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أكدت لـ “رمضانيات” السعي لتعزيز مكانتها خليجي ًا وعربي ًا ودولي ًا

أحالم جناحي“ :سيدات األعمال البحرينية”
أول جمعية اقتصادية للمرأة في الخليج

أكدت رئيسة جمعية سيدات األعمال البحرينية أحالم جناحي أن اإلنجازات التي حققتها المرأة البحرينية ومشاركتها
الفاعلة في القطاعات االقتصادية كافة ساهمت في إبراز الوجه الحضاري لمملكة البحرين وتعزيز مكانتها على
المستويين اإلقليمي والعالمي .وأشارت جناحي في حوار خاص وحصري لـ “رمضانيات” إلى أن المرأة الخليجية والمرأة
البحرينية على وجه الخصوص مثابرة و“دؤوبة” وتسعى إلثبات نفسها بشتى الطرق .ونوهت إلى أنه لم تعد المرأة
تعتمد على الرجل ماديًا بحسب العادات والتقاليد ،فالمرأة البحرينية حاضرة اليوم على الساحة االقتصادية وقد نما
حضورها بشكل كبير خالل العقود األخيرة .هي ربة العمل ،ال شريكة للعائلة أو الزوج ،وتؤسس شركاتها الخاصة .ولفتت
إلى أن سيدات األعمال البحرينيات اجتزن خطوات واسعة خالل السنوات العشر األخيرة ،حيث ارتفع عدد العضوات في
مجالس إدارة الشركات البحرينية المساهمة ( 372شركة صناعة وتجارية وخدمية في القطاعين العام والخاص) ارتفع
من  7عضوات قبل أربع سنوات إلى أكثر من  30عضوًا حاليًا .وقالت إن تلك األرقام تعد دليل دامغ على مدى التطور
الكبير على صعيد إدماج المرأة البحرينية في شتى المجاالت ومنها مجال األعمال ،وإلغاء أي شكل من أشكال التمييز
ضدها“...رمضانيات” تنفرد بنشر الحوار الحصري والخاص مع رئيسة جمعية سيدات األعمال البحرينية أحالم جناحي ...

ذات قيمة غذائية عالية

المكاديميا  ..صفوة المكسرات

المجالس الرمضانية

ذكريات من أيام زمان

المكاديميا أحد أنواع المكسرات التي تعد الطعام
األساسي لسكان أستراليا وهاواي ،كما تعرف في
بقية أرجاء العالم ،وتنمو المكاديميا خضراء على
أشجارها التي ال تنمو إال في ظروف خاصة وفي

تربة بركانية ،كما في البرازيل واندونيسيا واستراليا
وكينيا ونيوزيالندا وجنوب أفريقيا ،وتكون قشرة قوية
جدًا صعبة الكسر حول الجزء المأكول في المكاديميا
لذلك فهي باهظة الثمن ،إضافة إلى ندرتها نظرًا
للظروف الخاصة التي تحتاج نموها ،والمشكلة األكبر
أنها تفسد بسرعة ،لذلك فهي تحتاج إلى ظروف خاصة
لكي يتم حفظها ،ولكنها بال شك أحد المكسرات
ذات القيمة الغذائية العالية جدًا ،وشجرة المكاديميا
من األشجار المعمرة ،والتي يصل طولها إلى  15متر،
وتثمر عندما يكون عمرها  7سنوات ،وهناك  7أنواع من
المكاديميا ،ولكن نوعين فقط هما القابلين لألكل،
وهما ما يتم زراعتهما حول العالم ،ومن المفضل
تناول المكاديميا كغيرها من المكسرات كما هي
دون أن تمر بعملية تحميص ،إذ أن فوائدها أكثر بكثير
وهي نيئة ،كما ويستعمل زيت المكاديميا في صناعة
مواد التجميل وإعداد الكريمات الن المكاديميا تشبه
بتركيبتها جلد اإلنسان“ ..رمضانيات” تكشف عن أسرار
المكاديميا العالجية والغذائية ...
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مصدر الطاقة والفيتامينات

المكاديميا  ..تسلية وعالج وغذاء
المكاديميا جنس نباتي من النباتات المزهرة من فصيلة البروطية ،وهو من المكسرات
الغنية بالمواد الغذائية ومخفض الكوليسترول الدم ،ومصدرا مهما للطاقة
والفيتامينات ومضادات األكسدة ،وشجرة المكاديميا شجرة دائمة الخضرة ال تتساقط
أوراقها ،فهي خضراء على مدار السنة ،ويمكن أن ترتفع لتصل إلى ما يقارب العشرة
أمتار ،لذلك من المفضل تقليمها للحفاظ على شكلها وأرتفاعها مناسبا لالستفادة من
ثمارها ،وأصل شجرة المكاديميا هو شمال شرق استراليا ،وجوز المكاديميا يعتبر من أنواع
الجوز المتطور بالعالم ،وله قشرة خشبية بنية اللون قاسية جدا ،وتحتاج إلى كسارة
جوز لتتمكن من كسرها وتقشيرها ،وهذه القشرة تغلف الحبة الكروية البيضاء اللون
والتي تتمتع بطعمها اللذيذ المذاق“ ...رمضانيات” تلقي الضوء على حبوب المكاديميا
وشجرتها وفوائد زيتها وتناولها لإلنسان ..

تتناولها وتساهم في تقليل الوزن ،كما أن األلياف
مهمة في تحسين عملية األيض والحفاز على صحة
الجهاز الهضمي واألمعاء،وتحتوي المكاديميا أيضا
على كمية مناسبة من النحاس ،وهو أحد المعادن
التي يستخدمها المخ في تكوين الخاليا العصبية
لنقل اإلشارات بين أعضاء الجسم بكفاءة.

مكافحة السرطان
وعلى صعيد مكافحة أمراض السرطان ،فتحتوي
المكاديميا على كمية كبيرة من الفالفونويد ،وهو
أحد مضادات األكسدة والذي لديه قدرة كبيرة على
وقاية الخاليا من التلف وحمياتها من السموم،
كما يقي من بعض أنواع السرطن كسرطان الرة
والبروستاتة والمعدة.

زيت المكاديميا

الشكل والطعم

الجهاز المناعي

وتشبه حبة المكاديميا حبوب البندق من ناحية
الشكل ،لكن حبة المكاديميا أكبر حجما وألذ طعما
من البندق ،كما وإن المكاديميا أكثر غزارة باحتوائها
على الزيوت وعلى السعيرات الحرارية ،وهذه الزيوت
التي تحتوي عليها المكاديميا تساعد على صحة
الشرايين بالجسم ،وذلك ألن هذه الزيوت لها قوة في
العمل على تخفيض مستوى الكولسترول السيئ
إذا أخذت المكاديميا لفترة تتراوح بين الشهر والشهر
والنصف ،ورغم قوة هذه الزيوت في وقدرتها على
تخفيض مستوى الكولسترول ،إال أنها غير قادرة
على تخفيف الوزن بالجسم بسبب غناها بالزيوت
والسعيرات الحرارية العالية.

وتحتوي كذلك المكاديميا على األحماض األمينية
الضرورية للجسم ،والتي تلعب دورًا كبيرًا في تكوين
العضالت والوقاية من إلتهابها والذي يساعد أيضًا
على تطوير البالزما في الدم ،ونظرا لما تعتبره
الكربوهيدرات من كونها المادة التي تستطيع أن
تمدك بالطاقة لليام بأعمالك اليومية ،فتحتوي
مكاديميا على الكربوهيدرت في شكلها البسيط
بحيث ال تصطدم مع نسبة السكر في الدم ،ولذلك
تعد المكاديميا مصدر جيد للسكر والسكروز
وسكر الفواكه والجلوكوز والمالتوز ،كذلك تحتوي
المكاميديا على الفيتامينات والمعادن كالبوتاسيوم
والفوسفور والماغنيسيوم والكالسيوم ،وكل ما سبق
له قدرة كبيرة على تحسين الصحة العامة وتقوية
العظام واألسنان وحفظ إتزال السوائل داخل الجسم
وتقوية الجهاز المناعي ،كما أنها تعنى بصحة البشرة
والشعر وقوة الجهاز العصبي.

صحة القلب
وتحتوي المكاديميا على  %84من الدهون غير المشبعة
األحادية ،و %3.5من الدهون غير المشبعة من نوع بولي
و %12.5من أحماض الدهون المشبعة ،وهو ما يشير إلى
أن المكاديميا لها القدرة على إمداد الجسم بالدهون
الالزمة لحفظ التوازن بين أحماض األوميجا  3واألوميجا
 6داخل الجسم ،كما أنها تزيد من إنتاج الجسم
للبروتين الدهني الالزم لصحة القلب بحيث تقلل من
أخطار أمراض القلب والصحة العقلية.

تقليل الوزن
وفي السياق نفسه ،تحتوي المكاديميا على كمية
كبيرة من األلياف والتي تساعد على إعطائك اإلحساس
بالشبع وتقلل من شهيتك للطعام مما يساعدك
على التحكم بشكل أفضل في كمية األطعمة التي

وزيت جوز المكاديميا أفضل زيوت المكسرات على
اإلطالق ،ويُطلق عليه اسم زيت الصفوة ،ويحتوي على
قدر هائل من مضادات األكسدة ،وعلى حوالي  %80من
األحماض الدهنية األحادية غير المشبعة ،التي تجعل
البشرة ناعمة كالحرير ،يعد اختيارًا مثاليًا لالستخدام
أثناء فترة النهار ،حيث تمتصه البشرة بالكامل ،ويتميز
زيت المكاديميا باحتوائه على أعلى نسبة من حمض
البالميتويوليك وهو من أقوى مضادات األكسدة التي
تقي البشرة زحف التجاعيد وسائر عالمات التقدم في
العمر ،وهو مجدد لخاليا البشرة ويؤكد العلماء أن زيت
المكاديميا هو األكثر شبهًا لتكوين وطبيعة اإلفرازات
الدهنية ،التي تفرزها البشرة على نحو طبيعي ،ومن
هنا يسهل على الزيت اختراق مسامات البشرة وهو
مثالي للبشرة المتقدمة في العمل والبشرة الجافة
والحساسة وعن إضافته للوشن المرطب للبشرة،
يمنح زيت المكاديميا اللوشن قوام المستحلب
ويجعل البشرة تمتصه بسهولة دون أن يسد المسام،
ويمكنك استعمال الزيت لتنظيف البشرة الدهنية،
إذ يعمل على تفتيت الرواسب الدهنية والسموم
المتراكمة على سطح البشرة وأسفلها قلي ً
ال ،ويمد
األنسجة بعناصر مغذية قادرة على الترطيب العميق.

محاذير المكاديميا
ورغم أن المكاديميا مليئة بالفوائد الصحية ،وهناك
البعض الذي يتخذها عالجًا له ،ولكن هناك تحذيرات
من أنها قد تسبب الحساسية في بعض األوقات،
لذلك من المفضل أال يتم تناولها لمن يعاني من
الحساسية ،كما أن اإلكثار من تناولها يؤدي إلى
اإلمساك أو اإلسهال حسب الطبيعة الجسدية لدى
األشخاص ،وإن كنت تحاول أن تفقد بعض الوزن ال
تتناول الكثير منها ،فرغم انها تحتوي على الكثير من
األلياف إال أنه تحتوي أيضًا على الكثير من الدهون.
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أشادت بدعم األميرة سبيكة المتواصل لكافة أنشطة جمعية “سيدات األعمال”

أحالم جناحي :المرأة البحرينية “مثابرة ودؤوبة”
وحققت انجازات محلية وعالمية

انجازات عديدة

أكدت رئيسة جمعية سيدات األعمال البحرينية أحالم جناحي دعم صاحبة السمو الملكي
األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة
عاهل البالد المفدى رئيسة المجلس األعلى للمرأة المتواصل لجمعية سيدات األعمال
البحرينية وحرصها الدائم على دعم المرأة البحرينية في مختلف المحافل .وأشارت في حوار
خاص وحصري لـ “رمضانيات” إلى أن سيدات األعمال بالجمعية يلعبن دورا رئيسيا في تمكين
المرأة في البحرين ،ويتواصل عملهن لتحقيق هذا الهدف .وأعربت عن شكرها لعضوات
الجمعية وعضوات مجلس اإلدارة ،لمواصلتهن العمل معا لدعمهن العمل المشترك ،والذي
يصب في التوسع بالمشروعات التجارية ،من أجل خدمة المجتمع ،واظهار الوجه الحقيقي
للمجتمع البحريني ودور المرأة البارز فيه .ولفتت إلى أن الجمعية بصدد إقامة مجلس شهري
بعد عطلة الصيف ،ليتم من خالله مناقشة شتى المواضيع االقتصادية ،والقضايا الساخنة
التي تهم الوطن والمواطن “ ...رمضانيات” تنفرد بنشر الحوار الحصري والخاص مع رئيسة
جمعية سيدات األعمال البحرينية أحالم جناحي  ...وفيما يلي تفاصيل الحوار ...
في البداية ،ألقت رئيسة جمعية سيدات األعمال
البحرينية أحالم جناحي الضوء على فكرة تأسيس
وانطالق الجمعية ،قائلة “أشهرت جمعية سيدات
األعمال البحرينية في  23مايو  ،2000بعد ان أسستها
عدد من  16سيدة اعمال بحرينية ،وتلبية لفكرة دعت
اليها الشيخة لولوة بنت محمد آل خليفة رئيسة
جمعية رعاية الطفل واالمومة ،وترأست مجلس
اإلدارة في دور انعقاده االول السيدة فاطمة حسن
جواد 2000م2002-م ،وثم في دور االنعقاد الثاني
السيدة أفنان راشد الزياني 2002م2004-م ،والثالث
رحمها اهلل السيدة ليلى عبداهلل فخرو 2004م2005-م
والشيخة عايشة بنت علي آل خليفة 2005م2006-م،
والرابع حتى السادس لثالث دورات متتالية السيدة
منى يوسف المؤيد 2006م2012-م ،وانتخبت رئيسة
لمجلس اإلدارة السابع  ،2014 -2012والحالي ،2016 – 2014
وقد تشكلت لجان دائمة متخصصة لتحقيق اهداف
الجمعية ،وهي  :لجنة المعارض التجارية برئاسة فريال
ناس ،واللجنة الثقافية برئاسة د ابتسام الدالل ،ولجنة

التنسيق والمتابعة برئاسة أفنان الزياني ،واللجنة
االجتماعية برئاسة فيكي معوض ،ولجنة بوابة
المرأة برئاسة وحيدة الدوي ،ولجنة العالقات العامة
واالعالم برئاسة فتحية العوضي ،ولجنة الرائدات
الشابات برئاسة بتول داداباي.

وفيما يتعلق بأبرز انجازات الجمعية طيلة الفترة
الماضية ،قالت جناحي أن لجمعية سيدات األعمال
البحرينية انجازات عديدة تتضمن استحداث مهنة
سيدة أعمال في البطاقات السكانية بدال من إدراجها
تحت مسمى رجل اعمال ،باإلضافة إلى أن الجمعية
أصبحت عضو مؤسس في شبكة سيدات األعمال
المينا في  10دول منذ عام  ،2010مشيرة إلى أن الجمعية
أصبحت تشارك في المحافل الدولية والزيارات
الرسمية ،الفتة إلى أن مشروع البوابة االلكترونية بهدف
إنشاء مجتمع إلكتروني يخاطب المرأة البحرينية
في مجال األعمال في منطقة الخليج العربي أوال
والمنطقة العربية ثانيا ،إضافة لمشاركة عضوات
الجمعية في المؤتمرات الخارجية إلبراز دور المرأة
البحرينية في القطاع الخاص خارج البحرين ،وتعزيز
دور جمعية سيدات األعمال مع الجهات الرسمية في
مملكة البحرين ،وذلك عن طريق التواصل المباشر
مع المعنيين في المملكة ،موضحة وصول سيدات
األعمال إلى مجالس اإلدارة حيث تم تعيين السيدة
خلود القطان عضو مجلس إدارة أكاديمية الخليج
كما تم تعيين السيدة ديما الحداد عضو في مجلس
إدارة مطار البحرين.

 6000زائر
وحول أبرز المشروعات التي تعمل عليها الجمعية
حاليا ،كشفت جناحي لـ”رمضانيات” أنه تحت رعاية
صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم
آل خليفة قرينة ملك مملكة البحرين رئيسة المجلس
األعلى للمرأة ،تنظم جمعية سيدات األعمال من خالل
لجنة المعارض التجارية معرض تبادل األعمال خالل
الفترة من  28و 29و 30مارس  2016بمشاركة نخبة من
المسؤولين الحكوميين واألكاديميين وقادة األعمال
في شتى قطاعات الصناعة واالقتصاد والمعاهد
المالية الرئيسية وجامعات االقتصاد واألعمال ومراكز
تدريب األعمال ،مشيرة إلى أن المعرض سيستقطب
نحو  6000زائر وسيتضمن الكثير من الفعاليات
المصاحبة منها ورش العمل والمحاضرات ،وأن
مملكة البحرين تعتبر من أوائل الدول بالمنطقة التي
أولت اهتمامًا بتقدير نجاحات وإسهامات المرأة سيدة
األعمال ،موضحة أنه سيشارك في الفعالية  200عارضة
من سيدات األعمال وبحضور  500مشارك من رائدات
األعمال من البحرين ودول الخليج والوطن العربي
ودول شرق آسيا والعالم ،كما سيوفر المعرض
من خالل احتضانه المحاضرات و 6من ورش العملالمتخصصة أرضية مناسبة الستعراض المنتجات
والخدمات التي يوفرها المشاركون العالميون بما
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يرضي ويتناسب مع متطلبات األسواق المختلفة،
موضحة أن المعرض الرائد سيشكل فرصة سانحة
أمام سيدات األعمال لالطالع على تجارب اآلخرين
وتبادل الخبرات والتعرف على قصص نجاح نظيراتهن
بالدول األخرى ومناقشة التحديات التي تواجههن
باإلضافة إلى اتمام شراكات تجارية وتعاون اقتصادي
وعقد صفقات بينهن ،وأن المداوالت والنقاشات خالل
أيام المعرض ستسهم في انعاش حركة المبادالت
وستعزز من فرص االستثمار في السوق المحلية بما
يخدم االقتصاد المحلي ولتأكيد قدرة البحرين على
المنافسة العالمية.

عالقات اقتصادية
وفي ردها على سؤال لـ “رمضانيات” حول أبرز أهداف
الجمعية ،قالت جناحي أن للجمعية جملة من
األهداف من بينها :تنمية وتعزيز العالقات االقتصادية
بين سيدات األعمال في البحرين ،وتعزيز وتقوية دور
المرأة في كافة األنشطة التجارية ومساندتها في
جميع المجاالت ،والعمل على إبراز ومشاركة المرأة
في مجالس االدارة وغرفة التجارة والبنوك والشركات
االستثمارية ،ومشاركة المرأة في المؤتمرات والعمل
على التعاون والتبادل االقتصادي مع الدول االخرى
الخليجية والعربية والعالمية ،وزيادة عدد عضوات
الجمعية.

بوابة المرأة
وفيما يتعلق بأهم المشروعات التي عملت عليها
الجمعية ،أشارت جناحي إلى أن مشاريع الجمعية
مشروع بوابة المرأة وهو مشروع غير ربحي حاليا تحت
الصيانة للتطوير والتغير تم إطالقه على اإلنترنت
ويهدف إلى إنشاء مجتمع إلكتروني نسائي يخاطب
المرأة البحرينية أو ً
ال ،والعربية ثانيًا ،ويعكس آراء
هذه المرأة ،ويروج لمشروعاتها ،إجتماعية كانت أم
مهنية ويتحدث عن انجازاتها ويقدم لها المعلومات
والخدمات التي من شأنها ان ترقى بأدائها وتسهل
أمور حياتها ،وحازت البوابة على ثقة ودعم صاحبة
السمو الملكي الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل
خليفة حفظها اهلل ورعاها مما كان له بالغ االثر في
استمرارها .بدأ الموقع بث محتواه باللغتين العربية
واالنجليزية ثم تمت اضافة اللغة الفرنسية في يناير
 ،2008ونجح المشروع في حصد العديد من الجوائز
( )e--Inclusionالوطنية والعربية والدولية في مجال
محتواه اإللكتروني ،الفتة إلى شبكة سيدات األعمال
المينا التي تأسست  2010في مملكة البحرين والجمعية
عضو تمثل مملكة البحرين مع  9دول عربية أخرى
وهم األردن ،اإلمارات العربية المتحدة ،المغرب ،تونس،
لبنان ،قطر ،الجزائر مصر فلسطين ومملكة البحرين
ترأس الشبكة ،موضحة أنه تم توقيع بروتوكول
تعاون بين جمعية سيدات األعمال البحرينية ومنظمة
األمم المتحدة للتنمية الصناعية  UNIDOلتبني ودعم
النموذج البحريني لرواد األعمال في سبتمبر 2003م
وحتى اليوم التعاون مستمر ونشكر الدكتور هاشم
حسين على عطاءه الدائم .وتم اختيار  4سفيرات

بحرينيات لراواد األعمال في ڤينا في مركز األمم
المتحدة في نوفمبر  2011من ضمن  52دولة وبحضور
 37من كبار الشخصيات ووزراء الصناعة ،حيث أنني
أتشرف أن أكون سفيرة لبلدي لريادة االعمال ،وأن
هدى جناحي أيضًا هي من السفيرات تمثل النموج
البحريني في عالم األعمال في العالم وهي عضوة
في جمعية سيدات األعمال البحرينية.

لجان وطنية
وحول مشاركات الجمعية تحقيقا لهدف إشراك
المرأة في صنع القرار ،قالت جناحي أن الجمعية
شاركت في هذا الصدد في الكثير من اللجان
الوطنية ،من بينها :اللجنة العليا للمؤسسات الصغيرة
والمتوسطة وهي تحت مظلة وزارة الصناعة والتجارة
وفريق دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وهو
تحت مظلة بنك البحرين للتنمية واللجنة المشتركة
مع مجلس النواب واللجنة المشتركة مع المجلس
االعلى للمرأة .كما كان لعدد من عضوات الجمعية
مساهمة في لجان األسر المنتجة ولجنة االحوال
الشخصية ،كما شاركت بعض العضوات وحتى اآلن
في لجان دائمة وقطاعية في غرفة تجارة وصناعة
البحرين ولجان أخرى مثل لجنة تجارة التجزأة والسوق
القديم ،ولجنة الصناعة ،ولجنة التجار اآلسيويين
ولجنة الشأن العام ،ولجنة المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة ولجنة االغذية.

رؤية مستقبلية
وحول الرؤية المستقبلية للجمعية في ذكرى مرور
 15عاما على تأسيسها ،قالت جناحي إنه وبعد مرور
 15سنة من العطاء والتميز والعمل الجاد والطموح
الالمحدود تهدف جمعية األعمال اليوم ممثلة
بمجلس إدارتها الجديد وعضواتها المتميزات إلى
المضي قدما وبذل الغالي والنفيس واإلستمرار في
العمل البناء لتحقيق كل ما تصبو اليه عضوات الجمعية
من التقدم والتطور والوصول إلى العالمية في العمل
االقتصادي واإلجتماعي والثقافي والتطوعي ورفعة
شأن المراة البحرينية التي استطاعت بدعم ال متناهي
من القيادة الحكيمة ومن صاحبة السمو الملكي
األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة حفظها اهلل
ورعاها من اإلستمرار والمثابرة وستثبت سيد األعمال
البحرينية للعالم أنها ستنافس مثيالتها في العالم،
وانتهز هذة الفرصة لشكر الرعاة وكل من ساهم في
انجاح فعاليات الجمعية النجاز أهداف الجمعية وأنني
اتشرف وادعو سيدات األعمال البحرينية لالنضمام
للجمعية وكما اشكر الرئيسات السابقات لجهودهم
وعطاءهم الالمحدود للجمعية من خالل تراسهم
للجمعية منذ تأسيسها وأيضًا الشكر لسيدات الالتي
أسسن الجمعية ولكل مجلس عضوات مجلس
اإلدارة منذ التأسيس وحتى اليوم وال ننسى جميع
العضوات الالتي بذلن جهودهن في سبيل تطور
ونجاح الجمعية.

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

الجمعة  30ربيع الثاني  17 – 1372يناير 53
كتبو لنا

اذ كان الوخز يؤلم فأن هناك اشياء اشد ايالما
من الوخز
• ما أتعس الذي اسعده الحظ وحصل على بيت
للسكنى قرب مدرسة الصناعه  ....في النهار ....
قرقعه مكائن المعمل.
وفي اليل  ...موسيقى صامته على (مكسرة
الحجاره) من تأليف وتلحين هولوى اخوان.
• إياكم وانتقاد حوادث المرور ونظام السير.
زوروا مكتب قلم المرور بطاوالته المبعثرة ذات
الخرق الباليه و ....واألصوات المزعجة .شاهدوا
ذلك ثم قولوا من (من هنا نبدأ)

شارع الكورنيش
نحن اآلن في شارع الكورنيش وعلى جانبي هذا
القسم ،الذي نقف فيه من الشارع  ..تقع المتاجر
الكبيرة والفنادق  ..والمطاعم  ..وعلى جانبي هذا
القسم من الشارع أيضًا تقف مجموعة من السيارات
العمومية الفخمة  ..والسيارات كثيرة – كما ترى – في
البحرين والحمد اهلل  ..ورخيصة الثمن أيضًا وكذلك
البنزين رخيص جدًا فما بال السواق إذا يتشددون في
األجرة  ..ويفرضون إرادتهم على الجمهور؟ ولماذا
إختفى الكتيب الصغير الذي وضعته أمانة العاصمة.
والذي يحوى أجرة السيارات لكل مسافة تقطعها ..

داخل العاصمة وخارجها؟
أرجو أن يعاد النظر في هذا الموضوع  ..وأن تتخذ
من اإلجراءات الرادعة ما يجعل السواق وأصحاب
السيارات العمومية يقفون عند حدهم ..
حفظا لكرامة البالد  ..واشفاقا بجيوب العباد ..
سيدي القارئ العزيز  ...إلى أن يحين موعد الجولة
الثانية أرجو لك حياة هانئة هادئة  ..فإلى اللقاء ..
وكل أسبوع وأنت بخير ...

• كنت اعبر الطريق حين رايت احد الشرطه
يطارد صبيًا قيل لي بانه سرق فرخه سالبه في
الطريق.....
وعجبت  !!..أين هذا الشرطي عن أولئك اللصوص
الكبار وهم يسرقون في وضح النهار!!..
• من ضمن شروط العمل في بابكو إنه إذا
غاب أحد موظفيها عن العمل يومًا من أيام
االسبوع فان الجمعة التي تقع في اسبوع ذلك
اليوم ال تحسب له ...جميل  ...وأي شيء أجمل
من أن تمرض يوما لتكون كانك مرضت يومان؟
قل لي بعد ذلك :أال يصيبك الصداع والدوار وأنت
تقرأ إعالنات هذه الشركة في جريدة.

يحز في نفسي أن أرى مسجد الجامع الكبير في
المحرق والذي يعتبر ثاني مسجد في عروس
الخليج من حيث فخامة العمران غير مزود بالمراوح
الكهربائية مما يجعل المصلين أثناء وجودهم
فيه (يسبحون في عرقهم) كما يقولون
ويمجرد ان تنتهى الصالة ترى المصلين يتزاحمون
ويتسابقون للخروج وذلك من شده الحرارة التي
يالقونها داخل المسجد.
هناك مسالة فيضان البحر في منطقة القضيبية
المحاذية لسيف البر فقد طغت المياه على ما
بالتعاون مع إدارة المكتبة الوطنية بمركز عيسى الثقافي

يقارب األربعمائة بيت وكان عمق الماء مترًا واحدًا
تقريبا وخسر السكان هناك على أثر الفيضان كثيرًا من
أثاثهم وفرشهم فهل لى أن أرجوكم أن تالحظوا
هذه المساله الهامة؟ أظن إن لى بعض الحق ولهذا
أرجوكم أن تهتموا بحالة هؤالء المنكوبين خصوصًا
وقد ظهر تأثير الصحافة بفضل كتاباتهم في أكثر
من موقف فها هي بابكو بعد حملتكم قد حسنت
معاملتها نوعا وها هي الحكومة تدرس قانون
التقاعد للموظفين وأشياء أخرى وها هي المشاريع
الضخمة تدرس ليتم تنفيذها في القريب العاجل إن
شاء اهلل وما ذلك أال لما قمتم به من مهمة شاقة
وتعب متواصل في سبيل رفع مستوى أمتكم سدد
اهلل خطاكم ونفع البالد بكم( .القافلة – الجمعة 25
ذي الحجة  – 1372الموافق  4سبتمبر سنة .)1953

• منظر الناس وقوف يريدون العبور إلى المحرق
من المنامه وبالعكس بعد الساعة التاسعة
مساء أو العاشرة صباحًا ولكن أين الباصات؟
• منظر الدعاية لليهود المحليين على شاشة
كل السينمات بكل بساطة ونحن نحث على
مقاطعتهم.
• منظر األندية خالية من األعضاء وحضراتهم
في القهاوي ودور السينما.
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مجلس عادل العسومي

مجلس السيد سلمان الماجد
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Model No: O 834 H2SN & H2SB
Men’s Collection

Tel : +973 1616 666 | +973 1616 0060

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.
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أيـام زمان
من ��أيـام
ذكريات من
ذكريات
زمان

• أنشأ نادي البحرين للسيارات عام 1952م

• أول وفد تجاري من المملكة العربية السعودية عام 1934م
• تأسس اتحاد البحرين أللعاب القوى عام 1974م
• إنشاء لجنة فحص اللؤلؤ في البحرين عام 1957م
• بنيت أول عيادة في مدينة الحد عام 1945م

املغفور له �سمو الأمري الراحل ال�شيخ عي�سى بن �سلمان �آل خليفة برفقة
�صاحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان �آل خليفة مع امل�ست�شار
وزوجته وعبداهلل كانو ،لدى زيارتهم �إىل وا�شنطن يف اخلم�سينيات

�شارع احلكومة يف ال�ستينيات

ر�ش املبيدات يف البيوت ملكافحة املالريا يف منت�صف الأربعينيات

�سينما الق�صيبي �أو اللولو يف اخلم�سينيات
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�إحدى �سواحل املنامة يف الأربعينيات

�سوق اللحم باملنامة يف ال�ستينيات

�شارع التجار يف ال�سبعينيات

عمليات الدفن والتطوير بفر�ضة املنامة يف ال�سبعينيات

مطار البحرين ي�ستقبل �أول رحلة لطائرة الكونكورد يف العامل عام 1970م من لندن �إىل البحرين،
وكانت �آخر رحلة لهذه الطائرة ملطار البحرين يف عام 1981م

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
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