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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

“رمضانيات“ تكشف كواليس كتابه  
صقر المعاودة .. عاشق التراث البحريني

عشق شخصي لهواية إقتناء كل ماله عالقة بالموروث 
كان  عامًا  العشرين  تجاوزت  لمدة  األصيل  البحريني 
تأسيس  وراء  المعاودة  صقر  التاريخي  الباحث  حافز 
مكتبة خاصة عامرة مكنته وهيأت له الفرصة للخوض 
أكثر في رحاب عوالم البحث التاريخي، وهو ما دفعه 
إلى العمل على إنجاز مشروعه الوطني الذي يجمعه 
في  والمتمثل  العربي  الخليج  ودول  البحرين  بلده  مع 
الماضي”،  صحافة  في  “البحرين  التوثيقيين  الكتابين 
.. يقول  و“دول مجلس التعاون في صحافة الماضي” 
الصحف  صفحات  تحمله  ما  “استوقفني  المعاودة 

الصورة  حفظته  وفريد  حيوي  تاريخ  من  القديمة 
وأضحى بحاجة لعملية توثيق ونشر ليتسنى للجميع 
بين  الكتاب  يتضمن  أن  على  حرصت  وقد  معرفته، 
بلدي  عن  القديمة  الصحف  نشرته  ما  جميع  دفتيه 
وهو  1977م،  وحتى  1899م  من  الزمنية  الفترة  في 
وأن  خاصة  الفني،  اإلخراج  في  صعبًا  تحديًا  شكل 
عمرها  يرجع  والمجالت  للصحف  األصلية  النسخ 
ألكثر من مائة عام” .. “رمضانيات” قلبت صفحات من 
الباحث  بصحبة  والخليجية  البحرينية  الصحافة  تاريخ 

التاريخي صقر المعاودة ... 

العلم أكد أهميته وفوائده
الختان .. رداء العفة

الختان من سنن الفطرة كما دل على ذلك قوله 
“الفطرة خمس أو خمس  صلى اهلل عليه وسلم 
اإلبط،  ونتف  واالستحداد،  الختان،  الفطرة:  من 
البخاري-،  وتقليم األظفار، وقص الشارب” - رواه 
التي  األمور  من  كلها  الفطرة  سنن  أن  شك  وال 
فيها،  المطهر  الشرع  حكمة  بعض  ظهرت 
التي  الجليلة  الفوائد  له  ظهرت  كذلك  والختان 
تسترعي اإلنتباه لها ومعرفة حكمة الشرع منها، 
والختان مشروع في حق الذكر واألنثى، والصحيح 
اإلسالم،  شعائر  من  وأنه  واجب  الذكور  ختان  أن 
جاء  وقد  واجب،  غير  مستحب  النساء  ختان  وأن 
في السنة ما يدل على مشروعية الختان للنساء 
لها  فقال  تختن  إمرأة  المدينة  في  كان  فقد 
النبي صلى اهلل عليه وسلم “ال تنهكي؛ فإن ذلك 
داود  أبو  رواه    - البعل”  إلى  وأحب  للمرأة  أحظى 
- .. “رمضانيات” تبحث أهمية الختان وتلقي الضوء 

على أخطار الجهل بأصوله وآدابه ...

المجالس الرمضانية

ذكريات من أيام زمان

من أرشيف الصحف البحرينية
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مشروع في حق الذكر واألنثى
الختان .. الفطرة األولى

أبي هريرة رضي  البخاري ومسلم عن  روى 
اهلل عنه قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه 
َبْعَد  السالم  عليه  ِإْبَراِهيُم  اْخَتَتَن  وسلم: 
والختان  ِباْلَقُدوم،  َواْخَتَتَن  َسَنًة،  َثَماِنيَن 
سبحانه  اهلل  ابتلى  التي  الخصال  من  كان 
وأكملهن  فأتمهن  خليله  إبراهيم  بها 
أول  أنه  روي  وقد  للناس،  إمامًا  فجعله 
الصحيح  اختتن كما تقدم، والذي في  من 
سنة،  ثمانين  إبن  وهو  إبراهيم  اختتن 
واستمر الختان بعده في الرسل وأتباعهم 
والنصارى  اختتن  فإنه  المسيح  في  حتى 
أن  القيم  إبن  وقال  تجحده،  وال  بذلك  تقر 
الختان هو اسم لفعل الخاتن، وهو مصدر 
كالنزال والقتال، ويسمى به موضع الختن 
الختانان  التقى  “إذا  الحديث  ومنه  أيضا، 
األنثى  حق  في  ويسمى  الغسل”،  وجب 
خفضا ويقال “ختنت الغالم ختنا، وخفضت 
إعذارا  الذكر  في  ويسمى  خفضا”،  الجارية 

أيضا، وغير المعذور يسمى أغلف وأقلف ...

فوائد ال حصر لها

وأحد  المسلمين  سنن  من  الختان  كون  إلى  وإضافة 
هذه  بقاء  إن  الدراسات  أثبتت  فقد  الفطرة،  خصال 
القلفة يكون بمثابة المستنقع الذي تنمو فيه عوامل 
األمراض، ويغذيها البول فتنتعش وتتكاثر، حتى تتكون 
مادة بيضاء مترسبة هي نتيجة بقايا الجراثيم والفطور 
توْسفات  مع  والعرقية،  الدهنية  الغدد  وافرازات 

النسيج المخاطي وترسبات البول ومحتوياته، فتدخل 
البول عند من لم يختتن وتلج  المواد من صماخ  هذه 
إلى اإلحليل ومنه إلى المثانة ثم إلى الكلية، وقد تتابع 
طريقها إلى البروستاتا أو الخصية، وربما سببت العقم 
عند الرجال نتيجة إللتهاب الخصية، والختان أيضًا يقي 
البحوث  أكدت  حيث  القضيب  بسرطان  اإلصابة  من 
أصيب  شخص  ألف   60 من  أكثر  هناك  أن  والدراسات 
ومن   ،1930 عام  منذ  أمريكا  في  القضيب  بسرطان 
كانوا  هؤالء  من  فقط  أشخاص  عشرة  أن  العجيب 
من  األطفال  وقاية  أسباب  أهم  من  وهو  مختونين، 
إلتهاب المجاري البولية، فقد أثبتت دراسة أجريت على 
حوالي نصف مليون طفل في أمريكا أن نسبة حدوث 
المختونين  غير  األطفال  عند  البولية  المجاري  إلتهاب 
المختونين،  عند  عليه  هي  ما  أضعاف  عشرة  بلغت 
البولية قد ال يكون أمرًا سهاًل فقد  المجاري  وإلتهاب 
المجاري  بإلتهاب  المصابين  36% من  أن  الباحثون  وجد 
الدم،  بتسمم  الوقت  نفس  في  أصيبوا  قد  البولية 
بعضهم،  عند  الكلوي  الفشل  حاالت  حدثت  كما 
غير  عند  شيوعا  أكثر  تكون  الجنسية  األمراض  وحتى 
المختونين، فقد ذكر الدكتور فنك - الذي ألف كتابًا 
هناك  أن   - أمريكا  في   1988 عام  وطبع  الختان  عن 
األمراض  أن  على  أجمعت  علمية  دراسة   60 من  أكثر 

الجنسية تزداد حدوثا عند غير المختونين. 

إختالفهم رحمة 

الشيخ  فقال  الختان،  حكم  في  العلماء  إختلف  وقد 
واجب  أنه  األقوال:  وأقرب  اهلل،  رحمه  عثيمين  إبن 
التفريق  ووجه  النساء،  حق  في  سنة  الرجال،  حق  في 

إلى  تعود  مصلحة  فيه  الرجال  حق  في  أنه  بينهما: 
إذا بقيت  الطهارة، ألنه  الصالة وهي  شرط من شروط 
الحشفة  ثقب  من  خرج  إذا  البول  فإن  الجلدة:  هذه 
بقي وتجمع، وصار سببًا في اإلحتراق واإللتهاب كلما 
تحرك، أو عصر هذه الجلدة خرج البول وتنجس بذلك، 
من  يقلل  أنه  فائدته:  فغاية  المرأة:  حق  في  وأما 
من  وليس  كمال،  طلب  وهذا  شهوتها،  أي:  غلمتها، 
تقطع  الذكر  ختان  في  أنه  والحاصل  األذى،  إزالة  باب 
جميع الجلدة التي تغطي الحشفة، وفي ختان األنثى 
أعلى  الديك في  التي كعرف  الجلدة  ُيقطع جزٌء من 
الفرج، أما للرجل فألنه ال يتمكن من الطهارة من البول 
إال بالختان، ألن قطرات من البول تتجمع تحت الجلدة 
كان  ولذلك  وبدنه،  ثيابه  فتنجس  تسيل  أن  ُيؤمن  فال 
شأن  في  يشدد  عنهما  اهلل  رضي  عباس  بن  اهلل  عبد 

الختان. 

ختان المرأة

وسئل شيخ اإلسالم إبن تيمية رحمه اهلل عن المرأة: هل 
تختتن أم ال؟ فأجاب: الحمد هلل، نعم، تختتن، وختانها 
أن تقطع أعلى الجلدة التي كعرف الديك، قال رسول 
اهلل للخافضة وهي الخاتنة “أشمي وال تنهكي، فإنه 
أبهى للوجه، وأحظى لها عند الزوج” يعني: ال تبالغي 
في القطع، وذلك أن المقصود بختان الرجل تطهيره 
من  والمقصود  الُقْلَفة،  في  المحتقنة  النجاسة  من 
قلفاء  كانت  إذا  فإنها  شهوتها  تعديل  المرأة  ختان 
الشهوة،  شديدة  مغتلمة  كانت  مختتنة”  غير  “يعني: 
القلفاء  القلفاء فإن  بن  يا  المشاتمة:  ولهذا يقال في 
الفواحش  من  يوجد  ولهذا  أكثر،  الرجال  إلى  تتطلع 
نساء  في  يوجد  ال  ما  اإلفرنج  ونساء  التتر  نساء  في 
المسلمين، وإذا حصلت المبالغة في الختان ضعفت 
الشهوة فال يكمل مقصود الرجل، فإذا قطع من غير 

مبالغة حصل المقصود باعتدال.
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يقتني صحف ومجالت عمرها 100 عام 
صقر المعاودة .. قلم التأريخ الصحفي

مسيرة  به  حفلت  تنموي  حدث  كل  عن  القديمة  الصحف  تضمنته  ما  في  الغوص  عبر 
مع  موعد  على  المعاودة  صقر  التاريخي  الباحث  كان  التعاون،  مجلس  ودول  البحرين 
تأليف كتابين توثيقين، األول اختص بالبحرين وجاء بعنوان “البحرين في صحافة الماضي”، 
فيما جاء الثاني ليمثل امتدادًا طبيعيًا لألول متناواًل خالله التجربة األشمل لدول مجلس 
التعاون وليكن نتاج ذلك كتاب “دول مجلس التعاون في صحافة الماضي”... “رمضانيات” 
كانت على الموعد مع الباحث المعاودة للتعرف أكثر على ما تضمنه الكتابان والجهود 

المضنية التي تطلبت إعداد هذا اإلنجاز المميز ...

في  “البحرين  كتاب  إلعداد  البداية  كانت  كيف   q
صحافة الماضي“ وكيف جاءتك الفكرة؟ 

منشأ البدايات أفرزه العشق الشخصي لهواية اقتناء 

والتي  األصيل،  البحريني  بالموروث  عالقة  ماله  كل 

مكتبتي  لتأسيس  وصوال  عامًا   20 إلى  عمرها  يمتد 

للخوض  الفرصة  لي  وهيأت  مكنتني  التي  الخاصة 

أكثر في رحاب عوالم البحث التاريخي، والعمل على 

جعبتي  في  أختزنه  الذي  الوطني  مشروعي  إنجاز 

الخليج  ودول  البحرين  بلدي  مع  يجمعني  والذي 

العربي، ومن خالل قراءتي للصحف ومنها الخليجية 

لنشر  صفحاتها  إحدى  تخصيص  على  واظبت  التي 

ما  تنفيذ  فكرة  جاءتني  القديمة  الصحف  مضمون 

ذلك  وبجانب  أكبر،  وعمق  بتوسع  ولكن  ذلك  يشبه 

استوقفني ما تحمله صفحات الصحف القديمة من 

بحاجة  وأضحى  الصورة  حفظته  وفريد  حيوي  تاريخ 

لعملية توثيق ونشر ليتسنى للجميع معرفته، واحتاج 

كتابي هذا إلى عامين ليرى النور، وقد حرصت على أن 

يتضمن بين دفتيه جميع ما نشرته الصحف القديمة 

عن بلدي في الفترة الزمنية من 1899 م وحتى 1977 م.

q يضم الكتاب بين دفتيه أكثر من 14 فصاًل حملت 
حدثتنا  فهال  للقارئ،  الممتعة  التفاصيل  من  الكثير 
إنجاز  سبيل  في  واجهتك  التي  الصعوبات  أبرز  عن 

هذا المؤلف المميز؟

التنفيذ  جانبي  في  الصعوبات  وأهم  أغلب  تركزت 

جودة  وإختالف  لتفاوت  وذلك  الفني،  واإلخراج 

يتراوح  التي  األصلية  والمجالت  الصحف  وطباعة 

– بتوفيق من اهلل عز  عمرها من 40 إلى 100 عام، لكن 

وجل وبإصرار وتحٍد شخصي - تغلبت على كل ذلك 

التنفيذ واإلخراج الفني بعد  إذ أنجزت بنفسي مهام 

تعلمي إياها وأخذت للدروس على أيدي المختصين.

q وإلى أي حد يعتقد الكاتب صقر المعاودة بإضافة 
كتابه لما هو جديد؟

عديدة هي اإلسهامات التي قدمها كتابي “البحرين 

فمن  البحرينية،  للمكتبة  الماضي”  صحافة  في 

القديمة  الصحف  من  لمقتنياتي  كامل  مسح  خالل 

تاريخ  عن  ومعمقة  وافية  لمحة  تكوين  من  تمكنت 

الحكم في البحرين على مدار 100 سنة خلت، بجانب 

الصحف  وإقتناء  جمع  هواية  عملية  مكنتني  ذلك، 

القديمة من الوقوف على حالة التواصل التي كانت 

تميز العالقة بين دول الخليج العربي والبلدان العربية 

القدم، أشير في هذا الصدد إلى حادثة احتفاء  منذ 

أحمد  الراحل  المصري  الشاعر  بتنصيب  البحرين 

شوقي أميرُا للشعراء في العام 1927م، فقد بادرت 

 - آنذاك  اإلمكانيات  تواضع  من  بالرغم   – البحرين 

باالحتفاء بأمير الشعراء عن طريق إرسال هدية ثمينة 

عبارة عن مجسم لنخلة من الذهب منضدة باللؤلؤ 

المميز في مجال  البحريني، تقديرًا وتكريمًا لعطائه 

كدليل  تصنيفه  يمكن  الذي  األمر  والثقافة،  الشعر 

– منذ  بّين على وجود مستوى متقدم من التواصل 

العربية،  والبلدان  العربي  الخليج  دول  بين   - القدم 

وثقافي  معرفي  تبادل  لوجود  كذلك  إشارة  وهي 

لهذه  الكاملة  التغطية  بنشر  وقمت  الجانبين،  بين 

محمد  األستاذ  قيام  حتى  الفكرة  من  بدءًا  المبادرة، 

المصرية  الشورى  جريدة  صاحب  الطاهر  علي 

بالبحرين  األدبي  النادي  عن  مندوبًا  الهدية  بتسليم 

في اإلحتفال الكبير الذي أقيم في يوم الجمعة 29 

أبريل 1927م بدار األوبرا الملكية بالقاهرة.

أدباء  بين  اتصال  لوجود  السابقة  إشارتك  في   q
والمثقفين  الصحافة  مع  مبكرًا  البحرين  ومثقفي 
كانت  التي  الكيفية  على  نتعرف  أن  لنا  هل  العرب، 

يتم بها هذا االتصال؟ 

كتبه  لما  وتتبعي  لبحثي  نتيجة  جاءت  اإلشارة  هذه 

العام  منذ  الصحافة  في  المثقفين  هؤالء  ونشره 

مصدره  من  نشره  إعادة  على  عملت  والذي  1899م، 

رسالة  ذلك  بين  ومن  والمجالت،  كالصحف  األصلي 

المقتطف  مجلة  إلى  مشرف  بن  حسين  الشيخ 

مقبل  الشيخ  رسالة  1899م،  العام  في  المصرية 

1904م،  العام  في  المصرية  المنار  مجلة  إلى  الذكير 

ورسالة األديب ناصر الخيري إلى مجلة المنار المصرية 

في العام 1911م.

الماضي”  صحافة  في  “البحرين  مؤلفك  إمتاز   q
أخرى،  دون  جوانب  على  التركيز  وعدم  بالشمولية 

فهل لنا بتفاصيل أكثر حول هذا الموضوع؟

– وثق  – وهذه إحدى مميزاته  هذا صحيح، فالكتاب 

لجميع زوايا ومجاالت الحياة التي حفظتها الصحف 

غالف كتاب “البحرين في صحافة الماضي”

صقر المعاودة
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حتى  1899م  من  الفترة  في  البحرين  عن  القديمة 

1977م، وأشير هنا إلى ما احتواه الكتاب من إشارة إلى 

والتي استقرا من  والزراعة والطب  االقتصاد  مجاالت 

خالل الغوص فيها عملية التنمية في البحرين، وصواًل 

للمراحل المتقدمة التي ميزت حراك البلد بعد ذلك، 

للخليج”  الثالث  الطبي  “المؤتمر  على  تركيزه  ومنها 

وبموازاة  1951م،  العام  في  البحرين  في  أقيم  الذي 

الجانب األكبر من دراسته  الكتاب - في  ذلك، اهتم 

بقانون  بالتعريف   - الـ20  القرن  من  الستينات  لفترة 

عبر  آنذاك  الحاكم  من  الصادر  اللؤلؤ”  على  “الغوص 

قراءة أبعاده وشروطه، وهو القانون الذي كان يتولى 

تنظيم موسم الغوص وتحديد أسسه.

q وماذا عن لغة الصور التي تغني قارئ الكتاب عن 
كثير من الكالم .. هل كان لها حضورها في الكتاب؟

عن  توثيقي  كتاب  ألي  الغنى  إذ  شك،  دون  من 

االستعانة بلغة الصور، وفي هذا السياق أنوه إلى ما 

تضمنه الكتاب من صورة تاريخية ذات بعد اقتصادي، 

جيمي  األسبق  األمريكي  الرئيس  زيارة  في  تمثلت 

من  1912م،  العام  في  تحديدًا  البحرين،  إلى  كارتر 

صورة  وهي  البحرينيين،  التجار  من  اللؤلؤ  شراء  أجل 

تجار  مكانة  خاللها  من  نستقرا  تاريخية  إلشارة  توثق 

كانت  التي  والسمعة  العالقات  وحجم  المنطقة 

والموارد  االقتصادي  المنتج  قيمة  وتميز  تميزهم 

الطبيعية في منطقة الخليج العربي.

“ دول  بـ  الموسوم  للحديث عن كتابك  انتقلنا  لو   q
هي  فما  الماضي”،  صحافة  في  التعاون  مجلس 

ظروف تأليف هذا الكتاب؟

لكتابي  طبيعي  امتداد  الكتاب  يعتبر  الحقيقة،  في 

األول “البحرين في صحافة الماضي”، وقد جاء إعداده 

بتكليف من معالي وزير شؤون االتصاالت الشيخ فواز 

رئيسًا لهيئة شؤون  بن محمد آل خليفة عندما كان 

مميزة  حقبة  توثيق  وراءه  من  مستهدفًا  اإلعالم، 

وتسليط الضوء على إنجازات أصحاب الجاللة والسمو 

الكتاب  حظى  وقد  التعاون،  مجلس  دول  قادة 

وزيرة  افتتحته  الذي  المعرض  خالل  الالئق  بالتدشين 

رجب  بن  ابراهيم  بنت  سميرة  اإلعالم  لشئون  الدولة 

المنامة، وتضمن 70 صورة  تزامنًا مع بدء أعمال قمة 

لصفحات الكتاب.

حملها  التي  الرسالة  أو  المضمون  هو  وما   q
الكتاب؟

في  تتمثل  األول  المقام  في  كانت  الكتاب  رسالة 

صحافة  في  األشقاء  بين  الحميمة  العالقات  إبراز 

بحاجة  تفاصيلها  تزال  ال  حقبة  توثيق  عبر  الماضي، 

بمختلف  والشابة  الناشئة  لألجيال  تحديدًا  للنشر 

وعمد  واالجتماعية،  واالقتصادية  السياسية  أبعادها 

الكتاب إلى سبر أغوار التطورات التاريخية في منطقة 

الخليج، من دون تحديد فترة زمنية للبحث مستعيضًا 

األحداث  وتقارب  النشر  تاريخ  على  باالعتماد  ذلك  عن 

لوحة  لرسم  وصواًل  العربي  الخليج  دول  جميع  بين 

لهذه  تنقطع  ال  ومشروعات  إنجازات  عن  متكاملة 

مشروع  عن  للحديث  باب  تخصيص  بينها  من  الدول، 

جسر الملك فهد الذي يربط بين البحرين والسعودية، 

بين  المتبادلة  لزيارات  على  الضوء  لتسليط  آخر  وباب 

القادة والحكام العرب.

إعداد  منك  تطلبه  الذي  المجهود  عن  أكثر  حدثنا   q
كتاب بهذا الحجم وبهذه القيمة؟

المقتنيات  مثلت  وقد  أشهر،   3 الكتاب  مني  تطلب 

القديمة  والمجالت  الصحف  من  الشخصية 

وبجانب  محتواه،  من   %60 مكتبتي  في  الموجودة 

ذلك كان لزامًا علًيّ القيام بجولة لدول الخليج بغية 

استكمال عملية اإلعداد، وقد وفر لي ذلك االستعانة 

والمراكز  الثقافية  والمؤسسات  الوزارات  من  بعدد 

باإلضافة  العامة،  المكتبات  ومقتنيات  الصحفية 

لهم  كان  الذين  الهواة  الباحثين  من  عدد  لمقتنيات 

أحتاج من معلومات  إمدادي بكل ما  البارز في  الدور 

ووثائق فلهم مني جزيل الشكر واالمتنان.

في  التعاون  مجلس  “دول  كتاب  امتاز  كسابقه،   q
صحافة الماضي” بالشمولية أيضًا، فهل لنا بنماذج 

توضيحية؟

مجلس  دول  مسيرة  ميزت  التي  اإلنجازات  شمولية 

التعاون فرضت عليَّ اعتماد منهج شمولي في طرح 

تتبع  للقارئ  ويمكن  وموضوعاته،  فصوله  وإعداد 

الكتاب  من  الرابع  الفصل  تخصيصي  خالل  من  ذلك 

لتوثيق مجموعة من األحداث التنموية، من بين  ذلك 

ما نشرته مجلة “النجمة األسبوعية” في العام 1967م  

البحرين،  شوارع  في  السير  نظام  في  تغيير  حول 

والرياضي  الفني  للجانبين  كان  ذلك،  على  وعالوة 

امتاز  الذي  الكتاب،  في  ومساحتيهما  حضورهما 

بإطالالت ثقافية منوعة للمنطقة تم رفدها بالعديد 

تلفزيون  بينها:  من  مختلفة  لموضوعات  الصور  من 

الشهير  األطفال”  “جنة  أنيسة  ماما  وبرنامج  الكويت 

أرامكو  تلفزيون  ومحطة   ،1963 عام  في  خليجيًا 

بالسعودية عام 1965م، وفي الرياضة اشتمل الكتاب 

الموضوع  منها  نذكر  واألخبار  التقارير  من  عدد  على 

الذي تصدر مجلة “المجتمع الجديد” األسبوعية في 

العام 1970م والذي جاء تحت عنوان “الكويت تطفئ 

الشمعة األولى لدورة الخليج وتفوز بالكأس”.

تخطئها  ال  أدبية  مخيلة  للكتابين  تأليفك  في   q
تأثيرها  التاريخية  المحرقية  للبيئة  كان  فهل  العين، 

في هذه الصياغة؟

من دون شك، فللبيئة البحرينية بصورة عامة والبيئة 

المحرقية بصورة خاصة أثرهما الكبير والمباشر على 

التي  األصلية  والتقاليد  للتراث  الشديد  ميلي  صياغة 

رسمتها عطاءات رجاالت البحرين ونسائها األوفياء.

q وما هو جديد صقر المعاودة؟ 

وبلورته  إعداده  على  أعكف  الذي  الحالي  مشروعي 

العزيز  العم  وحياة  سيرة  وتوثيق  كتابة  في  يتمثل 

المعاودة،  قاسم  بن  الرحمن  عبد  الكبير  والشاعر 

البحرين  أهل  أثروا  الذين  الرواد  كأحد  يصنف  والذي 

والتعليم  الشعر  مجاالت  في  العربي  والخليج 

والمسرح التاريخي. 

غالف كتاب “دول 
مجلس التعاون في 

صحافة الماضي”
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مجلس الحواج
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مجلس خالد عبدالرحمن المؤيد واخوانه

مجلس عبداللطيف جناحي



عيادة جراحة العظام والعمود الفقري
Orthopedic and Spine Clinic

الدكتور ياسر السّواد
إستشاري جراحة العظام والعمود الفقري

الزمالة الفرنسية لجراحة العظام والعمود الفقري

خدمات العيادة:
تشخيص وعالج أمراض العظام  .1

تشخيص وعالج أالم الظهروعرق النساء  .2
تشخيص وعالج أالم الرقبة  .3

عالج حاالت االنزالق الغضروفي )الدسك(  .4
عالج كافة اصابات العمود الفقري بمختلف أنواعها  .5

عالج تضيق النخاع الشوكي داخل فقرات العمود الفقري  .6
عالج كسور العمود الفقري وأجراء جراحات تثبيت الفقرات بأحدث التقنيات  .7

عالج أورام العمود الفقري  .8
عالح االنزالق الفقاري أسفل الظهر  .9

عالج تشوهات الخلقية وأعوجاج العمودالفقري  . 10
عالج الكسور بمختلف انواعها وأجراء عمليات التثبيت  . 11

عالج هشاشة العظام للحجز واألستفسار الرجاء االتصال12 . 

17 82 82 08
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19 رجب 1359 _ في 22 اغسطس 1940

حادثة غريبة في المستشفى األمريكى في البحرين 
المستشفى  مرضى  من  مريض  يتقيأها  بوصات  و8  قدما   16 طولها  دودة 
قلبه  من  واشتكى  شديدًا  ألما  يتألم  كان  )خسرو(  اسمه  رجل  األمريكي 
ومغص شديد في بطنه. وفي أحد األيام أشتد ألمه بأكثر من الحالة اإلعتيادية 
ثم تقيأ فخرجت منه دودة طولها )16( قدما و)8( بوصات أولها دقيق بسمك 
في  بقي  رأسها  أن  ويعتقد  اإلبهام  بتخن  وآخرها  الشكل(  )حلزوني  الخيط 
الدودة  هذه  أن  المستشفى  في  الفاحصون  الخبراء  ويقول  الرجل  أحشاء 
تدعى )الدودة الوحيدة( وإنها تتكون من أكل لحوم الظأن  أو لحوم األبقار أو 
لحوم األسماك وقالوا: أن وجودها ليس بقريب ولكن لم يسمع بأنها بلغت 

هذا )الطول( وقد صبرت اآلن واحتفظ بها في )متحف المستشفى(.

29 رمضان1359 _31 اكتوبر 1940

الغارة على البحرين
وزعتها  التي  البرقيات  بعض  نص  يلي  فيما  تنشر 
الشركات التلغرافية على صحف العالم عن الغارة 

على البحرين والمملكة العربية السعودية.

احتجاج الواليات المتحدة على إيطاليا

قصف  يؤدي  أن  البد  اكتوبر)رويتر(   22 واشنطن 
بالد  في  األميريكية  النفط  ممتلكات  اإليطالين 
الواليات  حكومة  من  رسمي  احتجاج  إلى  العرب 

المتحدة.

وقد قدمت شركة )ستاندارد اوبل( من كاليفورنيا 
المستر  إلى  احتجاجا  أويل(  )تكساس  وشركة 
سومنرويلس وكيل وزير الخارجية األميريكية على 
السعودية،  العربية  البالد  في  وقعت  التي  الغارات 

وجزيرة البحرين.

23 ربيع الثاني 1359 _ 30 مايو 1940

اإلحتفال النسوي العظيم بإفتتاح مستشفى الحكومة
تأزف  لم  قالت:  أمس  الحفلة  في  مندوبتنا  رسالة  استلمنا  قد 
زخر  حتى  الماضي  السبت  مساء  من  )عربي(  العاشرة  الساعة 
المستشفى جموع غفيرة من السيدات وضاق الفناء بمئات من 

السيارات ويقدر من حضر الحفلة بنحو 1200 سيدة.

وعندما وصلت الشيخة عائشة بنت راشد حرم صاحب العظمة 
بدأ  وقد  الملكي  بالسالم  الموسيقى  صدحت  حمد  الشيخ 
اإلحتفال بخطاب صاحبة العظمة الشيخة عائشة وكان خطابًا 
قدمت  ثم  وتكرارًا  مرارًا  التصفيق  استثار  كما  اإلعجاب  أثار  رائعًا 
الدكتورة  وتولت  الطيب  ثم  الليمون  فشراب  العربية  القهوة 
مافي  كل  شرح  رئيسهم  بزعامة  والممرضات  مكدول  م.م 
المستشفى من أدوات وفرش ونظام وقد بلغ اإلعجاب بالسيدات 
حدًا ال مزيد عليه حتى صاحت إحداهن )مازحة أو جادة( أتمنى أن 

التبريد المزودة بها غرف الوالدة، وخرجت المدعوات وكلهن السنة   أكون مريضة وقد أعجبن كثيرًا بآآلت 
ثناء على هذا العمل المجيد الذي قامت به حكومة البحرين فسدت فراغًا كانت الحاجة ماسة إليه.

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 ..

من أرشيف الصحف البحرينية

20 جمادي الثانية1359 _ في 25 يولية 1940

وصول سماحة الشيخ محمد على زينل إلى البحرين
وصل في مساء الخميس الماضي على حين غرة سماحة الشيخ محمد 
بسفره  مطلقًا  أحدًا  يخبر  ولم  المعروف،  الجليل  المحسن  زنيل  علي 
البحرين، حتى محله، وذلك تحاشيًا منه لما يحسبه )تكليفًا( على  إلى 
بتواضعه  معروف  الشيخ  وسماحة  إلستقباله  التوجه  من  األصدقاء 
الناس  نزيد  ال  ذلك  نقول  إذ  ونحن  الشبيه،  النادر  السمح  وخلقه  الجم 

معرفة بما ال يجهله أحد. 

من  ويضمره  األمة  لهذه  يريده  فيما  وساعده  بيده  وأخذ  اهلل  وفقه 
العمل الصالح لالسالم.

بالتعاون مع إدارة المكتبة الوطنية بمركز عيسى الثقافي

رئيس حكومة السند يشجب 
الغارة اإليطالية على البحرين

اإليطالية  الغارة  على  السند،  حكومة  رئيس  علق 
على البحرين ونعتها بأنها )عمل فاشستي ينطوي 
أن  إلى  خصيصا  أشار  وقد  التدمير(.  شهوة  على 
400 ميل من كراشي.  الحرب قد أصبحت على بعد 
وأضاف أيضا أن هذه الغارة بمثابة البرهان القاطع 
صفوفهم  يجمعوا  ألن  بالهنود  يحدو  الذى 

ويقدموا كل المساعدات المالية إلى بريطانيا.

اإليطالية  الطائرات  أغارت   _ رويتر  أكتوبر   21 القاهرة 
على دولتين مسلمتين مستقلتين المملكة العربية 
هذه  حلقت  ولقد  البحرين.  وامارة  السعودية 
الطائرات فوق األراضي المقدسة بالقرب من مكة 
أن  دون  اتفق  كيفما  قنابلها  وأطلقت  المكرمة 
تحدث خسائر بالنفوس وأغارت الطائرات اإليطالية 
آبار  وكانت  البحرين  جزيرة  على  األحد  مساء  أيضا 
البترول هناك إال أنها لم توفق إلى إلحاق أي خسارة 
ال  المسلمين  البلدين  هذين  أن  ذكره  يجدر  ومما 
كما  الجوية  الغارات  لمقاومة  سالح  أي  يملكان 

أنهما محايدان.

قطعه  الذى  الوعد  تمامًا  يناقض  العمل  وهذا 
بلد  أي  يقصف  ال  بأن  نفسه  على  موسوليني 

إسالمي خالل شهر رمضان المبارك.
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والدة أول طفل في مستشفى النساء الجديد للوالدة   •
الكائن بالسلمانية. وقد تفضل المعفور له صاحب العظمة 
الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة وأنعم بعض الهدايا على 

المولود الجديد في 4 ديسمبر 1957م

صدر قانون بمنع النساء الخاضعات لسلطة حكومة البحرين   •
من سياقة السيارات, باستثناء اللواتي يعملن في خدمة 

الحكومة أو الالواتي يمارسن مهنة الطب أو التمريض في 
عام 1957م

ذكريات من �أيـام زمان

حمطة التلغراف يف احلورة يف الأربعينيات

املغفور له �ساحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان اآل خليفة يقدم 

الكاأ�س ودرع البطولة اىل فريق نادي املحرق مبنا�سبة فوزه يف 

اخلم�سينيات

العمارات ال�سالمية يف حالة النعيم 
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�سوق ال�سمك القدمي باملحرق يف ال�ستينيات

جمموعة من الطالب واملدر�سني يف مدر�سة الر�سالية الأمريكية عام 1919م 

»بونفور«  لعب فريق املحرق ولعب فريق الن�سور ي�ساف »يو�سف«  

يف اأحد املباريات يف بداية ال�ستينيات 

جلب املياه العذبة من عني احلنينية على ظهر اجلمال يف الثالثينيات �سوق اخل�سرة القدمي يف و�سط املنامة يف اأواخر الأربعينيات 
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XTS

SRX

 عروض كاديالك السخّية
تفتح أمامك عامل الفخامة

25,995
إبتداًء من

اجلديدة

اجلديدةاجلديد 15,500 د.ب

د.ب

د.ب
إبتداًء من

ATS12,995
إبتداًء من

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.

Cadillac-Ramadanyat-FP-W24.5x32H.indd   1 7/18/13   11:46 AM



في أجواء غمرتها الفرحة والترقب والتشويق 
من قبل الزبائن، أقام بنك البحرين اإلسالمي 

مؤخرًا في فرعه بمجمع السيتي سنتر 
احتفالية خاصة بمناسبة مرور 5 أعوام من 

النجاح على حساب تجوري.

 حضر الحفل العديد من زبائن البنك 
ومجموعة من موظفي ومدراء البنك.

هذا، وتضمنت االحتفالية العديد من الفقرات، 
من أبرزها فقرة السحب على الجائزة الكبرى 

النصف سنوية لحساب تجوري والبالغة 
100,000$، السحب على جوائز شهر يونيو 

2013، السحب على جوائز البطاقات االئتمانية، 

إضافة إلى تنظيم عدد من المسابقات 
 المتنوعة المصاحبة التي استمتع بها 

زبائن البنك.

وبهذه المناسبة، صرح مدير عام الخدمات 
المصرفية لألفراد بالبنك السيد عبدالرحمن 

محمد تركي قائاًل: “يسعدنا تنظيم هذه 

الفعالية بمناسبة مرور 5 أعوام من النجاح مع 
حساب تجوري، حيث أتت متزامنة مع موعد 

السحب على الجائزة نصف السنوية والجوائز 
الشهرية لحساب تجوري اإلسالمي.

وأضاف تركي قائاًل: “منذ تدشيننا لحساب تجوري 
في عام 2008 وهو مستمر في كسب ثقة 

الزبائن، حيث يزداد عدد المشتركين في الحساب 
عامًا بعد عام، وها نحن اآلن نحتفل بمرور 5 أعوام 

على نجاح حساب تجوري، آملين بأن تكون الجوائز 
والحوافز التي مازال يقدمها الحساب قد نالت على 

استحسان الزبائن الكرام”.

ومن جانب آخر، استقبل البنك الفائزين في السحب 
نصف السنوي مع الجوائز الشهرية لحساب تجوري 

إضافة إلى السحب على البطاقات االئتمانية 
لشهر يونيو 2013، حيث فازت السيدة نجاة علي 

الزين بالجائزة الكبرى لهذا الشهر، والتي تبلغ 

قيمتها 100000 دوالر، وفازت السيدة فوزية 
عبدالكريم الشبيب بجائزة الـ 20000 دوالر، وفاز 

السيد علي أحمد الحداد بجائزة الـ 5000 دوالر.

وفي الختام، وجه السيد عبدالرحمن تركي 
دعوة لجميع زبائن حساب تجوري اإلسالمي 

الحاليين والمرتقبين باالستمرار في إيداع 
مبالغهم في الحساب حتى يكونوا قريبين 

أكثر من فرص الفوز بالجائزة الكبرى في 
نهاية العام والجوائز الشهرية، داعيًا الزبائن 

التواصل مع البنك من خالل زيارة موقع البنك 
اإللكتروني: www.bisb.com، أو االتصال بمركز 

االتصاالت على هاتف 17515151 أو زيارة أي 
 من فروع البنك، متمنيًا التوفيق والنجاح 

لجميع الزبائن.

في احتفالية خاصة بمناسبة مرور 5 أعوام من النجاح على تدشينه
 البحرين اإلسالمي يجري سحبه الكبير على 

جوائز تجوري نصف السنوية







4G Mifi

4G LTE موبايل برودباند مع واي فاي أينما كنت 
و استخدام غير محدود

•	4G/3G/2G يدعم
•	150Mbps سرعة تصل إلى
 10 مستخدمين كحد أقصى	•

 4G LTE استمتع بموبايل برودباند
في أي وقت ومن أي مكان

batelco.com

مدة العقدااليجار الشهريالبياناتالباقة

MiFi باقة LTE خدمة
غير محدودة

ً 14 د.ب 12 شهرا

* لالشتراك تفضل بزيارة محالت بتلكو


