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شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس

الشراكة المجتمعية التزام ومسؤولية 
بيت التجار ... 75 عامًا في حب الوطن

ثماره تشبه مخ اإلنسان 
الجوز .. الغذاء السوبر

األبحاث  من  عدد  وصفت  هكذا   .. السوبر”  “الغذاء 
مشيرة  الجوز،  ثمار  الحديثة  الغذائية  والدراسات 
الفوائد  العديد من  له  الجمل  أو عين  الجوز  أن  إلى 
الصحية وذلك الحتوائه على العديد من المغذيات 
يعد  كما  الدماغ،  صحة  تعزيز  على  تعمل  التي 
الجوز من الثمار الغنية بالدهون الصحية األساسية 
والبروتينات  والفيتامينات  األكسدة  وبمضادات 
واأللياف، كذلك فإن ثمرة الجوز تحتوي على نسبة 
قليلة من الصوديوم وتعد خالية من الكولسترول، 

الجوز يحتوي على دهون أحادية غير مشبعة  أن  فضال عن 
والتي تعد صحية أكثر من الدهون المتعددة غير المشبعة 
الجوز  فان  وأيضا  المكسرات،  أنواع  باقي  تحتويها  والتي 
تجديد  في  تساعد  والتي  لألكسدة،  المضادة  بالمواد  غني 
المضادة  المواد  هذه  مرونتها.  على  والحفاظ  البشرة  خاليا 
لألكسدة تعزز إنتاج الكوالجين وإصالح خاليا البشرة، وبالتالي 
وذلك  الشيخوخة،  عالمات  ظهور  من  وتقلل  الجلد  تقوي 
 .. الطبيعي  الجوز  بزيت  البشرة  بدهن  أو  يوميًا  الجوز  بتناول 
“رمضانيات” تعرض ملفًا كاماًل وشاماًل عن فوائد ثمار الجوز.

المجتمع  نسيج  من  جزء  والصناعة  التجارة  غرفة 
وترتبط  والمحبة  الحب  رداء  معه  تغزل  البحريني 
في  الوثيق  والتعاون  الوطنية  الوحدة  برباط  معه 
طريق الرقي والنماء والعزة لمملكة البحرين .. فمنذ 
الغرفة على  اآلن وتأخذ  نشأتها عام 1939م وحتى 
عاتقها المشاركة المتواصلة والمستمرة في جميع 
الغرفة  عملت  كما  المجتمع،  وأنشطة  فعاليات 
منذ تأسيسها على المساهمة في تنمية المجتمع 
ومؤسساته  فعالياته  ودعم  تطوير  طريق  عن 
االقتصادية واالجتماعية واألهلية المختلفة إضافة 
لهذه  المختلفة  الخدمات  بتقديم  قيامها  إلى 
بعد  مرحلة  تدريجيا  نطاقها  وتوسيع  الفعاليات 
االقتصادي  النمو  أهداف  مع  تتناسب  لكي  أخرى 
أو  وطنية  مناسبة  تمر  وال  البالد،  ورفعة  ورقي 
إال وتحرص غرفة تجارة وصناعة  فعالية مجتمعية 
البحرين  وشعب  أهالي  مشاركة  على  البحرين 
أفراحه وانجازاته المتواصلة في طريق الخير والنماء 
بدءًا باحتفاالت العيد الوطني وعيد الجلوس ويوم 
والفعاليات  األنشطة  من  وغيرها  البحرينية  المرأة 
غرفة  بين  والترابط  الود  أواصر  تدعم  التي  الوطنية 

تجارة والصناعة والمجتمع البحريني.
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رؤيته تدل على مال مكنوز 
الجوز .. الشويكي وعين الجمل 

وزوز وجرجع
والجوز  واألسود،  واألبيض  والعادي  القديم  منذ  العرب  عرفه  الجوز 
وطاردة  للفطريات  مضادة  وأوراقه  الجفن  والتهاب  األكزيما  يعالج 
انه  يقال  حيث  الغرب،  في  خرافية  أسطورة  الجوز  ولنبات  للديدان، 
عندما كانت اآللهة تسكن األرض كانت تقتات بالجوز، ومن هنا جاء 
االسم الالتيني جوز جوبيتر، وزرعت شجرة الجوز في أوروبا منذ العصر 

الروماني ألجل ثمارها وهي تثمر بعد ثالث سنوات من زراعتها وهي شجرة 
الجوز كان  الموطن األصلي لشجرة  أن  أكثر من مائة سنة، وقيل  كبيرة عمالقة وتعمر 
ومعتبرا  الوسطى  القرون  في  جدا  ثمينا  كان  الجوز  ثمر  أن  وقيل  اآلسيوية،  القارة  في 
من األغذية العظيمة وبخاصة في أيام الشتاء، وفي أوروبا تعتبر أوراق الجوز دواء منزليا 
شائعا لحاالت االكزيميا والتهاب الجفن عند األطفال، وتشير األبحاث الحديثة إلى تمتع 
أوراق الجوز بخواص مضادة للفطريات وعمل مطهر، وتستعمل األوراق أيضا لطرد الديدان 
المعوية وبمثابة مقو للجهاز الهضمي، وتعد بذور الجوز مصدرًا غنيًا بالعناصر الغذائية 

خاصة البروتينات واألحماض الدهنية األساسية...

الجوز عند العرب

مصر  في  فيعرف  القدم  منذ  الجوز  العرب  عرف  لقد 
عليه  يطلقون  ليبيا  وفي  الجمل”،  وعين  “الشويكي  بـ 
“زوز”  تونس  وفي  “جرجع”،  المغرب  وفي  خزانين”،  “لوز 
ويعرف قشر سيقان الجوز في مصر بسواك المغاربة، 
الديرمان،  أو  الديرمة  أو  بالديرم  السعودية  وفي 
المواد  كأحد  السعودية  في  الديرم  ويستعمل 
أحمر  بلون  الشفاه  لصبغ  يستعمل  حيث  التجميلية، 

بنفسجي جميل.

في الطب القديم 

“أن أخذ  الجوز  ويقول داود االنطاكي في تذكرته عن 
الصدر  ألوجاع  جيد  دواء  فهو  نضجه  قبل  الجوز  تمر 
وأورام  الهضم  وسوء  المزمن  والسعال  والقصبة 
العصب والثدي خصوصا إذا شوي وأكل ساخنا، ويمنع 
حتى  وغلي  اعتصر  إذا  األخضر  الجوز  وقشر  التخمة، 
يغلظ كان ترياقا للبثور ودواء ممتازا لداء الثعلبة واللثة 
وهو  النحل،  بعسل  طالء  واألورام  والخناق  الدامية 
الوجه والشفتين طالء، وجزء منه مع مثله مع  يحمر 
أوراق الحناء إذا طلي به قطع النزالت والصداع العتيق 
الجوز  ثمار  ورماد  والنقرس،  كالفالج  بارد  وجع  وكل 
ينفع من الدمعة والجرب كحال وإذا طبخ رطبا بالخل 
وقواه  الشعر  سود  أسبوعا  نقع  أو  الحديد  وخبث 
األسنان  به  ودلكت  أحرق  إذا  الصلب  وقشره  وحسنه، 
بوزنه  سحق  وإذا  المسترخي،  اللحم  وشد  بيضها 
يوم  كل  منه  وشرب  اليماني  الشب  محروق  زاج  من 
مثقال فتت الحصى وحل عسر البول.. وإذا طبخ قشر 
الزيتون حتى يتهرى كان طالء جيدا  بزيت  الجوز  جذور 

للبواسير وأمراض المقعدة”.

معجزة علمية 

المتميزة  المادة  الجوز  التي تجعل من  ومن األسباب 
لتكامل الجسم، فإنه يقوم بتنشيط الخاليا الدماغية، 
يرام،  ما  أحسن  على  العصبي  الجهاز  نشاط  ليكون 
يساعد  الجوز  واستهالك  الذاكرة،  تنشط  حيث  من 
االحتمال  وقوة  الذكاء  وكذلك  ويقويها  الذاكرة 
طويلة،  لمدة  يركزون  الذين  لألشخاص  بالنسبة 
والجوز يسمى فاكهة المخ، كما نالحظ شكله الذي 
وإنما  كذلك،  يكون  أن  صدفة  وليس  المخ،  يشبه 
العصبي،  للجهاز  الوظيفي  األداء  تنشيط  في  لدوره 
 3 األوميجا  حمض  من  العالية  لنسبته  ذلك  ويعزى 
الذي يقوم بتوازن األنسجة العصبية التي تمثل فيها 
الدهون أكثر من 60 بالمائة من بنيتها، والجدار الخلوي 
إلى  ويحتاج  االتجاهين  في  التبادل  بعمليات  يقوم 
عامل يسهل هذا التبادل وهو الدور الذي يلعبه الزيت 
بالنسبة للمحرك، وحمض األوميجا 3 يقوم بتليين أو 
بتشحيم إن صح التعبير جدران الخاليا العصبية، وبهذا 
يكون الجوز مادة غذائية طبية مفيدة لألطفال ألنه 
ويكون  للجسم،  قوة  يعطي  وألنه  الذاكرة  يقوي 
مفيدا كذلك للمسنين لتقوية ذاكرتهم ألن الخاليا 

الدماغية تشيخ وتنخفض الذاكرة عند المسنين.

قشور وأوراق مفيدة 

الشهية  لفتح  الجوز  ثمرة  قشر  مغلي  ويستعمل 
يؤخذ  الهدف  ولذلك  الجسم  وتقوية  الطعام  إلى 
25 جم من قشور الثمار الخضراء في لتر ماء ويغلى 
بقليل  يحلى  ثم  ساعة  نصف  لمدة  هادئة  نار  على 
وجبة  كل  قبل  فنجان  منه  ويشرب  السكر  من 
ويداوم على ذلك، أما ورق الجوز فإن غليه يفيد في 

حاالت الحمى بعمل كمادات كما أنه يفيد في عمل 
وهو  والبثور،  الجفون  التهاب  حاالت  في  مكمدات 
فروة  بتدليك  وذلك  للشعر  كمقو  أيضا  يستعمل 
الرأس والشعر بمنقوع األوراق وهو في الوقت نفسه 
المغلي  ويعمل  تقارن  ال  ونعومة  لمعانا  يكسبه 
بمقدار 50 جراما من األوراق في لتر ماء ويترك يبرد ثم 
يستخدم المنقوع، كما يستعمل مغلي أوراق الجوز 
أيضا كدهان ضد األمراض الجلدية كالجرب والهرش 
والقروح وهو أيضا يستخدم لمكافحة عرق الجسم 
خاصة  بصفة  القدمين  وعرق  عامة  بصفة  الغزير 
أو  العرق  مواضع  على  مكمدات  بعمل  ذلك  ويكون 
موضعي  حمام  بعمل  أو  المغلي  بهذا  االستحمام 

للقدمين.

وداعا لمرض السكري

قد  الجوز  أكل  أن  تبين  فقد  حديثة،  دراسة  بحسب 
النوع  من  السكري  بمرض  اإلصابة  خطر  من  يقلل 
 3 أوميغا  عناصر  على  يحتوي  فالجوز  النساء،  لدى   2
وأوميغا 6 واألحماض الدهنية بشكل جيد جدًا، والتي 
مرض  من  الوقاية  في  حيوية  أهمية  ذات  تكون  قد 
يملن  الجوز  تناولن  الالتي  النساء  وأن   ،2 النوع  السكر 
وممارسة  لألسماك  استهالكا  وأكثر  وزنًا،  أقل  ليكن 
يتناولن  لم  الالتي  أولئك  من  أكبر  بشكل  الرياضة 
مع  بالمقارنة  أنه  أيضًا  الباحثون  وجد  وقد  الجوز، 
تناولن  اللواتي  فإن  الجوز،  يتناولن  لم  الالتى  النساء 
250 غراما أو أكثر من الجوز في الشهر انخفض خطر 

تعرضهن لمرض السكري من النوع 2 بنسبة %24

الجوز مال مكنوز 

له  سمعت  فإن  مكنوز،  مال  المنام  في  هو  الجوز 
رجل  الجوز  وشجرة  وجلبة،  خصومة  فهو  قعقعة 
أعجمي شحيح، نكد عسر، صاحب مال نام، ومن رأى أنه 
على شجرة جوز فإنه يتعلق برجل ضخم أعجمي، فإن 
نزل منها لم يتم ما بينه وبين صاحبه المتعلق به، وإن 
سقط منها ومات فإنه ُيقَتل في قبالة رجل ضخم أو 
ملك، فإن انكسرت الشجرة هلك ذلك الرجل الضخم، 
فإن  نجا،  يمت  لم  فإن  سقط،  حين  مات  أنه  يرى  وقد 
رأى أن يديه ورجليه انكسرتا عند ذلك فإنه يشرف على 

هالك، ويناله بالء عظيم، إال أنه ينجو من بعد. 
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الشراكة المجتمعية التزام ومسؤولية 
بيت التجار ... 75 عامًا في حب الوطن

نسيج  من  جزء  والصناعة  التجارة  غرفة 
الحب  رداء  معه  تغزل  البحريني  المجتمع 
الوحدة  برباط  معه  وترتبط  والمحبة 
الرقي  الوثيق في طريق  الوطنية والتعاون 
فمنذ   .. البحرين  لمملكة  والعزة  والنماء 
وتأخذ  اآلن  وحتى  1939م  عام  نشأتها 
المتواصلة  المشاركة  عاتقها  على  الغرفة 
وأنشطة  فعاليات  جميع  في  والمستمرة 
المجتمع، كما عملت الغرفة منذ تأسيسها 
عن  المجتمع  تنمية  في  المساهمة  على 
ومؤسساته  فعالياته  ودعم  تطوير  طريق 
االقتصادية واالجتماعية واألهلية المختلفة 
الخدمات  بتقديم  قيامها  إلى  إضافة 
المختلفة لهذه الفعاليات وتوسيع نطاقها 
تدريجيا مرحلة بعد أخرى لكي تتناسب مع 
أهداف النمو االقتصادي ورقي ورفعة البالد، 
وال تمر مناسبة وطنية أو فعالية مجتمعية 
البحرين  وصناعة  تجارة  غرفة  وتحرص  إال 
البحرين  وشعب  أهالي  مشاركة  على 
أفراحه وانجازاته المتواصلة في طريق الخير 
والنماء بدءا باحتفاالت العيد الوطني وعيد 
وغيرها  البحرينية  المرأة  ويوم  الجلوس 
التي  الوطنية  والفعاليات  األنشطة  من 
تجارة  بين غرفة  والترابط  الود  أواصر  تدعم 

والصناعة والمجتمع البحريني.

دور وطني 

وانطالقا من أهمية تعزيز دور الغرفة والقطاع الخاص 
بالتنمية  الخاصة  المجتمعية  الشراكة  برامج  في 
والمنطلقة من الرؤية االقتصادية 2030 بما يتناسب مع 
الخاص  والقطاع  الغرفة  به  تقوم  الذي  الوطني  الدور 
من خالل السعي لتهيئة الغرفة لتأخذ دورها الريادي 
المساهمة  خالل  من  التنمية  برامج  وتنفيذ  رسم  في 
الحكومة  مع  فاعلة  شراكة  برامج  في  بفعالية 
قوة  من  يعزز  وبما  المدني  المجتمع  ومؤسسات 
وذلك  العامة،  المصلحة  تحقيق  في  الخاص  القطاع 
عبر تكريس روح المبادرة للغرفة وجعلها تتبنى أسلوب 
الغرفة  مشاركة  وتفعيل  والمجزى،  النافع  الفعل 
المواقف  ذلك  في  بما  العامة  السياسات  صياغة  في 
تؤثر على  أو توجهات  أو سياسات  بأي قرارات  المتصلة 
خالل  من  وذلك  االستثمار،  وبيئة  األعمال  مجتمع 
وضع القضايا المطروحة على جدول أعمال المجلس 
الوطني بغرفتيه على جدول أعمال لجنة الشأن العام، 
واتخاذ موقف حيالها مع أهمية تقديم تقارير دورية 
مستمرة  تفاعالت  خلق  على  عالوة  اإلدارة،  لمجلس 
للغرفة مع مجريات ما يدور في الساحة المحلية من 
قضايا اقتصادية واجتماعية وسياسية، وذلك من خالل 
سياسة  ونشر  رسم  في  يساهم  اقتصادي  منتدى 

مختلف  من  موقفها  عن  ويعبر  وتوجهاتها  الغرفة 
والتسهيالت  اإلمكانيات  وتوظيف  العامة،  القضايا 
المؤتمرات  قاعة  وخاصة  الغرفة  في  الموجودة 
وقاعات االجتماعات لعقد وتنظيم عدد من المؤتمرات 
الغرفة  مرئيات  تحدد  التي  والورش  المحلية  والندوات 
مختلف  مع  التعاطي  في  مشاركتها  وطريقة 
جانب  إلى  البالد،  في  واالقتصادية  السياسية  الملفات 
الغرفة  بين  والتشاور  التعاون  وتعزيز  الجهود  تنسيق 
المهتمة  وخاصة  المدني  المجتمع  مؤسسات  ومع 
بالشأن االقتصادي، وبناء وتعزيز العالقات المتميزة مع 
الجهات الداعمة للتجربة الديمقراطية وذلك من خالل 
وضع برنامج عالقات عامة لتقوية التواصل بين الغرفة 
المدني  المجتمع  ومؤسسات  السياسية  والجمعيات 
والتواصل  التكافل  لتعزيز  الجهود  بصورة عامة، وبذل 
الفرز  إشكاليات  عن  بعيدًا  البالد  أبناء  بين  االجتماعي 
والتمييز المذهبي والعرقي من خالل تعزيز دور الغرفة 
التعاون  آليات  تفعيل  إلى  إضافة  والخيري،  االجتماعي 
والحكومة  الغرفة  بين  الفعالة  والمشاركة  والتشاور 
بما  لها،  التابعة  والمجالس  والمؤسسات  والهيئات 
العام  القطاع  بين  اإلستراتيجية  الشراكة  يكرس 
والقطاع الخاص من خالل اعتماد كافة الوسائل التي 
من شأنها تعزيز دور الغرفة كشريك كامل المسؤولية 
جانب  إلى  الدولة،  بناء  أعباء  تحمل  في  الحكومة  مع 
تعبر  جديدة  إعالمية  سياسات  خلق  في  المساهمة 
وتقدم  الخاص  والقطاع  للغرفة  الحقيقي  الدور  عن 
األعمال  أصحاب  بين  ومتفاعلة  فاعلة  إيجابية  صورة 
عبر  البحرينى  المجتمع  ومؤسسات  أفراد  وكافة 
الورقية  الدوريات  أو  النشرات  إصدار  على  الغرفة  حث 
ومتطلبات  يتفق  وبأسلوب  كليهما  أو  االلكترونية  أو 
الملتقى، وإعداد التقارير الصحفية وتقدمها للوسائل 
تعزيز  وأيضا  لذلك،  الحاجة  دعت  ما  متى  اإلعالمية 
الشفافية واإلصالح وتكريس الدور الرقابي بما يساهم 
اإلداري والمالي من خالل تنظيم  الفساد  في محاربة 
بالتعاون  الموضوع  هذا  لمناقشة  ندوة  أو  ملتقى 
المدني  المجتمع  الحكومية ومؤسسات  المؤسسات 
وبعض الخبراء، والتعاون مع المراكز البحوث لتشخيص 

عن  والبحث  والمالي  اإلداري  الفساد  مستوى  وتحديد 
حلول ناجعة، وأخيرا بناء تحالفات مؤثرة مدروسة مع 
السلطة  داخل  والكتل  المدني  المجتمع  قوى  بعض 
لألعمال  المناسبة  البيئة  خلق  يدعم  بما  التشريعية 
والمجتمع  لالقتصاد  المفيدة  اإلصالحات  وإدخال 
من  وذلك  الديمقراطية،  التجربة  يخدم  وبما  ككل 
خالل دعوة الكتل السياسية الجتماعات وأمسيات في 
الشورى  مجلسي  أعضاء  مع  والتواصل  الغرفة،  مبنى 
النظر،  وجهات  لشرح  وجماعية  فردية  بصفة  والنواب 
الشورى  مجلس  ألعضاء  استشارية  خدمات  وتقديم 
الغرفة  نظر  وجهة  تؤيد  دراسات  وتقديم  والنواب، 

وتعزيز موقفها.

فعاليات متواصلة 

وسعيا وراء مواصلة دورها فى المشاركة المجتمعية، 
عملية  في  الرائد  هو  الخاص  القطاع  أن  من  وانطالقا 
على  الغرفة  أخذت  فقد  السياحة،  قطاع  تنمية 
الحكومة  مع  بالشراكة  فعال  دور  ممارسة  عاتقها 
لتطوير قطاع السياحة من خالل دراسة جميع األمور 
والمشاركة  السياحة،  بقطاع  العالقة  ذات  والقضايا 
رصد  عبر  وذلك  البحرين  وخارج  داخل  الفعاليات  في 
كافة  على  القطاع  على  تطرأ  التي  الموضوعات 
االستبيانات  خالل  من  المسوحات  وإجراء  األصعدة، 
قبل  من  واألبحاث  الدراسات  وإجراء  االتصاالت،  أو 
للدراسات  البحرين  مركز  أو  بالغرفة  المعنية  اإلدارة 
والبحوث أو أية جهات أخرى، واالستفادة من الدراسات 
الندوات  في  بالحضور  والمشاركة  الجاهزة،  واألبحاث 
وخارج  داخل  العالقات  ذات  والمعارض  والمؤتمرات 
البحرين، وتقديم أوراق عمل في تلك الفعاليـات متى 
ما دعت الحاجة لذلك، كما اخذت الغرفة على عاتقها 
االختصاص،  ذات  الجهات  مع  والتعاون  التنسيق  ايضا 
السياحية  والجمعيات  اللجان  مع  العالقات  وتوثيق 
شؤون  مع  التواصل  عبر  وذلك  البحرين،  وخارج  داخل 
االقتصادية  التنمية  ومجلس  اإلعالم  بوزارة  السياحة 
والتجـارة  الصناعـة  ووزارة  والنـواب  الشورى  ومجلسا 
لجنة  خالل  من  والتواصل  األخرى،  والجهات  والوزارات 

خالد عبدالرحمن خليل المؤيد، رئيس غرفة تجارة 
وصناعة البحرين  عام 2014م

أشرف محمدي، رئيس جمعية العموميين عام 1939م 
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اقتراح  جانب  إلى  وذلك  الخليجية،  والسياحة  العقـار 
القطاع  تنشيط  إلى  تؤدي  التي  والسبل  الوسائل 
القوانين  مشاريع  في  الرأي  وإبداء  وتطويره  السياحي 
عقد  عبر  وذلك  السياحة،  بقطاع  المتعلقة  والقرارات 
ذات  والمؤسسات  الشركات  مع  تشاوريه  لقاءات 
العالقة وعقد جلسات حوارية تخصصية وورش عمل 
وندوات، والقيام بجوالت تفقدية للمناطـق والمشاريع 
خطابات  وإلقاء  البحرين،  وخارج  داخل  السياحية 

وتقديم أوراق عمل في الفعاليات.

أنشطة مستمرة 

وفيما يتعلق بدور الغرفة ومسؤوليتها في المشاركة 
بالمملكة،  الصحية  بالخدمات  للنهوض  المجتمعية 
في  الرائد  هو  الخاص  القطاع  أن  كون  من  وانطالقا 
أخذت  فقد  والطبية،  الصحية  الخدمات  مستوى  رفع 
الصحي  القطاع  لجنة  خالل  من  عاتقها  على  الغرفة 
تواجه  التي  المصاعب  تذليل  الطبية  والخدمات 
القطاع الصحي والخدمات الطبية، ورفع مستوى أداء 
االستثمار  على  والتشجيع  والطبية،  الصحية  المنشآت 
في  المساهمة  خالل  من  وذلك  الصحي  القطاع  في 
بالقطاع  الخاصة  القوانين والنظم  استحداث وتطوير 
عالج  مركز  لتكون  البحرين  مملكة  وتنمية  الصحي، 
القطاع  وتشجيع  الخليج،  لمنطقة  سياحي  حضاري 
وصناعة  الصحي  المجال  في  االستثمار  في  الخاص 
واألدوية،  العالج  كلفة  تخفيض  ومحاولة  األدوية، 
للمهنة،  األخالقي  الوعي  مستوى  رفع  على  والعمل 
والعمل على رفع مستوى الوعي الحقوقي للمرضى، 
المجتمعية  للمشاركة  الغرفة  بدور  يتعلق  فيما  أما 
والمواصالت  النقل  بالقطاع  والنهوض  رعاية  في 
األمور  جميع  دراسة  عاتقها  على  الغرفة  أخذت  فقد 
المتعلقة بقطاع النقل والمواصالت التي تعرض على 
األمور  ودراسة  بشأنها،  المقترحات  وتقديم  الغرفة 
التي يكلفها بها أو يحولها إليها مجلس إدارة الغرفة 
أو هيئة المكتب، والتنسيق بين الشركات والمؤسسات 
والجهات  والمواصالت  النقل  قطاع  في  العاملة 
الرسمية ذات االختصاص، وكذلك التعرف على السبل 
والمواصالت  النقل  قطاع  وتشجيع  لدعم  الكفيلة 
القطاع،  في  العاملة  والمؤسسات  الشركات  وحماية 
تصدرها  التي  والتشريعات  القوانين  دراسة  وأيضا 
العاملة  والمؤسسات  الشركات  يتعلق  فيما  الدولة 
المقترحات  وتقديم  والمواصالت  النقل  قطاع  في 
اللقاءات  إلى الجهات ذات االختصاص، وتنظيم  واآلراء 
بالنقل  العالقة  ذات  والندوات  والمنتديات  التشاورية 
القطاع  تواجه  التي  المعوقات  لبحث  والموصالت 
واللجان  والندوات  المؤتمرات  وتطويره، واالشتراك في 

الخليجية والعربية والدولية ذات العالقة.

دعم ومشورة 

المجتمعية  شراكتها  لمواصلة  الغرفة  من  وسعيا 
في تفعيل دور ومساهمة شباب األعمال في القطاع 
للدخول  الشباب  تحفيز  على  الغرفة  فتعمل  الخاص، 
مع  والتواصل  الخاص  بالقطاع  األعمال  مجال  في 
شباب األعمال وإيصال صوتهم إلى المسئولين ودراسة 
العوائق والصعوبات التي تواجه شباب األعمال والعمل 
لتذليلها،  المناسبة  والرؤى  المقترحات  تقديم  على 
متقدمًا  دورًا  أحرزت  التي  الدول  تجارب  على  واإلطالع 
وتسليط  األعمال،  شباب  مشاركة  وزيادة  تطوير  في 
الضوء إعالميا على دور ومساهمة شباب األعمال في 

اقتصاد المملكة، وتوعية شباب األعمال والعمل على 
صقل مهاراتهم، وإنشاء قاعدة معلومات عن شباب 
خالل  من  األعمال  شباب  وتحفيز  البحرينى،  األعمال 
ومشروع  األعمال،  لرواد  اليونيدو  برنامج  مع  التعاون 
ملتقى التجار، عالوة على إبراز شباب األعمال الناجحين 
شباب  مجال  في  متخصصة  ندوات  وعقد  إعالميا، 
شباب  لفئة  شامل  مسح  بعملية  والقيام  األعمال، 

األعمال، وتقديم المشورة والدعم واالحتضان.

شراكة اجتماعية 

وإيمانا من الغرفة بأهمية المشاركة المجتمعية في 
الوطن ورفعة مكانته اإلقليمية والعالمية  نمو ورقي 
سعيا وراء مستقبل أفضل ألبنائه، فقد عكفت غرفة 
المجتمعي فيما يتعلق  التجارة والصناعة على دورها 
بقطاع التدريب وتنمية الموارد البشرية والتعليم، حيث 
تسعى الغرفة عبر لجانها المتنوعة نحو كوادر وطنية 
سوق  الحتياجات  االستجابة  على  وقادرة  مؤهلة 
وتمكين  لتهيئة  والسعي  التنافسية،  ظل  في  العمل 
البشرية  الموارد  وتنمية  للتدريب  األساسية  البنية 
والمستقبلية  الحالية  التحديات  لمواجهة  والتعليم 
التدريبية  التعليمية  العملية  مستوى  وتحسين 
القوى  لدى  التنافسية  تعزيز  يخدم  بما  ومخرجاتها 
والمهني  األكاديمي  اإلرشاد  وتعزيز  الوطنية،  العاملة 
والتنسيق  المختلفة  والتدريب  التعليم  مراحل  في 
مع  للتنسيق  آلية  وإيجاد  المعنية،  الجهات  كافة  مع 
المؤسسات  متطلبات  لمراعاة  المختصة  الجهات 
التي  العقبات  وتذليل  الخاصة  والتدريبية  التعليمية 
التعليم  ومؤسسات  الجامعات  وتمكين  تواجهها 
التأهيل  في  بدورها  القيام  من  والمعاهد  العالي 
والجامعات  المعاهد،  من  الشركاء  وتمثيل  والتدريب، 
الخاصة، والخدمات الجامعية، المشتغلين في قطاع 
التعليم والتدريب فيما يتعلق بشؤون هذا القطاع من 
تشريعات وقوانين مع الجهات المعنية، أما فيما يتعلق 
القطاع  يخص  فيما  المجتمعية  الغرفة  بمشاركة 
على  الغرفة  عكفت  فقد  الزراعية،  والتنمية  الزراعي 
العمل على توعية وارتقاء قطاع األغذية والزراعة الذي 
بدوره يخلق وينمي القطاعات المختلفة وبالتالي ارتقاء 
المجتمع، وذلك من خالل تذليل المشاكل والصعوبات 
األجيال  وتطوير  والزراعة،  األغذية  قطاع  تواجه  التي 
والزراعة  األغذية  قطاع  في  األعمال  رواد  من  القادمة 
وابتكار سياسات جديدة من خالل السعي إلى التعاون 
الممارسات  المعلومات حول أفضل  والتواصل وتبادل 

األغذية  قطاع  في  األعمال  مجتمع  بين  واالتجاهات 
لتذليل  والخاصة  المعنية  الجهات  ومحاكاة  والزراعة، 
واألفكار  بالمشاريع  التطوير  عجلة  ولدفع  المصاعب 
التجارية واالستثمارية والصناعية في القطاع، والتنمية 
المستويات،  أعلى  إلى  للوصول  المستدامة  الزراعية 
والزراعيين  األغذية  تجار  ومشاكل  هموم  وإيصال 
بالمملكة،  الرسمية  الجهات  بكافة  للمسئولين 
والبحث في تذليل المشاكل والصعوبات التي تواجه 
مشاكل  حل  على  والعمل  والزراعة،  األغذية  قطاع 
والخضروات،  واألسماك  اللحوم  أسواق  ومعوقات 
مجال  في  جديدة  شركات  إنشاء  جدوى  ودراسة 
استنزاف  مشكلة  مناقشة  وأبرزها  والزراعة  األغذية 
الثروة السمكية بواسطة الصيد الجائر، وسبب التلوث 
أسعار  ارتفاع  من  الحد  في  والبحث  البيئية،  واألضرار 

المواد األساسية وحماية المستهلك.

سيدات األعمال 

ونظرا لما تحتله المرأة البحرينية من مكانة متقدمة 
في المجتمع البحريني وتنامى دورها في هذا العهد 
االقتصادية  التنمية  بعجلة  الدفع  في  ودورها  الزاهر، 
المرأة  دور  تفعيل  على  الغرفة  دأبت  فقد  البالد،  في 
الوصول  من  وتمكنها  نجاحها  يعكس  بما  البحرينية 
حرصت  وقد  األعمال،  بيئة  في  مرموقة  مراكز  إلى 
ومستقلة  خاصة  لجنة  هناك  تكون  أن  على  الغرفة 
والتي  األعمال  سيدات  لجنة  مسمى  تحت  للمرأة 
البحرينية،  المرأة  شؤون  كافة  مسؤوليتها  تشمل 
في  األعمال  سيدات  دور  تفعيل  بينها:  من  والتي 
كون  بضرورة  المجتمع  وتوعية  االقتصادي  المجتمع 
وزيادة  االقتصادية،  التنمية  في  كاماًل  شريكًا  المرأة 
رجال  وبين  البحرينيات،  األعمال  سيدات  بين  التواصل 
وخارجها  البحرين  في  األعمال  وسيدات  األعمال 
سيدات  من  المشرفة  النماذج  على  الضوء  وتسليط 
الجنسين  من  والمبتدئين  الشباب  لتشجيع  األعمال 
جميع  فتح  على  العمل  وكذلك  األعمال،  ريادة  على 
المعوقات  بتذليل  ودعمها  المرأة  لنشاط  القطاعات 
وبأسعار  مساندة  ومنتظمة  جيدة  خدمات  وتوفير 
األعمال  سيدات  جمعية  مع  التعاون  وذلك  تنافسية، 
لتحقيق  اإلستراتيجيين  الشركاء  وباقي  البحرينية 
وخصوصًا  األعمال  لسيدات  خدمات  وتقديم  خطة، 
خدمات  ومنها  والمتوسطة  الصغيرة  المؤسسات 
في  المستجدات  بأخر  وتعريفية  وتثقيفية  تنموية 

الساحة االقتصادية والمحلية، والعالمية.

صورة جماعية لمؤسسي غرفة التجارة والصناعة وكان اسمها حينذاك  جمعية التجار وذلك في عام 1939م 
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أحد أشهر المعالم التاريخية بالخليج 
شارع التجار .. “وول ستريت” البحرين

الحركة ال تهدأ واألموال تتدفق من كل حدب وصوب واألصوات تعلو وتخفت طبقا لحجم 
كل صفقة وعملية بيع .. هكذا كانت الحياة قديما فيما عرف بشارع التجار، أحد أهم وأشهر 
ولكن  المنامة  ساحل  من  فقط  خطوات  بعد  على  ليس  والتداول  والشراء  البيع  مواقع 
بالمنطقة الخليجية بأسرها، فرغم بساطة المكان والحوانيت والدكاكين في ذلك الوقت، 
إال أنك تشعر من اللحظات األولى التي تطأ فيها قدماك بداخله أنك في رحلة عالمية ودولية 
لكافة بقاع العالم بمختلف ألوانه ولغاته وعمالته وخزائنه، فهناك الرجل العربي برداء الغترة 
والعقال وهناك أيضا المرأة العربية بدفتها الشهيرة، ستجد كذلك الهندي بسترته والهندية 
وبنطاله  عنقه  ورابطة  بدلته  بجاكت  واألوروبي  وسرواله  وتفاره  بقبعته  والبانيان  بساريها 
أن  بمجرد  ذلك  تدرك  بالعشرات  واألنواع  فاألصناف  بضائع  من  الشارع  يتداوله  ما  أما  األنيق، 
تتسرب إلى أنفك تلك الروائح المختلفة والمتعددة من العطارة والعطور والفاكهة والتمور 
وألوان القماش الزاهية والمتميزة، وال عجب أيضا من أن تتسرب إلى مسامعك مختلف اللغات 
واألوروبية  واإليرانية  الهندية  واللغات  والمصرية  والشامية  الخليجية  بلهجاتها  كالعربية 
البيع  بقاع  التجار وتسترجع ذكريات واحدا من أهم وأشهر  “رمضانيات” تفتح خزائن شارع   ..

والشراء بالمنطقة الخليجية حتى أنه لقب مؤخرا بـ “وول ستريت البحرين”... 

التبذير اال في كمالياتها، وخاصة المصوغات الذهبية 
الشارع  هذا  حوانيت  ظلت  ولقد  واللؤلؤ،  والفضية 
عشرات السنين متخصصة في تجارة نوع واحد فقط 
من السلع مما كان يعطيها التميز واالنفراد عن بقية 
الدكاكين الخليجية األخري بالمنطقة، بينما اآلن تجد 
التجار وقد زادت اختصاصاتهم وحشرت حوانيتهم 
بمئات السلع، التي تصلح للرجل والمرأة وتستهلك أو 

تستخدم في البيت أو العمل.

روبية واحدة تكفي 

وفيما مضى كانت العملة الشرائية المتداولة بشارع 
التجار هي الروبية، وكانت تتمتع بقوة شرائية ضخمة 
جدا، إذ أن المشتري كان يأتي اليه ومعه روبية واحدة 
والخبر  واللحم   – الرز   – بالعيش  محمل  وهو  ويخرج 
والخضروات بألوانها وأحجامها المختلفة، ولكن اآلن 
وبالرغم من انخفاض القيمة الشرائية للعملة، إال أن 
المال تيسر في يد الجميع، وأصبح رواده ينفقون آالف 
من  والسيارات  والتليفزيونات  البرادات  لشراء  الروبيات 
شارع التجار بالمنامة، ففي الوقت الحاضر ترى الدور 
والحوانيت  الغرف  عشرات  تحوي  التي  الشاهقات 
الهوائي،  بالتكييف  المجهزة  والمباني  الصحية، 
التي يشغلها تجار الذهب والفضة واللؤلؤ والعملة، 
ورعاة  الحديث  واألثاث  الكهربائية  األدوات  وتجار 
التصوير واألطعمة الطازجة والمعلبات والمجففات 
والمثلجات، ومحالت البقالة والطباعة والمنسوجات 
الطبيب  وكذلك  الرياضية،  واأللعاب  األطفال  وألعاب 

والصيدليات والحالق.

لغات مختلفة 

مختلف  من  إليه  يأتون  كانوا  التجار  شارع  وقاصدو 
المدن والقرى، أما سيرا على أقدامهم أو على ظهور 
أوقات  عند  عادة  تشتد  األعمال  وكانت  دوابهم، 
باختفاء  وتنعدم  الظهيرة،  عند  وتستريح  الصباح 
ضوء النهار، وتقع عينا السائر بشارع التجار على الدابة 
والسيارة والدراجة والعربة تسير جنبا الى جنب، وعلى 
والعقال،  بالغترة  العربي  فهنك  اللباس،  مختلف 

والهندية  بسترته  والهندي  بالدفة،  العربية  والمرأة 
بساريها، والبانيان بقبعته وتفاره وسرواله، واألوروبي 
الى  وتتسرب  األنيق،  وبنطاله  عنقه  ورابطة  بجاكته 
أنوف رواد الشارع روائح مختلفة متعددة من عطارة 
وعطور وفاكهة وتمور وغيرها، وتسري الى مسامعه 
مختلف اللغات: العربية ذات اللكنة النائية عن المنامة 
أو اللهجة السعودية أو القطرية أو المصرية، واللغات 

الهندية واإليرانية واألوروبية.

تجار محترفون 

بيد  أبا عن جد،  الشارع أخذوها  التجارة في  وأصحاب 
ارتفعوا  منهم  كثير  عن  يتحدثون  الشارع  تجار  أن 
وارتقوا في حين أن خرج قلة منهم من هذا الشارع 
صفر اليدين، بعد سنين احتلوا خاللها مكانا مرموقا، 
األسواق  عن  انزوائها  رغم  الشارع،  هذا  في  والتجارة 
أرجاء  بقية  في  يجري  بما  وثيقة  صلة  ذات  العالمية، 
في  تكدست  العالمي  الرخاء  أيام  ففي  العالم، 
الكساد  أيام  وفي  الطائلة،  الثروات  تجاره  خزانات 

تدهورت أثمان بضاعتهم وسلعتهم.

بيع وشراء

للغاية،  سريع  والمشتري  البائع  بين  التفاهم  وكان 
فقلما تجد تاجرا يتكلم لغة واحدة، بل معظمهم 
عدة  جانب  الى  لغات  ثالث  من  بأقل  ليس  يتحادثون 
يتبادل  تاجر  أخذ  البيع،  حركة  خفت  ما  واذا  لهجات، 
جالس  كل  الضيق،  الطريق  هذا  عبر  آخر،  مع  حديثا 
في حانوته، أو تجمع بعض منهم عند أحدهم بينما 
أبصارهم على متاجرهم، وكنت ترى صاحب الحاجة 
اذا ما شاهد الحانوت الذي يقصده خاليا من راعيه، ما 
عليه إال أن يلتفت يمنة ويسرة، واذا بصاحب الحانوت 
يلبي دعوته، فهكذا كانت تجري الحياة داخل شارع 
في  حالته  عليه  كانت  ما  وهكذا  بالمنامة،  التجار 
أيامه الخوالي، وأن كان في بعض نواحيه مازال على 
التغيير  أصابها  أجزاءه  معظم  أن  إال  البعيد،  ماضيه 
البحرين  والتبديل والتعديل، فهذا هو “وول ستريت” 
فيه يشتري األهالي كثيرا من حاجياتهم وفيه تعقد 
السعودية،  العربية  المملكة  الى  الكبيرة  الصفقات 
في  الواقعة  األخرى  واالمارات  والكويت،  وقطر 
الخليج العربي.ونشير هنا الى شارع  برت ) شارع الشيخ 
عبداهلل حاليا( والذي ال يقل أهمية وشهرة عن شارع 
معروضات  تنافس  معروضاته  كانت  حيث  التجار 

متاجر مدينة البندقية في إيطاليا..   

مكان تاريخي 

من  خطوات  بعد  على  التجار؟،  شارع  يقع  كان  أين 
كان  اآلن  من  السنين  عشرات  قبل  المنامة  ساحل 
يقبع شارع التجار، الشارع األشهر بالمنطقة الخليجية، 
وكان عرض هذا الشارع فيما مضى ال يتجاوز العشرة 
في  إال  الزحام  رواده  يعان  لم  ذلك  ورغم  أقدام، 
المعروفة في كل  األربعة  الجمعة، والمواسم  أيام 
وعيد  المبارك،  األضحى  عيد  حلول  قبل  وهي:  عام 
الفطر المبارك، واأليام التي تقترب من خروج أسطول 

الغوص، وعودة نواخذ اللؤلؤ.

سلع مختلفة 

 وقد شهد شارع التجار عددا كبيرا من السلع، وتاجر 
أعظم  أن  إال  والغرب،  الشرق  بضائع  في  سكانه 
امتاز  القماش في تقليد  الصفقات كانت تجري في 
بالصدق واألمانة، وكثيرا ما كنت ترى مجموعات من 
يندلف   - عمارة   - كبيرة   فسحة  تحتل  الحوانيت 
تخفى  كبيرة  بوابة  من  الحاجات  أصحاب  إليها 
حركة  وكانت  المكدسة،  والسلع  البضائع  وراءها 
فيما  عنها  الصباح  في  ذروتها  تبلغ  والشراء  البيع 
خير  الرجل  أن  التجار  معظم  ويعتقد  الظهر،  بعد 
من المرأة عند البيع والشراء، ولربما كان هذا مبعثه 
الى عدم  الرجل وميلها  المرأة أكثر من  الحرص عند 
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لتطوير  األهلية  اللجنة  رئيس  نائب  األعمال  رجل  دعا 
سوق المنامة محمود النامليتي إلى متابعة حكومية 
وإعالمية حثيثة لما يدور في المجالس الرمضانية من 
نقاشات وآراء وطروحات جديرة باالهتمام والمتابعة 

والخروج إلى حيز التنفيذ.

محمود النامليتي
نائب رئيس اللجنة األهلية 

لتطوير األسواق القديمة

وأكد النامليتي بشكل خاص على الجوانب االقتصادية والمعيشية 
من  كبير  عدد  قبل  من  المجالس  في  مناقشتها  يجري  التي 
المسؤولين والوجهاء ورجال األعمال والمواطنين، وقال إن ما تخرج 
به النقاشات من طروحات وحلول لكثير من القضايا المهمة جدير 

بوضعه على طاولة صناع القرار والمسؤولين.

العائالت  مجالس  وخاصة  البحرينية  المجالس  بعض  إن  وقال 
التجارية تشهد نقاشا مستفيضا حول مواضيع اقتصادية مهمة 
وغيرها،  والخارجي  الداخلي  واالستثمار  والجمارك  العقارات  مثل 
تحفيز  على  الحكومية  القرارات  اثر  مناقشة  خاللها  يجري  كما 

االقتصاد، ووجهة نظر التجار في كل ذلك.

على  يقتصر  يعد  لم  البحرينية  المجالس  دور  أن  النامليتي  واعتبر 
تعزيز  في  تسهم  التي  األصيلة  البحرينية  الموروثات  أحد  اعتبارها 
أواصر الترابط المجتمعي وزيادة مقومات التالحم والترابط بين أفراد 
المجتمع فقط، وإنما تعدى ذلك لطرح مختلف قضايا الساعة التي 
القيِّمة  الطروحات  الناس، وأضاف “هذه  تهم شريحة واسعة من 
الصادرة عن أناس خبراء ذوي دراية عميقة ستذهب ادراج الرياح إذا 
لم يتم جمعها وكتابتها ومتابعة تنفيذها مع الجهات المعنية”.

شهر  خالل  المجالس  تشهده  الذي  االجتماعي  الحراك  أن  وأوضح 
اآلراء والخوض  لبلورة  الكريم يشكل فرصة غير مسبوقة  رمضان 
في نقاشات عميقة متبادلة بين جميع مكونات المجتمع البحريني 
من جهة، وبين الحكومة والمجتمع من جهة أخرى، حيث يمكن 
للحكومة أن تشرح سياساتها وتوجهاتها للناس مباشرة عبر هذه 
المجالس، كما يمكن للناس مشاركة الحكومة والمسؤولين في 
وجهات نظرهم إزاء كثير من القضايا التي تمس حياتهم مباشرة 
وذلك بما يصب في دعم مسيرة التنمية التي تشهدها المملكة، 
القيادة  قبل  من  كبير  باهتمام  تحظى  المجالس  وأن  خاصة 

الرشيدة.

وأكد النامليتي دور المجالس في تعزيز التآلف االجتماعي وتكريس 
العادات والتقاليد البحرينية االصيلة، وتوعية المجتمع في مختلف 
قيم  وتعميق  واالقتصادية،  واالجتماعية  السياسية  المجاالت 
المهارات  وتنمية  الوطنية،  الوحدة  أواصر  وتعزيز  للوطن  االنتماء 

المعرفية والثقافية واالجتماعية لدى جميع البحرينيين.

النامليتي:
أدعو إلى متابعة حكومية وإعالمية 

لطروحات المجالس الرمضانية



  

*
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مجلس عائلة المحمود
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مجلس الكبيسي
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ذكريات من اأيـام زمان

افتتاح أول متحف في البحرين في مبنى دار الحكومة   •
عام 1970م

تم تأسيس مدرسة الطبطبائي )عبد الوهاب   •
الطباطبائي( عام 1941م في المحرق

ألول مرة في تاريخ تعليم البنات في البحرين فصول   •
مسائية لتدريب المدرسات في عام 1958م

بدأ الزام سواق األجرة بوضع إضاءة على أسقف سيارات   •
األجرة عام 1975م

اأحد الأ�سواق و�سط املنامة يف الأربعينيات

�سارع اجلفري يف ال�ستينيات  اإحدى حمالت بيع املواد الغذائية يف و�سط �سوق املنامة يف اخلم�سينيات

احلديقة املائية مبنطقة ال�سلمانية يف اخلم�سينيات
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منظر عام لإحدى اأ�سواق املنامة يف منت�سف الأربعينيات

يوم ممطر يف املنامة قرب بوابة اجلمارك – �سارع احلكومة يف اخلم�سينيات

عني عذاري يف ال�ستينياتمقر املعتمد الربيطاين يف البحرين عام 1926م

القاعدة اجلوية امللكية الربيطانية مبطار املحرق يف اخلم�سينيات

املراكب والبواخر التجارية قرب فر�سة املنامة يف ال�ستينيات
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 14 محرم سنة 1359 - 22 فبراير 1940

مدرسة االصالح االهلية
ليلة  السنوي  إحتفالها  االصالح  مدرسة  أقامت 
أمس. تحت رعاية صاحب السمو الشيخ عبد اهلل 
مثل  وقد  المعارف.  وزير  خليفة  آل  عيسى  بن 
فصل  وتبعها  الدولة(  سيف  )ألمير  روايه  الطالب 
وخرج  كبير  جمع  االحتفال  حضر  وقد   - هزلي 
الفاضل  المدرسة  مدير  على  يثنون  وهم  الناس 
ببراعة  ويعجبون  المعاودة  الرحمن  عبد  االستاذ 

التالميذ في التمثيل ونجاحهم الباهر.

بالتعاون مع إدارة المكتبة الوطنية بمركز عيسى الثقافي

9 ربيع الثانى 1359 - في 16 مايو 1940

االمير سعود في الهند 
المملكة  عهد  ولي  الملكي  السمو  صاحب  يالقي 
الهند  في  واجالل  حفاوة  أكبر  السعودية  العربية 
من جميع الهيئات رسمية أو شعبيه وقد أقام حزب 

)مسلم ليج( حفلة كبرة لسموه الملكى.

19 رجب 1359 - في 22 اغسطس 1940

السؤال الموجه إلى  
القضاة 

في  جميعها  باحثة  المقاالت  من  عشرات  وردتنا 
موضوع السؤال الذي نشرناه في العدد الماضي 
خاصًا بما يتخلل الذكر التي تقام بواسطة جماعة 
معلومة في المحرق. نحن ال يسعنا ان ننشر شيئًا 
منها قبل نشر فتوى قضائنا )ان افتوا( فإلى العدد 
نتحيز  لن  اننا  الكاتبون  وليثق  اهلل،  انشاء  القادم 
والمعارض  للمؤيد  فسننشر  اآلخر  دون  لطرف 
بشرط ان يكونوا من أهل العلم. وانما يجب على 
كل كاتب ان يرسل إلينا باسمه الحقيقي وال بأس 
ان أراد كتمان اسمه عند النشير والرمز اليه بحروف 
أو كلمات أخرى ومما يجدر ذكره ان السائلين لم 
هل  به  الصوت  ورفع  للذكر  االجتماع  عن  يسئلوا 

هو جائز أم ال؟

انما سئلوا عما قالوا انه يتخلله عن زعيق وغيبو به 
وازعاج للجيران والنائمين.

9 ربيع الثانى 1359 - في 16 مايو 1940

دائرة بلدية المنامة 
منشور صحى  

طبيب  )هولمس(  الدكتور  إن  الجمهور  ليعلم 
مستعد  بالبحرين  التذكارى  فكتوريا  مستشفى 
يومي  في  الجدري  مرض  ضد  مجانا  للتطعيم 
الساعة  في  اسبوع  كل  من  والثالثاء  السبت 

الحادية عشر انجليزى قبل الظهر.

الجدري  ضد  يطعم  أن  يرغب  من  كل  فعلى 
الوقت  في  الذكر  اآلنف  المستشفى  يقصد  أن 

المعين ليعلم.

9 ربيع الثانى 1359 - في 16 مايو 1940

حفلة المدرسة الخليفة 
للبنات في المنامة

بالمنامة  للبنات  الخليفية  المدرسة  إدارة  تقيم 
حفلتها السنوية المعتادة بعد ظهر اليوم وستقوم 
على  الجوائز  وتوزع  الصحراء(  )لقيط  رواية  بتمثيل 

الفائزات في االمتحان.

والكبراء،  األعيان  عقيالت  من  كبير  عدد  دعي  وقد 
مما  األشغال(  )معرض  وزيارة  الرواية  لمشاهدة 
يقل  ال  انه  علمنا  وقد  السنة،  خالل  التلميذات  اعدته 
بهاء ورونقا عما شاهده حضرات السيدات واألوانس، 
في المحرق مما يشهد لمديرتها الفاضلة النشيطة 
القادم  بالبراء والحذق. هذا ولعلنا نوفق في العدد 
اليوم  احتفال  في  سيجري  لما  واف  وصف  نشر  إلى 

مع اسماء الفائزات.

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

6 جمادى الثانية 1359 - في 11 يوليه 1940

أنباء الراديو - أخبار خارجية 
اغتيال الدكتور الشهبندر  

بينما كان الدكتور عبد الرحمن الشهبندر في عيادته 
صباح السبت الماضي اذ دخل عليه بضعة اشخاص 
وبينما هو  فطلبوا منه فحص احدهم ومعالجته 
منهمك في تأدية واجبه انقض عليه بقية الجماعة 

فاجهزوا عليه بمسدس وتركوه مضرجا بدمه.

األوساط  في  عظمى  مكانة  له  كانت  والمرحوم 
العربية والسورية على الخصوص وكانت له مواقف 
الفرنسيون  عليه  وحكم  محمودة  مشهورة 
أو  تضعضعت  المكانة  هذه  ولكن  مرتين  باالعدام 
زالت بسبب معارضته للكتلة الوطنية وثلبه للحكم 
وطنيته  في  متهم  غير  انه  المؤكد  ومن  الوطني 
اهلل  قاتل   - والحسد  الشخصية  الحزازات  ولكنها 
االخيرة  سنينه  معظم  المرحوم  قضى   - الحسد 
في مصر وقد درس الطب في الجامعة األميركية 
قد  الجناة  ان  ويقال   1910 إلى   1905 سنه  بين  ببيروت 

قبض عليهم.
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وطني اأوال

غنَّاء من جنات عدن وطني اأوال رو�سة 

ا�ُس ح�سن
َّ
فكاأنها حر فيها النخيل كثرية 

يف )بعلبك( بح�سن فّن اأو كاملنارات التي 

وهو حمفوف بغ�سن ِد  مالأى من الثمر املن�سَّ

د يغنى
ّ
ولي�س عنه ال�سه يغنى عن ال�ّسهد الرحيق 

جمردا من كّل مّن تعطيك مما ت�ستهيه 

فاأخ�سر فيها وبّنى والأر�س مالأى باملروج 

والطيور فيها تغنى وترى ال�سواطئ كامل�سارح 

بكل قلب مطمئن ت�سدو اأنا�سيد احلياة 

باجلد ال فرط التمنى وال�سعب ي�سعى دائما 

كاأن فيه األف جنى طفحت اأمانيه فهب 

ومل يخامره التاأين مل يكرتث باملوت قط 

والتع�سف والتّجنى رغم امل�ساعب واملكائد 

وما يحذر اأو مينّى رغم الدخيل الأجنبي 

ً
ويبقى ال�شعر مكتوبًا ومقرواأ

ويبقى ال�شعر حمفوظًا تردده االأل�شنة وت�شت�شهد به يف كل ما مير به االن�شان عرب حياته.

ويبقى ال�شعر كذلك واحة للروح تعي�ش اأجواءه وتنتقل يف اآفاقه املتعددة الوا�شعة, وتهيم يف 

معانيه واأخيلته ومو�شيقاه, تنعتق من قيودها, لتعانق احلياة واجلمال..

وي�شعدنا اأن نلتقي يف رحاب ال�شعر وال�شعراء من نبات هذه االأر�ش الطيبة. 

�شعراء من البحرين..

رضي الموسوي

فهل تذكرين؟

وحـيـدًا ذرفُت عليك ال�سوؤوْن اإذا ماذكرتكفي غربتي 

وقـد غادرته حليف ال�سجون فقد مزقت قلبي الذكريات 

وظّللنا �سجر الزيزفون فهل تذكرين غداة التقينا 

لِتني قبلة في�سكون
َّ
فقب هناك اأخذت عليك العهود 

عواطف مكبوتة فياأتون ل ُتفاك وبني ال�سلوع 
َّ
وقب

وما�سيقا�سي اخلفوق احلنون وملا ذكرت الوداع املرير 

وفـا�ست لأجل العـيـون العيون بكىالقلب للقـلـب يف حرقة 

باأن�سودة خلُت فـيه املنون وملا اأفقت مالأت املكاَن 

تنازعه نوبة مـنجنوْن �سالم يعليك فقلبي اللهيف 

فغـريكلي اأبد النيكون �ساأبقى مقـيدة يف هواك 

فتيات للزار

َيُجْلَن على جانبّي الطريْق ويف )للزار( راأيت الظباء 

و�سايرنه وهو حر طليق �سحنب الهوى يف اأوان ال�سبا 

ويبدو باأعينهن الربيق يداعْبَنُه وهو غ�س الإهاب 

وطفن مي�سن بقد ر�سيق جتلبنب جلباب زهر الروابي 

فعانقه كل غ�سن وريق غر�سن الهوى يف قلوب ال�سباب 

واأ�سعلن يف كل قلب حريق رق�سن على نظرات العيون 

تخ�سل اأوراقها بالعقيق ففاحت عطور زهور ح�سان 

َل منهن ما ل يطيق وُحمِّ اأملن فوؤاد الديب اللبيب 

 هلل )مو�سى( �سعيق
َّ
كما خر واَن( 

َ
يخر لهن )اأنو�َسر





احصل على فرصة للفوز باحدى سيارتي BMW من الفئتين الرابعة أو الخامسة في كل مرة تقوم فيها بدفع فواتير 
باقات  الموبايل آجلة الدفع في موعدها، أو عند إعادة شحن خط سمسم ومن خالل جميع قنوات الدفع الخاصة بنا. 

كلما زادت قيمة المبلغ المسدد من الفاتورة أو قيمة بطاقة الشحن، كلما زاد عدد النقاط التي تحصل عليها وزيادة 
فرصة امتالك وقيادة واحدة من هذه السيارات المذهلة. 

batelco.com سيقام السحب في ديسمبر 2014. للمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة

قنوات الدفع / الشحن المتوفرة

اربح سيارة BMW مذهلة
عند دفع الفواتير أو إعادة شحن خطوط سمسم

* تطبق الشروط واألحكام

البنوكأجهزة كويك سيرفالدفع االلكترونيبطاقات إعادة التعبئةمحالت بتلكو


