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Ramadanyat

“رمضانيات” تنفرد بنشر سطور مقاله  ..د .حسن ابراهيم كمال:

القطاع العقاري البحريني يعمل تحت منظومة
متكاملة بحكمة القيادة الرشيدة

أكد رئيس مجلس إدارة مجموعة عقارات البحرين ورئيس لجنة القطاع العقاري بغرفة تجارة وصناعة البحرين الدكتور حسن
ابراهيم كمال أن “القطاع العقاري في البحرين يعمل تحت منظومة متكاملة ومتمثلة في تلمس القيادة السياسية التي
تشكل عالمة إيجابية للعمل والنشاط االقتصادي في البحرين” .وقال الدكتور حسن ابراهيم كمال  -في مقال له تنفرد بنشره
“رمضانيات”  -أن “القطاع العقاري البحريني تميز بالتنظيم والتقنين والتشريع على مدار فترات تاريخية طويلة وممتدة ترجع إلى
ما قبل تأسيس دائرة الطابو ،الذي أقر مجموعة من الوثائق الشرعية يصل عمر بعضها الزمني إلى أكثر من  200سنة” ،الفتا إلى أنه
“في ذلك الوقت كان مسح األراضي يعرف شعبيًا بـ “الكز” ،وهو مصطلح يقصد به وضع “النياشين” لألراضي والعقارات واألمالك،
حيث كان البحرينيون يحتفظون بوثائق الملكية في اسطوانة كانت تعرف بـ مصطلح “البروة” .وأعرب د .كمال  -في سطور
مقاله  -عن أمله “في إنشاء كلية تدريب عقارية ،وهيئة عليا للتنمية العقارية” ،مشيرا إلى “حاجتنا الماسة لسرعة إنجاز القوانين
المتعلقة بما في ذلك قوانين الداللة العقارية ،االيجارات ،والتطوير العقاري “ ...رمضانيات” تنفرد بنشر سطور مقال رئيس مجلس
إدارة مجموعة عقارات البحرين الدكتور حسن ابراهيم كمال حول القطاع العقاري البحريني ..

عرف أسراره وفوائده العرب

حب الصنوبر  ..ذهب الرجال
آثارهم ،ونبات حب الصنوبر له فوائد طبية عديدة
فهو يحتوي على أحماض دهنية غير مشبعة
ومعادن مثل البوتاسيوم والكالسيوم والمنجنيز

�شعراء من البحرين
عبد اللطيف بن فارس بن محمد بن خليفة آل خليفة

والمغنيسيوم والسيلينيوم والزنك والحديد،
وفيتامينات منها فيتامين ه المضاد ،وهو غني
بالسعرات الحرارية ،ويستعمل الصنوبر في الطب
الحديث على نطاق واسع ،حيث تستخدم زيت
براعم األوراق لعالج مشاكل ضغط الدم المرتفع
والبرد العام والكحة وااللتهاب الشعبي والحمى
وارتفاع درجة الحرارة والتهابات الفم والحنجرة
والتهاب األعصاب ،أما بالنسبة لزيت أبر الصنوبر

المجالس الرمضانية

فستخدم لعالج البرد والزكام والتهاب الشعب
والسعال والحمى واالنفلونزا وااللتهابات بشكل
عام والروماتزم وكذلك التهاب األعصاب ،وحب
الصنوبر من المكسرات اللذيذة الطعم ،ويضاف
عرف القدماء أهمية حب الصنوبر حيث وجدت آثاره

حب الصنوبر الى الطعام والحلوى لفوائدة

في مقابرهم وعلى موائدهم ،وعرفته األقوام

الغذائية والطبية “ ..رمضانيات” تلقي الضوء على

القديمة كالرومان واإلغريق حيث ورد ذكره

فوائد حب الصنوبر وسر تعلق الرجال بخليطه

في آثارهم المكتوبة كما عرفوه وذكروه في

العالجي الفريد ...

ذكريات من أيام زمان

Ramadanyat-A4.ai
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مفيد لعالج الضغط والبرد والزكام

حب الصنوبر  ..الدواء اللذيذ

يعتبر حب الصنوبر من المكسرات والبذور الحلوة التي تنمو في الغابات البرية الباردة في
النصف الشمالي من الكرة األرضية ،وخاصة في سيبيريا ،وكندا ،بحيث تتميز بطعمها
اللذيذ الذي يستخدم في الكثير من األكالت واألطعمة ليضفي عليها طعما رائعا ،باإلضافة
إلى اعتبارها مصدرا جيدا للمغذيات النباتية ،والفيتامينات ،والمعادن األساسية ،والدهون
األحادية غير المشبعة التي تساعد على خفض مستويات الكلسترول في الدم ،باإلضافة إلى
احتوائها على العديد من المواد المعززة للصحة ،كالمواد الكيميائية النباتية ،والمعادن ،كما
يحتوي حب الصنوبر على الكثير من األحماض الدهنية األحادية غير المشبعة ،والفيتامينات،
والمواد المضادة لألكسدة ،التي تساعد في خفض الكلسترول الضار بالجسم ،وزيادة الجيد
منه ،باإلضافة إلى قدرته على منع مرض الشريان التاجي ،والسكتة الدماغية ،والكثير
من المميزات والفوائد الصحية والعالجية التي ال تقل أهمية عن طعمه الحلو كأحد أبرز
المكسرات والبذور تعرض تفاصيلها “رمضانيات” في السطور التالية ..
فوائد طبية

لعالج العقم

ويستعمل الصنوبر في الطب الحديث على نطاق

وتستخدم حبوب الصنوبر أيضا لعالج العقم ،حيث

واسع فقد أقرت أحدث الدراسات الطبية استخدام

أن لها تأثير قوي على القوة الجنسية وهي من أفضل

زيت براعم األوراق لعالج مشاكل ضغط الدم المرتفع

المواد للتسمين وينفع أكله في عالج الضعف ويجفف

والبرد العام والكحة وااللتهاب الشعبي والحمى

الرطوبة الفاسدة في الرئة ،ويعالج القيح ونزف الدم،

وارتفاع درجة الحرارة والتهابات الفم والحنجرة

ويقوي المثانة والكلى ،كما أن البذور تستعمل دقيقًا

والتهاب األعصاب ،أما بالنسبة لزيت أبر الصنوبر ،فقد

لصناعة الخبز ويعتصر من بذوره زيت يستعمل في

أجازته التجارب الطبية لعالج البرد والزكام والتهاب

الحاالت الخاصة بالروماتزم ،كما تصنع من البذور

الشعب والسعال والحمى واألنفلونزا وااللتهابات

حلويات لذيذة ويشترك مع غيره من المكسرات

بشكل عام والروماتزم وكذلك التهاب األعصاب،

في صناعة أنواع الحلويات ويدخل في صنع عدد

ويستعمل زيت السيقان مطهرًا للجلد وفي أمراض

من المأكوالت كتوابل ومزين لها ومطيب لنكهتها

الشعب الهوائية ومسكنًا للمغص وطاردًا للديدان

وطعمها ،وأخيرًا وجد أن زيت البذور يستعمل حاليًا

ويستعمل موضعيًا في طب األسنان لوقف النزيف

كمدر للبول ومنبهة للجهاز التنفسي وكذلك اللتهاب

بعد خلع األسنان ،أما القلفونة فتدخل في صناعة

القصبات والسل وعدوى المثان ،ويمكن وضع مغلي

اللصقات الطبية ،وكذلك في عالج الروماتزم والنقرس

البذور للمساعدة في كبح فرط التصريف المهبلي،

وعرق النسا.

وللصحة العامة يؤكل يوميًا  60حبة من بذور الصنوبر

الطب العربي القديم

حيث تغذي الجسم وتعطي نضارة للبشرة وتقوي

والخدر ،واليرقان ،واالستسقاء ،وحبس الفضالت،

وقد أوضحت دراسة فرنسية حديثة أن حبوب

وهناك عشرات األنواع من الصنوبر نذكر منها في
الوطن العربي الصنوبر الحلبي ويتألف من خشب طري
أبيض مصفر ومن خشب قلب بني محمر ،ويحتوي
خشب الصنوبر على أقنية راتنجية تفرز مادة الراتنج
في جذع الشجرة ويقدر اإلنتاج الوسطي للشجرة
حوالي  3كغ في السنة ،وهناك أيضا الصنوبر البروتي
وإن خشب صنوبر بروتيا قاس وثقيل نسبيًا ويستعمل
في النجارة وأعمدة الهاتف والكهرباء وفي الصناديق
وصناعة عجينة الورق بعد إزالة المادة الراتنجية ،كما
أنه هناك نوع ثالث ينتشر في الصين بشكل خاص
وتسمى تلك االشجار بـ ينغكهسونغ .وتعنى صنوبر
استقبال الضيوف وهي الشجرة المشهورة في الصين
إلى درجة ان قاعة الشعب الكبرى في بكين تتزين
بصورتها ،وهناك أيضا الصنوبر الثمري ويوجد عدة
ضروب للصنوبر الثمري بعضها متوفر في السوق
المحلية باسم الصنوبر الثمري التركي والصنوبر الثمري
الصيني والصنوبر الثمري البلدي.

وضعف الكلى والمثانة ،ومع البلوط يشفي سيالن

الصنوبر تساعد على محو اإلفرازات التى يسببها

الصنوبر في الحلم

الرطوبات والحصى ويضعف البواسير والمفاصل
إذا كانت عن برد بل يزيله أص ً
ال ،وطبيخ خشبه يزيل

التهاب الشعب والقصبة الهوائية التى تعوق عملية
التنفس ،كما أنها تساعد فى تنشيط الدورة الدموية

اإلعياء والتعب كيفما استعمل ،والقرع ،والعرق

على مستوى المثانة والبروستاتا ،مشيرة إلى أن حب

وعفونة العرق وفساده ورائحته ،واالسترخاء والترهل

الصنوبر المعروف منذ القرن السادس عشر غنى

والجلوس في مائه يشفي المقعدة واألرحام ،وينقي

بفيتامين سى ،كما له تأثير كبير على الغدة الموجودة

الرطوبات الفاسدة ويحلل العفونات وأن جعل الصنوبر

فوق الكلى التى تساعد الجسم على تجنب الغضب

في عسل طال مكثه وكثر نفعه ،وهو أفضل األدوية

واالنفعاالت ،ويستخدم زيت الصنوبر فى عالج آالم

للصدر والقروح وأمراض الرئة والكبد ودخانه من أفضل

العضالت ،كذلك كشفت دراسة طبية أخرى أجريت

والصنوبر في األحالم يعني حسبما ذكرت كتب
المفسرين رجل بعيد رفيع الصوت مقل سئ الخلق
وشحيح تأوي اليه الظلمة واللصوص ،كما يأوي إلى
الصنوبر الحدا والبوم والغربان ،والباب المتخذ من
خشب الصنوبر للسلطان بواب سئ الخلق ظالم لص،
وأما الحب فيدل على األوالد وقيل الحب يدل على
طول الحياة وصبر في األشياء ومنفعة ،وقيل أيضا
شجر الصنوبر للمالحين ولمن يعمل السفن دليل

مؤخرًا عن فعالية أحد المستحضرات المستخلصة

يعرف منه أمر السفينة.

وقد كشفت كتب الطب العربية القديمة عن مميزات
حب الصنوبر وذكرت أن أجود ثمر الصنوبر الحديث
األبيض ،وال تبقى قوته أكثر من سنة ،وقيل إنه يزيل
الفالج واللقوة أو ما يعرف باعوجاج الفم ،والرعشة،

األكحال لحفظ األجفان وحدة البصر.

جميع أجزاء الجسم يجب أكل البذور الطرية الجديدة
والتي يكون لونها أبيض حيث إن بذور الصنوبر تفسد
بعد سنة من جمعها وبالتالي تكون عديمة الفائدة.

مفيد لمرضى السكري

من حب الصنوبر في تحسين قوة اإلبصار عند مرضى
السكري ،والتقليل من تأثر أنسجة العين نتيجة ارتفاع
مستويات السكر لديهم .وأظهرت الدراسات أنه قد
يساعد على إبطاء تطور حاالت تلف أنسجة العين
المتقدمة المرتبطة بمرض السكري.

أنواع الصنوبر
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في مقال تنفرد “رمضانيات“ بنشر سطوره  ..د .حسن ابراهيم كمال:

تأسيس هيئة عليا للتنمية العقارية يعزز مسيرة
القطاع العقاري بالبحرين

شدد رئيس مجلس إدارة مجموعة عقارات البحرين ورئيس لجنة القطاع العقاري بغرفة تجارة وصناعة البحرين الدكتور حسن ابراهيم
كمال على أن “القطاع العقاري في البحرين يعمل تحت منظومة متكاملة متمثلة في تلمس القيادة السياسية التي تشكل عالمة
إيجابية للعمل والنشاط االقتصادي في البحرين” .وكشف الدكتور حسن ابراهيم كمال – في سطور مقال له تنفرد “رمضانيات “ بنشره
– عن “أهمية إنشاء كلية تدريب عقارية ،وهيئة عليا للتنمية العقارية” ،مشيرا إلى “حاجتنا الماسة لسرعة إنجاز القوانين المتعلقة بما
في ذلك قوانين الداللة العقارية ،االيجارات ،والتطوير العقاري” .وأكد د .كمال – في سطور مقاله – أن “مستقبل القطاع العقاري في
البحرين يتجه للبناء العمودي” ،مؤكدا أن “حاجة مصلحة األجيال القادمة تقتضي ذلك” “ ...رمضانيات” تنفرد بنشر مقال رئيس مجلس
إدارة مجموعة عقارات البحرين الدكتور حسن ابراهيم كمال  ..وإليكم سطور المقال ....
تشكل المنظومة المتكاملة في البحرين والمتمثلة
في تلمس القيادة السياسية لمشاكل االقتصاد
في البحرين ومحاولة إيجاد الحلول لها تشكل
عالمة ايجابية أخرى ،وتناغمًا مع ذلك ،فقد صدر
مؤخرًا قانون جديد للتسجيل العقاري وبموجبه
انخفضت رسوم التسجيل العقاري من  %3إلى %2
وهو أمر إيجابي جدًا أدى إلى دفع الناس للتسجيل
بد ً
ال من االعتماد على الوكاالت فزادت معدالت
التداول العقاري ،األمر اآلخر الذي نود اإلشارة إليه
أن البحرين سباقة ورائدة على المستوى الخليجي،
ومن موقعي كعضو في لجنة العقار الخليجي -
والتي أمثل البحرين فيها كوني رئيسًا للجنة القطاع
العقاري بغرفة تجارة وصناعة البحرين  -فإني أؤكد
على أن البحرين تمتلك أفضل قانون عقاري خليجي،
وهي نتيجة اعتمدت بعد إجراء عملية تقييم شاملة
للقوانين العقارية الخليجية ،ويمثل الصك الشرعي
أو الوثيقة الشرعية  -التي ال تتوفر إال في البحرين -

عقاري ،فأنت اليوم كشخص تريد من البنوك التجارية

األجيال القادمة تقتضي ذلك ،فنحن بلد من دون

أحد ركائز عملية التسجيل العقاري ،فهي تتضمن

أن تعاملك كتاجر ،وبدل أن تستقطع منك نسبة

مساحات ،ومساحته اإلجمالية تبلغ  700كم مربع،

نقل الملكية عليها لـ  24معاملة في وثيقة واحدة،

أرباح تتراوح مابين  %9أو  %10من إجمالي قيمة القرض،

المسموح منها للبناء واالستثمار هو الثلث فقط،

وهي بذلك تمثل قيمة حقيقية للعقار البحريني.

ستهبط النسبة إلى  %4في حال إنشاء البنك العقاري،

وفي مقابل ذلك فإننا بحاجة النتشار ثقافة تقبل

هيئة عليا للتنمية العقارية

ونحتاج في هذا اإلطار إلى التأكيد على جملة أخرى

البناء العمودي التي هي إتجاه عالمي ،وعن مستقبل

من المطالب ،فعلى مستوى المدارس والجامعات

السوق العقاري في البحرين ،فإن المؤشرات ترسم
لنا مستقب ً
ال جيدًا وهو مقبل على تنمية واعدة بفضل

وأتصور أن البحرين في حاجة ماسة إلى إنشاء كلية
تدريب عقارية ،وإنشاء هيئة عليا للتنمية العقارية،
فالعقار اآلن موزع على أكثر من جهة ومن المهم
حصر كل ذلك في هيئة مختصة بذلك ،بحيث
تتحول لمرجعية واحدة نرجع لها في كل تفاصيل
التجارة في سوق العقار ،ونقول ذلك رغم قناعتنا
بقيام كل جهة حكومية بواجبها ولكننا نرى أن
حصر جميع الجهات تحت مظلة واحدة سيحقق
الكثير من المنافع لحركة العقار في البحرين بشكل
عام ،وفيما يتعلق بمعهد التدريب العقاري ،يمكننا
االستفادة من تجربة دبي في هذا المجال ،إذ تمتلك
دبي كلية عقارية ،وأتصور أن بإمكاننا اعتبارها نموذجًا
نسترشد به ،ومن شأن ذلك أن يحقق لنا نجاحًا ملفتا،
وإلى جانب ذلك ،فإننا كعقاريون بحاجة إلنشاء بنك

فإننا بحاجة لتعزيز ثقافة التجارة في العقار –
وصو ً
ال إليجاد نخبة من الخبراء في هذا الشأن

السياسة االقتصادية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة

والقادرين على حلحلة األمور العقارية وإيجاد حلول

وقدرات الشعب المثقف والقادر على إنجاح أي تجربة

للمعوقات ،وبسبب غياب ذلك فإن جزء كبير من

عقارية قادمة ،وهو ما يعني أن السوق العقاري

الشركات تعتمد ولألسف على األجانب والوافدين
ولألسف فإننا كبحرينيين نساهم في ذلك بشكل
محدود بسبب ضعف الثقة في المواطن مقارنة
باألجنبي ،وأتمنى من الجامعات في البحرين بما في
ذلك الجامعات الخاصة أن يفردوا لنا قسمًا خاصًا
للعقار لتدريسه أكاديميًا ومنح شهادات عليه.

فرص واعدة

قادر على توليد وإنتاج المزيد من الفرص الوظيفية
واالستثمارية ،ولذلك فإن أفضل بداية الستثمار هذه
الفرص واقتناصها أن تخصص الجامعات قسمًا
للدراسات العقارية ولتستقطب المختصين ،سواء
من داخل البالد أو خارجها ،وبحرينيًا تتواجد الكفاءات
التي يمكن االستفادة منها في المجال العقاري،
وتعتبر مهنة الوسيط أو الدالل واحدة من المهن
الكثيرة التي يوفرها السوق العقاري ،فالوسيط أو

وأعتقد أن مستقبل البناء في البحرين سيتجه للبناء

الدالل البحريني الفرد هو من ذوي الدخل المحدود

العمودي شئنا أم أبينا ،خاصة وأن حاجة مصلحة

وليس له أي نوع من الضمانات أو التأمينات ،وغياب
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ذلك يهدد أسر العاملين في هذه المهنة ،ونحتاج
ضمن عملية التقنين حفظ حقوق هذه الفئة ولعل
جمعية البحرين العقارية تسعى مشكورة لتحقيق
هذا األمر  ،أيضا نحن في حاجة ماسة في البحرين
لتطوير دور هيئة التثمين الحكومي ،فلدينا هيئة
حكومية للتثمين تتكون من بعض الوزارات ذات
االختصاص وخبراء عقاريين وأفراد من السوق العقاري،
وأتمنى من هذه الهيئة أن تنصف األراضي المستملكة
للمواطنين وأن يتم األخذ بالسعر السوقي األعلى ال
األقل مراعاة لمبادىء العدالة واالنصاف.
كما أتصور أننا مقبلين على زيادة في المشاريع
العقارية وبالذات على السواحل ،على غرار أمواج ودرة
البحرين ،وأنا واثق أن الـ  15سنة المقبلة سيستفيد
معها الجيل المقبل من السواحل بشكل أفضل
وهو مؤشر ايجابي لفتح آفاق جديدة ،وظاهرة
أخرى  -ونحن نتحدث دائمًا عن فن الممكن – فإنني
أتصور أن القابل للتنفيذ حاليًا أهمية زيادة ارتفاعات
المباني ،وبدل من أن تمنحني حق بناء  5أدوار امنحني
 10أدوار فهي في النهاية أرضي شريطة توفير موقف
سيارات لكل شقة ،وبذلك نكون قد تجاوزنا اإلشكالية،
ففي المناطق القديمة يواجهنا تحدٍ وعلينا التخلص
منه ،إذ يصعب فيها توفير مواقف سيارات ،وبسبب
ذلك حصلت لنا مشكلة االختناقات داخل األسواق،
ولحلحلة ذلك البد من التوسع في المواقف العامة،
وكل منطقة في البحرين بحاجة لمواقف عامة،
ولهذا يتوجب على الحكومة تملك المناطق القديمة
وتحويلها لمواقف عامة ،وهنالك توجه لذلك إال أنه
ال يزال محدودا ،وهو ال يتناسب مع الزيادة المضطرة
ألعداد السكان في البحرين التي بسببها بات البحريني
يقبل بالسكن في أي منطقة حتى لو كانت بعيدة
عن مسقط رأسه ،والجميع مضطر للقبول بذلك
لمواجهة أزمة الـ 50ألف طلب إسكاني ،ولدينا الرؤية
االقتصادية  2030والدولة ماضية في تنفيذها بما في
ذلك المشاريع اإلسكانية ،لكننا بحاجة لتسريع الوتيرة،
وإشراك القطاع الخاص في ذلك أثر إيجابًا على حركة
السوق العقاري في البحرين لكننا النزال بحاجة للمزيد
من التطوير .ولعل وزير االسكان سعادة المهندس
باسم الحمر يبذل قصارى الجهد في هذا التوجه.

مستقبل زاهر
ومن وجهة نظري ،فإن تاريخ مملكة البحرين والتي
تعد من أوائل الدول التي عرفت تجارة العقار ،يؤكد
بالشك قدرتها على خلق مستقبل زاهر ،فقد امتاز
القطاع العقاري البحريني على مدار فترات زمنية
طويلة وممتدة ،بالتنظيم والتقنين والتشريع،
وبالعودة للبدايات سنجد أن “الطابو” ،وهو المسمى
السابق لجهاز المساحة والتسجيل العقاري ،قد
أقر مجموعة من الوثائق الشرعية التي يصل عمر
بعضها الزمني إلى  200سنة مؤكدة ،عبر ذلك على
أحقية المواطن البحريني في حصوله على األرض
أو تثبيت شرعية ملكيته ،وهو أمر يميط اللثام عن

القدرات والخبرات اإلدارية والتنظيمية اللتان تتمتع

مجلس التعاون ،وكانت البداية باألخوة في السعودية

بهما البحرين منذ عهود طويلة تعود لفترة ما قبل

والكويت لتشمل اآلن جميع أبناء دول المجلس

االستعمار البريطاني للبالد ،وتحمل هذه الوثائق

من دون استثناء ،في الوقت الذي تحدد فيه فرصة

القديمة توقيع “خان صاحب” ،وهو مدير دائرة الطابو

البحريني لشراء األراضي في السعودية مثال بـ  3آالف

آنذاك ،والحقًا تحديدًا في فترة الحكم البريطاني

متر كحد أقصى ومشروطة بمدد معينة لإلقامة أو

للبحرين كانت الوثائق موقعة من المغفور لهما

السكن ،والبحرين هي الدولة الخليجية الوحيدة التي

أصحاب العظمة الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة

أعطت الحرية لكل خليجي للتملك المفتوح ويعامل

والشيخ عيسى بن علي آل خليفة ،وتكشف هذه

كمعاملة المواطن البحريني ،أما مسألة اآلثار السلبية،

الوثائق لمن يطلع عليها عن حقيقة تاريخية تخبرنا

فإنني أرى العكس حيث أن هذا األمر أو اإلجراء عزز من

بأن البحرين كانت توثق المعامالت العقارية إداريًا،

موقف البحرين ومنح منظومتها التشريعية العقارية

والوثيقة  -التي ال يزال البعض يملكها ،عبارة عن ورقة

مزيدًا من القوة ،حتى أصبحت البحرين قدوة للجميع

واحدة عليها من األمام والخلف كتابة وتخطيط

في هذا المجال ،وبموازاة ذلك علينا أن ننتبه إلى أن

للعقار ،بقياسات محددة باألقدام المربعة ال األمتار

هذا االجراء ساهم في خلق المزيد من الفرص وفتح

كما هو عليه الوضع حاليًا ،وتمثل الوثيقة صك يحمل

اآلفاق لآلخرين للدخول في السوق العقاري ،ومنطقيًا

توقيع البائع الذي باع وتنازل عن حقه بوجود شهود

فإن الكسول والغير قادر على اقتناص الفرص عليه

على هذا العقد أو هذه الوثيقة ،وهؤالء الشهود

أن يتحمل المسئولية كاملة ،ويحسب للطفرة التي

يكونوا في العادة على معرفة من قبل الطرفين:

شهدها السوق العقاري في البحرين ،مساهمتها

البائع والمشتري ،فكان البائع يتنازل لشخص يكتب

في زيادة مستويات الوعي لدى عدة فئات من

اسمه في أعلى الوثيقة وبوجود توقيع المشتري

المجتمع ومنحها فرص العمل في السوق العقاري،

بوصفه المستفيد ،وكانت قيمة العقار تكتب

كما أن هذه الطفرة ساهمت أيضا في انتشار العديد

بـ“الروبية” ،وهو دليل آخر على أسبقية وريادة البحرين

من المشاريع العقارية ،كدرة البحرين ،وأمواج ،وديار

في وضع القوانين والتشريعات العقارية منذ فترات

المحرق ،والرفاع فيوز ،وجميعها تعبر عن مشروعات

زمنية طويلة.

ناجحة حققت تطلعاتنا ،وتبقى اإلشارة إلى المشكلة

ولعل األجيال المتواصلة تعرف أن “الطابو” أول دائرة
عرفتها البحرين ،ويهدف إنشاءها إلثبات ملكية
الحقوق ،وقتها كان مسح األراضي يعرف شعبيًا
بـ “الكز” ،وهو مصطلح يقصد به وضع العالمات
“النياشين” لألراضي والعقارات واألمالك ،وفيما يتعلق
بأدوار هذه اإلدارة ،نشير هنا إلى أبرزها :تقنين العمل
العقاري وتنظيمه ،ووضع الضوابط لعملية مسح
األراضي والعقارات تحديدًا في عملية الفرز عند الورثة،
أما عن ريادة “الطابو” التي تتجاوز حدود البحرين ،فإننا
ننوه إلى أنها تصنف ضمن أول اإلدارات خليجيًا ،وكان
لها اليد الطولى في تنظيم الحقوق والملكيات.

الوحيدة حاليًا في البحرين على الصعيد العقاري،
والمتمثلة في المشاريع المتعثرة عقاريًا ،إذ أن لدينا
مشكلة حقيقية في األبراج المعلقة ،وبسببها ضاعت
حقوق المئات من األشخاص المستثمرين ،وفي سياق
البحث عن حلول لذلك فإن المقترح المطلوب بإنشاء
صندوق دعم لهذه المشاريع نأمل قيامه ،ونأمل
أن تسارع الحكومة لتنفيذ هذا المقترح بالتعاون
مع البنوك البحرينية شريطة أن تحفظ حقوق هذه
األخيرة ،ويكمن أساس المشكلة في عدم وجود
القانون الملزم للمطورين العقاريين ليودعوا أموا ً
ال
مقابل إنجاز العمل ،وتنظيمًا للعمل فإننا بحاجة
ماسة لهذا القانون الذي يفرض على المطورين إيداع

استثمارات واعدة

مبالغ معينة قبل كل مرحلة من مراحل البناء ،وفي

وبالحديث عن توجه الخليجيون لالستثمار في السوق

حال توقف العمل وعجز المطور عن االستمرار في

العقاري البحريني ،فإنه ومن الناحية القانونية فتعتبر

البناء فإن األموال توزع على المستفيدين الذي اشتروا

البحرين حاليًا الدولة الخليجية الوحيدة التي فتحت

المشروع( .المستثمرين) ونحمد اهلل آن هذا القانون

المجال لالستثمار العقاري لجميع مواطني دول

بات قريبًا من الصدور وليرى النور قريبًا ان شاء اهلل.
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مجلس خالد البسام

مجلس الموسى
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ذكريات من �أيـام زمان
• بدأ تسير رحالت الطائرات المائية من مطار البحرين
المائي في البحرين عام 1937م
• كان رجال الشرطة يذهبون مرة واحدة كل أسبوع إلى
عين عذاري لغرض السباحة في منتصف العشرينات.
• بدأت طالء سيارات التاكسي باللون البرتقالي على
سقف السيارة عام 1962م
• تم استخدام سيارات (سالم خطر) من قبل شركة
نفط البحرين بابكو عام 1948م

عر�ضة  -ق�صر ال�شيخ �سلمان بالرفاع يف اخلم�سينيات

املغفور له �صاحب العظمة ال�شيخ �سلمان بن حمد �آل خليفة يف زيارة الحدى

بيوت الرب�ستي يف الأربعينيات

مبنى كرى مكنزي وبيت ا�سكرن يف الع�شرينيات

البوارج البحرية التابعة للمملكة املتحدة يف اخلم�سينيات
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مراكب �أمام فر�ضة املنامة يف اخلم�سينيات

قلعة الديوان (وزارة الداخلية حالي ًا) يف الأربعينيات

�أحد حمالت اخلياطة يف اخلم�سينيات

دار االعتماد الربيطاين يف الع�شرينيات

املغفور له �صاحب العظمة ال�شيخ حمد بن عي�سى �آل خليفة وال�سيد بلجريف واملعتمد الربيطاين ورئي�س اخلليج،
حممد طيب خنجي ،وال�سيد ا�سكرن ويرى ال�سيد ح�سني يتيم من اخللف يف نادي بابكو يف اخلم�سينيات

م�سجد الفا�ضل يف الأربعينيات
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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 ..

الرابع السنة األولى  1ربيع الثاني  19ديسمبر 1952

 15جمادي الثاني سنة  1373الموافق  19فبراير سنة 1954م
على أثر األمطار التي اكتسحت البحرين في األيام
األخيرة والتي تركت كثيرًا من المواطنين بال مأوى
لسقوط منازلهم ،قررت جمعية النهضة النسائية
إقامة سوق خيرية تجمع فيها ما يجود به الموسرون
لسد حاجات المحتاجين.

كان محمود يقرأ في كتاب (مفاجآت القدر) حين
دخلت عليه أمه وهي تزغرد في نشوة بالغة .وحين
رفع إليها عينه رآها تقذف إليه بالجريدة الصباحية
ووجها يطفح بشرًا وارتياحًا  ..وقلب الصحيفة في
يده وسرعان ما عرف سبب الفرحة المفاجئة فقد
كان يذيل الصفحة األولى من الجريدة رقم كبير
كتب بالخط األحمر عرف فيه رقم تذكرة اليانصيب
الكبير الفائز بالجائزة األولى والتي اشتراها منذ شهر
 ..وأذهلته المفاجأة وهو يقفز من فراشه ليفتش
عن الورقة الرابحة  ..وسرعان ما اندفع في قوة إلى
الدوالب الذي يحتفظ فيه بمعاطفه وألبسته .ومد
يده إلى المعطف األول واثقًا مطمئنًا وتنقلت يده
من جيب إلى جيب  ..وفتش األوراق التي يحويها
المعطف ورقة ورقة ..ولكنه لم يجد أثرًا للتذكرة
ومد يده إلى المعطف الثاني ..
ولكن حظه لم يكن هذه المرة بأحسن منه
في المعطف األول  ..وغامت على وجهه سحابة
خفيفة من ألم بارد وهو يمد يده إلى المعطف
الثالث :وتراكمت على وجهه أكثر من سحابة
سواد وهو يعيد المعطف الثالث إلى مكانه دون
أن يعثر على التذكرة  ..ونظر إلى أمه التي وضعت
يدها على قلبها كالمتسائل فلعلها تعرف شيئًا
عن التذكرة المفقودة  ..وهزت أمه رأسها في يأس
كأنما كانت تقول (وما أدراني أنا؟)  ..ومضت بضع
دقائق قبل أن يقفز محمود من مكانه في حركة
عنيفة صاخبة  ...فقد تذكر أين وضعها  ..واندفعت
يده الراعشة في زاوية من زوايا درج المكتب ..
وأخرج الورقة العزيزة  ..ثم أخذ يسحبها في رغبة
جارفة ...ولكنه لم يضع وقته فقد اندفع خارج
الحجرة وهو يعلل نفسه باستالم الجائزة بعد
لحظات  ..واصطدمت رجله بعتبة الدار  ..وتدحرج
على األرض  ...وصعقته المفاجأة ...فقد كان في
الواقع يتدحرج من فوق السرير.

بالتعاون مع إدارة المكتبة الوطنية بمركز عيسى الثقافي

 3صفر سنة  1373أكتوبر 1954م

قلم المرور نائم ..

عرض في سينما اللؤلؤ ألول مرة في البحرين الفيلم
المجسم ،وكان الفيلم محل اعجاب ودهشة
المواطنين وقد سبب الرعب لبعض المشاهدين ..
عطلت المدارس في األسبوع الماضي بسبب األمطار
يومين ،أما مدارس القرى فقد عطلت ثالثة أيام بسبب
عرقلة المواصالت.

ال عالوة للبلديات !! ...
المعروف حتى اليوم ،إن دائرة بلدية المنامة وبلدية
المحرق تتبع كل منهما دوائر حكومة البحرين فيما
يصدر من أنظمة ويسن من قوانين.
ومنذ أيام أصدرت حكومة البحرين منشورًا إداريًا بمنح
جميع العمال الذين يشتغلون في دوائر الحكومة
روبية واحدة عالوة في مرتبهم اليومي .وقد اكتفت
بلديتا المنامة والمحرق من تطبيق نص هذا المنشور
بأن منحت كل منهما أربع آنات فقط لعمالها.
فما تفسير هذا التصرف من المسئولين في بلدية
المنامة والمحرق  ....؟
أال تسري أنظمة الحكومة وقوانينها على البلديات ؟
وبتعبير آخر  -أليست بلديتا المنامة والمحرق دائرتين
حكوميتين..؟
نريد تفسيرًا لذلك ....

أن الذي يلقى نظره على اللوريات التي تشحن
الحجارة من خارج المدينة إلى داخلها يأخذه
العجب كل العجب وذلك للحمولة الثقيلة التي
تحملها هذه اللوريات والتي تزيد عن طاقتها األمر
الذي قد يسبب خطرًا على أرواح الناس من المشاة
وغير المشاة اذ أن هذه الحجارة الثقيلة كثيرًا ما
تناثرت من هذه اللوريات أثناء سيرها وقد ال يبعد
أن تقع أن لم تكن قد وقعت فع ً
ال على رؤوس
أحد المواطنين  ...لقد كتب احدهم من أصحاب
هذه اللوريات إلي قلم المرور يوجه انتباهه إلى
هذه النقطة  ...ولكن قلم المرور لم يتكرم حتى
بالرد عليه وال ندري الحكمة في ذلك اال أن يكون
هذا القلم مستهترًا بأرواح الناس ،الشيء الذي
يالم عليه كل اللوم ....أننا نطلب من قلم المرور
أن ال يتساهل في مثل هذا األمر وإال كانت العاقبة
وخيمة بالنسبة ألرواح الناس ....وإذا لم تكن مهمة
قلم المرور هي أن يراقب أمثال هذه اللوريات مما
يدخل في اختصاصاته فما هي مهمته اذن ...؟
وأخيرًا نرجو من المستر هايد وهو الذي نعرف
عن دقته الشيء الكثير أن يضع حدًا الستهتار
أصحاب هذه اللوريات وأن يتخذ أشد اإلجراءات
ضد كل من يتالعب باللوائح والقوانين  ...وعسى
أن يستجيب المستر هايد لهذا الرجاء.

القافلة تسير
يطلب سكان منطقة عالي من المسئولين في
مستشفى الحكومة تخصيص طبيبة لمعالجة
نساء المنطقة إذ من الصعب أن توافق نساء
تلك المنطقة من أن يعرضن أنفسهن على
دكتور ويقولون أنه ال توجد طبيبة تقوم بجولة
على معظم القرى إلى هذه المنطقة فما
هو السبب  ..؟؟
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�شعراء من البحرين..

ويبقى ال�شعر مكتوب ًا ومقرو�أً
ويبقى ال�شعر حمفوظ ًا تردده الأل�سنة وت�ست�شهد به يف كل ما مير به االن�سان عرب حياته.
ويبقى ال�شعر كذلك واحة للروح تعي�ش �أجواءه وتنتقل يف �آفاقه املتعددة الوا�سعة ,وتهيم يف
معانيه و�أخيلته ومو�سيقاه ,تنعتق من قيودها ,لتعانق احلياة واجلمال..
وي�سعدنا �أن نلتقي يف رحاب ال�شعر وال�شعراء من نبات هذه الأر�ض الطيبة.

�سلوا من بقلبي
يلعب
�سلـوا مـن بقـلـبـي كـيفـمـا �شـــاء
ُ

ب؟
إالم وقـلـبـي فـي هـــــــــــواه ُي َّ
	� َ
عذ ُ
وقـولـوا له ه ّ
ّ
لـــــــــــــمغرم
تـرق
ال
ٍ

نـار مـن الـوجـد تلهـــب
له فـي الـح�شـا ٌ

ُ
ا�ستطــــــــــــار ف�ؤاده
اللـيل
�إذا ج ّنه
َ

�أوفى من الأ�شجار

عبد اللطيف بن فارس بن محمد
بن خليفة آل خليفة

ُ
ٍ
الفعــــــــل
�صـفـات فـي فتًى زانهـا
ب
ور َّ
ُ

ِ
ال�شـوق مهـــــــــرب
ولـي�س له مـن لـوعة

ُ
والنقــــــل
ال�شـرح
رواكـد ال ُيح�صى لهـا
ُ
َ

يبـيـت عـلى نـار الهـوى يـتقـــــــــ ّلب

ِ
أخالق لـــــــــــي�س له �شكل
يفـوق ذوي ال

قـلـــــبه
الـحـب
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َّ
ُ

الز ْهر فـي غ�سق الـــــدجى
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كـوكب جـاء كـــــــــــوكب
	�إذا غاب عـنه
ٌ
�شم�س النهــــــــــــــارِ ح�سبتَه
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�إذا
ْ
ُ

ُ
مهــــــــــذ ٍب
�شخـ�ص
أخالق
كـمـلـت �
بـهـا
َّ
ٍ
ْ

ً
خلـيــــــقة
�أرى مـلـتقى الإخـوان فـيـه
اخلـــــــــري �إن فُقِ َد اخل ّ
ِل
خلـيـق بفعـل
ٌ
ِ
ِ
فعـــــــــــاله
يفـوق عـلى �أقـرانه فـي

خلـي ًعا ومـا يـدري �إىل �أيـن يذهــــــــب

وح ّق ًا بذا الأفـوا ُه مـن ذكره حتـلـــــــو

وفـي غده لـم يـدرِ مـاذا �سـيكـــــــــ�سب

اجلـــــــــار والأهل
وفـي وقـد �أ�صغى له
ٌّ
ُ

َ
و�صـــــــــــــــالك يرغب
ـب فـي
ف� ُ
ؤاد محُ ٍ ّ

ِ
الـمـجـد مـا نـــــاله ُب ْطل
رفـيع
مـادا
َ
ِع ً

أيـت َ
الـتعذيب يحـلــــــــــو ويعذب
بك
ر� ُ
َ

ويـهديـهـم ُ�سب َ
ِ
العـــــــــدالة �إن �ض ّلوا
ل
ُ ْ

َ
ّ
الطـويلة بـالـمـــــنى
يـق�ضي لـيـالـيـه

حـبـيبـي هل مـن نظرةٍ ي�شـتفـي بـهــــــا
َ

تغ ّلب �شـوقـي فـيك حتى وجـد َتنـــــــــــي

ُ
فعـل �أمـجـادِ
ِ
الرجـال كفعــــــــله
ومـا

الكرام بقـومهــــــم
وقـد نـال مـا نـال
ُ
ُ
ِ
لـمــــــــــــثله
الهداة
ق بـه ت�أتـي
وح َّ
ُ

ق�صدت بذا َ
ِ
أمـاجـد يـــــــــــو�س ًفا
جنل ال
ُ

ٍ
دانــــــــــــية ج ّلوا
قـومه عـن كل
بـه
ُ

النـوائب مـثلـمــــــــا
يـنـادونه عـند
ِ

يـنـادون � َ
ُ
ِ
ف�ضل يــــــا ف�ضل
الف�ضل يـا
أهل
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احصل على  4G LTEموبايل برودباند غير محدود لعدة ٔاجهزة
حساب مشترك واحد مع  4شرائح مختلفة
عند اشتراكك في شبكة  4G LTEمن بتلكو ،يمكنك الحصول لغاية  4شرائح لالستخدام على أي جهاز ،مثل جهاز
 ،Mifiأو جهاز  ،O-netأو الحاسوب اللوحي ،أو الموبايل راوتر .استخدم حسابك على أجهزة متعددة واستمتع بنفس
خدمة االنترنت أينما ذهبت .اشترك اآلن من خالل زيارة أي من فروع بتلكو.
الباقات

اإليجار الشهري

راوتر LTE

LTE Mifi

LTE Dongle

عدد الشرائح

 LTE 15GBمشترك

 10د.ب

 30د.ب

 15د.ب

 15د.ب

2

 LTE 30GBمشترك

 15د.ب

مجان ًا

مجان ًا

مجان ًا

2

 LTE 40GBمشترك

 20د.ب

مجان ًا

مجان ًا

مجان ًا

2

 LTE 80GBمشترك

 30د.ب

مجان ًا

مجان ًا

مجان ًا

3

 LTE 300GBمشترك

 45د.ب

مجان ًا

مجان ًا

مجان ًا

3

 LTE 500GBمشترك

 60د.ب

مجان ًا

مجان ًا

مجان ًا

4

عقد لمدة  12شهراً .تطبّق الشروط واألحكام
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