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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

اللفت  أو  الشلغم  ثمار  أطباق  التغذية  خبراء  يصف 
بأنها ملكة الخضراوات الورقية واألكثر فائدة غذائية 
وسكريات  بروتين  من  تحتويه  لما  نظرًا  وصحية، 
وأحماض  حرارية،  وسعرات  وألياف  وكربوهيدرات 
يحتاجها  التي  المعادن  بجميع  غنية  وهي  عضوية 
واليود  والزنك  والنحاس  الحديد  وبخاصة  الجسم، 
والفسفور  والبوتاسيوم  والمنغنيز  والكبريت 
البروتين  أن  طبية  دراسة  وأكدت  والكالسيوم، 
الحيواني،  البروتين  يعادل  اللفت  في  الموجود 
البروتين  عن  وصحية  غذائية  فائدة  يقل  ال  وأنه 
طازجًا  يكون  أن  الشلغم  لتناول  ويشترط  الحيواني، 
مع  هضمه،  يصعب  منه  الكبير  ألن  الحجم،  وصغير 
والكبد  السكر  لمرضى  اللفت  تناول  عدم  ضرورة 
بأمراض  لإلصابة  استعداد  لديهم  ومن  والمعدة 
تعرض  “رمضانيات”   ... الجلدي  كالطفح  جلدية 
في  المتنوعة  وأسراره  الصحية  الشلغم   فوائد 

عالج الكثير من األمراض.

”رمضانيات” تلتقط أثير ذكراه العامرة
ابراهيم كانو .. نجم اإلذاعة األول

في مدارس البحرين تلقى العلم وحفظ الدرس، وفي فريج كانو بالمنامة عاش فصول 
أنهم  حوله  من  جميع  وأدرك  أظفاره  نعومة  منذ  المتعددة  مواهبه  برزت  األولى،  حياته 
أمام موهبة إعالمية ورياضية وإنسانية من طراز نادر .. أنه األستاذ الراحل ابراهيم على كانو 
المدير األسبق إلذاعة البحرين، والذي بدأ مشوار حياته مبكرًا معتمدًا على نفسه ورافضًا 
االعتماد على اسم عائلته الكبير، وسار في دروب الحياة خطوة بخطوة بالكفاح والصبر، 
وكانت أولى الخطوات بالعمل موظف بشركة أرامكو قبل أن يعود إلى البحرين ليعمل 
موظفًا في بلدية المنامة، ثم ينتقل إلى شركة نفط البحرين بابكو، إال أن شغفه بالعلم 
الشرقية  للمدرسة  سكرتيرًا  عمل  حيث  والتعليم  العلم  مورد  إلى  دفعه  للثقافة  وحبه 
وتم  الجديدة  اإلذاعة  محطة  البحرين  حكومة  أنشأت   1955 عام  مطلع  وفي  بالمنامة، 
الخالدة  اإلذاعية  الموجات  أثير  تلتقط  “رمضانيات”   .. لها  ابراهيم كانو مديرًا  السيد  تعيين 
وتقرأ عبر ميكروفوناتها سطورًا من الذكرى المضيئة للراحل األستاذ ابراهيم كانو وحياته 

العامرة بمحطات النجاح والتميز ...

أفضل الخضراوات الورقية
الشلغم .. دواء وغذاء

ذكريات من أيام زمان

المجالس الرمضانية
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نبتٌة  حولّيٌة من الَخضروات الجذريّة
الشلغم ..  30 فائدة في ثمرة واحدة

الصليبّيات،  فصيلة  إلى  تنتمي  الجذرّية،  الَخضروات  من  حولّيٌة  نبتٌة  اللِّفُت  أو  الشلغم 
اللون ومنها األحمر، موطنها األصلّي منطقة  ثمارها كروّية الشكل بنفسجّية وبيضاء 
ُمخّلل  ويعدُّ  العالم،  أنحاء  معظم  في  زراعتها  وتنتشر  المتوسط  األبيض  البحر  حوض 
الشلغم من أشهر المخّلالت، وأكثرها استخدامًا لمذاقه الفريد وفوائده الجّمة وال تكاد 
تذكر المخّلالت دون أن يكون الشلغم في صدارة الحديث، كما يؤكل اللفت مسلوقًا أو 
الفسفور، والكالسيوم، والحديد،  اللفت على  الشتاء، ويحتوي  مشوّيًا خاصة في فصل 
واأللياف  وبروتين،  والكربوهيدرات،  والنحاس،  والمنغنيز،  والزنك،  واليود،  والمغنيسيوم، 

الغذائية، وسكرّيات، باإلضافة إلى مجموعة كبيرة من أنواع األحماض المختلفة...

30 فائدة صحية 

لنشاط  مجدد  فهو  الشلغم  خصائص  أبرز  ومن 
لسعال  ومهدئ  للصدر  ونافع  ومرطب  الجسم 
النفسي  والوهن  لتعب  ومزيل  وملين  للصرع  ونافع 
الشباب  وحب  واالكزيما  الصدرية  والنزالت  والعقلي 
الخناق  ضد  خارجيا  ويستعمل  السمنة  وضد 
بتناوله  وينصح  واألرجل  األيدى  تشقق  والمعالجة 
لألمراض  المعرضون  واألشخاص  البدنيين  األشخاص 
مرضى  عن  ويمنع  بالكبريت  غناه  بسبب  الجلدية 
ضعاف  وعنه  فيه  السكرية  المواد  لكثره  السكر 
أنه  الدراسات  أثبتت  كما  واألمعاء،  والمعدة  الكبد 
بينها  من  الشلغم  تناول  في  صحية  فائدة   30 هناك 
جانب  إلى  الحصوات  ومفتتات  البول  مدرات  من  أنه 
البرد  لنزالت  ومفيد  مهدئ  وأيضًا  وملين  مرطب  أنه 
حيث  السمنة،  يكافح  وأنه  السعال  حاالت  وعالج 
ويمنع  والدهون  السموم  من  التخلص  على  يساعد 

تراكمها.

الشلغم والعرب 

أن  كتبهم  في  قديمًا  العرب  األطباء  ذكر  وقد 
ومزجت  سحقت  ما  إذا  الدقيقة  الشلغم  فروع 
الطحال،  لمرضى  مفيد  كغذاء  تنفع  بالعسل، 

ويمكن االستفادة من أوراق الشلغم في الحساء، أو 
الصلصات، لالستفادة من محتواه من اليود والوقاية 
تناول  أن  الدرقية، كما  الغدة  من اإلصابة باضطرابات 
اللفت يقي من اإلصابة بالزكام، ولهذا ينصح به في 
الفترات اإلنتقالية بين الفصول، وخصوصًا في فصل 
الشتاء، حيث تكثر اإلصابة بأمراض البرد، وهو محصول 
إنتاج  في  ويساعد  الدم  ينقى  فهو  كذلك  شتوى، 
عالمنا  في  أننا  من  ورغم  األساسية،  الدم  مكونات 
العربي لم نعرف عن الشلغم سوى المخلالت، فإنه 
يأتي  ووصفة،  طبق  مئة  من  أكثر  إعداد  في  يدخل 
والسلطات  أنواعها  بجميع  المقبالت  مقدمتها  في 
والمعجنات  والمشويات  والصلصات  والشوربات 
ويستخدم مطبوخا مع الخضار ويعد منه المحشي 
والمكرونات  واألرز  والدواجن  اللحوم  مع  ويضاف 
وفي صناعة رقائق أوراق الشلغم المقرمشة  وفي 
العصير وفي غيرها من األطباق والوصفات والعصائر 

الشهية واللذيذة. 

جمال المرأة 

عالم  في  مهم  عنصر  اللفت  أو  الشلغم  وعصير 
دون  ويحول  للجلد  كمرطب  يعمل  حيث  الجمال، 
وحب  والنمش  والكلف  السوداء  الهاالت  ظهور 
تتميز  الشلغم  ثمار  أطباق  أن  إلى  باإلضافة  الشباب، 
بأنها تمنح الطاقة للجسم، كما تمنحه مواد مهمة 
فهي  الغذائي،  التوازن  حفظ  على  تعمل  عديدة 
مصدر جيد للبروتينات، وأوصت دراسة علمية بضرورة 

أال يخلو أي مطبخ من أطباق ثمار وأوراق الشلغم، إذ 
يمكن لإلنسان التغلب بنفسه على عدد من المتاعب 
من  عصير  كوب  تناول  خالل  من  البسيطة  اليومية 
على  المعتمدة  األخرى  العالجية  الوسائل  أو  اللفت 
أطباق  أن  إيطالية  دراسة  وتؤكد  الشلغم،  خالصات 
بحمض  الغنية  المصادر  أهم  من  الشلغم  ثمار 
على  احتوائه  عن  فضال  للحوامل،  المفيد  الفوليك 
األلياف الغذائية المفيدة لألمعاء، وأشار خبراء معهد 
األبحاث الغذائية بروما إلى أن أوراق نبات اللفت غنية 
تناول  وأن  للتأكسد،  المقاومة  “البيتاكاروتين”  بمادة 
قدر كبير من هذه األوراق قبل النوم يعمل كمسكن 
اسكتلنديون  باحثون  وكشف  األمعاء،  في  لأللم 
من  للغاية  كبيرة  مستويات  على  اللفت  احتواء  عن 
تفوق  السموم،  ومضادات  والمعادن  الفيتامينات 

المستويات التي يوفرها 20 نوعًا آخر من الخضراوات.

أنواع الشلغم 

بينها  من  اللفت  أو  الشلغم  من  أنواع  عدة  وهناك 
وكذلك  لنا،  المعروف  وهو  البنفسجى  الشلغم 
الفجل  مثل  طويل  أما  وهو  األبيض،  الشلغم  هنا 
الشلغم  هناك  وأيضا  الصين،  في  وينتشر  كروى  أو 
السكرى  الشلغم  إلى  إضافة  البنجر،  ويشبه  األحمر 
المناطق  في  بكثافة  ويزرع  السكر  منه  ويستخرج 

الباردة.

األمراض العصبية 

أمراض  من  للوقاية  يتناول  الشلغم  نبات  بذور  وزيت 
جونز  جامعة  من  باحثون  أثبت  فقد  نادرة،  عصبية 
الوراثي  العطب  لديهم  ممن  األطفال  أن  هوبكنز 
الذي يؤدي لظهور مرض “أدرينو ليوكو ديستروفي”، 
ويصيب  النادرة،  العصبية  الوراثية  األمراض  أحد  وهو 
عصبي  تدهور  إلى  ويؤدي  مبكرة  سن  في  األطفال 
تدريجي ينتهي بوفاة الطفل خالل سنوات معدودة، 
ويمكن زيت بذور اللفت أن يلعب دورا وقائيا وعالجيا 
إثبات علمي على جدوى  أول  المرض، ويعد هذا  ضد 

زيت بذور الشلغم في تثبيط مرض.

رؤية الشلغم

والشلغم في الحلم يختلف باختالف موضعه في 
إمكانات  تكون  فسوف  الحقل  في  رأيته  فإذا  الرؤيا، 
الشلغم   أكلت  إذا  أما  مستمر،  تزايد  في  نجاحك 
فهذا ينبئ باضطرابات ومشاكل صحية تصيبك، وإذا 
اقتلعت الشلغم من األرض فهذا ينبئ بأنك ستعمل 
على تحسين فرص اقتناص الثروة والنجاح، وإذا أكلت 
والحزن،  بالخيبة  ينبئ  فهذا  أخضر  وهو  الشلغم 
في  واالزدهار  النجاح  إلى  الشلغم  بذور  رؤية  وتدل 
المستقبل، وإذا بذرت فتاة بذور الشلغم فهذا ينبئ 

بأنها سترث أمالكًا واسعة وتتزوج من رجال جميال. 
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تخرج من مدرسته نجوم اإلعالم 
ابراهيم كانو .. معلم اإلذاعة األول

تجربته العملية وخبرته الطويلة وقدراته المتميزة في اإللقاء واإلذاعة، عالوة على امتالكه 
لمواصفات المذيع الناجح المتميز، وصوته المعبر وقدرته الفائقة على التعبير في مختلف 
المواقف وبنفس القدر من التمكن واإلبداع، إلى جانب شغفه بالشعر العربي واللغة العربية 
مرشحا  خير  كانو  ابراهيم  الراحل  األستاذ  من  جعلت  الخبرات  من  وغيره  ذلك  كل  وآدابها 
ابراهيم  البحرين بعد افتتاحها مطلع عام 1955، وكان األستاذ  ومؤهال ليتولى إدارة إذاعة 
كانو نجم اإلذاعة األول فبصوته الرخيم المعبر وقدرته الفائقة على األداء واإللقاء، إضافة 
المتفاعلة مع  المتميزة بنبرات صوته  البرامج  الكبيرة لقراءة األخبار وتقديم كافة  إلجادته 
سواء  خاصة،  نكهة  برامجه  أعطى  مما  الحدث،  يعايش  المستمع  تجعل  المقدمة  المادة 
برامجه  تقديم  فرص  يتحينون  محبيه  من  كبيرة  أعداد  وكانت  خارجها  أو  البحرين  داخل 
السيرة  سطور  تقرأ  “رمضانيات”   .. المتميز  الشجي  الصوت  بذلك  يقدمه  ما  إلى  ليستمعوا 

المضيئة لألستاذ الراحل ابراهيم كانو .. 

فريج كانو 

على  ابراهيم  كانو،  وعائلة  فريج  ابن  يعرف  يكن  لم 
أطفال  وسط  يلعب  وهو  القدر  له  يخفي  ماذا  كانو 
يكن  لم  األخرى،  بعد  الموهبة  عن  كاشفا  الفريج 
اإلذاعة  مذيعي  أهم  من  واحدا  سيصبح  أنه  يعتقد 
البحرينية وهو يتلقى تعليمه األساسي في مدارس 
الموهبة  يبرز  بحرينيا  طالبا  مجرد  كان  البحرين، 
والفنون  الثقافة  وحب  للقراءة  والعشق  والشغف 
وخاصة  االسالمي  العربي  بالتراث  اهتماما  ويبدي 
وأجاد  ألقاه  من  خير  كان  الذي  العربي  الشعر  كتب 
في ترديده في المناسبات واالحتفاالت الرسمية التي 
وهكذا  القرن،  هذا  من  األربعينات  في  تنظم  كانت 
كان  كما  مبكرا  حياته  مشوار  بدأ  وهكذا  هو  كان 
يفعل أقرانه في تلك السنين، ورغم أنه كان ينتمي 
استهل  أنه  إال  المعروفة،   العريقة  كانو  عائلة  إلى 
مشواره معتمدا على نفسه فسار في دروب الحياة 
صعوبة  رغم  والجد  والصبر  بالكفاح  بخطوة  خطوة 

الظروف وقسوتها.

عرعر وبابكو

عمل  العملية  الحياة  نحو  وانطالقه  تخرجه  وفور 
منطقة  في  موظفا  كانو  ابراهيم  األستاذ  الراحل 
لشركة  التابع  التابالين  خط  قرب  الواقعة  عرعر 

أرامكو في شمال المملكة العربية السعودية، ولعل 
المثابرة  روح  أكسبته  قد  هناك  قضاها  التي  الفترة 
الظروف،  ومغالبة  والصعاب  الشدائد  على  والصبر 
كافية  تجربة  ومنحته  شخصيته  صقلت  أنها  كما 
ولكنه  البحرين،  بلده  في  ذاتها  األوضاع  يعايش  ألن 
موظفا  المنامة  بلدية  في  وعمل  البحرين  إلى  عاد 
البحرين  إلى شركة نفط  انتقل  الزمن، ثم  لفترة من 
بابكو حيث عمل فيها لسنوات قليلة أكسبته خبرة 
أن  إال  الكثير،  الشيء  علمه  إلى  وأضافت  جديدة 
شغفه بالعلم وحبه للثقافة دفعه إلى مورد العلم 
الشرقية  للمدرسة  سكرتيرا  عمل  حيث  والتعليم، 

بالمنامة ومدرسا للتربية البدنية التي كان محبا لها.

خشبة المسرح 

يمتلكها  كان  التي  والمتعددة  الكثيرة  المواهب 
الراحل األستاذ ابراهيم كانو لم تتوقف على مواهبه 
بحبه  أيضا  اشتهر  فقد  بالعلم،  وشغفه  الثقافية 
وعشقه لفن المسرح، وكان عضوا فعاال في الحركة 
الممتد  الحافل  تاريخها  عبر  البحرين  في  المسرحية 
التأليف  مجال  في  واألربعينيات  الثالثينيات  خالل 
المسرح  خشبة  على  ووقف  المسرحي،  والتمثيل 
في  المعروفة  الشخصيات  من  للعديد  مجسدا 
يقوم  كان  أنه  عنه  عرف  االسالمي،  العربي  التراث 
الخليفة  محمد  أحمد  الشيخ  الشاعر  قصائد  بإلقاء 
إلى  امتدت  وطيدة  صداقة  بعالقة  معه  ارتبط  الذي 

مدى سنين طويلة.

هنا البحرين 

الطريق إلى عالم اإلذاعة وموجاته عبر األثير في حياة 
الراحل األستاذ ابراهيم كانو بدأ في مطلع األول من 
دائرة  البحرين  حكومة  أنشأت  حينما   1955 فبراير 
جديدة هي دائرة العالقات العامة، وكان الهدف أن 
تتحمل مسؤولية محطة اإلذاعة الجديدة والجريدة 
وبالفعل  الرسمي  الحكومي  اإلعالم  أي  الرسمية 

سلمان  الشيخ  برعاية   1955 مايو   5 بتاريخ  افتتحت 
ألقى كلمة تم  الذي  آل خليفة، رحمه اهلل،  بن حمد 
شركة  من  بها  التبرع  تم  أجهزة  من  مباشرة  نقلها 
السيد  تعيين  وتم  بابكو،  المحدودة  البحرين  نفط 
برامجها  اشتملت  وقد  لها  مديرا  كانو  ابراهيم 
والثقافية  التربوية  األحاديث  على  األولى  السنة  في 
وبرامج  القرآن  قصص  إلى  إضافة  العربي،  واألدب 

المرأة واألطفال وبث الموسيقى واألغاني البحرينية.

مواهب ال حصر لها

كانو  ابراهيم  الراحل  األستاذ  اختيار  تم  لماذا  ولكن، 
على وجه التحديد لتولى ذلك المنصب الهام والرفيع 
عنها  يكشف  اإلجابة  الوقت؟،  ذلك  في  والحساس 
جميع من عاشوا وعاصرا الراحل، حيث أهلت األستاذ 
الهام  الحيوي  المرفق  بهذا  لاللتحاق  كانو  ابراهيم 
المتميزة  وقدراته  الطويلة  وخبرته  العملية  تجربته 
في اإللقاء واإلذاعة التي أكتسبها من خالل األنشطة 
مواصفات  يملك  كان  وقد  المتعددة،  المدرسية 
المذيع الناجح المتميز بصوته المعبر وقدرته الفائقة 
على التعبير واإللقاء في مختلف المواقف والظروف 
انعكس  كما  واإلبداع،  التمكن  من  القدر  وبنفس 
على  وآدابها  العربية  واللغة  العربي  بالشعر  شغفه 
حاليا  البحرين  إذاعة  مكتبة  تضم  إذ  اإلذاعي،  عمله 
للقصائد  الصوتية  التسجيالت  من  نادرة  مجموعة 
واالبتهاالت الدينية التي كان يلقيها عبر ميكروفونات 
إذاعة البحرين خاصة في شهر رمضان المبارك والتي 
مازالت تشد إليها قلوب المستمعين بصوته الرخيم 

القوي المعبر.

المرحوم ابراهيم كانو

ابراهيم كانو خلف الميكروفون عام 1955
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بذور االخالص

األستاذ  قضاها  التي  الطويلة  السنوات  وخالل 
البحرين  إذاعة  استوديوهات  بين  كانو  ابراهيم 
في  اإلخالص  بذور  اإلذاعي  العمل  ساحة  في  غرس 
الجديد  وتقديم  المستمعين  مع  والتواصل  العمل 
قلة  رغم  المشوقة  والبرامج  األفكار  من  والطريف 
البرامج  ومعدي  المذيعين  عدد  وقلة  اإلمكانيات 
بدورة  باإلذاعة  عمله  بداية  في  وإلتحق  ومخرجيها، 
تبث  كانت  التي  األدنى  الشرق  إذاعة  في  تدريبية 
إلى  كانو  األستاذ  ابتعث  ثم  قبرص،  من  برامجها 
هيئة اإلذاعة البريطانية في لندن لتلقي دورة تدريبية 
وإذاعة،  وإخراجا  إعدادا  اإلذاعي  العمل  فنون  في 
وكانت  موهبته،  وصقلت  الدورات  هذه  أفادته  وقد 
إلى مجاالت  العمل اإلذاعي ودفعه  حافزا له لتطوير 
أوسع وأكثر تقدما، وفتح األستاذ ابراهيم كانو أبواب 
وجدوا  الذين  الموهوبين  البحرين  أبناء  أمام  اإلذاعة 
إلبراز  المناسب  والمكان  المالئم  الجو  أروقتها  في 
ناجحة،  إذاعية  برامج  هيئة  في  وإظهارها  مواهبهم 
واهتمام  بشغف  تتابعها  المستمعين  آذان  وكانت 
البحرين وحسب ولكن في عموم منطقة  ليس في 
في  مكتبه  في  بالجلوس  يكتف  يكن  ولم  الخليج، 
انتظار الباحثين عن فرص العمل اإلذاعي إلدراكه بأنه 
مجال خاص وفريد يحتاج الموهوبين الذين يمتلكون 
هذا  في  للخوض  تؤهلهم  خاصة  وملكات  مواهب 
منصب  يتبوأ  كانو  ابراهيم  األستاذ  وظل  المجال، 
مدير اإلذاعة إلى أن انيطت مسئولية إدارتها إلى أحد 
تالمذته، وكرمته وزارة اإلعالم تقديرا لجهوده البناءة 
إعالميا  مستشارا  اختارته  عندما  المخلص  وعطاءه 
في الوزارة، وفي عام 1990 تم اطالق اسمه على أحد 
ابراهيم  ترك  وقد  البحرين،  إذاعة  استوديوهات  أكبر 

كانو انطباعا طيبا جعل كل من خالطه واحتك معه 
أثره الطيب، سواء من ناحية أخالقه  الحياة يذكر  في 
الفاضلة التي يشمل بها الجميع أو مواهبه المتعددة 
المواقف،  جميع  مع  التأقلم  على  قادرا  تجعله  التي 
للهدف  وقته  جل  وتسخير  اهتمامه  مدي  وكذلك 

الذي يعيش من أجله.

نجم اإلذاعة

األول  اإلذاعة  نجم  كانو  ابراهيم  األستاذ  وكان 
األداء  على  الفائقة  وقدرته  المعبر  الرخيم  فبصوته 
واإللقاء إضافة إلجادته الكبيرة لقراءة األخبار وتقديم 
صوته  نبرات  على  عالوة  المتميزة،  البرامج  كافة 
المستمع  تجعل  المقدمة  المادة  مع  المتفاعلة 
خاصة،  نكهة  برامجه  أعطى  مما  الحدث،  يعايش 
كبيرة  أعداد  وكانت  خارجها،  أو  البحرين  داخل  سواء 
لتستمع  برامجه  تقديم  فرص  يتحينون  محبيه  من 

وان  المتميز،  الشجي  الصوت  بذلك  يقدمه  ما  إلى 
اإلذاعي  وحسه  الطويلة  وتجاربه  المتعددة  لمواهبه 
حيث  فيه،  معهودا  كان  الذي  التمكن  ذلك  في  دورا 
قلة  على  تتغلب  وإبداعاته  وإصراره  عزيمته  كانت 
التي  المتطورة  التكنولوجيا  توفر  وعدم  اإلمكانيات 
والسيما  آنذاك  ككل  اإلذاعي  والعمل  المذيع  تخدم 
األول  المعلم  بذر  ولقد  اإلذاعة،  عمل  بدايات  في 
خالل  من  مثمرة  شجرة  اينعت  بذرة  البحرين  بإذاعة 
الذين  تالمذته  نفوس  في  اإلذاعي  العمل  حب  زرع 
يسترشدون بمنهجه ويستقون منه المبادئ اإلذاعية 
منها،  المرجوة  الثمار  الشجرة  تلك  فحققت  القويمة 
الثمار  تلك  بقطف  نستمتع  هذا  يومنا  إلى  ومازلنا 
يوما بعد يوم، فقد كان ابراهيم كانو مدرسة إذاعية 
تخرج منها جملة كبيرة من البحرينيين، وكان شمعة 
مضيئة في المجال االعالمي، كيف ال وهو الرجل الذي 
أحب وطنه وأخلص له وعطاءه إلى اخر حدود طاقته، 

فظل عطاؤه شامخا إلى يومنا هذا.

الرياضي الشامل 

واالبتهاالت  والمسرح  العربي  والشعر  العربية  اللغة 
األستاذ  ومواهب  اهتمامات  كل  تكن  لم  الدينية 
أنه  عنه  الكثيرون  يعلمه  ال  فما  كانو،  ابراهيم  الراحل 
المجتمع  داخل  الرياضية  الشخصيات  اهم  أحد  كان 
البحريني، حيث كانت الرياضة إحدى الهوايات المهمة 
فقد  فيها  والبارزين  المجيدين  أحد  فهو  حياته  في 
وظل  ناجحا،  وإداريا  وحكما  للمرمى  حارسا  مارسها 
وفيا للرياضة يعمل من أجل تقدمها ورقيها من خالل 
النادي، األهلي حاليا والذي  النسور  نادي  عضويته في 
من  أقرانه  كباقي  وكان  المهمين،  أعضائه  أحد  كان 
القدم،  كرة  منها  رياضية  ألعاب  عدة  ممارسة  حيث 
حيث لعب لفريق المختلط والوطني، إضافة لدخوله 
وعمل  الرياضية،  التربية  في  متخصصة  دورات  عدة 
المدرسة  في  المعارف  بإدارة  الرياضية  للتربية  مدرسًا 

الغربية، وتخرج من تحت يديه العديد من الرياضيين.

ابراهيم كانو مع العبي نادي النسور في الستينيات

مع جعفر زبر في االستوديو يقدمان أحد البرامح اإلذاعية
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مجلس الشيخ سلمان بن عبداهلل بن حمد آل خليفة

مجلس راشد عبدالرحمن الزياني



7الخميس 23 رمضان 1434 هجرية   •   1 أغسطس 2013   •   السنة الخامسة   العدد   141

مجلس عبداهلل محمد جمعة

مجلس عيسى عبداهلل عجالن
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جندي بريطاين وهو ميتطي »احلمار«  يف القاعدة اجلوية الربيطانية  RAF يف 

ال�ستينيات

صدور إعالن عن حكومة البحرين بشأن مزاولة مهنة الطب   •
عام 1971م

وزعت شركة نفط البحرين المحدودة أجهزة تليفزيونات   •
مجانًا على األندية الرياضية والثقافية عام 1958م

تأسس فريق المريخ لكرة القدم بالمحرق عام 1956م  •

عرض فيلم عن زيارة المغفور له صاحب العظمة الشيخ   •
حمد بن عيسى آل خليفة إلى الحج على مسرح البحرين 

عام 1939م

ذكريات من �أيـام زمان

اأ�سطول �سفن الغو�ص يف الفر�سة حوايل عام 1914م

ال�سيخ عبد اهلل بن عي�سى اآل خليفة رئي�ص املعارف برفقة الأ�ستاذ اأحمد 

العمران مدير عام وزارة الرتبية والتعليم )رحمهما اهلل( اأثناء 

زيارتهما لإحدى املدار�ص يف عام 1950م
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اأفراد من رجال ال�سرطة اأمام مركز �سرطة املنامة بالقرب من باب البحرين 

يف اخلم�سينيات

منظر علوي ملبنى كري مكنزي – �سارع احلكومة حاليا- يف ال�ستينيات

املرحوم ال�سيد عبدالعزيز ال�سمالن يف لقاء مع هيئة الذاعة الربيطانية بي 

بي �سي يف عام 1965م 

ال�سارع البحري يف ال�ستينيات 

م�سجعي فريق الن�سور يف احدى املباريات يف اخلم�سينيات 

 �سورة جوية ملدينة املحرق ويرى يف اأق�سى ال�سورة ج�سر ال�سيخ حمد 

يف ال�ستينيات 



إربح شيفروليه كمارو
و المئات من الجوائز الفورية

تـريـل بلـيــزر
ابتداًء من 9,999 د.ب

كـــروز
ابتداًء من 5,999 د.ب

ماليبـــو
ابتداًء من 6,999 د.ب

 LT تـاهــــو
ابتداًء من 13,333 د.ب

اكتشف ما تخبئه خزنة شڤروليه للعروض الذهبية!
عادت عروض شڤروليه الذهبية أكثر تمّيزًا من أي عام مضى. فهذا العام ولدى شرائك أي من سيارات شڤروليه، 

ستدخل السحب للفوز بسيارة شيفروليه كمارو 2013، اضافة الى المئات من الجوائز الفورية. 

ال تفوت فرصتك، تفضل بزيارتنا لتكن واحدًا من الفائزين.

@chevroletarabiafacebook.com/chevroletarabiachevroletarabia.comتطـــبـق األحـكـــام والشـــروط *

عروض سخية 
لمبادلة السيارات 

211 457 17المستعملة
لالستفسار عن شراء أسطول من 

السيارات الرجاء اإلتصال على
17 457 186 
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