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Ramadanyat

“رمضانيات” تروي مشاهدها وأحداثها

س ّ
المة وعنتر وخاتم سليمان
أفالم “اللول”َ ..
يرجع تاريخ المحاوالت األولى لفتح سينما في البحرين إلى مطلع عقد العشرينات ،وكان ذلك في العام ،1922
وكانت عبارة عن كوخ يقع على ساحل البحر إلى الغرب من موقع محاكم البحرين القديمة ،وضع بالكوخ
 30كرسيًا ووضعت لوحة خشبية كبيرة عبارة عن شاشة ،أما سعر التذكرة “التي لم تكن سوى قصاصة ورق
صغيرة” فلم يتجاوز اآلنتين ،وأخذ الحديث عن السينما وعما تعرضه من أفالم ينتشر بين أهالي البحرين ،األمر
الذي زاد شهرتها وتردد الناس عليها ،حتى جاءت فترة الثالثينات لتشهد التجربة طفرة أخرى ،ففي العام 1937
شهدت البحرين فترة ازدهار اقتصادي بسبب العوائد المادية العالية للغوص ومن شركة نفط البحرين ،عدا
عن تطور المسرح األمر الذي خلق مناخًا ثقافيًا وأدبيًا ،كل تلك العوامل دفعت ببعض الشباب البحرينيين ،وهم:
الشيخ علي بن عيسى آل خليفة ،وعبداهلل الزايد رحمهما اهلل ،والوجيه حسين يتيم وإبراهيم هجرس ،للسعي
لفتح دار سينما بالبحرين  ..ولكن ماذا عن أفالم “اللول” وكيف استقبلها واستمتع بمشاهدتها أهالي البحرين
وتأثروا بمشاهدها وأحداثها في حياتهم اليومية “..رمضانيات” تلقي الضوء على أفالم اللول في البحرين ..

غني باأللياف والفيتامينات

البندق  ..سيد المكسرات

المجالس الرمضانية

ذكريات من أيام زمان

يحتوي البندق على مستويات عالية من الطاقة،
وكميات كبيرة من المواد الغذائية الضرورية
لصحة الجسم المثلى ،وهي غنية باألحماض

الدهنية األحادية غير المشبعة ،وحمض اللينوليك
الذي يساعد على خفض نسبة الكلسترول السيئ،
وزيادة الكلسترول الجيد الذي يمنع اإلصابة
بمرض الشريان التاجي والسكتة الدماغية ،كما
يحتوي كل  100غرام من البندق على  628سعرة
حرارية ،كما أن هذا النوع من المكسرات غني
باأللياف الغذائية والفيتامينات ،والمعادن ،التي
تساعد في الحماية من األمراض والسرطانات
كالبوتاسيوم والمنغنيز والنحاس والكالسيوم
والحديد والمغنيسيوم والزنك والسيلينيوم،
حيث يعتبر الفسفور والمغنيسيوم من العناصر
المهمة التي تدخل في عمليات األيض في
العظام ،ويساعد تناول  100غرام من البندق يوميا
على إمداد الجسم بـ  113ميلي غرام من فيتامين
حمض الفوليك ،والذي يعادل نسبة  %28من
اإلحتياج اليومي للجسم ،كما ويساعد على منع
فقر الدم وتصحيح عيوب األنبوب العصبي في
األطفال حديثي الوالدة“ ..رمضانيات” تكشف عن
األسرار المتعددة لثمار البندق ...
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فوائده الطبية ال تحصى

البندق  ..المكسرات الفاخرة
البندق والرجيم
ومن بين أهم فوائد البندق ،قدرته على تقليل وزن
الجسم من خالل ادخاله في الرجيم الغذائي،
وترجع فوائد البندق للرجيم إلى احتوائه على
األلياف الغذائية التي تساعد في الشعور بالشبع
لفترة طويلة من الوقت ،كما أن البندق أيضًا غني
بالبروتينات التي لها نفس التأثير الذي تحدثه األلياف،
ومن بين فوائد البندق للرجيم احتوائه على العديد
من العناصر الغذائية الضرورية لصحة الجسم
وتوازنه ،لكن ينبغي عدم تناوله بكثرة ألنه غني
بالدهون والسعرات ،وينصح بعدم زيادة الكمية

البندق نوع من المكسرات الفاخرة ،ويستخدم بكثرة في تحضير المأكوالت ،ويعتبر مصدرًا
لأللياف والفيتامينات والمعادن ،ويمكن تناوله نيئًا ،بعد كسر قشرته مباشرة ،ولكنه ّ
ألذ
فيقدم مملحًا كمقبالت أو يضاف إلى السلطات وبعض األطباق
محمصًا،
عندما يكون
ّ
ّ
الرئيسية بالدجاج أو اللحم ،ويستخدم أيضًا لتزيين بعض حلى الكاسات والكيكات ،أو
يطحن ويضاف إلى عجينة البسكويت ،الكيكات والتارت ،كما أنه لذيذ مع الشوكوالتة
أو العسل ،ويستخرج من البندق زيت عالي الجودة ،ويستخدم في السلطات فقط ألنه ال
ّ
يسخن“ ..رمضانيات” تلقي الضوء على أسرار ثمار البندق وفوائدها العالجية والغذائية.
البندق في رمضان

المستهلكة من المكسرات بشكل عام عن حفنة
يد واحدة يوميا.

العظام والمفاصل
ويعتبر البندق من إحدى مصادر األلياف ،فهو غني
باأللياف مما يساعد على تيسير حركة المعدة ومنع
اإلمساك ،كما يعتبر حمض الفوليك من أهم العناصر
التي تساهم في نمو االطفال الرضع ،كما يعمل
المغنيسيوم مع الكالسيوم لضرورة المحافظة
على الصحة الخاصة بالعظام والمفاصل ،فالبندق

والمكسرات من األطعمة المهمة في رمضان ،ألنها
تمنحنا الطاقة ،غير أنها مليئة بالقيم الغذائية العالية،
وتشير الدراسات إلى أن من أنواع المكسرات الفريدة
وذات القيمة الغذائية العالية ،البندق األسترالي والذي
يحتوي على العديد من الفوائد الصحية ،فهو يحتوي
على مجموعة متنوعة من الفيتامينات وعلى رأسها
فيتامين “بي” ،ولفتت الدراسات إلى أنه يمكن أن يكون
وجبة خفيفة ومفيدة يمكننا إضافتها إلى نظامنا
الغذائي بين اإلفطار والسحور ،فالبندق األسترالي يتميز
بأنه مصدر رائع لأللياف ،وللمعادن مثل النحاس والزنك
والبوتاسيوم والحديد وجميع المعادن األساسية ،كما
أن الدهون والكربوهيدرات نسبتها قليلة فيه.

البصر كحال وهو يقوى أمعاء الصائم بخاصية فيه وبها
يسود العين الزرقاء طالء على يافوخ الصغير ،ووضعه
في أركان البيت يمنع العقرب مجرب ،وكذا حمله وهو
يولد الرياح الغليظة ويبطئ بالهضم وجفته يقطع
االسهال والبندق أغلظ القلويات وأقلها غذاء ويصلحه
السكنجبين أو شراب العسل ودهنه ينفع من الصرع
والفالج واللقوة وشربته إلى عشرين ،وإذا مضغ وعصر
في العين منع الطرفة ،وقال بعضهم ليس هو
الفوفل بل هو ثمر دون البندق صقيل القشر رقيقه
يشبه عصارة الصيني حار يابس في األولى ينفع الفالج
واللقوة والصرع والرياح الغليظة ويقوى المعدة والكبد
ويقطع الرطوبات والنزالت ومنه متقاطع كالصليب
قيل من قطعه يصرع”.

االنطاكي والبندق

القلب والسرطان

وذكر الشيخ داود االنطاكى البندق فى تذكرته ،فقال
عنه أن “البندق معرب عن فندق بالفارسي ،وباليونانية
قيطاقيا والسريانية ايالوسن والهندية رته ،والعربية
الجلوز ،وهو ثمر شجر مشهور يقارب الجوز وأجوده
المجلوب من جزيرة الموصل الحديث الرزين األبيض
الطيب الرائحة والطعم العتيق ردئ ،ويقطف في
أكتوبر ،وهو معتدل أو حار يابس في األولى أو حرارته
في الثانية ،ينفع من الخفقان محمصا مع االنيسون
والسموم وهزال الكلى وحرقان البول ومع التين
والسداب بعد الطعام يوقف السم ومع الفلفل يهيج
الباه وبالسكر أو العسل يذهب السعال ،ومحروقه
ينفع من داء الثعلب دلكا ،ومحروق قشره فقط يحد

والبندق غني جدًا بمضادات األكسدة خاصة في
قشوره الرقيقة ،وتساعد مركبات الفالفونويد
المضادة لألكسدة التي توجد في البندق على تقليل
نشاط الشقوق الحرة في الجسم والمرتبطة بأمراض
السرطان ،كما أن البندق مفيد لصحة القلب حيث
يحتوي على كمية جيدة من األلياف الغذائية التي تقلل
الكولسترول في الدم ،كما أن الدهون الغير مشبعة
الموجودة بكثرة في البندق تساعد في خفض نسبة
الدهون الضارة في الجسم وتحسين صحة وعمل
القلب ،ويحتوي البندق أيضًا على كمية جيدة من
فيتامين هـ ،وهو أحد أهم الفيتامينات الذائبة في
الدهون والذي له قدرة على خفض خطر أمراض القلب.

غني من عنصر المنجنيز والماغنسيوم الذي يساعد
على الحفاظ على صحة العظام والمفاصل ،كذلك
يحتوي البندق على نسبة جيدة من البروتين ،فقط
كوبًا واحدًا من البندق يعادل حوالي  17جرامًا من
البروتين ،إضافة إلى نسبة األلياف الجيدة ،ويساعد
على سرعة حرق الدهون ،وتشير الدراسات إلى أن
البندق عالج طبيعي رائع لنقص الحديد والقضايا
الصحية التي نشأت بسبب نقص الحديد ،فهذه
المكسرات تحتوي على الحديد بجرعات جيدة،
وكريات الدم الحمراء تستخدم الحديد المتصاص
األكسجين ،وبالتالي يحمي من الظروف الصحية
المختلفة ،وحفنة من البندق تعطي حوالي  ٪30من
القيمة اليومية الموصى بها من الحديد.

حب الشباب
وفي السياق نفسه ،يعتبر البندق مصدر هام جدًا
للمواد المضادة لألكسدة ،الذي يعلب دورًا هامًا في
أن تبدو البشرة أكثر حيوية ونضارة ،كما أنها تساعد
على منع الجذور الحرة ،كما أنها تعمل كدرع للبشرة
ضد سرطان الجلد ،كما يعتبر البندق ضمن العناصر
التي تساعد على الحد من حب الشباب بشكل فعال،
فقط ضع معلقة واحدة من البندق المطحون
ووضعها نصف معلقة سكر وقهوة ونصف معلقة
زيت جوز الهند أو زيت الزيتون ،ومزجهم بشكل جيد،
وقومي بوضعه على الوجه مما يساعد على الحد
من حب الشباب.
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“رمضانيات” تسرد ذكرياتها الجميلة

أفالم “اللول”“ ..مرسح البحرين”

“مرسح البحرين يقدم فيلم “فتى الماليين” و”الراقص” ثم يقدم فيلم “بنت طرزان” الذي
يريك المدهشات مما ال تصدق أن في طاقة البشر عمله” ...هكذا كتب عبداهلل الزايد في
صحيفة “البحرين” في اكتوبر  1939ليصف حجم االقبال الجماهيري نم ابناء البحرين على
مشاهدة أفالم “اللول”  ..ورغم ما حظت به تلك الفترة من اقبال كبير على مشاهدة
األفالم التي تروي تفاصيلها “رمضانيات” إال أن البداية لم تكن سهلة فلم يكن انجاز مثل
هذا المشروع باألمر السهل في تلك األعوام ،وقد جاءت أول ردود الفعل السلبية تجاهه
من كبار السن الذين عارضوا المشروع من منطلقات مختلفة ومعظمهم وجده من األمور
المفسدة التي تؤدي إلى انحراف الشباب وخصوصا أولئك الذين ال توجد لديهم قدرة
على شراء تذاكر الدخول ،هذا عدا عن إفسادها لقيم المجتمع  ..كيف كانت تلك الحقبة
الذهبية من تاريخ البحرين؟ وماذا كانت أهم ما عرضته من أفالم “اللول” “ ..رمضانيات”
ترتحل إلى ماضي وتاريخ السينما البحرينية وتسرد قصص ألهم أفالمها “اللول”...
مرسح البحرين
رغم الصعوبات الجمة التي شهدها انطالق اول دور
عرض بحرينية لألفالم السينمائية إال تم دار السينما
تلك في العام  1937في المنامة واطلق عليها اسم
“مرسح البحرين” أو سينما الوطني ،كما عرفت فيما
بعد وكان موقعها هو الموقع الحالي نفسه

مسقوفا اال أن ذلك لم يمنع تسرب الهواء البارد ومياه
األمطار في بعض األحيان إلى المبنى ،واستخدمت
كراسي المقاهي في المبنيين ووزعت وفق مستويات
ثالث ،األولى وقيمة التذكرة روبية ،والثاني  12آنة ،والثالثة
 6آنات ،ولم يكن دخل السينما السنوي يتجاوز  154روبية.

سينما زمان

و”الراقص” ثم يقدم فيلم “بنت طرزان” الذي يريك
المدهشات مما ال تصدق أن في طاقة البشر عمله.

لسينما الحمراء ،وكان أول ما عرض فيها فيلم “وداد”

وفي العام  1939ازداد االقبال على السينما ،ويرجع

من بطولة أم كلثوم ،ومن الصعوبات التي واجهت

أو ذلك الذي كتبه الزايد في كتوبر  1939ويقول نصه

جزء من الفضل في ذلك إلى صحيفة “البحرين” التي

دار السينما تلك كانت ظروف المناخ ،ما حدا بأصحاب

“نظرا القبال الجمهور على مشاهدة فيلم “كله إال

أصدرها عبداهلل الزايد ،والتي أخذ ينشر فيها االعالنات

المشروع إلى تأسيس مبنيين أحدهما صيفي واآلخر

كده” المصري وحيث انه لم يعرض اكثر من  4مرات

المروجة لألفالم التي تقدمها السينما .من بينها

شتوي ،وكان المبنى الصيفي عبارة عن مساحة

قررت إدارة المرسح استمرار عرضه أياما أخرى ،وما

اعالن نشر في اغسطس  1939يقول “مرسح البحرين

كبيرة مكشوفة محاطة بأربعة جدران استخدم

يؤكد الشهرة التي نالتها السينما هو زيارة الملك

يقدم “جيبون” و”لتا” في فلم  ،300.وبعد أسبوع ينشر

أحدها كشاشة عرض ،أما المبنى الشتوي فكان

عبدالعزيز آل سعود لها ومشاهدة أحد أفالمها

إعالنا آخر “مرسح البحرين يقدم فيلم “فتى الماليين”

خالل زيارة جاللته التاريخية للبحرين في .1939
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أفالم هندية
وفي عام 1949م تم عرض فلم فتاة من فلسطين
لسعاد محمد وكانت طفلة ومن أغاني الفلم أغنية
“يا مجاهد في سبيل اهلل  ...د اليوم اللي بنستناه”،
كما أنشئت سينما النصر من المناقير ،وكانت السينما
تعرض األفالم الهندية المحببة للجمهور مثل أفالم
بمبي واليه وسليم وهي أفالم مغامرات لفتاة شقراء

أخبار الحرب

وال أعتقد أنها هندية وتعرض أيضًا أفالم محمد

وباشتداد أوزار الحرب العالمية الثانية تم تسخير

عبدالوهاب مثل فيلم يوم سعيد وفريد األطرش

جريدة البحرين والسينما الوطنية للدعاية للحلفاء

مثل جمال ودالل ومقدرش وآخر كذبة وأشهر أغانيه

وكان ذلك من الفرص الفريدة التي ساعدت المواطن

ما قال لي وقلت له إال أن أطول فيلم مكث عرضه
س ّ
المة ألم كلثوم حيث غنت فيه
ألشهر هو فيلم َ

البحريني على مشاهدة بعض حوادث الحرب من
وجهة نظر الحلفاء ،فقد مد االنجليز عبداهلل الزايد

أغاني جميلة لكن كان أشهرها أغنية غني لي شويه

بأشرطة تبين سير الحرب وانتصار الحلفاء على دول

شويه التي غنتها الفرق الشعبية في حفالت الزواج

المحور متجنبين تزويده باالخبار التي تبين انتصار دول

إلى درجة أن أحد العميان ظل يدخل السينما ليليًا

المحور في بعض المواقع.

طيلة عرض الفيلم ألشهر ،وكان الجمهور الذي
يجلس على سور المقبرة ليستمع إلى أغاني أم

سينما لكل قرية

كلثوم حتى انتهاء الفيلم أكثر ممن هم داخل صالة

وفي أواخر الخمسينات وبداية الستينات ظهر ما

العرض.

يعرف باسم السينما المتنقلة وهي فكرة بدأتها

السينما والباعة
وكان شارع الزبارة يضج بأصوات الباعة لمختلف بضائع
التسالي والكباب والسجائر والعصائر والنامليت
بوتيله حتى ساعات متأخرة من الليل ،وفي منتصف
األربعينات افتتحت سينما اللؤلؤ قرب مستشفى
النعيم ،وكانت فخمة جدًا كراسيها مخملية
ومكيفة وعند العرض ترفع الستارة تلقائيًا وكانت
تعرض أفالم عربية وحديثة مثل عفريته هانم لفريد
األطرش وسامية جمال ورابحة وست الحسن باأللوان
وأبو زيد الهاللي وفيلم الهاليبو لنعيمة عاكف الذي
أعجب الجمهور وحضر إلى البحرين عدد من الممثلين
أمثال نعيمة عاكف وحسن فايق ،وفيما بعد توالى
افتتاح عدد من دور السينما مثل سينما األهلي التي
إمتازت بعرض األفالم العربية مثل الفيلم العراقي
عليا وعصام وخاتم سليمان لليلى مراد وزكي رستم
وأشهر األفالم كان فيلم عنتر وعبله الذي استمر
عرضه شهورًا وأعيد عرضه أكثر من عشر مرات وكان
جمهور األخوة العمانيين هم األغلبية لمشاهدة
الفيلم الذين يشكلون أكبر كتلة عمالية في البحرين

شركة نفط البحرين ،إذ تقوم الشركة بعرض األفالم
التثقيفية والتربوية في قرى ومدن البحرين مستغلة
وقت ذاك ،ثم افتتحت سينما أوال وأهم األفالم التي
عرضت كان فيلم ظهور اإلسالم لألديب المصري
الدكتور طه حسين ،وكان الظهور األول للممثل
المرحوم أحمد مظهر الذي مثل دور أبوجهل ،ثم
افتتحت سينما البحرين وكانت تقع مكان فندق
الشرق األوسط على شارع الزبارة وأشهر األفالم
كان فيلم جميلة بوحريد ومثلت دورها ماجدة إلى
جانب أحمد مظهر ورشدي أباظه واستمر عرضه
مدة طويلة ثم بنيت سينما الزبارة ،وبعد ذلك اخذت
دور السينما في االنتشار في المنامة والمحرق حتى
بلغ عددها مع بداية الستينات  9أو 10دور من بينها
الوطنية ،األهلي ،اللؤلؤ ،البحرين ،أوال ،المحرق ،هذا،
سينما العوالي واحدة داخل عوالي وأخرى خارج
سورها في حي العمال الهنود من موظفي بابكو.
والسينما التابعة للبحرية البريطانية بالمحرق واخرى
بالجفير وكانت هذه الدور تعرض جميع أنواع األفالم
األميركية والعربية واألوربية والهندية.

مباني األندية أو الباحات العامة.
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الفيلم األول
وكان الزدهار صناعة النفط في البحرين أوائل
الثالثينيات ،زادت فرص العمل في هذا الميدان
مما أدى إلى زيادة توقعات العمال في شركة
نفط البحرين المحدودة (بابكو) لإلستمتاع بأوقات
فراغهم ،في عام  1934بدأت المناقشات بشأن
اقتراح إنشاء دار للسينما وكان الهدف بالطبع
ترفيه موظفي بابكو في أوقات فراغهم ،بيد أنه
قبل أن يتم إنشاء دار للسينماُ ،أثيرت تخوفات بشأن
ما يُعرض ،والتقى الوكيل السياسي بالبحرين،
المقدم بيرسي جوردون لوك مع مستشار
حكومة البحرين ،تشارلز دالريمبل بلجريف ،ليقترح
إنشاء قاعة سينما عامة في المنامة وسينما
للموظفين في معسكر بابكو .عبّر بلجريف عن
قلقه في خطاب مؤرخ  ٩أبريل  ١٩٣٤قائ ً
ال “سوف
تكون الرقابة صارمة حتى إني أشك في إمكانية
كاف من األفالم المناسبة
الحصول على عدد
ٍ
الجديرة بالعرض ،وال أعتقد أنه يمكننا العيش هنا
في معزل عن العالم”.

الشاشات األولى
وبعد عام وفي أبريل  ،١٩٣٥أخبر بلجريف الوكيل
السياسي بأن حكومة البحرين منحت اإلذن
لبابكو بافتتاح دار سينما في ناديها ،ولكن فقط

لعرض األفالم لموظفيهم البريطانيين واألمريكيين،
وتم منح حق الرقابة لحكومة البحرين ،كما أضاف
في خطاب أرسله في مايو “ ١٩٣٦ال أعتقد أن البحرين
متقدمة في الوقت الراهن بما يكفي إلنشاء دار
سينما بها” ،ومع ذلك بقي الطلب على إقامة دار
سينما عام ،حيث تحدث العديد من رجال األعمال
المحليين مع الوكيل السياسي في البحرين المقدم
لوك بشأن افتتاح دار سينما مما أقنعه عن إمكانية
إقامة دار سينما تجارية ،وفي خطاب مؤرخ  ٣يونيو
 ،١٩٣٦طلب الدعم من المقيم السياسي في بوشهر
قائ ً
ال إنه رأى دورًا للسينما في مناطق أخرى من شبه
الجزيرة العربية و”لم ُتسمع أبدًا شكوى ضد األفالم
من الناحية األخالقية أو الدينية” واختتمه بقوله “ال
أعتقد أنه يمكننا العيش هنا في معزل عن العالم،
ورغم اقتناع لوك بهذا المشروع ،إال أن الموقف
وحلت مشكلة
السياسي استلزم نهجًا تجاه الرقابةُ ،
إيجاد إرشادات للرقابة بعد إدخال “دليل مجلس
مراقبي البنغال  ”١٩٣٦الذي أوصت به الحكومة في
الهند في يونيو ُ ،١٩٣٦
وأرسلت نسختان على الفور
من بومباي مما فتح الباب لتأسيس أول شاشة سينما
في البحرين ،واكتمل بناء السينما وبدأت عروضها
في أغسطس  ،١٩٣٨ولكن اقتصرت على البريطانيين
واألمريكيين فقط ،وتعززت الدعوة لسينما مفتوحة
للجميع في البحرين عندما أرسل الوكيل السياسي

شكوى إلى المقيم من السيد س.م.ج بادشاه في
 ٢٩سبتمبر  ١٩٤٦مفادها أن البحرين تنقصه وسيلة
تسلية عامة لألجانب كالهنود مث ً
ال ،واقترح افتتاح
سينما جديدة تعرض األفالم الهندية  -إضافة إلى
العربية  -وبعض األفالم اإلنجليزية أيضًا.

 120كجم أفالم
واستمر نمو الطلب على األفالم لتلبية احتياجات
جميع الجاليات المختلفة في البحرين ،ومن سنة
 ١٩٤٦وما بعدها ،كان يجري عرض األفالم في
قاعات متعددة مثل نادي البحرين والقصر الملكي
في القضيبية والعديد من المدارس والمساكن
الخاصة ،وكان نطاق األفالم المعروضة شاسعًا
جدًا وضم األفالم القصيرة من إنتاج والت ديزني
ستوديوز وأفالم الحرب والكالسيكيات الرائعة
مثل السي إرجعي للبيت ،الزرنيخ والدنتلة القديمة،
صندوق السراتوجا ،وامرأة من شنغهاي ،وفي
الحقيقة ،أصبحت األعمال بالغة األهمية بحلول
 ١٩٤٥حيث منحت هيئة الخطوط الجوية البريطانية
لما وراء البحار لبابكو شهادة أولوية الستيراد ١٢٠
كجم من األفالم  -عن طريق الشحن الجوي -
في االسبوع من كراتشي ،مما قضت على مشكلة
تأخر الشحنات .وبهذا تطور أحد المقترحات
المتواضعة بإنشاء دارين للسينما في البحرين
ليصبح عم ً
ال مربحًا في وقت قصير نسبيًا.
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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 ..

 28شوال  28 – 1359نوفمبير 1940

كلية المنامة
نتيجة امتحان الدخول
قد أجرى إمتحان في يوم  19الجاري بمدرسة
المنامة النتخاب تالميذ يشغلون  33مقعدًا
تقريبا في كليه المنامة الجديدة وقد تقدم لهذا
االمتحان  90تلميذا واجابوا على االسئلة في المواد
التالية :اللغة العربية ،اللغة االنجليزية ،الحساب،
التاريخ ،الجفرافية ،الدين ،وكانت سن هؤالء
التالميذ تتراوح بين الثانية عشرة والعشرين ومع
بعض استثناءات كبار التالميذ لم يؤدوا االمتحان
بصورة مرضية كما قام بذله صغار التالميذ أما
العالمات العليا فقد نالها كل من يوسف أحمد
راشد الزياني ،ويوسف أحمد الشيراوي وكالهما
من مدرسة المحرق ،ونال قاسم أحمد فخرو
من مدرسة المنامة عالمات تامة في االنجليزية
والحساب فقط وهناك عدد من صغار التالميذ
من مدرسة الحد أدوا االمتحان على ما يرام وكان
أفضلهم سالم بن راشد العبسي.

سفير تركي يمر البحرين
أصبح الخليج من الطرق السهلة المريحة للعائدين
من الشرق األقصى وهو يقصدون تركيا أو البنان
وذلك بعد ان اتصل القطار بين البصرة واسطنبول
فقد مر قبل بضعة ايام بالبحرين سعادة (طون
على) سفير تركيا في اليابان إلى بالده ونزل ليلة
واحدة هو وحرمه نيفين على المعتمد البريطاني
وصادف في ذلك اليوم عرض فلم عربي
قصير لمناظر الحرب في البحر األبيض واذ يمر
البحرين فجأه القبطان ار.دي مدير االستعالمات
لمشاهدته وجاء سعادة السفير وزوجته معه.
فتشكرنا الظروف على هذه الفرصة التي عرفتنا
بها شكرنا القبطان ستكاف ان هذا الفلم اعجب
سعادة السفير به.

 29رجب  14 – 1358سمبتمر 1939

أمير عربي في نيورك

أساتذه المدارس الذين
وصلوا البحرين صباح
أمس بالباخرة
هم السيدة الجليلة انصاف حالق مديرة مدرسة
البنات بالمنامة واألستاذ نديم الحالق مدير
المدرسة الخليفية الثانوية بالمنامة واآلنسة
نجاح ،ووصل كذلك األستاذ حسن عساف
واألستاذ بشير أبو غزاله وهما من معلمي
مدرسة الصناعة فنرحب بمقدمهم الميمون
 وال يزال هناك أساتذة بقوا ينتظرون الباخرةفي البصرة ،وهم السيدة وفيقة صواف مديرة
مدرسة البنات بالمحرق والسيدة طبارة واآلنسة
سلوى عانوتي واألستاذ حسني المالح وهما
من أساتذة مدرسة الصنائع وتأخر في سوريا
وفلسطين األستاذ صالح الدين فارس واألستاذ
صبحي الدحلة.

كتب مراسل جريدة العلم المصري نيويورك
إلى جريدته تحت هذا العنوان يقول من ضيوف
نيويورك الذين وفدوا اليها للتنزه في العالم الجديد
ولمشاهدة معرضها الكبير االمير محمد بن عيسى
ال خليفة شقيق سمو حاكم البحرين وقد اجتمعت
بسموه فاذا هو بتنزة عربية سنية ،رجل ربعة القوام
متوسط العمر مهيب الطلعة يتجلى اللطف
ومكارم االخالق في حديثه وفي الحفاوه الوالئية
بضيوفه وال سيما العرب منهم يخاطب محدثيه
برزانه الشيوخ وحماسة الفتيان.
حكم وأمثال مأثوره عن أدباء العرب المتقدمين
منهم والمحدثين ولما ذكرت قضية فلسطين قال
ان أهالي البحرين وهم من العرب االقحاح يشعرون
مع كل قطر عربي ويتألمون لما يناله من ضيم
ويجودون بما في وسعهم لتلطيف ما ينتاب سكانه
من نكبات وظالمات.

 8رجب  24 – 1358اغسطس 1939

مرسح البحرين
يعرض في هذه األسبوع فلم (لهب الحياة هو الفلم الراقي الذي نال الجائزة العالمية في (ونيس) بفرنسا
وفي األسبوع القادم يعرض الفلم الشهير دموع الحب.
بالتعاون مع إدارة المكتبة الوطنية بمركز عيسى الثقافي

 20رمضان  1 - 1361أكتوبر

 21شوال 21- 1359نوفمبر 1940

األمطار في البحرين
توجد مئات العائالت بال مأوى اآلن فقد هدمت
منازلهم اذ غمرتها المياه وقد اقتضت إدارة
موالنا صاحب العظمة الشيخ حمد أن يخصص
قدرا من النقود من المالية الخاصة كما ان
حكومته الجليلة تعين قدرًا آخر يصرف في
التخفيف من كارثة المنكوبين ،وقد بلغنا ان
البيوت المبنية بالجريد والعائدة ملكيتها إلى
الحكومة سينقل منها ما كان واقعا في
األراضي الواطئة إلى أراض مرتفعة.
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مجلس ناصر العريض

9

حذر من اآلثار السلبية لالفراط في الحبوب المنومة
د .رياض سلمان :األرق وزيادة النعاس أبرز اختالالت النوم
قال د .رياض سلمان إن األرق وزيادة النعاس أبرز أنواع اختالالت النوم واالستيقاظ التي
يعاني منها الكثيرين.
وأشار د .سلمان إلى أنه حسب التصنيف العالمي الضطرابات النوم ،تم تعيين ما
يقارب  100اختالل للنوم واالستيقاظ ،وهذه االختالالت تؤدي إلى التقليل في جودة
الحياة والصحة الشخصية ،كما أن بعضها يعرض الصحة العامة للخطر من خالل
تأثيرها على الحوادث المرورية والصناعية وما شاكل ،وبسبب كثرة هذه االختالالت
واالضطرابات في النوم استدعت وجود تخصص فريد ومستقل بذاته ،يقوم من
خالله الطبيب المختص بالقيام بالتشخيص الالزم والفحوصات الضرورية للوصول إلى
التشخيص ومن ثم تحديد نوعية العالج.
وأضح د .سلمان أنه ال يسع الوقت لتغطية جميع أنواع االختالالت في النوم ولكن
سنقوم بالتركيز على نوعين مهمين من أنواع اضطرابات النوم ،النوع األول هو
ً
عادة معظم الناس وهي
مشكلة األرق وهي مشكلة شائعة جدًا ويشتكي منها
إحدى أهم اضطرابات النوم ،وتكاد تكون المشكلة األبرز من ناحية عرضها على
األطباء المختصين ،أما بالنسبة للعالج فقد يعتمد على المشكلة الموجودة والتي قد
تكون عضوية أو نفسية أو جسدية أو سلوكية ،فيجب اللجوء لحل تلك المشكلة.
وحول النوع الثاني ،قال د .سلمان ال يقل أهمية عن مشكلة األرق وتنتج عنها مشاكل
أخرى متشعبة ،وهي مشكلة زيادة النعاس أثناء النهار ،وما أقصد به ليس زيادة النعاس
بسبب نمط سلوكي معين كالسهر لي ً
ال أو قلة النوم حيث أنها أسباب طبيعية لزيادة
النعاس ،وإنما القصد هو الخلل الناتج عن مشكلة عضوية في الجسم كالشخير على

سبيل المثال ،فالكثير من الناس بنسبة  % 40 – 30قد يعانون من مشكلة الشخير والناتجة
عن زيادة الوزن ،وقد تكون هذه المشاكل عالمة لوجود مشكلة أخرى وهي انقطاع
النفس أثناء النوم واختناقات ليلية.
وأضاف د .سلمان أنه من المشاكل العضوية األخرى النوم القهري ،وهو مرض يصيب
الجهاز العصبي وقد يرافق المريض طوال حياته إذا لم يتم تشخيصه ،وهو أن ينام
الشخص في أي وقت من غير أية مقدمات في أي مكان ،وتحدث هذه المشكلة نتيجة
لألعصاب ،ولها أثر بالغ على المريض نفسه ،ومن أعراض هذا المرض الشلل المفاجئ
أثناء اليقظة وقد يكون إما بشكل جزئي أو كلي ،والهلوسة التي قد تسبق النوم وهي
ً
عادة عند بداية النوم ومن الصعب على الشخص أن
عبارة عن أحالم قريبة للواقع تحدث
يفرقها عن الواقع  -أحالم اليقظة  ،-وأيضًا من المشاكل العضوية الحركة الالإرادية
في أطراف األرجل أثناء النوم والتي تسبب انقطاع في النوم ويؤدي إلى اضطرابات في
النوم مما يسبب زيادة في النعاس أثناء النهار.
وأفاد د .سلمان أما بالنسبة للعالج فقد يكون سلوكي وذلك باالنتظام في مواعيد النوم
واالستيقاظ بحيث تتوافق مع دورة الضوء والظالم ،ويتم تشخيص وعالج كل حالة من
الحاالت المذكورة عن طريق طبيب مختص يبحث الحالة المرضية والتاريخ المرضي ويقرر
نوعية الفحص الالزم للوصول إلى التشخيص ومن ثم يباشر في العالج الالزم.
ولفت د .سلمان إلى أنه كنصيحة عامة لعالج حاالت اضطرابات النوم هو تجنب استخدام
الحبوب المنومة أو عدم اإلفراط في استخدامها ألن لها آثار سلبية قصيرة وبعيد المدى.

ﻣﺠﺎﻧﺎً
ﻣﺠﺎﻧﺎً
ﻣﺠﺎﻧﺎً
ﻣﺠﺎﻧﺎً

اﻟﺘــــﺄﻣــــــﻴﻦ
اﻟﺘــــﺴﺠﻴـﻞ
ﺿﻤﺎن  ٥ﺳﻨﻮات
ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪد اﻟﻜﻴﻠﻮﻣﺘﺮات

ﺻﻴﺎﻧﺔ ﻟﻤﺪة ﻋﺎم

ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة
ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻖ

ﺟﺮاﻧﺪ ﭬﻴﺘﺎرا

د.ب ٧٢٥٠

ﺳﻴﻠريﻳﻮ

د.ب٣٤٥٠

دﻳﺰاﻳﺮ
د.ب

٤٥٠٠

ﺳﻮﻓﺖ
د.ب

٤٤٠٠

ﺳﻴﺎز

د.ب٤٨٥٠

ﺗﻠﻴﻔﻮن )اﻟﺨﻤﻴﺲ( ) - ١٧٢٥٢٦٠٢ :ﺳﺘﺮة(١٧٧٠٧٠٧٠ :
ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ٣٩٧١٨٠٤٩ - ٣٩٨٢١٣٠٨١ - ٦٦٣٣١٩٨٢ :
ﺑﺮﻳﺪ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻲautomotive@jalal.com :
أوﻗﺎت اﻟﺪوام ﻓﻲ ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن:
ﻣﺴﺎء
ﻣﺴﺎء إﻟﻰ ١٠:٣٠
ﻣﻦ  ٨ﺻﺒﺎﺣ ًﺎ إﻟﻰ  ٢ﻇﻬﺮ ًا وﻣﻦ ٨:٣٠
ً
ً

إس إﻛﺲ ﻓﻮر
د.ب

٥٢٠٠

أرﺗﻴﺠﺎ

د.ب٤٩٩٥

ﺗﻮاﺻﻞ ﻣﻌﻨﺎ
Suzuki,Bahrain
@BahrainSuzuki
Suzuki_Bahrain
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ذكريات من �أيـام زمان

ر�ش املبيدات ملكافحة البعو�ض يف عام 1953م

املغفور له �صاحب العظمة ال�شيخ �سلمان بن حمد �آل خليفة حاكم
البحرين يف �إحدى املنا�سبات الوطنية يف اخلم�سينيات

نقل املياه عام 1934م

م�سجد املنارتني “اخلمي�س” يف اخلم�سينيات
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بيت �سكرن رئي�س �شركة نفط البحرين بابكو قبل ازالته يف عام 1937م

ال�شارع امل�ؤدي �إىل مدينة املحرق ويرى مركز ال�شرطة يف ال�ستينيات

مركز �شرطة الق�ضيبية يف الأربعينيات

�أفراد �شرطة املرور على �سيارة تابعة لإدارة املرور

بابكو تهنئكم بحلول الشهر الفضيل
وكل عام وأنتم بخير

م�ضجد �لفا�ضل يعترب من �أقدم �جلو�مع يف �لبحرين �إذ مت بنا�ؤه منذ �أكرث
من  200عام� ،يقع يف حي (فريج) �لفا�ضل ب�ضارع �لتجار� .قد بني يف بادئ
�لأمر من �ضعف �لنخيل ثم �لطني ثم �حلجارة كما ُجدد عدة مر�ت �إىل �أن
��ضل �إىل ��ضعه �حلايل� .يتميز جامع �لفا�ضل حاليا بجمال معماري مميز،
�إذ يجمع بني عدة طرز معمارية �إ�ضالمية يف زخرفته – 1954

www.bapco.net

6/18/15 8:49 AM

Advert (24.5cm X 32cm).indd 1

