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190 ألف دوالر من بيت االستثمار الخليجي إلغاثة متضرري باكستان

تبرع بيت االستثمار اخلليجي بـ 190 ألف دوالر 
لدعم مشاريع وبرامج الهيئة اخليرية االسالمية 
العاملية في اغاثة باكستان جراء الفيضانات التي 

اجتاحت العديد من اقاليمها ومدنها وقراها.
وتسلم مراقب شؤون املتبرعني في الهيئة امني 
النبهان شيك التبرع من الرئيس التنفيذي لبيت 
االســـتثمار بدر العلي، بحضور نائب الرئيس 

التنفيذي لبيت االستثمار بشار التويجري ومدير 
الرقابة الشرعية عمر العيسى.

وقدم النبهان درع شكر وتقدير إلى الرئيس 
التنفيـــذي لبيت االســـتثمار معربا عن امتنان 
رئيس الهيئة د.عبداهلل املعتوق لهذه اخلطوة 
الطيبة، ومثمنا تفاعل بيت االستثمار اخلليجي 

مع حملة اغاثة باكستان »الكويت معكم«.

الدار وّزعت الهدايا والعيادي على أبنائها

السنان: حريصون على توفير البرامج الترويحية 
لنزالء »األحداث«  إلحساسهم بفرحة العيد

والترويحيـــة وتوزيع الهدايا 
التي ال يسمح  الفئات  لبعض 
لها قانـــون األحداث باخلروج 
من مؤسساتها فيقوم اجلهاز 
الفني العامـــل بتبادل التهاني 
البوفيهات واملسابقات  وإقامة 
الترفيهية والترويحية وتوزيع 
الهدايـــا عليهـــم إلضفاء روح 
البهجة والسرور لهذه الفئات 
وإحساســـهم بهذه املناســـبة 

السعيدة.
منوها بالسماح لبعض األسر 
لزيارة أبنائها وقضاء يوم ممتع 
االتفـــاق مع نيابة  معهم بعد 
األحـــداث واجلهاز الفني للدار 
الترابط األسري  وذلك لزيادة 
ومشاركتهم املجتمع اخلارجي 

في هذه املناسبة السعيدة.

العمل مع النزالء 24 ساعة داخل 
املؤسسات اإليوائية، الفتا إلى 
حرص اجلهـــاز الفني العامل 
الترفيهية  البرامج  إقامة  على 

مبناسبة عيد الفطر السعيد 
وجريا على عادة إدارة رعاية 
األحداث في مثل هذه املناسبات 
الســـعيدة وتأكيـــدا على دور 
التواصـــل مـــع  فـــي  اإلدارة 
األحداث احملكومني وملشاركتهم 
فرحة العيد، قام مدير اإلدارة 
عبداللطيف الســـنان بتوزيع 
العيادي والهدايا على النزالء.

وقام الســـنان بجولة على 
دور الرعاية أكد خاللها حرص 
اإلدارة على توفير ما يلزم من 
عناية ورعاية خاصة باألحداث 
خالل فتـــرة العيد الســـعيد، 
مشـــيدا بالدور البـــارز الذي 
العامل  الفني  يقوم به اجلهاز 
مبؤسســـات األحداث وعملهم 
خالل عطلة العيد واســـتمرار 

عبداللطيف السنان

مسابقات ومفاجآت سارة لألطفال خالل حفالتها اليوم وغداً

»طيور الجنة« تحتفل بالعيد في أرض المعارض

محمد راتب
رسمت فرقة طيور اجلنة ظهر امس االبتسامة على 
وجوه محبيهم الذين كانوا في انتظارهم مبطار الكويت 
الدولي قادمني من مطـــار عمان الحياء عدة حفالت في 
الكويت خالل الرابع واخلامس من أيام عيد الفطر املبارك 
في أرض املعارض الدولية مبشرف، كما ستسبق االحتفال 

اقامة مسابقات ومفاجآت سارة لالطفال.
وجرى للفرقة احملبوبة استقبال حافل من قبل الكثير 
من األسر برفقة أبنائهم الصغار الذين اعربوا عن فرحتهم 
الشديدة لوصول هؤالء البراعم الذين أدخلوا البهجة على 
البيوت بأناشيدهم املشوقة والهادفة والتي حتمل طابع 
احملافظة واسداء النصيحة ونشر الفضيلة واالخالق من 

خالل أناشيد عصرية تتسم بـ »األكشن«.
وكان هؤالء الصغار شغوفني ألخذ لقطات جميلة مع 
براعم قناة طيور اجلنة وأبطال الفرقة االنشادية الشهيرة 
حيث اخذوا معهم بالفعل صورا تذكارية ورحبوا بهم 
في بلدهم الثاني الكويت، وقالوا لهم: نورتو الكويت يا 

حلوين وكل عام وانتم بخير.

)محمد ماهر( جانب من استقبال فرقة طيور اجلنة مبطار الكويت الدولي  

لقطة تذكارية ألعضاء الفرقة مع بعض احلضور من األطفالالزميل محمد راتب مع أعضاء الفرقة

العقيلي والرهش والدرابيل تراث أصيل على مائدة العيد
معظم المواطنين كانوا حريصين على صنعها في البيوت وخلطها بالزعفران والهيل والمكسرات المطحونة

محمد جمال

رهش درابيل قرص عقيلي

غنيمة الفهد

موجودة عند بعض العوائل في 
الوقت احلالي.

من جانبه قال الكاتب والباحث 
فـــي التـــراث الشـــعبي محمـــد 
عبدالهادي جمال لــــ »كونا« ان 
أصحاب احللويات كانوا يعتمدون 
قدميا على الرحى واملنحاز والهاون 
لطحن احلبوب حتى عرف »املدار« 
وهو عبارة عـــن مصنع صغير 
يحتوي على رحـــى كبيرة تدار 
بواسطة البغال واحلمير لطحن 
احلبوب وتطـــورت املدارات بعد 

جلب آالت طحن تعمل بالديزل.
وعدد جمال بعض أشهر املدارات 
وهي )الشمالي( و)علي البحراني( 
التي كانت توفر الدقيق ألصحاب 
معامـــل احللويـــات واخلبازين 
وتطـــورت اآلالت في تلك الفترة 
فأنشـــئت 3 معامل او »كاركات« 
وهي »كاركة آل عيدي والعبدالرزاق 
وجمال ومت حتويل مدار الشمالي 
الى »كاركة« فطحنوا السمســـم 
الى »هردة« )طحينة(  لتحويله 
وهي من أقدم املهن واحلرف في 

الكويت.

كونا: حتفل الذاكرة الشعبية 
الكويتية بكثير من مظاهر وأجواء 
األعياد الســـيما لناحيـــة إفطار 
التي  العيد واحللويات  )ريوق( 
ترافق هـــذه األيام املباركة كنوع 
من التواصل االجتماعي املتأصل 

في التراث الكويتي.
أمـــا حلويات العيـــد فيمكن 
ببساطة مالحظة رائحة الزعفران 
والهيل وماء الورد وأنت في الطريق 
الى الشـــارع املؤدي إلى مصنع 
احللويات الكويتية الشعبية فضال 
عن روائح الكعك و»الكيك« املخبوز 
التي تعود بنا إلى أيام الطفولة 
السيما في البيت الكويتي املبني 
أو »الليوان«  القدمي  الطراز  على 
حيث يتم فـــرش املكان وجتهيز 

»ريوق« العيد.
وحول هـــذا اإلفطـــار يلتقي 
األهـــل بينمـــا متتلـــئ األطباق 
املعدنية املزخرفـــة بحبات كيك 
قـــرص العقيلـــي وتوضع قطع 
الرهش احملشي باملكسرات داخل 
صحون يســـمونها »باديه« فيما 
رصت أصابع الدرابيل بالدارسني 

والزعفران جنبا الى جنب داخل 
»طاسة صفر« أو »املطبقية«.

وعن »ريوق« وحلويات العيد 
أيام زمان قالت الباحثة في التراث 
الكويتـــي الكاتبة غنيمة الفهد لـ 
»كونا« ان أهل الكويت قدميا كانوا 
ينتظرون العيد بفارغ الصبر ألنه 
يعني لهم التغيير اجلميل في أمور 
حياتهم اليومية القاسية وكانت 
اإلجازة أسبوعا كامال وقد متتد 

الفرحة 10 أيام.
وأضافت الفهد انه بعد صالة 
العيد يجتمع شـــمل األسر مرة 
أخرى في البيت لإلفطار »ريوق 
الذي يتكون من أصناف  العيد« 
عدة مثل الكيك والفول املطبوخ 
)الباجيال( واحلمـــص املطبوخ 
)النخي( وخبـــز الرقاق وبعض 
احللويـــات الشـــعبية كالرهش 
والدرابيل وهي عبارة عن رقائق 
من الدقيق املطوي بشكل دائري 

بدأوا يضيفون اليها الشوكوالتة 
املنكهات  والفانيال وغيرهما من 

واأللوان واملطيبات.
وتطرقت الفهد الى احللويات 
الكويتية الشهيرة ومنها بدة الفرس 
وشـــعر البنات وزالبيا والبقشة 
والرهـــش واحللـــوى الكويتية 
اللذيذة املزينة بالفستق واملكسرات 
والكليجة )لفظة فارسية تعني 
القرص الصغير( وآباؤنا يسمونها 
»حنوة« وهي مشهورة عند أهالي 
فيلـــكا تصنع من الدقيق والتمر 
واملكســـرات باإلضافة الى الهيل 
والدارسني وعادة يفضلها الصغار 
ويتناولها البعض كتصبيرة قبل 

الوجبات الرئيسية.
وذكـــرت ان الكويتيني كانوا 
يتناولـــون »الهـــردة« مع التمر 
بعد كل وجبة واســـتخدمت في 
صناعة الرهش وهو من احللويات 
الكويتيـــة احملببة وهناك بعض 

والبيض والى نوع آخر يســـمى 
كيـــك ســـفينة ألنه على شـــكل 
»بـــوم« تطـــور اآلن فأصبح في 
علب السلوفان امللونة واستبدل 
الطحني املخلوط بالطحني األبيض 
واملاكرين والزبدة احليوانية كما 
أدخلت القشدة والكرمية املخفوقة 
ومحتويات اخرى من الشوكوالتة 

في حتضيره.
الكويتيني قدميا  ان  وأضافت 
كانوا يقصدون سوق ابن الدعيج 
او سكة ابن دعيج لشراء احللويات 
الشـــعبية وهي عبارة عن سكة 
ضيقة ملرور القادمني من الشرق 
القدمية وكان يطل  الى األسواق 
علـــى ســـاحة الصرافني وصوال 
الى دروازة عبدالرزاق الى محل 
احللوى والرهش املتفرع من سوق 
اخلضرة ويلتقي بسوق الغربللي 
وكان يضم 15 دكانا متخصصة في 
بيع انواع احللويات وخصوصا 

بالدارســـني والهيل مع احلليب 
خصوصا أيام الشتاء الباردة أما 
الدرابيل فنوعان األول  أو  الدوة 
يصنع في املصانع واآلخر تقوم 
النساء في البيوت بصنعه ويقبل 
عليه الناس اقباال كبيرا لذا فهو 
مرتفع الســـعر جلودته وطعمه 

اللذيذ.
واوضحـــت ان احللويـــات 
الشـــعبية كانت غالبا ما تصنع 
وجتهز في البيوت استعدادا للعيد 
والبعض يقوم بشرائها من السوق 
خصوصا التجار لكثرة ضيوفهم 
كما ان البعـــض قد ال يحتملون 

مصاريفها.
وتابعـــت ان احللويات بكل 
أشكالها وألوانها البد أن يدخل في 
صناعتها السكر أو الدبس والطحني 
والســـمن بينما بعـــض األنواع 
الزعفـــران والهيل  اليها  يضاف 
واملكســـرات املطحونة وحديثا 

احللويات التي كانت حتضر من 
التمر والرطب مثـــل »رانكينه« 
و»خبيص« و»املعســـل« املكون 
من متر ودبس وسمسم من دون 
طبخ و»بثيث« و»مترية« تعمل 
من متر وســـمن بلدي. واضافت 
ان احللويـــات التي كانت تصنع 
في البيت هي »محلبية« وحتضر 
من النشـــا وماء الورد واحلليب 
وخصوصا في شهر رمضان وهناك 
ايضا »ساكو« و»ماغوطة« و»بر 
الوالدين« »الشنيالي« أما الزالبية 
فكانت مقصورة على شهر رمضان 
وتطورت بعـــد اضافة الزعفران 
واأللوان فمنها األحمر واألصفر 
واألخضر وحتى »الشيرة« التي 
تعد من رحيق الســـكر او دبس 
التمر اختصرت اآلن على القليل 

من السكر وماء الورد.
وأشارت الى »قرص العقيلي« 
الذي كان يخبز قدميا من الطحني 

»احللوى املســـقطية« نسبة الى 
مدينة مســـقط التي تشتهر بهذا 
النوع الذي يتميز عن البقية مبذاقه 

اخلاص وأنواعه املتعددة.
وأشارت الى احللويات الكويتية 
التي كانت تباع في سوق احللوى 
ومنها »سمسمية ودبابيس وبامية 
كبيط وعنبرية وســـر اخلاتون 
وديج ودياية وكركريه وشـــعر 
البنات وخفيفـــة املنكل وغريبة 
وغناطي وملبس وجبدة الفدس 
وبيض الصعو وكعك وســـفينة 
وكليجة وقرص عقيلي وزند العبد 
وزالبية وكشـــاط وحالوة سبال 
والبقصم ولســـان الثور وبيض 

القطا والدندرمة واخلنفروش«.
وعن غداء يوم العيد قالت الفهد 
انه في العادة يتم باكرا وغالبا ما 
يتكون من سمك محمر وفي عيد 
األضحى يكون من حلم األضاحي 
والتزال عـــادة الغـــداء واحملمر 


