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أن  فمنذ  العربي،  طبنا  في  استعماال  الطبية  النباتات  أقدم  من  السوداء  الحبة  تعتبر 
ومسلم  البخاري  رواه  فيما  بقوله  بها  التداوي  إلى  وسلم  عليه  اهلل  صلى  النبي  دعا 
عن أبي هريرة عن النبي “ص” “ما من داء إال وفي الحبة السوداء منه شفاء إال السأم”، 
ابن  ووصفها  فوائدها،  عن  الكثير  وعرفوا  وجربوها  بها  اهتمامهم  أطباؤنا  ركز  فقد 
الوجهي ومن أجل  العصب  الصداع والشقيقة وفي شلل  الرأس  آالم  سينا لمعالجة 
العسل  السوداء مع  الحبة  يمزج فيها مسحوق  cataract، وله وصفة  الساد  معالجة 
وتشرب بالماء الساخن لمداواة حصى الكلية والمثانة وإدرار البول، ويصف مسحوقها 
الثأليل، كما يعتبرها مقشعة ومضادة للسعال،  مع العسل والخل ضمادا لمعالجة 
وعالج بها األنطاكي االستسقاء واليرقان، ويضعها ابن الجوزية كمادة مدرة للحليب 
من  المستخلصة  الصبغة  أن  خالماتوف  ابحاث  وتذكر  ومطمثة،  للجنس  ومنشطة 
بذورها لها خواص مسكنة توصف غرغرة لتسكين آالم األسنان، وكمضادة للمغص 
المعدي المعوي، ولها خواص ملينة وطاردة للغازات، ولها خاصة منومة لطيفة كما 
تؤكد هذه األبحاث فائدة الصبغة كدواء طارد للديدان وخاصة الشريطية منها بعد 
مزجها بالخل، أما الباحث األلماني أوتو غيسنر فيؤكد فائدة البذرة إلدرار البول والصفراء 
والحليب وكمادة مطمثة، وتمتاز الحبة السوداء الدمشقية برجحان خواصها المنومة 
لفعلها المخدر المركزي، كما أن مادة الدمشقين تعتبر مادة كولينرجية تشبه بذلك 

البلوكاربين، فهي تدر اللعاب وتنبه نهاية األعصاب. 

المجالس الرمضانية

ذكريات من أيام زمان

شخصيات بحرينية مرموقة:
المجتمع  أساس  الرمضانية  المجالس 
البحريني و“رمضانيات” عززت من أواصر 

المحبة بين األهالي
المجتمع  به  يتمتع  البحرينية تعد دليال قويا على ما  الرمضانية  “المجالس  أن  البارزة  البحرينية  الشخصيات 
المجالس قديمة وضاربة في  تلك  بين جميع أطيافه، وأن  أواصر وعالقات ود ومحبة تجمع  البحريني من 
جذور التاريخ، إذ يرجع تاريخ نشأة بعضها إلى عشرات السنين، وهو ما يدل على أن الشعب البحريني شعب 
متكاتف تربط األخوة والمودة بين جميع أفراده، مشيرين إلى أهمية ما تلعبه المجالس الرمضانية من دور 
في تعزيز وتوثيق تلك العالقات والتواصر بين أهالي المجتمع البحريني، حيث يجتمع فيها الكبير والصغير 
والعلماء والمشائخ وجميع أصحاب المهن لتبادل األراء ووجهات النظر حول القضايا المجتمعية التي تطرأ 
على سطح المجتمع بين الحين واآلخر، وليس ذلك فحسب، بل يتباحث الجميع ويتناقشون إليجاد حلوال 
بين  تربط فيما  التي  المتنية  البحريني والعالقات  المجتمع  ترابط  يؤثر على قوة  بما ال  القضايا  لتلك  شافية 

أفراده”.
من جانب آخر، أشاد عدد كبير من الشخصيات البحرينية ذات المكانة الرفيعة والمرموقة داخل المجتمع 
البحريني بالدور الهام الذي تلعبه مجلة “رمضانيات” في زيادة أواصر المحبة بين رواد المجالس البحرينية”، 
وأكدوا أن “ما تنشره من تغطيات موسعة ومصورة للمجالس البحرينية يساهم في تقوية العالقات بين 
رواد المجلس الواحد والمجالس البحرينية بشكل عام ، الفتين إلى أن “رمضانيات” يتجاوز دورها في تغطية 
المجالس الرمضانية إلى نشر عدد من الموضوعات والتقارير اإلعالمية الصحفية الدينية التي تزيد من رقي 

روح اإليمان فى الشهر الكريم”.....

واحدة من أقدم النباتات الطبية
حبة البركة.. شفاء لكل داء
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صيدلية كبيرة 
في البداية، نتسائل جميعا، ما هي حبة البركة ؟، هي 
األبيض  البحر  منطقة  في  سنويا  ينمو  نباتي  عشب 
في  أخرى  عديدة  مناطق  في  يزرع  ولكنه  المتوسط، 
شمال أفريقيا وآسيا والجزيرة العربية، واالسم العلمي 
القامة ال  نبات قصير  Nigeria Sativa، وهو  للنبات هو 
يزيد طول قامته عن 3 مم، وهو ينتمي لعائلة الشمر 
واليانسون، حتى إنه أحياًنا يتم الخلط بينه وبين نبات 
بداخلها  كبسولة  على  النبات  ثمرة  وتحتوي  الشمر، 
إلى  األبعاد والتي سرعان ما تتحول  بيضاء ثالثية  بذور 
السوداء  وللحبة  للهواء،  تعرضها  عند  األسود  اللون 
أسماء أخرى، مثل: الكراوية السوداء، أوالكمون األسود، 
حبة البركو او القزحة، وقد اثبت أكثر من 150 بحًث عن 
فوائد استخدام حبة البركة، والتي تؤكد على الفوائد 

العديدة التي ذكرها القدماء عن هذا النبات.

طريقة عملها 
وقد عكف العلماء منذ زمن على معرفة كيفية عمل 
الحبة السوداء وخاصة دورها في عملية التئام الجروح، 
ُوِجد  والتي  البذور،  مكونات  معرفة  استدعى  والذي 
والمعادن  الفيتامينات  من  العديد  على  تحتوي  أنها 
األحماض  بعض  إلى  إضافة  النباتية،  والبروتينيات 
الزيوت  من  كثيرا  وأن  خاصة  المتشبعة،  غير  الدهنية 
النباتية ومنها زيت حبة البركة تحتوي على العديد من 
الجلد  لصحة  والمهمة  األساسية  الدهنية  األحماض 
ضبط  عملية  وكذلك  المخاطية،  واألغشية  والشعر 
مستوى الدم وإنتاج الهورمونات بالجسم وغيرها من 

الوظائف الحيوية المهمة. 

رفع المناعة 
علي   1987 عام  وقنديل  القاضي  الباحثين  وقدم 
عن  المتطوعين  بعض  علي  البركة  حبه  استخدام 
طريق الفم بجرعة 2 جرام يوميا لمدة أربعة أسابيع 
الخاليا  نشاط  نسبة  في  واضح  تحسن  وجد  وقد 
دور  لها  البركة  حبه  أن  وأثبت   ،74% بنسبة  القاتلة 
فعال في تنشيط الجهاز المناعي ويمكن أن يكون 
كما  المناعة،  وأمراض  السرطان  عالج  في  دور  لها 
استخدام  أن  أفاد  بحثا   1991 عام  القاضي  قدم 
حبه البركة مع الثوم يؤدي إلى زيادة نشاط الجهاز 
قدم  كما  المتطوعين،  من  كبير  عدد  عند  المناعي 
الدكتوراة  رسالة  في   1993 عام  مدي  الدكتور 
التليف  مرض  علي  البركة  حبه  تأثير  االزهر  بجامعة 
الدور  البركة  لحبة  أن  وأثبت  االنسان  في  الكبدي 
التي  الطبيعية  القاتلة  الخاليا  زيادة  في  الهام 
السرطانية  الخاليا  ضد  اإلنسان  جسم  عن  تدافع 
الكبدي،  التليف  مرض  في  الكبد  سرطان  وخاصة 
كما تؤدي حبه البركة إلي زيادة نسبة المادة المتمة 
التي تمنع المضاعفات الخطيرة الناتجة من اإلصابة 
في  التلقائي  البريوني  االلتهاب  مثل  بالميكروبات 

مرض التليف الكبدي والتي تزيد من نسبة الوفيات.

تأثير منشط 
وقد جاء في كتب الطب القديم الجامع لمفردات 
لألمام  النبوي  الطب  وكتاب  البيطار  البن  األدوية 
تأثير  لها  البركة  حبه  أن  القيم  ابن  وكتاب  الدهبي 
دفع  ما  وهذا  واللبن  والحيض  البول  ادرار  في  جيد 

حبة البركة أو الحبة السوداء هي الشونيز في لغة الفرس، وهي الكمون األسود، وتسمى 
الكمون الهندي وهي بذور نبتة عشبية سنوية تنتمي إلى عائلة Raun claccac ويوجد 
منها أكثر من عشرين صنفا، وتنمو حبة البركة في حوض البحر األبيض المتوسط وايران 
وأول ما زرعت في الهند ثم نقلت إلى البالد العربية ومنها إلى افريقيا، وتكثر زراعتها 
والكعك، وتحتوي حبة  الجبن  األغذية وخاصة  إلى  في سورية كتوابل معروفة تضاف 
المضادات  على  تحتوي  كما  وكربوهيدرات،  وفوسفور  وحديد  فوسفات  على  البركة 
المضادة  الكاروتين  مادة  أيضا  بتحليلها  ووجد  الجراثيم،  أنواع  لكل  المدمرة  الحيوية 
والصفراء  للبول  ومدرة  وبها هرمونات جنسية مقوية ومخصبة ومنشطة  للسرطان 
وتحتوي على انزيمات مهضمة ومضادة للحموضة وبها مادة مهدئة ومنبهة معا، وقد 
اكتشف مؤخرا ان الحبة السوداء تقوم بتنشيط جهاز المناعة في الجسم من مقاومة 

مسببات األمراض ويقضي عليها وأيضا يقي من األمراض...

تعالج السرطان ولها دور في التئام الجروح 
حبة البركة.. كنز من األدوية الشافية في الكمون األسود
قام  الهند  ففي  األمر،  هذا  في  والباحثين  العلماء 
بعد  االمهات  علي  التجارب  بأجراء  أجراوال  العالم 
الفراز  مدرة  البركة  حبه  بأن  واستخلص  الوالدة 
في  موجودة  اللبن  القرار  النشطة  المادة  ألن  اللبن 
الدهني  الجزء  في  الموجود  االثيري  المستخلص 
تغذيتها  تم  التي  الجرعة  بأن  وجد  كما  البذور،  من 
مسحوق ثدي االمهات وتم الفحص فوجد أن ثدي 
كبرت  قد  البركة  حبة  علي  تغذت  التي  األمهات 

وتحسن تطورها عن الجرعات األخري.

الحبة والجهاز التنفسي
أثار  البركة  لحبه  بأن  القدامي  العلماء  أثبت  كما 
في  تنفع  فهي  التنفسي  الجهاز  علي  محمودة 
األبحاث  العلماء  وأجري  البلغم،  وتقطع  الزكام 
من  كل  وأشار  عنها،  االشارة  بعد  يرد  سوف  كما 
حبة  أن  إلى   1983 عام  وبولوس   1975 عام  كرنكار 
التنفسي  والجهاز  الرئة  المراض  جيدة  البركة 
بكلية  والدخاخني  محفوظ  الدكتور  وأثبت  والربو، 
ضد  الفعال  هو  الطيار  الزيت  أن   1960 عام  الطب 
الهستامين، حيث يحتوي علي النيجللون، كما أثبت 
التيموكينون  أن   1970 عام  وأخرون  ماروزي  الدكتور 
والتيموهيدوكيتون لها تأثير مضاد للهستامين في 
خنازير غينيا كما أن النيموكيتون يحمي من التشنج 
الشعبي، كما قدم الباحث عام 1996 طه للحصول 
لزيت  الوقائي  التأثير  موضوع  في  الماجستير  علي 
بعد  وذلك  الكيتوتفيين  بعقار  مقارنه  البركة  حبة 
ووجد  النجاب  حيوانات  علي  الشعبي  الربو  احداث 
واقي  تأثير  له  البركة  حبة  زيت  الحيوانات  تناول  أن 
زالل  استنشاق  نتيجة  تحدث  التي  التشنجات  من 
عقار  ولكن  لها  الحساسة  الحيوانات  في  البيض 

الكيتوتيفين أقوي من زيت حبة البركة.

كما أثبت الباحث الدكتور بدر الدين توليه الطب عام 
1960 تأثير حبة البركة علي الربو الشعبي أفاد بأنه ال 

العالج  بأن  وجد  كما  مباشره  العالجي  تأثيره  يظهر 
حبة  زيت  أن  عديده  دراسات  في  وأفادو  مأمون 
البركة يؤدي إلي توسيع الشعيبات الهوائية وأن زيت 
حبة البركة له تأثير مضاد لاللتهابات وأنه من المواد 

المؤكسده.

مضادة للفطريات والبكتريا
وفى السياق نفسه، أثبتت العديد من التجارب أن زيت 
الجرام  الموجبه  البكتريا  لنمو  منشط  البركة  حبة 
تأثير  له  البركة  حبة  زيت  أن  أثبت  كما  السالبة،  عن 
مضاد  الزيت  تأثير  وأن  اللوكيرا،  ميكروب  علي  جيد 
للبكتريا مماثل لتأثير البنسلين ومشتقاته، ووجد أن 
للفطريات  كمضاد  فعال  تأثير  له  البركه  حبة  زيت 

وخاصة فطر االسيرجليس.

الزيت  أن   1982 عام  الهندي  راتري  العالم  وأثبت 
كمضاد  العالية  فائق  تأثير  له  البركة  لحبة  الطيار 
الثابت  الزيت  من  وأقوى  المختلفة  للميكروبات 
كما  كارفون،  لوجود  وذلك  منصبه  الغير  والمواد 
الطيار  الزيت  أن   1992 عام  مزووس  الباحث  أثبت 
لحبة البركة له نشاط فائق ص 37 من أنواع الشيحال 
واألسترشها  الكوليرا  ميكروب  من  سالالت  وعشره 

كوالي كما يمكن أن تستخدم لعالج االسهال.



رمضانيات الجمعة 17 رمضان 1431 هجرية        27 أغسطس 2010 ميالدية 4

 أكدوا أن “رمضانيات” انتشرت بقوة وأرتبط بها المواطن
البحريني.. شخصيات مجتمعية بارزة:

المجالس الرمضانية البحرينية خير دليل على 
سيادة روح التآلف والمحبة بين أطياف المجتمع 

أبدت عدد من الشخصيات البحرينية تقديرها الكبير لمجلة “رمضانيات” نظير الدور الذي تلعبه في تعزيز مكانة المجالس الرمضانية 
والهدف الذي تسعى لتحقيقه، متمثال في تعزيز أواصر المجتمع البحريني وتوطيد العالقات بين جميع أطيافه، معتبرين أنها تعبر 
عن فكرة جريئة وأنها تسير في خط تصاعدي، فشكلها ومضمونها هذا العام أفضل من العام الماضي ومن المتوقع أن تظهر في 

العام المقبل بصورة أفضل مما هي عليه اآلن.

واعتبرت تلك الشخصيات في استطالع أجرته “رمضانيات” أن المجالس الرمضانية تمثل تأسيسا لبناء المجتمع وتنشئة األجيال على 
التواصل مع الناس، كونها تخلق حالة من التواصل والترابط عبر الزيارات المتبادلة التي يقوم بها المواطنون لهذه المجالس والتي 

من شأنها أن تزيد من مستويات األلفة والمحبة بين جميع أطياف المجتمع. 

أوضح النائب السابق علي السماهيجي “أن المجالس الرمضانية تمثل أساسا لبناء المجتمع وتنشئة األجيال على التواصل 
مع  األخوان  أبنائهم،  مه  يتواصلون  فاآلباء  المجتمع،  تنشئة  في  أهمية  دورها  يعطي  من  يجعل  ما  وهو  الناس،  مع 
أخوتهم، ليقوى على إثر ذلك الترابط األسري والعائلي في مرحلة أولى والمجتمعي في مرحلة ثانية، ليبدأ الترابط في 
خط تصاعدي يبدأ من األدنى ويصل لألعلى”. وعن مجلس العائلة يعلق السماهيجي، بالقول “كانت بدايات المجلس 
الذي يقع في قرية سماهيج على عهد الوالد المرحوم الحاج محمد علي، والذي كان معروفا بمكانته اإلجتماعية التي 
يدلل عليها اجتماع العلماء عنده، وعندما توفي تعاهدت أنا وأخي ناجي بالحفاظ على المجلس والعمل على إستمراريته، أما مرتادي المجلس فيمكنني القول 

أنهم خليط متنوع المشارب ومن جميع مناطق البحرين، وهو مايمكن إرجاعه إلى العالقات الجيدة التي تربطنا مع الجميع”.

وعن أهم الموضوعات التي تطفي على حديث المجلس، قال “في هذه األيام تمثل اإلنتخابات النيابية والبلدية المقبلة موضوعا يفرض نفسه على المجلس، أما 
األيام العادية فإن الموضوعات المتداولة تتركز حول الظروف الحياتية للمواطنين والقضايا المعيشية لهم”.

وتعليقا على مجلة “رمضانيات” يقول السماهيجي “ كل مانتمناه للمجلة هو المزيد من التقدم وأن تعمل على تغطية كافة المناطق في البحرين، وأن تتطور في 
السنوات المقبلة لتصبح “سنويات” بداًل من “رمضانيات”.

تمنى لـ“رمضانيات” المزيد من التميز.. علي السماهيجي:
 مجالس البحرين الرمضانية تمثل أساس 

 لبناء المجتمع 

أكد اإلقتصادي خليل يوسف أن “المجالس الرمضانية بالبحرين باتت تمثل أحد أوجه التواصل مابين الناس في شهر 
السنوات  في  ترسخها  مع  خصوصا  الفوراق  فيها  تذوب  التي  المتينة  القاعدة  تشكل  باتت  كذلك  الكريم،  رمضان 

الماضية، إذ باتت تأخذ في شهر رمضان طابع مختلف عن األيام الماضية”.

النيابية  اإلنتخابات  قرب  تزامن  مع  خصوصا  المجالس،  تلك  أحاديث  على  طغى  قد  السياسي  الشأن  كان  إذا  وفيما 
والبلدية المقبلة مع انعقاد تلك المجالس، قال يوسف “ال أعتقد أن ذلك قد حصل، فالسياسة لم تطغى على أحاديث المجالس الرمضانية، ليبقى القول أن 
هنالك نوعين من المجالس، األول رسمي الطابع واآلخر شعبي، ويمكن القول أن طغيان السياسة على األحاديث قد تكون في النوع الثاني من المجالس، خاصة 

وأن هنالك من يرغب في إستثمار هذه الفرصة للترويج لنفسه”.

“رمضانيات”، قال يوسف “الفكرة جديدة، وما أالحظه أنها صدرت منذ العام الماضي وحافظت على اإلستمرارية للعام الجاري، وهو أمر جيد،  وتقييما لمجلة 
كذلك أنا أعتقد أنها تسير في منحنى تصاعدي، فأعداد هذا العام أفضل من العام الماضي، كما أنني واثق أن العام المقبل سيكون انتاجها أفضل من االنتاج 

الحالي، وكل ذلك يدفعني للتأكيد على أنها مجلة تستحق الدعم، وكل ما أتمناه ان تتوسع في األفكار واألبواب وأن ال تقتصر على موضوعات معينة”.

أشاد بما تقدمه “رمضانيات” من تغطيات إعالمية.. خليل يوسف:
المجالس الرمضانية قاعدة متينة لتذويب 

الفوارق بين المواطنين  
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قال رجل األعمال عثمان شريف أن “المجالس الرمضانية تخلق حالة من التواصل والترابط، فالزيارات المتبادلة التي 
يقوم بها المواطنون لهذه المجالس من شأنها أن تزيد من مستويات األلفة والمحبة بين جميع أطياف المجتمع، 
فالتواصل ينتج تعارفا بين رواد المجالس وبذلك تتوسع قاعدة المعارف، كما أن ذلك يسهم في طرح الموضوعات 
ذات الهموم المشتركة سواء تلك التي لها عالقة بالمنطقة أو بالبلد بشكل عام، وهو مايمكن أن يؤدي لتبادل 

األفكار والمقترحات البناءة التي ستؤدي في النهاية لتجسيد روح الوحدة الوطنية”.

1992، وقد كان اإلفتتاح بغرض تحقيق  العام  18 سنة مضت أي منذ  الكائن في عراد منذ  بالعائلة، قال “تم إفتتاح مجلسنا  الخاص  الرمضاني  المجلس  وعن 
التواصل بين جميع أبناء المنطقة األمر الذي كانت له انعكاسات ايجابية، من خالل تعارف الجميع على بعضهم البعض وتناول الموضوعات الخدمية المتعلقة 
بالمنطقة نفسها”، مشيرا إلى أن “المجلس يستقبل رواده من جميع أطياف المجتمع ومن كل مناطق البحرين، فبحكم مجال عملنا في التجارة والعمل في 

الكثير من الجمعيات تمكنت من تكوين شبكة من العالقات مع الجميع”.

“رمضانيات”، أكد شريف “يمكنني وصفها بالجيدة فهي تغطي أخبار المجالس الرمضانية وما يدور فيها من نقاشات وموضوعات، كما  وعن رأيه في مجلة 
أن آلية توزيعها اليومي وعلى عدد كبير من المجالس الرمضانية المنتشرة بكافة أنحاء البحرين يعطيها درجة انتشار واسعة، وهو ما يدفعنا لتوجيه الشكر 

للقائمين عليها نظير كل المجهودات التي يبذلونها، مع تمنياتي لها بالتطور لألفضل في المستقبل”. 

قال مدير العالقات العامة بالجامعة األهلية علي سهوان أن “المجالس الرمضانية تشكل فرصة سنوية لإللتقاء وتبادل 
األفكار وتعزيز الروابط اإلجتماعية بين الناس، وما يمكن إبداؤه من مالحظة في هذا الصدد أن ارتياد المجالس يقتصر 
على فئة محددة وإزاء ذلك نحن نرى ضرورة ان تكون مفتوحة للجميع، والبد من زيادة وعي الناس بأهمية المجالس 
مجتمعية  أداة  تشكل  باتت  المجالس  “هذه  أن  إلى  الفتًا  الطبقات”  مختلف  بين  الوعي  تعزيز  في  الحيوي  ودورها 

للعالقات العامة كونها تجمع اجتماعي يستهدف تقوية الروابط وتعزيز التفاهم بين مكونات المجتمع”.

واعتبر سهوان أن مجلة “رمضانيات” تعبر عن مجهود جيد ويحتاج لتطوير بحيث تتحول ألن تكون حلقة نقاش لمرتادي المجالس، كذلك لفت انتباهي الصور 
القديمة المنشورة في المجلة وبشكل يومي وهو األمر الذي من شأنه أن يشكل حافزا للنقاش مابين الجديد والقديم”. 

أكد أهمية دور “رمضانيات”.. رجل األعمال عثمان شريف:
مجالس التواصل والترابط تزيد من المحبة 

بين أبناء البحرين

قال أن “رمضانيات” حلقة وصل بين الجميع.. على سهوان: 
المجالس فرصة لتبادل وتعزيز الروابط 

اإلجتماعية

أوضح المدير العام لـ”ميراكل” خالد جمعان أن “ المجالس الرمضانية تمثل مكانا للتواصل بين جميع أفراد المجتمع، 
وهي إن كانت ليست بالجديدة على مجتمعنا البحريني كونها تحتفظ بأقدمية، إال أن المالحظ في الفترة اآلخيرة أن 
درجة نشاطها قد زادت، وهو مايعبر عن دليل واضح على نجاحها، وبحكم اإلنتخابات النيابية المقبلة يمكن القول 

أنها صارت مدخال للمرشحين بغرض التواصل مع ناخبيهم وإستثمارها كفرصة لتحقيق النجاح”.

وأضاف جمعان “من المالحظ كذلك أن العدد في تزايد مستمر كما أن اإللتزام من أصحاب المجالس بالمجالس ذاتها قد بدأ يزداد هو اآلخر، وهي وإن كانت 
متعددة األغراض واألهداف إال أن التواصل يبقى هو الهدف األساس من وجودها، فيما تتواجد أغراض رديفة من قبيل استخدامها من قبل البعض كمحل إلنهاء 

بعض األمور التجارية أو اإللتقاء بمسئولين يصعب اإللتقاء بهم في أماكن عملهم”.

وعن رأيه في مجلة “رمضانيات” اعتبر جمعان أن “ الفكرة جريئة وقد تكون لها األسبقية على مستوى دول الخليج، وبصفتنا نعمل في عالم النشر فإننا نرى أحيانا 
أن الفكرة تكون هي عالم النجاح، وبالنسبة لـ“رمضانيات” فإنها بدأت متواضعة في العام الماضي لكننا نراها في هذا العام مطلوبة من قبل الناس، خصوصا 
المجالس  تنعقد  حيث  المساء  في  أخرى  وسيلة  عن  يبحثون  القراء  وأصبح  استهلكت  تكون  قد  التي  اليومية  الصحافة  عن  مختلفة  وجبة  تشكل  باتت  وأنها 

الرمضانية”.

ومقارنة بين “رمضانيات” العام الماضي و“رمضانيات” العام الجاري، قال “أعتقد أنها شهدت تطورا على صعيد اإلخراج، والمقابالت الصحفية باتت أكثر دسامة، 
كما أن الشخصيات التي تتم مقابلتها باتت تعطي اهتماما أكبر للمجلة وهو األمر الذي لم يكن متوفرا في العام الماضي بسبب ظروف التأسيس، وعلى الرغم 
من كل ذلك إال أن المجلة تمكنت من تحقيق النجاح وفي فترة وجيزة جدا فيما العادة أن ذلك يبقى بحاجة لسنوات عدة، لتدخل “رمضانيات” في أكبر المجالس 

ولتصبح جزءا من منظومة المجالس الرمضانية”.

�“رمضانيات” انتشرت بقوة وجذبت عدد أكبر من المواطنين.. 
خالد جمعان:

روح التآلف والمحبة أساس المجالس الرمضانية 
البحرينية األصيلة
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مجلس عادل العسومي
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مجلس إبرهيم زينل
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مجلس سعيد الصيرفي
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          ramadanyat@aprasadvt.com :ألي إضافات أو تعديل على بيانات المجالس، الرجاء مراسلتنا على

المجالـس الرمضانيــة

ـة
ــــ
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ال
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وم
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س ا
جال
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ا

17230088 باربار  مجلس يوسف عبدالوهاب الحواج  

 مجلس سعادة الشيخ عبدالرحمن 
36744404 الرفاع الغربي  بن علي بن خليفـة آل خليفـة 

39665552 العدلية  مجلس أبناء المرحوم  أ. أحمد العمران  

36411000 عالي  مجلس أحمد محفوظ العالي 

 مجلس الشيخ عبدالرحمن بن
39662685 الجفيـر   محمد بن راشد الخليفة 

17712510 القضيبية  مجلس ابناء حسن حيدر درويش 

39645444 بالد القديم  مجلس عبد المهـدي البصري 

39666491 الديه  مجلس الحاج علي الطويل 

39660066 أبو صيبع  إبراهيم عبداهلل  لطف اهلل 

39468668 حدائق الماجد  ابناء السيد مجيد الماجد 

39454948 سـار  عبد الغني وإبراهيم جهرمي وإخوانهم 

39466688 دمستان  جعفر محمد آل ضيف 

39636364 الدراز  السيد كاظم الدرازي 

39660036 مدينة حمد  د. أحمد جاسم جمال 

39458262 بوري  الشيخ أحمـد العصفـور 

39622462 قرية القدم  ميرزا المحاري 

39400944 النعيم  الشيخ جاسم المؤمن  

مجلس الشيخ عبداهلل بن علي بن حمد آل خليفة

36411000 عالي  مجلس أحمد محفوظ العالي  

39639888 المنامة  مجلس المرحوم السيـد موسـى العلـوي  

الجفير  مجلس عائلة المديفع 

39454188 القضيبية  مجلس المرحوم علي بن يوسف فخرو 

39457300 فريق العوضية  مجلس صـالح خنجــي 

17225547 النعيم  مجلس أحمد يوسف محمود 

39645444 بالد القديم  مجلس عبد المهـدي البصري 

39424269 بالد القديم  مجلس صالح الجـالوي 

17228855 المنامة  مجلس صادق وتقي البحارنة 

39672223 الحد  مجلس المسلم 

المنامة  مجلس أبناء سيد كاظم جعفر العلوي  

39585457 بني جمرة  مجلس الحاج محمد علي منصور الغسرة 

39458262 بوري  مجلس الشيخ أحمــد العصفـور  

الرفاع  مجلس سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة 

39458476 الرفاع  مجلس الشيخ خليفة بن حمد آل خليفة 

17748404 الرفاع  مجلس سعادة خليفة الظهراني 

39644440 بالد القديم  مجلس أحمد بن سلوم 

39655795 الماحوز  مجلس عبداهلل علي كانو وإخوانه 

39656333 أم الحصم  مجلس بومجيد 

39622962 أم الحصم  مجلس ميرزا ومحمد أبناء عبدالرسول الطواش 

17742040 أم الحصم  مجلس محمد عيد بوخماس  

39652266 نعيم  مجلس سماحة سيد علوي الغريفي 

39441176 القفول  مجلس الشيخ علي العوضي  

39404770 جمعية الوفاق، القفول  مجلس الشيخ علي سلمان  

17252666 السلمانية  مجلس عـلي سيار  

39459898 شارع البديع  مجلس كاظم الهاشمي 

39604873 شارع البديع  مجلس حسن الري  

السلمانية  مجلس المرحوم عبداهلل يوسف فخرو 

17521500 سترة  مجلس سعادة دكتور محمد علي الستري 

39662685 الجفيـر  مجلس الشيخ عبدالرحمن بن محمد  بن راشد الخليفة 

39675566 عراد، مجمع 244  مجلس محمد عيسى الوزان 

39673300 عراد  مجلس عثمان محمد شريف 

39691177 شارع البديع  مجلس عبداهلل محمد جمعة 

36411000 عالي  مجلس أحمد محفوظ العالي 

39685785 المحرق  مجلس عيسى أحمد أبو الفتح  

ت
ــــ

سبـ
ال

رمضـــان أطيـــب مع دجــاج الكــوثر

هاتف: 783399 17 973+ 
فاكس: 785014 17 973+
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ا

صاحب العظمة الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة في مدرسة تدريب بابكو خالل 
عام 1950م. 

ذكريات من أيام زمان
تم إنشاء أول مدرسة نظامية في البحرين للبنين وهي  	•

مدرسة الهداية الخليفية في عام 1919م

تم بناء قصر القضيبية األول عام 1921م و أما القصر  	•
الثاني فقد تم بناؤه في عام 1953م

بدأت السفن في البحرين تتحرك بماكينات الديزل بداًل من  	•
األشرعة في عام 1923م

أول بعثة بحرينية للدراسة إلى الخارج للمرحلة الجامعية  	•
كانت في عام 1928م إلى الجامعة األمريكية في بيروت

بدأت شركة االتصاالت البريطاينة خدماتها في البحرين  	•
عام 1913م

صاحب العظمة الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة يقوم مع ضيفه ولي العهد 
األمير سعود بن عبد العزيز بجولة في مصفاة بابكو.

المغفور له صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة، يفتتح 
محطة المحرق لتزويد المياه، وفي الصورة، مدير االشغال متولى 

الثمالة، رئيس بلدية المحرق السيد عيسى الحادي، السيد اكساجوال، 
سكرتير الحكومة السيد سميث، والسيد غولت، ومساعد مدير 

األشغال السيد أحمد درويش.

صورة إلحدى جلسات المحكمة العليا في البحرين.

صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس 
الوزراء الموقر، وقت إفتتاح أول نظام إمدادات المياه في مدينة الحد، 
وبجانبه مدير إسالة المياه المرحوم حسين إبراهيم بن مطر والشيخ 

عبداهلل بن عيسى، مدير المعارف.
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ا

عملية إعداد النورة في قرية عالي

صاحب العظمة الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة والشيخ عبداهلل 
السالم الصباح أثناء زيارة القسم الداخلي لطلبة المدرسة الثانوية.

الدول األعضاء في مجلس 1958 للصحة،  برئاسة الشيخ مبارك بن حمد آل 
خليفة يقومون بزيارة لمستشفى النساء الجديد برفقة الدكتور أرسنو،  

 )من اليسار( وسكرتير المستشفى محمد رحمة، )من اليمين(.

المغفور له صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة، ولي 
العهد آنذاك، يسلم وثائق األراضي لعدد من األهالي بقرية الجسرة. 

المغفور له صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة، يفتتح المعرض 
الزراعي في عام 1963م، وفي الصورة الشيخ عبداهلل بن خالد آل خليفة، 

عبدالرحمن غلوم، عبدالعزيز الحسن، الشيخ محمد بن  عيسى آل خليفة 
والظابط عبدالكريم سلمان. 




