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Ramadanyat

عشق البحرين وقال شعراً في أمجادها

خالد الفرج  ..شاعر الخليج
لقب بشاعر الخليج ،إنه الشاعر خالد بن محمد بن
فرج بن عبد اهلل بن فرج الصراف الدوسري شاعر
وأديب سعودي ولد بالكويت ،وهو من كبار شعراء
القرن العشرين ،زار البحرين لبعض المهام ،فأعجبته
بأدبها ونهضتها الفكرية ،فاستضاف حماها وغرم
بها ،وصادف وجود الدواسر وهم أبناء قبيلته وأصله
الذي ينتمي إليه في البديع ،فأحلوه ضيفًا عليهم،
ولقد كانت حياته األدبية في البحرين غنية ثرية
لتوفر الحرية له وانبساط باله على أرضها ،فشارك

في مجال النهضة الفكرية بها ،وهكذا ظل في البحرين
ال يزور الكويت إال نادرًا ،بدأ حياته العملية مدرسًا في
الكويت ،كما أسس في بومباي المطبعة العمومية،
ثم أصبح مدرسًا بمدرسة الهداية الخليفية في البحرين،
وعضوًا في المجلس البلدي البحريني ،وعمل موظفًا
بإدارة بلدية اإلحساء ،فإدارة بلدية القطيف ،وأسس
المطبعة السعودية في الدمام ،كما أشرف على اإلذاعة
السعودية “ ..رمضانيات” تفرد سطورا من حياة شاعر
الخليج خالد الفرج وتروي قصة حبه للبحرين وأهلها ..

ينصح بتناولها خبراء التغذية

األفوكادو  ..ثمار السعادة

المجالس الرمضانية

ذكريات من أيام زمان

تعد ثمار األفوكادو أحد أنواع الفواكه التي
تأخذ الشكل الكمثري ،وتعد المكسيك وأمريكا
الوسطى والجنوبية هي موطنها األصلي ،وشجر
األفوكادو هو شجر دائم الخضرة ويمكن أن
يصل ارتفاع الشجرة إلى نحو  20مترًا ،ويبلغ وزن
الثمرة الواحدة نحو  250 - 100جرامًا حسب نوعها،
والموسم الرئيسي لها هو أواخر الشتاء وأوائل
الربيع ،إال أنها متوافرة في األسواق على مدار
السنة ،وتعتبر ثمار األفوكادو فاكهة ،إال أن مذاقها
واستخداماتها مثل الخضروات ،وهي ثمار غنية
اللحم وتتلون الثمار باللون األخضر أو األصفر،
وتزرع ثمار األفوكادو في المناخ المداري ،وتعتبر
المكسيك هي المنتج األول لها في العالم كما
أنها منتشرة في بعض واليات أمريكا وباألخص
والية كاليفورنيا التي تعتبر المنتج األول لألفوكادو
في الواليات المتحدة األمريكية ،ويأكل األمريكيون
نحو  620مليون ثمرة سنويًا “ ..رمضانيات” تلقي
الضوء على أسرار األفوكادو ..

Ramadanyat-A4.ai
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مفيدة للقلب وضغط الدم

األفوكادو  ..ثمرة الحياة
األفوكادو فاكهة مكسيكية األصل من
شجرة دائمة الخضرة ،تعد غذاء أساسيا في
بلدان أميركا الوسطى ،وفي اآلونة األخيرة
مع زيادة األبحاث الطبية حول فوائدها
العديدة للصحة ،باتت ثمار األفوكادو
واحدة من الفواكه ذوات الخواص العالجية،
حيث يعتبر األفوكادو مصدر ممتاز لحمض
الفوليك ومصدر جيد لأللياف والفيتامينات
سي وبي وحمض النيكوتين ،واألفوكادو
غني جدًا بالبوتاسيوم ،حيث أن نصف
حبة أفوكادو تمنح الجسم حوالي  %15من
حاجته اليومية لهذا العنصر ،ويحتوي أيضًا
على المغنيسوم والحديد والفوسفور،
ورغم أنه يعرف عن األفوكادو احتواءه
على نسبة كبيرة من الدهن فإن الدهن
الموجود فيه هو من نوع الدهن األحادي غير
المشبع والذي يساعد على تخفيض نسبة
الكولسترول الضار ويخفف تأكسد الدهون
داخل األوعية الدموية ويساعد على توسيع
هذه األوعية.ويحتوي األفوكادو على مادة
الغلوغاتيون المضادة لألكسدة التي تقوي
المني عند الرجال وتساعد على تجنب إعتام
عدسة العين ،كما يحتوي األفوكادو على
مادة األلفا كاروتين التي تحمي من الذبحة
القلبية ومن مرض الزهايمر ،واألفوكادو
غني جدًا بالفوالت وهو فيتامين تحتاجه
المرأة الحامل لحماية صحتها وصحة الجنين
“ ..رمضانيات” تكشف عن الكثير والكثير من
فوائد وأسرار األفوكادو...

على األفوكادو فهي ثمار خالية من الصوديوم
والكولسترول وغنية بالعناصر الغذائية الهامة ،فمثال
تحتوي على حمض الفوليك أكثر من الفواكه األخرى،
وهو حمض ضروري لنمو أنسجة الجنين وكذلك
الوقاية من التشوهات الخلقية ،ويجب أن يتناول
الحوامل نحو  800ميكروجرام من الفوليك يوميا،
كما أن األفوكادو أيضا غني بفيتامين ب الذي يساعد
على تخفيف الغثيان المصاحب للحمل ،وكذلك فإن
فيتامين ب 6يعمل على تقوية جهاز المناعة ويساعد
في عملية التمثيل الغذائي وإنتاج الطاقة ،ويمكن
تناول األفوكادو بالكثير من الطرق منها وضعه على
السلطة أو إدخاله في أطباق الحساء ويفضل أيضا
تناوله كغذاء بين الوجبات ،وكذلك يمكن وضعه
كبديل للمايونيز الغني بالدهون.

بشرة نظيفة ولينة وناعمة وبراقة ،ويمكن استخدامه

وداعا لنوبات القلب

كمرطب طبيعي بدال من المرطبات الصناعية ،حيث

ووفقا لخبراء التغذية فإن ثمار االفوكادو تساعد على
المحافظة على صحة القلب ،وذلك بسبب احتوائها
على أهم العناصر الغذائية لصحة القلب مجتمعة
معا ،فمحتواها العالي من البوتاسيوم يفيد الجسم
في خفض ضغط الدم وتنظيم ضربات القلب،
وبالتالي تقليل نسبة اإلصابة بجلطات الدماغ ،إضافة

يضخ الدم بطريقة صحيحة إلى جميع أجزاء الجسم،
وبالتالي زيادة الغرائز الجنسية لدى الرجال.

وستحصلين على بشرة رطبة ولينة.

رجيم األفوكادو

الحاجة اليومية من حمض الفوليك المهم لصحة
القلب وشرايينه؛ حيث وجد العلماء أن تناول حمض

التمارين الرياضية ،فإن نحو  %30أو أقل من السعرات

الفوليك من المصادر الغذائية الطبيعية يقلل من

الحرارية يجب أن تأتي من الدهون ،ألن الدهون هي

التعرض إلى النوبات القلبية المميتة.

عنصر ضروري في كل وجبة ،مؤكدا أن األفوكادو

مرطب طبيعي

هو البديل األمثل للدهون وذلك بسبب احتوائه على

ويدخل األفوكادو كثيرا في المنتجات الصحية
للبشرة ألنه غني بالكثير من العناصر الغذائية فهو

وتعمل المواد الغذائية الموجودة باألفوكادو على

صحة القلب ،وعندما يعمل القلب بشكل صحيح فإنه

 10دقائق ويغسل بعد ذلك بالماء ويترك حتى يجف

وهي منظمة معنية بالغذاء الصحية وممارسة

البوتاسيوم حتى بشكل أكبر من ثمار الموز ،ويمكن

األحادية غير المشبعة والتي تعمل على الحفاظ على

التدليك نحو  3دقائق ،ثم يترك الزيت على البشرة لمدة

إلى أن كوبا واحدا من األفوكادو يؤمن حوالي  % 24من

ثمار السعادة

مشاكل جنسية ،فهو يحتوي على الكثير من الدهون

التدليك بالقشرة الداخلية بلطف على الوجه ،ويستمر

ووفقا لمجلس مراقبة السعرات الحرارية باألغذية

غني بفيتامين أ و د وهـ ،ويحتوي األفوكادو على

تعزيز الدافع الجنسي لدى األشخاص الذين يعانون من

يوجد زيت األفوكادو بكثرة في قشر األفوكادو ،فيتم

استخدام األفوكادو للوجه واليدين والشفتين
والقدمين وهو عالج مثالي لألكزيما وترهل الجلد
المصاحب للشيخوخة والبشرة الحساسة ،ووجد أن
زيت األفوكادو يقوي الجلد من خالل تحفيز الكوالجين
وبالتالي يعمل على الحد من تجاعيد الجلد ،ووجد
كذلك أن زيت األفوكادو أفضل في اختراق الجلد من

الدهون غير المشبعة والتي تعمل كبديل صحي عن
األغذية التي تحتوي على الدهون المشبعة الضارة،
وأن الثالثون جراما من ثمار األفوكادو تخلو تماما من
الصوديوم والكولسترول ،وعلى نحو  0.5مليجرام
فقط من الدهون المشبعة ،ويحتوي األفوكادو على
نحو  20فيتامين ومعدن من العناصر الغذائية الضرورية
للجسم ،كما أنه يحتوي على البيتاسيتوستيرول التي
تعمل على خفض مستوى الكولسترول بالدم وكذلك
هي أحد المغذيات التي تشجع غدد البروستاتا لدى
الرجال ،وأنه يمكن إدخال األفوكادو في النظام
الغذائي بعدة طرق منها تقطيع بضع شرائح منه

زيت الزيتون وزيت اللوز وزيت الصويا ،ويمكن استخدام

على طبق السلطة.

ويؤكد الخبراء أن األفوكادو هو أحد أفضل األغذية

ويهرس جيدا ويضاف إليه ملعقة عسل إذا كانت

االفوكادو والشعر

التي يمكن أن تتناولها األم خالل فترات الحمل ،حيث

بشرتك جافة ،أو ملعقة عصير الليمون إذا كانت

وكشفت الدراسات الحديثة عن أن األفوكادو غني

تشير احدى الدراسات الحديثة إلى أن األفوكادو

بشرتك عادية أو دهنية والتقليب جيدا ،ثم استخدامه

بالبروتين والكثير من الفيتامينات والمعادن وهي

إضافة رائعة للغاية لغذاء األمهات الحوامل

كقناع على الوجه والرقبة والتدليك برفق ويترك نحو

العناصر المثلى من أجل نمو الشعر وترطيبه وجعله

والمرضعات ،حيث أنه يمكن إطالق اسم ثمرة الحياة

ربع ساعة ثم شطفه بالماء الدافئ والنتيجة سترين

أكثر ليونة ومرونة ويحميه من التقصف.

ثمرة الحياة

األفوكادو كقناع للوحه حيث يؤخذ لحم األفوكادو
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زار البحرين فأعجبه أدبها ونهضتها الفكرية

خالد الفرج  ..يا درة وسـط الخليج تـألألت

ولد شاعر الخليج خالد بن محمد بن فرج الصراف الدوسري في مدينة الكويت ،وقد قضى
حياته العملية بين الكويت ،وبومباي ،والبحرين ،والسعودية ،وتلقى علومه المبكرة عند
المطوع “الك ّتاب” ،وعند افتتاح المدرسة المباركية التحق بها ،وحين أنهى دراسته فيها
ّ
عمل مدرسًا بذات المدرسة ،وقد نشط في االطالع على كتب التراث المختلفة ،كما تعلم
اللغة االنجليزية ،ودرس الهندسة خالل عمله في بومباي ،وبدأ حياته العملية مدرسًا في
الكويت ،ثم كاتبًا عند أحد كبار التجار الكويتيين في مدينة بومباي ،كما أسس في بومباي
المطبعة العمومية ،ثم أصبح مدرسًا بمدرسة الهداية الخليفية في البحرين ،وعضوًا في
المجلس البلدي البحريني ،وعمل موظفًا بإدارة بلدية اإلحساء ،فإدارة بلدية القطيف،
وأسس المطبعة السعودية في الدمام ،كما أشرف على اإلذاعة السعودية ،وكان فاع ً
ال
إيجابيًا في كل موقع عمل به ،فدافع عن قضايا الخليج العربي ،وقضايا العروبة ،وقضية
فلسطين خاصة “ ..رمضانيات” تحيي ذكرى الشاعر الكبير خالد بن محمد الدوسري وتلقي
الضوء على نشأته ومسيرة نجاحه المضيئة وموهبته الفريدة ...
نشأته األولى
وقد نشأ الشاعر خالد الفرج في بيت موفور النعمة
والجاه ،وتهيأت له أسباب الدرس والتحصيل التي
حرم منها أقرانه ،فتلقي دروسه األولى في الكتاب
ثم لما ظهرت عليه بوادر النبوغ واستبان أهله لهفته
الصادقة في تلقي الدروس ،وفروا له من الكتب

خالد الفرج في البحرين عام 1924م

والمدرسين الخصوصيين األكفاء من قاموا على
تعليمه وتنشئته تنشئة عالية ،وعند افتتاح المدرسة

يا درة وسـط الخليج تـألألت و زهت عليــــه

المباركية التحق بها وأخذ يتخطى كل صفين بسنة
واحدة ،ولم يكن في المدرسة غير ستة صفوف

بنـورهـــا الوقـــــــاد

فقط ،وقد دعت الحاجة إلى ترشيح بعض الطلبة
ليقوموا بمهنة التدريس ،فكان خالد الفرج هو أول

الدر من حصبائهــا والتبــــر مـن أمـواجهـــــا

األثناء على متابعة الدراسة بنفسه والتنقيب في

والـمجد في األوالد

فجنى العلم الوافر وتزود بالثقافة الواسعة مع

تلقى النـزيل بمثل شهد نخيلها وتضمــه

من درّس التالميذ في المدرسة ،وانكب في هذه
بطون الكتب وأمهات المراجع في الثقافة العربية
ما كان له من ذكاء وافر وغريزة ملحة تواقة لحب

بالصـدر و األعضــاد

االستطالع.

تولى الفرج سكرتارية المعارف في البحرين وذلك

أيامه في البحرين

في عام  1925وفي العام الذي يليه تولى سكرتارية

إلى أن يقول ممتدحـــا حاضرهـــا المجيـــد

السياسي القائم آنذاك في البحرين ،ولقد حاول

المرتبط بماضيها العتيد:

زار الشاعر خالد الفرج البحرين لبعض المهام،
فأعجبته بأدبها ونهضتها الفكرية ،فاستضاف
حماها وغرم بها ،وصادف وجود الدواسر أبناء قبيلته
في مساكنهم في البديع ،فأحلوه ضيفا عليهم،
ولقد كانت حياته األدبية في البحرين غنية ثرية،
لتوفر الحرية له وانبساط باله على أرضها ،وكذلك
النجذابه إلى التعليم هناك ،خصوصًا بعد افتتاح
مدرسة الهداية الخليفية عام  ،1919وهي أول مدرسة
نظامية في البحرين ،ووجود تيار وطني قومي

بلدية المنامة ،وشارك مشاركة فاعلة في الحراك
الفرج في هذه الفترة االتصال بزعماء التحرير الوطني
في كل المجاالت ،كما كان يؤازر الوطنيين من أهل

والمجد فيهـا شـامخ متقـدم لثمود يرجع

البحرين ،في صراعهم مع المستعمر ،وان الفرج

عصره أو عــــــــاد

االصالحي والتنويري ،في العالم العربي واالسالمي،

في كل شــبر قلعـــة أو مسجـــد خذيــــك

كان يسير في موقفه من االستعمار مع االتجاه
وكانت قصائده ومقاالته تصب في هذا االتجاه

أشعاره للبحرين

يقاوم االحتالل االنكليزي ويرفضه ،ووجد الفرج

ولقد أنس الشاعر بالبحرين كما أنست به ،فأشاد

في البحرين بغيته اذ كانت تتسع لتحقيق أحالمه

بأمجادها التي هي أمجاده ،وأمجاد آبائه العرب

وطموحاته العلمية الوطنية ،وبالتالي فقد تعرف

األولين ،ولم ينس الشاعر أن يسجل كرم ضيافتها

في البحرين على الكثير من الشخصيات المؤثرة ،ثم

وجميل احتفائها به ،فقال:

ظاهـرة وذلك بــــادي
وبكل يـوم طـود مجـد قائـم مجــد طريــف
فـوق مجـــــــد تالد
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وال شك إن البحرين جديرة بكل هذا التمجيد وهذا
النشيد ،فلقد غمرته بعطفها وسكبت عليه من
جميلها بما لم يدر له في حساب ،قربه حاكمها الشيخ
عيسى بن على آل خليفة وأجزل له العطاء وصار أستاذا
في مدرسة الهداية الخليفية ،وعين عضوا في نفس
الوقت في المجلس البلدي للبحرين ،وكانت صلته
بزعمائها وأحرارها قويه متينة ،ثم فوق ذلك أليس
البحرين جزءا من الوطن العربي الذي آمن به وكفر
بـحدوده المصطنعة ،فواقع البحرين واقعه وماضيها
ماضيه ،وليس من حرج عليه إن شاركها آالمها وأشاد
بماضيها وأحالمها ففي قصيدته التي بعث بـها من
البحرين إلى الشاعر الكويتي عبد اللطيف النصف
لدليل متين على رسوخ العقيدة القومية في نفسه

األديب الشاعر خالد محمد الفرج (الدوسري)

أشهر قصائده
ومن أشهر أبيات الشاعر خالد الفرج ما جاء في سطور

وروحه ،فالعرب أمة واحدة وكل ال تتجزأ.

قصيدة العاشق والمعشوق ،قال فيها:

عرج بنا نـحو الخيـــال فانـــه رحـــب المـجــــال

فـاسمـــــــع مـا ُّ
أبث َ
أح ُّب َ
ك من ُح ِّبــــــــــــــــي
ك
ْ

لذيـــذ خـطراتــــــه
هل في الجزيرة غير شعب واحد قد مزقـت

صورة التقطت في بومباي بالهند بتاريخ  16يناير 1920م

لحـاظ َك فـي قلبـي
هـو السحـر يسـري ِم ْن
ِ

بيدي العدى وحداتـه

نشرت بمجلة الكويت ،كما كتب عددًا من المقاالت في

َ
ُّ
قـلـبـــــــي خــافقـــــــــ ًا
أقبـلــــــــــت
يــــدق إذا
َ

الصحف المصرية من بينها :األخبار ،والشورى ،وغيرهما،

عشقه للبحرين

وله “ديوان النبط” ويضم مجموعة من الشعر العامي

وهكذا ظل في البحرين ال يزور الكويت إال نادرا

في نجد ،مع مقدمة عن الشعر العامي وتطوره

ولكن أيام السرور كما يقولون قـصار ،ففي سنة
1927م قام الميجور ديلي بانقالب وقبض على كافة
السلطات بيد من حديد ،وكبت الحريات وثارت قبيلة

ْ
الـتكه ُر ِب يـــا ربّـي؟
فـمــا الســـ ُّر فـي هـــذا
ِّ
ــم عقـلـــــي فــــي غـيــــا ِب َ
ك واعــــــــــظ ًا
أحك ُ

 ،-ودراسة بعنوان عالج األمية في تبسيط الحروف

َ
فإن لُ
ـحـــت غابـا ،ال صـــوابــــــي وال لُ ِّبـــــــــي

جاورها من البلدان ،وهما مخطوطتان.

أرى فـــــيك شـيئــــــ ًا ال تـــراه عـيـونُهـــــــــــم

العربية ،وله دراستان عن “رجال الخليج” ،وتاريخ نجد وما

الدواسر ونزحت عن البحرين غضبا ،وسكنوا الدمام

قراءة في تجربته الشعرية

في السعودية ،وطلبوا من الشاعر أن يصحبهم إلى

وهناك ثالث من الرؤى تتضح مع رحلة خالد الفرج

وإال ُّ
لكفـــوا عـن مـالمــــــي وعـــن َع ْتبـــــــي
َ
أود وأخشـــــى ف ْت َ
عـيـنـيـــــــــك إنهـــــــا
ــــــك
ُّ

هناك ،لكنه استمهلهم ريثما يزور الكويت ،فجاء

الشعرية :األولى أنه كان يشعر بوحدة األرض العربية

على شرفه حفله فألقى قصيدته المشهورة الغرب

وارتباطه بها فهو يعمل ويغوص في تفاصيل الحياة
ّ
كل بقعة في الوطن العربي الكبير
العملية في

أصمـ ْتني فكيــف مـن ُ
القــ ْرب؟
عـلى الـبعد
َ

تتجسد
مهما واجهته المتاعب والصراعات ،وبهذا
ّ

أيامه األخيرة

الكويت واستبشرت به واحتفى به أدباءها وأقيمت
والشرق التي مطلعها:

الغـرب شـــدد في هجمتــــه والشــــرق اله
بعـــد في غفلتــــه
وكلمــا جـــد بـأعمـالـــه يستلــــم الشــــــرق
إلى راحتـــــــــه
االنتاج الشعري واألدبي
وللشاعر خالد الفرج ديوان بعنوان “ديوان خالد الفرج”
 الجزء األول والثاني  -تقديم وتحقيق خالد سعودالزيد ،وقد نشر الجزء األول من الديوان في حياة

الرؤية الثانية أي السياسة بمعناها الشمولي أي
إدارة الحياة والدفاع عنها ،فهو يربط الفكر واإلنجاز
ورقي حركتهم وقدراتهم
على األرض بين الناس
ّ
االقتصادية والعملية ،وأما الرؤية الثالثة فهي تبلور
الشخصية الحضارية العربية التي تتعامل بوعي
ّ
صح من
مع المنجز اإلنساني تأخذ منه أدواته وما
ّ
وحقها في الحرية
أساليب ،فهو آمن بوحدة األمة
واالستقالل واإلسهام في الحضارة اإلنسانية ،ولقد
عمل على تنظيم الحياة في القرى والمدن ،وشارك
بالتدريس واإلدارة التعليمية ،وأهتم بالكتاب العربي
ّ
ووظف
وطباعته ،وأشرع قلمه بالمقاالت والدراسات
شعره في التأريخ والتوثيق وحمل القضايا العربية،

الشاعر ،وله أيضا ديوان بعنوان “أحسن القصص” وهو

وراسل وتفاعل مع المؤسسات العلمية والصحفية

طبعت في مصر ،ثم أعيد طبعها في قطر منتصف

في دمشق والقاهرة مع الكويت والسعودية
والبحرين ،وعندما نتأمل ّ
تنقله وأسفاره نرى أنه كان

ملحمة شعرية في سيرة الملك عبدالعزيز آل سعود
الثمانينيات ،وله أيضا مسرحية شعرية بعنوان “في بالد
عبقر ووبار” لم يتمها ،ومن أعمال الشاعر أيضا “منيرة”
وهي أول قصة قصيرة فنية في الكويت والخليج

يبحث دائما عن اكتمال وجوده بتحقيق تلك الرؤى ،ال
بالوصول إلى حياة فردية تركن إلى شؤونها المادية
ومشاغلها القريبة.

وفي الكويت التقى به األديب والكاتب البحاثة
المرحوم هشام الرفاعي ،فعرض عليه أن يرحل
معه إلى السعودية ليعاونه في إدارة مالية القطيف،
فمانع أوال ولكنه لما علم أنه ممنوع من دخول
البحرين سافر إلى الدمام حيث قبيلته وأبناء عشيرته،
وما أن حل الدمام حتى رحب به الملك عبدالعزيز
أطيب ترحيب وأكرم وفادته وواله بلدية االحساء ،ثم
القطيف وذاع له صيت عظيم في أقطار الجزيرة
فتقرب إليه األدباء والشعراء وأصحاب األمر فيها،
وكان ممن تودده ومال إلى صحبته الشيخ عبداهلل ابن
سليمان وزير المالية ،وطلب منه أن يشرف على اإلذاعة
السعودية ،فقام بتنسيقها واإلشراف على برامـجها
ثم عاد إلى إدارة دار بلدية القطيف غير انه تحت اإللحاح
الشديد اخذ يذيع من دار االذاعة بعض المحاضرات ثم
استقال من منصب مدير بلدية القطيف واستقر في
مدينة الدمام أسس فيها مطبعة سماها المطبعة
السعودية ،وقبل وفاته بسنتين انتقل إلى دمشق،
وفي ربيع الثاني عام  1374هجري – 1954ميالدي توفاه
اهلل في لبنان على اثر قرحه في المعدة.

نيسان باثفايندر

تبدأ من ١٠٫٩٩٥

د.ب

** سيارات باترول  -تسجيل جماين ،طالء واقي من الصدأ ،وجوائز العجلة الدوارة.

التأمني والتسجيل والطالء الواقي من الصدأ والصيانة جمانًا

نيسان أرمادا

تبدأ من ١٣٫٩٩٥
د.ب

جوائز العجلة الدوارة

عروض رمضان
الســخية

د.ب **

نيسان باترول

تبدأ من ١٥٫٩٩٥

أفضل األسعار التنافسية تشمل التسجيل والتأمني

قسائم مشرتيات

أوقات دوام املعرض خالل شهر رمضان :السبت  -اخلميس  9:00صباحًا  1:00 -ظهرًا  7:30 /مسا ًء  11:30 -مساءً ,اجلمعة  7:30مسا ًء  11:30 -مسا ًء
أوقات الصيانة :السبت  -األربعاء  7:30صباحًا  4:00 -عصرًا 8:00 ،مسا ًء  10:00 -مسا ًء  /اخلميس  7:30صباحًا  1:00 -ظهرًا
معدالت فائدة مغرية ،وأسعار خاصة على موديالت .2013
فرتة احلملة الرتويجية 18 :يونيو ــ  27يوليو 2014

نيسان جوك

تبدأ من ٦٫٩٩٥

د.ب

تطبق الشروط واألحكام ،وتسري هذه العروض على مبيعات التجزئة فقط.
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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 ..

29جمادي الثانية سنة  5 1373مارس 1954

 2رمضان سنة  15 - 1373مايو 1953

البحرين تودع عاهلها
غص مطار البحرين بمئات المودعين من كبار
الشخصيات في هذه البالد لتوديع صاحب العظمة
الشيخ السر سلمان بن حمد آل خليفة حاكم
البحرين المفدى.

حين عادت به سفينة الغوص من آخر رحلة لها في
عرض البحر كان هو يحس دبيب فرح غامر يسرى
في جميع أوصاله وهو ينزل إلى الشاطئ بعيد
غروب الشمس .كان يمنى نفسه بالتزوج من ابنه
عمه فاطمة التي أحبها كما لم يحب إنسانا قط.
فقد كانت فاطمة بالنسبة له أكثر من خطيبة ....
وستكون في المستقبل أكثر من زوجه .وعد في
سره األيام الباقية عن موعد زفافه فبلغت أسبوعًا
 ..أسبوعًا واحدًا وتنقضي هذه الفترة من حياة
القلق والبلبلة ...
ووصل إلى عتبة الدار وهو يجتر في ذهنه األفكار
الممتعة اللذيذة  ..وفتح الباب في بطئ  ...فقد كان
يحب أن يفاجئ أمه بقدومه  ..وحين أقفل الباب
وراءه دون ضجة ،خلع نعله ومشى على رؤوس
أصابعه خشية أن ينبه أحدًا هناك إلى قدومه ..
ودخل حوش الدار متلفعًا بالظالم  ...وسمع داخل
الحجرة صوتًا أشبه ما يكون بصوت صندوق يعالج
فتحه  ...وتلصص في بطئ محاذرًا أن يقع النور
المنبعث من الحجرة عليه فيفضحه  ..وحين وصل
إلى الباب دفع رأسه الضخم إلى الحجرة وهو
يرفع عقيرته مناديًا في صوت قوي أجش ليفاجئ
أمه بقدومه الغير منتظر.

وصل عظمته إلى المطار قبل بدء السفر بقرابة نصف
ساعة وبعد أن تفتقد فرقة من حرس الشرف انتقل
إلى بهو المطار حيث كان كبار المجتمع في انتظاره
وفي تمام الساعة الثالثة غادر عظمته المطار
يحيط به كبار المودعين وهنا عزفت موسيقى
الدرك السالم الوطني فوقف الكل كائن على
رؤسهم الطير.
وقبل أن يدخل جوف الطائرة إلتفت عظمته إلى
الجمع الحاشد ورفع يديه الكريمتين مودعًا فكان
هذا الموقف غاية في الروعة والتأثير وتحركت
الطائرة على مدرج المطار تنقل عظمته في أول
سفرة رسمية له لبريطانيا.

يا أهل الدار ...يا سكان البيت  ..أين أنتم ؟
ولم ينتظر أن يتم جملته فقد أندفع داخل الحجرة
في جلبة وضوضاء يريد ان يعانق أمه  ...وقبل أن
يخطو خطوة أخرى إلى الداخل تسمرت رجاله
واستحال وجهه إلى شبه قطعة رخامية صفرًا ..
ولكنه تمالك جأشه في سرعة  ..وانطلقت ذرات
فكره تشتغل في حركة جنونية  ..فقد كان الموقف
يتطلب سرعة في التفكير  ...وفي لمح البرق اختطف
كرسيًا كان موضوعًا هناك  ...وأهوى به على الشيء
الذي حسبه أمه  ..ولم يكن هذا الشيء غير لص قذر
جاء ليسرق تحصيله العمر من الصندوق.
بالتعاون مع إدارة المكتبة الوطنية بمركز عيسى الثقافي

 2رمضان سنة  15 - 1373مايو 1953

كنت هناك

المدرسة الشرقية اإلبتدائية

امتاز األسبوع الماضي بلون خاص من ألوان النشاط
المدرسي فقد أقيمت عدة معارض في عدة مدارس
كانت كلها تنم عن استعداد طيب وملكة ذات قابلية
في مجال التصوير واألشغال اليدوية .ففي المدرسة

الشرقية وقفنا طوي ً
ال أمام صورة (الزمن) لما لها
من داللة خاصة تدل على قوة ابتكار عند مصورها.
وقد برزت هذه القوة في االبتكار إلى أن المصور
جعل وجه (الزمن) الذى صوره على هيئة شيخ
أشيب يغطى وجهه الحيز األكبر من الصورة.
وكانت هناك في الواقع صور كثيرة استحقت
االعجاب منها (المطلقة) والكثير غيرها.
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مجلس محمد عيد بوخماس

مجلس حسين علي بوكنان وإخوانه
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مجلس عبداهلل محمد جمعة
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Discover stevia,
nature’s sweet gift
Caderel Green.
sweet taste from nature,
low calorie.
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ذكريات من �أيـام زمان
• قررت دائرة الشرطة واألمن العام تشكيل بوليس نسائي
للعمل في القضايا البوليسية الخاصة بالنساء واإلشراف
على السجينات في عام 1957م
• تأسست المدرسة األهلية بمدينة الحد في عام 1943م
• افتتاح جسر الملك فهد عام 1986م
• تم اتساع وتكبير مسجد الفاضل بفضل تبرعات
الحكومة والمواطنين في عام 1937م

ق�صر ال�ضيافة (حالي ًا ديوان جمل�س الوزراء) يف ال�ستينيات

�صاحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان �آل خليفة مع املرحوم

جاللة امللك ح�سني بن طالل ،ملك اململكة الأردنية الها�شمية لدى
�إحدى زياراته �إىل البحرين

حديقة الأندل�س يف ال�ستينيات

بيوت من العري�ش والكوبر يف حي العو�ضية باملنامة يف عام 1903م
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جانب من م�ضمار �سباق اخليل والهجن مبنطقة الرفاع يف الأربعينيات

ميدان ومبنى باب البحرين يف عام 1950م

�سوق التمور يف املنامة يف الأربعينيات

مبنى املحاكم على �شارع احلكومة يف اخلم�سينيات

عني ق�صاري يف اخلم�سينيات

�إحدى الأ�سواق القدمية يف املنامة يف الأربعينيات

ﺑﺮﻋـﺎﻳــــﺔ

ﺗﺴﻮﻗﻮا وارﺑﺤﻮا ﺟﻮاﺋﺰ راﺋﻌﺔ
 28ﻳﻮﻧﻴﻮ  28 -ﻳﻮﻟﻴﻮ

ارﺑﺤﻮا ﺳﻴﺎرة ﻓﻮﻟﻔﻮ رﺑﺎﻋﻴﺔ اﻟﺪﻓﻊ ﺧﻼل ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن اﻟﻤﺒﺎرك!
ﺷﺎرك ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺴﻴﻒ ﻓﺮﺣﺔ ﻗﺪوم اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻔﻀﻴﻞ ﻣﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ا ﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ واﻻﺣﺘﻔﺎﻻت اﻟﺮاﺋﻌﺔ.
وﺳﻮاء ﻛﺎن ﺗﻨﺎول اﻟﻄﻌﺎم أو ا زﻳﺎء أو اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻰ ﻫﻲ ﻣﺎ ﺗﺴﺘﻬﻮﻳﻚ ،ﻓﺈن ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺴﻴﻒ ﻳﻘﺪم ﻟﻚ ﺣﻤﻠﺔ
رﻣﻀﺎﻧﻴﺔ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﻃﻮال أﻳﺎم اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻜﺮﻳﻢ.
ﺗﺴﻮﻗﻮا ﺑﻘﻴﻤﺔ  20دﻳﻨﺎراً@ واﺣﺼﻠﻮا ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﻔﻮز ﺑﺠﻮاﺋﺰ ﺳﺨﻴﺔ!
اﻟﺠﺎﺋﺰة اﻟﻜﺒﺮى :ﺳﻴﺎرة ﻓﻮﻟﻔﻮ  XC60رﺑﺎﻋﻴﺔ اﻟﺪﻓﻊ
اﻟﺠﺎﺋﺰة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :ﺗﺬاﻛﺮ ﺳﻔﺮ@ ﻟﺸﺨﺼﻴﻦ ﻣﻦ ﻃﻴﺮان اﻟﺨﻠﻴﺞ ي وﺟﻬﺔ ﺳﻔﺮ
اﻟﺠﺎﺋﺰة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ :ﻃﻘﻢ ﻣﻦ ﺳﺎﻋﺘﻴﻦ ﻣﺮﺻﻌﺘﻴﻦ ﺑﺎ ﻟﻤﺎس
اﻟﺠﺎﺋﺰة اﻟﺮاﺑﻌﺔ ــ اﻟﻌﺎﺷﺮة :ﺑﻄﺎﻗﺎت ﻫﺪﻳﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ  100دﻳﻨﺎر ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ ﻟﻜﻞ ﺑﻄﺎﻗﺔ
@ ﺗﻄﺒﻖ اﻟﺸﺮوط وا ﺣﻜﺎم

Mobile Hotspot

 3أﺟﻬﺰة ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﺞ اﻟﺬﻛﻴﺔ ﻣﺠﺎﻧ ًﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻗﺔ واﺣﺪة

ﺣﺼﺮﻳ ًﺎ ﻣﻦ ﺑﺘﻠﻜﻮ ،اﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ أﺣﺪث ﺛﻼﺛﺔ أﺟﻬﺰة ذﻛﻴﺔ ﻣﻦ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﺞ ﻣﺠﺎﻧﺎ ًﻋﻠﻰ ﺑﺎﻗﺔ  Smart 30اﻟﺨﺎﺻﺔ
وﺑﺪون ﻣﻘﺪم .ﻟﻼﺷﺘﺮاك أو ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ،ﺗﻔﻀﻞ ﺑﺰﻳﺎرة اﺣﺪ ﻓﺮوع ﺑﺘﻠﻜﻮ اﻟﻴﻮم.
ﺑﺎﻗﺎت اﻟﺪﻓﻊ اﻟﺸﻬﺮي

اﻳﺠﺎر اﻟﺸﻬﺮي

اﻟﺪﻗﺎﺋﻖ اﻟﻤﺠﺎﻧﻴﺔ
)ﻋﺒﺮ ﺑﺘﻠﻜﻮ@(

اﻟﺪﻗﺎﺋﻖ اﻟﻤﺠﺎﻧﻴﺔ
)ﻋﺒﺮ اﻟﺸﺒﻜﺎت ا ﺧﺮى(

ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
)4G LTE (8GB

Samsung Galaxy S5
+Samsung Mobile Hotspot
+Samsung Gear Fit

 30د.ب

ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪودة

 120دﻗﻴﻘﺔ

ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪودة@

@ﺗﻄﺒّﻖ اﻟﺸﺮوط واﺣﻜﺎم  -ﻣﺪة اﻟﻌﻘﺪ  18ﺷﻬﺮ

batelco.com

