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Ramadanyat

“رمضانيات“ تكشف خبايا صدور الشعلة والميزان والنجمة األسبوعية

البحرين أيام زمان  ..صحف خالدة في ذاكرة اإلعالم البحريني
البحرين أيام زمان  ..كنز من الذكريات الماضية

صحيفة ثقافية متخصصة في البحرين والخليج

الجميلة الخالدة في قلوب أهالي البحرين محفورة

والتي حملت اسم “الخميلة” وكيف حققت النجاح

على جدران منازلهم وبيوتهم وفرجانهم القديمة

والتميز والقت اقباال جماهيريا منقطع النظير ،كما

العامرة بالخير والحب “ ..رمضانيات” تفتح الكنز على

نكشف عن أبرز الصحف البحرينية الصادرة في فترة

حلقات ثالث وتخرج درره وآللئه وجواهره الثمينة،

الخمسينات ومن بينها :الميزان ،والنجمة األسبوعية،

وتكشف ألول مرة عن شخصيات أبطالها ،وتنشر

والشعلة ،وصوت البحرين ،وهنا البحرين ،والخليج

ما تخللها من قصص وصور وعبر وحكايات عاشها

العربي “ ..رمضانيات” تفتح خزانة ذكريات البحرين

اآلباء واألجداد الذين بنوا وشيدوا ما نعيشه نحن

أيام زمان والعامرة بالقصص والحكايات التي تروي

من أمجاد وصروح ضخمة ،وفي الحلقة الرابعة،

أمجاد اآلباء وبطوالت األجداد في بناء وطن أحبوه

تنفرد “رمضانيات “ بنشر تفاصيل تأسيس وصدور أول

وأخلصوا االنتماء إليه ولترابه وسماءه ..

يوجد منها ألف نوع عالمي ًا

الطماطم  ..التفاح الذهبي
بالمواد الكيماوية النباتية ،وتعد مادة الليكوبين
مضاد أكسدة قوي ،وقد أثبتت عدة دراسات وبائية
أن مادة الليكوبين تنقص خطر سرطان البروستات،
كما أن لها خصائص واقية للقلب ومضادة
للطفرة والسرطان ،إضافة إلى خصائصها
المضادة لاللتهاب ،كذلك تحتوي الطماطم
على البولي فينوالت ذات األثر الفعال في كبح
نمو الخاليا السرطانية للكبد والبروستات في
األبحاث المخبرية المجراة على تلك الخاليا ،ومن

المجالس الرمضانية

أمريكا الالتينية انتقلت ثمار الطماطم أو البندورة
إلى سائر أنحاء المعمور من طرف المستعمرين
األسبان ،ويتم استهالكها بعدة ُطرق ،سواء نيئة أو
صلصات عديدة،
مطبوخة أو سائلة أو على شكل
ٍ

ذكريات من أيام زمان

تنتمي الطماطم إلى عائلة الباذنجانيات التي

ويتراوح طول هذه الشجرة التي تعمر طويال ما

تشمل كذلك الباذنجان والفليفلة والبطاطس،

بين متر وثالثة أمتار ،وجذعها رخوٌ حيث يمكن

ويوجد من الطماطم أكثر من ألف نوع تختلف

أن يسقط بسهولة على األرض لما يكون مثقال

بأحجامها وأشكالها وألوانها ،والطماطم غنيّة

بالثمار “ ..رمضانيات” تحصد فوائد ثمار الطماطم

بفيتامين سي والبوتاسيوم ،كما أنها غزيرة

وتكشف عن فوائدها الشهية ..
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تشتهر بالبندورة والقوطة والطماميش

الطماطم  ..فاكهة المائدة الحمراء
تعتبر الطماطم إحدى ثمار الفاكهة وليست خضارا ،وهي تعد فاتح
للشهية وتساعد على هضم الطعام لذلك فان عصيرها يقدم قبل
األكل كأنه عصير الفاكهة ،إال أنه يفوقه في فائدته الصحية ،وقد يضاف
إليه السكر أو الليمون حسب الرغبة ،وهو يعتبر مدر للبول ومفتت
للحصى والرمل وملين طبيعي ،حيث تساعد على تجنب االمساك بشرط
أن تؤكل كاملة أي بقشرها ألنه يساعد على حركة االمعاء التي بسببها
يتم اخراج الفضالت وأيضا ببذورها ألن المادة الرقوية الموجودة حول البذور
تسهل من عملية افراغ الفضالت ،والطماطم منشط للجسم وغذاء جيد للمصابين
بأمراض القلب وارتفاع الضغط والكلى وتفيد مرضى الروماتيزم والتهاب المفاصل وحصى
الكلى والمثانة والرمال البولية وهي تعادل زيادة حموضة المعدة ويفيد مرهم الطماطم
الذي يحضر بغلي عصيرها مع الدهون إلى أن يصبح متماسك القوام في عالج البواسير،
وللطماطم عدة أسماء مثل البندورة وهو اسم مأخوذ من االيطالية ،ويطلق عليها أهل
الشام هذا االسم ومعناه تفاح الذهب ،وأما الطماطم فهي كلمة قديمة من لغة األزتيك
القديمة في المكسيك كما تعرف بالقوطة وكذلك بالطماطيس والتماتيس ...

وداعا للسكري

ال للحصى الكلوي

وتعد الطماطم عبارة عن صيدلية طبيعية لقيمتها
الغذائية العالية وفوائدها الصحية الكثيرة لها دور
كبير في الوقاية والعالج لكثير من االمراض ،ومن
تلك الفوائد أنها تعد عالج هام لمرض السكري ،حيث
يعتبر الغذاء الصحي واحد من وسائل ادارة مستوى
سكر الدم إلبقائه ضمن الحدود االمنة ،وتلعب
الطماطم دور كبير في تقليل مضاعفات السكري
من خالل تنظيم مستوى سكر الدم ،خاصة وأن
الطماطم تحتوي على معدن الكروم الذي يعمل
على تخفيض مستوى االنسولين في الدم من خالل
المساعدة على ربط االنسولين بالخاليا ،وبالتالي
ايصال سكر الجلوكوز لها الستخدامه كمصدر
للطاقة ،كذلك يحسن عملية التمثيل الغذائي
للكربوهيدرات والدهون.

ونظرا لما يلعبه النظام الغذائي الغني بالبروتين
وخاصة البروتين الحيواني من دور كبير في تكوين
حصى المسالك البولية ،ذلك النظام الغذائي ينتج
فائض من الكالسيوم ،األكساالت ،وحمض اليوريك،
باإلضافة لدور ارتفاع مستوى الكوليسترول والدهون،
مكونة الحصى ،وأكدت دراسة حول جراحة المسالك
البولية ،ان عصير الطماطم يحتوي على مستويات
عالية من سترات المغنيسيوم ،ومستويات منخفضة
من مستوى الصوديوم واألكساالت ،والتي تساعد
على منع او تقليل فرصة تكوين الحصى في المسالك
البولية .كذلك يحتوي عصير الطماطم على حامض
الستريك والذي يساعد على اذابة الكالسيوم في
الدم ومن ثم امتصاصه في القناة الهضمية وبالتالي
منع تكوين الحصى.

مقاومة الخبيث

احفظ قلبك

وقد أوضحت الدراسات ان تناول الطماطم يقلل
خطر االصابة بعدة سرطانات منها سرطان
البروستات لدى الرجال ،وسرطان المعدة ،وسرطان
القولون والمستقيم ،حيث تحتوي الطماطم على
مادة تدعى الاليكوبين ،وتوجد ايضا في مصل الدم
البشري ،والجلد ،كذلك الكبد ،والغدد الكظرية،
الرئتين ،البروستات والقولون .ويعمل الليكوبين كمادة
مضادة لألكسدة ومثبط لنمو الخاليا السرطانية،
كذلك تحتوي البندورة على معدن الموليبدينوم
موجود بكميات ضئيلة جدا في الجسم ،ويشارك في
العديد من العمليات البيولوجية الهامة ،منها تطوير
الجهاز العصبي ،ومعالجة النفايات في الكلى ،وإنتاج
الطاقة في الخاليا ،ويعمل كمضاد اكسدة الذي
يمنع السرطان عن طريق حماية الخاليا من الجذور
الحرة التي قد تؤدي إلى تلف الخاليا.

كذلك أشارت أحدث الدراسات الطبية أن للطماطم
دور جيد في تخفيض خطر االصابة بأمراض القلب،
من خالل طريقين االول فيتاميني سي واي اللذان
يعمالن كمضاد اكسدة لحماية االوعية الدموية
من تأثير مركبات الجذور الحرة ،أما الثاني فيعني
بتنظيم مستوى الدهون في مجرى الدم.يعمل
الليكوبين الموجودة في البندورة على تقليل مضار
عملية بيروكسيد الدهون والتي تسبب تلف اغشية
الخاليا المبطنة لجدران مجرى الدم ،إضافة لعمله
على تخفيض مستوى الدهون الثالثية والكوليسترول
الضار في الدم من خالل تخفيض تراكم جزيئات
الكولسترول داخل خاليا البالعم ،وللطماطم دور
اخر في حماية القلب واالوعية الدموية من خالل
منع تخثر الصفيحات الدموية داخل االوعية الدموية
وبالتالي منع انسدادها.

هشاشة العظام
وقد أجريت دراسة على بعض النساء فى كندا تناولن
كوبين من عصير الطماطم يوميا وأخريات امتنعن
عن تناول أى منتجات للطماطم لمدة شهر وتتراوح
اعمارهن ما بين  50و  60عاما والحظت الدراسة ان هناك
زيادة كبيرة فى مستويات الدم من مادة تيلوبتيد وهى
المادة الكيميائية التى توجد فى الدم عند هشاشة
العظام بينما قلت هذه النسبة لدى الالتى تناولن
كوبين من عصير الطماطم يوميا ،وأكدت الدراسة
ان كوبين من عصير الطماطم يوميا يمنع هشاشة
العظام حيث يحتوى على عنصر الليكوبين وبعض
مضادات االكسدة التى تعمل على خفض سرطان
البروستاتا لدى الرجال وحماية من بعض امراض القلب.

عصير الطماطم
وأكدت األبحاث والدراسات الطبية الحديثة على أهمية
تناول عصير الطماطم بشكل منتظم خاصة فور
االنتهاء من ممارسة الرياضة والتمارين العنيفة فى
الصاالت الرياضية لفاعليته فى مساعدة الجسم
على استعادة حيويته وطاقته بمعدل أسرع من أية
مشروبات أخرى ،وأوضح الباحثون أن عصير الطماطم
يحتوى على تركيبات كيميائية طبيعية حيوية تساعد
الكتل العضلية على استعادة نشاطها وحيويتها،
باإلضافة إلى عودة مستوى الدم إلى طبيعته مع
زيادة قوة هذه التكتالت العظمية ،مشيرين إلى تأثير
الطماطم الرائع على الحالة الصحية للرياضيين،
باإلضافة إلى فوائد آخرى عديدة من بينها أن عصير
الطماطم من أكثر العصائر المضادة لألكسدة
والمفيدة للصحة العامة لإلنسان ،كما يحتوى على
مستويات عالية من الفيتامينات والمعادن ،ومن
الفيتامينات األخرى التي توجد في عصير الطماطم
فيتامينات ك ،ب  ،1ب  ،2ب  ،3ب  ،5وب  ،6كذلك فإن
عصير الطماطم يحتوي على مركبات طبيعية تعرف
بقدرتها على محاربة الكوليسترول السئ ،إضافة إلى
أهمية عصير الطماطم كمطهر لألمعاء والبطن كما
أنه يزيل عسر وصعوبة هضم الطعام واإلخراج ،كما
تحتوي ثمار الطماطم على معدن الحديد ،فإذا كنت
تعاني من فقر الدم اشرب عصير الطماطم أو تناولها.
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“رمضانيات“ تفتح خزانة ذكريات الصحافة واإلعالم بالمملكة

البحرين أيام زمان “ ..الخميلة” :أول صحيفة ثقافية
في البحرين والخليج
البحرين أيام زمان  ..صندوق كنز من
الذكريات واألمجاد والبطوالت الخالدة في
شتى المجاالت االقتصادية واالجتماعية
والتعليمية والسياسية والحياتية ألهالي
البحرين الذين بنوا وشيدوا وأقاموا صروحا
من االنجازات الشامخة لألجيال المتعاقبة،
ولعل من أبرز المجاالت التي تميز خاللها أهالي
البحرين وحققوا االنتصارات والنجاحات كان
مجال اإلعالم والصحافة والنشر ،فأجواء
الشفافية والديمقراطية التي لطالما
تمتعت بها البحرين والزالت وفرت المناخ
المناسب للكثير من المشروعات الصحفية
وإصدارات الصحف والمجالت التي أطلقت
صفحاتها في كافة ميادين المملكة،
ومن أبرزها صحيفة الخميلة والتي تعد
أول صحيفة ثقافية متخصصة ليس في
البحرين فحسب ولكن في منطقة الخليج
العربي بأكملها ،فكيف كانت انطالقة
تلك الصحيفة التي أطلقت صيحات األدب
والرواية والثقافة واألدب وبات يطلبها
وينتظر صدور أعدادها أهالي البحرين؟ ..
“رمضانيات” تكشف ألول مرة تفاصيل صدور
صحيفة الخميلة الثقافية ،كما تفتح خزانة
أبرز الصحف والمجالت البحرينية الصادرة
في فترة الخمسينات وكيف ساهمت أجواء
الديمقراطية والشفافية في تحقيق نهضة
إعالمية وصحفية مازالت حديث الذكريات
الجميلة حتى اآلن ...

“يا أيها القارئ الكريم ،إليك
خميلتي هذه التي غذيتها
بأحالمي وآمالي مدة طويلة،
لعلك تجد في ظاللها ثمار
الفكر التي ترتاح إليها أو ترضى
بها ،وليس هنالك شيء أولى
من راحتك ورضاك”

نهائي مطلع العام ١٩٥٤م ،وسط أمواج متالطمة
من التحديات التي أجبرت كارنيك على “االستسالم”،
ووضع نقطة النهاية للمشروع الصحفي الذي أريد
له أن يكون بصمة ثقافية ومشروع نهضوي بدأت
خطواته األولى حينما كتب “الخواجة جورج”  -وهو
االسم الذي كان يعرف به في البحرين  -تجربته في
أول أعدادها ،حيث يقول “ ..يا أيها القارئ الكريم،
إليك خميلتي هذه التي غذيتها بأحالمي وآمالي
مدة طويلة ،لعلك تجد في ظاللها ثمار الفكر التي
ترتاح إليها أو ترضى بها ،وليس هنالك شيء أولى من
راحتك ورضاك” ،وببضع كلمات ،يحدد جورج هوية
وشخصية الصحيفة ،التي اختار البحرين موطنا
لها ،واصطبغت بصبغة األدب والثقافة ،وكانت
انطالقتها متزامنة مع العهد الملكي في العراق،

قصة “الخميلة”

وبحسب ما حملته الصحيفة نفسها فإن “الخميلة”

ذكريات البحرين في عالم الصحافة واإلعالم

جريدة أدبية فنية جامعة صاحبها ورئيس تحريرها

والنشر ،مثلها مثل ذاكرة البحرين ،حافلة باألمجاد

كارنيك جورج ميناسيان تصدر في البحرين كل أسبوع

الخالدة التي كتب سطورها أجيال عشقت الفن

والثمن ست آنات.

الصحفي واإلعالمي وحققوا االنجازات بعدما

وتشير التفاصيل التي توثق لبدايات ظهور صحيفة

وجدوه في البحرين من مناخ الحرية والديمقراطية،

الخميلة ،أن للقدر دور رئيس في رسم تلك البدايات،

ومن أبرز تلك الذكريات الخالدة في تاريخ البحرين

فكارنيك الذي امتهن الصحافة في العراق لم يجد

جريدة “ الخميلة “ ،فمع حلول صبيحة الـ  ٢٩من

ضالته إال في البحرين ،وكان العام  ١٩٥٢مفصليًا بكل

أكتوبر ١٩٥٢م ،كانت البحرين على موعد مع اشراقة

المقاييس ،حيث شاءت األقدار أن تتزامن األفكار الكبيرة

شمس الجريدة الثقافية المعروفة بـ “الخميلة”

التي كانت تدور في عقل كارنيك ،مع مكالمة هاتفية

والتي تولى رئاسة تحريرها األديب والصحفي

قادمة من البحرين حيث ابن عمه ،وحيث العرض الذي

العراقي كارنيك جورج ميناسيان ،وكان مالكًا لها

ال يرد ،لحظتها ،طلب ابن العم من كارنيك أن يفد إلى

في نفس الوقت ،ولم تشأ األقدار أن تكمل الجريدة
عامها الثاني ،حتى توقفت عن الصدور وبشكل

كارنيك جورج ميناسيان ،رئيس التحرير

البحرين للعمل معه في شركته الخاصة بالمقاوالت

5
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من الصحف والمجالت البحرينية التي استطاعت ان
تكسب حب أهالي البحرين وباتوا ينتظرون صدور
أعدادها ويتابعون صفحاتها وتغطياتها الشاملة
اليوم بعد اآلخر ،ومن أبرز تلك الصحف جريدة
البحرين التي أصدرها األستاذ الراحل عبد اهلل الزائد
في شهر مارس 1939م ،وحملت ترويستها العبارة
التالية “جريدة يومية سياسية أدبية علمية جامعة
تصدر مؤقتا كل أسبوع” ،وداومت الجريدة على
الصدور كل أسبوع حتى توقفها في يونيو من عام
1944م ،وتعد أول صحيفة أسبوعية تصدر في الخليج

وبراتب مغري ،ولم يكن من كارنيك إال قبول

بها ،تناول من خاللها الكاتبان يوسف زباري وعبداهلل

“المغامرة” والرحيل بعد ساعات من وصول العرض،

الوزان جملة من الموضوعات ذات البعد العروبي،

إلى البحرين ،ليترك فيها بصمات ال تمحى ،ولم

قبل أن يصدر الوزان جريدة الميزان في وقت الحق،

يتحمل “جنين” المشروع الصحفي لكارنيك ،االنتظار

ولم تتوقف التغييرات التي طالت شخصية “الخميلة”

طويال ،فما هي إال بضعة أشهر من وصوله للبحرين،

عند هذا الحد ،إذ أضيف للدور السياسي والقومي،

وبعد أن وفق لجمع المال الكافي ،شارف “الجنين”

مهمة الحديث عن أوضاع البالد والشركات األجنبية

على الوالدة ،حينذاك ،توجه كارنيك لمطبعة المؤيد

فيها ،وهو أمر أدى لتصادم الجريدة في أكثر

في المنامة ،وأنهى معها اتفاقا ينص على طباعة

من مناسبة مع الرقابة.

جريدته األسبوعية ،متجاوزا كل الصعاب التي اعترت

كارنيك ينعى مشروعه

سائر الصحف المحلية في عام 1956م بعد ان بلغ

ومثلما لكل بداية نهاية ،ولكل مرحلة “فتوة”

عدد ما صدر منها  26عددا ،وهناك كذلك جريدة

ومرحلة شيخوخة ترسم النهايات وتختم الفصول،

الميزان وهي جريدة اسبوعية جامعة  ,بدأت بالصدور

وهكذا كانت “خميلة كارنيك” ،التي لفظت أنفاسها

في سبتمبر سنة 1955م  ,وكان عدد صفحاتها عشر

األخيرة مع حلول العام  ،١٩٥٤وحينها جاء البيان

من الحجم العادي  ,ويستخدم فيها الحرف اليدوي

األخير ليحكي النهاية ،وفيه يقول كارنيك “اقرأ كل

في العناوين  ,وتوقفت عن الصدور في اكتوبر من

دور تقدمي

أسبوع ،جريدتك المفضلة الخميلة التي توافيك بآخر

عام .1956

أنباء البحرين والخليج العربي ،وتعالج جميع النواحي

ورغم كل هذه التحديات ،إال أن الجريدة أظهرت

األدبية واالجتماعية والفنية صاحبها ورئيس تحريرها

أضواء الخليج

طريقه ،بما في ذلك بدائية عملية الطباعة وحاجتها
للكثير من الوقت ،عالوة على المساحة الجغرافية
للبحرين التي كانت تخلو في ذلك الوقت من أية
مشاريع صحفية ،عدا الصحيفة السياسية الشهيرة
“صوت البحرين” وجريدة القافلة التي تصنف كجريدة
سياسية وصدرت بعد “الخميلة” بشهر واحد فقط.

مقاومة وعزما ال يلين ،فكان الصدور الذي حاز
إقباال ونجاحا كبيرا فاق جميع التوقعات بما فيها
توقعات كارنيك نفسه ،وكان للجريدة الفتية الدور
البارز في انعاش السوق الصحفي ورفد الحراك
الثقافي ،وذلك من خالل متابعتها الحيوية للنشاط
الثقافي والفني في البحرين ،ورعايتها لعدد من
الفعاليات الفنية ،وهو أمر عزز من حضورها في
األندية والمدارس والتجمعات الفنية ،وفي محاولة
لكسر العادات البالية التي كانت تحيط بالمرأة
وتقيدها ،مارست “الخميلة” دورا تقدميا عبر مناداتها
بالتحديث االجتماعي والدفاع عن المرأة وحقوقها
المضطهدة ،وخصصت في سبيل ذلك صفحة
جاءت تحت عنوان “صوت المرأة” ،وتضمنت سطورها
موضوعات شتى ،تمثل بعضها في الحديث عن غالء
المهور وقضايا ذات عالقة باألسرة والسبيل الصحيح
لتقويمها ،إال أن الحال لم يكن أن يدوم ،ولم يكن
للشخصية الثقافية للجريدة أن تصمد أمام سيل
من التحديات ،حيث أدت المنافسة الشرسة التي
تحصلت عليها “الخميلة” من نظيرتها “القافلة”،
والظروف السياسية التي صاحبت والدة الجريدة،
والتي تمثلت في اندالع ثورة يوليو المصرية ،إلى تغيير
في الخط الذي رسمته “الخميلة” لنفسها ،ولتمنح
الموضوعات السياسية والقومية مساحة ال بأس

كارنيك جورج ،قد انتهى إلى األبد ،فما الذي حدث؟،
لقد أوقع المد الثوري والقومي ،الذي أحدثته ثورة
يوليو المصرية ومجئ الزعيم جمال عبدالناصر،
“الخميلة” في حرج شديد ،فرغم محاوالت كارنيك
لمجاراة الحدث ،إال أن طوفان االنتقادات لم يتوقف،
وكانت تتركز في اتهام الجريدة بعدم تحديد
موقف واضح إزاء الثورة ،واالدعاء بتفضيلها األدب
والفن على مقارعة االستعمار ونصرة الثوار ،وعلى
وقع ذلك ،لم يجد كارنيك بدًا من االستسالم وتجرع
المرارة عبر اإلعالن عن توقف الجريدة وهي ال تزال في
عامها الثاني ،ولم تفلح جميع المحاوالت التي بذلها
كارنيك من أجل استمرار الجريدة ،فالمشهد العام
كان يرسم صورة للجريدة وكأنها تعيش في وادٍ
والناس في وادٍ آخر ،وأنى لمشروع صحفي أن ينجح
من دون قارئ؟ ،ونتيجة ذلك ،لم يكن أمام كارنيك
إال العودة لبلده العراق ،وهناك اختار مثواه األخير
حيث محافظة صالح الدين ،ليسدل بذلك الستار على
حكاية الجريدة التي أسقطتها الثورة.

العربي ،كذلك هناك جريدة القافلة وهي جريدة
أسبوعية جامعة ،صدرت كل أسبوعين ،وكان عددها
األول في  7نوفمبر 1952م ،وتوقفت عن الصدور في
نوفمبر سنة 1954م بعد سنتين من بداية صدورها،
أيضا هناك جريدة الوطن والتي صدرت في يونيو من
عام 1955م بديال عن جريدة القافلة التي توقفت
في عام 1954م ،حيث اشترط إلعادة صدورها من
جديد ان يتغير اسمها إلى الوطن ،وقد توقفت مع

ومن بين الصحف والمجالت الصادرة في تلك الفترة
المفعمة بالنجاحات اإلعالمية والصحفية جريدة
الشعلة التي صدرت في عام 1956م وتوقفت بعد
عددها األول ،وأيضا جريدة البحرين في فترتها
الثانية ،لعبد اهلل الزائد في عام 1944م ،وحاول عدد
من أصدقاءه إصدارها من جديد فصدر عددها األول
في يوم الجمعة  16مارس.وقد احتجبت عن الصدور
بعد صدور عدة أعداد منها ،وهناك أيضا جريدة أضواء
الخليج ،وذلك بعدما توقف النشاط الصحفي في
البحرين منذ عام 1956م وحتى عام 1965م صدرت
جريدة األضواء في التاسع من سبتمبر عام 1965م،
وبعد وفاة رئيس تحريرها محمد المردي في عام
1979م تولى محمد قاسم الشيراوي رئاسة تحريرها
إلى ان توقفت عن الصدور في  31يوليو1933م ،وهناك
أيضا جريدة الخليج وهي جريدة أسبوعية صدرت
باللغتين العربية واإلنجليزية ،وذكر هالل الشايجي
بأنها صدرت في عام 1955م ،وأنها جريدة أسبوعية
تصدر باللغتين العربية واإلنجليزية ،وأشارت مجموعة
من الباحثين إلى أن جريدة الخليج صدرت في عام

كنز من الصحف

1955م وتوقفت في عام 1956م ،أيضا هناك جريدة

ذكريات البحرين أيام زمان لم تتوقف على ما

الخليج العربي ،وهي جريدة سياسية أسبوعية

حققته صحيفة الخميلة من نجاحات رغم
عمرها القصير ،فخزانة البحرين في مجال اإلعالم
والصحافة والنشر تمتلئ بالقصص الخالدة لكثير

تصدرها شركة الخليج المحدودة بموجب رخصة
حصلت عليها في  14أغسطس سنة 1956م ،وتوقفت
في السنوات األولى من عقد الستينات.

www.saeedalnoohgroup.com

EXPERIENCE A NEW DIMENSION
IN COMPACT ECONOMY MOTORING.

BD. 4690/-

* Free Insurance
* Free Registration
* Road Side Assistance
* 5 years Warranty Unlimited Kilometers
* Trade-in Available

Much more than a car.
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مجلس األيام الرمضاني

9

هناك املزيد
لتقوم بتجربته
خالل شهر رمضان.
ح�ن وقت جتربة ا�ستثن�ئية جديدة ت�أ�سر
ن�ظريك .ح�ن وقت الت�سميم الأنيق ،والإبداع
التقني الفريد ،والأداء الذي ُيطلق م�س�عرك
من مك�منه�.

انفينيتي QX70

 17,495د.ب

انفينيتي QX60

انفينيتي QX80

 17,495د.ب

 26,495د.ب

انفينيتي M37

 14,495د.ب

انفينيتي Q50

 15,995د.ب
ا�ستمتعوا بعرو�ض رم�سان املميزة والتي ت�سمل التمويل وال�سيانة و االك�س�سوارات.

*تطبق ال�شروط والأحكام

•
•
•
•
•

انفينيتي  G25تبداأ من  10,995دب
ن�سبة فائدة مميزة %2.25
حزمة ال�سيانة ب�سعر منخف�ض ابتدا ًء من  205دب
�سمان مُممدد الى � 5سنوات من غري حتديد الكيلومرتات بـ  151د.ب
نظام احلماية جاردك�ض فقط  100دب

اأوقات دوام معر�ض انفينيتي يف رم�سان:
ال�سبت  -اخلمي�ض � 9:00سباح ًا  1:00 -ظهر ًا 7:30 ,م�سا ًء  11:30 -م�سا ًء
اجلمعة (م�سا ًء فقط)  7:30م�سا ًء  11:30 -م�سا ًء

سترة ،هاتف17 732732 :
www.infiniti-bahrain.com

اأوقات ال�سيانة يف رم�سان:
ال�سبت  -االأربعاء � 7:30سباح ًا  4:00 -ع�سر ًا 8:00 ,م�سا ًء  10:00 -م�سا ًء
اخلمي�ض � 7:30سباح ًا  1:00 -ظهر ًا

Infiniti.Bahrain
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ذكريات من �أيـام زمان
• تم مزاولة لعبة كرة القدم في البحرين عام 1919م
• إنشاء أول محكمة رسمية في تاريخ البحرين عام
1926م
• تم إنشاء أول مدرسة في سترة عام 1935م
• افتتاح مصنع سينالكو للمياه الغازية

املغفور له �صاحب العظمة ال�شيخ �سلمان بن حمد �آل خليفة لدى زيارته
ملدر�سة الهداية اخلليفية ،يرافقه املرحوم �أحمد العمران ومدير مدر�سة
الغربية الأ�ستاذ ح�سني القباين يف الأربعينيات

�إحدى �أ�سواق املنامة يف ال�ستينيات

�صاحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان �آل خليفة رئي�س جمل�س املعارف �آنذاك مع �أع�ضاء جمل�س املعارف يف عام 1957م
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م�ست�شفى ماريون ماي�س التذكاري للن�ساء يف عام 1927م

�سوق الأثنني يف منطقة اجلابور وي�شاهد قلعة البحرين يف الأربعينيات

العني اخل�ضرة مبنطقة عراد يف الثالثينيات

باب البحرين يف اخلم�سينيات

البواخر التجارية الرا�سية يف ميناء املنامة (الفر�ضة) يف اخلم�سينيات

م�سجد اخلمي�س يف ال�ستينيات
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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 ..

العدد  7رجب  1371ه السنة الثانية ص 38

العدد  7رمضان  1373ه السنة الرابعة

المرحوم الحاج يوسف بن عبد الرحمن فخرو

أقامت المدرسة الغربية معرضها السنوي .وقد
شغل خمس حجرات كبيرة من المدرسة ،خصص
ثالث منها للرسم واألشغال اليدوية ،وواحدة للتاريخ
والجغرافيا ،وأخرى للعلوم والصحة .وقد كشف
لنا هذا المعرض عن مواهب فنية لشاب من شبابنا
هو السيد عبدالكريم علي العريض فقد كانت
اللوحات التي رسمها بريشة زاخرة بالحيوية وتدل
على مقدرة ممتازة في استخدام األلوان وتوزيعها
وكذلك الصور التي رسمها الطالب تحت اشرافه.

ننعي بمزيد األسى واألسف وفاة المغفور له الوجيه والمحسن الكبير
الحاج يوسف بن عبد الرحمن فخرو عميد آل فخرو لقد توفاه اهلل عن
عمر يناهز الحادية والثمانين قضاها في البر واإلحسان لقد كان رحمه
اهلل على جانب عظيم من األخالق العالية يواسي الضعيف ويصلح
بين الناس بالعدل وكان وطنيًا غيورًا له مواقف مشهورة في العهد
القديم وقد شاطر في تأسيس الدعامة األولى للمعارف والبلديات
وغيرها من المؤسسات التي ترمز إلى تقدم البحرين وحسبنا أن نشير
باإلضافة إلى ذلك إلى محله التجاري الذي مر عليه أكثر من خمسين
عامًا وهو يزداد تقدمًا بالرغم من األعاصير الهوجاء التي تعرض لها
في عام  1931فخرج منها أشد قوة ولم يتحطم كما تحطمت كثير
من المحالت األخرى .وبالرغم من المكانة السامية التي له فقد خرج
من هذه الدنيا ولم يحمل وسامًا أو لقبًا من العهد القديم كما
حمله كثير من أولئك الذي كانوا في عهده !!!

العدد  7رمضان  1373ه السنة الرابعة ص 65
أوفدت الغرفة التجارية السيد محمد يوسف جالل عضو مجلس
ادارتها إلى بغداد لحضور مؤتمر غرف التجارة والزراعة العربية
لتمثيلها في مؤتمر الغرف التجارية العربية الذي عقد في بغداد.
وقد حضر هذا المؤتمر  280شخصًا وقد عقد هذا المؤتمر
جلسة واحدة اتخذ فيها قرارًا بتأجيل انعقاده وذلك بمناسبة
الفيضانات العارمة في العراق .وقد كان من بين المواضيع التي
طرقها المتحدثون موضوع مقاطعة إسرائيل وتشديد الحصار
اإلقتصادي عليها.

العدد السادس جمادي الثانية  1373ه السنة الرابعة
زار البحرين مطلع الشهر سعادة الشيخ حافظ وهبه سفير
المملكة العربية السعودية في لندن وقد مكث بيننا أربعة أيام،
كان موضع الحفاوة ،وقد اتصل به أحدنا وقدم له كتابًا يطلب
فيه من سعادته كتابة موضوع عن ذكرياته في البحرين.
ولكننا بعد سفره وجدنا خطابنا نفسه ملقى على مكتب أحد
الوجهاء ممن كان في صحبته أثناء وجوده في البحرين ،ويبدو أن
الشيخ حافظ تؤلمه ذكرياته عن البحرين وإال لكان لكتابنا موضعه
المالئم ،في إحدى حقائبه على األقل !!

بالتعاون مع إدارة المكتبة الوطنية بمركز عيسى الثقافي

وقد لفت نظرنا في هذا االسبوع بصورة خاصة نموذج
مجسم لهيكل االنسان عرض في غرفة العلوم.
لقد سألنا مدير المدرسة ،ونحن نحتسي القهوة
في قاعة المدرسة بعد أن طفنا بحجرات العرض:
ما هو مصير معروضاتكم العلمية والتاريخية؟
فأجابنا :بعد أن زفر زفرة عميقة “في المخزن الصغير
الواقع في الجهة الغربية من المدرسة لتنضم إلى
اخواتها السابقات..فنحن يا سادتي ال نملك حجرة
لحفظ هذه المعروضات التي أعجبتكم”.
ونحن ننتهز هذه الفرصة لنقترح على إدارة المعارف
بناء حجرات إضافية للمدارس التي تحتاج إلى ذلك
الستخدامها في إنشاء معارض ومتاحف دائمة.
فقد أصبحت هذه المتاحف جزءًا أصي ً
ال من المنهج
المدرسي اليوم.
أصدرت بابكو صحيفة باللغة العربية اسمها
(نجمة البحرين) وقد صدر العدد األول منها في
ثماني صفحات على ورق صقيل لماع ،وكنا نأمل أن
نراها أكبر مما رأيناها فع ً
ال وأدسم مادة بعد تلك
الدعاية الواسعة التي سبقت صدورها.
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سمسم موبايل برودباند
استمتع بتحميل أكبر مع إعادة تعبئة
ابتداء من  1د.ب فقط
ً

باقة سمسم موبايل برودباند ()4G LTE

السعر

سعة االستخدام

استخدام البيانات

الصالحية

السرعة

 3د.ب *

1GB

غير محدود**

 15يوم

4G LTE

* تدفع لمرة واحدة
** تطبق سياسة االستخدام العادل
تطبق الشروط واألحكام
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