
وجبة واحدة تغنيك عن الطبيب
الخرشوف .. أقدم الخضروات

أوراق  منتصبة،  ساق  ذو  عشبي،  نبات  الخرشوف 
مفصصة  بعمق وشائكة تقريبًا، لونها أخضر رمادي، 
وعلى سطحها السفلي أوبار غزيرة ينمو بطول 1.4 
عميق  وتفصص  نموه  في  تقوس  مع  متر   2 إلى 
ومتعدد في أوراقه الخضراء الشاحبة الالمعة التي 
تتراوح أطوالها بين 50-82 سم سنتيمتر، أما األزهار 
أزهار  من  تتألف  طويل  عنق  على  محمولة  مركبة 
خارجية بلون أزرق وداخلية صفراء تنمو بشكل رأس 
كبير على جزء غير ناضج، قابل لألكل، يتراوح قطره 
متعددة  حراشف  إلى  وُمقّسم  سم،   15-8 بين 
وإن  ارجواني،  لون  لألزهار  ويكون  الشكل،  مثلثة 
أهم تلك األجزاء القابلة لألكل من تلك األجزاء غير 
الناضجة هي األجزاء المنخفضة اللحمية، والقاعدة 
التي تعرف باسم القلب، وتناول الخرشوف يوصف 
للذين يعانون من الخمول الذهني وضعف التركيز 
الهضمي  الجهاز  أمراض  يعالج  كما  واالنتباه، 
واإلمساك  المرارة،  وآالم  الهضم،  سوء  مثل 
فوائد  تكشف  “رمضانيات”   .. والغثيان   المزمن، 

الخرشوف وأسراره الغذائية ....

أكد السيد عبد الجليل ابراهيم الطريف األمين العام 
تلعب  الرمضانية  “المجالس  أن  الشورى  لمجلس 
الوحدة،  تعزيز  إلى  ترمي  كونها  في  محوريًا  دورًا 
وتقوية األواصر األخوية، وتوثيق للعالقات اإلجتماعية 
للقيم  وترسيخًا  البحريني،  المجتمع  في  المتجذرة 
دورها  إلى  إضافة  المجتمع،  في  األصيلة  األخالقية 
روح  وتنمية  الناس،  لتثقيف  به  تضطلع  الذي  الهام 
– في  مشيرًا  بينهم”،  فيما  والمودة  والصفاء  األخوة 
أن  إلى   - “رمضانيات”  به  اختص  الذي  مقاله  سطور 
التي من  األدوات  “اإلعالم يعتبر بمختلف وسائله من 
التي  والمواضيع  والمناقشات  القضايا  تبرز  أن  شأنها 

يتم طرحها في المجالس الرمضانية،  فالزيارات التي 
تقوم بها رموز القيادة الحكيمة للمجالس الرمضانية 
ذات ثقل مهم للصحافة واإلعالم باعتبار أن أقوالهم 
تمثل توجيهات أبوية يجب األخذ واالسترشاد بها، كما 
أن أحاديثهم تصب في مصلحة الوطن، وتطوير بنيته 
ما  والثقافية،  واإلجتماعية  والسياسية  اإلقتصادية 
يجعل حتمية التركيز على نشر التصريحات والكلمات 
المواطن  لتعريف  المجالس  هذه  في  تتم  التي 
بأهمية تلك األحاديث واألقوال المثمرة” .. “رمضانيات” 
إبراهيم  الجليل  السيد عبد  بنشر سطور مقال  تنفرد 

الطريف األمين العام لمجلس الشورى ...

”رمضانيات” تنفرد بنشر مقال األمين العام لمجلس الشورى
المجالس الرمضانية .. طاولة الحوار المفتوحة

Ramadanyatاألحد  12  رمضان  1434  هجرية   •   21  يوليو  2013  ميالدية  130 السنة الخامسة   العدد 

شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس

يومية مسائية تصدر عن وكالة أبراس
39757015 17721503، التوزيع:  اإلدارة: 

36504114 اإلعالنات: 
aprasadvt@gmail.com

www.aprasadvt.com

المجالس الرمضانية

ذكريات من أيام زمان

من أرشيف الصحف البحرينية



Ramadanyat-Arabic-H32 x 23.5W.pdf   1   6/10/13   2:35 PM



3األحد 12 رمضان 1434 هجرية   •   21 يوليو 2013   •   السنة الخامسة   العدد   130

أقدم الخضروات التي زرعها اإلنسان
الخرشوف .. صديق المائدة

التي  الخضروات  الخرشوف أحد أقدم  يعد 
الخرشوف  أن أصل  اإلنسان، ويعتقد  زرعها 
الرومان  جلبها  هناك  ومن  الحبشة،  هو 
من  عنه  عرف  لما  بالدهم،  إلى  واإلغريق 
الجهاز  تحسين  في  هامة  خصائص 
أكبر  هي  حاليًا  إيطاليا  وتعتبر  الهضمي، 
قد  الهولنديون  وكان  للخرشوف،  منتج 
كان  بينما  إنجلترا،  إلى  الخرشوف  جلبوا 
قد  واألسبان  الفرنسيين  المهاجرون 
األمريكية  المتحدة  الواليات  إلى  أدخلوه 
أسبانيا  وتعد  عشر،  التاسع  القرن  في 
وجه  وعلى  المتحدة  والواليات  وفرنسا 
 الخصوص كاليفورنيا من الدول األكثر زراعة 

للخرشوف بعد إيطاليا...

الخرشوف والرجيم 

انقاص  يريدون  لمن  جيد  غذاء  الخرشوف  ويعتبر 
وتنحيف أجسامهم، فهو منخفض السعرات الحرارية، 
حيث يحتوي المائة جرام من الخرشوف على 53 سعرا 
تعطي  التي  لأللياف  ممتاز  مصدر  أنه  بجانب  حراريا، 
وتحتوي  طويلة،  لفترات  واالمتالء  بالشبع  الشعور 
وهي  الخارج،  من  شائخة  أوراق  على  الخرشوف  ثمرة 
الحجم  صغيرة  الداخلية  األوراق  بينما  تؤكل،  ال  عادة 
وهي صالحة لألكل، وكذلك القاعدة الداخلية للثمرة، 
وتتمايز ألوان الخرشوف وأحجامه، فهناك ثمار خضراء 
اللون وكبيرة الحجم، وهذه تنمو في أمريكا وفرنسا، 
بينما الثمار الخضراء المتوسطة الحجم، توجد في كل 

من أسبانيا واألرجنتين وتشيلي والجزائر وتركيا، وهناك 
وهذه  الحجم،  كبيرة  اللون  البنفسجية  الثمار  كذلك 
تنمو في إيطاليا، بينما الثمار المتوسطة الحجم،  توجد 
في كل من فرنسا وإيطاليا والجزائر ومصر واألرجنتين.

فوائد طبية 

األلياف  من  عالية  نسبة  على  الخرشوف  ويحتوي 
وحامض  “ج”  وفيتامين  والكروم  والماغنيسيوم 
الفوليك والبيوتين والمانجنيز والبوتاسيوم وفيتامينات 
النياسين والريبوفالفين والثيامين وفيتامين “أ”. ويمكن 
مثل  األمراض،  من  الكثير  من  الوقاية  في  استخدامه 
الكلى  واضطرابات  الدموية  واألوعية  القلب  أمراض 
والبواسير  والنقرس  والسكري  واإلكزيما  والكبد 
الخرشوف  الحتواء  باإلضافة  الكبدية،  الخاليا  وتجدد 
على مركبات أخرى هامة، مثل األنيولين: الذي يهضم 
بشكل جيد، مما يجعله غذاء مناسب لمرضى السكر 
مقو  أنه  حيث  كبيرا   عضليا  جهدًا  يبذلون  ولمن 
وهذه  السينارين:  على  أيضا  يحتوي  فهو  للعضالت،  
الجهاز  أمراض  في  ومفيدة  للصفراء  مدرة  المادة 
حيث  الشرايين،  تصلب  تقاوم  كما  والكبد،  الهضمي 
هذا  أن  المعروف  ومن  بها،  الدهون  ترسيب  من  تقلل 
المرونة  ضعيفة  جافة  الشرايين  يجعل  الترسيب 
وتعمل هذه المادة على خفض مستوى الكولسترول 
بدرجة كبيرة، كما أنها مدرة للصفراء ويمكن تلخيص 
معظم  تعالج  أنها  في  الخرشوف  منتجات  فائدة 
كتصلب  الكولسترول  زيادة  تسببها  التي  األمراض 
واحتقان  القلب  ونوبات  الصدرية  والذبحة  الشرايين 
المخ، كما أن الخرشوف يحتوي على عدة مواد منبهة 

ومنشطة للمخ شبيهة بمادة الكافيين.

فاتح للشهية

وكذلك يحتوي الخرشوف على فيتامين “أ”، “ب” وأمالح 
فاتح  أنه  كما  والماغنسيوم ،  والكالسيوم  الفسفور 
للشهية، ويفضل أكل الخرشوف طازجًا حتى ال يفقد 
بعض فوائده، وال ينصح في تناول الخرشوف للمصابين 
بالروماتيزم والتهاب المفاصل والنقرس، ويمكن تناول 
الخرشوف كوجبة طعام باردة أو ساخنة مع اللحوم 
السلطة،  مع  ومخلوط  ومقطع  مسلوق  بدونها أو  أو 
الخرشوف  يحويها  التي  العديدة  الفوائد  إلى  إضافة 
األبحاث  من  الكثير  فإن  والجسم،  للصحة  بداخله 
تؤكد بأن استخدام أوراقه يفيد في  تخفيف مشاكل 
المشاكل  هذه  سبب  يكون  عندما  خاصة  المعدة، 
اضطراب وظائف الكبد والمرارة، حيث أن مرارة األوراق 
األفضل  الهضم  إلى  تؤدي  التي  الصفراء  تدفق  تحفز 
للدهون، غير أنها تختفي عند طهي الخرشوف، وأوراق 
الخرشوف أيضا لها أثر إيجابي في عالج فقدان الشهية 

وارتفاع مستويات الكولسترول وأمراض القلب.

فوائد الخرشوف للحامل

الحديد،  من  كبيرة  نسبة  على  الخرشوف  ويحتوي 
تكوين  في  جدا  ضروري  الحديد  أن  المعروف  ومن 
الهيموجلوبين الذي يعمل على نقل األوكسجين من 
توفر  أن  ويمكن  والجنين،  الجسم  أطراف  إلى  الرئتين 
ثمرة الخرشوف الواحدة نحو 56 مجم من الكالسيوم، 
حيث يعتبر الكالسيوم ضروري في بناء عظام الطفل 
واألم على السواء، كما أن الخرشوف يحتوي أيضا على 
فترات  أثناء  للغاية  ضروري  وهو  البوتاسيوم،  عنصر 
داخل  السوائل  تنظيم  على  يعمل  حيث  الحمل، 
ضغط  ارتفاع  إلى  يؤدي  البوتاسيوم  ونقص  الجسم، 
على  الخرشوف  أيضا  ويحتوي  الحمل،  فترة  أثناء  الدم 
نسبة عالية من األلياف الضرورية لتجنب اإلمساك الذي 
يصاحب أعراض الحمل غالبا، وغياب األلياف عن النظام 
وتعمل  األمعاء،  اضطرابات  حدوث  إلى  يؤدي  الغذائي 
بأسرع  الغذائية  الفضالت  من  التخلص  على  األلياف 
صورة ممكنة، حيث أن الفضالت تحتوي على السموم 
خفض  تقليل  على  أيضا  وتعمل  الضارة،  والبكتيريا 

مستويات الكولسترول بالدم.

الخرشوف والكولسترول

أوراق  في  الموجودة  المكونات  أن  الدراسات  وأثبتت 
الخرشوف، قد أدت إلى خفض مستويات الكولسترول 
وكانت  الجيد،  الكولسترول  مستوى  وزيادة  السيئ، 
القرن  من  مبكر  وقت  في  أجريت  قد  دراسة  ثمة 
الخرشوف  أوراق  مستخلص  تأثير  أظهرت  قد  الماضي 
مستويات  وانخفاض  للدهون،  الغذائي  التمثيل  على 

الكولسترول والدهون الثالثية بالدم.
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أكد أنها صورة نبيلة من الحوار الداخلي للمجتمع
الطريف: المجالس الرمضانية تعزز الوحدة 

الوطنية واألواصر األخوية بالمملكة

بقلم األستاذ عبدالجليل الطريف 
األمين العام - مجلس الشورى

شدد السيد عبد الجليل إبراهيم الطريف األمين العام 
لمجلس الشورى على “أهمية الدور اإلعالمي التثقيفي 
والتربوي الذي تضطلع به المجالس الرمضانية، والتي 
وإبراز  وتعزيزها،  دعمها  نحو  القيادة  توجيهات  تصب 
الوطنية،  الوحدة  على  التأكيد  في  الريادي  دورها 
كون  الواحد،  المجتمع  أبناء  بين  اللحمة  وتعزيز 
المجالس تفسح المجال أمام جميع شرائح المجتمع 
وخلفياتهم  اإلجتماعية،  طبقاتهم  اختالف  على 
الذي  الواحد  الوطن  بوتقة  في  لإلنصهار  الثقافية 

يتسع للجميع”.

اختص  الذي  مقاله  سطور  في   – الطريف  وأشار 
أن    – صفحاتها  على  بنشره  وتنفرد  “رمضانيات”  به 
بينهم  فيما  يتبادلون  واإلعالم  الرمضانية  “المجالس 
الرمضانية  المجالس  تلتقط  بحيث  واألخبار،  األحداث 
مختلف  في  دسمة  وجبات  من  الصحافة  تنشره  ما 
واإلجتماعية  واالقتصادية  السياسية  المواضيع، 
في  المجالس  نقاشات  في  محورا  ليكون  والرياضية؛ 
الصحافة  وتعيد  ومرتاديها،  لزوارها  رمضان  شهر 
تداولها   يتم  التي  والتصريحات  واألفكار  اآلراء  كتابة 
صفحاتها،  صدر  على  الرمضانية  المجالس  في 

باعتبارها وجهات نظر تهم الشأن الوطني”.

...... وفيما يلي سطور المقال ....

المجالس  في  بثقله  األخيرة  السنوات  في  اإلعالم  برز 
مادة  المجالس  تلك  في  الحديث  وأصبح  الرمضانية، 
الصحف  وبدأت  والصحافيين،  للصحافة  دسمة 
من  المجالس،  في  دار  عما  مسهب  بشكل  تتحدث 
تداوله  يتم  ما  لنشر  خاصة  صفحات  تخصيص  خالل 

في تلك المجالس، فللصحافة واإلعالم الدور المهم 
في التعريف بالمجالس الرمضانية، وما تسهم به من 
باعتبارها  الوطني،  الصعيد  على  وإيجابي  فاعل  دور 
الموضوعات  طرح  خالل  من  والتثقيف  للتنوير  مكانا 
التكاتف  من  وتزيد  الوطن،  تهم  التي  الهادفة 
وتعزيز  الواحدة،  العائلة  بروح  والشعور  المجتمعي، 
ذلك  وكل  الواحد،  الشعب  أبناء  بين  الوطنية  الوحدة 
في  الداخلي  الحوار  صور  من  نبيلة  صورة  في  يتم 
المجتمع، التي تتعرض لقضاياه وتناقش همومه في 
األجواء  عن  بعيدًا  المحبب  الرمضاني  السمر  من  إطار 

الرسمية. 

التي من  األدوات  اإلعالم بمختلف وسائله من  ويعتبر 
التي  والمواضيع  والمناقشات  القضايا  تبرز  أن  شأنها 
يتم طرحها في المجالس الرمضانية،  فالزيارات التي 
تقوم بها رموز القيادة الحكيمة للمجالس الرمضانية 
ذات ثقل مهم للصحافة واإلعالم باعتبار أن أقوالهم 
تمثل توجيهات أبوية يجب األخذ واالسترشاد بها، كما 
أن أحاديثهم تصب في مصلحة الوطن، وتطوير بنيته 
ما  والثقافية،  واالجتماعية  والسياسية  االقتصادية 
يجعل حتمية التركيز على نشر التصريحات والكلمات 
التي تتم في هذه المجالس لتعريف المواطن بأهمية 
الحكيمة  فالقيادة  المثمرة،  واألقوال  األحاديث  تلك 
في  المبارك  الشهر  استثمار  أهمية  على  دائمًا  تؤكد 
كل معاني الخير والمحبة، لذلك نرى أن حضرة صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد 
خطاب  توجيه  على  دائما  يحرص  اهلل  رعاه  المفدى 
يعزز  حيث  الفضيل،  الشهر  في  للمواطنين  شامل 
جاللته من خالله أواصر المحبة وروح التسامح، وأهمية 

الزيارات العائلية، والمجالس الرمضانية، وهذا الخطاب 
بها  يسعد  التي  المضيئة  العالمات  إحدى  يعد  األبوي 

المواطنون، خاصة وأنها تأتي في الشهر الفضيل.

كما أن صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان 
آل خليفة رئيس الوزراء الموقر يحرص دائما على زيارة 
وهي  المواطنين،  مع  والتواصل  الرمضانية،  المجالس 
في  اختطها  حميدة  وسّنة  سموه،  أّصلها  عادة 
والتي  المباركة،  االيام  هذه  في  الجميع  مع  التواصل 
سموه  يحرص  الذي  الدائم  التواصل  سياق  في  تأتي 
على ترسيخه بين جميع المواطنين، باعتبار المجالس 
من  سموه  يتفقد  التي  القنوات  إحدى  الرمضانية 
خاللها احتياجات المواطنين، ويطمئن على أحوالهم 

المعيشية.

بن  سلمان  األمير  الملكي  السمو  صاحب  أن  كما 
القائد  نائب  األمين  العهد  ولي  خليفة  آل  حمد 
أشد  يبدي  الوزراء  مجلس  لرئيس  األول  النائب  األعلى 
خالل  الوقت  من  الكبير  الجزء  تخصيص  على  الحرص 
زياراته  عبر  وااللتقاء  التواصل،  لتعزيز  الفضيل  الشهر 
أسمى  تجّسد  التي  الرمضانية،  للمجالس  الشخصية 
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بحفظ  سموه  من  إيمانا  البحرينية،  األصالة  معاني 
ينشده  الذي  المستقبل  لبناء  والنظر  الحاضر،  سمات 

كل مواطني هذا البلد العزيز.

في  محوريا  دورا  يلعب  اإلعالم  بأن  التأكيد  ويمكن 
تشكيل الرأي العام وصياغته، كونه فاعال رئيسا في 
واإلقتصادية  السياسية  بتجلياته  الوطني  المشهد 
واإلجتماعية، إذ انتقل اإلعالم  من مهنة نقل األخبار 
والحدث،  الخبر  وصنع  سطوره،  بين  ما  قراءة  إلى 
فالمجالس الرمضانية واإلعالم يتبادلون فيما بينهم 
الرمضانية  المجالس  تلتقط  بحيث  واألخبار،  األحداث 
مختلف  في  دسمة  وجبات  من  الصحافة  تنشره  ما 
واإلجتماعية  واإلقتصادية  السياسية  المواضيع، 
والرياضية؛ ليكون محورا في نقاشات المجالس في 
الصحافة  وتعيد  ومرتاديها،  لزوارها  رمضان  شهر 
تداولها   يتم  التي  والتصريحات  واألفكار  اآلراء  كتابة 
صفحاتها،  صدر  على  الرمضانية  المجالس  في 

باعتبارها وجهات نظر تهم الشأن الوطني. 

والبد من التأكيد على أهمية الدور اإلعالمي التثقيفي 
والتربوي الذي تضطلع به المجالس الرمضانية، والتي 
تصب توجيهات القيادة نحو دعمها وتعزيزها، وإبراز 
الوطنية،  الوحدة  على  التأكيد  في  الريادي  دورها 
كون  الواحد،  المجتمع  أبناء  بين  اللحمة  وتعزيز 
المجالس تفسح المجال أمام جميع شرائح المجتمع 
وخلفياتهم  اإلجتماعية،  طبقاتهم  إختالف  على 

الذي  الواحد  الوطن  بوتقة  في  لإلنصهار  الثقافية 
يتسع للجميع. 

هذه  فتح  من  األسمى  الهدف  واليزال  كان  لقد 
إتاحة  هو  لها،  محّددة  أيام  وتخصيص  المجالس 
ذات  بالشخصيات  واإللتقاء  األحبة  لزيارة  الفرصة 
المجالس  أصبحت  حيث  المجتمع،  في  الفاعل  األثر 
الرمضانية اليوم تعج بالزوار، ويتم فيها الحديث عن 
العالمية  الساحة  على  يجري  وما  الداخلي،  الشأن 
أو  اإلجتماعي  بالشأن  تتصل  وقضايا  أحداث  من 
األحاديث  إلى  باإلضافة  السياسي،  أو  اإلقتصادي 
لمناقشة  مهمة  الرمضانية  فالمجالس  الشخصية، 
شرائح  مختلف  إللتقاء  نظرا  المواضيع  مختلف 
المجتمع، وتناولها الحوار بكل شفافية في مختلف 
القضايا السياسية واإلجتماعية من دون حواجز، كما 
أن تواجد المسؤولين والوزراء والسياسيين في مكان 
واحد يجعل الفرصة مؤاتيه لمناقشة القضايا العامة 
مع مختلف شرائح المجتمع التي تحرص على حضور 

المجالس، والتي تعد بمثابة طاولة حوار مفتوحة.

يتيقن  الرمضانية  المجالس  زيارة  خالل  ومن 
بنتاجه،  وكبير  بمفاهيمه،  واسع  مكان  أنها  الجميع 
لطرح  سانحة  فرصة  أصبحت  الرمضانية  فالمجالس 
تخص  موضوعات  بشأن  النظر  وجهات  مختلف 
بشكل  األسئلة  وتطرح  النقاش  ويثار  العام،  الشأن 
تلك  جميع  عن  اإلجابة  وتتم  صادقة،  وبنية  عفوي 

الجميع،  بين  رزين  هادئ  تحاور  خالل  من  األسئلة 
األحيان  أغلب  في  والنقاشات  الحوارات  تبنى  حيث 
حاضرة  تكون  التي  القرار  صاحبة  الشخصيات  على 
في  النقاشات  فيها  تتركز  والتي  المجالس،  في 
فيه  تتعّزز  ازدهار  مرحلة  من  البالد  تعيشه  ما  ظل 
إرساء  على  والعمل  والقانون  الديمقراطية  قيم 
المعايير الوطنية، لذا فدور المجالس الرمضانية كبير 
واإلقتصادية  السياسية  الحياة  مع  التعاطي  في 
األحداث  مع  أيضا  التعاطي  وفي  واإلجتماعية، 
وخصوصا  ويتضاعف،  يزداد  المجتمعية  والقضايا 
ذلك  لينعكس  البحرين،  بها  مرت  التي  األزمة  بعد 
وبشكل  المجتمع،  في  األفراد  جميع  على  إيجابيا 
في  ذلك  ليسهم  الوطنية،  الثوابت  ظل  في  خاص 
إلى  تفضي  التي  والرؤى  األفكار  من  المزيد  بلورة 
واإلقتصادية،  والسياسية،  الوطنية،  الدعائم  تقوية 
بحرين  عليها  ترتكز  التي  والحقوقية  واإلجتماعية، 

الحاضر والمستقبل. 

ومن المؤكد أن المجالس الرمضانية لها دور بارز في 
من  الدولة  من  يطرح  وما  الوطنية  الوحدة  موضوع 
الوحدة،  تعزيز  إلى  ترمي  ومتعددة  متنوعة  برامج 
وتقوية األواصر األخوية، توثيقا للعالقات اإلجتماعية 
للقيم  وترسيخا  البحريني،  المجتمع  في  المتجذرة 
الدور  هو  فهذا  المجتمع،  في  األصيلة  األخالقية 
روح  وتنمية  الناس،  لتثقيف  به  تضطلع  الذي  المهم 

األخوة والصفاء والمودة فيما بينهم.

المضي  ضرورة  على  التأكيد  الضروري  من  وختاما 
إعالميًا،  وإبرازها  المجالس،  هذه  دعم  في  قدما 
األهداف  يحقق  بما  الريادي،  دورها  وتطوير  وتنمية 
بعيدا  والمواطن،  الوطن  مصلحة  في  تصب  التي 
من  فإن  لذا  التفكك.  أو  التشرذم  أشكال  كل  عن 
المتوجب أن يكون رمضان الفضيل بمثابة إنعطافه 
األخّوة  من  أسس  على  الغالية  البحرين  بناء  نحو 
في  الشباب  وخاصة  الجميع،  يسهم  وأن  والمحبة، 
رسم المستقبل الواعد للبحرين بكل معطيات الخير، 

تعزيزا لمكانتها، ومنزلتها المتميزة إقليميا ودوليا.
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)الوطن( 8 شوال سنة 1375 الموافق 18 مايو سنة 1956

من أرشيف الصحف البحرينية

رأت عيني وسمعت أذني

بزوغ نجم جديد

كيف نضع حداً لنشوب الحرائق؟
ما أكثر ما تنشب الحرائق في مدينة المنامة ... وما أقل 
الوسائل التي تتخذ للتقليل من نشوبها. بعض األراضي 
الحريق  فيها  ينشب  السعف  من  البيوت  مئات  تحوي 
بيوت.  من  فيها  ما  كل  على  يأت  أن  بعد  وينطفي 

في األسبوع الماضي بزغ في ميدان الصحافة في البحرين نجم جديد ظهر في صورة صحيفة الميزان للزميل 
عبد اهلل الوزان. وقد كان العدد حافاًل بشتى المقاالت والمواضيع القومية واإلجتماعية والتوجيهية مما دل على 
أن األقالم التي أحبرتها راسخة العقيدة واإليمان بقوميتها وعروبتها ونحن ال يسعنا في هذا المقام إال أن نتمنى 
للزميلة كل تقدم وازدهار ونرجو أن تثابر على ما رسمته لنفسها من سياسة قومية إصالحية لرفع مستوى هذا 
الشعب الذي ما أحوجه إلى األقالم التوجيهية التي تقوده إلى السبيل القويم وتبعده عن التيارات اليسارية التي 
أصبحت مرتعًا خصبًا لكل من كان في مفترق الطرق ونرجو من جميع شبابنا الواعي أن يعتبر صحيفة الميزان 

أحدى صحفه تناضل من أجله وأن يشجعها لتأدية رسالتها التوجيهية اإلصالحية.

)الوطن( الجمعة 9 رمضان سنة 1375 الموافق 30 أبريل سنة 1956

وعناوينها  مقاالتها  كنوز  عن  تكشف   .. والثمينة  النفيسة  والآللئ  بالدرر  عامرة  البحرينية  الصحافة  ذكريات   
هائلة  وتجارب  وعبر  دروس  من  طرحته  وما  بحكمتها  الحالية  األجيال  تسترشد  حتى  “رمضانيات”  وقصصها 
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 ..

بالتعاون مع إدارة المكتبة الوطنية بمركز عيسى الثقافي

ويمضي شهر أو شهران وتجد البيوت كلها قد عادت من جديد وينشب الحريق مرة ثانية وثالثة .. 
وفي كل مرة تعاد البيوت على وضعها األصلي دون أن تعمل الحكومة أو البلدية شيء يخفض 
من أسباب هذه الحرائق. المعروف أن هذه األراضي الكبيرة التي تحوي مئات البيوت من السعف 
بعدم  أمرًا  تصدر  أن  البلدية  أو  الحكومة  يمنع  فما  الروبيات  مالين  يملكون  أشخاص  تخص  هي 
السماح بقيام بيوت السعف في هذه األراضي عندها يجد أصحاب األراضي أنفسهم مضطرون 
لبناء بيوت من الحجارة أو الطابوق على نسق بيوت العمال التي تبنيها الحكومة والتي ال يكلف 

بناءها مااًل طائاًل.

إن هذا هو العالج الوحيد لتالفي نشوب هذه الحرائق التي طالما خلفت وراءها المآسي واآلالم. أن 
أصحاب البيوت سينامون وهم مطمئنون إلى أن أحدًا لن يحاول حرق بيوتهم بعكس حالتهم 

القلقة اآلن وهم يسكنون بيوت السعف.

حياتهم  ويعرض  ومتاعهم  بيوتهم  على  يأتي  حريق  نشوب  من  أعينهم  نصب  دائمًا  فالخوف 
هو  هذا  أن  عن  فضاًل  عمرانيًا  المدينة  تقدم  عن  صورة  سيعطي  السعف  بيوت  إزالة  إن  للخطر. 

الضمان الوحيد لتالفي نشوب الحرائق وخلق المآسي.

غرق سفينة شراعية وهي في طريقها من 
الهند إلى البحرين

غرقت سفينة شراعية في 8 أبريل الماضي بينما كانت في طريقها إلى البحرين حاملة شحنة من 
األخشاب. وقد أنقذ جميع ركابها البالغ عددهم ثمانية بعد أن عانوا في البحر ثماني ساعات على 

قارب صغير والذي أنقذهم ناقلة زيت كانت في طريقها إلى البحرين.
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مجلس أحمد مبارك النعيمي



9األحد 12 رمضان 1434 هجرية   •   21 يوليو 2013   •   السنة الخامسة   العدد   130

مجلس فيصل الخور وإخوانه
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هّل شهر رمضان الكرمي وحان موعد عروض كاديالك التي تليق 

 مبعاين الكرم. إستفيدوا اآلن من أقوى عروض العام لتمّلك 

أّي من سّيارات كاديالك الفاخرة.

• خدمة وصيانة 4 سنوات/100.000 كلم تقدمة من كاديالك                           • ضمان القيمة عند البيع*
• املساعدة على الطرقات يف أنحاء الشرق األوسط 4 سنوات*         • ضمان 4 سنوات/100.000 كلم

• خدمة التوصيل*

برنامج الرعاية املتمّيز من كاديالك

*ُتُطّبق الشروط واألحكام.

ُتُطّبق الشروط واألحكام.
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احدى دكاكني �سوق املنامة القدمي عام 1941 م
عني عذاري يف اأوائل الثالثينيات

املغفور له �ساحب العظمة ال�سيخ �سلمان بن حمد اآل خليفة لدى و�سوله اإىل 

ق�سر الق�سيبية يف احدى الحتفالت الوطنية يف الأربعينيات منارة جامع الفا�سل

ظهور وباء الكوليرا مجددًا عام 1899م.  •

انتشار مرض الطاعون عام 1903م  •

تجدد ظهور مرض الكوليرا عام 1904م ووفاة ما يقارب   •
2000 شخص

ظهور مرض الطاعون مجددًا عام 1905م  •

ظهور مرض الطاعون عام 1907م  •

انقطاع الكهرباء في البحرين عام 2004م  •

ذكريات من �أيـام زمان
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منظر مدينة املنامة يف العام 1934م

الب�سائع الوا�سلة لفر�سة املنامة ويالحظ خط �سكة احلديد املخ�س�ص لنقل 

الب�سائع للمخازن والذي مت بنائه يف عام  1923م

املغفور له �ساحب العظمة ال�سيخ �سلمان بن حمد اآل خليفة لدى ا�ستقباله الو�سي 

جانب من عملية هدم بيت ا�سكرن عام 1956معلى العر�ص العراقي الأمري عبد الإله يف اأواخر اخلم�سينيات

 نقطة مرور  )منره 5( على تقاطع �سارع ال�سيخ عي�سى الكبري يف اأواخر 

اخلم�سينيات

املغفور له �ساحب العظمة ال�سيخ �سلمان بن حمد اآل خليفة لدى زيارته جلزيرة 

اأم النع�سان برفقة امل�ست�سار وزوجته و عدد من املرافقني يف اخلم�سينيات



Discover stevia,
nature’s sweet gift

Caderel Green.
sweet taste from nature, low calorie.
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مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كمصرف إسالمي )قطاع التجزئة(

تم تأسيس المصرف الخليجي التجاري )ش.م.ب( في مملكة البحرين 
في عام 2004 كمصرف إسالمي تجاري رائد ومدرج في سوق البحرين 

لألوراق المالية. يقدم المصرف الخليجي مجموعة متكاملة من المنتجات 
والخدمات المصرفية التجارية باإلضافة إلى المنتجات اإلستثمارية 

المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية. ومع تنامي شبكة المصرف من 
الفروع التجارية وأجهزة الصراف اآللي والخدمات المصرفية اإللكترونية، 

فإن المستقبل يبدو واعدًا لتحقيق المزيد من النماء والتطور محليًا 
وأقليميًا وتقديم تجربة مصرفية متميزة ورائدة.

مع التغيير
هناك فرٌص واعدة
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اآلن يمكن لجميع أفراد عائلتك المشاركة واالستمتاع بخدمة 4G LTE  بسرعات خيالية على جميع األجهزة 
المزودة بتقنية الالسلكي " WiFi " مع باقات  4G LTE  موبايل برودباند المنزلي التالية من بتلكو.

موبايل برودباند المنزلي من بتلكو   4G LTE  خدمة
سعة تحميل خيالية في منزلك

لالشتراك،  تفضل بزيارة اقرب محل بتلكو
*تطبق الشروط واألحكام

الجهازالسرعةالبياناتاإليجار الشهري

راوتر 4G LTE مجانًاحتى 100Mbpsغير محدودة18 د.ب


