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ت�صــدر	عن		وكالــة	اأبــرا�س

�سـور املجالـ�ص الرم�سانيــة

”رمضانيات“ 
تــروي ذكريـات  

من اأيـام زمـان

عن	عبد	اهلل	بن	عبا�س	ر�صي	اهلل	عنهما	اأن	ر�صول	اهلل	�صلى	اهلل	عليه	و�صلم	قال:	“اإّن	ِمْن	

عليه	 اهلل	 �صلى	 اهلل	 ر�صول	 وكان	 ال�ّصَعَر”،	 َوُيْنِبُت	 اْلَب�َصَر	 َيُجُلو	 اإّنُه	 ااِلْثِمَد	 اأَْكَحاِلُكُم	 	 َخْيِ

و�صلم	اإذا	اكتحل	يكتحل	يف	اليمنى	ثالثة	يبتدئ	بها	ويختم	بها	ويف	الي�صرى	ثنتني	)رواه	

يحفظ	 اأنه	 االإثمد	 عن	 �صينا	 ابن	 وقال	 اأحمد،	 واالإمام(	 ماجة	 وابن	 والن�صائي	 الرتمذي	

�صحة	العني	ويذهب	و�صخ	قروحها،	وقال	العالمة	البغدادي	“االإثمد	ينبت	الهدب	ويح�صن	

العيون	ويحببها	اإىل	القلوب	وال	يوافق	الرمد	احلاّر”،	وقال	الكحال	ابن	طرخان	“هو	اأجود	

اأكحال	العني	ال	�صيما	للم�صايخ	والذين	�صعفت	اأب�صارهم	اإذا	جعل	فيه	�صيء	من	امل�صك”.

املجال�ص: رواد   .. مو�سوعاتها  اأفكار  يف  �سادمة  امل�سمون  خفيفة  الطرح  اأكدوا اأن “رمضانيات” ر�سيقة 

املجال�ص الرم�سانية دليل ترابط وتقارب 
املجتمع البحريني

املجتمع	 فئات	 وجميع	 واالأ�صدقاء	 واالأقارب	 االأهل	 بني	 والتفاعل	 التوا�صل	 زيادة	 فى	 املجال�س	 تلك	 اأهمية	 على	 الرم�صانية	 املجال�س	 رواد	 من	 كثي	 اأكد	

يعي�صها	 و�صراحة	 حرية	 بكل	 ومناق�صتها	 تداولها	 يتم	 وم�صكالت	 ق�صايا	 من	 املواطن	 يهم	 ما	 كل	 فيها	 يطرح	 منتديات	 كونها	 منطلق	 من	 وذلك	 البحريني،	

اأن	 ا�صتطاعت	 اأن	جملة	رم�صانيات	 املجال�س	على	 رواد	 اأكد	 كما	 امللك..	 اال�صالحي	جلاللة	 للم�صروع	 الدميوقراطي	 املناخ	 وفرها	بال�صك	 البحريني	 املجتمع	

توفر	لهم	التغطية	ال�صاملة	لكثي	من	املجال�س	الرم�صانية	الهامة	بالبحرين،	واأنهم	ا�صتطاعوا	من	خاللها	التواجد	يف	اأكرث	من	جمل�س	يف	وقت	واحد،	كما	

من	 بعدد	 التقت	 اأن	مو�صوعات	املجلة	اأولت	اهتماما	خا�صاً	بالرتاث	البحريني	االأ�صيل	وهو	ما	�صاعف	اهتمامنا	بقراءتها	يوما	بعد	االآخر..	“رمضانيات”..	

رواد	املجال�س	الرم�صانية	وتعرفت	على	وجهات	نظرهم	حول	تلك	املجال�س...	
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  رم�ضـــان
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ميتلك الكثي من املزايا والفوائد

الكحل العربي.. كلمة ال�سر “االإثمد”

اأن	ر�صول	اهلل	�صلى	 اإال	 امتلك	العرب	زمن	النبي	�صلى	اهلل	عليه	و�صلم	العديد	من	االأكحال	التي	ا�صتعملوها	للزينة،	

اْلَب�َصَر	 اإّنُه	َيُجُلو	 ااِلْثِمَد	 اأَْكَحاِلُكُم	 	 اهلل	عليه	و�صلم	ف�صل	كحل	االإثمد،	وقال	�صلوات	اهلل	و�صالمه	عليه:“اإّن	ِمْن	َخْيِ

َوُيْنِبُت	ال�ّصَعَر	”،	وثبتت	الدرا�صات	العلمية	احلديثة	ان	الكحل	العربي	)االثمد(	يقوي	ب�صيالت	اأهداب	العني	فيحفظ	

اأ�صعة	ال�صم�س،	ويف	ت�صفية	الغبار	واالأو�صاخ،	فتزيد	 اأكرث،	وبذلك	تزداد	قدرتها	يف	حفظ	العني	من	 الرمو�س	فتطول	

فوائد	 على	 ال�صوء	 الروؤيا	و�صوحاً	وجالًء	اأكرث	منها	يف	ا�صتعمال	االأكحال	اخلالية	من	االإثمد	..“رمضانيات” تلقي	

الكحل	العربي	ومزاياه	املتعددة	التي	تفرده	عن	اأنواع	الكحل	االأخرى.....

ي�ساعد	على	املحافظة	على	�سالمة	العني	وجالئها	وقتل	اجلراثيم	

من	 يخفف	 مما	 م�ستمر	 ب�سكل	 العني	 لها	 تتعّر�س	 التي	 املمر�سة	

اثبتت	 كما	 جيدًا،	 الب�سر	 يبقى	 و	 املر�سية	 الحتقانات	 حدوث	

الدرا�سات	خ�سائ�س	الثمد	الدوائية	التى	توؤثر	على	الب�سرة	والأدمة	

فتنبه	وتن�سط	ب�سلة	ال�سعر	مما	يكون	عاماًل	يف	منوها	وثباتها	،	واإن	

النتموان	 مركبات	 بع�س	 اأ�سبحت	 فقد	 	، عمليًا	 ثابت	 التاأثري	 هذا	

ت�ستخدم	يف	معاجلة	بع�س	ال�سعفات	اجللدية	وكذلك	معاجلة	بع�س	

حالت	ال�سلع،	واإن	اإنبات	رمو�س	العني	يفيد	من	ناحية	�سحية	وهو	

اإبعاد	الغبار	و	الأو�ساخ	عن	العني	وله	ناحية	جمالية	اإذ	يعطي	العني	

جماًل	خا�سًا.

طريقة �صـناعة الكحل العربي 

ويكون	الكحل	على	�سكل	حجر	يطلق	عليه	“ الأثمد” ويعالج	باإحدى	

على	اجلمر	حتى	 الأثمد	 يو�سع	حجر	 وفيها	 اأقدمها	 اأولها	 الطـرق	

املاء	 من	 خليط	 يف	 ينقع	 ثم	 الناعم	 احل�سى	 منه	 ويتناثر	 يتفجر	

والقهوة	العربية	ملدة	)40(	يومًا	ثم	يطحن	يف	الهون	حتى	تتفكك	

ذلك	 وبعد	 ناعم	 قما�س	 يف	 ينخل	 ثم	 م�سحوق	 اإىل	 ويتحول	 حباته	

اأخرى	 طريقة	 وهناك	 لال�ستعمال،	 معدًا	 ويكون	 املكاحل	 يف	 يعباأ	

فالكحل	 كثريًا،	 عنها	 تختلف	 ل	 ولكنها	 ال�سابقة	 من	 اأحدث	 وهي	

وورق	 املاء	 من	 مزيج	 يف	 ينقع	 اأنه	 اإل	 املراحل	 بنف�س	 خاللها	 مير	

يو�سع	 ففيها	 الثالثة	 الطريقة	 اأما	 والقهوة،	 املاء	 من	 بدًل	 احلناء	

ورد	 ماء	 من	 “النجعة” مكون	 عليه	 يطلق	 خليط	 يف	 الأثمد	 حجر	

مع	زعفران	اأو	ماء	ورد	مع	ماء	ملدة	�سهرين	اإىل	ثالثة	اأ�سهر	حتى	

يلني	احلجر،	ثم	ينت�سل	من	هذا	اخلليط،	ويدق	حتى	ي�سبح	ناعمًا	

كالبودرة	ثم	ينخل	كي	يتخل�س	من	ال�سوائب	ويكرر	ذلك	اأكرث	من	

مرة	حتى	ي�سبح	�ساحلًا	لال�ستعمال.

الأكحال املعدنية والزيتية 

وتعج	الأ�سواق	باأ�سناف	عديدة	من	الأكحال	التي	ل	ت�ساهى	الكحل	

العربي	 والكحل	 واملا�سكرا	 اجلاف،	 الكحل	 قلم	 فهناك	 العربي،	

امل�سحوق(..	وغريه،	وتنق�سم	اأنواع	الكحل	اإىل	جمموعتني	املجموعة	

ال�سناج	 من	 �سوداء	 مادة	 هي	 و	 الزيتية،	 بالكحال	 وتعرف	 الوىل	

املتطاير	من	الفتائل	امل�ستعلة،	حيث	يجمع	ويدخل	الزيت	وال�سحم	

من	 اآخر	 نوعا	 هناك	 اأن	 كما	 �سنعها،	 يف	 اأ�سا�سي	 كمكون	 والدهن	

الأكحال	ويعرف	بالأكحال	املعدنية،	ومادتها	اأحجار	طبيعية،	وتعامل	

معاملة	خا�سة	من	قبل	اأن	ت�ستعمل،	وت�ستخرج	من	حجر	الأثمد	اأو	

كحل	مكة	وهو	اأ�سهرها	واأكرثها	جودة،	وملعرفة	الكحل	الطبيعي	من	

املغ�سو�س	لبد	من	التحليل	املعملي	اأو	معرفة	امل�سدر.

اأجود اأكحال العني

بالد	 يف	 يكون	 احلمرة	 اإىل	 ي�سرب	 اأ�سود	 معروف	 حجر	 والإثمد	

ا�ستحباب	 الأحاديث	 ويف	 اأ�سفهان.	 من	 يوؤتى	 ما	 واأجوده	 احلجاز	

الكحل	بالإثمد	للرجال	وللن�ساء،	والإثمد		هو	حجر	الكحل	الأ�سود،	

املغرب	 جهة	 من	 به	 ويوؤتى	 اأف�سله	 وهو	 اأ�سبهان،	 من	 به	 يوؤتى	

من	 �سئ	 فيه	 لي�س	 اأمل�س	 وداخله	 التفتيت،	 ال�سريع	 واأجوده	 اأي�سًا،	

الأو�ساخ،	ومزاجه	بارد	ياب�س	ينفع	العني	ويقويها،	وي�سد	اأع�سابها،	

ويحفظ	�سحتها،	ويذهب	اللحم	الزائد	يف	القروح	ويدملها،	وينقي	

الع�سل	 مع	 به	 اكتحل	 اإذا	 ال�سداع	 ويذهب	 ويجلوها،	 اأو�ساخها،	

املائي	الرقيق،	وهو	اأجود	اأكحال	العني	ل	�سيما	للم�سايخ،	والذين	قد	

�سعفت	اأب�سارهم	اإذا	جعل	معه	�سئ	من	امل�سك.

ه�ش �صريع التفتت 

املعادن	 اأ�سباه	 من	 العربي	 الكحل	 مادة	 فى	 الأ�سل	 وهو	 والإثمد	

الأغلب	وجوده	بحالة	�سولفيد	 ب�سكل	حر	ولكن	 الطبيعة	 ويوجد	يف	

امل�سدر	 هو	 �سولفيد	 بحالة	 و�سكله	 �سولفيد	 اأوك�سي	 اأو	 اأك�سيد	 اأو	

التفتت،	لمع	ذو	تركيب	 الرئي�سي	للمعدن.	وهو	معدن	ه�ّس	�سريع	

رقائقي	بلون	اأبي�س	ف�سي	عندما	يكون	نقّيًا	وبلون	�سنجابي	عندما	

يكون	مرتبطًا	وعندما	يفرك	بني	الأ�سابع	ين�سر	رائحة	

والفوؤادين		 كالأنتومالني	 ع�سوية	 مركبات	 لالإثمد	 ويوجد	 وا�سحة،	

والبوتا�سيوم،	 الإثمد	 واأخرى	معدنية	مثل	طرطرات	 والغلوكانتيم،	

من	 عديدة	 دوائية	 خ�سائ�س	 وله	 وال�سوديوم،	 الإثمد	 طرطرات	

مق�سعة	ومقيئة،	كما	ت�سنع	منها	بع�س	املراهم	اجللدية،	كما	ويوؤثر	

على	زمر	جرثومية	كثرية	ويبيد	العديد	من	الطفيليات	كالالي�سمانيا	

والبلهار�سيا	واملثقبيات	واخليطيات.	وي�ستعمل	يف	بريطانيا	ملعاجلة	

البلهار�سيا.

الكحل  بفوائد  اعرتف  احلديث  العلم 

العربي 

بتاأثريه	 اإمنا	 بالإثمد	 الب�سر	 جالء	 اأن	 العلمية	 الدرا�سات	 وتوؤكد	

على	زمر	جرثومية	متعددة،	وبذلك	يحفظ	العني	و�سحتها،	اإذ	اأن	

اآفات	العني	التهابية	جرثومية،	وعندما	ت�سلم	امللتحمة	من	الحتقان	

ميكن	اأن	يكون	الب�سر	جيدًا.	ويقول	اأن	اإنباته	لل�سعر	ثابت	علميًا،	

والأدمة	 الب�سرة	 تاأثريه	على	 الدوائية	 الإثمد	 اأن	من	خ�سائ�س	 اإذ	

فينبه	جذر	ال�سعرة	ويكون	عاماًل	يف	منوها،	لذا	ي�ستعملون	مركباته	

)طرطرات	الإثمد	والبوتا�سيوم(	ملعاجلة	بع�س	ال�سعفات	وال�سلع،	

اإنبات	 الفائدة	يف	 - 3 %.	وهذه	  2 بن�سبة	 تطبق	على	�سكل	مرهم	

ال�سعر	تنفع	العني	اأي�سًا	لأنها	ت�ساعد	على	منو	الأهداب	التي	حتفظ	

العني	وتزيد	جمالها.

الو�صفات القدمية اأو�صت با�صتخدامه 

وتركيب	الإثمد	يف	تكحيل	العني	مثبت	قدميًا	حيث	يعود	ا�ستخدامه	

فوائد	 ليوؤكد	 احلديث	 العلم	 اأتى	 وقد	 املا�سية،	 ال�سنني	 مئات	 اإىل	

العيون	 و�سفات	 معظم	 يف	 يدخل	 اأنه	 تبني	 قد	 و	 	 ا�ستخدامه،	

عن	 تتكلم	 التي	 النبوية	 الأحاديث	 من	 لعدد	 اإ�سافة	 الفرعونيه،	

بع�س	 قتل	 على	 قدرتها	 النتموان	 ملركبات	 ثبتت	 حيث	 فوائده،	

الطفيليات	،	وت�ستعمل	مركباته	حقنًا	يف	معاجلة	الل�سمانيا،	كما	اأنه	
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املجال�ص: رواد  اجلميلة..  وذكرياته  البحريني  الرتاث  عبق  قالوا اأن “رمضانيات” ك�سفت 

املجال�ص الرم�سانية جت�سد قيم التوا�سل واملحبة بني جميع اأهل البحرين
�صهدت	املجال�س	الرم�صانية	خالل	ال�صنوات	االأخية	تطوراً	هائاًل،	وجاء	امل�صروع	اال�صالحي	جلاللة	ملك	البالد	املفدى	مبا	حواه	من	اأجواء	احلرية	وال�صفافية	

بكل	حرية	 تناق�س	 املواطن	من	ق�صايا	 يهم	 ما	 فيها	كل	 اإىل	منتديات	يطرح	 املجال�س،	فتحولت	 اإىل	هذه	 الروح	واحليوية	 ليعيد	 الوطنية	 الوحدة	 اإىل	 والدعوة	

و�صراحة،	كما	زاد	عدد	املجال�س	التي	اأ�صبحت	عامرة	مبرتاديها	واخليار	املف�صل	للكثي	من	املواطنني	واملقيمني	لاللتقاء	والتوا�صل	خالل	ليايل	ال�صهر	الف�صيل،	

امللبية	ملختلف	 املواكبة	للع�صر	واملدنية،	 املرافق	الرتفيهية	احلديثة	 الكثي	من	 اأن	حتافظ	على	مكانتها	بني	 ا�صتطاعت	 اأ�صبح	لها	نكهة	خا�صة	بها،	كما	 اأن	 بعد	

االذواق،	ولعل	ما	زاد	من	اأهمية	هذه	املجال�س	حر�س	القيادة	احلكيمة	وكبار	امل�صوؤولني	والوزراء	على	ارتيادها	فى	ليايل	�صهر	رم�صان،	اإىل	جانب	قيام	هوؤالء	بفتح	

ووجهات	 اآرائهم	 ونقلت	 الرم�صانية	 املجال�س	 رواد	 من	 عدد	 جمال�صهم	اخلا�صة	طوال	ال�صهر	الكرمي	اأمام	املواطنني	مبختلف	�صرائحهم....“رمضانيات” التقت	

نظرهم	حول	املجال�س	الرم�صانية	وجملة	رم�صانيات....

رجل االأعمال اإبراهيم يو�سف:

املجال�ص الرم�سانية جت�سد قيم 

التوا�سل باملجتمع البحريني 

ال�سهر  طيلة  و“رمضانيات” اأمتعتنا 

الكرمي

�سيدة االأعمال �سلوى املوؤيد :

املجال�ص الرم�سانية عنوان التقارب 

والرتابط البحريني و“رمضانيات” 

قدمت لنا مو�سوعات تراثية بطريقة 

ر�سيقة

قال	رجل	الأعمال	اإبراهيم	يو�سف:	“املجال�س	الرم�سانية	جت�سد	قيم	التوا�سل	واملحبة	بني	النا�س	

التى	يحث	عليها	ديننا	 ي�ساهم	فى	تعزيز	عاداتنا	الجتماعية	 الذى	 ال�سنوى	 امللتقى	 وتعترب	مبثابه	

احلنيف	كما	ت�سكل	جزءا	مهما	من	تراثنا	ال�سعبى”.	

اإبراهيم	 الأعمال	 رجل	 قال	 البحريني،	 املجتمع	 يف	 البحرينية	 املقاولني	 جمعية	 دور	 وحول	

ق�سايا	 ونناق�س	 واأهداف	 طموح	 وحتمل	 البحريني	 الطيف	 من	 يتجزاأ	 ل	 جزء	 يو�سف:“اجلمعية	

كق�سية	هيئة	تنظيم	�سوق	العمل،	ولدينا	توجه	للتحالف	مع	جميع	الطياف”.

وبالن�سبة	ملجلة	رم�سانيات،	اأكد	رجل	الأعمال	ابراهيم	يو�سف	اأن	:“املجلة	تعد	فكرة	جميلة	متميزة	من	

خاللها	ميكن	تالقى	اأطياف	ال�سعب	وفر�سة	للتعرف	على	النا�س	لأن	املجلة	تزور	املجال�س	الرم�سانية،	

وما	اأعجنى	فيها	تخ�سي�س	مو�سوع	للمراأة	واملجال�س	الن�سائية،	وموا�سيع	املجلة	حلوة	و�سل�سة	وب�سيطة،	

خ�سو�سا	ذكريات	من	اأيام	زمان	وال�سور،	وياحبذا	تغطية	املجال�س	الرم�سانية”.	

قالت	�سيدة	الأعمال	�سلوى	املوؤيد	:“ت�سهم	املجال�س	يف	التقارب	بني	النا�س	وتقوى	الروابط	الجتماعية	

خ�سو�سًا	التقارب	بني	الطوائف،	واملالحظ	اأن	املجال�س	تعددت	وكرثت	فى	الأعوام		الأخرية،	واأف�سل	

ان	يقل	عدد	املجال�س	حتى	يت�سنى	لنا	اأن	نلحق	بها	جميعا”.

وت�سيف	�سيدة	الأعمال	�سلوى	املوؤيد:“املجال�س	تنتع�س	يف	هذا	ال�سهر	الف�سيل	كونها	ترثى	الخالق	

�سكان	 عرفها	 التى	 احل�سنة	 العادات	 من	 الرم�سانية	 واملجال�س	 احلياة	 مدار�س	 من	 مدر�سة	 فهي	

البحرين	منذ	القدم	حيثت	ت�ستهر	مبا	ُيتبادل	فيها	من	حوار	حول	كافة	ما	يهم	املجتمع	والنا�س	من	

ق�سايا	تخ�س	ال�ساأن	الديني	والوطني	وتناق�س	بكل	�سفافية	وتبادل	للراأى”.

اأن	:“املجلة	تتناول	الدين	الإ�سالمى	بطريقة	 وحول	راأيها	فى	جملة	رم�سانيات	قالت	�سلوى	املوؤيد	

لطيفة	ور�سيقة،	وتهتم	بالرتاث	البحريني	وتاريخ	البحرين،	وتغطية	املجال�س	وهذا	�سئ	طيب”.

اخلبي االإقت�سادي حممود الكويف:

املجال�ص الرم�سانية موجودة 

 بالبحرين منذ مئات ال�سنني  

اأكرب    لتوزيع  حاجة  و“رمضانيات”  يف 

املجال�س	 ان	 “اأعتقد	 الكوفى:	 حممود	 القت�سادى	 اخلبري	 قال	 الرم�سانية،	 املجال�س	 فكرة	 حول	

الرم�سانية	كفكرة	لي�ست	حديثة	على	البحرين،	فهى	موجودة	ومنت�سرة	يف	املجتمع	البحريني	منذ	

اإعالمية	كما	هو	احلال	الآن،	كما	كانت	يف	 مئات	ال�سنني،	ولكنها	من	قبل	مل	تكن	حتظى	بتغطية	

الغالب	جمال�س	ذكر	يزورها	اأبناء	املنطقة	ذاتها	اأو	القرى	املجاورة	لها،	والآن	فقد	اأ�سبحت	املجال�س	

الرم�سانية	ملتقى	لالأهل	والأقرباء،	حيث	تبداأ	املحادثات	والدرد�سات	وال�سوالف	الرم�سانية	بعد	

الإنتهاء	من	الذكر	ال�سريف”،	موؤكدا	“ونوؤيد	انت�سار	املجال�س	الرم�سانية	وات�ساعها،	لأنها	و�سيلة	

الت�سامح	 رموز	 رمز	من	 اأنها	 كما	 الواحد،	 البلد	 اأبناء	 بني	 والتاآخي	 الت�سامح	 ثقافة	 لن�سر	 ممتازة	

ويحمل	 التاآخي	 يعمه	 جمتمع	 هو	 البحريني	 املجتمع	 اأن	 على	 دليل	 اأي�سا	 وهى	 البلد،	 يف	 الطائفي	

اأو	 والطبقية	 املادية	 الفروقات	 النظر	عن	 الواحد،	بغ�س	 التوا�سل	والت�سال	داخل	املجتمع	 ثقافة	

املذهبية	”.

	وقال	اخلبري	الإقت�سادى	حممود	الكوفى:	“اأدعم	انت�سار	املجال�س	الرم�سانية	ملا	حتمل	من	قدرة	

على	ن�سر	روح	التوا�سل	بني	فئات	املجتمع،	مع	مالحظة	انه	يف	مقدورنا	العتماد	على	هذه	املجال�س	يف	

ن�سر	التوعية	املجتمعية	والثقافية	املنفتحة،	ومع	عدم	امل�سا�س	بحرمة	هذا	ال�سهر	الذي	يجب	اأن	يكون	

التي	متتد	 الليل	 والروحية،	وخ�سو�سًا	خالل	فرتة	 الميانية	 بزيادة	اجلرعات	 �سهرًا	خا�سًا	 دائمًا	

ل�ساعات	طويلة	وعليه	فاإنني	اأرى	�سرورة	املوازنة	بني	توفري	غذاء	للقلب	وغذاء	للعقل،	واأود	ان	الفت	

نظر	اجلميع	اإىل	خطورة	ا�ستغالل	هذه	املجال�س	لن�سر	الطبقية	يف	املجتمع،	وكذلك	عدم	ا�ستغالل	

هذا	التواجد	يف	املجال�س	الرم�سانية	اإل	لل�سوالف	“ اللي	ما	تودي	ول	جتيب”،	و	الكالم	فى	ال�سيا�سة	

فقط	على	ح�ساب	الأمور	الخرى	و	خ�سو�سا	الثقافية	و	الجتماعية	و	العلمية	و	القت�سادية”.

وحول	راأيه	فى	جملة	رم�سانيات،	قال	اخلبري	الإقت�سادي	حممود	الكويف:“هي	يف	احلقيقة	“ن�سرة” 

ولي�ست	“جملة” كما	اأرى،	وهي	فكرة	جيدة	بال	�سك	ولكن	حتتاج	اإىل	اإعادة	النظر	يف	�سيا�سة	التوزيع	

ما	تربز	 التي	عادة	 ال�سور	 كمية	 والتقليل	من	 اله�سم	 املقالت	اخلفيفة	 الإكثار	من	 اإىل	 بالإ�سافة	

بع�س	الوجوه	الالمعة	يف	املجتمع	فقط”.
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املجال�ص: رواد  اجلميلة..  وذكرياته  البحريني  الرتاث  عبق  قالوا اأن “رمضانيات” ك�سفت 

املجال�ص الرم�سانية جت�سد قيم التوا�سل واملحبة بني جميع اأهل البحرين
رجل االأعمال اأحمد غلوم:

املجال�ص الرم�سانية تلعب دورًا كبيًا 

من الناحيتني التاريخية واالجتماعية  

الفئات جميع  و“رمضانيات” خاطبت 

اأكدت	�سيدة	الأعمال	اأحالم	جناحي	اأن	:“ا�سجع	املجال�س	الرم�سانية،	ولكنى	اأف�سل	ان	يقل	عددها	

الذى	ت�ساعف	ب�سكل	كبري	فى	الأونة	الأخرية،	وذلك	حتى	يكون	هناك	وقت	اأكرب	لل�سلة	والتعارف،	واأل	

تقت�سر	على	ال�سالم،	لأن	فكرة	املجال�س	هي	من	اأجل	التوا�سل	بني	النا�س،	ونظرًا	لأن�سغال	الكثري	من	

املواطنني	باأمور	احلياة	فانه	نادرا	ما	يت�سنى	لديهم	الوقت	الكايف	لروؤية	بع�سهم	البع�س،	واملفرت�س	اأن		

ل	تقت�سر	املجال�س	على	�سهر	رم�سان	فقط	بل	على	مدار	العام،	واأن	تعقد	ب�سكل	دورى	وم�ستمر”.

رجل االأعمال كاظم ال�سعيد:

املجال�ص توفر فر�سة ال تتوفر وي�سعب 

توفرها يف �سائر ال�سهور واالأيام 

و�سابقة  رائدة  و“رمضانيات” فكرة 

حت�سب ملبدعها

�سيدة االأعمال اأحالم جناحي:

املجال�ص الرم�سانية الن�سائية 

�ساهمت يف طرح ق�سايا املراأة 

ونتمنى اأن ت�ساهم “رمضانيات” يف 

تغطيتها

“املالحظ	وجود	جمال�س	 وحول	راأيها	يف	املجال�س	الن�سائية،	قالت	�سيدة	الأعمال	اأحالم	جناحي:	

ن�سائية	كثرية	كمجل�س	الدكتورة	بهية	اجل�سى،وفايزة	الزياين،	والنائبة	لطيفة	القعود،	وذلك	بالتعاون	

مع	املجل�س	الأعلى	للمراأة،	حيث	تناق�س	هذه	املجال�س	ق�سايا	تهم	املراأة	مثل	قانون	اأحوال	الأ�سرة،	

اأن	املراأة	تعمل	مع	الرجل	لإزاحة	التمييز	 اأن	يت�ساعف	عدد	املجال�س	الن�سائية	وذلك	كون	 ونتمنى	

�سواء	 “تخ�سي�س	موا�سيع	وق�سايا	معينة	 اأن	 املعا�سر”،	مو�سحة	كما	 التطور	 واحلواجز	فى	هذا	

كانت	اجتماعية	اأو	ثقافية	بحيث	تكون	�سمة	وطابعا	للمجل�س	وقد	كان	القبال	كبريًا	على	املجال�س	

الن�سائية	ووجود	م�سوؤولني	متخ�س�سني	مما	ي�سجع	على	احلوار	املثمر	خا�سة	بح�سور	اأع�ساء	املجل�س	

الأعلى	للمراأة”.

وب�سيطة	 جميلة	 جناحي:“املجلة	 اأحالم	 الأعمال	 �سيدة	 قالت	 رم�سانيات،	 جملة	 فى	 راأيها	 وحول	

وواعدة،	وياحبذا	لو	يكون	هناك	تغطية	للمجال�س	الن�سائية،	واأن	يكون	التوزيع	على	املكاتب،	واإدارات	

الدولة،	ورجال	الأعمال،	واملوظفني”.

املبارك	 رم�سان	 �سهر	 مبنا�سبة	 والتكرميات	 التمنيات	 اأطيب	 غلوم	 اأحمد	 الأعمال	 رجل	 اأهدى	

املجال�س	 انت�سار	 فكرة	 حول	 وقال	 رم�سانيات،	 جملة	 اإ�سدار	 مباركا	 البحرين،	 اأهل	 جميع	 اإىل	

ملتقى		 فاإنها	 التاريخية	 الناحية	 فمن	 جدًا،	 كبرية	 الرم�سانية	 املجال�س	 اأن:” اأهمية	 الرم�سانية	

واحلفاظ	 الأفكار	 لتبادل	 العام	 اجلو	 وتهيئ	 جتعل	 وهى	 والأفكار،	 الثقافات	 اإختالف	 مع	 الرواد	

التاريخ	 على	 احلفاظ	 يتم	 وكذلك	 	 القطاعات،	 جميع	 يف	 والرواد	 والأدباء	 املثقفني	 التاريخ	 على	

والوطن	والأمه	من	خالل	نقل	املعلومات	وتبادل	الأفكار،	واإتاحة	فر�سة	للتحدث	يف	جمال	التاريخ	

كثرية”،	 معلومات	 على	 احل�سول	 على	 الرواد	 ي�ساعد	 فيما	 املختلفة	 احلوارات	 وفتح	 والثقافة،	

مو�سحا”.

الرواد	 ي�ساعد	 وكذلك	 اللقاءات،	 وتتجدد	 النا�س	 بني	 الألفة	 فتزداد	 الجتماعية	 الناحية	 من	 اأما	

اإننا	 تتبادل	الأفكار	والآراء،	وحيث	 بال�ساحة	عندما	 اآخر	امل�ستجدات	 الوقوف	على	 واملواطنني	على	

البع�س	 بع�سهم	 النا�س	على	 ويتعرف	 والأجداد	 الآباء	 لبع�س	 التي	كانت	موجودة	 املجال�س	 اإفتقدنا	

حيث	اإن	الت�سالت	بني	النا�س	تعاد	م�سلوله	ومعدودة	ولكن	جتدد	اللقاءات	ويتم	التعرف	بني	الب�سر	

من	خالل	هذه	املجال�س”.

اإن	 غلوم:”اأعتقد	 اأحمد	 الأعمال	 رجل	 اأكد	 واإت�ساعها،	 موؤخرا	 الرم�سانية	 املجال�س	 اإنت�سار	 وحول	

اإنت�سار	هذه	املجال�س	اإمنا	ي�سكل	ظاهرة	اإيجابية	بكل	املعايري،	حيث	اإنه	اوًل	يتمكن	الفرد	من	اختيار	

ال�سريحة	املجتمعية	املتواجدة	يف	املجال�س،	وكذلك	تعدد	الأفراد	والو�سول	اإىل	اأكرب	�سرائح	املجتمعية	

يف	اآن	واحد”.

وفيما	يتعلق	ب�سدور	جملة	رم�سانيات،	اأكد	رجل	الأعمال	اأحمد	غلوم	:”هذه	النوعية	من	الإ�سدارات	

ت�ساعد	على	نقل	الأحاديث	واملنتديات	وكل	ما	يتم	مناق�سته	باملجال�س	اإيل	جميع	فئات	املجتمع	من	

خاللها،	وكذلك	بامكان	النا�س	نقل	وجهات	النظر	والأفكار	اإل	الفذات	الأخرى،		اأما	املاده	املتداولة	

بالفرتة	 ال�ساحة	 على	 امل�ستجدات	 باأول	جلمع	 اأول	 ال�سريع	 للن�سر	 نظرًا	 فهي	جميلة	جدًا	 املجلة	 يف	

امل�سائية،	وذلك	ي�ساعد	على	ت�سجيعهم	لإرتياد	املجال�س	الرم�سانية	دون	اآي	تردد”.

ينتاب	املراأ	اح�سا�س	متميز	و	هو	ينتظر	قدوم	ال�سهر	الأف�سل	و	الأقد�س	يف	وجدان	امل�سلمني	و	الأقرب	

اإىل	نفو�سهم،	ففيه	تغفر	الذنوب،	و	اليه	تتوق	القلوب	ا�ستغفارا	و	تعبدا.		و	يف	هذا	ال�سهر	حتديدا،	

يجتمع	النا�س	بهفو		قلوبهم	واحا�سي�سهم	نحو	بع�سهم	البع�س،	على	قاعدة	التجمع	ال�سري	واملناطقي،	

وان	�سئت	فقل	الوطني	اأي�سًا.	من	هنا	اأمرنا	ديننا	احلنيف	ب�سرورة	التوا�سل	اليجابي	ب�ستى	طرقه،	

فكانت	املجال�س	ودور	العبادة	التى	يوؤمها	النا�س	يف	اأفراحهم	واأتراحهم،	اأمكنة	يتبادلون	الحاديث	

�سهر	 التوا�سلية	يف	 الداة	 تفعيل	هذه	 و	 انبعاث	 كان	 لذا	 	 فيها.	 يتوا�سلون	 و	 يتوادون	 و	 يتعارفون	 و	

اوا�سر	 لتعميق	 بلدنا	احلبيب	)البحرين(	منطلقا	 العامرة	يف	 الرم�سانية	 ال�سيام،	بفتح	املجال�س	

املحبة	و	التواد	بني	النا�س	مبختلف	م�ساربهم	الجتماعية	و	الفكرية	و	الدينية.		ل	ميكن	لأي	�ساكن	

على	هذه	الر�س	الطيبة	اإل	ان		يرى	جتلي	بركات	هذا	ال�سهر	يف	حميا	نا�سها	و	�سيوفها	من	رواد	

جمال�سها	الرم�سانية	و	جتمعاتها،	و	لتاأ�سل	هذه	العادة	و	قدمها	قدم	طيبة	البحريني	و	اريحيته،	

ا�سبحنا	نرى	هذه	املجال�س	تزداد	و	تت�ساعف	عاما	بعد	عام.					

فهذه	املجال�س	توفر	فر�سة	ل	تتوفر	وي�سعب	توفرها	يف	�سائر	ال�سهور	والأيام	للقاء	الأهل	والأحبة	

واجلريان	والأ�سدقاء،	حمققة	بذلك	�سلة	الأرحام،	القريبة	منها	والبعيدة.		وهي	اأي�سا	توفر	فر�سة	

لتذويب	ما	يف	النفو�س	من	تر�سبات	اأوحتامل،	وت�ساعد	على	خلق	�سداقات	جديدة	وتقوي	�سداقات	

النفو�س	 فيها	 تكون	 روحانية	 اأجواء	 يف	 تتم	 الكرمي	 ال�سهر	 هذا	 يف	 النا�س	 بني	 فاللقاءات	 	 قائمة.	

الأوقات	 تتوفر	يف	 اإىل	حلول	و�سط،	وهي	حالة	ل	 والو�سول	 امل�ساكل	 للتفاهم	وحل	 م�ستعدة	ومهيئة	

وال�سهور	الأخرى.

ولكي	يتم	هذا	التوا�سل	على	وجه	ح�ساري	اأكمل	و	اأ�سمل،	كان	اإ�سدار	مطوية	رم�سانية	)جريدة(	

تعنى	باأخبار	املجال�س	والفعاليات	الرم�سانية	فكرة	رائدة،	و	�سابقة	حت�سب	ملبدعها،	كونها	ت�سب	

يف	ذات	التوا�سل	املجتمعي	املحبب	اإىل	نفو�سنا.	ل�سك	ان	هذا	اجلهد	امل�سكور	و	املتميز	هو	عالمة	

اخرى	لتاأ�سل	اخلري	يف	نف�س	البحريني	الهاديء	الطباع	و	الراغب	دائما	يف	التوا�سل	باأح�سن	ما	لديه	

من	�سبل	و	اأدوات.		و	لي�س	ثمة	توا�سل	اأف�سل	من	الكلمة	املكتوبة،	�سيما	اإذا	كانت	كلمة	طيبة	تقال	يف	

�سهر	ف�سيل.			
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جمل�ص عبداحلميد عبداجلبار الكوهجي
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جمل�ص عبدالعزيز الزامل
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�سوق	الطواوي�س

ذكريات من اأيام زمان

ن
ما

 ز
م

يا
 �أ

ن
م

ت 
يا

كر
ذ

ال�سوق	ال�سعبي	)املقا�سي�س(

�سوق	املحرق
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اأي	تعديل	على	مواعيد	املجال�س،	الرجاء	اإر�سال	التعديل	على	الربيد	اللكرتوين.

املجال�ص الرم�سانية

	ال�صيخ	عبداهلل	بن	علي	بن	حمد	اآل	خليفة

36411000 عايل	 اأحمد	حمفوظ	العايل		

39639888 املنامة	 جمل�س	املرحوم	ال�صيـد	مو�صـى	العلـوي		

اجلفري	 جمل�س	عائلة	املديفع	

39454188 الق�سيبية	 املرحوم	علي	بن	يو�صف	فخرو	

39457300 فريق	العو�سية	 �صـالح	خنجــي	

17225547 النعيم	 اأحمد	يو�صف	حممود	

39645444 بالد	القدمي	 عبد	املهـدي	الب�صري	

39424269 بالد	القدمي	 �صالح	اجلـالوي	

17228855 املنامة	 �صادق	وتقي	البحارنة	

39672223 احلد	 جمل�س	امل�صلم	

املنامة	 اأبناء	�صيد	كاظم	جعفر	العلوي		

39585457 بني	جمرة	 احلاج	حممد	علي	من�صور	الغ�صرة	

39458262 بوري	 ال�صيخ	اأحمــد	الع�صفـور		

الثالثاء
	ال�صيخ	عبداهلل	بن	خليفة	

36343781 الرفاع	 بن	�صلمان	اآل	خليفة	

39330700 الرفاع	 �صعادة	ال�صيخ	خالد	بن	عبداهلل	اآل	خليفة	

17214889 الرفاع	 �صعادة	حممد	اإبراهيم	املطوع	

39922222 الرفاع	 خالد	عبدالرحمن	املوؤيد	واإخوانه	

39444420 عايل	 �صعيــد	ال�صيـريف		

17551111 عايل	 جمل�س	املرحوم	حجي	ح�صن	العايل	

17249991 عايل	 اأحمد	من�صور	العايل	

36411000 عايل	 اأحمد	حمفوظ	العايل	

	ال�صيخ	عبدالرحمن	بن	حممد	

39662685 اجلفيـر	 بن	را�صد	اخلليفة	

17253429 االأمواج	 عبداهلل	يو�صف	اأكرب	علي	ر�صا		

17537722 ال�صفارة	ال�صعودية	 �صعادة	ال�صفي	ال�صعودي	

17345138 املحرق	 	املحافظ	�صلمان	بن	عي�صى	بن	هندي	

39624283 املحرق	 جمل�س	بيت	ال�صكـران		

17732220 املحرق	 علي	را�صـد	االأميـن		

39678811 الب�صيتني	 ح�صن	علي	البنفالح	

39476676 احلد	 جمل�س	عائلة	املحمود		

احلد	 جمل�س	الذواوده		

39616151 احلد	 عبد	الرحمن	بو	علي		

39650640 مدينة	عي�صى	 �صعادة	جهاد	بوكمال	

39460713 مامت	العري�س/املنامة	 جمل�س	العري�س	

39466666 احلورة	 النائب	عادل	الع�صومي	

األربعاء

اجملالس اليومية

	 الدكتـور	في�صـل	واإخوانـه،	اأبناء	املرحوم		

39464048 القفـول	 عبد	اللطيـف	ال�صليمان	النا�صر		

39661855 الرفاع	 عبد	اهلل	اأحمد	نا�س	واأوالده	

قرب	االأ�صتاذ	الوطني	 حممد	اإبراهيم	ال�صروقي	

39660661 	الرفاع	 	

17780303 الرفاع	 اأحمـد	�صلمـان	كمـال	

39455963 الرفاع	الغربي	 حممد	عبداهلل	الهرم�صي	الهاجري	

39453233 اجلفي	 ال�صيخ	حممد	جعفر	اجلفيي	

39632020 اجلفي	 اإبراهيم	حممد	علي	زينل	

39631110 املاحوز	 اأبناء	عبد	الكرمي	االأن�صاري		

39699090 العدلية	 حممد	عبد	هلل	الزامل		واإخوانه	

39863993 جدحف�س	 جمل�س	املرحوم	ال�صيخ	�صليمان	املدين	

39671166 الربهامة	 جا�صم	وفريد	اخلاجة	

39652266 ال�صهلة	بوقوة	 �صماحة	�صيد	عبداهلل	الغريفي	

39450480 ال�صناب�س	 م�صطفـى	ال�صرخـات		

39688688 املق�صع	 في�صل	اخلور	واإخوانه	

39694924 راأ�س	رمان	 م�صطفـى	عبداللطيـف	

39677077 دار	كليب	 احلاج	اإبراهيم	الكاظم	

17322978 املحرق	 عبداللطيف	جناحي	

39323932 اجلفي	 جمل�س	عائلة	العو�صي	
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�سوق	الأربعاء

ذكريات من اأيام زمان

ن
ما

 ز
م

يا
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ن
م

ت 
يا

كر
ذ

�سوق	اجلمعة

�سوق	اخلمي�س



أجمل التهاني وأطيب التبريكات نرفعها إلى  

مقام حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
 ملك مملكة البحرين المفدى

وإلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة 
رئيس الوزراء الموقر 

وإلى صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة 
ولي العهد األمين نائب القائد األعلى لقوة دفاع البحرين 

وإلى شعب البحرين الوفي بمناسبة 

حلول عيد الفطر المبارك 

تتقدم

عائلة آل محمود 

إلى من شرفها بزيارة مجلسها الرمضاني

بالشكر والتقدير واإلمتنان

كما تتقدم للجميع بالتهنئة الصادقة بحلول عيد الفطر المبارك

 داعيًا المولى العلي القدير أن يعيده عليكم وعلى األمة

اإلسالمية باليمن والمسرات

مؤسسة بوخماس




