
رمضانيات
�ضهر رم�ضان �لذي �أنزل فيه �لقر�آن هدى للنا�س

 17534117  : الإدارة  

 39817326  : الإعــالنـــات 

 36518493  : التـــوزيــــــــع   

   17534118  : فــــاكـــــــــــ�س 

 www.aprasadvt.com

 ramadanyat@aprasadvt.com  18 �سبتمرب 2009 ميالدية اجلمعة 28 رم�سان 1430 هجرية 

ت�صــدر عن  وكالــة اأبــرا�س

�ضـور املجالـ�س الرم�ضانيــة

”رمضانيات“ 
تــروي ذكريـات  

من اأيـام زمـان

يعم على اأجواءها احلرية وال�ضراحة.. اأ�ضحاب املجال�س:

املجال�س الرم�ضانية.. قلب الرتاث 

البحريني الأ�ضيل 
�شهدت املجال�س الرم�شانية خالل ال�شنوات الأخرية تطورًا هائاًل يف ظل اأجواء احلرية وال�شفافية والدعوة اإىل الوحدة الوطنية 

التي �شهدتها البحرين موؤخراً ، والتي اأعادت الروح واحليوية فتحولت معها املجال�س اإىل منتديات يطرح فيها كل ما يهم املواطن 

من ق�شايا تناق�س بكل حرية و�شراحة ، كما زاد عدد املجال�س التي اأ�شبحت عامرة مبرتاديها ، واأ�شبحت اخليار املف�شل للكثري 

من املواطنني لاللتقاء والتوا�شل خالل ليايل ال�شهر الف�شيل...“رمضانيات” التقت عدد من كبار اأ�شحاب املجال�س وتعرفت معهم 

حول اأهميتها وكيف حافظت على مكانتها القدمية داخل املجتمع البحريني..... 

اأجواء البهجة تبداأ عقب الإفطار الأخري لل�ضهر الكرمي

ليلة العيد.. م�ضاعر 

ال�ضعادة قبل يوم الفرحة 

العيد  ليلة  بها  ن�صعر  التي  وال�صرور  وال�صعادة  بالفرح  املمتلئة  اجلميلة  امل�صاعر 

..الأطفال  املهنئة  البت�صامات  يتبادلون  الرجال   .. والبيوت  املنازل  اأجواء  تعم 

ي�صارعون يف جتهيز مالب�صهم اجلديدة .. والن�صاء ي�صارعن لإنهاء اآخر اأعمالهن 

والأقارب  والأ�صدقاء  الأهل  من  ال�صيوف  لإ�صتقبال  اإ�صتعداداً  املتبقية  املنزلية 

والأحبة �صباح اليوم التايل للتهنئة واملباركة باإنتهاء ال�صهر الف�صيل ... 
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فرحة ال�شغار بليلة العيد

البيوت  ربات  وا�ستعداد  العيد  بليلة  ال�سغار  فرحة  بني  وما 

ل�ستقبال املهنئني، تتقاطع التح�سريات بني فر�س املنزل بالأثاث 

اجلديد، وحت�سري احللوى املحلية من اللدو واللبنية، اإىل تن�سيق 

طبق تقدمي احللوى املكون من ثالثة �سحون ف�سية، يحتوي كل 

واحد منها على نوع من احللوى املعتقة بطعم الليمونية، وجمال 

جالل  الف�سي  الطبق  ليتوج  الزاهية  باألوانها  املغناج  اللوزية 

من  بقطعة  وليكت�سي  والكاجو،  والبندق  الف�ستق  من  املك�سرات 

فيها  يتم  مرة  كل  بخيوط ذهبية يف  املطرزة حوا�شيها  القما�ش 

تقدميه لل�سيوف.

النوم مبكرًا ل�شالة العيد

وكل حت�سريات العيد ل يحاكيها �سيء من فرحة ح�سور �سالة 

جفونهم  ملء  العيد  ليلة  بالنوم  النا�س  لها  ي�ستعد  التي  العيد، 

احلرام  امل�سجد  مكربات  من  التكبريات  لتزفهم  لها،  ا�ستعدادا 

يف  وهم  بامل�سلني،  واخلارجية  الداخلية  �ساحاته  متتلئ  الذي 

حياة  منط  اإىل  العيد  فرحة  لتحيل  العيد،  ل�سالة  طريقهم 

ال�سالة  من  العودة  طريق  يتزامن  الذي  الوقت  يف  ا�ستثنائي، 

تطل  للحرم،  املجاورة  الدكاكني  من  لل�سغار  الألعاب  �سراء  مع 

العم  تعبري  بح�سب  الأكف  على  املحمولة  الزلبية”  “اأقرا�س 
�سديق لبيت كبري العائلة لتناول فطور العيد ومن بعدها العودة 

لبيوتهم ل�ستقبال املهنئني بالعيد.

التهاين ليلة العيد تعني حب اأكرب

ولليلة العيد مذاقها اخلا�س، فبقدر ما اآملنا فراق �سهر ال�سيام 

لنا  الذي �سرعه اهلل  اأن نفرح بعيدنا  لنا  م، بقدر ما يحق  املعَظّ

مبنا�سبة اإمتامنا ال�سيام والقيام، حيث نبداأ فى تبادل التهاين 

والنفو�س،  الوجوه  على  البهجة  جّو  و�سيوع  والدعوات،  والأ�سواق 

واللبا�س،  وال�سراب  بالطعام  والأولد  الأهل  على  والتو�سيع 

وتفا�سيل ليلة العيد كثرية وهي حتوي احلب و ال�سالم و الإجتماع 

املبت�سم و حلوى الأطفال و فرحتهم الربيئة.

اأنا�شيد الفرحة باأ�شوات الغناء

وليلة العيد ل ين�س الأطفال ترديد اأنا�سيدهم اجلميلة التي متل�س 

اي�سا  نحن  بغناها  قمنا  التي  الأنا�سيد  تلك  وت�سعدها،  القلوب 

حينما كنا �سغارا �سعداء بليلة العيد، ومن بني هذه الأنا�سيد:  

خــرجـــــت يـــــوم العيـــــد  

مبلب�شـــــي اجلديـــــد 

 اأقـــــول يــا اأخوانـــــي  

هيـــا اإىل الدكـــــان 

فيومنـــــا �شعيـــــد 

وعندنـــــا نقـــــود 

نلعـــــب طـــــول اليـــــوم  

اإىل زمـــــان النـــــوم 

احياء ليلة العيد غري موؤكد  

وليلة العيد كغريها من الليايل مل ي�سح يف احلث على اإحيائها 

اإما  اإحيائها  على  احلث  يف  الواردة  الأحاديث  وجميع  حديث، 

�سعيفة �سعفا بينا واإما مو�سوعة ثبت كذبها على ر�سول اهلل �سلى 

اهلل عليه و�شلم، وعلى هذا فتخ�شي�ش هذه الليلة بالقيام دون 

عليه ،واأما  دليل  ل  اأمرا مبتدعا  يكون  بل  لي�س م�سروعا،  غريها 

جمرد التنفل فيها كبقية الليايل دون اعتقاد اأف�سلية خا�سة لها 

فلي�س ممنوعا، كما اأنه، مل ي�سح عن ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه 

و�سلم �سيء يف اإحياء ليلة العيد، �سواء كان ذلك ليلة عيد الفطر 

اأو ليلة عيد الأ�سحى، وما ورد من روايات فهي اأحاديث �سعيفة 

جدًا وبع�سها مكذوب على ر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم، لذا فاإن 

اإحياء ليلة العيد بدعة غري م�سروعة فال ي�سرع اإحياوؤها ب�سالة 

خا�سة اأو اأذكار خا�سة اأو غري ذلك من الطاعات .

يا ليلة العيد اآن�شتينا

�سديدا،  ازدحاما  العيد  ليلة  التجارية  والأ�سواق  ال�سوارع  ت�سهد 

يتزامن مع خروج ال�سبيان والفتيات للت�سوق ول�سان حالهم يردد 

“يا ليلة العيد اآن�ستينا، وجددت الأمل فينا يا ليلة العيد” ولي�س 
ال�سيدات  فهناك  هوؤلء،  على  مقت�سرا  العيد  ليلة  يف  اخلروج 

باب  من  املنزلية،  امل�شتلزمات  بع�ش  ل�شراء  يخرجن  اللواتي 

بحلول  الإح�سا�س  يف  الرغبة  تتنازعه  اجلمال  من  �سيء  اإ�سفاء 

ال�ستعدادات  كانت  حينما  القدمية،  الذكريات  وا�ستعادة  العيد 

تنظيف  بني  امل�سافة  ولأن  ليال،  اأربع  اأو  بثالث  العيد  ليلة  ت�سبق 

العيد م�سافة  بالأزهار وزينة  املنازل  والأغطية، وتزيني  ال�سجاد 

اأجواء  تعطر  كانت  التي  وامل�شتكة  البخور  رائحة  تقطعها  زمن، 

العيد يف احلارات والأزقة القدمية، التي مل يكن يخلو منها بيت 

والإح�سا�س بالعيد كان اأقوى منه الآن لأن كل �سيء كان له وقت 

مما كان يجعل من انتظاره متعة. 

ف�شاتني العيد املزرك�شة

ومتعة النتظار التي كانت تر�سمها ابت�سامة �سباح العيد على وجوه 

املنمات اخلا�سة  البنات على حت�سري  ال�سغار يج�سدها حر�س 

بهن، فمن اأحذية العيد التي تو�سع مبحاذاة الباب بعد تلميعها، 

اإىل حت�سري ف�ساتني العيد املزرك�سة و املطرزة باأبهى احللل، مع 

الظهرية  �سم�س  من  حلمايتهن  يعتمرنها  التي  الكبرية  القبعات 

اأثناء معايدة الأقارب واجلريان، دون ن�سيان احلقائب ال�سغرية 

فيه  تزدحم  الذي  الوقت  يف  واحللويات،  بالعيدية  �ستمتلئ  التي 

تكن  وقدميا مل  للفتيان،  العيد  ثوب  حمالت اخلياطني خلياطة 

هناك زحمة على اخلياطني كما نرى الآن، لأن كثريا من الأهايل 

الإزدحام،  من  �سهر رجب خوفا  من  العيد  كانت جتهز مالب�س 

وفرحة ال�سغار بك�سوة العيد ل تعادلها فرحة.

فينا” الأمل  “اآن�ضتينا..وجددت 

ليلة العيد.. �ضباق الأهل للفوز 

بالتهاين واملباركات 

اأنوار  معها  ترتافق  تكبريات   

نهار  اإىل  وحتيله  ال�صوارع  ت�صيء 

الذي  ال�صجيج  مع  نهاراتها،  من 

الباعة  معايدات  فيه  تختلط 

واملنادين  عال،  ب�صوت  اجلوالني 

حول ب�صطات احللويات يف الأ�صواق 

العيد  ليلة  فرحة  تطل  ال�صعبية، 

التي ت�صكن �صقوق الذاكرة مع ما 

ي�صاحبها من نزول النا�س ل�صراء 

م�صتلزمات العيد وحاجياته، بدءاً 

بتجهيز  مروراً  العيد  ك�صوة  من 

املنزل... 
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اأكدوا اأنها حافظت على مكانتها واأهميتها.. اأ�ضحاب املجال�س:

املجال�س الرم�ضانية ملتقى الأحبة 

وجزءا مهمًا من تراثنا ال�ضعبي 
متثل املجال�س الرم�شانية املكان املف�شل الذي يلتقي فيه الأ�شدقاء والزمالء بعد فرتة انقطاع طويلة ب�شبب الإن�شغال يف اأمور الدنيا، وي�شكل 

�شهر رم�شان فر�شة لالإلتقاء بالأحباب والأ�شحاب، لأن ذلك ي�شكل جزءا مهما من العادات والتقاليد املرتبطة بال�شهر الف�شيل، وموؤخرًا 

اأن حتافظ على مكانتها بني الكثري من املرافق الرتفيهية احلديثة املواكبة للع�شر  متتعت املجال�س الرم�شانية بنكهة خا�شة ، وا�شتطاعت 

واملدنية ، امللبية ملختلف الأذواق ، ولعل ما زاد من اأهمية هذه املجال�س حر�س القيادة احلكيمة وكبار امل�شوؤولني والوزراء على ارتيادها يف 

ليايل �شهر رم�شان ، اإىل جانب قيام هوؤلء بفتح جمال�شهم اخلا�شة طوال ال�شهر الكرمي اأمام املواطنني مبختلف �شرائحهم. 

اأوًل ي�سرين اأن اغتنم فر�سة �سهر رم�سان املبارك لأقدم لكم اأ�سمى اآيات التهاين والتربيكات داعيا املوىل عز وجل اأن يعيده عليكم وانتم تنعمون 

بدوام ال�شحة والعافية وكل عام وانتم بخري.

فكرة تاأ�سي�س املجال�س الرم�سانية جاءت من منطلق العادات والتقاليد التي كان يتحلى بها اآباوؤنا واأجدادنا، حيث كانوا يحت�سنون اأبناء مناطقهم 

واملقربون حينذاك نظرا ل�سعوبة التنقالت، وذلك لتبادل الآراء وال�ستماع لالأحاديث املنوعة التي تهم اجلميع وت�سفى روح البهجة وال�سرور 

والتعبري عن مدى التاألف واملحبة.  ومما ل �سك فيه تاأيد وت�سجيع مثل هذه املجال�س وان انت�سارها الن يوحي ويعيد لالأذهان تلك الروح املعنوية 

التي يحافظ عليها هذا اجليل ملا للعالقات الأخوية بني �سعب مرتابط قيميا ومتداخل اأخالقيا مع بع�سه البع�س.

احلقيقة، لقد اأخذت املجال�ش يف التو�شع والنت�شار ملا لها من عوامل ايجابية يف بث روح املحبة وحب اللقاءات الأ�شرية والأخوية تخليدًا للعادات 

التي ترعرع عليها �سعب هذا البلد الغايل، فانت�سار هذه املجال�س جعلت من الطابع الثقايف والجتماعي منطلقا لتوطيد اأوا�سر املحبة واحلفاظ على التقاليد ال�سعبية القدمية.

لي�ست هناك �سلبيات تذكر بالن�سبة للمجال�س املرموقة التي يق�سدها املثقفني ومن يف �ساكلتهم ورجالت الدولة واأعيانها، ول يوؤخذ بالعتبار تلك املجال�س ال�سغرية الفردية التي ت�سم بع�س ال�سباب حيث 

اأن مثل هذه املجال�س تزخر بفئة معينة ول تعيق غريها من املجال�س ذات ال�سيت العايل.

لت�سفحها  النا�س  و�سغف  الطالع  وزيادة  اخلرب  تنويع  يف  كبرية  اأهمية  من  لها  ملا  املجال�س  يف  وجودها  عن  الت�ساوؤل  يف  النا�س  من  الكثري  اأجربت  اإذ  فريدة  قفزة  اأخذت  رم�سانيات” حقيقة  “جملة 
والنظر يف حمتوياتها. كما اهتم الكثري من النا�س يف الحتفاظ بها للذكرى، ول ي�سعني هنا اإل اأن اأبارك لكم هذه النقلة اجليدة متمينا لكم ال�ستمرار يف نهجها، كما اقرتح ت�سجيلها على اأقرا�س ممغنطة  

�سنة تلو اأخرى للحفاظ على قيمتها املعنوية على مر الع�سور.

اأن :“املجال�س الرم�سانية عمل اجتماعي بحت للتوا�سل والتقارب بني اجلميع ، ولها دور كبري يف ت�سفية  اأكد ال�سيد النائب عادل الع�سومي 

تزيد  باملجال�س  واهتماماتهم  النا�س  وهموم  م�ساكل  فيه  يتناق�س  اجلميع  بني  احلوار  لتبادل  ملتقيات  فهي  �سهر ،  مدى  علي  القلوب  وتقارب 

�سنة بعد �سنة” ، مو�سحا “ ال�سعب البحريني دائما �سعب متوا�سل ويقبل على ال�سلح والتفاهم ، فاملجال�س هذه دورها اأ�سا�سا ، وان �ساء اهلل 

ي�ستمر هذا الدور ، خا�سة وانه ما ورثه لنا الآباء والأجداد ، ونحن حري�سون على ا�ستمراريتها ودعمها للوحدة الوطنية و التوا�سل الجتماعي 

والأ�سري”.

واأ�ساف ال�سيد النائب عادل الع�سومي اأن :“ان املجال�س ت�سهم اأي�سا فى التقارب بني النا�س وتقوى الروابط الجتماعية خ�سو�سا التقارب بني 

الطوائف واملالحظ ان املجال�س تعددت وكرثت فى العوام  الأخرية ، كما انها جت�سد قيم التوا�سل واملحبة بني النا�س وتعترب مبثابه امللتقى 

ال�سنوى الذى ي�ساهم فى تعزيز عاداتنا الجتماعية التى يحث عليها ديننا احلنيف كما ت�سكل جزءا مهما من تراثنا ال�سعبي واعتقد ان هذه املجال�س �ستبقى وتزدهر و�ست�ستقطب املزيد من املرتادين”.

وحول راأيه فى جملة رم�سانيات قال ال�سيد النائب عادل الع�سومي: “اأنا معجب جدا باجلريدة ، وهي احدى ثمار املجال�س الرم�سانية ، وراأيت النا�س يف جمل�سي يتابعونها باهتمام ، وهي �ساهمت يف زيادة 

قبول النا�س على املجال�س” ، مو�سحا “ املجلة تتما�سى مع �سهر رم�سان الكرمي ، وموا�سيعها خفيفة وجتذب القارئ ، واأمتنى اأن نراها ب�سكل اأكرث تطويرا واأف�سل يف امل�ستقبل ، لأين اأرى يف القائمني على 

املجلة الطموح والقابلية للتطوير والتجديد، وموفقني ان �ساء اهلل واأهنئ اجلميع ب�سهر رم�سان والعيد”. 

ال�ضيد عبدالباري ال�ضهابي:

املجال�س الرم�ضانية موقعًا جيدًا للقاء اأفراد 

املجتمع ورمضانيات مفاجاأة رم�ضان لهذا العام

النائب عادل الع�ضومي:

املجال�س الرم�ضانية تلعب دورًا كبريًا يف تقارب 

القلوب
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النائب عبد الرحمن بوجميد:

املجال�س الرم�ضانية حافظت على مكانتها واأهميتها 

القدمية

قال ال�سيد النائب عي�سى اأحمد اأبوالفتح اأن :“املجال�س الرم�سانية هي امتداد للمجال�س اليومية اأو ال�سبوعية املنت�سرة يف مملكة البحرين ، 

وخ�سو�سا خالل ال�سنوات الأخرية بعد امل�سروع ال�سالحي واملجل�س النيابي ملا لها من اأهمية يف حتقيق التوا�سل بني املواطن وموؤ�س�سات املجتمع 

املدين ، وكذلك من اأجل بلورة بع�س الأفكار والحتياجات التي تتم مناق�ستها يف املجال�س وت�سل على هيئة قوالب اإىل اأع�ساء ال�سلطة الت�سريعية 

والرقابية الذين بدورهم يقومون بنقلها من خالل الأدوات املتوفرة. ولكن املجال�ش الرم�شانية لها نكهة خا�شة تختلف عن املجال�ش العادية 

وبالن�سبة للمحرق فهي ا�ستهرت بوجود عدد كبري من املجال�س فيها واأي�سا موا�سيع جمال�سها تكون اأكرث حيوية وتنوعًا ” ، م�سيفا “واملجال�س 

الرم�شانية تتميز بتنوع الوجوه وال�شخ�شيات وبالن�شبة ملجل�شنا فهو متنوع ول يقت�شر على فئة دون فئة وهو يحت�شن جميع الآراء والالأ�شخا�ش 

ون�سعى من خاللها اإىل اخلروج بروؤية معينة لتحقيق هدف ما”.

واأ�ساف ال�سيد النائب عي�سى اأحمد اأبو الفتح اأن:“امل�سروع ال�سالحي جلاللة ملك البالد املفدى قد جاء مبا حواه من اأجواء احلرية وال�سفافية والدعوة اإىل الوحدة الوطنية ليعيد الروح واحليوية اإىل هذه 

املجال�س، فتحولت اإىل منتديات يطرح فيها كل ما يهم املواطن من ق�سايا تناق�س بكل حرية و�سراحة”. 

وحول راأيه فى جملة رم�سانيات ، قال ال�سيد النائب عي�سى اأحمد اأبو الفتح:“من اطالعنا على ا�شم املجلة رم�شانيات فان ذلك يعطي انطباع اأن هذه املجلة متخ�ش�شة ، وهي للمجال�ش خالل �شهر رم�شان 

وناأمل اأن يكون لها ا�شتمرارية يف تغطية ن�شاط املجال�ش عامة ، لأن املجال�ش هي مدار�ش وبالتايل ي�شتفيد اجلميع ب�شبب تبادل الأفكار”.

التي  :“املجال�س الرم�سانية كان لها طابعها اخلا�س ، حيث تتم  فيها مناق�سه الكثري من الأمور  اأن  ال�سيد النائب عبدالرحمن بوجميد  قال 

وا�ستمرت املجال�س حمافظة  الدينية ،  الواجبات  والزكاة وغريها من  والعيد  العمرة  اأو  للحج  الأهايل من قبيل احلديث حول ال�ستعداد  تهم 

على مكانتها واأهميتها ، واإن ا�شبحت جمال�ش اليوم تختلف عن و�شعها )اأيام زمان( من حيث نوعيه احل�شور واملوا�شيع التي تطرح فيها ، ففى 

اإذ  اأما الآن فقد تغري احلال،  اأو احلي فيها ،  اأهل الفريج  ال�شابق كانت هناك جمال�ش تخ�ش�ش للذكر وتالوة القراآن فقط وجمال�ش يتجمع 

اأ�سبحت امل�ساكل الجتماعية هي التي ت�سيطر على اأحاديث املجال�س والنقا�سات تثار على نطاق اأو�سع والكل يتحدث ب�سفافية وحرية واأ�سبح 

امل�سئولون يحر�سون على ارتيادها لال�ستماع اإىل م�ساكل املواطنني واإيجاد احللول لها”.

واأو�سح ال�سيد النائب عبدالرحمن بوجميد :“وبالن�سبة لنا كنواب فنحن ن�ستقي ق�سايانا وكثري من النقا�سات واحللول املطروحة من املجال�س 

من خالل ال�ستماع للنا�س ، وهذا ما ي�ساهم يف تقوية اللحمة الوطنية بني النا�س يف اململكة ، ويف اأم احل�سم هناك جمال�س ب�سكل يومي، وتقريبا نزور خم�س اأو �ست جمال�س يف الليلة الواحدة ، ولكن هذه 

الزيارات تقل يف الع�سر الأواخر وذلك لالقبال على القيام بكرثة”.

وفيما يتعلق براأيه فى جملة رم�سانيات قال ال�سيد النائب عبدالرحمن بوجميد :“املجلة بادرة طيبة ، ومتتاز ب�سرعة النت�سار على م�ستوى البحرين ، و�سهلت على النا�س معرفة ما يدور يف املجال�س ، واأبرزت 

بع�ش الق�شايا التي تطرح يف املجال�ش من خالل زيارتها والتغطية ال�شورية التي هي و�شيلة من و�شائل التوا�شل، واأي�شا ال�شور هي ذكرى يحتفظ فيها النا�ش، واأنا اأرى النا�ش ياأخذونها عندما يخرجون 

املجال�س يف تدخل البيوت بي�سر من دون مقابل ، وهذا �سئ طيب”. 

 اأكد ال�سيد عبداهلل اأحمد نا�س اأن :“املجال�س الرم�سانية عادة تنقطع بني النا�س بعد رم�سان وهي الرابط للعوائل الكبرية ، وانه فى ال�سابق 

كان النا�ش ل يجدون جمال�ش للجلو�ش غري املجال�ش الرم�شانية ، وكان ال�شخ�ش  يقول ما يف قلبه ، والعادة موجودة منذ قدمي الزمان وفر�شة 

للقاء الأهل والأ�سدقاء والأقارب”.

واأو�سح ال�سيد عبداهلل اأحمد نا�س:“املجال�س تنتع�س فى هذا ال�سهر الف�سيل كونها ترثى الأخالق فهي مدر�سة من مدار�س احلياة واملجال�س 

ُيتبادل فيها من حوار حول كافة ما يهم املجتمع  ت�ستهر مبا  القدم ، حيث  البحرين منذ  التي عرفها �سكان  العادات احل�سنة  الرم�سانية من 

والنا�ش من ق�شايا تخ�ش ال�شاأن الديني والوطني وتناق�ش بكل �شفافية وتبادل للراأى ، كما اأن هذه املجال�ش تذكره باملجال�ش القدمية ، حيث 

اجللو�س مع الب�سطاء من كبار ال�سن من املواطنني ، وهو مك�سب كبري ، حيث ن�ستفيد من جتارب الآخرين ، وناأخذ العربة والعظة من حكاياتهم 

واأحاديثهم ، كما انها همزة الو�سل بني اأهل احلي ، والآن تفتح املجال�س اأبوابها بعد �سالة الرتاويح والنقا�سات التي تدور فيها �سارت اأكرث تطورا 

و�سمولية ، وارتقت اإىل م�ستويات رفيعة حيث بداأ النا�س يتكلمون بحرية اكرث”. 

وحول راأيه يف جملة رم�سانيات قال ال�سيد عبداهلل اأحمد نا�س :“من الوهلة الويل التي طالعت فيها رم�سانيات ولفت انتباهي تناولها املتميز للمو�سوعات الرتاثية التي ذكرتنا بالتاريخ البحريني الأ�سيل، 

واأعتقد ان املجلة �ساهمت ب�سكل كبري يف زيادة عدد مرتادي املجال�س الرم�سانية وذلك بعدما قدمته من تغطيات مو�سعة و�ساملة لتلك املجال�س حببت الكثريين يف احل�سور الفعلي لها وال�ستمتاع مبا يدور 

يف اأجوائها من فعاليات”. 

ال�ضيد عبداهلل اأحمد نا�س:

املجال�س الرم�ضانية فر�ضة جيدة للقاء الأهل والأقارب 

النائب عي�ضى اأحمد اأبو الفتح:

املجال�س الرم�ضانية حلقة الو�ضل بني املواطن 

وموؤ�ض�ضات املجتمع املدين  
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جمل�س حممد عبداهلل الزامل
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جمل�س عبداهلل اأحمد نا�س
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م�سجد العو�سية يف املنامة

ذكريات من اأيام زمان

ن
ما

 ز
م

يا
 �أ

ن
م

ت 
يا

كر
ذ

 م�سجد الفا�سل يف املنامة 

)من اليمني( 

م�سجد خلف الع�سفور يف 

املنامة )من الي�سار( 
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مجمع السيف • سيتي سنتر • الجفير • منتزه عذاري والبديع
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ن
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م�سجد الزياين يف املحرق

 م�سجد �سيادية يف املحرق 

)من اليمني( 

م�سجد ال�سيخ حمد بن 

 عي�سى اآل خليفة يف املحرق

)من الي�سار( 

ذكريات من اأيام زمان






