
من شعائر الحج الواجبة
الجمرات .. براءة من الشيطان

رمي الجمرات من شعائر الحج الواجبة والمشروعة 
ورد  وقد  العظيم؛  المنسك  هذا  قصد  من  لكل 
السنة  في  العظيمة  الشعيرة  بهذه  التصريح 
العلم،  أهل  بين  صحتها  على  المتفق  النبوية 
ُه اْنَتَهى ِإَلى اْلَجْمَرِة  ِه رضى اهلل عنه أَنَّ فَعْن َعْبِد اللَّ
َيِميِنِه،  َعْن  َوِمًنى  َيَساِرِه،  َعْن  اْلَبْيَت  َجَعَل  اْلُكْبَرى 
َعَلْيِه  ُأْنِزَلْت  الَِّذي  َرَمى  َهَكَذا  َوَقاَل:  ِبَسْبٍع،  َوَرَمى 
ُسوَرُة اْلَبَقَرِة صلى اهلل عليه وسلم - رواه البخاري 
ُه َكاَن  ومسلم -، وَعِن اْبِن ُعَمَر رضي اهلل عنهما أَنَّ
َعَلى  ُر  ُيَكبِّ َحَصَياٍت،  ِبَسْبِع  ْنَيا  الدُّ اْلَجْمَرَة  َيْرِمي 
َفَيُقوَم  ُيْسِهَل  َحتَّى  ُم  َيَتَقدَّ ُثمَّ  َحَصاٍة،  ُكلِّ  ِإْثِر 
َوَيْرَفُع  َوَيْدُعو  َطِوياًل،  َفَيُقوُم  اْلِقْبَلِة  ُمْسَتْقِبَل 
َماِل  الشِّ َذاَت  َيْأُخُذ  ُثمَّ  اْلُوْسَطى،  َيْرِمي  ُثمَّ  َيَدْيِه، 
َطِوياًل  َفَيُقوُم  اْلِقْبَلِة  ُمْسَتْقِبَل  َوَيُقوُم  َفَيْسَتِهُل 
َيْرِمي  ُثمَّ  َطِوياًل،  َوَيُقوُم  َيَدْيِه،  َوَيْرَفُع  َوَيْدُعو 
َيِقُف  َواَل  اْلَواِدي،  َبْطِن  ِمْن  اْلَعَقَبِة  َذاِت  َجْمَرَة 

هذا  إجراء  يتم  وكيف  منه؟  المقصود  فما  األنابيب  أطفال  مصطلح  مؤخرًا  كثيرًا  مسامعنا  على  يتردد 
إلى  العالية  التنقية  الطبية ذات  العمليات  تلك  إدخال  البحرين في  بدأت  العمليات؟ ومتى  المعقد من  النوع 
مستشفيات المملكة؟ .. أسئلة وتساؤالت تجيب عليها د. مريم عبداهلل دشتي مديرة مستشفى الخصوبه 
العربي  الخليج  جامعة   - مساعد  وأستاذ  الجامعية  عبداهلل  الملك  مدينة   - الجامعي  الطبي  بالمركز 
سطور  عبر  الضوء  لنا  لتلقي  سابقا  العسكري  بالمستشفى  العقم  عالج  لوحدة  واإلداري  العلمي  والمدير 
العلمية  الناحية  من  األنابيب  أطفال  مصطلح  أبعاد  على  “رمضانيات”  حصريًا  تنشره  نوعه  من  فريد  مقال 
لنا  تفسر  كما  بالبحرين،  األنابيب  أطفال  عمليات  عبر  العالج  تاريخ  على  كذلك  الضوء  تلقي  كما   والتقنية، 
مسيرتها  طوال  صادفتها  التي  الحاالت  وأبرز  إليه  اللجوء  يتم  ومتى  العالج  خطوات  أبرز  دشتي  مريم  د. 
األنابيب  أطفال  مركز  تجربة  على  أيضًا  مريم  د.  تتحدث  كما  المجال،  هذا  في  والمتميزة  الطويلة  وخبرتها 
في المستشفى العسكري والذي تم إفتتاحه في يونيو 1989 وبدء العالج فيه بالتعاون مع الكلية الملكية 

البريطانية ومستشفى ليستر بلندن ...“رمضانيات” تنفرد بنشر المقال الفريد من نوعه عبر صفحاتها... 

“رمضانيات” تنفرد بنشر مقال د. مريم دشتي 
أطفال األنابيب .. المعجزة الطبية  

ِبيَّ صلى  ِعْنَدَها ُثمَّ َيْنَصِرُف، َفَيُقوُل: َهَكَذا َرأَْيُت النَّ
اهلل عليه وسلم َيْفَعُله - رواه البخاري - وقال ابن 
المنذر رحمه اهلل “وأجمعوا على أن من رمى الجمار 
في أيام التشريق بعد زوال الشمس أن ذلك يجزئه” 
إل  ترتحل  “رمضانيات”   ..  - المنذر  البن  اإلجماع   -
األراضي المباركة وتنقل شعيرة من شعائر الحج ...

 يومية مسائية تصدر عن وكالة أبراس  
   35009633 17721503  التوزيع  اإلدارة 

   www.aprasadvt.com   33972970 اإلعالنات 
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شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس

ذكريات من أيام زمان

المجالس الرمضانية
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 ”اللهم هذه حصياتي فأحصهن لي”
الجمرات .. ”الشيطان ترجمون”

مغزى  الحج  أيام  في  الجمرات  رمي  يمثل 
الشيطان  لمحاوالت  التصدي  مؤداه  كبيرًا 
إغواء اإلنسان بصده عن ذكر اهلل وملء قلبه 
بالشحناء والبغضاء والحسد وتمني السوء 
ذلك  من  بداًل  وملئه  اإلنسانية،  في  ألخيه 
اإلنسانية  القيم  وتمثل  والسكينة  بالحب 
من  عليها  يترتب  وما  معانيها  بكل 
رمي  قصة  وبرزت  اآلخر،  تجاه  استحقاقات 
تراءى  عندما  الروحي  الفضاء  في  الجمرات 
السالم  عليه  إبراهيم  للخليل  الشيطان 
مواقع  اآلن  تمثل  التي  األماكن  تلك  في 
عن  صده  محاواًل  المعروفة  الجمرات  رمي 
إبراهيم عليه  به، فقام  أمره اهلل  تنفيذ ما 
حربه  عن  كناية  بالحجارة  بقذفه  السالم 
إياه أن يصده عن أوامر اهلل تعالى، ومن بعِد 
تجاه  بالحجارة  القذف  ذلك  اتِخذ  إبراهيم 
المواقع التي تراءى فيها الشيطان إلبراهيم 
عليه السالم رمزية عملية يعبر فيها الحاج 
أسر  من  االنفكاك  المستمرة  محاوالته  عن 
تجاه  واجباته  عن  وصده  إلغواءه  الشيطان 
اهلل  خالفة  في  مشاركيه  وتجاه  خالقه 
تعالى تجاه عمارة األرض.. “رمضانيات” ترمي 

الجمرات وتكشف تفاصيل قصتها ...

رمي الجمار 

والرمي يطلق بمعنى القذف، وبمعنى اإللقاء، ويقال 
رميت الشيء وبالشيء إذا قذفته، ورميت الشيء من 
ألقاه،  أيضًا  بالشيء  ورمى  فارتمى،  ألقيته  أي  يدي؛ 
والجمار “الجمرات” جمع جمرة، وهي الحصاة، والجمار 
ر، رمى الجمار، أما معنى الرمي  الحجارة الصغيرة، وجمَّ
اصطالحا، فهو منسك واجب من مناسك الحج، وهو 
القذف بالحصى المعينة العدد، في مكان مخصوص 
وزمن مخصوص، والرمي الواجب للجمرات الثالث هو 

سبعة حصيات لكل جمرة.

المشروعية والحكمة

ل من رمى الجمار إبراهيم  وردت أحاديث تدل على أن أوَّ
الخليل، فعن ابن عباس رضي اهلل عنهما، يرفعه إلى 
النبي - صلى اهلل عليه وسلم - قال “لما أتى إبراهيم 
جمرة  عند  الشيطان  له  عرض  المناسك  اهلل  خليل 
األرض،  في  ساخ  حتى  حصيات  بسبع  فرماه  العقبة، 
ثم عرض له عند الجمرة الثانية فرماه بسبع حصيات 
حتى ساخ في األرض، ثم عرض له عند الجمرة الثالثة، 
ابن  األرض”، قال  فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في 
وملة  ترجمون،  الشيطان  عنهما:  اهلل  رضي  عباس 

أبيكم إبراهيم تتبعون.

وأرفعهن  لي  فأحصهن  حصياتي  هذه  “اللهم  بيده:  
في عملي”، وأن يقول عند كل رمية:  “اهلل أكبر، اللهم 
وعلى  بكتابك  تصديقا  اللهم  الشيطان،  عني  إدحر 
سنة نبيك، اللهم إجعله لي حجًا مبرورًا وعماًل مقبواًل 
على  الرامي  يقف  وأن  مغفورًا”،  وذنبًا  مشكورًا  وسعيًا 
عشرة  خمس  أو  أذرع،  بعشرة  العقبة  جمرة  من  بعد 
مستدبر  إليها  متوجهًا  العقبة  جمرة  يرمي  وأن  ذراعا، 
مستقبل  والوسطى  األولى  الجمرتين  ويرمي  القبلة 
القبلة، وأن يضع الحصاة على إبهامه ويدفعها بظفر 
السبابة، وأن يقول اذا رجع إلى منزله في منى:  “اللهم 
المولى  ونعم  الرب  فنعم  توكلت،  وعليك  وثقت  بك 

ونعم النصير”.  

أوقات الرمي

الثالثة،  التشريق  وأيام  النحر،  يوم  أربعة:  الرمي  أيام 
وقد  فقط،  العقبة  جمرة  فيه  فترمى  النحر  يوم  أما 
العقبة يوم  أن من رمى جمرة  المسلمون على  أجمع 
النحر من طلوع الشمس إلى زوالها فقد أصاب السنة، 
أنه  الرمي، ويجوز  ورمى في الوقت الذي يستحب فيه 
النحر عند عطاء وطاوس  ليلة  ابتداء من نصف  يرميها 
والشعبي وابن أبي ليلى وعكرمة بن خالد والشافعي 
وأحمد، وعن أحمد أيضا أنه يجزئ بعد الفجر قبل طلوع 
الشمس، وهو قول مالك وأصحاب الرأي وإسحاق وابن 
المنذر، وقال مجاهد والثوري والنخعي ال يرميها إال بعد 
الزوال  بعد  الرمي  تأخير  يجوز  وكذلك  الشمس،  طلوع 
إلى غروب الشمس، قال ابن عبد البر: أجمع أهل العلم 
المغيب فقد رماها  النحر قبل  أن من رماها يوم  على 
أن  إال  لها  مستحبا  ذلك  يكن  لم  وإن  لها،  وقت  في 

يكون التأخير لعذر مثل الزحام وغيره.

من أين يؤخذ الحصى؟

من  العقبة  لجمرة  الرمي  حصى  أخذ  ويستحب 
المزدلفة، وهي سبع حصيات ترمي بها جمرة العقبة 
فاألولى  التشريق  أيام  جمار  وأما  النحر،  يوم  وحدها 
أخذها من غير المزدلفة عند الجمهور، ومن أي موضع 
ومن  المسجد  من  الحصى  أخذ  ويكره  جاز،  أخذت 
المواضع النجسة، ومن الجمرات التي رماها هو أو غيره. 

جمرة العقبة

تلي  التي  الجمرة  وهي  العيد،  يوم  الجمار  أول  ويرمي 
العيد وإن  يرميها يوم  العقبة،  مكة ويقال لها جمرة 
رماها فى النصف األخير من ليلة النحر كفى ذلك، ولكن 
الشمس،  لغروب  ويستمر  ضحى،  يرميها  أن  األفضل 
فإن فاته الرمي رماها بعد غروب الشمس ليال عن يوم 
العيد يرميها واحدة بعد واحدة ويكبر مع كل حصاة، 
الشمس  زوال  بعد  فيرميها  التشريق  أيام  فى  أما 
حصيات  بسبع  الخيف  مسجد  تلي  التى  األولى  يرمي 
يكّبر مع كل حصاة، ثم الوسطى بسبع حصيات، ثم 
األخيرة بسبع حصيات فى اليوم الحادي عشر والثاني 
أن  الثالث عشر لمن لم يتعجل، والسنة  عشر، وهكذا 
يقف بعد األولى وبعد الثانية بعدما يرمي األولى يقف 
مستقباًل القبلة ويجعلها عن يساره ويدعو ربه طويال 
وبعد الثانية يقف ويجعلها عن يمينه مستقبال القبلة 
ويدعو ربه طويال في اليوم الحادي عشر والثاني عشر 
الجمرة  أما  يتعجل  لم  لمن  عشر  الثالث  اليوم  وفي 
عندها  يقف  وال  يرميها  فهذه  مكة  تلي  التي  االخيرة 
يقف  ولم  رماها  وسلم  عليه  اهلل  صلى  الرسول  ألن 

عندها عليه الصالة والسالم.

آداب رمي الجمرات

يكون  أن  منها:  أمور،  الجمرات  رمي  في  ويستحب 
الحصيات  أخذ  إذا  يقول  وأن  الرمي،  حال  طهارة  على 
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رمضانيات” تنشر مقال د. مريم دشتي 
أطفال األنابيب .. “أو يزوجهم ذكرانًا واناثًا” 

“جاءت  قائلة  مقالها  سطور  دشتي  مريم  د.  بدأت 
البحرين  في  األنابيب  ألطفال  مركز  أول  إنشاء  فكرة 
سنة 1988 وذلك لتقديم هذه الخدمة الطبية الفريدة 
بالرعاية  المشمولين  للمواطنين  آنذاك  نوعها  من 
الداخلية، وقد  الدفاع ووزارة  الطبية في كال من وزارة 
كانت حينها تبعث الخدمات الطبية في المستشفى 
الضباط  من  العقم  لعالج  المحتاجين  العسكري 
تكلف  البعثات  كانت  وقد  الخارج  إلى  والعسكريين 
مركز  إنشاء  مجملها  تتجاوز  مبالغ  الدفاع  وزارة 
فإن  وبذلك  المجال،  هذا  في  ومتخصص  متكامل 
فكرة تأسيس هذا المركز كانت محاولة ذكية لتوفير 
من  الحاجه  لذي  الخدمة  توفير  إلى  باالضافة  كلفة 
المواطنين والمقيمين في البحرين، وقد ساعدت في 
الدافعة  القوة  منها  متعددة  عوامل  المركز  إنشاء 

رأسها  وعلى  المستشفى  إدارة  في  متمثلة  للمشروع 
قائد الخدمات الطبية اللواء الدكتور محمد بن عبداهلل 
خليفة  آل  عبداهلل  بن  علي  الدكتور  ونائبه  خليفة  آل 
عيسى  الدكتور  حينذاك  األطباء  ورئيس  اهلل(  )رحمه 
التعاون القوي والمثمر بين المستشفى  أمين، كما إن 
آخر  بعد  أضاف  العربي  الخليج  وجامعة  العسكري 
جامعة  رئيس  قدم  فقد  الحضاري،  المشروع  لهذا 
الكثير  سفر  محمود  الدكتور  حينذاك  العربي  الخليج 
من الدعم والعون اإلداري والمعنوي ليتحرك المشروع 

قدمًا إلى األمام”. 

وأضافت د. مريم دشتي “وقد تضمن المشروع جانب 
إنساني من طرف بعض األيادي البيضاء واللذين قدمو 
والمساعدة  األفكار  لتفعيل  المادي  الدعم  من  جزءًا 

وهمومها،  الحياة  متاعب  آبائهم  عن  يخففون  زهرتها،  وهم  الدنيا،  الحياة  زينة  هم 
الفؤاد  تسر  والسرور،  البهجة  عليهن  يضفون  الحدائق،  في  كاألزهار  البيت  في  وجودهم 
مشاهدتهم، وتقر العين لرؤيتهم، وتبتهج النفس بمحادثتهم، قال تعالى: “المال والبنون 
الحياة نعمة  اإلنسان في هذه  -، ومن أعظم نعم اهلل على  الكهف   – الدينا”  الحياة  زينة 
األوالد، فهم نعمة إالهية، وهبة ربانية، يختص اهلل بها من يشـاء من عباده ولو كان فقيرًا، 
ويمنعها عمن يشاء من خلقه ولو كان غنيا، قال تعالى:”هلل ملك السموات واألرض يخلق 
ويجعل  وإناثًا  ذكرانًا  يزوجهم  أو  الذكور،  يشاء  لمن  ويهب  إناثًا  يشاء  لمن  يهب  يشاء  ما 
الشورى - .. ومع تطور العلم شهدت المعامل الطبية  من يشاء عقيمًا انه عليم قدير” – 
الكثيرين ومن بين أهم تلك  الذي يرواد  محاوالت متعددة للمساعدة في تحقيق الحلم 
الضوء  لنا  تلقي  التي  األنابيب  أطفال  بعمليات  حاليًا  يعرف  ما  الحديثة  الطبية  العمليات 
على كافة تفاصيلها د. مريم عبداهلل دشتي مديرة مستشفى الخصوبة بالمركز الطبي 
الجامعي - مدينة الملك عبداهلل الجامعية وأستاذ مساعد- جامعة الخليج العربي والمدير 
العلمي واإلداري لوحدة عالج العقم بالمستشفى العسكري سابقًا في مقال فريد من نوعه 

اختصت به صفحات “رمضانيات” التي تنفرد بنشره في السطور التالية ...

على وضع مركز الخصوبة على أرض الواقع، فقد كان 
أول دعم مادي للمشروع من طرف الشيخ عبداهلل بن 
خالد بن علي وزير العدل سابقًا كمساعده لشراء بعض 
األجهزة، هذا إضافة لما وفره المستشفى العسكري 
المشروع  في  للبدء  ومعنوي  مادي  دعم  من 
المتعلقة  اإلدارية  المشاكل  حل  في  واإلستمرارية 
منهم  األطباء  من  نخبة  إختيار  تم  وقد  وهناك،  هنا 
الدكتور نبيل رزق اهلل والدكتور خليل رجب إلبتعاثهم 
في  الالزمة  التدريبات  لتلقي  المتحدة  المملكة  إلى 
مجال عالج العقم إكلينيكًا وبينما تم إختياري للعمل 
المتعلقة  التقنيات  جميع  على  والتدريب  المختبر  في 
نحن  إننا  بالذكر  الجدير  ومن  الخارجي،  باإلخصاب 
العربي  الخليج  جامعة  في  نعمل  كنا  جميعنا  الثالثة 
المتبع والمتفق  النظام  او جزئي حسب  بدوام كامل 
أخذت  وقد  والمستشفى،  الجامعة  بين  آنذاك  عليه 
المتعلقة  األمور  جميع  تدبير  مسؤولية  عاتقي  على 
والعمليه  اللوجستية  الناحية  من  المركز  بتأسيس 
بتعاون  آنذاك  المستخدمة  والمواد  األجهزة  واختيار 
أستغرق  والذي  األطباء،  والزمالء  اإلدارتين  مع  تام 
أربعة شهور على أقل تقدير، وقد تم اإلعالن عن هذا 
الخليج  أخبار  جريدة  في  مرة  ألول  الجديد  المشروع 
في 3 أغسطس بعنوان “أطفال األنابيب ألول مرة في 
للفكرة  شاملة  صورة  الخبر  هذا  قديم  وقد  البحرين” 
علميًا وتقنيًا وتطرق بايجاز إلى رأي الشريعًه في ايجاز 
البشرى،  بالتناسل  المتعلقه  العالجات  من  النوع  هذا 
حينها  المتوفرة  اإلحصائيات  للقارئ  أعطيت  كما 
على  أصرت  النشره  ان  كما  وأنواعها،  لها  والحاجة 
وجود لجنة أخالقية تضم افراد لها الخبره والصالحيه 
في المراقبة والضبط والتمسك بمعايير الجودة ووضع 

األسس العمليه لمنع إختالط األنساب”.

المستشفى  في  قسم  خصص  “وقد  وأوضحت 
ومختبر  عمليات  حجرة  على  يحتوي  العسكري 
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االسلوب  هذا  سمي  وقد  التلقيح،  إلحداث  البويضة 
االمثل  الحل  وكان  المجهري  الحقن  بتقنية  المخبري 
في  شديد  قصور  من  يعانون  الذين  األزواج  عالج  في 
يتمكن  لم  والذي  المنوي  الحيوان  وظيفة  أو  عدد 
تمت  وقد  مساعدتهم،  من  المزرعة  في  اإلخصاب 
بلجيكا  في   1992 سنة  االسلوب  بهذا  طفل  أول  والدة 
وتلتها الدول االوروبيه االخرىز وقد حرصنا على إدخال 
هذه التقنية في العالجات المقدمة في مركز أطفال 
وتسجيل   1995 سنة  العسكري  بالمستشفى  األنابيب 
سنة  البحرين  في  المجهري  بالحقن  طفل  أول  والدة 
والذي  المجال  هذا  في  الحاصلة  التطورات  ومن   ،1996
أصبح من الضروريات العالجية في الوقت الحاضر هو 
استخراج الحيوانات المنوية من الخصية في حالة خلو 
أطفال  والدات  توالت  البذورحيث  من  المنوي  السائل 
بهذا  إال  عالجهم  جدًا  الصعب  من  كان  كثر  آلباء 
األسلوب العالجي في السنوات التي تلت 1996، وقد تم 
اإلحتفال باليوبيل الفضي لنجاح أول عملية طفل أنبوب 
في العالم سنة 2003 مع مرور 15 سنة على إنشاء مركز 
أطفال  مراكز  مع  تعاونًا  البحرين  في  أنابيب  أطفال 

األنابيب الموجودة في البحرين”.

في  بدأ  الخارجي  باإلخصاب  “العالج  أن  وبينت 
الفكرة  وانتقلت   1989 سنة  العسكري  المستشفى 
الخصوبة  مركز  منها  البالد  في  أخرى  مراكز  إلنشاء 
في  جنين  ومركز   1990 سنة  الدولي  المستشفى  في 
كاًل  في  الخصوبة  ومراكز  النفيس  ابن  مستشفى 
ومستشفى  التخصصي  البحرين  مستشفى  من 
البركة وسوف تليهم مراكز اخرى قد تكون لها ابعاد 
عالجية اكثر تطورا لعالج الحاالت االكثر تعقيدا والتى ال 
نستطيع مساعدتها في الوقت الحاضر، وان االخصاب 
ويمكنها  متعددة  ابداعيه  ابعاد  ذات  تقنية  الخارجي 
على  وراثية  أمراض  من  تعاني  التي  األسر  تخدم  ان 
الفحص  بواسطة  وذلك  أصحاء  أطفال  على  الحصول 
الوراثي لألجنة قبل الغرس والحمل، لكن نتيجة للكلفة 
العالية لهذه اإلختبارات ومستوى تعقيدها فقد أجلت 
العالمية  المراكز  من  كثير  في  وراثة  مختبرات  إنشاء 
لتطبيقها،  والمادية  البشرية  الموارد  تتوافر  حتى 
عديدة  مرات  ومنافعها  الفكرة  هذه  طرحنا  وقد 
الندوات واإلجتماعات بدءًا من سنة 1995 وقد تم  في 
األخيرة  السنوات  في  النور  رأى  أن  إلى  المشروع  تأجيل 
في عدد من المختبرات في المنطقة الخليجية، ونظرًا 
للحاجة الماسة للتشخيص الوراثي لألجنة في البحرين 
وخاصة لدى األسر التي تعاني من أمراض الدم الوراثية 
الخدمات ضرورية لمملكة  أن وجود هذه  أرتأيت  فقد 
مع  بالتعاون  حتى  توفيرها  األجدى  ومن  البحرين 

المختبرات الوراثية في المنطقة على أقل تقدير”. 

وحدة  بإنشاء  التفكير  جاء  فقد  “بذلك  بأنه  وأفادت 
الخليج  لجامعة  التابع  الجوهرة  مركز  في  خصوبة 
إلى  باالضافة  الوراثيه  الخدمات  ليقدم  العربي 
على  بالعمل  قمت  وقد  للعقم،  العالجيه  الخدمات 
إلى  وتطبيق  كفكرة   2006 سنة  من  المشروع  هذا 
مستوى  على  تجهيزه  تم  حيث   ،2012 سنة  تفعيله 
برنامج  وتحت  واألداء  اإلمكانيات  في  الجودة  من  عال 

صغير  إستقبال  متضمنة  العيادات  من  إثنان  وعدد 
وقد  اليومية،  للحاالت  أسرة  أربعة  على  يحتوي  وجناح 
القسم  هذا  وتحويل  لترميم  شهور  ستة  إستغرق 
المعايير الخاصة بمختبرات األجنه  إلى ما يتناسب مع 
مركز  إفتتاح  تم  وقد  الخارجي،  اإلخصاب  وعمليات 
أطفال األنابيب في المستشفى العسكري في يونيو 
الكلية  مع  بالتعاون  فيه  العالج  وبدء   1989 سنة  من 
وقد  بلندن،  ليستر  ومستشفى  البريطانية  الملكية 
بدء  من  شهرين  بعد  حمل  حالة  أول  تسجيل  تم 
األمور  نشرت  وقد  متكررة،  نجاحات  ذلك  وتلى  العالج 
بالعالج  المتعلقة  العمل والمعلومات  المتعلقة بسير 
للمواطنين بشفافية تامة في كاًل من شهر يناير وشهر 
فبراير من سنة 1990 على التوالي فقدمت اإلحصائيات 
العالجية وعدد حاالت الحمل وتوقعات وقت الوالدات 
المحلية  الجرائد  في  السنة  ذات  من  مارس  شهر  في 
كانت  وقد  األيام،  وجريدة  الخليج  أخبار  جريدة  وهي 
الفرحة الكبرى بوالدة أول طفلة في 16 مارس 1990، وال 
يسعنا هنا إال أن نذكر إن مملكة البحرين كانت سباقة 
أنبوب  طفلة  أول  والدة  تم  أنه  حيث  المجال  هذا  في 
في العالم ببريطانيا سنة 1978 وهي الطفلة لويز براون 
عشر  بحوالي  البحرين  في  أنبوب  طفلة  أول  أتت  وقد 
سنوات فقط بينما لم تمتلك هذه الخدمة العديد من 
األوسط،  والشرق  الخليج  منطقة  في  المجاورة  الدول 
وإدارة  اإلخصاب  مركز  في  العامل  الفريق  حرص  وقد 
المعلومات  تقديم  على  العسكري  المستشفى 
التوعية  بهدف  العقم  حاالت  بشأن  للمواطنين 
واإلقبال على العالج لما لهذه المشكلة من حساسية 

على المستوى الفردي واألسري والتشريعي”.

المعلومات  هذه  نقدم  أن  حرصنا  وقد   “ إلى  وأشارت 
الفئات،  جميع  لتثقيف  واإلنجليزية  العربية  باللغتين 
بإحتفال  الخصوبة  بمركز  العامل  الطاقم  قام  وقد 
طفل   64 بوجود  التأسيس  على  أعوام  أربعة  مرور 
 %22 حوالة  آنذاك  النجاح  نسبة  كانت  وقد  وذويهم، 
الصناعي،   للتلقيح   %36 وحوالة  الخارجي  لإلخصاب 
العالج في  المركز على تقديم إحصائيات  وقد حرص 
بهدف  األكاديمية  والمحاضرات  المفتوحة  الندوات 
المشاركة والتعاون، إال إن العالج بواسطة طفل األنبوب 
يحتاج إلى أساليب تنشيط للمبايض تنتج عنه عدد كبير 
من البويضات وبالتالي وجود أجنة فائضة عن الحاجة 
في الدورة العالجية الواحدة، فبذلك كان من الضروري 
وتخزينها  الزائدة  األجنة  على  للحفاظ  تقنية  توفير 

المرأة  اضطرار  دون  التالية  العالجية  للدورات  بالتجميد 
للمبايض  تنشيط  من  العالج  بمحطات  المرور  إلى 
وعلى  البويضات،  جمع  أثناء  العام  للتخدير  والتعرض 
األجنة وتخزينها لمدة  تقنية تجميد  أدخلنا  ذلك فقد 
يحتاجها  لمن  وتقديمها  سنوات  الخمس  تتعدى  ال 
العالج  تطبيق  تم  وقد   ،1993 سنة  من  يناير  في  وذلك 
حينها  المتوفرة  والتقنيات  باألساليب  الفترة  هذه  في 
مع أخذ الحيطة والحذر في كل مرحلة للتطبيق ففي 
البويضات من  السنة األولى تم تطوير طريقة تجميع 
البطني والذي يضم بعض  المنظار  أسلوب إستخدام 
االم  للمرأة  المخاطرة  وبعض  اإلجراء  في  التعقيدات 
ذات  المهبلي  الصوتي  الفوق  المجس  استخدام  إلى 
السهولة في األداء وقوة في اإلجراء وبمجازفات أقل 

بكثير من إجراء المنظار البطني”.

أوائل  من  عمل  كفريق  كنا  إننا  كما   “ أنه  وذكرت 
مثل  جديدة  عالجات  إجراء  على  حرصت  التي  الفرق 
التحسينات  من  واإلستفادة  والزيفت  الجيفت  أسلوب 
التطويريه المتعلقة بالمزارع والمواد المستعملة في 
الحاصل  التقدم  لمواكبة  عالميًا  الخصوبة  مختبرات 
األداء  جودة  على  للحفاظ  وكذلك  المجال  هذا  في 
الدول  أوائل  من  البحرين  وكانت  ومخبريًا،  إكلينيكًا 
األوسط  الشرق  جمعية  تأسيس  في  ساهمت  التي 
لها  اجتماع  أول  في  وذلك   1993 يونيو  في  للخصوبة 
للتكاثر  األوروبية  للجمعية  السنوي  المؤتمر  خالل 
البشري وعلم األجنة باليونان، وقد حرصنا على وجودنا 
ودورنا الفعال في الجمعية من حينها وإلى اآلن وذلك 
بإجراء الندوات وتقديم األوراق العلمية وتنظيم ورش 
العمل وأيضًا استضافة المؤتمر السنوي للجمعية في 
البحرين في سنة 1994 وسنة 2001 على التوالي مقدمين 
المثمرة  اإلجتماعات  لهذه  والمعنوي  المادي  الدعم 

على مستوى الشرق األوسط والعالم”.

ولفتت إلى “ وكما في العالجات المختلفة فإن تقنية 
محدوديات  ذو  عالجي  أسلوب  الخارجي  اإلخصاب 
لبعض  االولى  السنوات  في  الحل  تقدم  وكانت  ايضا 
المتعلقة  خاصة  جميعها،  وليست  العقم  حاالت 
مشاكل  اكثر  وكانت  المرأة  في  الخصوبة  بمشاكل 
هذا  نطاق  خارج  حل  دون  من  تبقى  الذكري  العقم 
العالج، وقد تواصلت االبحاث والمحاوالت اليجاد الحل 
للعقم الذكري وذلك باختراع أجهزة غاية في الدقة 
واالداء بواسطتها يمكن حقن حيوان منوي واحد في 
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الوراثية  الفحوصات  توفير  ويتم  الجودة  إلدارة  دقيق 
الموجودة  المختبرات  مع  بالتعاون  الوحدة  هذه  في 
في  المطلوبة  التقنيات  لجميع  إضافه  المنطقة  في 
العالج ضمن برامج تشخيصية وعالجية لكل المشاكل 
مستقباًل  المتوقع  ومن  العقم،  عالج  في  الصعبة 
أكثر  أخرى  حقبة  في  األنابيب  أطفال  تقنيات  دحول 
حلها  يستعصي  التي  الحاالت  عالج  في  وتنوعًا  تطورًا 

الخاليا  من  اإلستفادة  وكذلك  حاليا  المتوفرة  بالطرق 
الجذعية في عالج العقم النتاج  البويضات والحيوانات 
تقدم  االخيرة  السنوات  شهدت  وقد  لزم،  إذا  المنوية 
كبير في عمليات التجميد بحيث اصبحت أقل تعقيدًا 
وأكثر نجاحًا من السابق فإنه من المتوقع أن يأتي يوم 
ونستطيع فيه تجميد األنسجة من المبيض أو الخصية 
بعد  والنطف  البويضات  تكوين  في  منها  واإلستفادة 

Discover stevia,
nature’s sweet gift
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sweet taste from nature,
low calorie.

في  الخزعة  منه  المأخوذ  الشخص  ذات  في  زرعها 
ظروف مختلفه،  وقد تبدأ األفكار كخيال علمي ولكن 
يصبح  العلماء  قبل  من  والمثابرة  الوسائل  توفير  مع 
إثبات  بعد  العلمي  المحصل  ويدخل  حقيقة  الخيال 

أمانه إلى التطبيق واإلستفادة منه لخير البشرية”. 

المادة  مع  التعامل  سالمة  على  “وحرصًا  أنه  وأكدت 
المنوية  والحيوانات  البويضات  في  المتمثلة  الوراثية 
التأكيد  تم  فقد  للمرضى  الجيدة  الخدمات  وتأمين 
العقم  عالج  لممارسة  وانظباطات  قوانين  سن  على 
سنة1994  من  بدء  وذلك  الخارجي  اإلخصاب  بواسطة 
هذا  بصدد  الصحة  لوزارة  الطلبات  قدمت  وقد 
الصحة  وزيرة  من  امر  اصدار  تم  حتى  مرارا  الموضوع 
سن  على  للعمل   2006 سنة  حفاظ  ندى  الدكتورة 
عدد  من  مكونة  لجنة  بواسطة  التشريعات  هذه 
النساء  وأمراض  العقم  مجال  في  االخصائيين  من 
المستشفيات  وإدارة  والصيدلة  والتمريض  والوالدة 
التراخيص، وقد رفعت  الشريعة خالل مكتب  وعلوم 
نسخة من هذه القرارات بعد تعديلها مع ما يتناسب 
البالد  في  العقم  عالج  مراكز  في  الحاليه  الظروف 
األخيرة  السنوات  في  والنواب  الشورى  مجلس  إلى 
المصلحة  على  حفاظًا  وذلك  وإصدارها  لدراستها 

العامة في مملكة البحرين”. 

رمضانيات” تنشر مقال د. مريم دشتي 

أطفال األنابيب .. “أو يزوجهم ذكرانًا واناثًا” 
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مجلس عبداهلل ناس
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مجلس النائب ذياب النعيمي



والمتوسطة  البسيطة  منها  الرأس  إلصابات  أنواع   3 هناك  أن  حميد  نبيل  د.  كشف 
والمتقدمة.

وقال إن إصابات الرأس أو إصابات المخ هي واحدة من اإلصابات الشائعة والهامة جدًا، 
السياقة  بسبب  الخليج  دول  مجتمعات  وخصوصًا  المجتمعات  جميع  في  وموجودة 
اإلصابة  تكون  األحيان  من  وكثير  والعمل،  المنزل  وحوادث  السيارات  حوادث  وكثرة 
مركزة حول الرأس والمخ، ومشكلتها أنها تؤثر على فئة األطفال والشباب بصورة أكبر 

ولها تأثير مستقبلي كبير عليهم. 

وأشار إلى أن الفرق بين إصابات الرأس وإصابات األجزاء األخرى من الجسم هو أن إصابات 
البعيد، ففي حال وجود إصابة  المخ تؤثر ليس فقط حينيًا وإنما على المدى  أو  الرأس 
بالمخ فإن الشخص يعاني وقت اإلصابة وكذلك يعاني مستقباًل أثرًا لإلصابة، حيث تؤثر 

على تعليمه ونطقه وحركته ورؤيته حسب درجة اإلصابة أو الضرر. 

والمتوسطة  البسيطة  منها  أنواع  ثالثة  إلى  الرأس  إصابات  تصنف  أنه  نبيل  د.  وأوضح 
ذراع  من  األطفال  كسقوط  الشائعة  اإلصابات  فهي  البسيطة  فأما  والمتقدمة، 
والدتهم أو سقوط األجهزة واآلالت الثقيلة على رأس الطفل أو السقوط من األماكن 
الجمجمة ويرتطم داخليًا  يتحرك داخل  المخ  الرأس فإن  إصابة  المرتفعة، ففي حال 
ويصاب  الرأس  على  الكدمات  فتظهر  الجمجمة  داخل  معلق  أنه  حيث  بالعظم 
المؤقتة  الذاكرة  المخ وبالتالي يسبب أعراض كاإلغماء وفقدان  بارتجاج في  الشخص 

وألم الرأس وزغللة األعين ودوار الرأس والتقيء.. 

وشدد على أن المشكلة الحقيقية هي في اإلصابات البسيطة والمتقدمة، حيث تنتج 
نتج  إذا  فمثاًل  المصاب،  الشخص  على  مستقباًل  يؤثر  مما  المخ  أنسجة  في  ضرر  عنها 

تأثير مستقبلي على حركة  له  الحركة فإنه يكون  المسؤولة عن  الضرر في األنسجة 
للمستشفى  الدخول  على  المصاب  الشخص  تجبر  اإلصابات  هذه  ومعظم  المصاب، 
حيث أن جميع المصابين يحتاجون لألشعة كما أن بعضهم يحتاجون لعمليات طارئة 
التحكم  أو  الجمجمة  كسور  تجبير  أحيانًا  أو  النزيف  توقيف  أو  المتجمع  الدم  إلزالة 

بزيادة الضغط داخل الجمجمة. 

اإلصابات كما ال يوجد عالج كامل  تلك  للوقاية من  بأنه ال توجد طريقة معينة  وأفاد 
أن الشخص يولد بعدد معين من  الضرر حاصل، حيث  الضربات ألن  النوعية من  لهذه 
أو  مثاًل  ما  بجلطة  كإصابته  حياته  طوال  فشيئًا  شيئًا  يفقدها  والتي  الدماغية  الخاليا 
وكل  أيضًا،  الخاليا  هذه  وظيفة  يفقد  فإنه  الخاليا  هذه  فقد  ما  ومتى  معينة،  ضربة 
بالمستشفى هو حمايته من عدم  تواجده  أثناء  للمصاب  الطبيب فعله  ما يستطيع 
تفاقم هذه المشاكل، أما في المنزل فيجب االنتباه لألطفال جيدًا لتفادي سقوطهم 
لهم،  المالئمة  البيئة  توفير  يجب  حيث  باألجهزة  تعبثهم  أو  المرتفعة  األماكن  من 
كذلك يجب ارتداء الخوذة أثناء اللعب على الدراجات الهوائية أو التزلج، كما يجب أخذ 

الحذر في برك السباحة وعدم القفز الخاطئ. 

عليهم  يجب  أنه  أنواعها  بجميع  الرأس  بضربات  المصابين  األشخاص  نبيل  د.  وأوصى 
متابعة األعراض التالية والذهاب للمستشفى فور اكتشافها وهي: ألم الرأس المستمر 
أنه  إلى  مشيرًا  والتشنجات،  والوعي  الذاكرة  ومشاكل  بالتقيء  والمصحوب  والقوي 
والمراقبة  القصوى  العناية  بقسم  تختص  المخ  إصابات  لعالج  كثيرة  تطورات  هناك 
جميعها  ولكن  واألشعة  والعمليات  الداخلي  المخ  ضغط  وقياس  للمريض  الكثيفة 

تقتصر على اإلصابات المتقدمة فقط.  

قال إن حوادث السيارات والمنزل والعمل أبرز األسباب 

د. نبيل حميد: 3 أنواع إلصابات الرأس بسيطة 

ومتوسطة ومتقدمة
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من أرشيف الصحف البحرينية

العدد 8 صوت البحرين شعبان 1371 السنة الثانية

عبر  بالطائرة  دقيقة   20 بعد  على  تقع  البحرين 
يمكن  لما  مصغرة  صورة  الكويت  من  الخليج 
حاكم  للبالد  يتهيأ  عندما  التقدم  من  تحقيقه 
يكفيها  وما  مخلص  أجنبي  ومستشار  صالح 
االصالحية.  مشاريعها  لتحقيق  الزيت  ضريبة  من 
ينتج  ال  الخمس  الجزر  من  المكون  األرخبيل  أن 
تنتجه  مما  جزءًا  ثالثين  من  جزء  سوى  الزيت  من 
الخام،  الزيت  من  السعودية  العربية  المملكة 
أربعين  من  جزءًا  يتجاوز  ال  احتياطي  من  بها  وما 
من  ودخلها  الثابت  العراق  احتياطي  من  جزء 
ضريبة الزيت ال يتعدى جزءًا من خمسين من دخل 
لممالك  مرآة  البحرين  فان  ذلك  ومع  الكويت 
المدن  احدى  تشبه  المنامة  فعاصمتها  الزيت. 
أكثر  برمودا،  أو  الغربية،   الهند  جزر  في  الجميلة 
من مشابهتها ألي مدينة من المدن العربية، فيها 
إلى  المياه  األنابيب  وتحمل  أوتوماتيكي،  تليفون 
بيوتها، وبها مجار لنقل الفضالت، وكهرباء، وترتاد 
أرجاء   – الحشرات  مبيد   – )د.د.ت.(  ال  ضخ  عربات 
المالريا،  شأفة  استؤصلت  وقد  جميعها،  الجزيرة 
عين،  بعد  أثرًا  تصبح  )التراخوما(  البثرة  وكادت 
واحد  ومستشفى  ومستشفيات،  مدارس  وبها 
في  العقلية  لألمراض  القليلة  المستشفيات  من 

العالم العربي كله.

ممالك النفط الست

البحرين
ورئيس  الزيت،  شؤون  في  األمريكي  الخبير  يقول 
– ماكس  االيراني  السبع  السنوات  المرحوم مشروع 
احدى  في  السنة  من  جزءًا  يعيش  الذي   – ثورنبرغ 
جو  في  حديث  كروزو  روبنسن  عيشة  البحرين  جزر 
تلطفه مكيفات الهواء : اذا أراد رجال النقطة الرابعة 
فيجب  المشروع  هذه  ادارة  يجب  كيف  يعرفوا  أن 

عليهم أن يأتوا إلى البحرين لدراسة أوضاعها.

يناطح  رجل  عنه  يبحثوا  أن  عليهم  يجب  ما  وأول 
الملبس  أنيق  بوصات،  وأربع  أقدام   6 طوله  السحاب 
التجاعيد رغم بلوغه  يثير وجهه الدهشة لخلوه من 
السابعة والخمسين. لو كان للبريطانيين في الشرق 
لمستشار  ما  والرزانة  والفطنة  المقدرة  األوسط 
لكسبت  بلجريف  داليرمبل  تشارلس  المالي  البحرين 

بريطانيا الرأي العام العربي بدال من خسارته.

األولى  العالمية  الحرب  في  بلجريف  المستر  كان 
السودان  في  البريطاني  الهدانة  سالح  في  ضابطًا 
ولكنه اطلع في جريدة التايمز سنة 1925 على اعالن 
البحرين  لشيخ  مستشارًا  يطلب  مبهم  شخصي 
فاستجاب له وتزوج رفيقة صباه ثم سافر إلى الخليج 
فلما جاء البحرين وجدها تعيش على دخل سنوي ال 

يتجاوز 500,000 دوالر.

ولم يكن من عادة الشيوخ في ذلك العهد تخصيص 
بلجريف  ولكن  العامة  للمشاريع  الدخل  من  جانب 
والخدمات  الكهرباء  بادخال  الشيخ  يقنع  أن  استطاع 
الجزيرتين  بين  يربط  جسر  واشادة  البالد  في  العامة 

الرئيسيتين في البحرين.

نفط  شركة  1925م  سنة  الزيت  اكتشفت  ثم 
التسجيل  حيث  من  كندية  شركة  وتعتبر  البحرين 
وان كانت تمتلك أسهمها شركتان أمريكيتان هما 
شركة تكساس وشركة استاندرد الكلفورنية. وقد 
ارتفع انتاج الزيت فيها إلى 30,000 برميل يوميًا. وهو 
مقدار يساوي أكبر ما تستطيع البحرين انتاجه. أن 
البحرين سينضب يومًا ما وقد يقع ذلك في  زيت 
ستكون  البحرين  ولكن  القادمة،  سنة   20 الـ  خالل 
الشيخ،  فان  الموقف،  لمواجهة  مستعدة  عندئذ 
يوفر  أخذ  قد  بلجريف،  المستر  نصيحة  على  بناء 

جزءًا هامًا من ضريبة الزيت البالغة 6,000,000 دوالر. 

هذه  في  تزداد  أن  يجب  الذي  الوقت  حان  “ولقد 
لنفسه  الضريبة  تلك  ثلث  ياخذ  أنه  الضريبة” 
السندات  شراء  في  منه  كبيرًا  جانبًا  فيستثمر 
الصالحات  على  الباقي  الثلث  وينفق  البريطانية 
يشتري  حيث  البنك  في  الباقي  ويستودع  العامة 
أصبح  لقد  البريطانية.  الحكومة  سندات  من  به 
على  يربو  متزايد  احتياطي  نقد  اليوم  للبحرين 
تنضب  حينما  المحتوم،  لليوم  ذخرًا  دوالر،   6,500,000

آخر قطرة من الزيت.

فالشيخ  بمفرده،  هذا  كل  بلجريف  يعمل  لم 
الذي  النحيف الجسم،  سلمان بن حمد آل خليفة، 
تولى الحكم سنة 1942م، حاكم صالح. أنه يشبه 
الملك عبداهلل ملك األردن الراحل. فطلعته الجليلة، 
عبداهلل  الملك  طلعة  تشبهان  البراقتان،  وعيناه 
وعينيه. وذاكرته عجيبة حتى أنه يتذكر أي زوجات 
يطلع  أنه  بنتا.  وضعت  قد  األمريكيين  الحفارين 
العربية  لإلذاعات  ويتسمع  الجرائد  جميع  على 
بلجريف  موسكو  إذاعة  تلقب  وحينما  بانتظام. 
“بالدكتاتور” يتضاحك الشيخ ويلمز مستشاره الذي 
يتقاضى 9,600 دوالر راتبًا سنويًا. والشيخ يزور من آن 
على  ليطلع  ميعاد  غير  على  بلجريف  مكتب  آلخر 

ما يجري فيه من الشؤون.

وللشيخ قصر نظيف مجرد من مظاهر الفخفخة 
مجموعة  ولديه  النفط.  حقول  على  يطل  الزائفة 
العربية  والخيول  السلوقية،  والكالب  الصقور،  من 
الغزالن  من  أسراب  وعنده  األصيلة.  السريعة 
خاصة  وهي  الهند،  من  المستوردة  اللون  الداكنة 
الكويت  كشيخ  وهو  سواه.  يصطادها  فال  به 
حدود  يتجاوز  لم  البادية،  شيوخ  وبقية  عبداهلل، 
يتجاوزها  أن  ينوي  وال  أسفاره،  في  األوسط  الشرق 

في المستقبل.

في  األمريكية  التايم  مجلة  نشرته  مقال  “هذا 
للقراء رغم  نترجمه  أن  رأينا  األخيرة  أعدادها  أحد 
فيه  ما  ورغم  وسقطات،  شطحات  من  فيه  ما 
من غمز ولمز، وانتصار لفريق وتهجم على فريق. 
ولقد ترددنا طويال في نشره ولكننا رأينا من الخير 
بالدهم  وعن  عنهم  يكتب  ما  القراء  يعرف  أن 
فالواقع أن على مثل هذه التقارير المبتسرة تبنى 
العالقات بين الشعوب في هذا العالم العجيب 
الغريب. وقد يكون من الخير أن نستمع ما يقال 
المزاعم  ونفند  البريئة،  األخطاء  فنصحح  فينا. 
عن  ينجم  قد  ما  لمواجهة  ونستعد  الملفقة، 
مثل هذه الكتابات المغرضة من نتائج. وعلى كل 
بالخير على ممارسيها.  النعام ال تعود  فسياسة 
ولعل مواجهة الواقع خير عليهم وأجدى. فقد 
بشيء  ينتفع  لم  أنه  األكبر  االسكندر  عن  رووا 

انتفاعه بأقوال خصومه فيه”

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 ..

بالتعاون مع إدارة المكتبة الوطنية بمركز عيسى الثقافي
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اإحدى الأ�شواق يف املنامة املت�شلة ببع�شها البع�ض على مقربة من �شارع 

ال�شيخ عبد اهلل يف اخلم�شينيات

 اإحدى اأ�شواق املنامة القدمية يف ال�شتينيات

حار�ض “الناطور” قبل تاأ�شي�ض ال�شرطة يف منت�شف الع�شرينياتحمطة بابكو لتزويد الوقود مبنطقة اخلمي�ض يف ال�شتينيات

ذكريات من �أيـام زمان
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ق�شر ال�شيخ حمد يف الق�شيبية يف الأربعينيات

ج�شر ال�شيخ حمد يف ال�شتينيات

عني عذاري يف ال�شتينيات�شارع باب البحرين يف نهاية الأربعينيات

�شارع احلكومة يف اخلم�شينيات
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