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َناٍت ِمَن  اِس َوَبيِّ قال اهلل تعالى »َش���ْهُر َرَمَضاَن الَِّذي ُأْنِزَل ِفيِه اْلُقْرآُن ُهًدى ِللنَّ
اْلُهَدى َواْلُفْرَقاِن«.

على أبواب ش���هر رمضان المبارك، تطل عليكم »أضواء البالد« مهنئًة إياكم 
جميًع���ا بحلول الش���هر الفضيل، متمنيًة لكم صياًم���ا مقبوًلا وصحًيا، وأياًما 

مليئة بالطاعات والخيرات التي تهل مع هالل الشهر.

يزخ���ر عددن���ا هذا بجميع م���ا هو متعلق بالش���هر الفضي���ل، فلنضمن لكم 
صياًما صحًيا تحدثنا عن العادات الغذائية السليمة وإمكان ممارسة الرياضة، 
كما اعتنينا بجمال البش���رة، والتي بخطوات بسيطة يمكننا أن نمنع ظهور 
آثار الصيام العكسية عليها، متوجين حديثنا في هذا الشأن مع استشارية 
الع���الج باللي���زر وجراح���ة الجل���د والتجميل نض���ال خليفة وزوجها استش���اري 
جراحة األوعية الدموية والرئة وجراحة وزراعة الكلى صادق عبداهلل، الذي قدم 
بدوره نصائحه القيمة لمرضى السكر  وضعف األعصاب، مستعرضين قصة 

نجاحهما وتميزهما معا في حياتهما المهنية.

إن البهجة التي يبثها شهر رمضان الكريم في نفوس المسلمين ال تضاهى، 
ومظاهر االستعدادات والزينة التي تعج في جميع البالد وعند جميع الناس 
باختالف مس���توياتهم االجتماعية، لهي أكبر برهان على أن هذا الشهر هو 

شهر الفقير قبل الغني، والطفل قبل الكبير. 
مج���دًدا... تتمن���ى لكم »أضواء الب���الد« أن تنهلوا من الرحم���ات والغفران في 
هذا الش���هر الكريم، وأن تجدوا بين صفحات ومواضيع هذا العدد المتنوعة 

الفائدة المرجوة.
وكل عام وأنتم بخير. 

“أضواء البالد”
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التطــور العمرانــي 
مقيــاس نجــاح 

الــدول فــي التنميــة 
المســتدامة

ســمو رئيــس 
الــوزراء:

ل��دى تفض��ل س��موه بافتت��اح مع��رض الخلي��ج للعق��ار 
2019، أك�����د رئيس ال��وزراء صاح��ب الس�����مو الملك��ي 

األمي��ر خليف��ة ب��ن س�����لمان آل خليفة أهمية القط��اع 
العق���اري ف��ي المنظومة االقتصادي��ة؛ باعتب��اره راف��ًدا 
اقتصادًي���ا واس�����تثمارًيا مهًم���ا. ولف���ت س�����موه إل���ى 
أن االس�����تثمار العق�����اري ف��ي البحري�����ن ناج��ح وآم��ن، 
والحكوم��ة تس��عى لتذلي��ل العقب��ات أم��ام التطوي��ر 
العق��اري وتس��هيل عملي��ة االس��تثمار في��ه، وحرص��ت 
عل���ى أن تك�����ون التش�����ريعات المرتبط�����ة بالش���أن 
العقاري مواكبة مع التطورات المحلية والعالمية في 
هذا القطاع الحيوي. كما امتدح س�����موه ال��دور ال��ذي 
تضطل�����ع ب���ه المع�����ارض المتخصصة ف�����ي العقارات 
ومنها مع��رض الخليج للعقار؛ لما يشكله من فرصة 
عل���ى الواقع المتطور لالس���تثمار العقاري في مملكة 

البحرين.
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طبيبان استشاريان... سافرا وعمال ونجحا مًعا

 صادق عبداهلل ونضال خليفة

اس���تضافت »أضواء البالد« في عددها لش���هر رمضان ضيفين مميزين ناجحي���ن على الصعيد المهني 
والش���خصي، ويش���تركان في الحياة المهنية والزوجية. كانت بدايتهما في البحرين، ثم سافرا مًعا إلى 
لندن، حيث تخصصا هنالك وعادا يحمالن خبرة طبية كبيرة بالعمل في مستشفيات لندن، والحصول 

على شهادات الدكتوراه.

»أضواء البالد« التقت استشارية األمراض الجلدية والليزر والتجميل نضال خليفة، التي تمتلك خبرة في 
ه���ذه العالجات تمتد ألكثر من 20 عاًما، وس���ردت قص���ة كفاحها ونجاحها مع نصفها الثاني وهو زوجها 

استشاري جراحة األوعية الدموية والرئة وجراحة زراعة الكلى صادق عبداهلل.

كما التقت »أضواء البالد« صادق عبداهلل الذي تحدث عن مش���وار عمله في البحرين ولندن، وما استطاع 
تحقيقه في البحرين، خصوًصا أنه أول طبيب بحريني يجري جراحة زراعة الكلى في المملكة.

مركز “درما ون” يوثق حكاية



حوار 12

نضال خليفة

بداي���ة كان اللق���اء مع استش���ارية األمراض الجلدية والليزر والتجميل نضال خليفة، التي س���ردت قصة حياتها ونجاحها مع زوجها 
االستشاري صادق عبداهلل قائلة: ولدت في عائلة طبية، فوالدي الدكتور عبدالرحمن خليفة اختصاصي أمراض باطنية، ووالدتي 

الدكتورة غالية دويغر اختصاصية أمراض جلدية، وهي من أشهر الطبيبات في البحرين، بل هي أول طبيبة بحرينية.
تخ���رج وال���داي من جامعة موس���كو وعمال في مستش���فيات الكويت لمدة تتجاوز العش���رة أعوام، وكان الوالد يعمل في قس���م 
الباطنية والوالدة في قس���م الجلدية، وأنا منذ صغري، وألنني االبنة الكبرى، كنت أميل إلى مواد العلوم أكثر من اآلداب. وكنت 
أقضي فترة اإلجازات مع والدتي في عيادتها، وهذا أثر فيَّ كثيًرا، وش���جعني والداّي على دراس���ة الطب؛ ألنني كنت من الطالبات 

المتفوقات بالمدرسة، وكانا يرددان دائًما »الشاطرة يجب أن تدرس طب« في إشارة منهما لضرورة دراستي الطب.

أول طبيبة بحرينية تمارس الطب التجميلي 
العالجي دون جراحة

ك����ربت �مل �أخي����ب ظن ��ل����َدّي، فكنت م����ن �لأ��ئل على �لبحري����ن باملرحلتني 
�لإعد�دي����ة ��لثانوي����ة �لعامة، �ح�سل����ت على بعثة م����ن �ز�رة �لرتبية ��لتعليم 
لدر��س����ة �لطب يف جامع����ة �خلليج �لعربي، ��قتها كان����ت �جلامعة تقبل فقط 
�أ�سح����اب �لبعثات �كان هذ� �سيئا ممي����ًز�؛ لأن ��لَدّي كانا يف�سالن �أن �أدر�ص 

يف �لبحرين.
تخرج����ت م����ن جامعة �خللي����ج �لعربي بتف����وق، �يف نف�ص �لوقت �س����ادف �أنني 
تز�ج����ت �لدكتور �سادق عبد�هلل �ه����و خريج جامع����ة �مل�ستن�سرية يف بغد�د، 
��قته����ا كان يعمل يف م�ست�سف����ى �ل�سلمانية �لطبي، بق�س����م �جلر�حة يف بد�ية 
تدريب����ه. �خالل ف����رتة �خلطوب����ة �أكمل �سادق جمي����ع �سهاد�ت����ه �ح�سل على 
�سه����ادة �لخت�سا�ص باجلر�حة �لعام����ة من �ملجل�ص �لعرب����ي لالخت�سا�سات 

�ل�سحية بعد 4 �سنو�ت من �لتدريب.
 كم����ا ح�س����ل بعده����ا على �سه����ادة �لزمال����ة من �لكلي����ة �مللكي����ة للجر�حني يف 
�أيرلن����د�، �بذل����ك كان موؤهال لأن يبتعث من قب����ل �ز�رة �ل�سحة؛ لأنه بح�سب 
�لنظام �لقائم �آنذ�ك �أي �سخ�ص يكمل �سهاد�ت �لخت�سا�ص ��لزمالة ي�سمح 
ل����ه بالبتعاث للخارج، فح�سل على بعثة يف �إجنلرت� لإكمال تخ�س�ص جر�حة 
�لأ�عية �لدموية. كان �ل�سوؤ�ل �قتها: هل �أكمل در��ستي يف �لبحرين ��أعمل �أم 
�أ�سافر مع �س����ادق، فاتخذت قر�ر �ل�سفر معه �إلى لندن يف �سهر �أغ�سط�ص من 

�لعام 1994. 

�ساف����رت فع����ال �إلى �إجنل����رت�، ���ستطع����ت �إكمال �سن����ة �لمتي����از يف م�ست�سفى        
»St. Thomas« �ه����و م����ن �أكرب �مل�ست�سفيات يف لندن. �لأنن����ي مهتمة بدر��سة 
علم �لأمر��ص �جللدية �لتحقت مبوؤ�س�سة �سانت توما�ص، �هي موؤ�س�سة عريقة 
يف عل����م �لأمر��ص �جللدية للح�سول على �سهادتي �ملاج�ستري ��لدكتو�ره، كما 
عمل����ت يف نف�����ص �مل�ست�سفى. در�ست �عمل����ت ملدة 8 �سن����و�ت يف �لفرتة ما بني 
�لعام����ني 1994 �2000 يف �مل�ست�سف����ى �لذي ي�س����م 3 م�ست�سفيات حتت مظلته 

.»King’s college«� »Guy’s«� »St.Thomas« هي�

ح�سل����ت على �سه����ادة �لدكتور�ه من جامعة لندن، �هي م����ن �أعرق �جلامعات 
��لكليات يف �إجنل����رت�. كنت د�ئًما �أرى �أنني حمظوظة؛ لأن �لأمور �سارت على 
ما ير�م، �يف نف�ص �لوقت كان لدي هدف عملت على حتقيقه �أل �هو �حل�سول 
عل����ى �سهادة م����ع �كت�ساب �خلربة �ملهني����ة قبل �لعودة �إل����ى �لبحرين، �إذ كنت 
م�سجل����ة يف جمل�����ص �ل�سحة يف �إجنلرت� �لذي ي�سمح بالعم����ل، �حا�لت �لقيام 
باأك����ر مما يقوم ب����ه �لأطباء حني �ل�سف����ر للدر��سة يف �خل����ارج. فح�سلت يف 
�إجنل����رت� على �سهاد�ت زمالة يف �لليزر �جر�حة ط����ب �جللد �لتجميلي، �كان 
�قته����ا هذ� �لتخ�س�����ص يف بد�يته، �توقعت �أن يكون ل����ه م�ستقبال لذ� در�سته، 
�كان ق����ر�ًر� جيًد�، لأنني تعلمت �لكثري عن جمال يعترب حالًيا ���سعا، ��أ�سبح 

�لنا�ص يتعلمونه.

تمتلك خبرة في 
العالجات الجلدية تمتد 

ألكثر من 20 عاًما

تأسيس الجناح 11 
بـ”السلمانية” من 

أبرز إنجازاته
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�كت�سب���ت خربة طويلة ت�سل �إلى �أكر من 20 عاًما، �بعد عودتي 
�إل���ى �لبحري���ن عمل���ت يف م�ست�سف���ى �ل�سلمانية �لطب���ي رئي�سة 
لالأطب���اء �ملقيمني يف ق�سم �جللدية، ثم بعد عام ��حد �أ�سبحت 
��ست�ساري���ة �رئي�س���ة لق�س���م �جللدي���ة يف ذ�ت �مل�ست�سفى ملدة 7 
�سن���و�ت متتالية، �كنت ممثلة للمجل����ص �لعربي لالخت�سا�سات 
�لطبية، �م�سوؤ�ل���ة �لتدريب يف ق�سم �جللدية، ��أ�ستاذ� م�ساعد� 

يف كلية �خلليج �لعربي ملدة 7 �سنو�ت.

عملت يف �ل�سلمانية ما بني �لعامني 2001 �2012، بعدها تفرغت 
للعم���ل بالقط���اع �خلا����ص. �خالل عمل���ي بال�سلماني���ة �فتتحت 
عي���ادة خا�س���ة بالع���ام 2004. جنح���ت �لعي���ادة ��أ�سب���ح لدينا 
مر�س���ى يف فرتة قيا�سية، �كان���ت نظرتي ��لقاعدة �لتي �تبعتها 
�أن يح�س���ل �ملري����ص على ذ�ت �جلودة م���ن �خلدمة بالقطاعني 
�لعام ��خلا�ص، �لذ� ل ي���ز�ل مر�ساي من �ل�سلمانية يتعاجلون 
يف مركزي �خلا�ص حاليا؛ لأنهم متاأكد�ن من �أنهم �سيح�سلون 

على نف�ص �خلدمة.

�رغ���م �أننا ح�سلنا على فر�ص كثرية للبقاء يف بريطانيا �إل �أننا 
قررن���ا �لعودة �إل���ى �لبحرين رغم كل �ملحف���ز�ت للبقاء ��لعمل، 
فكان قر�ًر� نابًعا من �إمياننا ب�سر�رة �لعودة �إلى �لوطن �تقدمي 

خربتنا �علمنا لأبناء �طننا �لبحرين.
�خ���الل عمل���ي مب�ست�سفى �ل�سلماني���ة حا�لت �أن �أق���دم ��أحدث 
نقلة نوعية يف �لتعامل، كما قمت بتكوين جمموعة دعم مل�ساندة 
مر�سى �ل�سدفية، �ن�سف ع���الج �لأمر��ص �ملزمنة نف�سًيا عرب 

تقبل �ملر�سى ��حلديث عنه يف جمموعات �لدعم.

�س���ر �لنج���اح هو �سعور �ملري����ص بالر�حة مع �لطبي���ب، �هو �أمر 
�أ�سا����ص لنجاح �لطبي���ب. تعلمت من جتربتي يف لن���دن �للتز�م 
��ملهنية يف �لعمل، ��أن �أعالج �أي مري�ص ��أعامله على �أنه �إن�سان 
ي�ستح���ق �لعالج. �أم���ا يف �لبحرين فتعلم���ت �لتعامل مع جمتمع 
حماف���ظ يجد �سعوب���ة �أحيان���ا يف �حلديث ع���ن �أمر��سه، �لذ� 
فاإنني �أن�سح م���ن يتخ�س�ص يف �لطب بال�سفر للعمل يف حميط 
خمتلف �بالت���ايل ي�سبح لديه �لقدرة عل���ى �لتعامل مع �جلميع 

�يكون منفتًحا مع �لعامل ��ختالفاته.
ب���د�أت �لعيادة يف �لعام 2004، �رمبا ما مي���ز �لعيادة �أنني كنت 
�أجم���ع �جلان���ب �لعالج���ي يف �لأمر�����ص �جللدي���ة م���ع �جلانب 
�لتجميل���ي، �كنت �أ�ل طبيبة متار����ص �لطب �لتجميلي �لعالجي 

د�ن جر�حة.

ال أزال أتابع المرضى 
بنفسي في 

عالجات الليزر

��سارك���ت عيادتي م���ع ��ست�ساري جر�ح���ة �لأ�عية �لدموي���ة ��لرئة 
�جر�ح���ة زر�ع���ة �لكل���ى �س���ادق عب���د�هلل، �إذ كان يعمل م���ع ق�سم 
�جلر�ح���ة �يعال���ج �ل���د��يل ��لأق���د�م �ل�سكرية، �كان ق���د عمل يف 
لن���دن 8 �سن���و�ت �در�ص تخ�س�ص جر�حة �لأ�عي���ة �لدموية �زر�عة 
�لأع�س���اء، �جر�حة �لرئ���ة. ��سادق هو �أ�ل طبي���ب بحريني يجري 
عملية نقل �لكلى يف �لبحرين من مري�ص متوفى دماغًيا، �كان �سيئا 

مميز� �كبري�.

عملن���ا يف عيادتنا �إلى �لعام 2010، ثم بد�أنا نفكر يف تو�سعة �لعيادة 
يف �لعام���ني 2011 �2012. �يف �لعام 2017 حولنا �لعيادة �إلى مركز 
متخ�س����ص هو مركز »درما �ن«، ��فرن���ا جميع �لعالجات �جللدية 
��لتجميلية �نعالج جمي���ع �لأمر��ص �جللدية منها �لفيلر ��لبوتك�ص 
�نح���ت �جل�س���م �ع���الج �لن���د�ب ��آث���ار حب �ل�سب���اب، كم���ا لدينا 
�سيدلي���ة متخ�س�سة تتو�فر فيها جمي���ع �مل�ستح�سر�ت ��لعالجات 

�لتي تتما�سى مع عالجاتنا.

حر�سن���ا يف �ملركز على �أن يكون باأحدث ��أح�سن م�ستوى �بت�سميم 
متمي���ز ميت���از باخل�سو�سية �بلم�س���ات جمالية فيه���ا حميمية، �هو 
ذ�ت �لنطباع �لذي ي�سعر فيه من يرتدد على فندق �أ� منتجع �سحي 
»�سب���ا«، مع �لهتمام يف ح�سول �ملري�ص على �أف�سل جودة عالجية، 
�ل���ذ� ل �أز�ل �أعالج �ملر�سى بنف�سي �منها عالجات �لليزر، �مازلت 
�أ�ؤم���ن باأن �لطبيب هو �لذي يجب �أن يجري �لعالج بنف�سه، �تهمني 

�أن تظهر نتائج �لعالج ب�سورة ممتازة.

��ل���د�ي �ز�جي ه���م �أكر �لد�عمني يل، �إذ �إن ��ل���َدّي طو�ل حياتي 
يدعمانن���ي �يطلبان مني حتقي���ق �لأف�سل، �هو م���ا دفعني للتميز، 
كم���ا �أنني حمظوظة للز��ج من �لدكتور �سادق، فهو د�عم يل ب�سكل 
كب���ري، ��لز�ج هو �سر كبري يف جناح �مل���ر�أة، فاإذ� تز�جت من رجل 
��ثق من نف�س���ه �ناجح فاإنه ي�سجعها �يدعمها. نحن متز�جان منذ 
25 عام���ا، �سافرنا �عملنا معا لبناء حياتنا من �ل�سفر، �إذ بد�أنا يف 
�لغربة ��أجنبنا �أبناءنا �لأربعة هناك، هيثم يدر�ص حاليا ماج�ستري 
�لقان���ون يف جامعة لن���دن، �متار� يف جامعة �ك�ست���ري تدر�ص �لعلوم 
�لطبي���ة ما قب���ل در��سة �لطب، �مهند يف �ل�سن���ة �لدر��سية �لأخرية 
باملرحلة �لثانوية، ��لأ�سغر منذر يف �ل�سف �لثاين �لثانوي )�ل�سف 

�حلادي ع�سر( ��تخذ قر�ر� منذ �لآن بدر��سة �لطب.
نعمل �أنا �ز�جي يف عيادة م�سرتكة، كما كان ��لدي ���لدتي يعمالن 

مًعا، �ترى ��لدتي �أن �لطبيبة يجب �أن تتز�ج طبيبا.

محظوظة لزواجي 
بالدكتور صادق... ولم 

أتخيل نفسي غير 
طبيبة
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"أضواء البالد" التقت استش���اري جراحة األوعية الدموية والرئة وجراحة زراعة الكلى صادق عبداهلل، الذي اس���تعرض مش���واره 

المهني وإنجازاته. في بداية حديثه يقول صادق »تخصصت في جراحة األوعية الدموية والرئة وجراحة زراعة الكلى، وس���افرت 

للدراس���ة ف���ي لندن. وبعد 8 س���نوات من الدراس���ة والعمل هن���اك، عدت إلى البحرين ف���ي العام 2000، وب���دأت العمل بهذه 

التخصصات الثالثة في مستشفى السلمانية خصوًصا تخصص جراحة األوعية الدموية، الذي كان في بدايته بالمستشفى. 

ووفقت في التأس���يس لهذا التخصص بطريقة حديثة، وتمكنت خالل فترة وجودي في الس���لمانية من تأس���يس جناح 11، 

وهو مركز الجراحات الدموية في المستشفى، وهذا المركز نتاج جهود قمت بها مع كثير من الزمالء، وبدعم كبير من قبل 

الدكتورة ندى حفاظ وزيرة الصحة آنذاك.

صادق عبداهلل
أول طبيب بحريني يجري زراعة الكلى 

في المملكة

مت نق���ل جمي���ع مر�س���ى �لأ�عي���ة �لدموية �إلى جن���اح 11 �ل���ذي يتكون من 
مر�س���ى د�خليني بامل�ست�سفى �مر�سى �لعياد�ت �خلارجية �كذلك مر�سى 
ا خمت���رب �لق�سطرة،  عي���ادة قدم �ل�سكر �خمت���رب �لأ�عي���ة �لدموية ��أي�سً
كله���ا ��سع���ت حتت �سقف ��حد، �هذ� يعترب �سيئ���ا جديد� �نقلة نوعية يف 
طريق���ة عمل هذ� �لنوع من �جلر�ح���ات يف م�ست�سفى �ل�سلمانية، �هو �أحد 
�لإجناز�ت �لتي �أفتخر جًد� بها، ��فتتح يف �لعام 2008، �منذ تلك �لفرتة 

�حتى �لآن يقوم بعمل كبري مل�ست�سفى �ل�سلمانية.

كان���ت �أ�ل عملية قمت بها لزر�عة �لكلى يف �لبحرين يف �سهر نوفمرب عام 
1999، �إذ كنت ل �أز�ل �أعمل ��ست�سارًيا يف جر�حة �لأ�عية �لدموية �زر�عة 

�لكل���ى يف بريطانيا، لكن بتكليف خا�ص م���ن �زير �ل�سحة �آنذ�ك �لدكتور 
في�س���ل �ملو�س���وي، قمت بزي���ارة �لبحرين ��أجريت 5 عملي���ات زر�عة كلى 
يف ف���رتة �أ�سبوعني، �بعد عودتي يف �لع���ام 2000 بد�أنا �لتح�سري لتاأ�سي�ص 
برنام���ج زر�عة �لكلى مرة �أخرى، �ل���ذي كان موجوًد� �يعمل فيه بر�ف�سور 

جورج �بونا قبلي، �لكن بعد مغادرته مل يكن هنالك �أحد غريي.
ب���د�أت برنامج زر�عة �لكلى مرة �أخ���رى يف �أغ�سط�ص بالعام 2001، �بد�أنا 

�إجر�ء�ت عمليات زر�عة �لكلى من �ملتربعني �لأحياء.

كم���ا �أن �لإجن���از �لكب���ري �ل���ذي ل �أز�ل �أفتخ���ر به ه���و �إج���ر�ء �أ�ل عملية 
زر�عت���ني لكلى من مري�ص متوفى دماغًيا يف �لبحرين، يف يوليو 2001، �إذ 
ت���ربع بالكلي���ة ذ��ه بعد �فاته دماغًيا؛ نتيجة نزي���ف يف �ملخ، �متت زر�عة 
هاتني �لكليتني ل�سابتني بحرينيتني، �ل �أز�ل �أذكر �أن �إحد�هما من �لرفاع 
�ل�سرق���ي ��لأخرى من �سرتة، �كانت �إحد�هما متز�جة ��لأخرى مل تتز�ج 
بعد، �ل تز�ل هاتان �ل�سابتان ل حتتاجان لإجر�ء عمليات غ�سيل، �ل �أز�ل 
���ا �أنهم يرتدد�ن على  عل���ى �طالع باأخبار مر�س���ى زر�عة �لكلى، خ�سو�سً

م�ست�سفى �ل�سلمانية للمتابعة ��أخذ �أد�ية �ملناعة.

�كذل���ك بد�أنا يف عملية تب���ادل �لأع�ساء بني �لبحري���ن ��ل�سعودية، �كونا 
مرك���ز� ��ح���د� مع �ملرك���ز �ل�سع���ودي لزر�عة �لأع�س���اء للقي���ام بعمليات 
م�سرتكة، حي���ث ياأتي �أطباء من �ملركز �ل�سعودي �إلى �لبحرين ل�ستئ�سال 

�لأكب���اد �زر�عتها يف �ل�سعودية، �يف حال تو�فر كلى يف �ل�سعودية �تنا�سب 
مر�سى يف �لبحرين يتم زر�عة هذه �لكلى للمر�سى يف �لبحرين.

 
عيادة متخصصة لعالج قرحة السكر

ب���د�أت عيادة »�سريج���ي كري« يف �لعام 2003، �عي���ادة »درما �ن« يف �لعام 
2004. عي���ادة »�سريجي كري« متخ�س�سة بجر�ح���ة �لأ�عية �لدموية �لتي 

يعن���ى به���ا �لأ�ردة ��ل�سر�يني يف �جل�سم، ��مل�س���اكل �لتي تو�جه �ل�سر�يني 
�منها �لن�سد�د�ت نتيجة �لأمر��ص �حلديثة �لتي ت�سمل �ل�سغط ��ل�سكري 
��لكولي�سرت�ل، بالذ�ت لدى مر�س���ى �ل�سكر �لذين يتطلبون عناية خا�سة 
�عالجات خا�سة، �معظم م�ساكل �لأ�ردة هي »د��يل �ل�ساقني« �أ� جلطات 
ا نتعامل مع كل �مل�ساكل �لتي توؤدي �إلى �نتفاخ �ل�ساقني  �أ�ردة �لرجل، ��أي�سً
�أ� م���ا ي�سمى �حت���الل �لأ�عية �للمفا�ي���ة، ��لعيادة توفر ه���ذه �لأنو�ع من 
�خلدم���ات من���ذ �لعام 2003 ��كت�سب���ت �سمعة ممت���ازة يف �لبحرين �د�ل 

�خلليج.

�بع���د ذل���ك �نتقلنا �إل���ى �لعيادة �جلديدة م���ع �إ�سافة عي���ادة متخ�س�سة 
لع���الج قرح���ة �ل�سكر، �ه���ي عبارة عن ج���ر�ح يف �أرجل مر�س���ى �ل�سكر، 
�إذ تعت���رب قرح���ة �لقدم من �مل�س���اكل �لكبرية يف �لبحري���ن؛ نتيجة ل�سعف 
يف تر�ي���ة �ل���دم ��عتالل يف �لأع�ساب �حد�ث �لتهاب���ات ل�سعف �ملناعة. 
�ي�ستغ���رق عالج قرحة �لقدم ما بني 3 �4 �أ�سهر من �لعالج �ملتو��سل د�ن 
حاج���ة �ملري�ص للوجود  يف �مل�ست�سف���ى، �يف �أحيان يحتاج �ملري�ص ق�سطرة 
% مع �لتز�م  �أ� ترقيعا لهذه �لقرحات، �ت�سل ن�سبة جناح عالجها �إلى 80 
�لطبي���ب باملر�جعة ��لعالج، �يكلف ما ب���ني 700 �900 دينار يف �ملتو�سط 

�قد ي�سل �إلى 3 �أ� 4 �آلف دينار.

“أقدام مدى الحياة”... حملة 
تهدف لتقليل عمليات البتر 

% بنسبة 25 
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��س���وف نبد�أ حملة جديدة حتم���ل ��سم »�أقد�م مدى �حلياة«؛ بهدف تقليل 
عمليات �لبرت؛ لأن ن�سبة برت �لأقد�م عالية جًد� يف �لبحرين �نرى �أعد�د� 
كب���رية تنتهي بالبرت، �نهدف جلمع �إح�ساء�ت ن�سبة �جود قدم �ل�سكر يف 
�لبحري���ن، �جمع �إح�ساء�ت ع���ن عمالت �لبرت يف �لبحري���ن لعدم �جود 
�إح�س���اء�ت دقيقة، ��حلملة بالتعا�ن مع خمتل���ف �ملوؤ�س�سات �ل�سحية يف 

�لبحرين، �كذلك لإعد�د بر�مج تثقيفية.

�م���ن �ملتوقع عرب بر�مج �لرعاية �ل�سحية �أنه بالإمكان تقليل �لبرت بن�سبة 
% خ���الل �لعامني �ملقبلني، �يجب �أن تتحمل م�سوؤ�لية �لوقاية بالتعا�ن   25

م���ع �ملوؤ�س�سات منه���ا �ز�رة �ل�سحة ��ملجل�ص �لأعل���ى لل�سحة �غريها من 
�لوز�ر�ت توفري �لتعليم ��لتذكري للمر�سى من جميع �لأعمار.

كم���ا �أن ع���الج د��يل �لقدمني من �أك���ر �لعالجات �لتي ت�سه���د �إقبال يف 
�لعيادة، با�ستخد�م �أحدث �لتقنيات منها �لإبر �عمل �لق�سطرة ��لوريدية 
د�ن جر�ح���ة �مع تخدير مو�سع���ي، �إذ يدخل �ملري�ص �س���ري� على قدميه، 

�يخرج على قدميه.

كثري من �ل�سيد�ت �لالتي لديهن م�ساكل يف �لقدم تكون يف �لأ�ردة، ��أكر 
% من �ل�سيد�ت لديهن م�ساكل يف �لأ�ردة من �ل�سعر�ت �ل�سغرية  م���ن 80 

�إلى �لأ�ردة �لكبرية.
ق�سط���رة �لأ�ردة ميكن عالجه���ا، �ي�ستطيع �ملري�ص �لع���ودة �إلى �لعمل يف 

على مرضى “ضعف األعصاب” لبس ذ�ت �ليوم.
الجوارب الواقية لتالفي حروق األرجل

قدم ��ست�ساري جر�حة �لأ�عية �لدموية ��لرئة �جر�حة زر�عة �لكلى �سادق 
ا �لذين يعانون من �سعف جريان  عب���د�هلل ن�سائحه ملر�سى �ل�سكر خ�سو�سً
�ل���دم �أ� ما ي�سم���ى �لحتالل �لع�سبي )�سعف �لأع�س���اب( بالرجل عموًما 

�يف �سهر رم�سان.

�يدع���و �لدكتور �سادق مر�سى �ل�سك���ر ممن يعانون من �سعف جريان �لدم 
�أ� ما ي�سمى �لحتالل �لع�سبي )�سعف �لأع�ساب( بالرجل �إلى �أخذ �حلذر 
يف �أجو�ء �سهر رم�سان �حلارة، �إذ �إن فقد�ن �ل�سو�ئل له �أثر كبري جًد� على 
تر�ية هذه �لأ�عية �لدموية �تر�ية �لكلى، �يف �أكر هوؤلء �ملر�سى قد تزد�د 
��سعي���ة �ملر�ص حدة، �أما �حلالت �ملتقدم���ة فنن�سحهم بعدم �ل�سيام لأن 

في���ه خطورة مبا�سرة �بالذ�ت عند �مل�ساب���ني بالف�سل �لكلوي، �إذ يوؤدي �إلى 
خماطرة كبرية على �جل�سم.

ا يف فرتة �لعبادة  كم���ا �أدعو هوؤلء �ملر�سى للب�ص �جلو�رب �لو�قية؛ خ�سو�سً
��ل�س���الة خارج �مل�ساجد عل���ى �لبالط حيث قد يوؤدي هذ� �إلى حرق يف قاع 
�لأرج���ل د�ن �ل�سعور باحل���ر�رة يف �أرجلهم لفق���د�ن �لإح�سا�ص بها، �ي�سهد 
�لأطب���اء ه���ذ� �لأم���ر كث���رًي� يف ف���رتة �ل�سيف، طالًب���ا من مر�س���ى �ل�سكر 
���ا �لذي���ن يعانون م���ن �سعف جريان �ل���دم �أ� ما ي�سم���ى �لحتالل  خ�سو�سً
�لع�سب���ي )�سع���ف �لأع�ساب( بالرجل �حل���ذر �ل�سديد، متمنًي���ا لهم ذنًبا 

مغفوًر� ��سياًما مقبول �إن �ساء �هلل.

نصائح رمضانية من الدكتور صادق
الحذر من فقدان السوائل لمرضى االحتالل العصبي



حوار 20

عالجات البشرة ال تفطر
تق���ول ��ست�سارية �لعالج بالليزر �جر�حة �جلل���د �لتجميلي ن�سال خليفة �إن 
�أك���ر م�سكلة تو�ج���ه �لنا�ص ب�سهر رم�سان هي جف���اف �لب�سرة، �عموما يف 
�لبحرين م�سكلة �جلفاف تعد من �مل�ساكل �لكبرية؛ لأن �لنا�ص لديهم قناعة 
ب���اأن �جوهه���م يجب �أن تكون غ���ري دهنية، �هذ� من �لأم���ور �خلاطئة، لأن 

�لزيوت �لدهنية ��إفر�ز�ت �لغدد �لدهنية �أمر جيد.

�ت�سي���ف �أن �لب�س���رة �لدهنية م���ن خ�سائ�سه���ا �أنها حتافظ عل���ى �سكلها 
�تظه���ر ب�سن �أ�سغر مما هي عليه، �ل ت�سي���خ ب�سرعة، ��لتجاعيد تظهر يف 
�ق���ت لحق، لكن م���ن عيوبها �ت�س���اع م�سامها �ظهور حب���وب �ل�سباب فيها 
�أحياًنا، لذ� فاإن �ل�سيد�ت يبالغن يف تنظيف ب�سرتهن متنا�سيات �أن �لب�سرة 
م���ع �لتقدم بال�سن تتحول من حالة �إلى �أخ���رى، ففي مرحلة �ملر�هقة تكون 

دهنية ثم ت�سبح جافة ��أحياًنا �سديدة �جلفاف.

�ت�سري �إلى �أنه من �ملالحظ عدم حب �لنا�ص ل�سرب �ملاء بكرة، رغم �رتفاع 
درجات �حلر�رة يف �لبحري���ن، ��جلفاف يعم �جل�سم �لي�ص فقط �لب�سرة، 
�تدع���و لكرة �سرب �ملاء يف �سهر رم�سان بعد �لإفطار؛ لأن �سرب �ملاء ميد 

�جل�سم باحليوية ��لن�ساط.
�تقول �إن تغيري �لر�تني �ليومي ��لنوم �ملتاأخر �كرة �ل�سهر يف �سهر رم�سان 
يوؤثر على �لب�سرة، �تظهر �لب�سرة متعبة، �يزد�د �لتعب حول منطقة �لعني، 
�تدع���و للمحافظ���ة على تن���ا�ل �لطعام �ل�سح���ي ��لتقليل م���ن �ل�سكريات 
��لدهون ��لن�سويات؛ فال�سكريات عموًما من عو�مل �سيخوخة �جللد؛ لأنها 
تلت�س���ق مب���ادة �لكولجني يف �لب�س���رة �ت�ساعد على تك�س���ري �لكولجني من 

�لب�سرة �ت�سرع عملية �سيخوخة �لب�سرة.

�تردف �أن من عالجات �لب�سرة �ملنا�سبة يف �سهر رم�سان هي �إبر �لن�سارة 
��إب���ر �لبالزم���ا، �عالجات تن�سي���ط �لكولجني، �هناك �إقب���ال �سديد على 
�لعالج���ات للتح�سري لعيد �لفط���ر ��ل�ستعد�د لل�سف���ر يف  مو�سم �ل�سيف، 
ا �أن عالجات �لب�سرة ل تفطر، �لذ� فاإن �لإقبال يف رم�سان كبري. خ�سو�سً

�تدع���و �لدكتورة ن�سال ل�سر�رة ترطيب �لب�س���رة ���ستخد�م ��قي �ل�سم�ص 
ا �أن �لن�ساء يو�جهن  م���ع �رتفاع درجات �حلر�رة يف �سهر رم�سان، خ�سو�سً
م�سكل���ة �لت�سبغ���ات ��لكلف بعد �س���ن �لأربعني، �ه���ذه �لت�سبغات ��لكلف 
دلي���ل عل���ى �أن �لب�سرة فق���دت �لقدرة عل���ى ت�سحي���ح نف�سها، �ل���ذ� فاإنها 
بحاجة للعالج���ات، �أ�ل �لكرميات تعد �سيًئا �أ�سا�سًي���ا لرتطيبها �حمايتها، 
لكنه���ا ل تلغي �لت�سبغات ��لكلف، �أما �لعالجات يف �لعيادة فهي �لتي تزيل 

�لت�سبغات ��لكلف.
 

�تن�س���ح �لدكت���ورة ن�سال با�ستخ���د�م �لعالج���ات �لتي تن�س���ط �لكولجني 
�لطبيعي �بتد�ء من �سن �لثالثني عاًما.

�ت�س���ري �إلى �أن �لعالجات تط���ورت كثرًي� �منها �إبر �لتعبئ���ة، كما �أن �لنا�ص 
يف�سل���ون �لعالج���ات غ���ري �جلر�حي���ة، يف حني بعد �س���ن �ل�ست���ني يلجاأ�ن 

للعمليات �جلر�حية.

�تقول �إن من �لالفت زيادة �إقبال �لرجال على عياد�ت �لتجميل، �إذ يقبلون 
على �إز�ل���ة �ل�سعر بالليزر �عالج���ات �لبوتوك�ص ��إز�لة �آث���ار حب �ل�سباب، 
�يظهر �ل�سب���اب بنتائج �لعالج���ات ب�سرعة، خمتتمة حديثه���ا باأن �لرجال 

�أ�سبحو� يناف�سون �ل�سيد�ت على عيادة �لتجميل.

نصائح رمضانية من الدكتورة نضال
ضرورة ترطيب البشرة وشرب الماء بكثرة في الشهر الفضيل

زيادة ملفتة إلقبال 
الرجال على عيادات 

التجميل



لقاء 22

المواد الغذائية متوافرة وتلبي الطلب... وال داعي 
للتهافت والشراء دون الحاجة

إبراهيم زينل

طم���أن رئي���س مجلس إدارة ش���ركة مجموعة ترافكو إبراهيم زينل المس���تهلكين بتوافر الس���لع الغذائية الرمضانية، 
خصوًصا أن البحرين كعادتها دائًما تتوافر فيها كميات كافية من السلع الغذائية؛ لتلبية الطلب المتزايد عليها خالل 
الش���هر الفضي���ل، وطوال العام، داعًيا لعدم التهافت على اقتنائها حتى ال ينف���د المخزون. وأكد زينل ل�»أضواء البالد« 
أن الس���لع متواف���رة وال يوج���د نقص بأي مادة غذائية من المواد األساس���ية. وقال زينل إن ش���هر رمضان يعد بالنس���بة 
لنا، قطاع مس���توردي وموزعي الس���لع الغذائية، من أكثر المواس���م التي تش���هد زيادة في الطلب على جميع الس���لع 
الغذائي���ة، إال أن هنال���ك بعض الس���لع يش���تد الطلب عليها مثل ح���ب الهريس والجيلي والحلويات، ل���ذا فإن مجموعة 
ترافك���و تحرص على توفيرها عبر االس���تيراد وكذلك اإلنت���اج المحلي. وكذلك توفر المجموع���ة منتجات األلبان والزيوت 
النباتي���ة ومنتجات ش���ركة البحرين لمطاح���ن الدقيق. وأكد أن »ترافك���و« هي الموزع الوحيد لمنتجات ش���ركة البحرين 
لمطاحن الدقيق، والتي يزداد الطلب على منتجاتها في شهر رمضان ومنها الطحين والسميد ولقمة القاضي وحب 

الهريس الذي يتم استهالكه بشكل كبير في إعداد الوجبات الرمضانية.

 أسعار السلع الرمضانية مستقرة وال زيادة فيها

“ترافكو” الموزع الوحيد لمنتجات 
“المطاحن” بالسوق المحلية

�لف����ت زينل �إلى �أن �أ�سع����ار �ل�سلع �لغذ�ئية عموما يف ه����ذ� �لعام ل زيادة 
فيه����ا �م�ستق����رة، ��ملوؤ�س����ر�ت تدل على ع����دم زي����ادة �أ�سعاره����ا، م�سرًي� 
�إل����ى �أن منافذ �لبيع لديه����ا حمالت دعائية �سخمة خ����الل �سهر رم�سان 
�ت�ساه����م »تر�فكو« يف هذه �حلمالت مبنحها �سلعا غذ�ئية باأ�سعار خا�سة 
�خمف�س����ة، �باملقاب����ل ف����اإن منافذ �لبي����ع تعر�����ص �ل�سلع باأ�سع����ار متدنية 
�عر��ص جماني����ة خ�سو�سا للم�ستهلكني، موؤكًد� �أنه����ا متثل فر�سة لكثري 
من رب����ات �لبيوت للح�سول على �ل�سلع باأ�سع����ار مقبولة �بعر��ص �هد�يا 
به����ذه �ملنا�سب����ة. ��أعرب زينل ع����ن �أمله يف عدم تهاف����ت �مل�ستهلكني على 
�ل�سل����ع ب�سكل يفوق حاجته����م �لعتيادية، م�سرًي� �إل����ى �أن بع�ص �لعائالت 
ا بع�ص  قب����ل �ل�سهر �لف�سيل تتهافت عل����ى �ل�سر�ء بكميات كبرية خ�سو�سً
�ل�سل����ع �سريعة �لتلف مث����ل �لفو�كه ��خل�سر���ت، ��لت����ي قد تتلف عليهم 
د�ن �أي �س����ر�رة للتخزين، �ل����ذ� فاإن لي�ص هنالك �أي د�ٍع للتهافت ��سر�ء 
�ل�سل����ع ب�سر�ه����ة د�ن �لتاأكد من حاج����ة �لبيت لهذه �ل�سل����ع؛ لأنها �ستكون 
متو�ف����رة، �قد حت�سل عليها �لعائالت باأ�سعار �أف�سل خالل �سهر رم�سان 

عرب �لعر��ص �لرم�سانية.

% زيادة إنتاج منتجات األلبان في رمضان  40

��أ�س����ار زينل �إلى �أن م�سن����ع �أ��ل لالألبان تعمل بع�ص خطوط �إنتاجه على 
مد�ر �ل�ساع����ة؛ لتوفري �لكميات �لالزمة يف �سهر رم�س����ان، متوقًعا زيادة 
�إنت����اج �حللي����ب ��لألب����ان ��لر�ب مب����ا ل يقل ع����ن 30 �إل����ى 40 % لتوفري 
�حتياج����ات �مل�ستهلكني بهذه �ملنا�سب����ة، يف حني يقل �إنتاج بع�ص �خلطوط 
مث����ل �لأي�سك����رمي. ��أ�س����اف �أن هن����اك طلب����ا عل����ى �ل�سل����ع �ملو�سمية مثل 
�حللوي����ات �لقمة �لقا�سي، �حب �لهري�ص، ��جليلي، �إذ يزد�د ��ستهالكها 
يف �سه����ر رم�سان بن�سبة 50 %، كما �أن حب �لهري�ص ي�سهد �إقبال عليه يف 
�سه����ر رم�سان فقط. �قدر ��ستهالك �لزي����وت �لنباتية ما بني 10 �15 % 
يف �ملن����ازل، باملقابل يقل �لطلب على �ملطاع����م؛ نظًر� لعتماد �لأ�سر على 

�لطبخ يف �ملنازل، �لذ� يقل ��ستهالك �ملطاعم من �ل�سلع �لغذ�ئية.

اللح���وم متواف���رة وبكمي���ات تكف���ي احتياج���ات المواطني���ن 
والمقيمين

�قال زينل �إن �سركة �لبحرين للمو��سي، �لتابعة ملجموعة تر�فكو، حر�ست 
عل����ى توفري كمي����ات كبرية م����ن �للحوم �مل����ربدة �مل�ستوردة م����ن �أ�سرت�ليا 

�باك�ستان �كاز�خ�ستان ��إثيوبيا ��ل�سود�ن.

��أ�ساف �أن م�سلخ �ل�سركة يف �سرتة )�ملق�سب( يعمل �ي�ستقبل �أي عمليات 
ذبح حل�ساب �ل�سركة �أ� لتجار �ملو��سي، باعتباره �مل�سلخ �لأ�ل �ملعتمد من 

قبل �جلهات �لبيطرية يف �لبحرين، �إ�سافة �إلى م�سلخ �آخر يف �لهملة. 

�جدد زينل تاأكيده �أن �للحوم متو�فرة، �هنالك كميات كبرية من �للحوم 
�ملربدة ��ملثلجة �إ�سافة �إل����ى �للحوم �مل�ستوردة عن طريق �لبحر، �كذلك 
تتو�ف����ر حلوم �لأبق����ار �لتي ت�سل طازجة يومًيا م����ن باك�ستان �هي �لأكر 

�إقبال؛ لأنها ت�ستخدم يف �لوجبة �لأ�سا�سية �أل �هي �لهري�ص.
��أ�س����ار �إلى �أن �سركة �لبحرين للمو��سي لديها خمز�ن من �لأغنام �حلية 
�ل�سومالي����ة �تتوقع ��س����ول كمية من �لأغنام �حلي����ة �ل�سود�نية مع �أ��ئل 

�سهر رم�سان.

�دع����ا زينل �إلى ع����دم �لتهافت على �سر�ء �للحوم؛ لأن����ه �إذ� حدث تهافت 
ف����اإن �أي خمز�ن �سينفد ب�سرع����ة، ��سيخزن عند بع�ص �لأ�سر، يف حني �أن 

�أ�سًر� �أخرى لن حت�سل عليها يف �لوقت �ملنا�سب.
�توقع �أن يرتفع ��ستهالك �للحوم يف �سهر رم�سان؛ لأن �لنا�ص ي�ستهلكون 
كميات م�ساعفة منها، م�سرًي� �إلى �أن �أ�سعار �للحوم جتارية غري مدعومة 
لك����ن �حلكومة قام����ت بتعوي�ص �ملو�طنني عن فارق �أ�سع����ار �للحوم، ��آخر 
دفع����ة للمو�طنني دفعت يف �سهر مار�ص �ملا�سي، �بالتايل فهي ب�سكل �آخر 

مدعومة من �حلكومة.

�لف����ت زين����ل �إل����ى تو�فر كمي����ات �سخمة من �لدج����اج �ملثلج �ل����ذي يعترب 
�مل�سدر �لثاين ��لأكرب للرب�تني يف �سهر رم�سان، �كثري من �لأ�سر تعتمد 

عليه يف �لوجبات �ملختلفة يف �سهر رم�سان �إلى جانب �للحوم.
��ختتم حديثه بالق����ول �إن �لدجاج متو�فر، ��سركة تر�فكو لديها خمز�ن 
�سخ����م من �لدج����اج �ملثلج �يط����رح باأ�سع����ار منا�سبة خالل ه����ذ� �ملو�سم 

�بعر��ص مغرية للم�ستهلك.



لقاء 24

حدثنا عن أهم ميزات وخصائص عالمة »GAC Motor«؟ 
�سمم����ت مركباتنا �فًقا لأعلى �ملقايي�����ص �لعاملية يف جتهيز �ملركبات �لتي 
تو�كب متطلب����ات �ل�سوق �لبحرينية، ��لتي جتمع بني �ل�سالبة يف �ل�سنع 
 GAC Motor لتاأل����ق يف �لأد�ء، �هذ� م����ا ينطبق متاًما على �سي����ار�ت��
بجميع �مل�ستويات، خ�سو�سا فيما يتعلق بالعتمادية يف �لأد�ء ��لقت�ساد 

يف ��ستهالك �لوقود �إ�سافة �إلى جتهيز�ت �لأمن ��ل�سالمة. 
��أحدث �لتقنيات �لتي تتز�د بها �ملركبة مقابل �أ�سعارها �لتناف�سية جعلت 
منها �خلي����ار �لأ�ل ��لأمثل يف �ململكة؛ نظًر� لل�سمعة ��ملكانة �لطيبة �لتي 
تبو�أته����ا خالل زمن قيا�سي؛ لت�سبح ��حدة من �أ�سرع �لعالمات �لتجارية 

منًو� ��نت�ساًر� يف �لبحرين. 
كم����ا �أن �لهوية �لتجارية ل� GAC Motor ��لت����ي تتمثل باحلرف G تعني 
�لنظ����رة �لعاملي����ة للت�سني����ع �ترمز للتمي����ز يف �لإبد�ع، �إذ تت�س����م بال�سكل 
�لد�ئ����ري �ترمز �إل����ى �لنظرة �مل�ستقبلية لهذه �لعالم����ة �لتجارية، كما �أن 

�لز��يا �حلادة ترمز للهند�سة ��لدقة �لعالية يف �لت�سنيع.
�يت����م �لتع����ا�ن مع �أ�سهر مز�دي قط����ع �لغيار �لد�لية �ملعر�ف����ة من �أملانيا 
��لولي����ات �ملتحدة �كن����د� ��ليابان؛ لإنتاج �سي����ار�ت عالية �جلودة ب�سعر 
مناف�����ص، كم����ا يتميز فيه����ا �لتن����وع يف �ملنتجات م����ن �سي����ار�ت �ل�سالون 

�ل�سغرية ��ملتو�سطة، ��ل�سيار�ت ذ�ت �لدفع �لرباعي.
 

وماذا عن األداء والسعر التنافسي وخدمات ما بعد البيع؟
تتو�ف����ر GAC Motor مبختلف �أنو�عها باأ�سع����ار تناف�سية ت�ساهي جودة 
ت�سنيعه����ا، ما يوؤهلها ملناف�سة �لعديد من �لعالم����ات �لتجارية يف �لعامل. 
�ن�سع����ى للو�سول �إلى �أعل����ى م�ستويات �خلدمة ��لر�سا م����ن قبل �لعمالء 
�آخذين بعني �لعتبار �لعديد م����ن �ملحا�ر �لأ�سا�سية منها �لثقة ��للتز�م 
��لهتم����ام، �ه����و �لأمر �ل����ذي ي�سب يف من����ح �لعميل م�ست����وى عاليا من 
�لإخال�ص يف �خلدمة يو�زي م�ستوى �لتفاين بني منت�سبي �ل�سركة. �إ�سافة 
لذل����ك فاإننا نقدم لعمالئنا باكورة م����ن خدماتنا �ل�ساملة، �إذ يت�سنى لهم 
�قتن����اء �أحدث طر�ز�تن����ا �إ�سافة �إلى �ل�سمان �ملج����اين �ملمتد ل�7 �سنو�ت 

��ل�سيانة ملدة 3 �سنو�ت.

“GAC Motor” العالمة التجارية األسرع نمًوا وانتشاًرا بالبحرين

المدير العام لــ”التسهيالت للسيارات”

برير جاسم

في أكتوبر الماضي، احتفلت ش���ركة التس���هيالت للس���يارات بمرور 3 أعوام على إط���الق العالمة التجارية 
المصنفة من أس���رع العالمات نمًوا وانتش���اًرا في المملكة )GAC Motor(. وبهذه المناسبة التقت »أضواء 

البالد« المدير العام لشركة التسهيالت للسيارات برير جاسم، الذي كان لنا معه هذا الحوار.

كيف وجدتم اإلقبال على هذه العالمة منذ أن تم إطالقها في 
مملكة البحرين؟

تت�سم جميع طر�ز�ت �سيار�ت GAC Motor باجلاذبية �ملطلقة مع طابع 
ريا�س����ي ع�سري ��أني����ق ��أد�ء متميز مينح �ل�سائ����ق رفاهية غري م�سبوقة 
عال�ة عل����ى �لتقنيات �لبارعة ��لذكية ��لتفاعلي����ة �لتي متثل جوهر هذه 
�لث����ورة �لتكنولوجي����ة. ��ستطعن����ا خالل زم����ن قيا�سي �أن ن�س����ع �أنف�سنا يف 
م�س����اف م����ز�دي �ل�س����وق �لبحرينية مبختل����ف �ملركبات من����ذ �أن �أطلقنا 
�لعالم����ة �لتجارية، حيث طرحنا �لعديد من �لطر�ز�ت �لتي تو�كب جميع 
�لحتياج����ات، �نح����ن ب�سدد ط����رح �لعديد يف �مل�ستقب����ل �لقريب، كما مت 
عر�سه����ا يف �لعدي����د من معار�ص �ل�سيار�ت �لعاملي����ة يف �ل�سني ��لوليات 
�ملتح����دة ��ليابان �غريها، �لقت طر�ز�تنا �إقباًل منقطع �لنظري من قبل 
�ملهتم����ني يف �لأ�سو�ق، م����ا ينعك�ص �إيجاًبا على �سعي����د تعزيز ح�سورنا يف 
�ل�س����وق �ملحلية. يذكر �أن معظم زبائنن����ا هم من �لأ�سخا�ص �لذين �قتنو� 
�سابق����ا �سيار�ت يابانية �كورية ذ�ت �سمع����ة عاملية �مرموقة، ما يدل على 
�أن م����ا تتمي����ز به �سي����ار�ت GAC Motor ل يقل جاذبي����ة ��عتمادية عن 

مثيالتها من �ل�سيار�ت �ليابانية.

هل من ضم���ن خصائص »GAC MOTOR« أنها صديقة للبيئة؟ 
وماذا عنها من حيث استهالك الوقود؟

تتمي����ز »GAC Motor« باأنه����ا ت�ستخدم �أح����دث �لتكنولوجيا �مل�ستخدمة 
مبا ينعك�����ص �إيجاًبا على ��ستهالكها للوقود. �على �سعيد مت�سل فاإن هذه 
 )Turbo( لعالم����ة �لتجاري����ة تتو�فر مبحرك �سع����ة 4 �أ�سطو�نات تريب����و�
م����ا يقلل ��ستهالك �حرق �لوقود �إ�ساف����ة لت�سمينها �لعديد من �لتقنيات 
�حلديث����ة �مل�ستخدم����ة من قبل ك����ربى �ل�سركات �لعاملي����ة يف تنقية عو�دم 
�ل�سي����ار�ت �تقلي����ل �لتلوث �ملنبع����ث، منه����ا �سرك����ة Faurecia �لفرن�سية 

�غريها �لكثري. 

ه���ل نس���تطيع اعتب���ار »GAC MOTOR« بديًلا ومنافًس���ا قوًيا 
للعالمات اليابانية والعالمية من حيث مواصفاتها ومميزاتها؟

 GAC« نع����م، د�ن �س����ك! تفخر ه����ذه �لعالمة �لتجاري����ة باأنها ج����زء من
Group« ��لت����ي ت�سن����ع �لعدي����د م����ن قطع �لغي����ار ��لتجمي����ع للعديد من 
�ل�سي����ار�ت �لعاملية �ملعر�فة بجودتها �لعالية ��أد�ئها �ملميز، منها �سيار�ت 
هون����د�، تويوت����ا، ميت�سوبي�سي، �جيب، ��نطالًقا من ه����ذه �خلربة �لعالية 
�لت����ي �كت�سبته����ا �ل�سركة جنحت يف  �إنت����اج �ل�سيار�ت �لت����ي تتناف�ص فيها 

مبا�سرة مع نظر�ئها من م�سنعي �ل�سيار�ت يف جميع �أنحاء �لعامل.
��إ�ساف����ة لذلك فاإن �ل�سرك����ة مل تكتِف بال�ستفادة م����ن خربتها يف �لعمل 
مع �س����ركات �سناعة �ل�سيار�ت �لأخرى لتطوي����ر عملها، بل �أتت مبكونات 
�ل�سي����ار�ت م����ن م�س����ادر خمتلف����ة ع����رب �ملوردي����ن �لد�لي����ني للعديد من 
�لعالم����ات �لتجاري����ة �لر�ئدة، حيث �عتمدت برنام����ج �لثبات �لإلكرت�ين 
�نظم �إد�رة �ملحرك من بو�ص )�أملانيا(، ��لفر�مل �لأمامية من كونتيننتال 
)�أملانيا(، ��ل�سد�مات �لأمامية ��خللفية من في�ستيون )�لوليات �ملتحدة 

�لأمريكية(، �ناقل �حلرك����ة �لأ�توماتيكي من �أي�سني )�ليابان(، �تكييف 
�له����و�ء من دين�سو )�ليابان(، ��أحزمة �لأم����ان، ���سائد هو�ئية، ��ملكابح 
�خللفي����ة، ��أنظمة �لطاقة �لهيدر�ليكي����ة من �سركة تي �آر دبليو )�لوليات 

�ملتحدة �لأمريكية(.

هل لك أن تطلعنا على آخر إنجازات »التسهيالت للسيارات«؟
نح����ن �بكل فخر، فنظًر� للثقة �ملمنوحة لنا من عمالئنا �لكر�م ��ستطعنا 
�ب����كل فخر للعام �لثالث على �لتو�يل �أن نح�سد جائزة �أف�سل مبيعات يف 
�لع����امل من قب����ل �ل�سرك����ة �لأم متفوقني على معظم �ل����وكالت �لأخرى يف 

�لعامل. 

ما عروضكم المقدمة في شهر رمضان؟
�حتف����اًء ب�سه����ر �لعطاء منن����ح عمالءنا ع����دًد� من �ملي����ز�ت �مل�سافة على 
جميع طر�ز�ت �ل�سيار�ت �لعائلية ��ل�سيد�ن، ��أردنا يف �سهر رم�سان هذ� 
�لع����ام �أن نقدم �سيئا بارز� لعمالئنا �ملميزين �كذلك منح �لعمالء �جلدد 
فر�س����ة �ل�ستمتاع بتجرب����ة �متالك طر�ز�تنا �لأح����دث باأ�سعار تناف�سية. 
ثة باأك����ر �لتقنيات تطّوًر�  تتمت����ع جمموعتنا �جلدي����دة من �ملركبات �ملحدَّ
�بت�سمي����م ر�ٍق �جودة فائقة، �نحن ��ثقون �أن هذه �لعر��ص �سوف تلقى 

�هتماًما كبرًي� من قبل �جلمهور �لكرمي.
ا  �ت�سم����ل عر��ص �سهر رم�سان �لعديد من �ملفاجاأت �لتي �أعدت خ�سي�سً
للعم����الء �لر�غب����ني باقتن����اء �إح����دى ط����ر�ز�ت GAC Motor م����ع خيار 
��ستبد�ل جميع �ل�سيار�ت �لقدمية باأخرى جديدة كلًيا من طر�ز�ت 2019 
بباقات ر�ئع����ة ت�سمل �لت�سجيل ��لتاأمني �مانع �ل�س����د�أ، �تظليل �لنو�فذ، 
�إ�سافة �إل����ى �ل�سيانة �ل�ساملة للمركبة ملدة 3 �سن����و�ت ��ل�سمان �لذهبي 
ملدة 7 �سنو�ت من د�ن حتديد �مل�سافة، �هدية قيمة مقابل �سر�ء �ل�سيارة 
�إ�ساف����ة �إل����ى فر�س����ة �لف����وز ب�سي����ارة GAC GA3s، ��حلل����ول �لتمويلية 
لالأف����ر�د ��ملوؤ�س�سات باأ�سعار فائدة تناف�سي����ة، �إ�سافة �إلى حتملنا �لقيمة 
�مل�ساف����ة لفرتة حمد�دة، كل ذلك مقابل 88 دينار� بحرينيا �سهرًيا فقط 

جلميع �لطر�ز�ت.

�أ�جه دعوة جلميع �لزبائ����ن �حمبي �ل�سيار�ت لزيارة �ملعر�ص يف منطقة 
 »GAC Motor« لعك����ر  - �س����رتة ��لتعرف عن قرب على �أهم ط����ر�ز�ت�
��ل�ستمتاع بتجربة قيادة مميزة �أ� بالت�سال على �لرقم )17734008(.
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يزهر في رمضان مع 
إكمال عام على 

تأسيسه
ترى المديرة التنفيذية لمش���روع »بلومنغز« )Bloomings( فاطمة راش���د أن  ش���هر رمضان من األش���هر التي 
تضف���ي انتعاش���ا وحرك���ة جميلة إلى الس���وق خصوًصا في مج���ال الهداي���ا واألطعمة، وكوننا بدأنا مش���وار 
»بلومنغز« في ش���هر أبريل من العام الماضي 2018، أي قبل أس���بوعين من ش���هر رمضان فإننا نكمل في 

هذا العام بشهر رمضان عاًما على افتتاح متجر »بلومنغز«.
وتقول راش���د ل� »أضواء البالد« إن اإلقبال في ش���هر رمضان من العام الماضي على ش���وكالتة »بلومنغز« كان 
كبيًرا، ويثلج الصدر بالنس���بة لمتجر جديد أو مش���روع جديد يعمل بمجال الش���وكالتة والورود، خصوًصا مع 

اقتراب عيد الفطر.
وتضيف أن نوعية الش���وكالتة ومذاقها كانت وال زالت هي االهتمام األول والهدف األس���مى واألعلى لنا في 
»بلومنغز«، و لذلك سنحرص في هذا العام على زيادة الكميات وأيًضا إضافة بعض أنواع وأصناف الشوكوالتة 

التي تتناسب مع أجواء الشهر الفضيل وكذلك األصناف العربية مثل الرهش والقشطة والبقالوة.
وتواصل »كوننا متجرا جديدا نسبًيا فإنه ال يمكننا التنبؤ بنسبة الزيادة المتوقعة في الطلب على الحلويات 
والش���كوالتة في ش���هر رمضان، ولكننا نتمنى أن تكون المبيعات واإلقبال متجددا ومتميزا في هذا العام 

كما كان في العام السابق«.
وتتوقع راشد مع الموقع المميز لمتجر »بلومنغز« بمنطقة حيوية وإستراتيجية قريبة من كثير من المحطات 
المهمة في قلب العاصمة، ومقصد لمن يريد أن يهدي الورود والشوكوالتة والهدايا، استمرار الطلب على 
الورود والهدايا الشوكوالته؛ خصوًصا أن طالبي الورود وزبائنها هم من األشخاص الذين يحبون ويعشقون 

الورود، وال يتوانون عن بذل جل ما يستطيعون القتنائها.
وتضيف أن لكل نوع من البضائع زبائنه ورواده، وبطبيعة الحال الورود والهدايا هي من السلع التي يتفاوت 

عليها العرض والطلب ويكون متغيًرا بناء على المواسم والمناسبات.

انتعاش سوق الحلويات 
واألطعمة في الشهر الفضيل

“بلومنغز”
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يفتت���ح فن���دق �سري�تون �لبحرين �أبو�ب قاعة عو�يل لل�سيوف �لذين يرغبون بال�ستمت���اع بالتقاليد �لأ�سيلة لل�سيافة �لعربية. �ُتعترب قاعة عو�يل ب�سكلها 
�ل�ساحر مميزة جًد� �خمتلفة من حيث ت�سميمها �ديكورها �لعربي �لتقليدي �مل�ساحب لالأر�سية �لإيطالية؛ لي�سكل لوحة �ألو�ن حمايدة، �إ�سافة �إلى ذلك 
�لأقو��ص ذ�ت �لنق�ص �لر�ئع مع �لف�سيف�ساء �جلميلة، ��ألو�ح �خل�سب �ملاهوجني �ملنحوتة بدقة، ��سقف �خليمة �ملزد�ج مع �لريات �لر�ئعة، كل هذ� يجعل 
م���ن �أج���و�ء �لقاعة مكاًنا خيالًيا �منا�سًبا لكل �ملنا�سبات. �يقدم »�سري�تون �لبحرين« يف قاع���ة عو�يل بوفيه �لإفطار �لرم�ساين �لفاخر. �يف هذ� �لعام، 
�سيك���ون �أم���ام �ل�سيوف خيار�ت عديدة من �أ�سهى ��ألذ �ملاأكولت �لرم�سانية، حي���ث �لأطباق �ملحلية ��لعربية ��لنكهات �ل�سرقية ��لعاملية. ��سيقوم كبار 
�لطه���اة بعمل قائمة طعام خمتلف���ة يف كل يوم؛ لتكون فر�سة مميزة لل�سيوف لال�ستمتاع مبختلف �لأطباق يف كل زيارة. �حتوي قائمة �لطعام �سيمفونية 
م���ن �ملاأك���ولت ��حللويات ��مل�سر�بات، مت �إعد�دها من قب���ل كبار �لطهاة؛ لتمنح �ل�سيوف جتربة مذ�ق خيالية، فهن���اك �ل�سلطات ��ملقبالت، ��لأطباق 
�لرئي�س���ة مث���ل �لغوزي مع �لأطباق �لرم�سانية كالهري����ص ��لريد. ��سيكون بوفيه �لإفطار يف قاعة عو�يل مفتوًحا يومًي���ا خالل �ل�سهر �لكرمي �بتد�ًء من 
�ساعة غر�ب �ل�سم�ص �لغاية 8:30 م�ساًء، �باأ�سعار خا�سة للكبار 18 +++ د.ب، �أما �لأطفال ما بني 4 �12 �سنة فال�سعر يكون 8.500 +++ د.ب، �لل�سغار 
جماًنا. �يقام هذه �ل�سنة بوفيه �لغبقة �لرم�سانية يف مطعم جول�ستان �لإير�ين، مع خيار�ت عاملية خمتلفة يف قائمة �لطعام، �ب�سعر 12.500 +++ د.ب. 
ا. �يقدم ��سبري�سمنتى �يلي كافيه خدماته خالل �سهر رم�سان �ملبارك يومًيا من �ل�ساعة 4 م�ساًء  قائم���ة ل كارت متو�ف���رة مع �لعديد م���ن �خليار�ت �أي�سً
�لغاية منت�سف �لليل، �إذ �إنه �لوقت �ملثايل لحت�ساء �ل�ساي ��لقهوة �بع�ص �لوجبات �خلفيفة ��مل�سر�بات �ملنع�سة يف جو لطيف مع �لعائلة ��لأ�سدقاء. 

التقاليد الرمضانية األصيلة
في “شيراتون البحرين”

بوفيــه ا�فطــار للكبار مقابل ١٨.٠٠٠ +++ د.ب
ا�طفال من عمر ٤ إلى ١٢ ســنة: ٨.٥٠٠ +++د.ب و دون ٤ ســنوات:  مجان� 

اســتمتع بتجربــة التقاليــد ا�صيلة لشــهر رمضان في قاعة عوالي. 
تــذوق العديــد من المأكوالت المحلية، الشــرق أوســطية، والعالمية 

في بوفيه ا�فطار يومي� ابتداًء من ســاعة الغروب ولغاية ٨:٣٠ مســاءً. 

بوفيــه الغبقــة الرمضانية في مطعم جولســتان ا�يراني
مــن ٩:٠٠ مســاًء ولغايــة ٢:٠٠ صباح� مقابل ١٢.٥٠٠ +++ د.ب

للحجز يرجى ا�تصال على ١٧٥٣٣٥٣٣ ٩٧٣+
/sheratonbahrain

رمضان كريم
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كل م�س���اء �بع���د �أن تغرب �ل�سم����ص، �سيقدم لكم فندق »ذي كي« جتربة فريدة ل مثيل لها من خالل �ملطع���م �لر�ئع »كولورز«، �هو تناغم ر�ئع 
يجمع بني �أ�سول �ل�سيافة �لعربية �لتقليدية �سمن بيئة معا�سرة تقع يف قلب منطقة �جلفري. 

�سيق���دم لك���م فندق ذي كي �أ�سه���ى �ملاأكولت �لرم�سانية �سمن بوفيه �إفطار فاخر ي�سم ت�سكيلة ر�ئعة م���ن �لأطباق �لتقليدية من جميع �أنحاء 
�ملنطقة. 

جمموعة م�سكلة من �ل�سلطات، �لهامور، �ملجبو�ص، ملوخية �لدجاج، طاجن �للحم، كفتة باللنب، ��لغوزي �لبحريني. 
ا جميع �حللوي���ات �ل�سرقية �ل�سهرية �لتي ت�سم���ل حلوى �أم علي،  ميكن���ك �لختي���ار م���ا بينها، �أ� �أن تق���وم بتجربتها جميًعا. �سنقدم لك���م �أي�سً

�لبقال�ة �مل�سكلة، �لكنافة، �جال�ص رم�سان.
م���ن غ���ر�ب �ل�سم�ص �حتى �ل�ساع���ة 10:30 م�ساء، ميكنك �ل�ستمتاع بتنا�ل بوفيه غر�ب �سم�ص رم�س���ان مقابل 9.9 دينار بحريني ت�ساف لها 
10% خدم���ة � 5% �سريب���ة حكومي���ة � 5% �سربية �لقيمة �مل�سافة لل�سخ����ص �لو�حد. كما ي�سمل هذ� �لعر��ص �لر�ئ���ع �لع�سائر �لرم�سانية، 

�لقهوة ��ل�ساي ح�سب �ختيارك. �ميكن للمجموعات ��ل�سركات �ل�ستفادة من هذ� �لعر�ص �ل�ستثنائي حلفالت �لولئم/ �لغبقات �لرم�سانية، 
�إل���ى جان���ب خدمات متوين خارجية لكل �ملنا�سبات ��حلفالت. هذ� �إ�سافة �إلى عر�ص ر�ئع لالأطفال، �إذ �سيح�سل �لذين تبلغ �أعمارهم بني 7 
�12 �سن���ة عل���ى خ�سم لن�سف �ل�سعر، ��سيتنا�ل �لأطفال �لذي���ن تقل �أعمارهم عن 6 �سنو�ت طعامهم جماًنا. �إن �لإثارة ��ملتعة مل تنته عندنا 
لهذ� �حلد، �إذ �سي�سارك كل �سيف ي�سرفنا خالل �ل�سهر �لف�سيل يف �ل�سحب للفوز بق�ساء ليلتني جمانيتني يف فندق ذي كي، �إ�سافة لفائزين 

�سيتم �لإعالن عنهم ��سيتم �لإعالن عن فائزين يف نهاية �ل�سهر من خالل ملء ��ستمارة ��ستبيان ر�ساء �لنزلء. 
ا بنهاية �سهر رم�سان �ملبارك على طريقته �خلا�سة. �ن�سم �إلينا �دلل نف�سك. متتع بغد�ء �لعيد �ملميز يف �ليوم �لثاين من  يحتفل �لفندق �أي�سً

�لعطالت مببلغ 12 دينار� بحرينيا ت�ساف لها 10% خدمة، 5% �سريبة حكومية �ساملة �مل�سر�بات، �5% �سريبة �لقيمة �مل�سافة. 

روح رمضان!
احتفل معنا بالشهر الفضيل في 

فندق “ذي كي”
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�حتف���ل برم�س���ان ��أجو�ئه �ل�ساحرة م���ع فندق �آرت ر�تانا �لفخم، حيث ميكن���ك �ل�ستمتاع بالإعد�د�ت �لفاخرة ��ملليئ���ة بالحتفالت؛ من �أجل 
خل���ق �أجم���ل �للحظات لت�ساركها مع عائلتك ��أ�سدقائك. بينما �سيعد كب���ري �لطهاة �ليمة ز�خرة مبجموعة ر�ئعة من �لأطباق �لعربية ��ملاأكولت 
���ا �سيًقا �سيمكن جميع  �لعاملي���ة، �إل���ى جانب حمطات �لطه���و �حلية ��مل�سر�بات �لعربي���ة �ملنع�سة �ق�سم �حللويات �ملغ���ري. �سيقدم �ملطعم عر�سً
�حل�س���ور م���ن �ل�ستمتاع باأد�ء ر�ئ���ع لر�ق�ص »�لتنورة« �لتقليدي من م�سر على �أحلان �لعود ��لطبل���ة �ل�سرقية �لهادئة. يبد�أ �لإفطار من غر�ب 
�ل�سم����ص �حت���ى �ل�ساعة 9 م�ساًء. �ل�سعر 25 دينار� بحرينيا مع �مل�سر�بات �لرم�ساني���ة، ��لأطفال من �سن 6 �إلى 12 يح�سلون على خ�سم 50 % 

من �ل�سعر �ملذكور �دخول جماين لالأطفال د�ن �سن 6. 
خ���الل رم�س���ان له���ذ� �لعام، ميكن���ك �لتمتع بالغبقة �ملثالي���ة مع �أجو�ء ناب�سة باحلي���اة على �أنغام �لع���ود ��لطبلة �ل�سرقي���ة ��أد�ء �سيق لر�ق�ص 
»�لتن���ورة« �لتقلي���دي من م�سر. ��ستمتع بالعر�ص مع �أف�سل نكه���ات �ل�سي�سة �ملتو�فرة لالختيار. ��إلى جانب �لرتفي���ه �لر�ئع، �سيتم تقدمي بوفيه 
فاخ���ر م���ع جمموعة ���سعة من �لأطباق �لعربية ��لعاملية ��حللويات �ل�سهية ��مل�سر�بات �لرم�سانية �ملنع�سة. تبد�أ �لغبقة من �ل�ساعة 9:30 م�ساًء 

�إلى 12:30 �سباًحا ب�سعر 18 دينار� بحرينيا للبوفيه فقط، �أ� 20 دينار� بحرينيا للبوفيه مع �ل�سي�سة.
ا ر�ئًعا يف �سهر رم�سان ل�ستعادة حيويت���ك �طاقتك، حيث مُيّكن جميع �لأفر�د �لذين يقومون  يوف���ر �ملنتج���ع �ل�سحي يف فندق �آرت ر�تانا عر�سً
بحج���ز �ساع���ة تدليك، م���ن �حل�سول على خدمة �حلمام �ملغربي مقدم���ة جماًنا من �لفندق �إلى جانب ق�ساء بقية �لي���وم على �ل�ساطئ �خلا�ص 

بالفندق. �نغم�ص يف حالة من �ل�سرتخاء �لتام مع يوم مليء بالر�حة ��لرفاهية.

تجربة رمضانية مثالية
مع فندق آرت روتانا

إعالن ترافكووو
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كيف يقضي فنانو 
البحرين الشهر 

الفضيل؟
نقضي ش����هر رمضان المبارك في أجواء العبادة والقرآن وبين األهل واألصدقاء، ونتابع 
خالل أيامه العديد من المسلس����الت والبرامج، كما نطلع على أبرز المؤثرين في برامج 
التواصل االجتماعي، ولكن هل فكرنا كيف يقضي الفنانون أيام الش����هر الفضيل؟ ما 

أطباقهم المفضلة، وكيف يستقبلون أجمل شهور السنة؟ 
تحدثن����ا إل����ى بعض الفنانين والمش����اهير على وس����ائل التواص����ل االجتماعي، وطرحنا 

عليهم بعض األسئلة العامة والخفيفة بخصوص شهر رمضان الكريم.

أقضي الشهر مع 
أبنائي وأفتقد بعض 

التقاليد القديمة

ابتسام 
عبداهلل

الفنانة القديرة ابتس����ام عبداهلل، التي تستقبل شهر المغفرة بكل حب وبهجة، صرحت 
بأنه����ا التفض����ل الخروج أبًدا خالل هذا الش����هر، بل تفضل أن تقضي����ه بالكامل في بيتها 

محاطة بأبنائها. 
كم����ا أنه����ا تحدثت عن ذكرياتها الس����ابقة مع ش����هر رمضان المبارك قائلًة »أفتقد أش����ياء 
كثي����رة، مثل لعب األطفال في أزق����ة الفرجان، وأفتقد لمة األهل والتجمعات الكبيرة أثناء 
وجب����ة اإلفط����ار، وكذلك تبادل األطب����اق بين الجيران، إذ أتذكر أنن����ي كنت أذهب باألطباق 

لجيراننا عندما كنت صغيرة«.
أما عن طبقها المفضل فقالت ابتسام إنها تفضل طبق الرز باللحم. 

واختتم����ت حديثه����ا بالدع����اء قائلة »إن ش����اء اهلل يعطينا صيامه ال فاقدي����ن وال مفقودين 
ويتمم علينا، ومبارك عليكم الشهر الكريم ولألمه اإلسالمية واهلل يغفر لنا جميعا«.
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أتفرغ للعبادة وزيارة األهل 
واألصدقاء

سمية الخنة

الفنانة القديرة س����مية الخنة، تتحدث عن استقبالها الشهر الفضيل 
قائلة »أس����تقبله كأي مس����لمة باللهفة والش����وق لقدومه. أستعد له 
نفس����ًيا وأحاول أن أنهي العديد من األمور العالقة قبل الش����هر حتى 
أتف����رغ للعبادة في المس����جد وواجب����ات الزيارة لأله����ل واألصدقاء كما 

أحرص على تزيين البيت بفوانيس اإلنارة لشهر رمضان المبارك«. 
وتضيف »أحرص بعد الفطور على صالة العشاء والتراويح مع والدتي 
ف����ي المس����جد ومن ث����م تلبية دع����وات الغبق����ات الرمضاني����ة. أما في 
العشر األواخر فأتفرغ لصالة التراويح والقيام، وأعتذر عن أي دعوات أو 
زي����ارات في هذه الفترة، كما أحرص كغيري عل����ى ختم القرآن الكريم 
مرتين على األقل في شهر رمضان«، مستدركة »أفتقد المسحر اللي 
كان يوقظن����ا قبل صالة الفجر للس����حور وحركة الجي����ران من األطفال 
والنس����اء والشباب. كما أنني أقلل من ارتباطاتي العملية وأركز على 

العبادة أكثر«.
وع����ن جديدها لش����هر رمض����ان المبارك قال����ت الخنة »لدي مسلس����ل 
ولكن لألسف لن يعرض في رمضان؛ بسبب بعض التأخيرات الفنية، 
ولكنن����ي بالتأكي����د س����أكون متابع����ة لبع����ض األعم����ال األخ����رى التي 

ستعرض«.
كم����ا هن����أت الفنان����ة س����مية الخنة بحل����ول الش����هر الكري����م مختتمًة 
حديثه����ا بالدعاء »اللهم بلغنا رمضان ال فاقدين وال مفقودين وأهّله 
علينا باألمن واإليمان والسالمة واإلسالم وتقبل يا اهلل صيامنا وجميع 
طاعتن����ا واجعلن����ا م����ن ختمة كتاب����ك الكري����م.. كما أتق����دم بالتهنئة 
لجاللة الملك حمد بن عيس����ى وصاحب الس����مو الملكي األمير خليفة 
بن س����لمان وصاحب الس����مو الملكي األمير س����لمان بن حمد وشعب 

البحرين الطيب واألمة العربية واإلسالمية، وكل عام وأنتم بخير«.
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سأدشن مجموعة أزيائي 
الخاصة خالل الشهر الفضيل

منال طالل

منال طالل، المؤثرة في وس���ائل التواصل االجتماعي تستقبل 
ش���هر رمض���ان المب���ارك بالزينة، وتعتبر التس���وق خ���الل الفترة 
الصباحي���ة من الش���هر وقًت���ا مثالًي���ا خصوًصا للتبضع وش���راء 

جالبيات أطفالها من سوق المحرق. 

وع���ن ش���هر رمضان عموم���ا تقول من���ال »أفتقد تجم���ع العائلة 
الكبي���رة عل���ى الفط���ور، إذ أصبح���ت كل عائل���ة صغي���رة تفطر 
لوحدها، بخالف الس���ابق، وأحاول جاه���دًة المحافظة على نمط 
أعمالي في هذا الشهر؛ ألنني أحرص بشدة على االلتزام بزيارة 
األهل وهو أمر مهم بالنسبة لي، كذلك أحب متابعة ما يعرض 
خالل الش���هر، وحالًيا أفكر في متابعة مسلسل دفعة القاهرة، 

وخمسة ونص للفنانة نادين نجيم، هذا ما شدني حتى اآلن«.

أما عن جديدها خالل الشهر فصرحت منال »إن شاء اهلل سوف 
يت���م تدش���ين أول مجموع���ة من ١٠ بدالت باس���مي في ش���ركة 

مالبس محلية«.
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روح رمضان تضيف تميًزا 
متفرًدا

نور حميد

اإلعالمي���ة نور حميد تقول عن ش���هر رمض���ان المبارك 
واألج���واء  بالفواني���س  والف���رح،  بالدع���اء  »نس���تقبله 
والحلوي���ات  األكالت  الممي���زة،  واإلض���اءات  الرمضاني���ة 
المفضلة، وعلى الغالب يذهب نصف اليوم في العمل، 
والنص���ف اآلخر من اليوم بين تجهيز مائدة االفطار مع 
والدت���ي، ومتابعة المسلس���الت والبرام���ج الرمضانية، 
وحضور الفعاليات والغبقات، أو الخروج مساًء بصحبة 
األصدق���اء. لكنن���ي أفتق���د تجم���ع العائل���ة ف���ي بي���ت 
جدت���ي بالمنامة، حي���ث كانت تطبخ وس���ط ضحكاتنا 
وضجيجن���ا. كن���ت أرجع من المدرس���ة وأجل���س معها 
كل يوم وأس���تمتع برائحة الطعام وأحاول مساعدتها 
ولكنه���ا ال تدعن���ي؛ ألنني كعادت���ي الدائمة ما إن أضع 
ي���دي في ش���يء حتى تصبح كارث���ة، وليس لدي طبق 
رمضان���ي معين، ف���كل األطعمة لذي���ذة، وبصراحة أنا 
أحب األكل بش���كل عام والحلوي���ات خصوصا، إنما روح 

رمضان هي التي تضيف تميًزا متفرًدا في األطعمة«.
أما عما ستش���اهده من برامج أو مسلسالت تقول نور 
»ل���م اطلع بش���كل ِجدي ولك���ن أكثر م���ا يهمني هي 
األعم���ال البحريني���ة إضاف���ة إل���ى أعم���ال الفنانات هدى 

حسين وحياة الفهد وسعاد عبداهلل«.
واختتمت حديثها مهنئًة »أهنئ الجميع دون استثناء 
خصوصا عائلت���ي وأصدقائي جميعهم، وأتمنى لهم 
سعادة وفرحا وراحة بال في هذا العام وجميع األعوام، 

وكل عام وأنتم بخير«.

DISCOVER NOW AT LEMERIDIENCITYCENTREBAHRAIN.COM

ENCHANTING
RAMADAN

مطعم بهارات
بوفيه االفطار الرمضاني

يقدم من غروب الشمس ولغاية الساعة ٩:٠٠ مساًء 
للكبار بسعر ٢٠ دينار بحريني وتشمل المشروبات الرمضانية، ماء،

مشروبات غازية وعصائر
للصغار من ٦ إلى ١٢ سنة بسعر ١٠ دينار بحريني 

للصغار تحت ٦ سنوات مجانًا

للحجز نرجو االتصال على  ٢١٢١ ٣٣٥٠ ٩٧٣+ او عبر البريد 
Devika.Fernando@marriott.com االلكتروني

مطعم بهارات بالدور ا�رضى، فندق لو ميريديان سيتي سنتر البحرين
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“إنكانتو” يطلق 
مجموعة رمضان 

بتعاون هندي
رمض���ان  ش���هر  حل���ول  بمناس���بة 
من���ا  واح���دة  كل  تحت���ار  المب���ارك، 
ف���ي اختي���ار اإلطاللة المناس���بة لها 
لتلبية دع���وات الغبقات واإلفطارات 
الرمضاني���ة. م���ن هن���ا اخترن���ا لكم 
تصامي���م  م���ن  ممي���زة  مجموع���ة 
الدراع���ات والجالبي���ات األنيق���ة م���ن 
والمجموع���ة  بوتي���ك«  »إنكانت���و 
الخاصة الت���ي أطلقها بالتعاون مع 
و   ”Amit Aggarwal“ المصممي���ن 
م���ن  وكالهم���ا   ”Pankaj&Nidhi“
الهن���د؛ نظ���ًرا لحرفيتهم���ا البالغة 
م���ن  الن���وع  به���ذا  واختصاصهم���ا 
الرمضان���ي  الطاب���ع  التصمي���م ذي 

المميز.
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من “فاشينستات” مواقع 
التواصل االجتماعي

اختاري إطاللتك 
في رمضان 

مع اقتراب ش���هر رمضان الكريم، وضمن االس���تعدادات التي تكون على قدم وساق الستقباله، تهتم الفتيات 
الخليجيات بش���راء مجموعة من األزياء الشعبية الخليجية التي يكسوها الطابع الرمضاني، لحضور »الغبقات« 
والتأل���ق بها ف���ي ليالي رمضان وأيامه بما يعكس الفرحة الغامرة واالهتمام الش���ديد بقضاء هذا الش���هر مع 

خصوصية جميع تفاصيله.
وبالطب���ع، ف���إن المرجع األول الذي تس���تلهم منه الفتيات أفكاًرا لتنس���يق إطالالتهن الرمضاني���ة هّن أيقونات 
الموض���ة الخليجي���ات، إذ يعرضن أحدث خطوط األزياء الرائجة في الموس���م الرمضان���ي، وفيما يلي اخترنا لكم 

بعض هؤالء المؤثرات الالتي تألقن بقطع رمضانية رائعة. 
• اإلعالمية والشاعرة نهى نبيل، التي تحمل شهادة الهندسة الكيميائية من جامعة الكويت، وبدأت عملها 
اإلعالمي وعمرها ال يتجاوز 9 س���نوات، وظهرت في مجال الموضة منذ العام 2009 عبر نش���ر تفاصيل األزياء في 

مدونتها الخاصة، وحتى لحظة كتابة هذا النص فإن عدد متابعيها يتجاوز السبعة ماليين. 

• دالل الدوب، والمش���هورة باس���م »دالليد«، والتي بدأت أيًضا عبر إنشاء مدونة شخصية تتحدث فيها عن كل 

ما له عالقة بالموضة والمكياج في العام 2012، كما أطلقت قناتها الخاصة على اليوتيوب بالعام 2013 وعرضت 
فيها تجاربها في ذات المجال، ويتابعها اليوم على موقع التواصل االجتماعي »انستغرام« 2.5 مليون متابع.

• جم���ال النج���ادة، العامل���ة في مج���ال األزياء الخاصة بالم���رأة والرجل، والت���ي تملك ما يق���ارب 9 آالف متابع على 

صفحتها الخاصة في »انستغرام« هي األخرى جذبت الفتيات بمختلف األعمار عبر تنسيقاتها المميزة لمالبسها.

الثوب الكويتي النسائي القديم

جالبية من هارفي نيكلز وتصميم لوديا

جالبية باللون الرمادي من تصميم جيهان أطايبك
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بشت من تصميم سبهان

عباية باللون البنفسجي مع الهدب

@double.june.kw دراعة هندية من تصميم

جالبية من سيڤن هيفن البحرين
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رمضان البحرين... بين الماضي والحاضر
منذ قديم الزمان، والمسلمون يشعرون بذات البهجة عند طلوع هالل شهر رمضان الكريم، وبذات الروح اإليمانية يستقبلونه، ال 
زالت اللهفة نفسها، وحدها العادات تغيرت حتى باتت ُتجاري روح العصر الحديث، فاختفت بعض المظاهر وظهرت أخرى عوًضا 
عنه���ا، إال أن البع���ض ف���ي اآلونة األخيرة أخذ يعود بالعادات القديمة ش���يًئا فش���يًئا كنوٍع من التغيير، فت���رى الفوانيس قد عادت 
بشكل مستحدث؛ لتصبح الزينة الرئيسة عند حلول الشهر الفضيل، وبعد أن كانت تضاء بالنار، هي اليوم تختلف وتتنوع في 

ألوان المصابيح التي تضاء بها، وتختلف في أحجامها والمواد المصنعة منها.

وبعد أن كان الناس يحرصون أش���د الحرص على القيام بالزيارات الش���خصية لألقارب واألصدقاء للتهنئة بالش���هر الفضيل أصبح 
الهاتف ووس���ائل التواصل االجتماعي الس���بيل األقرب واألس���هل اليوم للوصول إلى الجميع في وقت واحد، من دون تكبد عناء 

الزيارة، والتي هي في الحقيقة مفتاح للربط بين القلوب وزيادة األلفة والمحبة بين الناس.

�ملائ���دة نال���ت ن�سيبها من �لتغيري �لطفيف جًد� مقارن���ة بباقي �ملظاهر، فال ز�لت �لعائلة �لبحرينية تف�س���ل »�لريد« على غريه ��عتباره 
�جب���ة �أ�سا�سي���ة، �هو عبارة عن �خلب���ز �ملغمو�ص مبرق �للحم، �عادة ي�ستخ���دم يف �لريد خبز »�لرقاق«، �إذ يقط���ع خبز �لرقاق �إلى قطع 

�سغرية تو�سع يف �إناء �ي�سب عليها �ملرق �يقلب ثم يو�سع فوق �خلبز �للحم �أ� �لدجاج �يقدم لالأكل.
كذل���ك �لهري����ص، ل ز�ل �سيد �ملائ���دة �لرم�سانية �لبحرينية، ��للقيمات ��لكب���اب ��ل�سلطة من �لأ�سناف �لتي لب���د �أن تكون حا�سرة كل 
ليل���ة تقريًبا، مع �إ�سافة �لع�سري �ل���ذي كان ي�سنع منزلًيا يف �لغالب، ��ليوم �سارت �ملائدة �أ��سع، ��لأ�سناف �أكر مع �لحتفاظ بالأطباق 

�ل�سابقة.
�أم���ا ع���ادة تبادل �لأطباق فاندثرت تقريًبا، فقبل حو�يل 10 �أ� 15 �سنة كان���ت �لطرقات قبل مدفع �لإفطار ب�ساعة تقريًبا مليئة بال�سبيان 
��لفتيات �لذين يحملون �أطباق �لطعام �ملليئة مبا لذ �طاب لياأخذ�ها �إلى �جلري�ن، �لذين كتب ��سم كل ��حد منهم على ق�سدير �لطبق، 

ليعود�� فيما بعد حمملني باأ�سناف �أخرى كان �جلري�ن قد �أر�سلوها، فكانت �ملائدة عبارة عن طبق من كل منزل يف �حلي.

�ملجال�ص �لقر�آنية عادة قدمية �أخرى متعارف عليها عند �أهل �لقرى �لبحرينية، حيث يجتمعون كل ليلة بعد �لإفطار لقر�ءة جزء �أ� جز�أين 
م���ن �لقر�آن �لك���رمي؛ ��ستعد�ًد� خلتمه يف ليلة �لن�سف من �سهر رم�سان �ليلة �لعيد، �حتى �ليوم، لز�لت هذه �ملجال�ص تقام يف كل �لقرى 

بال ��ستثناء. 
يف �لقدمي، كان �مل�سحر �أ� ما ي�سمى ب�»�أبو طبيلة« يطوف يف �أزقة �حلي قارًعا طبله �مردًد� �لأهازيج؛ ليوقظ �لأهايل لتنا�ل �جبة �ل�سحور، 
�يتلقى �مل�سحر لقاء خدماته �لت�سحريية �أجرين يف �ل�سهر �لو�حد، �إذ ي�ستلم مبلغا ماليا ك� »عيدية« مما يجود به �أهل �لقرية، فيما يف�سل 
�لبع����ص �إعط���اءه بع�ص �مل���و�د �لغذ�ئية بدل عن �ملال يف �لعي���د، �أما �لأجر �لآخر فيتلق���اه يف »�لقرقاعون« �أ� »�لنا�سف���ة«. ���ستعا�ص عنه 
�لنا����ص �لي���وم باملنبه �لإلكرت�ين، �أ� �لبقاء م�ستيقظني حتى �قت �ل�سحور �أمام �سا�سات �لتلف���از �لتي تعر�ص �لرب�مج �لرم�سانية �ملختلفة 

��مل�سل�سالت على مد�ر �ل�ساعة.

من���ذ �سن���ني عدي���دة �ل ز�ل �لأطف���ال ينتظ���ر�ن بفارغ 
�ل�س���رب ليلة �لن�س���ف من �سهر رم�س���ان »�لقرقاعون«، 
�إذ يحم���ل كل منهم كي�ًسا �يتناف����ص ��أقر�نه على جتميع 
�حللوي���ات ��لقط���ع �لنقدية �ل�سغرية م���ن بيوت �حلي، 
��حل���ي �ملج���ا�ر �إن �أمك���ن، �ل ز�ل���ت هذه �لع���ادة حتى 
�ليوم موجودة بقوة، مع �لتحديثات �لتي طالت كل �سيء 
حولن���ا، بدًء� من مالب�ص �لأطف���ال �ل�سعبية �لتي ت�سمم 
�لي���وم ح�سب �أرق���ى �ملعايري بعد �أن كان���ت ب�سيطة جًد�، 
مر�ًر� مبظاهر �لحتفال �ملتطورة، ��نتهاًء مبا يوزع على 
�لأطف���ال، �إذ كان ذل���ك مقت�سر� عل���ى �لفول �ل�سود�ين 
�بع����ص �حللويات �لب�سيطة، ��ليوم �سارت توزع �لألعاب 
��لعم���الت �لنقدية �أ� �ل�سناديق �لتي جتمع بد�خلها كل 

هذ�. 
�باخت���الف �لزم���ن تختل���ف �ملظاهر ��لع���اد�ت، يندثر 
بع�سه���ا، �ُي�ستح���دث �آخ���ر، �تبق���ى ر�ح �سه���ر رم�سان 

�جلميلة �هيبة حلوله، مليًئا بالرحمة ��لغفر�ن.
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“القرقاعون”... موعد األطفال مع 
السعادة في منتصف رمضان

يحتف���ل المس���لمون بجمي���ع الدول تقريًبا في النصف من ش���هر رمضان من كل ع���ام بال�»قرقاعون«، المناس���بة التي يرتدي فيها 
األطفال والكبار المالبس الشعبية ذات الطابع الرمضاني، ويتم توزيع الحلويات المختلفة والمكسرات وكذلك األلعاب البسيطة 
والنق���ود عل���ى األطفال، حيث يطرقون أبواب البيوت مرددين أهازيج متنوعة تختلف بحس���ب البلد ال���ذي هم فيه؛ لينالوا رزقهم 
من الخيرات التي توزع عليهم. وعلى الرغم من تعاقب األجيال، إال أن هذه العادة لم تندثر منذ سنوات عديدة، رغم أن يد الزمان 

طالتها بالعديد من التغييرات، لكنها ال زالت محتفظة ببهجتها. 

وتتنوع األهازيج التي يرددها األطفال في هذا الموروث الشعبي في دول الخليج، كالتالي:

البحرين

السعودية

الكويت

اإلمارات

عمان

»قرنقع���وه قرقاع���وه، �أعطونا �هلل يعطيك���م، بيت مكة 
يوديكم، يا مكة ياملعمورة«.

�كذلك »قرقاعون... عادت عليكم.. �أ� يا �ل�سيام..
�سلم �لدهم يا �هلل..

�خله لأمه يا �هلل..
�ييب �ملكده يا �هلل..

�يحطها يف جم �أمه..
يا �سفيع �لأمه«.

» قرقع قريقيعان
عطونا �هلل يعطيكم

بيت مكة يوديكم
يا مكة يا معمورة

يا �أم �ل�سال�سل � �لذهب
عطونا من مال �هلل
ي�سلم لكم عبد �هلل

عطونا دحبة ميز�ن
ي�سلم لكم عزيز�ن

باب �لكرم ما �سكه
�ل حط له بو�بة«

»قرقيعان �قرقيعان بني �ق�سري �رم�سان.. 
عادت عليكم.. �سيام كل �سنة �كل عام.. 

ياهلل تخلي �لدهم.. ياهلل خلي لأمه ياهلل.. 
ع�سى �لبقعة ما تخمه.. �ل تو�زي على �أمه«.

�ين�سد �أطفال �لإمار�ت »�نطونه حق �هلل
ير�سى عليكم �هلل
جد�م بيتكم دله..

ع�سى �لفقر ما يدله«.

»مرنق�سوه يونا�ص..
عطونا �سوية حلو�ي..

د��ص د��ص يف �ملند��ص..
حاره حاره يف �ل�سحاره«.

وبعد أن ينشد األطفال من مختلف دول الخليج هذه األناشيد، 
يغ���دق عليهم صاحب البيت بالحلويات والمكس���رات أو أي من 

ما خصصه لهم في هذه المناسبة، 
ومع التطور واالس���تحداث الكبير لهذه المناسبة، إال أنها الزالت 
محط االنتظار من الكبار قبل الصغار، فال زالت األمهات يحرصن 
عل���ى تصمي���م المالب���س التراثية ألطفاله���ن مث���ل الجالبية أو 
الثوب ل���ألوالد، والبخنق وثوب النش���ل للفتي���ات الصغيرات مع 
إضافة لمس���اتهن العصرية، كما تم اس���تبدال كيس القماش 
البس���يط ال���ذي يخاط في المنزل بالس���الل الكبي���رة، واألكياس 
الملون���ة المزين���ة باالكسس���وارات أو المطب���وع عليه���ا ص���ورة 

الطفل، أو الشخصيات الكرتونية المختلفة المحببة للطفل. 
ويتب���ارى األطف���ال ف���ي جم���ع أكبر عدد م���ن الحلوي���ات والقطع 
النقدي���ة عبر زي���ارة منازل أكثر، ويتباه���ى الطفل الحاصل على 
الكمية األكبر بين أقرانه؛ ليتجدد هذا السباق في العام التالي. 
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أفكار لتزيين 
منزلك 

استعداًدا 
للشهر الفضيل
ينتظر المس���لمون من كل بق���اع العالم 
حلول ش���هر رمضان المبارك؛ لما يجدونه 
م���ن راحة واطمئنان يمآلن أجواء الش���هر 
الفضي���ل، فماذا لو تملئي���ن منزلك أيًضا 
بزين���ة تناس���ب ه���ذه األج���واء وتعط���ي 

طابًعا مختلًفا عن بقية شهور السنة؟
يعتبر االس���تعداد النفس���ي مهًم���ا بقدر 
كبير حتى تتمكني من إتمام هذا الشهر 

بذات الحماس والروحية المطلوبة.
إليك بعض األفكار التي ستساعدك حتًما 
على إضفاء جو من البهجة واالس���تعداد 

الستقبال شهر رمضان المبارك.

• بع���ض نق���وش الخامات 
الش���هر،  ه���ذا  تناس���ب 
ويمكنك استخدامها في 
تصمي���م وس���ائد صغيرة 

أو مفارش للطاوالت.

• استخدمي الفوانيس المضيئة سواء بالشموع أو الكهربائية 
منه���ا لتزيي���ن أركان المن���زل، فالفان���وس يرتبط ارتباًط���ا وثيًقا 
به���ذا الش���هر، كما يمكن���ك صن���ع فوانيس ورقية بمس���اعدة 

أطفالك؛ لتعزيز مشاعرهم تجاه الشهر الكريم.

• يمكنك شراء بعض األواني التي تحمل زخارف تناسب 
أجواء الشهر، وترتيبها على طاولة الطعام بعد وضع 

مفرش يحمل زخارف رمضانية مشابهة.

رك���ن  الممك���ن تجهي���ز  م���ن   •

خ���اص بق���راءة الق���رآن والصالة؛ 
لتزيد الروحية ويتشجع األطفال 
عل���ى أداء الص���الة واإلكث���ار من 

قراءة القرآن الكريم. 
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دللي مائدتك الرمضانية
األجواء الرمضانية تزخر بالبهجة. ما رأيك لو طالت هذه األجواء سفرتك التي ستجتمعين عليها مع عائلتك بعد قضاء يوٍم من 
الصيام مليء بالتعب والعمل؟ ذلك س���يكون عبر اختيارك طرق تقديم طعام مبتكرة وأواٍن تتناس���ب والذوق الرمضاني من 
ناحية الزخارف والنقوش، لتمنحي عائلتك جًوا من الراحة وتقدمي لهم أشهى المأكوالت التي يحبونها بشكل رائع ينسيهم 
تعب اليوم. من أسهل األمور، تغيير مفرش المائدة آلخر مزين بالنقوش ذات الطابع العربي، أو وضع فانوس يضاء يدوًيا أو عن 
طري���ق الكهرباء وس���ط المائدة، وإذا كنِت تحبين التجديد أكثر، فبإمكانك ش���راء مجموعة م���ن الصحون والكؤوس المزخرفة. 

وفيما يلي صور لبعض األفكار التي يمكنك اتباعها لتحصلي على مائدة رمضانية مميزة...

RAMADAN KAREEM

1784 5000
alareenpalaceandspa alareenpalace

6661 1168
reservations@alareenpalace.com

تطبق الشروط واألحكام

alareenpalace.com

اإلفطار: من غروب الشمس وحتى الـ  9:00 مساء
الغبقة: من  9:30 مساء إلى 2:00 صباحًا

بوفيه مفتوح | الحلويات | عصائر رمضانية | الطهي المباشر | 
فرقة موسيقية رمضانية | سحب على جوائز

األطفال:
األطفال حتى 5 سنوات مجانًا

50% خصم لألطفال من 6 - 12 عامًا

تشمل:

األوقات:

18++20++
اإلفطار أو الغبقة

عطلة نهاية األسبوعأيام األسبوع

د. ب.د. ب.
للشخصللشخص

اإلفطار أو الغبقة

خيمة القصر الرمضانية
بهوية جديدة وفاخرة
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بحل���ول ش���هر رمضان يتناف���س العديد من األطف���ال إلظهار 
مقدرته���م على الصي���ام، وفي الع���ادة، فإن ه���ذه المحاوالت 
غالًبا ما تبوء بالفش���ل خصوًص���ا عندما يكون الطفل صغيًرا 
جًدا في العمر، غير أن مسألة تعويد الطفل منذ صغره على 
الصيام تحت أنظار األهل وضبطهم لوضع الطفل أثناء اليوم 

مسألة مهمة جًدا وتحتاج إلى نظرة خبيرة بهذا الشأن. 
عن ذلك، التقينا المرش���د التربوي محمود حمدان، متحدثين 
مع���ه عن كيفي���ة التعامل مع الطف���ل الصائم للم���رة األولى، 

وفيما يلي نص اللقاء. 

فن التعامل مع الطفل الصائم...

المربي اإليجابي 
يهتم بغرس القيمة 

ليتبعها السلوك

المرشد التربوي

محمود حمدان

 تهيئ����ة �لطف����ل ليعي�����ص �أج����و�ء �ل�سه����ر �لك����رمي، كا�سطحاب����ه ل�سر�ء 
�حلاجي����ات �خلا�سة بال�سهر، �أ� ��سع بع�ص �لإ�سار�ت ��لزينة �خلا�سة 

ب�سهر رم�سان يف �ملنزل.

�إيقاظه لل�سحور.

�أن ُي�ستخ���دم مع���ه مب���د�أ �لت���درج؛ �أي �أن ي�سوم جزًء� م���ن �لنهار 
بح�سب طاقته ثم يكمل �إن �ساء.

�أن ُيحب���ب ل���ه �ل�سي���ام م���ن خ���الل ت�سجيعه �مدح���ه �أم���ام �لعائلة 
��لأق���ر�ن، �ميكن �إه���د��ؤه هدي���ة ت�سجيعية؛ لريتب���ط �ل�سيام عنده 

بالبهجة ��ل�سعادة �تكون له ذكرى طيبة مع �ملحا�لت �لأ�لى.

يك���ون �ل�سيام ��جًبا ح���ني �لتكليف، 
�لطف���ل  قبل���ه فينبغ���ي تدري���ب  �أم���ا 
يرتب���ط  �ل  �ل�سي���ام،  عل���ى  ليتع���ّود 
�لتعوي���د بالعمر، بل بالقدرة �ل�سحية 
��لنف�سي���ة، ف���اإذ� كان مقت���دًر� بدنًيا 
�لو�ل���د�ن  فيب���د�أ  نف�سًي���ا  �متهيًئ���ا 
بتعويده، �معرفة هذه �لقدرة �تهيئتها 

بيد �لو�لدين �نظرتهما. 

1
2
3

4

العمر المناسب لصيام األطفال

تدريب الطفل على الصيام عملًيا وتحبيبه فيه 
يكون من خالل الطرق اآلتية: 

قب���ل فكرة تعويد �لطفل عملًي���ا على �ل�سيام هناك حلقة مفقودة ل ينبغ���ي �أن نغفل عنها، فال�سيام 
عب���ادة ��سلوك ظاه���ري، �ل ينبغي �أن نبد�أ به قب���ل غر�ص �لقيمة يف نف�ص �لطف���ل، كل بح�سب �سّنه، 
فالأَ�لى هو غر�ص �لقيمة ثم �سيحب هو �أن يتمّثل بهذ� �ل�سلوك، �ميكن �أن نغر�ص قيمة حب �لعباد�ت 

�منها �ل�سيام عن طريق �حلو�ر �أ� �لق�سة مثاًل.

تعويد الطفل على الصيام
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�إ�سافة �إلى جو�بي يف �سوؤ�ل عن طريقة تعويد �لطفل على �ل�سيام، يجب جتنيب 
�لطفل �لإرهاق من خالل جتنيبه �لن�ساط �لريا�سي �ملتِعب ��حلركة �لز�ئدة.

مالحظة مهمة
بع����ص �لعو�ئل �أ� �لأفر�د يكون �سيامهم مقر�نا بالع�سبية ��لغ�سب، �يعز� ذلك 
للج���وع ��لعط����ص ما ي�سبب له �سي���ق �ملز�ج �عدم �لقدرة عل���ى �سبط �نفعالته. 
�إن �نعكا����ص �سورة �ل�سيام به���ذه �ل�سكل �ل�سلبي له �أي�سا تاأثري �سلبي للغاية على 
نف�سي���ة �لطف���ل �تقّبله �ل�سيام �حّبه ل�سهر �لرحم���ة ��لعفو ��ملغفرة، فتنقلب يف 
ذهن���ه �ملفاهي���م بني ما يج���ب �أن يكون عليه ه���ذ� �ل�سهر �م���ا غر�سناه يف ذهنه 

�قلبه، �بني ما ير�ه من �سوء ُخلق ��سيق نف�ص يف ت�سرفات �لآخرين.

ه���ذ� �ل�سل���وك ل يعني �لقدرة �لنف�سية، ب���ل هو حا�سر من باب �لتقلي���د �لظاهري، �هو طبيعي يف طف���ل �ملرحلة �لثانية، 
�ح���ذ�ري م���ن �إدخاله مبا�سرة يف �ل�سي���ام �لكامل ملجرد تقليده؛ لكي ل ُي�ساب برّد فعل �سلب���ي، كالإحباط �أ� ��ست�سغاره 
لذ�ته حني �كت�سافه عدم قدرته على جمار�ة بقية �أفر�د �لأ�سرة. نعم، ينبغي ��ستثمار هذ� �لتقليد لتحبيبه �ت�سجيعه على 

�ل�سيام من خالل غر�ص قيمة حب �لعباد�ت يف نف�سه ��لتدرج.

ما الخطوات من ِقبل أفراد األسرة لتشجيع الطفل الصائم للمرة األولى؟

أوالً: ممك���ن جًد� �أن يفه���م �لطفل �أنه غري ُمكّلف ��إمنا ي�س���وم ��ستحباًبا �تطوًعا �هذ� 
ُي�سعره بالفخر ��لعتز�ز.

ثانًي���ا: �أل يرتبط �ل�سي���ام بالإكر�ه؛ لكي ل ُي�ساب باخل���وف �أ� ي�سلك �سلوك �ملر��غ يف 
�إخفاء �إفطاره، فبدًل من حتبيب �ل�سيام له، �سنعنا منه طفاًل منافًقا.

ثالًثا: عدم �ملقارنة بينه �بني �أخيه �أ� �أقاربه؛ لختالف �لطاقات �ل�سحية ��لنف�سية.

رابًعا: ت�سجيعه لأي مقد�ر ��ستطاع �أن يوؤديه، فال�سلوك �لذي يتعزز يتكرر، �عندما يرى 
��لدي���ه ��أ�سرته فخوري���ن بالإجناز �لب�سيط �ل���ذي حققه �سُيلهمه ه���ذ� �لتحفيز �ملعنوي 

�لفخر، ��سي�سجعه على بذل �ملزيد.

في التجربة األولى، عادًة ما يخفق الطفل في إكمال اليوم صائًما فيشعر 
باإلحباط. كيف يمكن التخفيف من هذا الشعور لديه؟

عندما يبدي الطفل رغبته بالصيام أسوًة بإخوته الكبار مثًلا، هل هذا 
يعني أنه مستعد تماًما من الناحية النفسية؟

�سحي���ح �أن �سهر رم�سان �سه���ر �ل�سيام، �أي �لمتن���اع عن �ل�سر�ب 
��لطع���ام، لك���ن �ملربي �لإيجاب���ي ي�ستثمر هذ� �ل�سه���ر لغر�ص �لقيم 
�تنمي���ة �مله���ار�ت، مثاًل قيم���ة �لرحمة، م���ن خالل ��ست�سع���ار حياة 
�لآخري���ن �أ� توزي���ع �لطعام، �قيمة �لتعا�ن، من خ���الل �مل�ساركة مع 

�لأ�سرة يف �إعد�د �لطعام �أ� جتهيز �ل�سفرة �أ� تغ�سيل �ل�سحون.
كذل���ك ميكن ��ستثم���ار هذ� �ل�سه���ر يف حتبيب �لطف���ل بكتاب �هلل، 
ف�سهر رم�سان ه���و »ربيع �لقر�آن«، �ميكن ��ستثماره يف تعويد �لطفل 
عل���ى �لع���اد�ت �ل�سحي���ة �ملالئم���ة، �ميك���ن كذل���ك غر����ص �جلر�أة 
��ل�سجاع���ة يف �لطفل من خالل ت�سجيعه عل���ى قر�ءة �لو ب�سع �آيات 
يف جمال�ص �لقر�آن يتم تعويده عليها م�سبًقا، ��إك�ساب �لولد مهار�ت 
�لتو��س���ل ��لذكاء �لجتماعي من خ���الل ��سطحابه للمجال�ص، �كل 

ذلك �سيرتك يف نف�سه ذكرى طيبة عن هذ� �ل�سهر �لكرمي.

�لهتم���ام بغر�ص قيمة حب �لعب���اد�ت �حتبيب �لول���د يف �ل�سيام �أهم من 
ممار�سة �ل�سلوك �لظاهري د�ن �عي بِه، �لن ي�سطرنا �لى �لإكر�ه ��جلرب، 
�عك�ص �سورة �إيجابية ح�سنة من خالل �سلوك �لأ�سرة ��أخالقياتها �تعا�نها 
ه���و ما يحبب �لطفل يف �ل�سهر �لك���رمي ��أجو�ئه، ��أما �ل�سلوك �لذي نرغب 
�أن ن���رى �لطفل عليه فهو ِنتاج طبيعي ملا غر�سناه فيه بالقول ��لفعل بق�سد 

�أ� من د�ن ق�سد.

ماذا عن السلوكيات األخرى التي يجب أن نعلمها 
الطفل لتكون مقرونًة في ذاكرته بهذا الشهر؟

نصائح أخيرة بهذا الشأن



رمضانيات 64

إل���ى المش���اكل  الن���اس  يتع���رض العدي���د م���ن 
الصحية باختالفها أثناء فترة الصيام، ويتس���اءل 
البع���ض مم���ن يعيش���ون ظروًف���ا صحي���ة دائمة 
كان���ت أم مؤقت���ة ع���ن تنظي���م ج���دول غذائي ال 

يتعارض والظرف الذي يمرون فيه.
المقابل���ة التالية كان���ت مع المدربة ف���ي التوعية 
الصحي���ة والتغذي���ة أمين���ة محم���د العوض���ي، إذ 
تحدثنا فيها عن أبجديات الصيام، لقضاء ش���هر 

كامل بشكل صحي وسليم.

النظام الغذائي الصحيح في يد األم 
والتغيير بالتفاهم

مدربة التوعية الصحية والتغذية

أمينة العوضي

هل يعتبر الصيام عموما أحد أساليب العالج؟ 
 بالتاأكيد، يعترب �ل�سيام �أحد �أ�ساليب �لعالج، ��سيانة لالأجهزة �لد�خلية، 
فنح���ن متاًما كما ننظف �أنف�سنا من �خلارج، بحاجة �إلى تنظيف �أج�سامنا 
د�خلًيا �هذ� يكون بال�سي���ام، �»�سومو� ت�سحو�«، �يف نف�ص �لوقت، هناك 
�أمر��ص يك���ون عالجها تفادي �ل�سيام، لكنه عموًما يعترب جتديد� للج�سم 
��لأع�س���اء �لد�خلي���ة. �إن �ل�سي���ام فر�س���ة ملر�سى �ل�سكر ب���اأن يتم �سبط 

م�ستوى �ل�سكر لديهم، كذلك لأمر��ص �لكول�سرت�ل ��ل�سغط.

م���ا الع���ادات الغذائية الخاطئ���ة التي يتبعها عام���ة الناس في 
شهر رمضان؟ 

لالأ�س���ف، تلع���ب �لعاد�ت د�ًر� كب���رًي� يف �تب���اع �لنا�ص لالأنظم���ة �لغذ�ئية 
�خلاطئ���ة، لذلك �أقول لربة �ملنزل: �أنت �مل�سوؤ�لة عن �ملطبخ، �هو �أمانتك، 
ا، �كذلك �سحة �أفر�د  �نوعية �لأكل �أمانتك، ��سالمة �لأغذية �أمانتك �أي�سً
�لعائلة من هذه �لناحية، �لكن يجب عليك �لبدء بنف�سك �أ�ًل قبل حما�لة 
تغيري �أفر�د �لأ�سرة. من �لعاد�ت �لغذ�ئية �خلاطئة �لتي تنت�سر خالل �سهر 
رم�سان ��ستخد�م �ملعلبات بك���رة، ���ستخد�م �ملنكهات �ملونات �لأطعمة 
�لتي ن�ستطيع ب�سهولة �ل�ستعا�سة عنها ببد�ئل طبيعية مثل �لزعفر�ن �ماء 

�لورد �أ� �لفو�كه �لطازجة ��ملك�سر�ت.
�من �لأطعمة �لتي توجد على �ملائدة �لبحرينية ب�سكل �سبه يومي »�جليلي«، 

�مثاًل باإمكانك �أن ت�سيفي له �لفو�كه �لطازجة غري �ملعلبة.
�م���ن �لأمور �لتي تفعلها �لكثري من ربات �ملنازل ب�سهر رم�سان هي تذ�يب 
�لدجاج �ملثلج لو�سعه يف �ل�سمبو�سة �أ� �سنع لفائف �لدجاج ��إعادة تثليجها 

ثم تذ�يبها مرة �أخرى حني تخرج للقلي، �هذ� �سلوك غذ�ئي خاطئ.
من جهة �أخرى، �لفو�كه مظلومة جًد� خالل هذ� �ل�سهر، ل مكان لها على 
مائ���دة �لإفطار ب���ني �لوجبة �لرئي�سة ��ملقليات ث���م �حللويات �لرم�سانية، 
لذلك، �أن�س���ح ربات �ملنازل بتقدمي �سلطة �لفو�ك���ه كطبق حلوى �أ�سا�سي، 

��إ�سافتها كذلك على �ملهلبية �أ� �لكا�سرتد �غريها. 
���ا �ج���ود �ل�»فا�ست فود« ب�سكل مكثف �سمن �جل���د�ل �لغذ�ئي �ليومي  �أي�سً
ل���ه تاأثري �سيئ على �جل�س���م، �ل �أق�سد هنا بال�س���ر�رة مطاعم �لوجبات 
�ل�سريع���ة، بل حتى �لكباب ��ل�سمبو�سة �لت���ي تقلى بكمية زيت عالية تعترب 
م���ن �لوجبات �ل�سريعة، �حت���ى �لكنافة �لتي حتتوي على قدر عال جًد� من 

�ل�سكريات.

هل تغيير النظام الغذائي السابق يكون أسهل مع الصيام؟
تغيري �لنظام �لغذ�ئي يف يد �لأم غالًبا، �يكون عن طريق �لتحا�ر ��لتفاهم 
مع �أفر�د �لأ�سرة، �عن طريق تغيري منط غذ�ئها �أ�ًل حتى يقلدها �أبنا�ؤها؛ 

لأن �لأم قد�ة، فبامل�ساركة ��لتعود يكون �لتغيري �سهاًل.
�أم���ا بالن�سب���ة للمر�سى �لذين يتبع���ون طريقة طبخ معين���ة، فيمكن لنا �أن 

ن�ساركهم؛ لت�سجيعهم.

يعاني العديد من زيادة الوزن في هذا الش���هر، على الرغم من 
أنه يجب حدوث العكس مع الصيام، هل من توضيح؟

�ل�سب���ب هو من���ط �لأكل �لذي نتنا�له ب�سكل رئي����ص، ثم منط �حلياة خالل 
�أيام ه���ذ� �ل�سهر. فالأطعمة تك���ون مليئة بالده���ون، ��لريا�سة تكاد تكون 
�سب���ه معد�مة �أ� ب�سيطة ل تتنا�سب مع نوعية �لأكل �ملتنا�ل، فمن �لأف�سل، 

�أن نب���د�أ بتن���ا�ل مترت���ني مع كاأ����ص من �للنب ث���م نتجه لل�س���الة. �إن فرتة 
�لدقائ���ق �لع�س���ر �لتي تف�سل بني ه���ذه �لوجبة �خلفيف���ة ��لفطور �ستجدد 
ا  طاقة �جل�س���م، �تعطي �إ�سارة للجهاز �له�سمي لال�ستعد�د ��لتهيئة. �أي�سً
�ل�سح���ور ي�ساع���د على ن���ز�ل �ل���وزن �إذ� مت تنا�له بطريق���ة �سحيحة، فال 
فائدة من �ل�سح���ور �لذي يليه �لنوم ب�سكل مبا�سر، �إذ �إن �جلهاز �له�سمي 

يخزن �لأطعمة؛ لنعد�م �حلركة، �يوؤدي بالتايل �إلى �ل�سمنة. 

ه���ل يمكن الب���دء في حمية غذائية بغ���رض تخفيف الوزن في 
شهر رمضان؟

ا د�ن �حلرمان من �لأطعمة �ل�سعبية �لتي نحب  بالتاأكيد، �ميكن ذلك �أي�سً
تنا�له���ا جميًعا، �لك���ن ب�سرط ��ستخ���د�م طرق طبخ �سليم���ة �تقليل ن�سبة 

�لدهون �ل�سارة، مثاًل، �ل�ستغناء عن ��سع �لدهن على »�لهري�ص«.
كذل���ك �لتنوع يف م�س���ادر �لرب�تني �ع���دم تنا�ل �للحوم �حلم���ر�ء ب�سكل 

يومي.

لمتبع���ي الحمي���ة الغذائي���ة )الريجي���م(، كيف يمكنه���م إجراء 
تعديالت على نظامهم الغذائي في هذا الشهر؟

�لتعديالت يج���ب �أن تكون با�ست�سارة �ملخت�سني، �م���ع �إجر�ء �لفحو�سات 
�لطبية �لأ�سا�سية ��ملتابعة بعد ذلك.

ما أصناف الطعام المناسب تناولها لفترة السحور؟ 
�إن �جبة �ل�سحور هي �لأ�سا�ص يف ثبات �ل�سحة طو�ل فرتة �ل�سيام، �لي�ص 
م���ن �لالزم �أن يك���ون �سحوًر� ثقياًل، بل بالإمكان �لكتف���اء باملاء ��لتمر �أ� 
�حلليب كامل �لد�سم، �أ� �لكورن فليك�ص، فهي ت�سبه �جبة �لفطور يف �لأيام 
�لعادية غري �أن كميتها �أقل. ��لوقت �ملثايل لل�سحور يكون قبل ن�سف �ساعة 

من �أذ�ن �لفجر. 

ماذا بالنسبة للمرأة الحامل الصائمة؟
ل يف �لبد�ية ��ست�سارة طبيبها �خلا�ص ب�ساأن ��سعها �ل�سحي �ما �إذ�  �أف�سّ
كان ي�سم���ح له���ا بال�سيام من عدمه، �حتتاج �إل���ى متابعه من �خت�سا�سي 

�أغذية؛ لتتجنب بع�ص �مل�ساعفات مثل �سكر �حلمل. 

نصائح لتغذية سليمة؟
�مل�س���غ �جلي���د من �أه���م �لن�سائح لتجن���ب ع�سر �له�س���م ��لتخمة، �عدم 
�إهم���ال �س���رب �مل���اء لأهميت���ه للج�سم ��لوقاي���ة من �جلف���اف خالل فرتة 
�ل�س���وم، �لأن �سرب �ملاء مه���م لل�سائم �لذي يعاين من �لإم�ساك يف فرتة 

�سهر رم�سان �لكرمي.
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�إن �لعمر ��حلالة �ل�سحي���ة لل�سخ�ص من �أهم �لعو�مل 
�لت���ي قد توؤث���ر يف �ختيار�ت���ه للتمارين �لت���ي ميار�سها، 
���ا يف ظ���ل �لتغ���ري �لكب���ري يف �لنظ���ام �لغذ�ئي  خ�سو�سً
�أثن���اء �ل�سه���ر �لف�سي���ل، لذل���ك ل ين�س���ح �لأ�سخا�ص 
�لذي���ن يعانون م���ن �ل�سمنة �ملفرط���ة �أ� �زدياد يف عدد 
�سرب���ات �لقل���ب مبمار�سة �لريا�سة قب���ل �لإفطار �أثناء 
فرتة �ل�سيام، كذلك �لأ�سخا�ص �لذين يعملون لفرت�ت 

طويلة �أ� يف �خلارج.

بق���دوم ش���هر رمض���ان ُتطرح العدي���د من التس���اؤالت عن إم���كان القيام 
بالتماري���ن الرياضي���ة، وكيفيته���ا وم���دى فعاليتها للجس���م وغيرها من 
تس���اؤالت، ونظًرا الختالف النظام خالل الش���هر، فمن المهم توخي الحذر 
واالختي���ار الصحي���ح لنوع الرياض���ة والوقت. التقرير التال���ي يتضمن اإلجابة 
عل���ى العديد من األس���ئلة التي قد ت���راود الراغبين في ممارس���ة الرياضة 

أثتاء فترة الصيام بشهر رمضان المبارك. 

كيف تمارس الرياضة في 
شهر رمضان بكفاءة؟

للر�غب���ني مبمار�سة �لريا�سة قبل �لإفط���ار، ين�سح باأل يكون قد 
تبقى �ق���ت طويل على �لإفطار بعد مز��ل���ة �لأن�سطة �لريا�سية، 
مبعن���ى �أل يزيد على �ساع���ة؛ ل�سمان تعوي�ص �جل�س���م بال�سو�ئل 
��لأم���الح �ملعدنية �ملفق���ودة باأ�سرع �قت ممك���ن؛ حماية للج�سم 

من �لأعر��ص �ل�سحية. 

�ي���رى �ملخت�س���ون �أن ممار�س���ة �لتماري���ن �لريا�سي���ة قبل �جبة 
�لإفط���ار مبدة ق�سرية مفيد جًد� لال�سرتخ���اء ��ل�سعور بالر�حة 
�تن�سي���ط �ل���د�رة �لدموي���ة، �كذل���ك زي���ادة كف���اءة �جل�س���م يف 

�لتخل�ص من �ل�سموم.

�أما للر�غبني يف ممار�سة �لريا�س���ة بعد �لإفطار، فينبغي عليهم 
ذلك بعد �أخذ �قت كاف من �لر�حة؛ ليتمكن �جل�سم من �له�سم 
�لكامل لطعام �لإفطار بكف���اءة، �يتم ��ستخال�ص �لطاقة ��إعادة 
�سحنه���ا �إلى �أع�ساء �جل�س���م �حليوية، �ممار�س���ة �لتمارين بعد 
�لإفط���ار مفي���دة ج���ًد� يف حتفي���ز ��إمت���ام عملية �لأي����ص �حرق 

�لطاقة من �لطعام. 

�متت���از �لريا�س���ات �لتي ين�سح بالقيام بها خ���الل �سهر رم�سان �ملبارك باأنها ريا�سات خفيفة �أ� متو�سطة �ل�سدة �ل ت�سل باجل�سم �إلى مرحلة �لإنهاك، 
�من هذه �لريا�سات: �مل�سي، �لآير�بيك، �لقفز باحلبل، �لتمارين �ل�سويدية، �ريا�سات �لأجهزة �لتدريبية مثل �لدر�جة. 

�يجب �أل تزيد �ملدة �لزمنية �ملخ�س�سة للريا�سة يف �سهررم�سان عن 60 دقيقة.
�ينبغ���ي �حلر����ص على �لإحماء �جليد، يليه �أد�ء متارين �لإطالة ملعظم ع�سالت �جل�سم ملدة 5 دقائق. �ممار�سة �لن�ساط �لبدين �لرئي�ص ينبغي �أن تكون 

مبدة ل تقل عن 30 �إلى 45 دقيقة، يليها بعد ذلك متارين ��ست�سفاء �تربيد ملدة 5 دقائق.
�يج���ب مالحظ���ة �أن ممار�سة �لريا�سة �أثناء �ل�سي���ام �يف هذ� �جلو �ل�سيفي �حلار قد تت�سبب يف فقد�ن �جل�سم �لعدي���د من �ل�سو�ئل ��لأمالح �ملعدنية 
عن طريق عملية �لتعرق كما ذكر �سابًقا، لذلك يجب �لتحذير من �أن نفاد �لطاقة ���ستنز�ف �لأمالح �ملعدنية ��ل�سو�ئل من �جل�سم قد يوؤدي �إلى عو�قب 

�سحية كال�سد�ع، ��لإغماء ��أخطرها �جلفاف �لذي قد يوؤدي �إلى �لإ�سر�ر ببع�ص �لأع�ساء �حليوية يف ج�سم �لإن�سان مثل �لكلى.

أه����م النصائح العامة والمفيدة لتف����ادي األضرار الجانبية التي 
قد تصيب ممارسي الرياضة

1. �حلر�ص على �لتهوية �جليدة يف مكان ممار�سة �لريا�سة �جتنب �لزحام. 

2. ممار�س���ة �لريا�سة يف �أماكن مغلقة ذ�ت هو�ء نظيف غري ملوث باأدخنة �لعو�دم �أ� 
�ملخلفات. 

�لعتد�ل يف درجة حر�رة �رطوبة �ملكان.  .3

4. �رتد�ء مالب�ص خفيفة �مريحة �أثناء ممار�سة �لتمارين.
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» أضواء البالد« أجرت اس���تطالًعا بسيًطا بش���أن شهر رمضان المبارك؛ لتستشف آراء 
شريحة من المجتمع البحريني ولو كانت بسيطة، وطرحت فيه األسئلة التالية: 

السؤال األول: ما أكثر األماكن التي تفضل زيارتها في أيام الشهر الفضيل؟
�كان �لختيار ي�سمل: �ملجمعات �لتجارية، منازل �لأهل ��لأ�سدقاء، د�ر �لعبادة. 

%، �إذ يبد�� جلًيا �لتز�م �ملجتم���ع �لبحريني ب�سلة �لرحم  �ج���اء ن�سي���ب �لأ�سد للزيار�ت �لعائلي���ة �منازل �لأهل ��لأ�سدقاء بن�سب���ة 79 
��لتز��ر خالل �سهر رم�سان �ملبارك. 

أم���ا نص الس���ؤال الثاني فكان: ما طبقك الرمضاني المحبب؟ ��سملت �خليار�ت: �لري���د، �لكباب، �لهري�ص، �كما هو متوقع، 
%، كيف ل، �هو �لوجبة �لأ�سا�سية �ليومية تقريًبا ��ملوجودة على مائدة كل �أ�سرة. �حتل �لريد �ملرتبة �لأ�لى بن�سبة تبلغ 54 

��أ�ساف �لعديد من �مل�سرتكني يف �ل�ستطالع »�للقيمات ��ل�سمبو�سة« كاأطباق �أ�سا�سية �حمببة لدى كثريين. 

كما �أردنا �أن نعرف �أبرز �لأعمال �لتي يف�سل �لنا�ص متابعتها خالل �أيام �ل�سهر �لف�سيل ف�ساألنا: 
ما األعمال التي تفضل مشاهدتها؟ 

�طرحنا �خليار�ت �لتالية: �لرب�مج �لدينية، �مل�سل�سالت �خلليجية، �مل�سل�سالت �لعربية. 
.% % كانت من ن�سيب �مل�سل�سالت �خلليجية تليها �لرب�مج �لدينية بن�سبة 17  �ن�سبة 64 

أما السؤال األخير فكان يخص الذكريات القديمة مع الشهر الفضيل حيث بحثنا يف �لذ�كرة عن �لعاد�ت �لتي �ندثرت �لكنها 
ل ز�ل���ت يف �أذه���ان �لبع�ص، فكان �مل�سحر ب�سوته �جللي �ح�سوره �لطيب ياأخذ من ذكريات �لبحرينيني ماأخًذ�، �لأنهم �أهل طيب �كرم، 
فقد كانت �لعادة �لأخرى �لتي ذكرت بكرة هي تبادل �لأطباق بني �جلري�ن، �لتي يوقنون حق �ليقني �أنها مل تندثر لبخل �أ� �سح نف�ص، بل 

�إن �لتطور �زيادة م�ساغل �حلياة �أ�سرت �لكثري من �لنا�ص، فلم يعود�� ميتلكون �لوقت ملثل هذه �لعاد�ت.

كيف يقضي البحرينيون شهر 
رمضان المبارك؟

الهريس

الثريد

أخرى

الكباب

المسلسالت 
العربية

أخرى

المسلسالت 
الخليجية

البرامج 
الدينية

%  54

المجمعات 
التجارية

منازل األهل 
واألصدقاء

دور العبادة

أخرى

%  79

%  64
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يعتق���د كثي���رون أن وظيفة الحل���م المس���تقبلية مقتصرة على مج���االت محدودة، كالطب، الهندس���ة، 
التعلي���م أو األعمال المتعلقة بالمجاالت التجارية كالمحاس���بة والتس���ويق وغيره���ا، ولكن قليل منا فكر 

في اعتبار »الطبخ« وظيفة ثابتة واعتماده مجاال للدراسة قد يكون في جامعات عالمية. 
ف���ي حديثنا مع الش���يف فجر المنصوري، بينت كيف أن الطبخ علم ي���دّرس تماًما كما العلوم األخرى، وال 

يقل شأًنا عنها، وامتهانه وظيفة له عائدات مساوية للمجاالت األخرى.
وع���ن نفس���ها ونش���اطها ف���ي المجال، وكذل���ك عن تعاونها مع ش���ركة مطاح���ن البحري���ن كان حديث 

المنصوري مع »أضواء البالد«...

أنوي إصدار كتاب طبخ بالتعاون مع 
شركة “المطاحن”

فجر المنصوري 

أتمنى أن تنال وصفاتي إعجابكم، وهي مقدمة خصيًصا لشهر رمضان المبارك برعاية شركة البحرين لمطاحن الدقيق.

كيف كانت البداية؟ 
ب���د�أت بعمر �حلادي���ة ع�سرة بد�فع �لف�سول؛ لأنن���ي �أعتقد �أن �ملكونات لها 
�أ�سلوب تعامل خا�ص من حيث مزجها باأخرى، لكنني �كت�سفت �أنني �أمتلك 

�ملوهبة يف عمر �لثالثني تقريًبا.

وكيف تحول الشغف إلى مهنة؟
 »FOOD SCIENCE« ا در�س���ت يف معهد �لبحرين لل�سيافة، ��أدر�ص �أي�سً
يف جامع���ة هارفرد، كما در�ست �ملجال يف جامعة هون���غ كونغ؛ لأنني �أ�ؤمن 
باأن كل جمال يجب �أن يكون له �أ�سا�ص علمي، كما يرجع �لف�سل يف �كت�سابي 
�ملهارة �إلى �ل�سيف �ألني من معهد �لبحرين لل�سيافة، �لذي دربني بطريقة 

حمرتفة.

ما سر خلطاتك الخاصة؟ 
�خللطات �خلا�سة د�ئًما ما تتكون عن طريق �خللطات �لأ�سا�سية �ملوجودة، 
�لت���ي يجب معرفتها للتمك���ن من تكوين خلطة �أخرى فرعي���ة، �هو �أهم ما 
يتعلمه �لطالب يف �ملعاهد �لعاملية. فمثاًل هناك 5 �سل�سات �أ�سا�سية تكونت 
منها بقية �ل�سل�سات �ملوجودة حالًيا، �أي على �سبيل �ملثال، �ملايونيز يعترب 
�سل�س���ة �أ�سا�سية تكون���ت منها �سل�سة �لر�ن����ص ��لثا�زند �آيالند �غريها، 
ا �سل�س���ة �أ�سا�سية تكونت منها �سل�س���ة �لألفريد� ��سل�سة  �لب�سمي���ل �أي�سً

�جلنب �هكذ�. 

ما تطلعاتك المستقبلية لمجال الطبخ في البحرين؟
�أمتن���ى �أن تزيد ن�سبة �لبحرنة يف �ملج���ال؛ لأن �لبحرينيني ميتلكون �ملهارة 
يف �لطب���خ، �هم متذ�ق���ون �لهم خط معني، ��ملطب���خ �لبحريني عموما له 
خ�سو�سية، فنحن �لوحي���د�ن �لذين لدينا بهار�ت خا�سة بنا من بني د�ل 
�خلليج، ��لوحيد�ن �لذين منتل���ك �أطباًقا خا�سة، فاأمتنى �أن يربز �ملطبخ 
�لبحرين���ي �أكر ع���ن طريق �إبد�ع���ات �لبحرينيني �لذين يتخ���ذ�ن �لطبخ 

�ظيفة حياتية غري مهم�سة.

وهل تعتقدين أن مهنة الطبخ لها عائد ممتاز؟ 
بال �سك، فالطباخون �لعامليون يجنون عو�ئد مالية ممتازة جًد�.

وما رؤيتك المستقبلية إلى نفسك في المجال؟ 
ب���د�أت خط���و�ت �مل�ستقبل من���ذ �لآن، فاأنا حالًي���ا �أملك �لعالم���ة �لتجارية 
�خلا�س���ة ب���ي ��ملخت�س���ة باأ�سا�سات �ملطب���خ مثل �ل�سل�س���ات �خلالية من 
�ملو�د �حلافظة �غريها، �ه���ذه �ملنتجات موجودة على �سفحة �لن�ستغر�م 
)eight8bh@( ��ساأفتتح مطعمي �خلا�سة يف بد�ية �سهر رم�سان �ملبارك، 

��أطمح بعدها �إلى �فتتاح �سل�سلة مطاعم.

ما أعمالك لشهر رمضان؟
�أعم���ل حالًيا على �إ�سد�ر كتاب طب���خ بالتعا�ن مع �سركة مطاحن �لبحرين 
ع���رب تقدمي ��سفات با�ستخ���د�م منتجات �ل�سركة، ��أح���ا�ل يف �لكتاب �أل 
�أع���ود للو�سفات �لقدمي���ة، بل �أ�ستخ���دم �ملنتجات �ملتو�ف���رة ل�سنع �أ�سياء 
جدي���دة من مطابخ عاملية. �يت�سمن �لكتاب بع����ص �لأطباق �ل�سريعة �لتي 
ن�سرتيه���ا بينم���ا ميكننا �سنعها بطريق���ة �أف�سل يف �ملن���زل �تخزينها، كما 
يت�سم���ن نبذة عن �لقيا�س���ات يف �لطبخ، مثل حجم �لك���وب ��لكمية، �هي 

مقايي�ص عاملية مهمة، دقيقة ��أ�سا�سية لنجاح �لو�سفة.

حدثينا عن شركة مطاحن البحرين من وجهة نظرك باعتبارك 
محترفة في مجال الطبخ؟

م���ن د�ن جماملة، �أعتقد �أنها م���ن �أف�سل �ملنتجات �ملوجودة، فمثاًل طحني 
جميع �ل�ستعمالت �لذي تنتجه �ل�سركة �سالح جلميع �أنو�ع �ملخبوز�ت مثل 
�ملعجن���ات �أ� �لكيك �غريها، فبقليل من �لطالع ميكنك تطويع هذ� �ملنتج 
ليالئ���م م���ا تري���د �أن ت�سنعه د�ن �حلاج���ة ل�سر�ء طح���ني متخ�س�ص لكل 
ن���وع من �لأطعمة، كما �أن �سعر �ملنتجات م���ن �ل�سركة �أرخ�ص من غريها، 

��لأهم من ذلك كله �أنه منتج بلدي.

هل شاركت في مسابقات بنفس المجال؟ 
ل �أح���ب �مل�سارك���ة يف �مل�سابق���ات؛ لأنن���ي ل �أقتنع باملناف�س���ة مع �سخ�ص ل 
�أع���رف تاريخه يف �لطبخ �أ� م���دى خربته، فمن غري �لع���ادل �ملناف�سة بني 
طب���اخ در�ص �لطبخ �أكادميًي���ا ��آخر ل، �من غري �لعادل �ملناف�سة بني طباخ 

ميتلك خربة طويلة ��آخر مبتدئ. 

من أصحاب المطاعم األبرز في البحرين حالًيا؟ 
�أعتقد �أن »فيال ماماز«، »هالة كافيه«، �»بنت �لديرة« هم �لأبرز، �إذ عملو� 

بجد حتى �فتتحو� مطاعمهم ���ستمر�� حتى �لآن.

هل من نصيحة للشباب البحريني وربات المنازل؟ 
�أن�سحه���م بزيارة مدين���ة �ل�سباب؛ لأن لديه���م د�ر�ت طبخ ممتازة �ذلك 
لتطوي���ر مهار�ته���م. ��أن�سح ربات �ملن���ازل باأن ي�سعو� قائم���ة �أ�سبوعية ملا 

�سيطهى طو�ل �أيام �لأ�سبوع؛ لكي يتم �إجناز �لو�سفات ب�سرعة �أكرب.
 

كلمة أخيرة؟
�أ�سكر حكومة �لبحرين؛ لأنها �فرت برنامج �لفندقة ��ل�سيافة للبحرينيني 
جماًن���ا، �لكنن���ي �أعتقد �أن �ملعه���د ل يعلن عن نف�سه �ع���ن بر�جمه بحيث 

ي�سل �إلى �لنا�ص ب�سكل �أ��سع، فكثري�ن لي�ص لديهم �أدنى فكرة عنه.
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• قطعي الخضار إلى قطع صغيرة متساوية.

• في وعاء الطبخ أضيفي زيت الزيتون والخضار المقطعة ماعدا الكرنب.

• قّلبي جيًدا لمدة 7 دقائق ثم أضيفي حب الهريس إلى المكونات لمدة 5 دقائق مع االستمرار في التقليب.

• أضيفي مكعب مرق الدجاج مع الماء واطبخيه على نار هادئة لمدة 35 دقيقة.
دقائق على نار هادئة.  • أضيفي الكرنب واتركيه لمدة 10 

• حبة جزر 
• قطعة كرفس كاملة 

• بصلة صغيرة 
• 5 فصوص ثوم

• كوب حب هريس المطاحن منقوع 
لمدة ساعة 

• 3 أكواب ماء 

• بعض من أوراق الكيل )الكرنب 
األجعد(

• ½ ملعقة طعام ملح
• ملعقة صغيرة من الكمون 

• ملعقة صغيرة من الفلفل األسود
• مكعب مرق الدجاج

• س���خني الزي���ت على نار متوس���طة في ف���رن كبير أو ف���رن هولندي. 
• أضيف���ي قطع لحم الغنم واطهي المزي���ج مع التحريك بلطف حتى 

يصبح لونه بنًيا متساوًيا. ثم يتبل بالملح والفلفل.
• أضيف���ي البصل والجزر والج���زر األبيض واطهي المزيج بلطف بجانب 

اللحم لبضع دقائق.
• أضيفي حب الهريس، وغطي المزيج حتى يغلي قبل خفض الحرارة. 

ُيطهى لمدة ساعة أو أكثر، اعتماًدا على طراوة اللحم.
• أضيفي البطاطس، واتركيه على نار خفيفة لمدة 15 إلى 20 دقيقة، 
قبل إضافة الكراث وإكليل الجبل، وذلك على درجة حرارة عالية؛ حتى 

تصبح البطاطس طرية.
• عند التقديم زينيه بالبقدونس الطازج.

• ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

• ½ كجم كتف حمل خال من العظم )مقّطع(

• ملح حسب الرغبة 

• فلفل أسود مطحون طازج حسب الرغبة

• بصلة كبيرة مقطعة إلى شرائح
• حبتان من الجزر، مقشر ومقطع إلى قطع كبيرة

• جزرة بيضاء، مقشرة ومقطعة إلى قطع كبيرة )اختياري(

• 4 أكواب ماء أو حسب الحاجة

• 3 حبات بطاطس كبيرة مقشرة ومركبة

• ملعقة كبيرة من إكليل الجبل الطازج 

• كوب الكراث المفروم بشكل خشن

• بقدونس طازج مفروم للتزيين )اختياري(
• ½ كوب من حب الهريس المنقوع

الحساء األيرلندي 
مع حب الهريس 

المكونات

المكونات

الخطوات

الخطوات

شوربة حب الهريس مع الكيل 
)الكرنب األجعد(

• في إناء اخلطي الجريش مع باقي المكونات. 

• في إناء صغير اخلطي الليمون وزيت الزيتون مع الفلفل والملح.

• رشي خليط الليمون على السلطة.
• يمكن تزيين السلطة بالخس الروماني.

• ف���ي مق���الة على درجة حرارة هادئة ش���ّوحي حب الهريس مع 
القليل من الملح والفلفل لمدة دقيقتين.

• لتحضي����ر صلصة الليم����ون، اخلطي الليمون وقش���ر الليمون 
وزيت الزيتون مع األوريغانو والملح والفلفل.

• في صحن التقديم اخلطي جميع مكونات السلطة واسكبي 
الصلصة على السلطة.

• يمكن إضافة البقدونس قبل التقديم حسب الرغبة.

• ¼ كوب جريش المطاحن 
منقوع لمدة ساعة

• 3 حزم بقدونس مفرومة 
بشكل ناعم جدا 

• كوب نعناع مفروم ناعم 
• حبة طماطم كبيرة مفرومة
• حبة خيار مقشرة ومقطعة 

قطعا صغيرة

• حبة بصل صغيرة مفرومة
• ½ كوب زيت زيتون 

• ¼ كوب عصير الليمون 
• ¼ ملعقة صغيرة ملح

• ¼ ملعقة صغيرة فلفل أسود 

• 3 أكواب من الخس الروماني 
• كوب هريس المطاحن منقوع 

• حبة خيار مقشرة ومقطعة 
• كوب طماطم مقطعة 

• كوب جبنة فيتا 
• ½ كوب أنصاف الزيتون 
• ¼ كوب شرائح البصل 

مالعق بقدونس مفروم ناعم   3 •

• ½ ملعقة أوريغانو 
• ¼ كوب من عصير الليمون 

• ملعقة طعام قشر الليمون 

• 3 مالعق زيت الزيتون 
• ¼ ملعقة صغيرة ملح

• ¼ ملعقة صغيرة فلفل أسود 

تبولة الجريش 

سلطة حب الهريس 

الصلصة

المكونات

الخطوات

المكونات

الخطوات
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كرات البطاطس باللحم 

• اسلقي البطاطس في ماء وملح حتى تنضج واتركيها لتبرد. قشريها واهرسيها جيًدا بالشوكة.
• أضيفي البطاطس المهروسة في وعاء وتبيلها بالملح والفلفل.

• شكلي البطاطس على شكل كرات تقعر باليد ثم احشيها بخلطة اللحم المفروم المطبوخة.

• اغمسي كرات البطاطس المحشية في البيض ثم قلبيها في الطحين، ثم اغمسيها مرة أخرى في البيض ثم دحرجيها على 
البقسماط المضاف إليه الملح، الفلفل، األوريغانو والبقدونس حتى تغلف تماًما.

• اقليها على نار متوسطة في زيت عميق مع تقليبها حتى تتحمر من جميع الجوانب.
• تقدم كرات البطاطس مع صلصة الباربكيو.

• اخلطي مقادير الحشوة كاملة ولفي ورق العنب. 
• في وعاء آخر اخلطي جميع مكونات المرق.

• صف���ي ف���ي قدر عميق ش���رائح البصل وش���رائح البطاط���س كطبقة ثانية، ث���م صفي ورق العن���ب صفا مرتبا 
بإحكام، وضعي الثقالة بمقاس مناسب لقدر الطبخ، ثم غطي القدر.

• ضعيه على نار هادئة أول ربع ساعة، بعدها اخفضي الحرارة واتركيه على النار لمدة ساعة إلى ساعة ونصف.

• كوب جريش مغسول
• بصلة كبيرة مفرومة

• حبة طماطم كبيرة مفرومة
• ملعقة بقدونس مفرومة

• ملعقة نعناع مفرومة )واألفضل نعناع مجفف(

• ملح )حددي الكمية(
• فلفل )حددي الكمية(
• ½ كوب عصير ليمون 
• 3 مالعق دبس الرمان 

 • ½ كوب عصير ليمون

• ½ كوب زيت زيتون
• مكعبان من مرقة الدجاج، مذابان في ماء حار

• ¼ كوب دبس الرمان

ورق عنب بالجريش 
الحشوة

مرق ورق العنب

• 3 حبات بطاطس كبيرة 
• ملعقة صغيرة ملح

• لحم مفروم متبل ومطبوخ )حددي الكمية(
• 3 بيضات

• كوب طحين المطاحن جميع االستعماالت
• كوب بقسماط أو بانكو 

• ملعقة أوريغانو 

المكونات

الخطوات

المكونات

الخطوات

• في كوبين من الماء الدافئ ضعي الخميرة واتركيها جانًبا لمدة 10 دقائق.
• اخلطي جميع المكونات الجافة عندما تنتفخ الخميرة بالكامل،

• أضيف���ي المكونات الكاملة إلى الخالط واخلطيها. يمكنك إضافة الماء تدريجًيا 
عند الحاجة.

• عند االنتهاء من العجينة، افرديها بالزيت، غطيها، واتركيها في مكان مظلم 
لمدة 10 دقائق. 

• شكلي دوائر صغيرة واحشيها بالجبن وأغلقيها بشكل نصف قمر.
• في الفرن المسخن لمدة 12 دقيقة على درجة حرارة 250.

• 5 أكواب من طحين بالخميرة 

أو البيتزا 
• ¾ كوب من الحليب

• ملعقة صغيرة من مسحوق الخبز

• ملعقة صغيرة ملح

• ملعقة صغيرة سكر

• 5 مالعق صغيرة من الخميرة 

• ¾ كوب من الزيت

• كوبان ونصف ماء دافئ

• كوب جبنة شيدر

معجنات الجبن

ميني بيتزا 

• كوبا طحين المطاحن 

جميع االستعماالت 
• ملعقتا طعام سكر

• ملعقتا طعام حليب بودر 

• ملعقتا طعام خميرة فورية

• كوب ماء دافئ

• ½ كوب صلصة البيتزا 

• 250 غراما من جبن 

الموتزاريال 
• أوريغانو للتزيين 

• اخلط���ي جميع المكون���ات في الخ���الط واعجنيها لمدة 10 
دقائق تم اتركيها لمدة نصف ساعة لترتاح. 

• افردي العجينة بشكل متساٍو وقطعيها دوائر صغيرة.
• امسحي القطع بصلصة البيتزا وأضيفي الجبن واألوريغانو. 

• اخبزي لمدة 25 دقيقة على درجة حرارة 180.

المكونات

الخطوات

المكونات

الخطوات
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• ½ 2 ملعقة صغيرة من الخميرة الجافة 
النشطة

• كوب ماء دافئ 
• كوب طحين جميع االستعماالت 

• ½ 1 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون
• ¾ 1 ملعقة صغيرة من الملح

• ¾ 1 كوب طحين جميع االستعماالت أو أكثر 
حسب الحاجة

• ملعقة صغيرة من زيت الزيتون مقسمة

• ½ كيلو لحم بقر مفروم
• بصلة

• 5 فصوص ثوم
• ملح، فلفل وكمون حسب الرغبة

الحشوة

• صبي ½ 1 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون والملح في الخليط.
كوب دقيق، ثم امزجي بس����رعة منخفضة باستخدام  • أضيفي ¾ 1 
ملحق خط����اف العجين حتى يصبح العجين ناعًما وليًنا ولزًجا قليًلا. 
• عن����د تماس����ك العجينة على جوانب الوع����اء، أضيفي ربع كوب من 

الدقيق قليًلا في المرة الواحدة.
• اعجني العجينة بآلة على س����رعة منخفضة حتى تمتزج من 5 إلى 

6 دقائق.
• ضعي العجينة على سطح العمل الدقيق وشكلي كرة.

• امس����حي داخ����ل وعاء بزي����ت الزيت����ون. اقلبي العجينة ف����ي الوعاء 
وغطيه����ا بطبق����ة رقيقة م����ن الزي����ت؛ غّط����ي الوع����اء واتركيه حتى 

يتضاعف حجم العجينة حوالي ساعتين.
• أزيلي العجين من الوعاء وضعيه على سطح العمل بالدقيق. 

• قومي بتشكيل كل قطعة في كرة صغيرة مستديرة ذات سطح 
أملس، مع سحب العجين من الجانبين ودس األطراف أسفل القاع.

• غطي كرات العجين بلف بالستيكي خفيف الوزن واتركيها لمدة 
30 دقيقة.

• رش����ي كمية صغيرة من الطحين على س����طح العمل وأعلى كرة 
العجين، اضغطيه بلطف بأصابعك، وش����كلي خبًزا دائرًيا مس����طًحا 

يبلغ س����مكه حوالي ¼ س����م. وأخي����ًرا اتركي العجين����ة ترتاح لمدة 5 
دقائق. كرري مع كرات العجين المتبقية.

• ف����ي مقالة م����ن الحديد ضعي ¾ ملعقة صغيرة م����ن زيت الزيتون 
على نار متوسطة الحرارة.

• ضع����ي الخب����ز ف����ي مق����الة س����اخنة واطهيه حت����ى يب����دأ الخبز في 
دقائق. اقلبيه ثم  االنتف����اخ ويوجد أس����فله بقع بنية وبثور حوال����ي 3 

اطهيه دقيقتين أخريين.
• انقلي إلى الجانب األصلي للطهو لمدة 30 ثانية أخرى. سوف يبدأ 
الخبز في االنتفاخ ويمأل بهواء س����اخن. ضع����ي الخبز المطبوخ على 
ل����وح. عندما تبرد بدرجة كافي����ة للتعامل معها، قطع����ي الخبز إلى 

النصف وافتحي الجيب من الداخل للحشو.
• ف����ي مقالة س����اخنة، أضيف����ي البصل، اللح����م المف����روم والثوم مع 

ملعقة من الزبدة ثم الملح والفلفل مع الكمون.
• أضيفي نصف كوب ماء واتركيه يطهى لمدة 25 دقيقة.

• افتح����ي الخبز وأضيف����ي اللحم المطبوخ وأغلقي الخبز بالفرش����اة 
بالزبد من الجانبين.

• في مقالة عالية الحرارة، أضيفي الخبز المعبأ 2 دقيقة لكل جانب.

الخبز العربي “العرايس”

المكونات

الخطوات

• ½ 4 ملعقة صغيرة من الخميرة 
• 3 مالعق كبيرة من السكر األبيض

• ½ كوب ماء دافئ 
• 3 مالعق كبيرة من زبدة الخضار مذابة

• ملعقة طعام ملح
• ½ 6 كوب طحين جميع االستعماالت 

خبز أبيض 
“التوست”

• في وعاء كبير، أذيبي الخميرة والس���كر في الماء الدافئ. أضيفي إليه الزبد والملح 
وكأسين من الدقيق.

• أضيف���ي الدقي���ق المتبق���ي ½ كوب في وق���ت واحد، اعجني جيًدا بع���د كل إضافة. 
عندما يتم سحب العجينة مًعا، أديريها على سطح دقيق برفق واعجني حتى تصبح 

ناعمة ومرنة حوالي 8 دقائق.
• انقل���ي العجي���ن إلى وعاء مع مس���ح العجين بالزيت م���ن كل جهة. غطيها بقطعة 
قم���اش مبلل���ة واتركيها ف���ي مكان دافئ حت���ى تتضاعف في الحجم، حوالي س���اعة 

واحدة.
• ضع���ي العجين���ة على س���طح دقيق. قّس���مي العجينة إلى قطعتين متس���اويتين 
وشكليهما إلى أرغفة. ضعي الرغيف في صينية رغيف مدهونة بخفة. غطي األرغفة 

بقطعة قماش مبللة واتركيها ترتفع إلى أن يتضاعف حجمها، حوالي 40 دقيقة.
• سخني الفرن إلى 425 درجة فهرنهايت )220 درجة مئوية(.

• اخبزي على 375 درجة فهرنهايت )190 درجة مئوية( لمدة 30 دقيقة أو حتى يصبح 
لونها بنًيا ذهبًيا وأسفل الرغيف يبدو مجوًفا.

المكونات

الخطوات
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• ضع���ي الروبيان في وعاء وتبليه بالملح والفلفل ومس���حوق 
الثوم.

• قومي بخلط الدقيق والبابريكا مًعا.
• ضعي البيض وفتات البانكو في أوعية منفصلة.

• سخني الزيت في مقالة عميقة إلى 375 درجة فهرنهايت )190 
درج���ة مئوية(. واغمس���ي كل الروبيان ف���ي خليط الطحين، ثم 

في البيضة، وأخيًرا في فتات البانكو.
• قلي في وقت واحد حتى يصبح لونه بنًيا ذهبًيا، وال يستغرق 
ه���ذا أكثر م���ن 5 دقائق. أخرجيه���ا بمصفاة وث���م ضعيها على 

مناشف ورقية قبل التقديم.

• كيلو روبيان متوسط مقشر
• ملعقة ملح صغيرة

• نصف ملعقة صغيرة من 
الفلفل األسود المطحون
• ½ ملعقة صغيرة من 

مسحوق الثوم
• كوب دقيق متعدد االستعماالت

 • ملعقة صغيرة من الفلفل 
الحلو

• بيضتان 
• كوب من فتات البانكو

• لتر من زيت نباتي للقلي

جمبري بالبقصمات

• اخلطي الطحين مع جميع المكونات الجافة.
• في إناء آخر اخلطي البيض مع الليمون.

• قطعي الدجاج إلى قطع صغيرة )3 سنتيمترات(.

• قلبي قطع الدجاج في خليط الطحين ثم اغمسيها 

في البيض، بعدها قلبيها في الطحين مرة أخرى.
• قّل���ي قط���ع الدج���اج في زي���ت على حرارة متوس���طة 

حتى تكتسب لوًنا ذهبًيا.

• 3 أكواب طحين المطاحن 

جميع االستعماالت
• ملعقتا طعام مسحوق 

الثوم 
• ½ ملعقة طعام ملح 

• ¼ ملعقة طعام فلفل 

أسود 
• بيضتان 

• ملعقتا طعام عصير 

الليمون 

قطع دجاج البوبكورن 

المكونات

الخطوات

المكونات

الخطوات

• ملعقة كبيرة من زيت الزيتون
• بصلة مفرومة فرًما ناعًما
• 4 فصوص ثوم مهروس

• كوب جريش منقوع
• حبتان من الطماطم، كبيرة ومقطعة

• ½ 2 كوب مرقة الدجاج
• ربع كوب من الكزبرة المفرومة
• ½ كوب من معجون الطماطم

• ملعقة كبيرة من البهارات البحرينية
• ملح وفلفل حسب الذوق

• ½ كوب من جبنة البارميزان المبشورة
• بيضة مخفوقة

• بيضة
• ملعقة طعام حليب

• 200 غرام من جبنة الموزاريال مقطعة إلى مكعبات
• ½ كوب دقيق جميع االستعماالت 

• كوب فتات الخبز الجاف
• كوب من زيت نباتي للقلي 

كرات جريش موتزاريال

• سخني زيت الزيتون في قدر كبير على نار متوسطة.

ك حتى يحمر.  • أضيفي البصل والثوم وُيطهى المزيج وُيحرَّ
• اس���كبي الجريش واطهي المزيج مع التحريك لمدة دقيقتين، ثم 
أضيفي الطماطم والكزبرة واس���تمري في الطهو مع التحريك حتى 
يتبخر الس���ائل. أضيفي مرق الدجاج الساخن إلى كأس الجريش 1/3 
في وقت واحد، مع التحريك والطبخ حتى يتبخر السائل قبل إضافة 

المزيد.
• عندم���ا يتم إضافة م���رق الدجاج. تبلي بالمل���ح والفلفل. بعد تبخر 

السائل ارفعيه عن النار وضعي البارميزان. انقلي الجريش إلى وعاء 
حتى يبرد قليًلا.

• ضع���ي البيض���ة المخفوقة ف���ي الجريش في وع���اء صغير، اخفقي 

البيضة األخرى المتبقية والحليب بالشوكة.
• لعم���ل الك���رة، لفي ملعقتي���ن كبيرتين من الجريش على ش���كل 
ك���رة. اضغط���ي قطعة من جبن���ة الموتزاريال في الوس���ط، ثم لفيها 
لتطويقه���ا. غط���ي المزيج برف���ق بالدقيق، ثم اغطس���يه في خليط 

الحليب، ثم لفيه في فتات الخبز.
• س���خني الزي���ت للقلي ف���ي مقالة عميق���ة أو قدر كبي���ر عميق إلى 

350 درج���ة فهرنهاي���ت )175 درجة مئوية(. قل���ي الكرات على دفعات 

صغيرة حتى تصبح ذهبية بالتساوي.

الخطواتالمكونات
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• ½ 2 كوب طحين جميع االستعماالت 
• 3 مالعق صغيرة من الخميرة 

• ملعقة كبيرة من السكر 
• ½ ملعقة صغيرة ملح 

• ¾ ملعقة صغيرة من التوابل اإليطالية
• ملعقة كبيرة من الثوم المفروم

• ¼ كوب جبنة البارميزان المبشور
 • ملعقة كبيرة زبدة مذابة

• ¼ كوب ماء دافئ
• ½ كوب حليب

• بيضة
• ¼ كوب من الزبدة المذابة

• ½ كوب جبنة بارميزان مبشورة

• في الخالط الكهربائي ضعي دقيق الخبز والخميرة والس���كر 
والمل���ح والتواب���ل اإليطالي���ة والث���وم وربع كوب م���ن البارميزان 

المبشور ونصف كوب الزبدة المذابة واخلطي المزيج.
• في وعاء اخلطي الماء الدافئ والحليب والبيض.

• ابدئي بتش���غيل الخالط واس���كبي مزيج الحليب ببطء حتى 
تتشكل كرة. زيدي السرعة لمدة 30 ثانية حتى يعجن. أخرجي 
العجين���ة من الخالط واعجنيه���ا لفترة وجي���زة. ضعي العجينة 
في الوعاء وامس���حيها بطبقة من الزي���ت. ثم غطيها بقطعة 
قم���اش مبلل���ة واتركيها في م���كان دافئ حت���ى تتضاعف في 

الحجم حوالي ساعة واحدة.
• اف���ردي العجي���ن عل���ى س���طح دقي���ق. ث���م لفيه ف���ي صينية 
فرن مس���تطيلة. اس���تخدمي س���كيًنا أو قاطعة بيتزا لتقطيع 

العجينة بالطول إلى 10 شرائح، ثم قصيها إلى نصفين.
• ف���ي إناء صغي���ر أضيفي ملعق���ة الزبدة المذابة م���ع ربع كوب 
جبن���ة البارميزان واخلطيها جيًدا بالفرش���اة. ثم رش���ي الخليط 

على العجين وغطيه.
• اتركي���ه يتضاع���ف لم���دة 30 دقيقة. في هذه األثناء، س���خني 

الفرن إلى 375 درجة فهرنهايت )190 درجة مئوية(.
• اخبزيه لمدة تتراوح بين 18 و23 دقيقة، وقدميها ساخنة.

أعواد الثوم
المكونات

الخطوات
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• ضع���ي الدقيق على س���طح عم���ل رخامي أو خش���بي. قومي 

بعمل بئر في الوسط ثم ضعي البيض وأضيفي الملح.
• باس���تخدام الش���وكة، قوم���ي بض���رب البي���ض برف���ق ودم���ج 

الطحين المحيط به، بما يخلق عجينة رقيقة.
• باس���تخدام مكش���طة، خذي الدقيق المتبق���ي واتجهي نحو 
المرك���ز، وأدخلي���ه في الخليط. المكش���طة س���تمنع يديك من 
االلتصاق وستس���اعد العجينة في أن تصبح متجانسة. إذا كان 
العجين ش���ديد الصالب���ة، أضيفي ملعقة كبيرة م���ن الماء في 

وقت واحد حسب الحاجة.
• عندم���ا يش���كل المزي���ج ك���رة، ابدئ���ي العجن بيدي���ك. قومي 

بتس���طيح الكرة، ثم قوم���ي بتمديدها وإضعافه���ا من األعلى 
باتجاه المركز بدورة 45 درجة وكرري.

• اعجن���ي لم���دة 10 دقائ���ق حتى تحصل���ي على عجين���ة ناعمة 
وطرية.

• ضعي العجينة في وعاء واس���ع وقومي بتغطيتها جيًدا، ثم 

ضعيها في الثالجة لمدة 30 دقيقة إلى ساعة.
• لفي العجينة مع آلة المعكرونة أو مع عصاة الفرد.

• قسمي العجينة إلى 3 أجزاء متساوية. خذي واحدة، سطحيها 
قليًلا بعص���اة الفرد وافرديها 5 إلى 6 مرات. اقلبي العجينة 45 
درج���ة ث���م افرديها م���رة أخرى من 5 إل���ى 6 مرات. اس���تمري في 
التدوي���ر واالنعطاف بنف���س الطريقة، حتى يص���ل العجين إلى 

سمك ثابت يبلغ 1 ملم.
• م���ع عجلة المعجنات أو الس���كين، اقطعي ورقة مس���تطيلة 

وفًقا لشكل وحجم طبق الخبز الخاص بك. انقليها إلى قطعة 
قماش جافة لمدة 30 دقيقة. 

غرام طحين جميع االستعماالت   300 •

• 3 بيضات كبيرة

• رشة ملح

الزانيا
المكونات

الخطوات

• ضعي كومة الدقيق والملح مًعا على سطح العمل وشكلي بئًرا. أضيفي ملعقة صغيرة 
من زيت الزيتون، بيضتين وماء في وعاء. صبي نصف خليط البيض في البئر. ابدئي بخلط 
البي���ض بالدقي���ق بي���د واحدة واس���تخدمي يدك األخرى للحف���اظ على كوم���ة الدقيق ثابتة. 

ُيضاف خليط البيض المتبقي وُيعجن وُيكّون العجين.
• اعجن���ي العجينة حتى تصب���ح ناعمة، من 8 إلى 10 دقائق، ثم أضيفي المزيد من الطحين 
إذا كانت العجينة ش���ديدة اللزوجة. تكّوني العجينة في كرة ولفيها بإحكام بالبالس���تيك. 

ضعيها في الثالجة لمدة ساعة.
• بينما تستريح العجينة، حضري حشوة الرافيولي. ُيمزج جبن الريكوتا، جبنة الكريمة، جبنة 

الموزاريال، جبنة البروفولوني، البيض، والبقدونس واخلطي جيًدا. ضعي الحشوة جانًبا.
• س���خني ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون في مقالة على نار متوس���طة. أضيفي الثوم 
المهروس وصلصة البيس���تو واطهي المزيج لمدة دقيقة واحدة. اسكبي الكريما الثقيلة، 
وارفع���ي الح���رارة إلى درج���ة عالية، واجعلي الصلص���ة تغلي. قللي الح���رارة واتركيه على نار 
خفيف���ة لم���دة 5 دقائق. أضيفي جبنة البارميزان وحرك���ي المزيج حتى يذوب الجبن. أخرجي 

المقالة من الحرارة حتى تدفئ.
• في هذه األثناء، في قدر منفصل، قومي بتسخين صلصة الباستا على نار متوسطة إلى 

منخفضة.
• س���خني الف���رن إلى 375 درجة فهرنهاي���ت )190 درجة مئوية(. أضيف���ي البيض مع ملعقة 

كبيرة من الماء لعمل الدهان لمسح الرفيولي. 
• قومي بفرد العجينة في صفائح رقيقة ال يزيد س���مكها عن 1 ملم بش���كل مستطيل ثم 
قطعي إلى مربعين متشابَهي الحجم. لتجميع الرافيولي امسحي بالفرشاة على العجينة 
األول���ى م���ن خليط الدهان. بعد ذلك أضيفي خليطا من الحش���وة بواس���طة مالعق صغيرة 
بحوال���ي واحد س���نتمتر عن بعضها البعض. غطي الحش���وة بالعجين���ة الثانية، واضغطي 
الهواء من كل جزء من الحش���وة. اضغطي بحزم حول الحشوة إلغالقها. قطعي الرافيولي 

الفردية بسكين. أغلقي الحواف جيدا.
• املئي وعاًء كبيًرا بماء مملح قليًلا واتركيه حتى يغلي على نار عالية. أضيفي الرافيولي، 
واتركي���ه حت���ى الغليان. اطهي المزيج مع التحريك من حين آلخر حتى تطفو الرافيولي إلى 

األعلى ويصبح الحشو ساخًنا من 4 إلى 8 دقائق،. ثم صّفيه جيدا.
• باس���تخدام ورقة الخبزعل���ى صينية الفرن، ضعي الرافيولي المطب���وخ واخبزيه في الفرن 

المسخن حتى يصبح لونها بنيا، لحوالي 4 دقائق.
• لتقديم الرافيولي يخلط مع صلصة الباستا والزبدة، ثم يضاف قليل من صلصة الكريمة.

• كوبان من الطحين لجميع األستعماالت
• رشة ملح

• ملعقة صغيرة من زيت الزيتون
• بيضتان

ملعقة طعام ماء  1 ½ •

• علبة جبن الريكوتا )8 أونصات(
• علبة الجبن كريم )4 أونصات(

•½ كوب من جبنة الموزاريال
• ½ كوب جبنة بروفولون مبشورة )اختياري(

• بيضة
• ½ 1 ملعقة شاي من البقدونس المجفف

• ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون
• فصان مهروسان من الثوم

• 3 مالع���ق كبي���رة م���ن صلص���ة الريحان 
البيستو المحضرة

• كوبان من الكريمة الثقيلة
• ¼ كوب جبنة البارميزان المبشور

• كوب صلصة الباستا الحمراء 

• بيضة
• ملعقة طعام ماء

عجينة الرافيولي

حشوة الرافيولي

صلصة البيستو ألفريدو

للدهن الرفيولي

رافيولي
المكونات

الخطوات
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• كوب من حب الهريس المغسول والمنقوع 

• 3 أكواب ماء 
• حبتان من الكوسة، مكعبة
• حبة فليفلة حمراء مفرومة

• حبة فليفلة صفراء، مكعبة
• بصلة حمراء متوسطة، مكعبة

• ملح وفلفل حسب الرغبة

• ملعقتان صغيرتان من معجون الهريسة، مقسمة
• ¾ ملعقة صغيرة من الفلفل الحلو المدخن، مقسمة

• ملعقتان من زيت الزيتون
• حبتان من البصل األخضر )الجزء األبيض واألخضر(

• فص ثوم مفروم
• نصف كوب من البقدونس المفروم

• ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون الطازج

المكونات

حب الهريس بالطريقة شرق األوسطية 

• سخني الفرن إلى 425 درجة فهرنهايت.
• ضع���ي ح���ب الهريس مع الماء في مقالة حتى يغلى المزي���ج، ثم اخفضي الحرارة وغطيه لمدة 40 إلى 45 دقيقة أو حتى ينضج 

حب الهريس )يجب أن يكون طرًيا ولكن يحتفظ ببعض المضغ(.
• أثن���اء طه���ي ح���ب الهريس، ضعي الخضروات المقطعة )كوس���ة، فلفل حلو، بص���ل أحمر( على ورقة خبز كبي���رة. تبلي المزيج 
بالملح والفلفل، ملعقة صغيرة من معجون الهريسة، ونصف ملعقة صغيرة من الفلفل األحمر المدخن. ملعقة من زيت الزيتون 

البكر الممتاز.
• انشريه بالتساوي على طبقة واحدة على ورقة الخبز. اخبزيه في فرن ساخن لمدة 25 دقيقة أو نحو ذلك.

• عندما يكون حب الهريس جاهًزا، صفيه من أي مياه زائدة. ثم تبلي المزيج بالملح والفلفل ونصف ملعقة من معجون الهريس 
وربع ملعقة صغيرة من الفلفل األحمر المدخن. واخلطي جيًدا.

• انقل���ي ح���ب الهري���س المطبوخ إلى وع���اء خلط كبي���ر. وأضيفي الخض���ار المحمصة. أضيف���ي البصل األخضر المف���روم والثوم 
والبقدونس الطازج مع عصير الليمون ورشة جيدة من زيت الزيتون.

الخطوات

المكونات

الخطوات

• ضعي جميع المكونات في الجهاز على حرارة هادئة لمدة ساعتين ونصف ثم قدميها ساخنة كطبق رئيسي.الخطوات

• بصلة مقطعة شرائح ضعيفة 
• جزرتان مقطعتان 

• 12 قطعة مشروم مقطعة إلى أرباع 

• مكعبان من مرق دجاج

• كوب حب الهريس المطاحن

• ملعقة زعتر 

كوب ماء   3 ½ •

• ملعقة طعام بقدونس مجفف 

• ورق غار مكسر 

• فلفل رومي أخضر مقطع 

• 3 قطع دجاج 

• ½ ملعقة كبيرة ملح

• ¼ ملعقة كبيرة فلفل أسود 

دجاج مع حب الهريس في 
جهاز الطهي البطيء الخاص 

• نصفا صدر دجاج من دون عظم
• ½ 3 كوب ماء

• مكعب مرقة الدجاج
• ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

• بصلة كبيرة مفرومة
• 4 فصوص ثوم مفرومة

• ملح وفلفل حسب الذوق
 • ½ 1 كوب شرائح الفطر الطازج

• ½ كوب من الكريم
• كوب حب هريس مغسول ومنقوع 

• ملعقة صغيرة من الزبدة
• نصف كوب جبنة بارميزان مبشورة

دجاج وفطر مع حب الهريس 

• سخني زيت الزيتون في قدر كبيرة ثقيلة القاع على نار متوسطة الحرارة.
• أضيفي الدجاج أوال لمدة 8 دقائق لكل جهة حتى ينضج.

• ارفع���ي الدجاج، وفي نفس الق���در يضاف البصل والثوم، ثم اطهي المزيج وحركيه 
حتى يبدأ البصل في التحول إلى اللون البني الذهبي عند الحواف حوالي دقيقتين.

• تبلي بالملح والفلفل ومكعب مرق الدجاج، ثم أضيفي الفطر واطهيه حتى يصبح 
الفطر طرًيا. ثم ضعي حب الهريس.

• اخلطي جيًدا وبعد ذلك أضيفي الكريمة والماء واتركيها على نار منخفضة 
الحرارة لمدة 45 دقيقة. 

• استمري في التحريك حتى يمتص حب الهريس السائل ويمتزج مع الكريمة. ثم 
حركي المزيج كل 10 دقائق، عند االنتهاء يجب أن يكون حب الهريس طرًيا ولكنه 
ثابت قليًلا، قبل انتهاء ال�45 دقيقة بعشر دقائق نضيف الدجاج وجبنة البارميزان 

ويخلط جيدا.

المكونات
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• علبة جبن الريكوتا
• بيضتان

• ½ كوب من جبنة البارميزان 
المبشورة

• ملعقة صغيرة من الملح

• ملعقة صغيرة من الفلفل
• ملعق���ة صغي���رة من مس���حوق 

الثوم
• كوب طحين جميع 

االستعماالت 

• 3 مالعق كبيرة من زيت الزيتون
• ملعقة كبيرة من الثوم المفروم

• كوب من مكعبات الطماطم
• قطعة واحدة من رقائق الفلفل 

األحمر المطحون )اختياري(

• 6 أوراق ريحان مفرومة ناعما
• ملح وفلفل حسب الذوق
• كوب من جبنة الموزاريال 

الطازجة المبشورة

العجين

الصلصة

• اخلط����ي جبن����ة الريكوت����ا والبي����ض وجبن����ة البارمي����زان والملح 
والفلفل ومسحوق الثوم في وعاء كبير حتى يمتزج جيًدا.

• أضيف����ي كوب����ا م����ن الطحي����ن، ودقيق����ا إضافي����ا إذا ل����زم األم����ر 
لتشكيل عجينة ناعمة.

• قّسمي العجينة إلى 3 أو 4 قطع، ثم افرديها على شكل حبال 
بسماكة سنتمتر واحد )على سطح مغطى بالدقيق(. اقطعي 
الحب����ل إلى قطع بحجم بوصة واح����دة، وضعيها على ورقة خبز. 

ضعي القطع في الثالجة لمدة ال تقل عن نصف ساعة.
• سخني زيت الزيتون في قدر على نار متوسطة. حركي المزيج 

في الثوم واطهيه حتى يلين حوالي دقيقة واحدة.
• أضيفي مكعبات الطماطم مع ورقائق الفلفل األحمر. واطهي 
المزي����ج عل����ى نار خفيفة متوس����طة الحرارة، لم����دة 10 دقائق. ثم 

أضيفي الريحان المفروم والملح والفلفل.
• بينم����ا تغل����ي الصلص����ة، ضعي وعاء كبي����را من الم����اء المملح 
قليًل����ا على ن����ار عالية. اغلي قطع النيوك����ي المبردة حتى تطفو 

إلى السطح، من دقيقة لدقيقتين، ثم صفيه.
• لتجميع الطبق، حركي جبنة الموزاريال المكعبات في الصلصة 
واتركيها حتى تصبح لينة بحيث ال تذوب الجبنة. ضعي النيوكي 

في وعاء التقديم، ثم قومي برش الصلصة من األعلى.

الريكوتا النيوكي اإليطالية
المكونات

الخطوات

• سخني الفرن على حرارة 200 درجة مئوية.
• ضعي الش���وفان، اللوز، جنين القمح مًعا ويصف بالتس���اوي 

في صينية الفرن لمدة 5 دقائق.
• أضيف���ي المكون���ات في وع���اء كبير م���ع الفانيليا والعس���ل 

والفواكه المجففة واخلطي جيًدا.
• اس���كبي المزيج في صيني���ة للخبز ثم اضغطي حتى يصبح 

في مستوى واحد على شكل مستطيل كبير.
• اخبزي لمدة 15 إلى 20 دقيقة حتى يصبح لونه بنًيا ذهبًيا.

• كوبان من دقيق الشوفان

• كوب شرائح لوز

• ½ كوب جنين القمح

• ¾ كوب عسل

• ملعقتان كبيرتان من الفانيليا

• كوب فواكه مجففة

جرنوال

• اخلط���ي جمي���ع المكونات ماعدا ش���رائح الخب���ز حتى يصبح 
الخليط متجانسا.

• سخني المقالة على نار متوسطة الحرارة.

• انقعي ش���رائح الخبز ف���ي الخليط، واطبخ���ي الخبز على كل 
جانب حتى يصبح لونه بنًيا ذهبًيا.

• قدميه ساخنا.

• ¼ كوب دقيق متعدد 

االستعماالت 
• كوب حليب

• رشة ملح
• 3 بيضات

• ½ ملعقة صغيرة من 

القرفة المطحونة
• ملعقة صغيرة من 

مستخلص الفانيليا
• ملعقة كبيرة من السكر 

األبيض
• 12 شريحة خبز سميك

الخبز الفرنسي المحمص

المكونات

المكونات

الخطوات

الخطوات
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• اخلط���ي جمي���ع المكون���ات حت���ى تحصلي عل���ى مزيج 
ناعم متماسك.

• ضعي كمية مناس���بة من الزيت ف���ي المقالة واتركيها 

على نار هادئة.
• صبي المزيج في المقالة، ثم قلبيه حتى يكتس���ب لونا 

ذهبيا من الجهتين.
• أضيفي السكر أو النوتيال أو العسل حسب الرغبة.

• بيضتان 
• ½ كوب طحين المطاحن 

جميع االستعماالت 
• ملعقة طعام فانيال

• ملعقة طعام هيل 

• رشة زعفران 
• ملعقة طعام بيكنغ بودر 

• ملعقة طعام زيت 

• ملعقتا طعام سكر

قرص الطابي 

• سخني الفرن على درجة حرارة 375.

• اخلط���ي الزب���دة مع البي���ض في إناء كبي���ر ثم أضيف���ي المكونات 
الجافة واخلطي باليد. 

• باس���تخدام الملعقة اغرفي حجم الكوكي���ز المطلوب وضعيه في 
صينية فرن غير ممسوحة بالزبدة.

• اخبزي لمدة 9 إلى 11 دقيقة أو إلى أن تحصلي على اللون البني 
الذهبي. ضعيه على حامل شبكي حتى يبرد ثم قدميه.

• ¾ كوب زبدة
• بيضة

• ¾ 1 كوب طحين المطاحن 
جميع االستعماالت

• ¾ ملعقة صغيرة بيكربونات 
الصوديوم

• رشة ملح
• ½ كوب حبيبات الشكوالتة 

• ¾ كوب سكر أسمر
• ½ كوب سكر أبيض

• ½ ملعقة طعام من 
مستخلص الفانيال

كوكيز مع حبيبات الشوكوالتة
المكونات

الخطوات

المكونات

الخطوات

• انخلي الطحين مرتين قبل البدء في العمل.
• اخلطي المواد الجافة في وعاء منفصل واتركيها جانبا.

• في وعاء آخر اخلطي البيض والزبدة والماء.

• أضيفي خلطة المواد الجافة تدريجًيا حتى تمتزج جميع المكونات.
لمدة 35 دقيقة. • اخبزي الكعكة على درجة حرارة 350 
• للكب كيك اخبزي بدرجة حرارة 350 ولمدة 20 دقيقة.

• ¾ 1 ك���وب طحين المطاحن 

جميع االستعماالت
• 1/3 ك���وب ش���وكوالتة م���ن 

دون سكر
• ¾ 1 سكر أبيض

• ½ 1 ملعقة صغيرة بيكينغ 

بودر 

ملعقة صغي���رة بيكربونات   •

الصوديوم
• رشة ملح 
• 3 بيضات

• ¼ 1 كوب حليب

• ½ كوب زبدة أو زيت

• في وعاء كبير اخلطي الس���كر والزبدة والبيض لحد التجانس مع 

إضافة الحليب.
• انخلي الطحين والباكينغ بودر والملح على الخليط.

• اتركيه ليتخمر لمدة 30 دقيقة.
• ف���ي مقالة س���اخنة رش���ي القليل من الزب���دة واس���كبي بالملعقة 

الكمي���ة المطلوبة، عند رؤية الفقاعات ف���ي الخليط اقلبي البانكيك 
واتركيه دقيقة حتى ينضج.

• بيضة 
• 3 مالعق زبدة ذائبة

• ¼ 1 كوب حليب 

• كوب و ½ طحين المطاحن 

جميع االستعماالت 

• ½ 2 ملعقة طعام باكينيغ بودر 

• رشة ملح
• ملعقة طعام سكر أبيض

بانكيك

كعكة الشكوالتة

المكونات

الخطوات

المكونات

الخطوات
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• اخلطي كال من السكر، البيض، الفانيال، الزيت والهيل وماء الورد في الخالط الكهربائي.
• اخلطي المقادير الجافة وأضيفيها إلى الخليط.

• اتركي العجينة تتخمر لمدة 10 دقائق.
• ضعي الخليط في قالب الكب كيك وضعيه في الفرن حتى ينضج.

 • ¼ 1 كوب طحين المطاحن جميع 

االستعماالت 
• ¾ كوب طحين أرز

• 4 بيضات

• ½ كوب سكر

• ½ كوب زيت

• فنجان ماء ورد منقوع مع زعفران

• ملعقة شاي بكنج باودر

• ملعقة طعام هيل

• ملعقة شاي فانيال

• سمسم للتزيين 

خنفروش في الفرن

اللقيمات
• كوبان من طحين المطاحن 

جميع االستعماالت 
• ملعقة نشاء

• ملعقة سكر

• ملعقة خميرة

• ملعقة حليب مجفف

• ملعقة صغيرة بكنج بودر

• ¼ كوب ماء دافئ

• ملعقتا زيت

• رشة ملح 

• اخلطي كال من السكر والخميرة مع الماء بالخالط الكهربائي.
• أضيفي الدقيق والبكينج بودر والنشاء مع سكب الماء تدريجًيا 

حتى تحصلي على قوام خليط متماسك.
• أضيفي الزيت واتركي الخليط ليتخمر مدة ساعة.

• سخني الزيت على درجة حرارة عالية ثم قّلي الكرات حتى يصبح 

لونها ذهبًيا، ثم اسكبي عليها دبس التمر البحريني. 

المكونات

الخطوات

المكونات

الخطوات

رنقينة
• كوب طحين المطاحن 

جميع االستعماالت 
• رطب منزوع النواة

• ½ كوب زبدة

• ملعقة كبيرة زعفران

• ملعقتا هيل مطحون

• ½ كوب سكر

• كوب فستق، جوز، ولوز 

مبشور للتزين

• شفشفي الطحين على نار هادئة حتى يحمر لونه.
• انخلي الطحين للتخلص من الكتل.

• ف���ي قدر أضيف���ي الطحين، الس���كر والزبدة ف���ي كوبين من 
الماء المغلي مع التحريك المستمر حتى يثقل قوامه.

• في صحن التقديم وزعي الرطب منزوع النواة بشكل متراص 
ورشي طبقة من الجوز.

• صبي الطحين كطبقة ثانية ورش���ي الزعفران والهيل وزيني 
الوجه بالمكسرات. 

• حمري السكر في مقالة حتى يصبح لونه بنًيا أو ذهبًيا.

• حّمري الطحين قليًلا.

• أضيفي السكر المحمر في ماء مغلي مسبقا وحركيه ثم ضعي 
الطحي���ن بالتدري���ج حتى ال يتكتل ث���م أضيفي الس���من، الزعفران 

والهيل.
• س���خني الزب���دة على حرارة متوس���طة ث���م أضيفي المكس���رات 

وقلبيها مع السكر لمدة 5 دقائق حتى يصبح لونها ذهبًيا.
• ضع���ي العصي���دة ف���ي صح���ن التقدي���م وزينيه���ا بالمكس���رات 

وقدميها ساخنة. 

• كوب سكر

• 5 مالعق كبيرة من طحين 

المطاحن جميع االستعماالت 
• ملعقة صغيرة من الهيل

• ملعقة صغيرة من الزعفران

• كوب سمن بلدي

• كوب مكسرات مشكلة

• ½ 1 كوب ماء

العصيدة الملكية 

المكونات

الخطوات

المكونات

الخطوات
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ً
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شونيز والعالي للسيارات...

�إذ� كنتم تبحثون عن �سيارة جديدة �أ� �سيارة م�ستعملة متت �سيانتها 
جيد�، فاإن �سركة �لعايل لل�سيار�ت ��سركة �سونيز لل�سيار�ت متتلكان 
جمموع����ة ���سعة م����ن �ملركبات �لت����ي تتنا�سب مع خمتل����ف �أذ��قكم 

�ميز�نيتكم، جميع �أنو�ع �ل�سيار�ت حتت �سقف ��حد. 
�سركة �لعايل لل�سيار�ت تاأ�س�ست بالعام 1995، �أي �أنها م�ستمرة منذ 
24 عام����ا، �أما فرع �سونيز لتاأجري �ل�سي����ار�ت فتاأ�س�ص بالعام 2017، 
كم����ا يوجد فرع جديد ��سط �ملنامة للع����ايل لل�سيار�ت ��أي�سا �سونيز 
لتاأج����ري �ل�سي����ار�ت حتت خدم����ات �ساملة )بي����ع، �س����ر�ء، ��ستبد�ل، 
تثمني، �تاأجري(، �ق�سم �لتاأجري ي�سمل جميع �أنو�ع �لتاأجري مبا فيها 
�لتاأج����ري طويل �ملدة �أ� �لق�سري �تاأجري �لتمل����ك مع �ل�سر�ط �ملتفق 

عليها مع �ل�سركة. 
كم����ا توفر �لع����ايل لل�سيار�ت فر�س����ة ��ستبد�ل �سيارت����ك �لقدمية مع 
�سي����ارة م����ن �ملعر�ص حتت رغبت����ك، �يوجد ق�سم تثم����ني �سيار�ت يف 

�ل�سركة، حيث تثمن �ل�سيارة لتتمكن من ��ستبد�لها. 
�أم����ا م����ن ناحية �لعالم����ات �ملوجودة، فتوف����ر �ل�سركة جمي����ع �لأنو�ع 

�ح�سب رغبة �لزبون، كما توفر �ل�سيار�ت �ملرغوبة يف �ل�سوق.
يذك����ر �أن �ل�سرك����ة ��سرتكت مبعار�����ص كث����رية، كان �آخرها معر�ص 
�ل�سي����ار�ت �ملق����ام يف مركز �لبحري����ن �لد�يل للمعار�����ص، ��لذي مت 
حت����ت رعاية �سرك����ة ت�سهيالت �لبحري����ن، متطلع����ة يف �مل�ستقبل �إلى 
�لتو�س����ع يف جمي����ع �أنح����اء �ململكة �تق����دمي عر��ص للم�س����رتي ب�سكل 

ا خا�سة ل�سهر رم�سان �لكرمي. �أ��سع، كما �أن لدى �ل�سركة عر��سً

خدمات شاملة وتلبية جميع األذواق
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السفارة األميركية تحتفل 
بذكرى استقالل الواليات 

المتحدة
بح�سور حماف����ظ �جلنوبية �سمو �ل�سيخ خليفة بن علي بن خليفة �آل خليفة 
��ل�سي����خ خليفة بن ر��سد �آل خليفة، �أقام �سفري �لوليات �ملتحدة �لأمريكية 
�ل�سديقة لدى مملكة �لبحرين جا�ستني هيك�ص �سيبرييل �حتفاًل؛ مبنا�سبة 
�لذكرى �ل�243 ل�ستقالل �لوليات �ملتحدة �لأمريكية، ��سهد �حلفل ح�سد 

من كبار �مل�سوؤ�لني ��أع�ساء �ل�سلك �لدبلوما�سي.
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الشيخة عائشة بنت راشد تفتتح سوق السفارات الدولية
حت���ت رعاي���ة كرمية من حرم رئي�ص �لوزر�ء �ساح���ب �ل�سمو �مللكي �لأمري خليفة بن �سلم���ان �آل خليفة، �سمو �ل�سيخة 
ح�س���ة بنت عل���ي �آل خليفة، �فتتحت �سوق �ل�سفار�ت �لد�لية �لتي �أقيمت بتنظي���م من جمعية رعاية �لطفل ��لأمومة 

مبقرها يف مدينة عي�سى، ��سط م�ساركة 32 �سفارة عربية ��أجنبية.
�نوه���ت �ل�سيخة عائ�سة بنت ر��سد �آل خليفة، �لتي �فتتحت �ملعر�ص بالإنابة، �إلى �أهمية �سوق �ل�سفار�ت �لد�لية �لتي 

تقام �سنويا؛ باعتبارها منا�سبة لتعزيز �لتقارب ��لتفاهم بني �ل�سعوب.
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أفراح السيد نجم والمراغي
�حتف���ل �ل�سي���د جن���م حمم���ود حمم���د علي بحف���ل زف���اف جنله 
»حمم���ود« على كرمية �ل�سي���د عبد�هلل حممد �ملر�غ���ي، �ذلك يف 
قاع���ة �ل�سفر�ء �لكربى بفندق �لدبلوم���ات، ��سط لفيف من �لأهل 

��لأ�سدقاء، �لذين متنو� للعر��سني �ل�سعادة �لد�ئمة.
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“رمال الوقت وبحر من 
األزرق”... مجوهرات 

دلمونية جديدة 
بالمتحف

بح�سور �ملدير �لعام للثقافة ��لفنون �ل�سيخة هال بنت 
حممد �آل خليفة، د�سنت هيئة �لبحرين للثقافة ��لآثار 
جمموع����ة جدي����دة م����ن �ملجوه����ر�ت �لدملوني����ة حتمل 
عن����و�ن »رم����ال �لوقت �بح����ر م����ن �لأزرق« للم�سممة 
�لعاملي����ة بيالر مونريال يف متح����ف �لبحرين �لوطني، 
�حتمل ه����ذه �ملجموعة من �حللي ��ملجوهر�ت دللت 

مميزة حل�سارة دملون.
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ختام المؤتمر العلمي 
الثاني لطلبة “العلوم 

التطبيقية”
حتت رعاية رئي�ص جامعة �لعلوم �لتطبيقية غ�سان 
ع����و�د، �أقامت عم����ادة �لبحث �لعلم����ي ��لدر��سات 
�لعلي����ا �بالتع����ا�ن م����ع عم����ادة �س����وؤ�ن �لطلب����ة يف 
�جلامع����ة فعالي����ات �ملوؤمت����ر �لعلمي �لث����اين لطلبة 
�جلامعة حت����ت عنو�ن »تعزيز �لتمي����ز«، �إذ عر�ص 
طلب����ة �جلامع����ة م�ساركاته����م �لبحثي����ة �م�ساري����ع 
�لتخ����رج يف جمالت متنوعة �سم����ن تخ�س�ساتهم 

�لأكادميية.
�تن����ا�ل �ملوؤمت����ر 33 م�ساركة من كلي����ات �جلامعة 
�لأرب����ع �سمن م�ساري����ن �لأ�ل لطلبة �لبكالوريو�ص، 
��لث����اين لطلب����ة �ملاج�ست����ري. �ترك����زت م�ساركات 
تقني����ة  �لقان����ون،  �لإد�رة،  حق����ول  يف  �لطلب����ة 
�ملعلوم����ات، �ل�سح����ة، �لتعليم، �لعل����وم �ل�سيا�سية، 
�لت�سميم، �مل����و�رد �لب�سرية، �ملحا�سبة، �لهند�سة، 

�غريها من �ملو��سيع �ملختلفة.
من جانب����ه، �أكد رئي�����ص �جلامعة غ�س����ان عو�د �أن 
�ملوؤمتر قدم جمموعة من �لأبحاث �لعلمية �ملتميزة 
يف خمتلف �لتخ�س�س����ات �لتي تطرحها �جلامعة، 
�لأم����ر �ل����ذي يوؤك����د ج����ودة �ملخرج����ات �لتعليمي����ة 

للجامعة من خالل متكني �لطلبة بحثًيا �علمًيا.

�ب����د�ره، �أ�س����ار �لقائ����م باأعمال عمي����د �لبحث 
�لعلم����ي ��لدر��سات �لعليا يزي����د �ل�سبوع �إلى �أن 
�ملوؤمتر �لطالب����ي يعترب �إح����دى �لو�سائل �ملهمة 
لتعزيز �لبحث �لعلمي باجلامعة، �إذ ميثل منرًب� 
ي�سلط فيه �ل�سوء على �أف�سل �لبحوث �لطالبية، 
�يقدم �سورة جلية ����سحة عن �مل�ستوى �لعلمي 
�ملتميز للطلبة، كما يهدف �إلى حتقيق �لتكامل، 
�توفري �لبيئة �ملحف����زة لالإبد�ع �لعلمي، �تعزيز 

ر�ح �لبحث ��لبتكار لدى للطلبة.
�يف خت����ام جل�س����ات �ملوؤمتر ك����ّرم رئي�ص جمل�ص 
�جلامع����ة  �رئي�����ص  �خلاج����ة،  �هي����ب  �لأمن����اء 
غ�سان ع����و�د، �رئي�ص منظم����ة جمموعة خرب�ء 
كو�ست����ا،  لوي����ز   ) IREG( ل����د�يل� �لت�سني����ف 
�لطلبة �لفائزين يف �ملر�كز �لأ�لى عن �أبحاثهم 
�ملقدم����ة يف �ملوؤمتر، ��لأ�سات����ذة �مل�سرفني على 

�أبحاث �لطلبة.   
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فندق الخليج يقيم 
مهرجان الطعام 

والثقافة المكسيكي
�أطلق فندق �خلليج - �لبحرين مهرجان �لطعام 
��لثقاف���ة �ملك�سيكي �ل�سهري م���رة �أخرى، ��لذي 

.Margarita Mexicana أقيم يف مطعم�
�ق���دم �ملهرج���ان نكه���ات �أ�سيل���ة �مذهل���ة من 
�ملطب���خ �ملك�سيك���ي، �إذ �أع���د �ل�سي���ف �ملك�سيكي 
Ruben HERRERA Aguiler قائم���ة ممي���زة 
ت�سمن���ت �لطعام �ملك�سيك���ي �لتقليدي ��حلديث 
���ا ر�ق�سني  �إ�ساف���ة �إل���ى �حللوي���ات، �م�ستعر�سً
موهوبني م���ن جمموعة �لبالي���ه �ل�سعبي �لد�يل 
م���ن   »Yoliztli Widen de La Laguna«

كو�هويال، �ملك�سيك.
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“سبالش” تطرح تشكيلة 
حصرية من األزياء لشهر 

رمضان
قامت »�سبال����ص«، عالمة جتزئة �ملو�س���ة �لتي تقدم 
�أحدث �سيحات �لأزي���اء يف �ملنطقة، باإطالق ت�سكيلة 
ح�سري���ة من �لت�سامي���م؛ تز�مًنا مع �ق���رت�ب حلول 
�سه���ر رم�س���ان �ملب���ارك، بالتع���ا�ن مع 4 م���ن �أ�سهر 

م�سممي �ملالب�ص يف �ملنطقة.
�مت ك�س���ف �لغط���اء ع���ن �لت�سكيل���ة �جلدي���دة �سمن 
عر�ص ممّيز لالأزياء �أُقيم حديثا يف مملكة �لبحرين.
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 #LMAvecAmour لو ميريديان” يحتفل ببرنامج“
.#LMAvecAmour أقام فندق لو مرييديان �سيتي �سنرت �لبحرين حفل كوكتيل؛ �حتفاًء بربنامج�

��س����م �حل�س����ور جمموع����ة م����ن عمالء �لفن����دق �ملميزي����ن �نخبة م����ن ممثل����ي �ملوؤ�س�س����ات �لإعالمية 
��ل�سحافي����ة �لعامل����ة يف �لبحرين �إ�سافة �إلى عدد من م�ساهري ��سائل �لتو��سل �لجتماعي، �ذلك يف 

مطعم بهار�ت �لتابع للفندق. 
بد�ره����ا قالت �ملدير �لع����ام لفندق لو مرييديان �فندق �ي�سنت �سيتي �سن����رت �لبحرين �آنا ماري د��لنج 
»�إن �له����دف من �إقامة هذه �لفعالية هو �لتعري����ف بالرب�مج �خلا�سة بالعالمة �لتجارية �لعاملية لفندق 
لو مرييديان، عرب �إطالع �سركائنا يف �ملجتمع �ملحلي �ملمثلني بكبار �لعمالء �قطاع �لإعالم ��ل�سحافة 
عليه����ا، حيث �جتمعو� جميًعا يف ليلة مميزة ��ستمتعو� فيها مب�ساهدة جمموعة من �لعر��ص �لرتفيهية 

�تنا�ل ت�سكيلة من �ملاأكولت �لفاخرة«.
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ناجي سوار يفتتح 
“تقاسيم.. صور ووجوه”
جاء �ملعر�ص �ل�سخ�س����ي للفنان �لبحرين ناجي �سو�ر 
بعن����و�ن »تقا�سي����م.. �سور ��ج����وه«، ��ل����ذي �حت�سنه 
ف�س����اء م�سق للفن����ون ��لثقافة يف �لف����رتة بني 9 �أبريل 
حت����ى 24 �أبري����ل حت����ت رعاي����ة حماف����ظ �ملحافظ����ة 

�ل�سمالية علي �لع�سفور.
��أ��س����ح »م�سق« يف بيان له �أن �ملعر�ص ي�سم جمموعة 
من �لأعمال �لت����ي تعك�ص خال�سة جتربة �لفنان �سو�ر 

من خالل خامة �لألو�ن �ملائية.
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“لولو هايبرماركت” 
توظف 50 بحرينًيا

يف �إط����ار �لربنام����ج �لوطن����ي للتوظي����ف، �لذي مت 
�إطالقه تنفيًذ� لتوجيه����ات رئي�ص �لوزر�ء �ساحب 
�ل�سم����و �مللكي �لأمري خليفة ب����ن �سلمان �آل خليفة، 
� �يل �لعه����د نائ����ب �لقائ����د �لأعلى �لنائ����ب �لأ�ل 
لرئي�����ص جمل�����ص �ل����وزر�ء �ساح����ب �ل�سم����و �مللكي 
�لأمري �سلمان بن حم����د �آل خليفة، �بح�سور �زير 
�لعمل ��لتنمية �لجتماعية جميل حميد�ن، �مدير 
جمموع����ة لول����و هايربمارك����ت جوزي����ر ر�ب����ا��ل، 
مت توقي����ع عقود توظي����ف 50 بحرينًي����ا يف خمتلف 
�لأق�س����ام �لإد�ري����ة ��لفني����ة لدى �ملجموع����ة، �إلى 
جانب تك����رمي 25 مو�طًنا ممن �أم�سو� 10 �سنو�ت 

خدمة متو��سلة باملجموعة.

“يوسف خليل المؤيد” 
تقيم شراكة مع 

“سامسونج” لتعزيز 
مكانتها بالسوق

��أ�لده،  �ملوؤي����د  خلي����ل  يو�س����ف  �سرك����ة  �أعلن����ت 
حديث����ا، ع����ن �سر�كته����ا م����ع »�سام�س����وجن« �خلليج 
لالإلكرت�نيات؛ لتز�يد جميع معار�سها �لكائنة يف 
�ملنامة ��لق�سيبية ��ل�سهل����ة ��سرتة بالتلفزيونات 

��لأنظمة �ل�سمعية �لب�سرية من �سام�سوجن.
�م����ن خ����الل �ل�سر�ك����ة �ستق����وم �سرك����ة يو�س����ف 
 QLED خلي����ل �ملوؤي����د ��أ�لده بتوزي����ع �سل�س����الت
�لتلفزيوني����ة م����ن �سام�س����وجن ��أجه����زة �لتلفزيون 
ذ�ت �حلج����م �لكبري �إ�سافة �إل����ى جمموعة �ساملة 
م����ن منتج����ات �ل�سمعي����ات، على �س����الت �لعر�ص 
�ملوجودة يف جمي����ع �أنحاء �لبحري����ن، حيث �سيتم 
�سم����ان ��سول �لعمالء ب�س����كل مبا�سر �مريح �إلى 

�بتكار�ت �سام�سوجن �ملتطورة.
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“أوريجين” تحتفل بالذكرى 
الـ20 للتأسيس

حتت رعاية �كيل �ز�رة �لعمل ��لتنمية �لجتماعية �سباح 
�لد��سري، �أحي����ت جمموعة �أ�ريجني �أم�سية بهيجة بقاعة 

�أ��ل يف فندق �خلليج.
�دع����ي للحف����ل جمموع����ة م����ن �لر�ؤ�س����اء �لتنفيذيني، 
�مديري �مل����و�رد �لب�سرية، �مدي����ري �لتدريب، �عدد 
م����ن �ل�سخ�سي����ات �ملهم����ة �م�سوؤ�ل����ني م����ن خمتل����ف 
�ملوؤ�س�س����ات م����ن �لقطاع����ني �لع����ام ��خلا�����ص �إ�سافة 

لل�سحافة ��لإعالم.
��ختتم �حلفل بتكرمي �أكر من 40 موؤ�س�سة من �ملوؤ�س�سات 
�لتي �ساركت يف تدريب �تطوير عدد من موظفي �ملجموعة 

عرب مركز �أ�ريجني للتدريب.
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إطالق محطة “بنفت بي” 
لمهرجان المأكوالت

�أُطلقت حمطة »بنفت بي« ملهرجان �ملاأكولت ��سط 
�أج���و�ء ممتع���ة م�ستهدف���ة م�ستخدميه���ا؛ لرت�ي���ج 
خدماته���ا باأ�سل���وب مرن �غري �عتي���ادي يك�سر جو 

ر�تني �لأعمال.
�طالت فائدة حمطة »بنفت بي« ملهرجان �ملاأكولت 
حتى �ملوظفني يف نطاق �ملنطقة، عرب �لتمتع باأ�سهى 

�أنو�ع �لأطعمة �لتي تعر�سها �ملطاعم �ملختلفة.
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 ”RAV4“ كانو” تدشن“
الجديدة كلًيا 

�سم���ن �إط���ار �لتز�مه���ا �لر��سخ بتطوي���ر �أف�سل 
�ملركبات على �لإط���الق، �تقدمي معايري جديدة 
لتلب���ي تطلعات �لعمالء �من���ط حياتهم، �أز�حت 
�سرك���ة �إبر�هي���م خليل كان���و �ل�ستار ع���ن طر�ز 
�لعام 2019 من �سي���ارة تويوتا RAV4 �جلديدة 

كلًيا. 
�ي�ستع���د �جلي���ل �خلام����ص م���ن ه���ذه �ل�سي���ارة 
�لريا�سي���ة متعددة �ل�ستخد�م���ات �ملدجمة �إلى 
�إح���د�ث نقلة نوعية، م���رة �أخرى، يف هذه �لفئة، 
�لت���ي كان���ت ق���د �ساغ���ت مالحمه���ا يف �ل�سابق 
من خ���الل تقدمي م�ستوي���ات معززة م���ن �لأد�ء 

��لقدر�ت ��ل�سالمة.
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تدشين “جاغوار أي 
بايس” الكهربائية في 

البحرين
قدمت جاغو�ر يف �لبحرين عرب �سركة �ل�سيار�ت 
�لرباع���ي  �لدف���ع  �سي���ارة  �س���رتة  يف  �لأ�ر�بي���ة 
�لكهربائي���ة كلًيا »�أي باي�ص« �لت���ي تعد باأن تكون 
�جلي���ل �ملقبل من �ل�سيار�ت رباعي���ة �لدفع �لتي 

تعمل بالنظام �لكهربائي. 
�تتمتع �ل�سيارة �لتي قدمت لل�سحافيني �ع�ساق 
�لعالمة �لربيطانية يف �لبحرين ببطارية ليثيوم 

�أيون بقوة 90 كيلو��ط مز�دة ب�432 خلية.
�تقول جاغ���و�ر �إن »�أي باي�ص �جلديدة« ت�ستطيع 
�ل�س���ري م�ساف���ة 480 كيلومرت� م���ن د�ن �حلاجة 
�إل���ى �إع���ادة تعبئ���ة �لبطارية ��ستط���رح �ل�سيارة 

ر�سميا للبيع يف �سبتمرب �ملقبل.

“كانو” تنظم مسابقة المهارات 
الفنية بمشاركة موظفي 

“تويوتا” و”لكزس”
نظم����ت �سركة �إبر�هيم خلي����ل كانو، �لوكيل �حل�سري ل�سي����ار�ت تويوتا �لكز�ص 
يف مملك����ة �لبحري����ن، �مل�سابقة �لوطنية �لأ�لى للمه����ار�ت �لفنية، �هي م�سابقة 
تناف�سي����ة لإظهار مه����ار�ت �ملوظفني �معرفته����م �لتقنية �خرب�ته����م �لعملية يف 

�ملجالت �لتي يعملون بها. 
��أقيم����ت �مل�سابق����ة يف مرك����ز �لتدريب �جلدي����د ل�سرك����ة �إبر�هيم خلي����ل كانو، 
��سه����دت م�ساركة مت�سابقني من جميع مر�ك����ز خدمات تويوتا �لكز�ص �ملنت�سرة 
يف �لبحرين. �تناف�ص �ملت�سابقون يف �ملجالت �لتالية: �لإ�سالح �لعام، م�ست�سار 

�خلدمة، تقدير �لإ�سالح، ��لت�سليح ��ل�سيانة.
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افتتاح معرض “كيا 
موتورز” رسمًيا 

بالخميس
ق���ام �سف���ري �جلمهوري���ة �لكوري���ة ل���دى مملكة 
�لبحري���ن هيونوم���و ك���و، �رئي�ص جمل����ص �إد�رة 
جمموع���ة �سركات بن هندي عب���د�هلل �أحمد بن 
هن���دي، �نائ���ب رئي����ص جمل����ص �لإد�رة �لرئي�ص 
�لتنفي���ذي ملجموع���ة �س���ركات بن هن���دي �أحمد 
عب���د�هلل بن هندي، باإع���ادة �فتتاح معر�ص »كيا 
موت���ورز« يف �خلمي����ص ر�سمًيا م���ع مفهوم جديد 

كلًيا لل�سيار�ت �مل�ستعملة �ملعتمدة. 
م���ن جهته، ق���ال �ملدير �لع���ام ل�»كي���ا« �لبحرين 
حمم���د ب���ن هن���دي »نق���وم ب�س���ر�ء �ل�سي���ار�ت 
�مل�ستعمل���ة �ملمت���ازة �لتي ل يزي���د عمرها عن 5 

�سنو�ت من جميع �لعالمات �لتجارية«.
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مجوهرات الكوهجي تحتفل بمرور 
3 أعوام على افتتاح بوتيك “مودا 

مول”
�حتفل���ت »جموهر�ت �لكوهجي«، �ل�س���م �لر�ئد يف جمال �ملجوهر�ت 
مبملكة �لبحرين ��ململكة �لعربي���ة �ل�سعودية، مبنا�سبة مر�ر 3 �أعو�م 
عل���ى �فتت���اح بوتيك مود� مول مبملكة �لبحري���ن، �ذلك يوم 10 �أبريل 
بح�س���ور �ل�سيد �ليد عبد�هلل �لكوهج���ي ��ل�سيد عبد�لرحيم عبد�هلل 

�لكوهجي �عدد كبري من �لزبائن ��ل�سحافة �ملحلية ��لأجنبية.
��أطلقت �لكوهجي للمجوهر�ت جمموعة »AETERNUS« من �أطقم 

�لأعر��ص ��خلطوبة؛ �حتفاًل بهذه �ملنا�سبة.
�من جهته، �أكد �لي���د �لكوهجي حر�ص �ملجموعة على تقدمي �جلديد 

��ملتميز د�ئًما يف كل �ملنا�سبات.
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“الزين” تطلق مجموعة 
الذهب البحريني 

التراثية
ع���ادت جموه���ر�ت �لزي���ن مبعر����ص �لذه���ب 
�لرم�س���اين، لتعقده للمرة �لثانية على �لتو�يل 
يف 4 د�ل خليجية، �ت�ستعر�ص جمموعة ���سعة 
من ذهب �ل����21 قري�طا ي���د�ي �ل�سنع �سمن 
جمموعة �ل���رت�ث، �إذ �فتتح���ت جناحا خا�سا 
يف كل م���ن جمم���ع �ل�سي���ف مبنطق���ة �ل�سي���ف 
�لظه���ر�ن  �لظه���ر�ن يف  بالبحري���ن، جمم���ع 
باململكة �لعربية �ل�سعودية، �جممع �ملارينا يف 
�أبوظبي بالإمار�ت �لعربية �ملتحدة، �يف جممع 

�لالجونا يف �لد�حة بد�لة قطر. 

“البحرين والكويت” 
يكرم موظفيه في 

الحفل السنوي
�أق���ام بنك �لبحري���ن ��لكويت حفل���ه �ل�سنوي 
�لكب���ري لتك���رمي موظفي���ه يف مرك���ز �خللي���ج 
رعاي���ة  بفن���دق �خللي���ج، حت���ت  للموؤمت���ر�ت 
�لرئي�ص �لتنفيذي للبنك ريا�ص �ساتر �بح�سور 

عدد من قياد�ت �لبنك.
� مت تك���رمي �ملوظفني عرب منحه���م �ل�سهاد�ت 
�إل���ى  �لتقديري���ة ��حلو�ف���ز �ملالي���ة، �إ�ساف���ة 
ن�سيبه���م م���ن »�لبون����ص« �ل�سن���وي �ل���ذي مت 
توزيع���ه عل���ى جمي���ع �ملوظفني ح�س���ب م�ستوى 

�لكفاءة ��لعطاء.
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“شارع منقوشة” 
يفتتح فرعين جديدين 

بالجفير وسار
�أعل���ن مطع���م �س���ارع منقو�س���ة، �أح���د �أ�سه���ر 
�ملطاع���م يف منطق���ة �ل�س���رق �لأ��س���ط، ع���ن 
مملك���ة  يف  ل���ه  جديدي���ن  مطعم���ني  �فتت���اح 
�لبحري���ن؛ لي�سبحا �لفرع���ني �لثالث ��لر�بع 

لعالمته �لتجارية يف �ململكة.
�تعت���رب �سركة مين���ت تريدين���غ بارترنز، �هي 
جمموعة ��ستثمارية للمبيعات بالتجزئة ترتكز 
�أعماله���ا يف جم���ال �ملاأك���ولت ��مل�سر�بات يف 
د�ل جمل�ص �لتعا�ن �خلليجي، �ساحبة �متياز 
»�س���ارع منقو�س���ة« يف �لبحري���ن، �كان���ت ق���د 
�قعت يف �قت �سابق على �تفاق �متياز لتطوير 
8 ف���ر�ع جدي���دة ملطع���م �س���ارع منقو�س���ة يف 
�لبحرين �7 فر�ع يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية 

على مدى �ل�سنو�ت �لع�سر �ملقبلة.
���سته���ل مطع���م �س���ارع منقو�س���ة �أعمال���ه يف 
�لبحرين �لعام �ملا�سي بافتتاح مطبخ مركزي 

مع خدمات �لتو�سيل يف �لرفاع. 
�لتقلي���دي  �ل�س���ارع  طع���ام  �ملطع���م  �يق���دم 
��مل�سم���م عل���ى �لط���ر�ز �ملن���زيل، م���ا �أّهل���ه 
لكت�ساب �سعبية ���سع���ة، ��فتتح فرعه �لثاين 

يف برج �ملوؤيد ب�ساحية �ل�سيف.
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افتتاح مطعم 
“شيكسبير أند كو” 

بتصميم أوروبي من 
القرن ١٨

�فتتح���ت �سل�سل���ة مطاع���م »�سيك�سب���ري �أند كو« 
فرعها �جلديد بالبحري���ن يف �لزلق �سربينقز، 
���ا ترفيهية بطابع  ��س���ط مر��سم ت�سمنت عر��سً
�أ�ر�بي، �يتميز �ملطعم بت�سميمه �مل�ستوحى من 

�لع�سر �لفيكتوري. 
�لأ�س���ل  �إمار�تي���ة  �ملطاع���م  �سل�سل���ة  �أن  يذك���ر 
تت�سم���ن �أكر م���ن 50 فرًعا يف �ل�س���رق �لأ��سط 
��لوليات �ملتح���دة، �تفتتحه يف �لبحرين �سركة 

رحيم �لقاب�سة )ذ.م.م(.
�تتو�فر ت�سكيلة ر�ئعة م���ن �حللويات �لفرن�سية، 
�ملعجن���ات، �لبتيت فورز، �ملاكار�ن���ز ��ملار�سملو 
يف »�سيكب���ري �أن���د ك���و«، �إ�سافة �إل���ى ت�سكيلة من 
�أج���ود  م���ن  �مل�سنوع���ة  �لفاخ���رة  �ل�سوكولت���ة 
�ملكون���ات ��ملغلفة فردًيا بغ���الف »�سيك�سبري �أند 

كو« �ملميز.

“بابكو” تقيم الحفل 
السنوي لجوائز البيئة 

والصحة والسالمة 2018
�أقامت �سركة بابكو حفله���ا �ل�سنوي لتوزيع جو�ئز �لبيئة 
��ل�سح���ة ��ل�سالم���ة يف ن���ادي بابك���و بع���و�يل. �ح�سر 
�لفعالية ما يربو على 300 من موظفي »بابكو« ��ملقا�لني. 
���ستهدف���ت �لفعالي���ة �لحتف���ال باإجن���از�ت �ل�سركة يف 
جم���الت �لبيئة ��ل�سح���ة ��ل�سالمة �إب���ان �لعام 2018. 
�خ���الل �حلفل، �ألق���ى �لرئي�ص �لتنفي���ذي ل�»بابكو« بيرت 
بارتلت كلمة موجزة هناأ فيها موظفي �ل�سركة ��ملقا�لني 
على جناحه���م يف �إر�ساء بيئة عمل �آمن���ة ��حلفاظ على 
�لبيئة. كما �ألقى �ل�سوء على م�ستجد�ت برنامج حتديث 

�مل�سفاة �مر�حل �سري �لعمل بامل�سر�ع. 
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“على رافديك أتلو رسائل بابل”...
معرض للتشكيلية العراقية فريال األعظمي 
حت���ت عنو�ن »على ر�فديك �أتلو ر�سائل بابل« �أقيم معر�ص �لفنانة �لت�سكيلية �لعر�قية فريال 
�لأعظمي بد�ر �لبارح للفنون، ��لذي جاء، ح�سب تعبري �لأعظمي؛ تعبري� عن حزنها �لعميق 

�غ�سبها من نهب �لقطع �لأثرية �لعر�قية بعد �لغز� �لأمريكي لوطنها �لأ�سل �لعر�ق. 
�يف ه���ذ� �ملعر�ص تعيد �لأعظمي زيارة معر�سه���ا �لأ�ل �لذي �أقيم �أي�سا بد�ر �لبارح للفنون 
يف �لعام 2006 �بنف�ص �ل�سم من حيث �ملفهوم ��ل�سكل لتوثيق �لكيفية �لتي منت من خاللها 

تلك �لإيقاعات �تغريت منذ ذلك �لوقت. 
�لأعظم���ي ت�س���ف زيارته���ا �إل���ى �أي معر�ص مبثل �سع���ور �آ�س���ور بانيبال، �لقاب���ع يف �ملتحف 
�لربيط���اين منذ �لعام 2018، فبينما كانت تتج���ول ��سط �ملعر��سات، كان يغمرها �إح�سا�ص 
باخل�س���ر�ن ب�سبب ��سطر�رها �إلى ر�ؤية تلك �لقطع �لأثرية �لعر�قية يف بلد بعيد عن بلدها، 
�بع���د تفكري عميق ��ستبدلت ذلك �ل�سعور بارتياح؛ لأن �لقطع �لأثرية �لعر�قية يف ماأمن �مت 

�ملحافظة عليها لالأجيال �لقادمة ��إن كانت يف �أر�ص �أجنبية. 
�ألهمته���ا عملية �لتاأمل هذه يف �لع���ودة �إلى معر�سها للعام 2006 »عل���ى ر�فديك �أتلو ر�سائل 
باب���ل«، �إذ �أعادت �سياغة �لقطع �لتي �أنتجتها �آن���ذ�ك با�ستخد�مها كاأ�سا�ص لأعمال جديدة 
م�ستمدة من �أعمالها �لقدمية، �هذه �ملرة من �جهة نظر �أكر ن�سجا ��أكر �نعكا�سا �تقدما. 
�م���ع �لحتفاظ بال�سور �لقدمية كقاعدة، تقوم �لأعظم���ي بتحديث �لألو�ن �تزيني �لأ�سطح 
���ستخ���د�م �أ�ر�ق �ق���و�م ذهب���ي؛ لت�سنع مفاهيم جدي���دة على تلك �ملفاهي���م �لقدمية، يف 

حما�لة لبدء عملية �لتعايف من �لأمل �لذي تعاين منه؛ ب�سبب فقد�ن رموزها �لثقافية.
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“البورصة” تتوج الفائزين بتحدي التداول 
االستثماري “تريدكويست”

حتت رعاية �زير �ل�سناعة ��لتجارة ��ل�سياحة �لوزير �مل�سرف على بور�سة 
�لبحرين ز�يد �لزياين، �ح�سور حمافظ م�سرف �لبحرين �ملركزي ر�سيد 
�ملع���ر�ج، مت تك���رمي طلبة �ملد�ر����ص �لثانوية ��جلامعات �لذي���ن �ساركو� يف 
برنامج حت���دي �لتد��ل �ل�ستثم���اري »تريدكوي�ست« �ل���ذي تنظمه بور�سة 
�لبحري���ن، بح�س���ور �لط���الب �عائالته���م �عدد م���ن كب���ار �مل�سوؤ�لني يف 
�ملوؤ�س�سات �لر�عي���ة للربنامج ��ز�رة �لرتبية ��لتعلي���م �بور�سة �لبحرين. 
��حتل���ت �ملر�كز �لثالثة �لأ�لى يف �لربنامج من �ملد�ر�ص �خلا�سة: مدر�سة 
�بن خلد�ن �لوطنية يف �ملركز �لأ�ل، مدر�سة �لنور �لعاملية يف �ملركز �لثاين 
�مدر�س���ة �سانت كري�ستوف���ر يف �ملركز �لثالث، كما �حتل���ت �ملر�كز �لثالثة 
�لأ�ل���ى من �ملد�ر����ص �حلكومية: مدر�س���ة خولة �لثانوية للبن���ات يف �ملركز 
�لأ�ل، مدر�سة �لنور�لثانوية للبن���ات يف �ملركز �لثاين، �مدر�سة جدحف�ص 
�لثانوي���ة للبن���ات يف �ملرك���ز �لثال���ث. ��حتلت �ملر�ك���ز �لثالث���ة �لأ�لى من 
�جلامع���ات: �جلامعة �لأهلي���ة يف �ملركز �لأ�ل، معه���د �لبحرين للدر��سات 
�مل�سرفي���ة ��ملالية )BIBF( يف �ملرك���ز �لثاين، ��جلامعة �مللكية للبنات يف 

�ملركز �لثالث.
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“Kerastase” تطلق 
 Blond منتجها الجديد

Absolu للعناية بالشعر
 )Kerastase( حتفلت �لعالمة �لتجارية �لفاخرة�
 Blond« منت���ج  باإط���الق  �ملنام���ة  يف  �فريقه���ا 
Absolu« للعناي���ة بال�سع���ر مبجموع���ة جديدة من 
»Kerastase«، �ذل���ك يف جم���ري� ر�ي���ال �س���ر�ي 
بح�سور نخب���ة من �ل�سيوف ��لعم���الء �لرئي�سني يف 

�لبحرين.
�ب���د�أت �لأم�سي���ة �حف���ل �لتد�س���ني بجل�س���ة تعريفية 
ع���ن �ملنتج قدمته���ا للح�سور �ملدرب���ة �لإقليمية لدى 
»Kerastase« ماري���ان بيكد��ص، �تعرف �حل�سور 
م���ن خالله���ا على م���ا يت�سمن���ه �ملنت���ج �جلديد من 

مميز�ت ذ�ت جودة �دقة عالية.
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