء  لال�شتمتاع  وذلك  الفنادق 

ال�شعبية.
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م�شاعد  ال�شيد  عبدالرحيم  يوؤكد 

املدير العام بفندق جولدن تويليب - 

نظام  يقدم  فندق  اول  يعد  الفندق  ان 

البحرين وذلك منذ 25  الرم�شانية يف  اخليمة 

فنادق  يف  اخليام  بقية  بعده  من  وتوالت  عاما 

الفنية  الربامج  من  العديد  نظم  حيث  اخرى، 

يلقي  فكاهي  لفنان  عر�ض  اول  وقدم  واملنوعة 

النكت املختلفه على احل�شور يف اخليمة كما قدم 

قارئة للفنجان ومطرب لالأغاين العربية ال�شيلة.

100 فانوس رمضاني 
جديد  هو  ما  كل  تقدمي  على  الفندق  يحر�ض  اليوم  اما 

ومميز يف اخليمة ومنها تقدمي عدد من الكالت ال�شعبية مثل 

اكالت  اىل  ا�شافة  الباجلة(   – النخي  الكباب-  )الهري�ض- 

عربية متنوعة كعادته وخيمة الفندق هذا العام تاأتي بديكور 

وكذلك  ال�شقيقة  الردن  وقمر من مملكة  بهالل  رم�شاين مميز 

�شتزين اخليمة بعدد 100 فانو�ض رم�شاين من م�شر.

وتعترب ال�شعار التي تقدم منا�شبة جلميع طبقات املجتمع 

رغم انها من اخليام الراقية لنها ل ت�شعى اىل الربح بقدر ما 

والدليل  بالفندق،  يليق  راق  خدمة  م�شتوى  تقدمي  اىل  ت�شعى 

القبال الكبري على اخليمة وف�شل بع�ض الزبائن يف احل�شول 

على مقعد �شاغر لهم ب�شبب متيزها واأجوائها وحجمها و�شبل 

اجلذب التي تتوافر فيها والفعاليات امل�شاحبة وكذلك الهدايا 

القيمة التي مننحها للزبائن.

ويوؤكد ال�شيد ان خيمة الفندق باتت اليوم مالذا للعائالت ملا 

توفره من �شبل الراحة، وتقدمي �شتى اأنواع الأكالت الرم�شانية 

التي  العربية  الدول  وامل�شهورة حمليا ويف عدد من  املعروفة 

الإ�شالمي  العربي  الأ�شلوب  جانب  اإىل  املبارك،  ال�شهر  تنا�شب 

والرتاثي املمزوج بالت�شاميم العاملية العريقة يف املوقع بحيث 

وفر�شة  ممتع  وقت  لق�شاء  نف�شيا  مريحة  الأجواء  يجعل 

تتضمن أكالت شعبية وهدايا وفعاليات متنوعة 

كتبت - فاطمة �ضلمان: 

التي  املبارك  رم�ضان  �ضهر  ليايل  �ضمات  ابرز  من  الرم�ضانية  اخليام  تعد 

حتر�ض عدد من فنادق البحرين على اقامتها وا�ضافة اجلديد والع�ضري واملميز 

املميزة  والفعاليات  بالفقرات  وانتهاء  الرم�ضاين اخلا�ض  الديكور  بدءا من  اإليها 

والهدايا القيمة والكالت ال�ضعبية التي تقدمها لتنا�ضب جميع الفئات واجلن�ضيات 

وت�ضتقطب العائالت وال�ضباب �ضمن ما توفره من اجواء خالبة ومريحة ملرتاديها...

وتقدم هذه اخليام لروادها العديد من اخلدمات كتدخني ال�ضي�ضة وم�ضاهدة 

القنوات املف�ضلة وتناول الأطعمة ال�ضعبية كالهري�ض والباجلة وامل�ضروبات 

ال�ضرقية ال�ضيلة  التقليدية كالقهوة وال�ضاي وال�ضتماع لنغام املو�ضيقى 

خا�ضة انها تفتح ابوابها من الفطار اىل �ضاعات ال�ضحور..

خيام رمضان..
مالذ للشباب والعائالت بعد عناء الصيام 
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اخلروج من املنزل وتغيري الجواء...

الرئي�ض   – الديلمي  عبداهلل  اأ�شار  جانبه،  ومن 

التنفيذي- لفندق كروان بالزا – ان الفندق يقدم بوفيه 

لل�شركات  خم�ش�شة  وغبقات  يومي  و�شحور  افطار 

والعائالت ويقدم ا�شهى املاأكولت ال�شعبية املعدة باأيدي 

طباخني بحرينيني..

برامج وهدايا متنوعة
وتوفري  الرم�شاين  بالديكور  الفندق  اهتمام  ويوؤكد 

جل�شة عربية وتقدمي القهوة والتمر واحللوى البحرينية 

فعاليات  وتقدمي  وال�شباب  العائالت  تنا�شب  اجواء  يف 

والعاب  ال�شاحر  وتوفري  قيمة  وهدايا  م�شوقة  وبرامج 

باأ�شعار يف متناول اجلميع،  ومفاجات خا�شة لالطفال 

البحرينيني  من  رم�شان  خالل  الفندق  رواد  ان  منوها 

الذين  الجانب  من  به  ي�شتهان  ل  وعدد  واخلليجيني 

يحبون الجواء والوجبات الرم�شانية..

التي  الرم�شانية  والعرو�ض  الربامج  اإن  واأو�شح 

الفندقية  احلركة  تن�شط  اإن  �شاأنها  من  الفندق  يعدها 

الف�شيل مع  ال�شهر  وال�شياحية ب�شورة ملحوظة خالل 

الرم�شانية  اخليم  على  واخلليجيني  املواطنني  اإقبال 

وموائد الفطار وال�شحور املفتوحة. 

لرواده  ممتعة  اجواء  يوفر  الفندق  ان  اىل  ولفت 

باللحظات  امل�شاركة  خالل  من  والفراد  العائالت  من 

مكان  يف  والعائلة  ال�شدقاء  مع  ال�شاحرة  الرم�شانية 

مفعم باحليوية وال�شحر ال�شرقي واخلليجي.

أجواء رمضانية ممتعة
امل�شروبات  التنفيذي لق�شم  املدير   – اأما �شربل حنه 

خيمة  ان  اإىل  في�شري   – البندر  منتجع  يف  واملاأكولت 

وال�شعة  الديكور  حيث  من  جديد  بنمط  تاأتي  املنتجع 

منط  ان  منوها  �شخ�شا،   250 حلوايل  املخ�ش�شة 

من  عدد  �شت�شاف  حيث  العام  هذا  ال�شائد  هو  احلدائق 

النباتات والزهار التي ت�شعر مرتاد اخليمة بانه يجل�ض 

يف مكان ا�شبه بحديقة غناء ل مثيل لها..

العام اي�شا تقدم اخليمة عددا  وا�شتطرد قائال: هذا 

واملحلية  العربية  وامل�شروبات  املاأكولت  األوان  من 

 – ال�شايف  و�شمك   – املحمر   – ))الهري�ض  مثل  ال�شنع 

الكثري  وغريها  وامل�شاوي((   – املناقي�ض   – والفالفل 

الرم�شانية  املاأكولت وامل�شروبات  بت�شكيلة وا�شعة من 

املتنوعة حيث توفر لل�شائمني خيارات متعددة، مو�شحا 

عازف  منها  متكاملة  مو�شيقية  فرقة  ت�شم  اخليمة  ان 

ال�شي�شة  انواع  جميع  و�شتقدم  والطبلة  والكمان  العود 

مثل  املختلفة  اللعاب  توفر  وكذلك  للزوار  املحببة 

ال�شعبية  اللعاب  من  وغريها  والورق  الطاولة  العاب 

الرم�شانية املحببة..

للفنادق  التابعة  الرم�شانية  اخليم  ان  واكد 

الف�شيل  ال�شهر  على  اجواء خا�شة  ت�شيف  واملنتجعات 

ا�شافة  الرم�شاين  وال�شحور  الفطار  تقدمي  خالل  من 

اىل فقرات اخرى متنوعه وبوفيها يتميز بتنوع ا�شكاله 

وينا�شب جميع الذواق واأ�شعار تنا�شب اجلميع، م�شريا 

اىل ان تلك اخليام تعد فر�شة لق�شاء �شهرة ترفيهية مع 

وتعوي�شهم  للنا�ض  متنف�شا  وتعد  الأ�شدقاء  او  العائلة 

من  باألوان  وال�شتمتاع  ب�شيامه  ان�شغلوا  نهار  عن 

العرو�ض واللعاب الرتفيهية املتنوعة..

فلكلور شعبي 
العالقات  مديرة   – فتحي  جيهان  اكدت  بينما 

اخليمة  ان   – انرتكونتننتال  ريجن�شي  بفندق  العامة 

عن  مغاير  وا�شلوب  ب�شكل  تاأتي  العام  لهذا  الرم�شانية 

والديكور  الداخلي  الت�شميم  حيث  من  املا�شية  العوام 

الفندق  �شعار  و�شيكون  لها  امل�شاحبة  والعرو�ض 

فندق  مع  جدا  وخمتلف   « اأحلى  رم�شان   « العام  لهذا 

الريجن�شي .

بالطابع  تقع  التي  الرم�شانية  اخليمة  اأن  وبينت 

التا�شع تت�شع اىل 300 �شخ�ض وتاأتي باأ�شلوب ع�شري 

وتقليدي يف اآن معا وبت�شميم فريد من جتهيز امل�شممة 

البحرينية اأ�شيل الن�شاري التي �شممت خيم ومنا�شبات 

اعرا�ض وافراح ولها باع طويل ومميز وفريد ، منوهة ان 

اخليمة حتمل طابع الفلكلور ال�شعبي باأ�شلوب ع�شري 

عرو�ض  لأقامة  اجلاليات  من  عدد  ا�شتقدام  �شيتم  كما 

خمتلفة لرواد اخليمة ..

ومن العرو�ض امل�شاحبة لليايل الرم�شانية يف فندق 

وفل�شطينية  م�شرية  فلكلورية  عرو�ض  الريجين�شي 

اىل  متكامل  �شرقي  تخت  وجود  اىل  ا�شافة  لبنانية  و 

مفتوحا  �شيكون  الذي  وال�شحور  الفطار  بوفيه  جانب 

هناك  و�شتكون  م�شاًء  الثانية  اىل  التا�شعة  ال�شاعة  من 

�شهر  من  ايام  ع�شرة  واآخر  اول  يف  خا�شة  عرو�ض 

رم�شان الف�شيل .

وا�شارت اىل طرح عدد من الهدايا القيمة واليومية 

ال�شعبية  البحرينية  للمنتجات  عر�ض  هناك  و�شتكون 

التابعة لالأ�شر البحرينية.
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األم العاملة ..
هل تعد أطباق رمضان

أم تلجأ لـ »سفرة« العائلة؟
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كتبت - رباب اأحمد:

توؤكد التعاليم الإ�ضالمية على اأن اهلل يكتب الأجر لل�ضائمني خالل �ضهر رم�ضان فهم يتحملون م�ضقة اجلوع 

والعط�ض ل�ضاعات معينة خالل نهار �ضهر رم�ضان الف�ضيل يف �ضبيل التقرب منه باتباع العبادات املفرو�ضة. 

املراأة  اأما  طويل،  عمل  يوم  بعد  الراحة  من  ق�ضط  لأخذ  النوم  اإىل  الدوام  انتهاء  بعد  الرجل  يتوجه  ما  وغالباً 

العاملة فلديها م�ضقة م�ضاعفة فهي اأولً تتحمل اجلوع والعط�ض وثانياً م�ضقة الدوام وثالثاً م�ضقة اأعباء املنزل، 

اأن الأطباق يف رم�ضان تتنوع وتتعدد وحتتاج اإىل تفنن خا�ض، وبعد النتهاء من الأعباء املنزلية  وخ�ضو�ضاً 

والأبناء ثمة واجبات اجتماعية اعتاد النا�ض على ممار�ضتها يف ال�ضهر الف�ضيل ك�ضلة الأرحام للعائلة الكبرية 

وجتمعات العائلة وكل هذا يتطلب وقتا وجهدا اأي�ضاً. 

يا ترى هل لزالت الن�ضاء العامالت اليوم �ضيما ال�ضابات منهن وحديثات العهد على عامل امل�ضوؤولية الزوجية 

اأن  اأم  الوقت؟  ات�ضاع  لعدم  املطاعم  من  اجلاهزة  الأطباق  يف�ضلن  اأنهن  اأم  الرم�ضانية،  الأطباق  باإعداد  يقمن 

»الفطور« العائلي مع عائلة الزوج اأو حتى الزوجة ينقذها من ذلك؟ 

إجازة طيلة رمضان

تقول رباب مريزا باأنها تاأخذ اإجازة طيلة ال�شهر الف�شيل، 

وذلك لتتفرغ للعبادة اأثناء هذا ال�شهر، ولأن من املتعب الذهاب 

للعمل خالل هذا ال�شهر، فهناك اأعباء منزلية ومتطلبات الأ�شرة 

فهي  لذا  واجلد،  الوقت  تتطلب  الجتماعية  الواجبات  واأي�شاً 

تاأخذ اجازة خالل هذا ال�شهر لتعي�ض جو ال�شهر. 

يف  الأطباق  عمل  حتب  باأنها  »الأيام«  لـ  رباب  وت�شيف 

اإعدادها لعائلتها.  املنزل، فهو �شعور جميل ي�شعرها ب�شعادة 

الإجازة  خالل  العائلة  مع  »الفطور«  تناول  اإىل  تذهب  فيما 

الأ�شبوعية مل�شاركة الأهل اللمة الرم�شانية والأجواء العائلية 

التي ل تعو�ض. 

سفرة منوعة

القطاع احلكومي فهي تنوع  اأما نورة حممد والعاملة يف 

بني طلب الأطعمة من اخلارج وبني اإعدادها يف املنزل، فاحياناً 

وبع�شها  جاهزة  فيها  الأطباق  بع�ض  الرم�شانية  »ال�شفرة« 

من  نطلب  الدوام  من  منهكة  اكون  حني  واحيانا  اإعدادي،  من 

اخلارج، ويف اأوقات اأخرى تر�شل لنا العائلة بع�ض الأطباق. 

لي�ض كما  الأمر  لولدين  اأم  »الأيام« وهي  لـ  وت�شري نورة 

يف  وقتها  وكل  تعمل  تكن  مل  �شابقاً  املنزل  فربة  ال�شابق  يف 

ومتطلبات  العمل،  اإلتزام  فلديها  اليوم  املنزل  ربة  اأما  املنزل، 

الأولد كثرية كما اأنهم غالباً يف�شلون الأطباق اخلفيفة بدلً من 

الطباق ال�شعبية. 

في اإلجازات فقط
الزميلة  فمثال  اأي�شاً،  الأمر  يف  دور  املهنة  ولطبيعة 

ال�شحافية �شارة جنيب فهي تعد الأطباق خالل الإجازات فقط، 

�شاعات  قبل  اإل  الدوام  من  تعود  ل  التي  لذلك وهي  وقت  فال 

يق�شرون«.  »ما  العائلة  وطبعاً  الإفطار،  وقت  من  حمدودة 

اأنها تتعب كثرياً  »الأيام«  لـ  اأم لطفل واحد تقول  �شارة وهي 

خالل �شهر رم�شان، ول تتمكن غالباً اإل يف الجازات من زيارة 

الأهل والأ�شدقاء فجدول امل�شاء غالباً ما يكون مزحوم بتغطية 

املجال�ض الرم�شانية. 

هذا ويت�شم ال�شهر الف�شيل بالتوا�شل بني الأهل والأ�شحاب 

مكثف  ب�شكل  الن�شاء  اأو  للرجال  �شواء  الزيارات  طريق  عن 

بالرغم من ان البع�ض من ال�شريحة ال�شبابية، يتغا�شون عن 

باحلركة  تعج  التي  واملقاهي  للمجمعات  ويذهبون  الزيارات 

واحليوية يف �شهر رم�شان، وهو تقليد ع�شري متبع يف اأيامنا 

اأن املقاهي واخليم تتكاثر ب�شكل ملحوظ  هذه. اجلدير بالذكر 

عامة  من  تناله  الذي  الكبري  لالإقبال  الف�شيل  ال�شهر  هذا  يف 

النا�ض كربنامج لل�شهرة والتجمع مع الأ�شحاب. 

اإىل جانب الغبقة الرم�شانية البحرينية والتي تعد تقليداً 

على  البحرين  اأهل  تعارف  حيث  وخليجياً،  حملياً  اجتماعياً 

اإحيائها منذ مطلع القرن الع�شرين، وهي تعترب اإحدى وجبات 

�شهر رم�شان التي تقع بني وجبة الإفطار وال�شحور، ويحر�ض 

�شهر  ليايل  يف  الرم�شانية  الغبقات  اإقامة  على  البحرين  اأهل 

ويدعون  ال�شهر  من  الأواخر  الع�شر  يف  وخ�شو�شاً  رم�شان 

لتعزيز  فر�شة  ويعتربونها  بيوتهم  يف  والأ�شدقاء  الأهل  لها 

التعارف والرتابط الجتماعي بينهم.
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يعترب مركز اأحمد الفاحت الإ�شالمي الواقع على ال�شاطئ ال�شرقي للمنامة وهي اجلزيرة الأم يف مملكة البحرين، معلما 

ح�شاريا �شمن املعامل العديدة التي ارتفع بنيانها فوق هذه الأر�ض الطيبة، وليكون عنوانا على ع�شر حديث انطلقت فيه 

البحرين لت�شيد اأ�ش�ض م�شتقبل واعد وزاهر.

وي�شم املركز الذي افتتحه اأمري البالد الراحل �شاحب ال�شمو ال�شيخ عي�شى بن �شلمان اآل خليفة طيب اهلل ثراه عام 

1988.. م�شجدا وق�شما للدرا�شات القراآنية ومكتبة اإ�شالمية، بالإ�شافة اإىل مكتبة ال�شيخ عي�شى بن �شلمان التي افتتحت 

يف عام 2006.

ويت�شع جامع الفاحت حلوايل �شبعة اآلف م�شل ويتكون من ثالثة اق�شام رئي�شية هي م�شلى الرجال وم�شلى الن�شاء 

والباحة الكربى وتربز فيه الت�شاميم ال�شالمية ونقو�ض اآيات القراآن الكرمي على جدرانه.

ويتحول اجلامع يف �شهر رم�شان اىل مكان لتحري ليلة القدر ا�شافة اىل اقامته �شنويا م�شابقة البحرين حلفظ القراآن 

الكرمي والعديد من الفعاليات ال�شالمية والوطنية.

وتهدف ر�شالة املركز اىل ن�شر املفاهيم ال�شحيحة عن ال�شالم مع ابراز الوجه احل�شاري ململكة البحرين كبلد ا�شالمي 

مت�شامح يحت�شن جماعات عرقية واثنية متعددة ذات ديانات وثقافات متنوعة تعي�ض جنبا اىل جنب.

مركز الفاتح اإلسالمي 
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