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السنة الرابعة

Ramadanyat

أقدم النباتات على األرض

القمح  ..الحبة الذهبية
القمح هو المصدر الرئيسي لصنع الخبز
في كل أنحاء الدنيا ،لذا فقد شغل اإلنسان
قديما وحديثًا بأمر زراعته وبإجادتها
والتوسع فيها ،وأجود أنواع القمح هو
القمح الذهبي اللون الكبير الحبة يليه
األبيض ،وأردأ أنواعه ذو الحبة السوداء،
والقمح غذاء جيد لإلنسان يجدد الدماء في
الجسم ويعطيه ما يحتاجه من سعرات
حرارية وفيتامينات ومعادن ،ويستخدم
في عالج الكلف وإعادة النضارة إلى البشرة
ألنه يحتوي على كثير من فيتامين أ وأيضًا
يحتوي على فيتامينات ب ،1ب ،2ب ،6ب ،12هـ

من أرشيف الصحف البحرينية

ويحتوي على حديد وفسفور وبوتاسيوم
ومغنيزيوم وكالسيوم إذا طبخ القمح
بالسمن والعسل فإنه يعالج النحافة
ويقوي البدن ،ومزيج القمح مع الحلبة
يحلل األورام الصلبة في الجسم ،وإذا
أكلت سنابل القمح فإنها تنظف المجاري
البولية وتدر البول وتنقي الدم وتفتت
الحصى .وإذا طبخ القمح باللبن والعسل
والمكسرات فإنه يصبح مقويًا للطاقة
الجنسية .والخبز األسمر المشتمل على
النخالة يعتبر المغذي الحقيقي واألنفع
لصحة اإلنسان.

مؤسس جمعية البحرين
الخيرية عام 1979م

إبراهيم حسن كمال ..
خزانة الخير والعطاء

المجالس الرمضانية

ذكريات من أيام زمان

إبراهيم حسن كمال واحدًا من الرواد القالئل الذين يحملون في قلوبهم الهم
اإلجتماعي والوطني ،إضافة إلى حبهم وإهتمامهم بقضايا الناس والمجتمع ،كان
رحمه اهلل -وهو من مواليد مدينة المحرق عام 1915م ومن سكنة محطة السياراتالقديمة شخصية إجتماعية محبوبة ،واحد من الرواد البارزين في العمل اإلجتماعي
والتطوعي في البحرين وخارجها ،وله الكثير من المآثر الطيبة ،وأعمال البر واإلحسان،
كما أنه أحد مؤسسي “مجلة صوت البحرين” من العام 1950م حتى العام 1954م ،ثم
أصدر مجلة “المجتمع الجديد” من العام  1970م حتى عام  ،1973ثم أصدر مجلة “البحرين
الخيرية” في العام 1983م وترأسها حتى وفاته ،كذلك فهو مؤسس جمعية البحرين
الخيرية عام 1979م والتي تعد واحدة من أكثر الجمعيات نشاطًا في المملكة ،والتي
تعمل على تقديم الدعم والمساعدة لألسر المحتاجة والمعوزة بالمملكة ...

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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نبات نزل من الجنة

القمــح ..سيــد الحبــوب
يعد نبات القمح من أقدم ما عرفه اإلنسان ،يعود تاريخه ومعرفته إلى العصر الحجري،
ووجدت نقوشه ورسمه في اآلثار الكثيرة مما ُيظهر مكانته التي كانت بمقام التوقير
والتقديس ،وتذكر األديان بأن القمح من نبات الجنة نزل إلى األرض ،قد يكون موطنه األصلي
ما بين الشام “فلسطين ،األردن ،سوريا ،لبنان” ،واليونان ،وهنالك عدة أنواع من القمح وهو
يزرع في جميع أنحاء العالم ،ويتألف القمح من عدة طبقات ،الطبقة الخارجية األولى هي
النخالة  %9من وزن القمح ،تليها قشرة رقيقة سمراء  %3من وزن الحبة ،وهي تحتوي البروتين،
والطبقة الثالثة ،وهي عبارة عن نشاء وهي بيضاء  %85من وزن القمح ،ويقبع في أحد قطبي
القمحة “الرشيم” ،وهو يحتوي على الجنين الذي ينمو منه القمح الجديد ،ويؤلف  %4من
وزن القمح ،ويتألف خبز النخالة من مطحون جميع طبقات القمح ،ويتألف الخبز األسمر من
الطبقة الداخلية النشوية البيضاء مع القشرة الرقيقة السمراء ،ويتألف الخبز األبيض من
الرشيم أو جنين القمح ،هو أغنى أجزائه بالفيتامينات والمعادن ،وكلما دخلنا إلى الداخل
كانت أقل غنى بالفيتامينات والمعادن ،والطبقة الداخلية نشوية بأكثرها.
نخالة القمح الثمينة
وأثبت الطب الحديث وجود عالقة بين نقص النخالة
في الطعام ،وكذلك نقص األلياف في الخضراوات
والفواكه،وبينمجموعةمنأمراضالقنواتالهضمية
التي تصيب اإلنسان ،والتي من أهمها اإلمساك
المزمن والنزيف الدموي المعوي وانسداد األمعاء،
بل لقد اكتشفوا أن للنخالة وما تحتويه من مواد
ضرورية للجسم كالكالسيوم واليود والسليكون
والبوتاسيوم والصوديوم والمغنيزيوم دورا كبيرا
في إحتواء مرض سرطان األمعاء ومصاحبته بأمان
إلى خارج الجسم مع الفضالت ،والنخالة تعالج أيضا
الحموضة إذا نقعت بماء من المساء حتى الصباح
ثم شربت ،والكالسيوم المتوافر بها يبني العظام
واليود يعدل من عمل الغدة الدرقية ويضفي على
آكله سكينة وهدوء والسليكون يقوي الشعر
ويزيده لمعانا ،ومن السهل الحصول على الفائدة
المنشودة من نخالة القمح الثمينة بإضافة عدة
جرامات من مسحوقها إلى الطعام في كل وجبة
وهذه الكمية البسيطة تعطي نتائج مفيدة جدا في
حاالت عسر الهضم والمغص ،ويمكن تناولها للكبار
والصغار على السواء ،كما أنها تعتبر تابال من التوابل
التي تعطي للطعام نكهة طيبة ،وقد ثبت علميا أن
تناول خبز القمح مع نخالته يقوي األعصاب ويزيد من
النشاط بشكل عام ومن أصدق ما وصفت به حبة
القمح بقشرتها أنها“البيضة النباتية” ،وذلك ألنها
تحتوي على أكثر العناصر الفعالة والضرورية للغذاء
وبناء الجسم.

القمح ومكافحة األورام
وكشف باحثون في جامعة كنساس األميركية
عن وجود عنصر طبيعي نشط في الحنطة أو
حبوب القمح الكاملة يملك القدرة على قتل خاليا
السرطان من خالل خصائصه المضادة لألكسدة
والقاتلة لألورام السرطانية ،وأوضح هؤالء الباحثون
أن هذا العنصر الذي يعرف باسم “أورثوفينول”
يتوافر فقط في منتجات القمح الكاملة بينما يندر

وجوده في المنتجات المعالجة أو المصفاة كالخبز
األبيض إضافة إلى وجود عدد من المركبات الفعالة
في التصدي لألمراض ،والحظ العلماء بعد إطعام
مجموعة من الفئران أغذية معينة من القمح ذات
محتوى عال أو منخفض من عنصر “أورثوفينول” إن
حجم األورام السرطانية تقلصت بصورة ملحوظة
وانخفض عددها بنسبة  60%عند الحيوانات التي
تغذت على وجبات صحية غنية بالقمح والمركبات
المضادة لألكسدة ،وقال الباحثون إن األثر الوقائي
للقمح يرجع لمضادات األكسدة القوية الموجودة
فيه إضافة إلى األلياف الغذائية ،مشيرين إلى
إمكانية إنتاج سالالت قمح معدلة وراثيًا غنية بمواد
أورثوفينول الواقية وبالمواد الطبيعية المقاومة
للسرطان ،وأوضح العلماء أن مضادات األكسدة
الموجودة في القمح تساعد الجسم على التخلص
من السكتات الدماغية والسرطان ،السكري وأمراض
العيون والشيخوخة والتجاعيد هرم الجلد وجزيئات
الشوارد الحرة المؤذية.

زيت جنين القمح
وأطلق القدماء عليه زيت الحياة لما له من فوائد
جمه تجعل الحياة حيوية فهو مصدر جيد لفيتامين
هـو أغلب فيتامينات “ب” وعديد من المعادن النادرة
ويكفي إن نعلم أنه من ألف كيلو جرام من القمح
نحصل على خمسة كيلو جرام جنين قمح ومن
فوائده يعطي الجسم الطاقة الالزمة للحفاظ على
النشاط والقدرة على تحمل الجهد ،ويقوي جهاز
المناعة خاصة األشخاص شديدي التأثر بالعوامل
الخارجية ويزيد اإلخصاب عند النساء ويساعد على
تـثبـيت الجنين خاصة في فترة الحمل األولى،
ويساعد في تعديل الكوليسترول في الجسم
ومـغذي ومعدىء لألعصاب ويساعد على التخلص
ُ
من القلق وسوء المزاج ويساعد على التخلص من
الجراثيم التي تـنتـقل باإلحتكاك الجنسـي ويساعد
على إلتئام الجروح وشفاء الحروق من الدرجة الثالث
ويساعد على الشفاء من القرحة المعدية ومقاومة

الجسم للعوامل البيئية السيئـة ولمرضى القلب
وتصلب الشرايين ،أما عن فوائده للبشره إذا استخدم
كمغذي فهو فعال لشد البشرة وتبييضها واعادة
نضارتها.

القمح في القرآن
لم يرد لفظ القمح في القرآن الكريم صراحة ولكن
ورد ذكر كلمة سنبلة وسنابل في سورتين األولى في
سورة البقرة قال تعالى “مثل الذين ينفقون أموالهم
في سبيل اهلل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في
كل سنبلة مائة حبة واهلل يضاعف لمن يشاء واهلل
واسع عليم” ،وكذلك في سورة يوسف قال تعالى
“وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن
سبع عجاف وسبع سنبالت خضر وأخر يابسات يأيها
المأل أفتوني في رؤيتي إن كنتم للرؤيا تعبرون ،قالوا
أضغاث أحالم وما نحن بتأويل األحالم بعالمين ،وقال
الذي نجا منهما وأذكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله
فارسلون ،يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات
سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبالت خضر
وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون،
قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في
سنبله إال قليال مما تأكلون”.

تاريخ زراعة القمح
والقمح في التاريخ يعتبر من أقدم وأهم النبتات في
التاريخ ،وقد أثبت أن أولى البالد زراعة له كانت مصر
واليونان والهند والصين وأمريكا ،وإن كانت سوريا
والعراق تعتبران الموطن األصلي له ،ويعتبر القمح
من أكثر أنواع الطعام إمدادًا للجسم بالطاقة
والفيتامينات الالزمة يناسب من يقوم بمجهود
كبير ،كما أن تناوله يساعد على إنتظام عمل الجهاز
الهضمي ويفيد في إعادة بناء الخاليا ،وقد كان
رسول اهلل “صلى اهلل عليه وسلم” يحب الثريد بالخبز،
وأكرمه في حديثه عن عائشة “رضي اهلل عنه” أنه
(ص) قال “أكرموا الخبز ومن كرامته أن ال ينتظر به”.
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أحد الرواد البارزين في العمل اإلجتماعي

إبراهيم حسن كمال  ..مسيرة الخير وحب الناس
ما أروع العمل الخيري وما أروع فاعليه،
فما بالك إذا كان هذا العمل الخيري جسد
معانيه ،وجسد مضامينه ،وجسد أهدافه
المغفور له بإذن اهلل تعالى الوجيه الحاج
إبراهيم حسن كمال ،هذا اإلنسان الذي لم
تختزن ذاكرتي صورة إنسان ،وفعل إنساني
أكثر مما اختزنت صورة وأفعال الخير لهذا
اإلنسان ،والتي ال أعتقد جازما بأن كل إنسان
على هذه األرض الطيبة المعطاء يشاركني
في هذه المشاعر وهذه األحاسيس وهذه
الصورة الرائعة روعة الحياة عن المغفور له
بإذن اهلل تعالى  ..إن المرحوم إبراهيم حسن
كمال قد عمل بأحاديث رسول اهلل في البر
وعمل الخير حتى أصبح من أبرز وجوه الخير
في مجتمعه مجتمع الخير  ..فتعال قارئنا
الكريم لنسلط الضوء معا على حياة هذا
الرجل الكبير ،وصاحب تلك الحياة المليئة
بالعطاء المتواصل بال حدود.
مدينة الرجال
إبراهيم حسن كمال من مواليد مدينة المحرق عام
1915م ،ومن سكنة محطة السيارات القديمة ،في
ذلك البيت العود الذي ولد فيه مترجمنا والذي حوله
إلى مسجد ليكون بيتا من بيوت اهلل وليحسبه رب
الجالله في حسناته -إن شاء اهلل تعالى ،-وقد ألحقه
والده بمدرسة الهداية الخليفية لينهي فيها تعليمه
المتوفر آنذاك ،وهو الرابع اإلبتدائي في الوقت الذي
كان -يغفر اهلل له -يساعد أبيه الحاج حسن في
تجارته المتعلقة بالمواد الغذائية ،والتي يمارسها
في مدينته المحرق ،أما في المساء فكان -يرحمه
اهلل -يصطحب الشيخ الحجازي في دروسه الدينية،
هذا الرجل الزاهد والعابد والمتصوف ،وذلك في
األربعينيات ،كما عمل لدى بعض المحالت التجارية
كمحاسب ذو خبرة في السوق وفي العمليات
الحسابية التي تتطلبها السوق في تلك الفترة ،مما
زاد من ثقافته ،حيث العمل مع أصحاب بيوت المال
والتجار المحرقيين ،يضاف إلى هذه العوامل التي
صقلت موهبته شغفه الالفت للثقافة وللقراءة
واالطالع ،سواء في الثقافة الدينية أو االجتماعية
أو الوطنية أو القومية ،وكان -يرحمه اهلل -مرتبط
ارتباطًا وثيقًا بمكتبة إبراهيم عبيد ،لما يملكه من
شعور بأهمية الثقافة واألدب لدرجة أنه كان يكتب
مقاالت حينها ،إال أن هذه المقاالت لم يكن ينشرها،
وقد إنضم للعمل لدى المغفور له الشيخ عبداهلل
بن عيسى آل خليفة وزير المعارف آنذاك مستمرا
في العمل معه لمدة  36عامًا في وظيفة سكرتيره

مع الشيخ عبداهلل بن خالد آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء وسعادة وزير الصناعة والتجارة د .حسن فخرو في أحد االجتماعات

الخاص وحافظ أسراره ومدير أعماله وفي نفس
الوقت كان يمارس أعماله الخاصة وتجارته التي
بدأها مع أبيه ،كما أصدر مجلة صوت البحرين عام
 1950مع بعض رجاالت البالد أمثال :محمود المردي،
وحسن الجشي ،وفي عام 1958-1957م أفتتح متجره
المعروف بمحالت العلم األخضر في وسط السوق
وفي وسط متاجر عدة منها :متجر أشرف ،وخالد
السعدون ،وجيشمال ،وبهبهاني ،وفروغي ،وناجي
مراد ،ورولكس ،وكاجاريا ،وجوز الهند ،وكان المتجر
يقع أمام مطعم أمين الذي حول اآلن إلى مسجد
وهو يطل على شارع الحكومة.

مسيرة الخير
وولد ونشأ وترعرع المرحوم إبراهيم حسن كمال
في بيئة خير يسودها التناصر والتعاضد والتكافل
االجتماعي ،فهو اإلبن البار لهذه القيم الخيرة النبيلة،
ولكن هناك محطات بارزة في حياته أكثر وضوحا
من غيرها في هذا الدور الوطني واالجتماعي
والخيري منها مساهمته في حملة تبرعات أقيمت
عام 1948م ،حيث كان في ذلك الوقت رئيس
نادي البحرين ،هذا النادي العريق والرائد في تزعم
األنشطة الوطنية والقومية واالجتماعية والثقافية
واألدبية ،وكانت حملة التبرعات هذه من أجل القضية
الفلسطينية ،وفي عام 1956م تم إنشاء إتحاد األندية
الوطنية ،كما تكاتف أبناء البحرين من النخب في تلك
الفترة التي تموج بالروح الوطنية والقومية بقيادة
الهيئة التنفيذية العليا ،والتي من أعضائها المرحوم
إبراهيم حسن كمال ،وعبدالرضا أحمد العليوات،

ومحمد قاسم الشيراوي ،وعبدعلي الجشي،
ومحمود المردي ،وعبدالرحمن الباكر ،وإبراهيم
فخرو ،وإبراهيم الموسى ،وعبدعلي العليوات،
وعبدالعزيز الشمالن ،وعلي سيار ،وغيرهم ،كما توجه
بنشاطه الوطني واالجتماعي ليعبر عنه عن طريق
الصحافة والكتابة فيها ،يشارك في النشاط محمود
المردي وحسن الجشي ،حيث كان يكتب في صوت
البحرين التي ساهم في تأسيسها ورأس تحريرها
عام 1950م ،وهي الصحيفة التي كانت موجودة
في تلك الفترة ،كما أصدر المرحوم مجلة المجتمع
الجديد ،وهي مجلة أسبوعية اجتماعية سياسية
مصورة صدر عددها األول يوم األحد  12أبريل 1970م،
وهي تعني بالشؤون االجتماعية والفنية والثقافية
والرياضية ،وكان المرحوم إبراهيم حسن كمال
رئيس التحرير ،ومدير التحرير كان مصطفى الصيفي،
وسكرتير التحرير علي اللبابيدي ،وقد توقفت المجلة
عن الصدور عام 1973م.

الوسطية واالعتدال
وتميز المرحوم إبراهيم حسن كمال بالوسطية
واالعتدال وخدمة كل األطياف االجتماعية بغض
النظر عن المذهبية واللون والعنصر ،وأقام عالقات
احترام وتقدير مع كل النخب والفئات االجتماعية
على اختالف طبقاتها وفئاتها وانتماءاتها ،وكانت
جمعيته الخيرية التي سعى إلى إنشائها عام
1979م وهي أحد ثمار غرسه الطيب تقدم خدماتها
إلى كل فقراء وأرامل ومحتاجي هذا الوطن وهذا
الشعب ،في مدنه وقراه ،كما كان من الذين على
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مع صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في افتتتاح أحد المعارض الفنية في عام 1964م

المرحوم الحاج ابراهيم حسن كمال

صلة وثيقة مع الثقافة وصالوناتها ومنتدياتها في
الداخل والخارج ،وكان على عالقة وثيقة مع األديب
السعودي عبداهلل المبارك ،كما كان على عالقة
وثيقة مع الدعاة اإلسالميين اإلصالحيين التنويريين،
هؤالء الذين كانت مجالسهم مدارسهم ،حيث
العالقات المفتوحة مع الناس ،كما كان من الذين
يقومون بإصالح ذات البين وتهدئة النفوس ،مجنبا
إياهم اللجوء إلى المحاكم ،كما كان يقدم
العديد من التسهيالت للطلبة البحرينيين أو طالبي
البعثات في الخمسينيات بحكم عالقته وعمله مع
المرحوم الشيخ عبداهلل بن عيسى آل خليفة وزير
المعارف آنذاك ،كما قاد اتحاد األندية خالل العدوان
الثالثي على مصر عام 1956م ،وقاد حمالت التبرعات
في أواخر الخمسينيات ،كما كان باإلضافة إلى هذا
النشاط الدؤوب والمتواصل كان عضوا فاع ً
ال في
غرفة التجارة والصناعة منذ أواخر الخمسينيات

1959-1957م ،إلى عام 1973م ،حيث كان سكرتيرا
فخريا للغرفة ،إضافة إلى مساهماته في العديد
من المنتديات والملتقيات والمؤتمرات ،كما كان كثير
األسفار وكان أمين عام إتحاد الغرف الخليجية ،الذي
ساهم في إنشائه ورئيس مكتب مقاطعة إسرائيل
في البحرين ،كما كان عضوا للمجلس التأسيسي
ما بين 1971-1970م ،الذي كان يرأسه المرحوم األديب
إبراهيم العريض هذا المجلس الذي تولى إعداد
دستور البحرين حيث كان ضمن األشخاص الثمانية
الذين عينتهم الحكومة في المجلس وكان يرحمه
اهلل ويحسن إليه من أوائل الداعين إلى إنشاء جسر
بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية،
وكان من صفاته الحميدة والفاضلة التأكيد على
تربية النشء التربية السليمة وينادي بالتأكيد على
عدم الكذب والغيبة والنميمة ومبدأه أكسب كل
يوم صديقًا.

”البحرين الخيرية”
ومن أعظم اإلنجازات التي أنجزها المرحوم وأقربها
إلى القلب جمعية البحرين الخيرية التي أنشأها عام
1979م والتي احتفلت عام 1989م بمرور عشر سنوات
على تأسيسها ،وكان االحتفال قد أقيم في فندق
الخليج تحت رعاية صاحب السمو الملكي األمير
خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر ،هذه
الجمعية المباركة التي عم خيرها على الجميع
من حيث رفد التكافل االجتماعي بين أبناء الوطن
الواحد والمصير الواحد ،واآلالم الواحدة ،مصداقا
لمواقف وأقوال رسولنا الكريم نبي الخير وكانت
هذه الجمعية الخيرية بأهدافها السامية وعملها
النبيل قد رسخت قيم التعاضد والتراحم والتناصر
بين أفراد المجتمع ،وهذا ما يدعو إلى الفخر واالعتزاز
بهذه األنشطة الخيرية االجتماعية التي يقف فيها

غالف العدد األول من مجلة المجتمع الجديد

الميسور الذي أنعم اهلل عليه إلى جانب أخيه المحتاج
الذي حرمته الظروف الصعبة من خيرات دنياه ،ومن
أعمال جمعية الخير العديدة مساهمتها في األعمال
الخيرية في مختلف المجاالت ،القيام بالخدمات
االجتماعية المختلفة ،ترميم الجوامع والمساجد
وصيانتها وتوفير مستلزماتها ،واحتياجاتها ،مساعده
المكفوفين والعجزة وذوي العاهات ،كل هذه
الخدمات واألعمال الخيرية تشرف على تنفيذها إدارة
الجمعية عن طريق مجموعة من اللجان العاملة
بلغ عددها سبع هي :اللجنة العليا الفخرية ودورها
تقديم المشورة إلى مجلس اإلدارة فيما يتعلق بازدهار
الجمعية وما تسديه من أعمال البر والخير ومساندتها
في أعمالها ،لجنة طلب االنضمام ومهمتها حث
محبي الخير على االشتراك في الجمعية ،لجنة
التبرعات وهي التي تقوم بزيارات أهل الخير ومحبيه
من المقتدرين والميسورين لجميع ما تجود به
نفوسهم الكريمة ،لجنة العالقات العامة وهي التي
تطلع الجمهور على جهود الجمعية وأنشطتها
وخدماتها ،لجنة البحث والتقصي وهي التي تتعرف
على المحتاجين والفقراء متحرية عمن هو في حاجة
جادة ،لجنة الرعاية االجتماعية وهي التي تحدد مقدار
المساعدة التي يمكن أن تقدم إلى المحتاج أو الفقير،
لجنة الرعاية الصحية وهي التي تنظر في طلبات غير
المقتدرين من المرضى وتقديم التواصي بشأنهم
إلى مجلس اإلدارة .وأخيرًا اللجنة المالية ومهمتها
دراسة الوضع المالي للجمعية لبلورة ما ستقوم به
الجمعية من أعمال البر واإلحسان على أساسه ،إضافة
إلى هذه اللجان هناك هيئة مستقلة تعرف باسم
“هيئة المكتب” مهمتها البث في األمور المستعجلة،
هذه جمعية الخير لكل الناس ساعية لتوطيد عالقات
طيبة وإنسانية مع العاملين في مجال الخدمات
الخيرية في الداخل والخارج.
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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 ..

السبت  1نيسان ( ابريل )  16 1961شوال  1380العدد 1086

يومنا األخير :الخليج العربي تتوقف عن الصدور
سيكون اليوم خاتمة أحالم وآمال ناس كثيرين .فلخمس سنوات خلت صدر العدد األول من جريدة ”الخليج
العربي” حامال معه المثل العليا للذين أصدروه .وال تزال هذه المثل موجودة حتى اليوم لكن اآلمال في
مستقبل مالي مربح أنتهت واليوم يصدر العدد األخير من هذه الجريدة.
بقلم :كن ادجهل مدير التحرير
وقد أضطرنا ارتفاع أجور اإلنتاج باالضافة إلى تأييد محلي أقل مما كان متوقعا إلى تصفية أعمالنا .وان كنا قد
برهنا شيئا فذلك هو إمكانية وجود صحافة حرة في الخليج العربي .وربما لم يكن األنباء التي أوردناها مرضية
للجميع ولكن لم يحدث قط أن حاولنا طمس بعض األخبار .وقد يكون هذا األمر مثار دهشة لقوم يظنون أن
ال مكان في هذه المنطقة من العالم لصحافة حرة .وقد أثبتت “الخليج العربي” التي لم تحاول قط أن تؤيد
سياسة معينة أنه باإلمكان إصدار جريدة محلية تهدف إلى نشر األخبار كما هي بال تحريف .أنني أمل أن يؤدي
هذا الدرس في النهاية إلى أن ينبري أشخاص آخرون لنشر جريدة في الخليج ،ألننا قد أثبتنا أيضا إلى أن هناك رغبة
في الوجود جريدة محلية .ومنذ أن بدأنا بصورة مبدئية بحث إمكانية غلق مكاتب هذه المؤسسة كانت تتواتر
على الطلبات باستمرار إصدار الجريدة .لقد أصبح اآلن مئات األشخاص متعودين على تسلم ما يشبع فهمهم
من األخبار العالمية والمحلية يوميا واوضحوا موقفهم بأنهم سيأسفون جدا بحرمانهم من ذلك .ولقد
سمعت مقترحات تقول عن إمكانية إصدار جريدة محلية بأقل تكاليف لتحل محل جريدة “الخليج العربي” .ولئن
ظهر إلى حيز الوجود مثل هذه الجريدة فانني أرجو لها كل النجاح ،كما أرجو أن أشكر السكان كافة في الخليج
على الصداقة والتأيد اللذين أبدوهما لى ولرؤساء التحرير اللذين سبقوني خالل السنوات الخمس الماضية.

وصول الملك سعود إلى الكويت
عمان – السبت – قال راديو مكة في إذاعة إلتقطت
هنا أن الملك سعود سيصل إلى الكويت اليوم
في زيارة يقوم بها تلبية لدعوة من الشيخ عبداهلل
السالم الصباح حاكم الكويت – رويتر.
ويستغرق طيران الكوميت  4سي بين القاهرة
والكويت ساعتين و 15دقيقة .وتبلغ المسافة بينهما
 1700ميل .وأعلن بعد ذلك أن طائرة الكوميت ستقوم
برحلتين اسبوعيًا إلى القاهرة .عن طريق أوروبا ،في
يومي الخميس واألحد.

األردن يحتفل بذكرى اإلسراء والمعراج
عمان – األحد – احتفل المسلمون أمس بذكرى اإلسراء
والمعراج وعطلت الدوائر الرسمية والمؤسسات
العامة أعمالها .وأقيمت بهذه المناسبة في الليلة
الماضية احتفاالت ومهرجانات دينية  -واع .

نائب عمالي في جولة بالخليج
بيروت – األحد – غادر المستر جورج براون نائب زعيم
حزب العمال البريطاني بيروت قاصدا الكويت يرافقه
النائب اللبناني السيد أميل البستاني .وسيغادر
المستر بروان الكويت يوم األثنين القادم قاصدًا
البحرين ويعود إلى بيروت الخميس ليغادرها يوم
الجمعة إلى القاهرة – واع.
بالتعاون مع إدارة المكتبة الوطنية بمركز عيسى الثقافي

ظاهرة غريبة !
كونرسروث (ألمانيا الغربية) – السبت -مر حوالي 3,000
شخص إلى جانب سرير امرأة في الثالثة والستين من
العمر تدعى تيريز يومان وهي امرأة يقال أنها تنزف دمًا
في يوم الجمعة العظيمة من جروح تشبه الجروح
التي أصيب بها السيد المسيح عند صلبه .وقد شاهدها
الناس وهي تتألم وفي غاية الضعف وتنزف دمًا من
جروح عديدة في جسدها .وكانت هذه الظاهرة قد
بدت عليها ألول مرة عام  1916م– رويتر.

وصول حاكم قطر إلى جنيف
جنيف  -األربعاء – وصل أمس إلى جنيف األمير علي
آل ثاني حاكم قطر لتمضية فصل الصيف ويقع
قصر األمير على ضفاف بحيرة ليمان على بعد
بضعة كيلو مترات من المدينة.
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ذكريات من أيـام زمان
• تأسست غرفة أسرة هواة الفن الموسيقي عام 1956م
• وضعت حكومة البحرين  -دائرة الزراعة -في المزايدة العلنية
بيع ثور وبقرتين في البديع عام 1959م
• أول مسابقة تنظمها دار إذاعة البحرين الالسلكية يتضمن
معرفة أسماء األغاني والمغني وذلك عام 1957م وكانت
الجائزة األولى عبارة عن  100روبية والجائزة الثانية  75روبية
والثالثة  50روبية والرابعة  25روبية
• تشجيعًا اللتحاق التالميذ بمدرسة الصناعة قامت الحكومة
بدفع إعانات مالية لمن يلتحق بالمدرسة الصناعية وذلك عام
1938م

المغفور له صاحب السمو الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة يتفقد الحرس
الخاص لدى زيارة سموه الى أكاديمية ساندهير العسكرية عام 1932م

المغفور له الشيخ سلمان بن حمد آل خلبفة واألمير الراحل الشيخ عبداهلل
السالم الصباح مع محافظ لندن السير روبرت ديالبير عام 1953م

مدرسة الحد للبنين التي تم انشائها في عام 1926م

شارع الحكومة في الخمسينيات
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مسجد الفاضل بالمنامة في األربعينات

العمارة المنهدمة التي ذكرت في احد الوثائق العقارية في عام 1890م وهذه الصورة أخذت في عام 1911م

صورة لمقبرة اليهود في منطقة القضيبية عام 1931م

مبنى مستشفى اإلرسالية الجديد في الستينات

سوق االقمشة في المنامة ( سوق البزاز) عام 1950م

KFU (with Bleed).pdf

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

1

7/25/12

12:49 PM

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
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