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السنة الرابعة

Ramadanyat

نبات قديم يعرف برائحته الطيبة

الزعتر  ..مفرح الجبال

الزعتر هو السعتر ويسمى الصعتر ،وهو
نبات مشهور من الفصيلة الشفوية
ويكثر بصفة عامة في دول حوض األبيض
المتوسط ويطلق عليه صفة مفرح الجبال
ألنه يعطر الجبال برائحته الذكية ،وله
رائحة عطرية قوية وطعمه حار مر قلي ً
ال،
وللسعتر نوعان  :بري و نوع آخر يزرع ،وتؤكد
األبحاث الطبية أهمية وفوائد الزعتر الطبية
في القضاء على الكثير من األمراض،
وذلك إلحتوائه على بعض المواد شديدة

من أرشيف الصحف البحرينية

الفاعلية والتي من شأنها عالج بعض
األمراض ،فاحتوائه على مادة الثيمول يزيد
الشهية لتناول الطعام ،والتي تعمل أيضًا
على قتل الميكروبات وتطرد الطفيليات
من المعدة ،إضافة إلى مادة الكارفكرول
وهى مسكنة ومطهرة للمعدة ومضادة
للنزيف ،إلى جانب إحتوائه على مواد
مقوية للعضالت تمنع تصلب الشرايين
وطاردة لألمالح ،ومواد مضادة لألكسدة،
كما أن تناوله يساعد على تقوية الجهاز

المناعي لدى اإلنسان ،وبالتالى الوقاية من
مرض اإليدز ،وأيضًا يساعد في عالج أمراض
الجهاز التنفسي مثل الربو والسعال
الديكس واإللتهابات الشعبية ،ويستخدم
كمضاد للسموم داخل الجسم.

رصد بكاميرته لحظات
في ذاكرة البحرين

عبداهلل محمد الخان ...
الصورة بعيون الفنان
المجالس الرمضانية

ذكريات من أيام زمان

عينه الضوئية حساسة جدًا حيال ما
تلتقط وترصد من زوايا  ..يدرس المالمح
أمامه قبل أن يحيلها إلى لقطة ..
عدسته ال تعرف حدودًا حيال أمكنة..
ووجوه تتسيده الفكرة والحس ليحيل
الصمت إلى أكثر من كلمة ورؤية  ..إنه
الفنان المصور عبداهلل محمد الخان
الذي وبعينيه رأينا صور في زمانها
الجميل ،ومع عدسته تنقلنا بين أمكنتها

ومطارحها عبر لقطات مصورة تبعث
الشوق والحنين في النفس والروح ..
عشق البحرين وأحب أهلها وشوارعها
وأزقتها ،فجال فيها برفقة كاميرته
التي لم تفارقه منذ العام 1951م وتنقل
معها من مكان لمكان يلتقط الصور
المختلفة لها مخلدًا لحظات مرت في
تاريخها فأنطبعت في ذاكرتها لوحات
لن تنسى إلى األبد...

اغتنم عروضنا السخية في هذا الشهر الكريم.
استمتع بعروضنا الخاصة في شهر رمضان الكريم و اكتشف روعة التجربة في القيادة مع جاكوار.
إنها جبارة ،رشيقة و آسرة في كل ما تقوم به .معها ستشعر باإلختالف .ستشعر بأنك مفعم بالحياة.
اشعر بها ،دعها تحركك ،و اسأل نفسك” :هل تشعر بنبض الحياة؟“
• خدمة صيانة مجانية لخمس سنوات
• ضمان المصنع لخمس سنوات أو 250ألف كلم*

ابــتــداء مـن
ً

26995

,
دينار
تمويل م�سرفي ب�سعر فائدة يبد�أ من **٪2,6

• مساعدة على الطريق لمدة خمس سنوات أو 250ألف كلم*
زوروا معرضنا اليوم لتحصلوا على فرصة قيادة سيارة جاكوار  XJفي حلبة البحرين الدولية.

? HOW A LI V E A RE YOU

*أيهما أسبق **تطبق الشروط و األحكام
التوقيت :من  8:00صباح ًا و حتى  2:00بعد الظهر و من  8:00مسا ًء و حتى  10:00مسا ًء.

JAGUAR-ME.COM

جــاكــوار البـحـرين
سترة ،هاتف17 707070 :
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فوائده الطبية ال حصر لها

الزعــتر  ..فــاتح الشهيــة
شجيرة الزعتر معمرة عطرية كثيرة الفروع
تكون كساء لألرض تعلو إلى حوالي 12
بوصة ،وأوراقها صغيرة تنبت من الساق
أزهارها وردية أو أرجوانية تزهر منتصف
الصيف ،ويكثر بصفة عامة في دول
حوض البحر األبيض المتوسط مثل سورية
وفلسطين والجبل األخضر في ليبيا ،وألنه
يعطر الجبال برائحته الزكية يطلق عليه
صفة “مفرح الجبال” ،وله رائحة عطرية
قوية وطعمه حار مر قلي ً
ال ،ومنه نوعان
هما النوع البري والنوع المزروع ،وفيه
أنواع برية وأنواع زراعية ،وهو نبات قديم
كان قدماء المصريين يحرقونه كبخور
في طقوسهم الدينية ،وهو ينمو في
معظم المناطق المعتدلة المناخ ،وأوراق
الزعتر الخضراء الصغيرة والرقيقه تضاف
إلى مختلف أنواع الطعام ،سواء كانت
خضراء أو جافة ،وتمنح األطباق مذاقا
محببا ورائحة زكية...
فوائد ال حصر لها
وتغلى عروق الزعتر المزهرة و أوراقه مع الماء و تشرب
كالشاي ،وذلك بتناول مغلي العشبة بنسبة نصف
ملعقة لكل كاس من الماء الساخن بدرجة الغليان
مع ملعقة عسل ،ويتناول المريض كأس واحد إلى
ثالثة كؤوس في اليوم الواحد لعدة أيام ،وطبخه
مع التين يفيد الربو وعسر النفس والسعال ،وإذا أخذ
مع الخل ازداد مفعوله في طرد الرياح ،وإدرار البول
والحيض ،وتنقية المعدة والكبد والصدر ،وتحسين
اللون ،والزعتر معقم ونشط وطارد للبلغم ،ويخفف
من تشنجات العضالت ،ونظرًا لخصائصة المنشطة
فإنه يحفز الجسم على أداء وظائفه بفاعلية في
مواجهة النتائج السلبية للتقدم في السن ،وهو
يقوي الجهاز المناعي في حاالت المرض ،وخاصة
األمراض المزمنة ،كما أنه يستخدم لطرد الديدان
المعوية لدى األطفال ،وللتخفيف من الغازات
وعسر الهضم و اإللتهابات المعوية ،ونقيع الزعتر
مفيد عند استعماله خارجيًا لعالج لدغات الحشرات،
ولشفاء الجروح وللتخفيف من آالم الروماتيزم ،وعرق
النسا ،ويستخدم النقيع نفسة أو خل الزعتر للتخلص
من الفطريات والحكة التي تصيب القدمين ،ويمكن
إضافة القليل من النقيع إلى ماء الحمام ،في حاالت
اإلرهاق والخمول للشعور بالنشاط والحيوية.

الزعتر والجهاز التنفسي
وأهمية نبات الزعتر وفوائده الطبية في شفاء كثير
من األمراض ،السيما ما يتعلق بالجهاز التنفسي مثل
السعال الديكي ،واإللتهابات الشعبية والربو ،وفي

هذه الحالة يعمل الزعتر على تلين المخاط الشعبي،
مما يسهل طرده للخارج ،كما يهدئ الشعب الهوائية
ويلطفها ،وإن مغلي الزعتر الممزوج بالعسل يعطي
نتائج ممتازة في حالة التهابات الشعب التنفسية.

الزعتر والجهاز المناعي
وأن احتواء نبات الزعتر على مواد شديدة تعمل على
تقوية الجهاز المناعي لدى االنسان يساعد على
استخدامه بإضافة بعض المكونات األخرى مثل
غذاء الملكات وحبة البركة والزنجبيل ،وكذلك إذا
استخدم مع الثوم وحبة البركة والعسل ،ويحتوى
على بعض المواد شديدة الفاعلية من شأنها عالج
بعض األمراض ،حيث يحتوى على مواد لها خاصية
مسكنة لأللم ومطهرة ومنشطة للدورة الدموية،
وينشط الزعتر عامة كل الوظائف المضادة للتسمم،
ويسهل إفراز العرق ،ويدر البول ،والزعتر يحتوى على
مواد راتنجية مقوية للعضالت وتمنع تصلب الشرايين،
ويعمل على توسيع الشرايين وتقوية عضالت القلب
ويعالج التهابات المسالك البولية والمثانة ويشفي
من مرض المغص الكلوي ويخفض الكوليسترول.

الزعتر فاتح للشهية
والزعتر يعمل على تنبيه المعدة وطرد الغازات ويمنع
التخمرات ويساعد على الهضم وإمتصاص المواد
الغذائية وطرد الفطريات من المعدة واألمعاء،
إلى جانب أنه يزيد الشهية لتناول الطعام ،فهو
يحتوى على مادة الثيمول التي تعمل على قتل
الميكروبات وتطرد الطفيليات من المعدة ،إضافة
لمادة الكارفكرول ،وهي مسكنة ومطهرة وطاردة
للبلغم ومضادة للنزيف واإلسهال ،أضف إلى أن
الزعتر ملطف لألغذية ،وإذا وضع مع الخل لطف
اللحوم وأكسبها طعما لذيدا ،وهو طارد للديدان،
فقد أثبتت التجارب العلمية أن زيت الزعتر يقتل االميبا
المسببة للدوسنتاريا في فترة قصيرة ،ويبيد جراثيم
القولون ،وهو يزيد في وزن الجسم ألنه يساعد على
الهضم وإمتصاص المواد الدهنية.

مفيد لألسنان والذاكرة
ويحتوى الزعتر أيضا على مواد مضادة لألكسدة ،مما
يمكن االستفادة منه بإضافة زيت الزعتر إلى المواد
الغذائية المعلبة ،كما تؤكد الدراسات على أهمية
تناول الزعتر كسندويش مع زيت الزيتون صباحا وقبل
الذهاب إلى المدرسة لالعتقاد بأن الزعتر منبه للذاكرة
ويساعد الطالب على سرعة استرجاع المعلومات
المختزنة وسهولة االستيعاب ،عالوة على أن الزعتر
يعتبر منشطا ممتازا لجلد الرأس ويمنع تساقط
الشعر ويكثفه وينشطه ،ومضغه ينفع في وجع
األسنان والتهابات اللثة خاصة اذا طبخ مع القرنفل
في الماء ،ثم ينصح بالتمضمض به بعد أن يبرد ،كما
أنه يقي األسنان من التسوس ،وخاصة إذا مضغ وهو
أخضر غض ،كذلك يعد نبات الزعتر عامل مهم في
معالجة التهابات الحلق والحنجرة والقصبة الهوائية

ويعمل على تنبيه األغشية المخاطية الموجودة في
الفم ويقويها ،و يدخل السعتر في معاجين األسنان
فهو يطهر الفم ومضغه يسكن آالم االسنان.

فوائد زيت الزعتر
وتوصل باحثون إلى أن زيت الزعتر يعد من بين 6
زيوت أساسية أثبتت قدرتها على التخلص من
اإللتهابات ،وأن الزيوت المستخلصة من الورد والبصل
واألوكاليبتوس والشمرة والبرغموت تساعد مثل
زيت الزعتر تماما في القضاء على أنزيم “سي أو
إكس  ”2الذي يتسبب في اإللتهابات واآلالم ،كما
أشارت الدراسات إلى أن التأثيرات المضادة لإللتهابات
الموجودة في هذه األنواع من الزيوت الستة ،والتي
يمكن مقارنة تأثيراتها مع تأثير مادة “ريزفيتارول”
في العنب األحمر تنجم عن مادة “كارفاكرول”
الكيميائية ،وقد أخضعت األبحاث الطبية أنواع كثيرة
من الزيوت الموجودة باألسواق لالختبارات لتكتشف
أن  6زيوت منها مفيدة في القضاء على األنزيم
المسبب لإللتهابات ،ففيما كانت فعالية  5منها نحو
 25بالمائة تبين أن فعالية زيت الزعتر في التخلص من
اإللتهابات المست  75بالمائة لترتفع إلى  80بالمائة
بعد استخراج “الكارفاكول” واستخدامه في العالج
بشكل منفرد.

استعماالت خارجية
ويوصى باستعمال الصعتر كلما دعت الحاجة إلى
تنظيف وتطهير الجروح ،والقروح ،والمهبل في
حال الظهور السيالن األبيض ،ويستعمل الزعتر أيضا
كدواء خارجي ،فهو يريح األعصاب المرهقة ،وإذا
ما أخذ المرء حماما معطرا من مغلي قوي للزعتر
كانت له فائدة كبيرة ،كما أن األطفال المصابين
بالكساح يجدون فيه مقويا ناجحا ،وهو شديد
الفاعلية باعتباره مهدئا لآلالم الروماتزمية ،والنقرس،
والتهاب المفاصل ،وهو يتيح تحضير مغاطس
مقوية تكثر التوصية باستعمالها لألطفال الهزلى،
وإضافة  50غراما من السعتر إلى أربعة ليترات من
الماء واالغتسال بها يزيل التعب العام ،ويخفف آالم
الروماتيزم والمفاصل.
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ورث حب الكاميرا من والده

عبداهلل محمد الخان  ...معجم الصورة البحرينية
في مدينة المحرق التي أعتادت أن تفتح
أبوابها ونوافذها على كل جديد ،ولد
الفنان المصور الفوتوغرافي عبداهلل محمد
الخان في فريق البنعلي ،في بيت من
بيوت المحرق القديمة والصغيرة الحجم
والذي ال تتعدى مرافقه غرفة واحدة
يشاركها حمام العائلة ،في فترة لم تدخل
الكهرباء في البيت بعد ،ولم يعرف المياه،
في هذا البيت رأى عبداهلل الدنيا في شهر
أغسطس من عام 1937م ،من أب بسيط من
محبي بالد الهند والذي أعتاد على زيارتها
والمكوث فيها ،ومن خالل هذه العالقة
بينه وبين الهند وعجائبها وغرائبها تعرف
األب على مادة فضتها المائعة وتركيبها
الكيماوي ،هذه الكيمياء التي أفتتن بها
وبالفضة التي تدخل في صناعة المرايا
وكذلك بالتصوير الفوتوغرافي...
المصور خان
في تلك الفترة ،كانت البالد تحت الحماية البريطانية ،لذا
تعرف الجنود البريطانيون على المصور محمد الخان
فأخذوا يرتادون بيته ليقوم بتصويرهم وتحميض
وطباعة أفالمهم ،مما حسن من دخله المادي،
وما عرفت قيادة الجيش بأن المحرقي محمد الخان
يعمل في الصورة حتى أخذت ترسل له مجموعة من
األفالم ليقوم بتحميضها وطبعها ،كما عرف بذلك
السير جيمس بلجريف مستشار حكومة البحرين ،بعد
أن وصل إليه خبر مغلوط مفاده أن مواطنًا محرقيًا
يقوم بجر الخمر ،حيث داهمت الشرطة البيت الصغير
في إحدى أمسيات األيام الغابرة ،يتقدمهم بلجريف
وضابط آخر ،وإذا بهم يكتشفون أن المواطن المحرقي
المسكون بفن التصوير الفوتوغرافي يقوم بعملية
تنقية المياه التي يستعملها للتحميض والطباعة من
الشوائب واألمالح ،ألن مياه البحرين العادية ال تذوب
فيها المواد الكيميائية لكونها غير نقية ،إال أن هذه
التجربة القاسية كانت خير وبركة على محمد الخان
حيث تعرف عليه المستشار وطلب منه زيارته في
اليوم التالي في مكتبه ويعرض عليه التعاون لحل
مشكلة تصوير المساجين وذلك ليقوم بتحميض
وطباعة صورهم بد ً
ال من إرسالها إلى العراق مما عزز
دخل األسرة.

تحميض وطبع
ولقد كون محمد الخان فريق عمل متكامل من
أفراد أسرته ألداء مهمة تحميض وطبع الصور حيث
أسند إلى زوجته وأم عياله مسئولية لصق الصور بعد
طباعتها على صفائح معدنية ،ثم تقوم بعرضها في
الشمس لتجف مع مهمة حساب فترة التحميض ،أما
أخوها ،خال أوالده محمد شفيع فقد أسند إليه عملية

كانت عائلة الخان تتكون من الوالد محمد واألم
وخمسة أبناء ألصقهم بأبيه عبداهلل الساعد األيمن
للوالد في تحميض وطبع الصور مما أدخله عالم
التصوير الفوتوغرافي مبكرًا ،حيث ما أن يعود من
المدرسة حتى يشمر عن ساعديه لمساعدة أبيه في
تحميض األفالم وتجفيف الصور كان اإلبن عبداهلل مع
أبيه محمد منذ مرحلة المدرسة اإلبتدائية وإلى مرحلة
المدرسة الثانوية التي أفتتحت فيها اإلدارة المدرسية
أول نادٍ للتصوير الفوتوغرافي الذي كان أنشط عضو
فيه الطالب عبدااهلل الخان مستفيدًا من خبرته التي
أكتسبها من خالل عمله في التصوير الفوتوغرافي
مع أبيه ،وكذلك نبوغه في مادة الكيمياء التي يدرسها
ضمن المواد التعليمية.

مؤسسة الهالل المصرية إلى البحرين برئاسة األستاذ
فكري أباظة وخالل زيارة الوفد إلى إلحاكم المغفور
له الشيخ سلمان بن حمد قام الطالب عبداهلل الخان
بعمليات تصوير اللقاء في قصر القضيبية حيث كان
الحاكم وأنجاله المغفور له الشيخ عيسى بن سلمان
آل خليفة وصاحب السمو الملكي األمير خليفة بن
سلمان آل خليفة و المغفور له األمير محمد بن سلمان
آل خليفة هناك سأل رئيس الوفد الزائر فكري أباظة
الشيخ سلمان عن جنسية المصور هل هو فلسطيني
فرد عليه المغفور له الشيخ سلمان ،قائ ً
ال “نحن نعتمد
على عيالنا” هذه العبارة أثلجت صدر الطالب عبداهلل
وشعرته بأهميته ومكانته بفضل هوايته للتصوير ،إال
أنه بعد تخرجه توجه لدراسة الطب في خارج البالد
يشجعه زميله في الدراسة عبداهلل عبدالرحمن
الباكر مما دفعه للسفر إلى مصر وقابل أنور السادات
رئيس المؤتمر اإلسالمي الذي قال له“ :ليس لدينا منح
لدرسة الطب ،وال بعثات ،ولكن هناك فرصة واحدة لك
هي أن تدرس في جامعة األزهر مما أصابه باإلحباط
والقنوط حيث لم يستطع مواصلة الدراسة في األزهر
فأنسحب ،ثم كتب إلى فيصل ملك العراق حول رغبته
في دراسة الطب فجاءه الرد من وزير التربية العراقي
الدوري يفيد أن جاللة الملك فيصل يرحب بك كطالب
طب شرط إحضار خطاب عدم ممانعة من حكومتك،
فلما عاد إلى وطنه للحصول على هذا الخطاب عجر
عن توفيره.

بين الطب والتصوير

العمل الحكومي

وكانت في تلك السنين أمنية كل طالب وطالبة هي
دراسة الطب حتى لو كان يهوى الفن التشكيلي أو
الموسيقى أو الغناء ،كما كان حال الفنان الكبير عبداهلل
المحرقي وفنان التصوير الفوتوغرافي كعبداهلل الخان
وغيرهما ،ولكن في عام 1954م وخالل زيارة وفد من

وبعدما ترك المواطن عبداهلل خان بصماته الواضحة
على قسم التصوير التابع لشركة بابكو من خالل عمله
معها تسهي ً
ال للباحث عن الصورة ،وذلك ردًا لجميل
بابكو عليه .إال أن طموح الفنان عبداهلل خان كان أكبر
من أن يكون مسئو ً
ال عن قسم التصوير في بابكو

التحميض ،كما أسند إلى ابنه عبداهلل الخان ذلك
الفنان الفتوغرافي الكبير عملية تثبيت الصور وهكذا
بدأت أهمية التصوير تتضح شيئًا فشيئًا على المستوى
الرسمي والشعبي وأصبحت من الهوايات لدى بعض
الناس ،مما دفع بالمواطن الفنان الفوتوغرافي إلى
اعتماد مراكز معروفة في المنامة والمحرق مثل
متجر أشرف ومتجر جشنمال تجمع من خاللها األفالم
المراد تحميضها وطبعها ثم يقوم هو باستالمها أو
يرسل من يستلمها ليقوم بدوره بتحميضها وطباعتها
وإعادتها إلى أصحابها.

وراثة المهنة
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والذي الحق فيما بعد بالعالقات العامة ،لذا اختمرت
فكرة فتح مؤسسة قائمة بذاتها للتصوير والتحميض
والطباعة والتي بدأت منذ عام 1969م ،حيث كانت البالد
تسعى لنيل استقاللها وشركة بابكو التي يعمل بها
تسعى إلى ترشيد نفقاتها حتى قررت بعد فترة إغالق
قسم التصوير الصناعي وكان الفنان عبداهلل خان من
ضمن مهامه التنسيق مع السير بلجريف مستشار
حكومة البحرين آنذاك وقبل أن يرحل من البالد عام
1957م ويحل محله األستاذ حسين منديل الذي أسند
إليه إدارة إذاعة البحرين وهي في بدايتها وكذلك
المطبوعات الحكومية ،كما إنضم إليه الشيخ محمد
بن مبارك آل خليفة العائد إلى بلده من لندن بعد أن
أكمل دراسته حيث تعاون األثنان على تنظيم مكتب
العالقات العامة الحكومي ثم تم استدعاء عبداهلل
ال فعا ً
الخان ليكون عام ً
ال في هذا المكتب ،فكان الخان
يعمل في عمله الرسمي في بابكو وعمله الجزئي
في الحكومة ،كما تم توظيف مصور فوتوغرافي
في مكتب العالقات العامة وهو عبدالرزاق خان،
وفي عام 1970م اضطر عبداهلل الخان إلى ترك بابكو
والعمل رسميًا في مكتب اإلعالم الحكومي حيث
البالد مقدمة على نقلة قوية وهي االستقالل وإقامة
عالقات مع دول العالم وفتح سفارات وقنصليات
وقدوم شركات وبنوك ومؤسسات استثمارية وخالل
العمل الكثير استعان بصديقه خليفة شاهين الذي
مر بنفس األدوار العملية والمهنية التي مر بها صديقه
عبداهلل الخان.

انطالق “الصقر”
وشاهد عبداهلل الخان صديقه خليفة شاهين يتحدث
مع رجل سعودي من أجل إنشاء شركة تصوير ،إال
أن األمور سارت على غير ذلك ،حيث استبعد التاجر
السعودي من الشراكة وحل محله عبداهلل الخان،
أما التاجر السعودي فقد أسس شركة أخرى،

وهكذا كانت شركة الصقر للتصوير الفوتوغرافي
والسينمائي ،وهكذا ولدت مؤسسة الصقر عام 1971م،
حيث أعطت الحكومة المؤسسين عمارة صغيرة
بتسهيالت من األستاذ جواد العريض ودعمًا لمؤسسة
الصقر الجديدة منحتها بابكو ثقتها وأسندت إليها
إنجاز مواضيعها ذات العالقة بالتصوير الفوتوغرافي
وتم فتح فروع لها في أنحاء البحرين ،وخصوصًا بعد
أن توافرت في أعمالها مواصفات الجودة لقد كانت
بداية المؤسسة صعبة حيث كان المؤسس عبداهلل
الخان هو مصور ويقوم بمهام المحاسب والسائق
والمراسل والمنظف وكل شيء يتطلبه العمل،
وكذلك صديقه وشريكه خليفة شاهين ،أما الموظفة
اإلنجليزية فكانت مهامها تسجيل المهام واإلنجازات
اليومية ،ثم حصلت المؤسسة على جائزة الجودة في
التصوير من إسبانيا ،هذه الجائزة قدمها الشريكان
عبداهلل الخان وخليفة شاهين إلى المغفور له الشيخ
عيسى بن سلمان آل خليفة حاكم البحرين حينها،
فأمر لهما بأرض لبناء مبنى رئيسي لمؤسستهما
يقع في مدينة عيسى إضافة إلى إنشاء عشرة فروع
للشركة ،كانت تحمض وتطبع حوالي  500فيلم في
اليوم كما فتحت مؤسسة الصقر فروعًا لها في دول
الخليج العربية.

التصوير الرقمي
يعتقد الفنان المصور الفوتوغرافي عبداهلل الخان أن
نظرة الناس إلى المصور ومهنته غير حضارية ،وغير
راقية ،بل هي دونية ،ويشبه نظرة الناس إلى المصور
بنادل المقهى أو المطعم ،ويستدل على ذلك رفضه
عندما تقدم للزواج من إحدى قريباته رغم قدرته
المالية ووضعه الجيد ،مما دفعه إلى إبعاد أبنائه على
احتراف التصوير وجعله مصدر رزقهم ،مع اعتزازه
وتقديره للتصوير مهنة وهواية ،لقد كان التصوير
في اعتقاد عبداهلل الخان في السابق فنًا عندما يتم

بواسطة الكاميرا اليدوية ،واليوم أصبح صناعة بال روح
من خالل تقنية التصوير الرقمي ديجيتال ،حيث كما
حدث للخطوط العربية كالرقعة والنسخ والديواني
والملكي والثلث ،حيث فقد روحه ولمساته الفنية بعد
أن أدخل في الحاسب اآللي وهذا ما حدث للصورة التي
فقدت لمساتها الفنية وروحها النابضة بالحياة ،لهذا
فإن الفنان عبداهلل الخان ال يثق باآللة والدوائر اإللكترونية
ألن ذلك يخذله وهو يفضل مقولة “المصور خلف
الكاميرا وليس مقولة الكاميرا أمام المصور” أي هو
الذي يجب أن يوجهها وليس العكس ،لذا ما أن ظهرت
الكاميرا الفورية التي تعرف بالبلوريد حتى قال كما قال
غيره “التصوير انتهى”.

صورة وذكرى
ولقد كان الفنان المصور عبداهلل الخان يعكس نبض
الحياة ،حياة الناس وأنشطتهم ومناظر البالد ومعالمها
من خالل معشوقته الكاميرا ،ألن الصورة في نظره هي
شهادة إثبات وتخليد لما يدور حولنا ولها وطء قوي
على اآلخرين ،وهي تكشف بأمانة وشفافية المخبوء،
ولهذا فهو يثق بالصور التي إلتقطها ومن تلك الصور
العزيزة على نفس الفنان عبداهلل الخان ولها مكانة
خاصة صورة لرجل إيراني قصير القامة عرف باسم
“چيل مرد” كان يدور على أحياء المحرق وينادي “من
عنده بيض” فيشتريه ويضعه في سلة خاصة يحملها
معه ثم يبيعه جملة على معسكر الجيش البريطاني
في المحرق والمعروف باسم “آر إيف” ،ومن الصور النادرة
أنه في عام 1957م ،التقط صورًا لحريق شب في بيوت
منطقة أطلق عليها لبنان ،وهي بيوت شيدت من سعف
النخيل وجذوعها ،وكانت النار قد إلتهمت الحي بأكمله
وقام بتحميض الفيلم واحتفظ بالصور السلبية دون
طباعة الصور ولما حمض الصور كانت رائعة من حيث
اإلجادة في تصوير الحريق ،ومن الصورة الحية أيضًا
التي يعتز بها عبداهلل الخان والتي هي أقرب إلى كونها
خطت بريشة فنان “صورة لدكان الحواج أي بائع األدوية
الشعبية” بالمنامة إلتقطها عام 1958م ،وصورة أيضًا
لألم جان تلك المرأة التي ولدت العديد من نساء المحرق،
هذه المرأة التي كانت تحمل حقيبتها التي تحتوي على
معداتها الطبية وهي ممرضة مرخصة من وزارة الصحة
وقابلة ماهرة وذات شهرة عالية وعندما تقاعدت من
وزارة الصحة واصلت عملها على المستوى األهلي وقد
توفيت يرحمها اهلل ويحسن إليها عام 1991م.

اﺳﺘﺜﻤﺮ أﻣﻮاﻟﻚ واﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺻﺔ

ﻟﻠﻔﻮز ﺑﻤﺒﻠﻎ  500,000دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ.

اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻣﺘﺎﺣﺔ أﻣﺎﻣﻚ ﻟﻠﻔﻮز ﺧﻼل ﻋﻴﺪ
اﻟﻔﻄﺮ اﻟﻤﺒﺎرك.
ﻛﻠﻤﺎ زادت اﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﻚ ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻴﺎدي ﻟﻠﺘﻮﻓﻴﺮ ﻛﻠﻤﺎ زادت
ﻓﺮﺻﻚ ﻓﻲ اﻟﻔﻮز ﺑﺠﻮاﺋﺰ ﺗﺼﻞ اﻟﻰ  1,690,000دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ.

ﻣﻊ اﻃﻴﺐ أﻣﻨﻴﺎﺗﻨﺎ ﻟﻚ ﺑﻌﻴﺪ ﺳﻌﻴﺪ ﻣﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻴﺎدي ﻟﻠﺘﻮﻓﻴﺮ.
ﻃﺒﻘ� ﻟﻠﺸﺮوط وا�ﺣﻜﺎمBMIBANK/RET/AYD/24-07-12 MOIC/PC2137/2012 .

ﺑﺎدر ﺑﻔﺘﺢ ﺣﺴﺎب ﻋﻴﺎدي ﻟﻠﺘﻮﻓﻴﺮ اﻟﻴﻮم!

ﻣﺴـﺠـﻞ وﻣﺮﺧـﺺ ﻛﺒـﻨﻚ ﺗﺠـﺰﺋـﺔ ﻣـﻦ ﻗـﺒﻞ ﻣﺼـﺮف اﻟﺒﺤــﺮﻳﻦ اﻟﻤــﺮﻛـﺰي.

ﺗﻢ ﺗﻤﺪﻳﺪ
اﻟﻤﻮﻋﺪ ﻟﻐﺎﻳﺔ

 15أﻏﺴﻄﺲ

17 508080 | bmibank.com.bh
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من أرشيف الصحف البحرينية
ذكريات الصحافة البحرينية عامرة بالدرر والآللئ النفيسة والثمينة  ..تكشف عن كنوز مقاالتها وعناوينها
وقصصها “رمضانيات” حتى تسترشد األجيال الحالية بحكمتها وما طرحته من دروس وعبر وتجارب هائلة ونادرة...
مقاالت وقصص – لم يعاد نشرها من قبل  -قد تراها بسيطة وموجزة للوهلة األولى ،ولكنها كانت مثار جدل
ونقاشات طويلة بين األهالي وداخل كافة أرجاء بيوتهم ومنازلهم  ..ذكريات جميلة عايشها الكثيرون من أبناء
تلك الفترات الجميلة الماضية ويشعرون بصدمة قراءتها اآلن ،وكأنهم يقرؤونها للمرة األولى ..

7شوال  1359الموافق  7نوفمبر 1940

 15رمضان  1359ه الموافق  17أكتوبر  1940م

المهرجان العظيم بافتتاح دار اإلذاعة الالسلكية في البحرين

بشرى لقاصدي البيت الحرام  ..تخفيض  25بالمئة من
كل الرسوم  100..روبية إلى مكة فقط!!

ما وافت الساعة الثانية بعد الظهر من يوم األثنين الماضي حتى غص البهو الكبير في القصر الملكي
بالوافدين ،من المدعوين أجانب ووطنيين ،وكان صاحب العظمة موالنا الشيخ حمد في صدر المجلس يحيط
به أفراد العائلة الكريمة وكانت الموسيقى تصرح بأنغامها الشجية.

خدمة لإلسالم وسيما لصالح العروبة ونظرًا إلى ما
قد يداخل بعض الحجاج من الحذر من عبور البحر
األحمر (وان كان حذرًا ال يستند على أساس ألن
السيادة هناك لألسطول البريطاني والبحر األحمر
آمن مطمئن) بناء على ذلك كله اعتزمنا كتابة مقال
شامل مستوف ونشره في الخليج والهند ،مبينين
ما ينال الحجاج من الراحة واالطمئنان ،واالقتصاد
في النفقة .فيما لو قصدوا األراضي المقدسة عن
طريق الخليج العربي.
وحرصًا على أن يكون بياننا دقيقًا ال نقص فيه،
تقدمنا إلى آل القصيبي الكرام نسئلهم تزويدنا بما
لديهم من المعلومات فكانوا كعادتهم الخيار
المحسنين ووعدونا بما طلبنا ،ويظهر أنهم ابرقوا
بالمسألة إلى ديوان صاحب الجاللة الملك عبدالعزيز
فكان ذلك سببًا لتيسير األمور واثالج الصدور.

وفي تمام الساعة  2,23اذن باالفتتاح الذي استل بآي من الذكر الحكيم ثم بخطاب صاحب العظمة ،وقد
تاله أخوه صاحب السمو الشيخ عبداهلل بن عيسى آل خليفة ثم تليت كلمة صاحب العظمة سلطان مسقط
وأعقب ذلك نشيد مسقط الوطني .وتليت بعد ذلك رسالة من صاحب العظمة الشيخ أحمد آل جابر الصباح
أمير الكويت ،وبعدها عزف نشيد الكويت الوطني ،وختم االحتفال بقصيدة عصماء لألستاذ إبراهيم العريض
سننشرها في العدد القادم .وقد كان السرور يعلو وجوه جميع الحاضرين وال شك أنه كان كذلك على وجوه
المنصتين ألجهزة الراديو في البحرين وخارجها ،ابتهاجًا بهذه المؤسسة الجليلة ،التي نرجو أن تكون مصدر
افادة ،وتثقيف .وال يفوتنا أن ننهي القائمين بأمر اإلذاعة على نجاحهم العظيم ومما يجدر ذكره والتنويه به
هو ما لدائرة الالسلكي من الفضل العظيم في تسهيل إنشاء هذه اإلذاعة هذا وقد وصلت برقيات التهاني
بنجاح من مسقط والكويت وعدن وغيرها.

هنا البحرين
في امكاننا اليوم أن نزف أطيب البشر للشعوب
العربية القاطنة في هذه الجهات من العالم،
بقرب افتتاح المحطة الالسلكية لالذاعة العربية
في البحرين .فقد تقرر افتتاحها رسميًا بحضور
صاحب العظمة الشيخ حمد يوم األثنين  4نوفمبر
القادم (  3شوال) في احتفال كبير يقام في (بناية
محاكم البحرين)
وستذيع المحطة برنامجها يوميًا ابتداء من
الساعة  2,23افرنجي بعد الظهر.
فجريدة البحرين تقدم تهانيها لألهلين .كما تعلن
اعجابها بمساعي القائمين بأمر هذه المحطة
لمجهوداتهم الموفقة التي تكللت بالنجاح.
بالتعاون مع إدارة المكتبة الوطنية بمركز عيسى الثقافي

فقد ورد الجواب من الحكومة السعودية بحمل
خالصة أمر ملكي كريم بتخفيض  25بالمئة
من الرسوم والعوائد واألجور التي تحتوي عليها
التعريفة ،وأن تكون أجرة الحاج الواحد من رأس
تنورة – الخبر – إلى مكة  100روبية فقط.
هذه فرصة ثمينة يجب أن يغتنمها كل راغب في
زيارة األماكن المقدسة والمسافة من شواطيء
الخليج إلى مكة المكرمة أربعة أيام فقط في
السيارات التي أعدتها الشركة العربية وهي متيسرة
في كل حين وآن ،ويكفي ليعرف اإلنسان قوة هذه
الشركة المؤلفة من عدة شركات كانت منفصلة،
ان يعلم أن لديها من السيارات االحتياطية فقط ما
يزيد على  400سيارة.
 100روبية إلى بيت اهلل الحرام هذه منة تذكر فتشكر
لصاحب الجاللة وحكومته هذه السنة التي ظن
أنها ستكون صعبة السبل إلى الحجاز أصبحت أيسر
السنين وأقلها نفقة!!
واألطعمة في المملكة السعودية متوفرة بكثرة
ال يضاهيها إال توفر األمن والسالم عالوة على كل
تقدم فقد علمنا بأن دائرة آل القصيبي في البحرين
ستبذل كل مساعدة وتسهيل ،ألي حاج يقصد
الحجاز عن طريق راس تنورة – الخبر.
هذا هو الطريق الذي نعتقد أنه يالئم حجاج الهند
وغيرها من بالد الشرق وحجاج الخليج.
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مجلس أحمد مبارك النعيمي
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ذكريات من أيـام زمان
• تم إنشاء دائرة أموال القاصرين عام 1938م
• تم افتتاح مدرسة للبنين في الرفاع الشرقي عام 1936م
• تم افتتاح مدرسة للبنين في الرفاع الغربي عام 1948م
• تم تشكيل أول مجلس بلدي في المدينة عام 1952م
• قامت هيئة اإلذاعة البريطانية باالستفتاء اإلذاعي في
البحرين عام 1957م لمعرفة وجهة البرامج المحببة لدى
مستمعي هذه اإلذاعة
• بدأت التوعية المرورية في البحرين عام 1952م
• استنادًا إلى التقرير السنوي الصادر عام 1957م ،بلغ عدد
السيارات في البحرين ما يقارب  5200سيارة فقط

المغفور له صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة يفتتح
مصنع الحليب في الستينات

المغفور له صاحب العظمة الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة وبجانبه
الشيخ عبد اهلل بن عيسى آل خليفة والشيخ محمد بن عيسى آل خليفة
رحمهما اهلل في قصر الرفاع في األربعينات

وصول المغفور له صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة قادمًا
من إحدى زياراته لبريطانيا في الستينات

بلدية المنامة تشارك احتفاالت البالد بعيد جلوس المغفور له صاحب
العظمة الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة في الثالثينات
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صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر في
إحدى زياراته إلذاعة البحرين ويرى في الصورة المرحوم إبراهيم كانو والمستشار
محمد المطوع والسيد عبد الرحمن عبد اهلل والسيد خليل الذوادي

المغفور له الشيخ عبد اهلل بن عيسى آل خليفة يغادر قصر الرفاع بعد
مشاركته في إحدى المناسبات الوطنية

أفراد من الشرطة خالل أحدى االستعراضات الوطنية

السوق المسقف في أوائل األربعينات

شارع البديع في الستينات

أحد شوارع المنامة في أوائل السبعينات
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حساب المرابحة المقدمة

حساب الثابت للمرابحات

أرباحك قبل رأس مالك

ثابت على أرباحي الشهرية

3.5%

@KHCBonline

4.0%

Khaleeji Commercial Bank

www.khcbonline.com

مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كمصرف إسالمي (قطاع التجزئة)

رمضان...
شهر يقربنا
دومًا يجمعنا

اسعد أحبائك بأعذب االدعية الدينية على رنة نقالك مع خدمة رنة

اشترك في رنة واحصل على اشتراك مجاني لمدة شهر .أرسل ((تسجيل)) إلى .94999
لجعل دعاء ((اللهم إنا نسألك الفردوس)) للمعيقلي رنة أرسل  4913إلى . 94999
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