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Ramadanyat

أكدت لـ ”رمضانيات” أنه أبرز مكانة المملكة إقليمي ًا وعربي ًا ودولي ًا

مرام بنت عيسى :معرض البحرين للحدائق حقق إنجاز ًا
عالمي ًا بجهود األميرة سبيكة
“الرؤية الطموحة لصاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البالد المفدى رئيسة
المجلس االستشاري للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي تهدف لنشر الوعي بأهمية القطاع الزراعي ليتماشى
مع أهداف مملكة البحرين في استدامة هذا القطاع الحيوي ،ويؤكد حرص سموها على إبراز مكانة المملكة كرائدة
في المنطقة في مجال تشجيع القطاع الزراعي والعاملين فيه ويحقق الجدوى والمردود المحلي واالستقطاب
الدولي ويعكس تجربة البحرين الطموحة في االهتمام بالمشاريع الزراعية وزيادة الرقعة الخضراء وتدريب العاملين
والفنيين”  ...هكذا بدأت األمين العام للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي والمنسق العام لمعرض البحرين
الدولي للحدائق الشيخة مرام بنت عيسى آل خليفة حديثها المطول والشيق والزاخر بالمعلومات الهامة حول
معرض البحرين الدولى للحدائق ،مؤكدة الشيخة مرام أن المعرض على مدى سنواته الماضية حقق تفاع ً
ال كبيرًا
ة “ ...رمضانيات”
في المجتمع البحريني ،وساهم في تطوير القطاع الزراعي من خالل طرح أفكار جديدة ومتطور 
تنفرد بنشر الحوار الحصري والمتميز مع األمين العام للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي والمنسق العام
لمعرض البحرين الدولي للحدائق الشيخة مرام بنت عيسى آل خليفة ...

الرقيع والقيدوم والماروم واألرفلون

السموات السبع “ ..وَ َب َن ْينَا فَ ْوقَ كُ ْم
شدَ اداً“
سبْع ًا ِ
َ
ِشدَ ادًا ،وَ َج َع ْل َنا ِسرَاجًا وَ َّهاجًا” -النبأ ،-وقال تعالى
سب َ
ْض ِم ْث َل ُه َّن
س َموَ ٍ
ْع َ
“ال َّل ُه ا َّل ِذي َخ َل َق َ
ات وَ ِم َن ا ْل َأر ِ
َ
َي َت َن َّز ُل ا ْل َأ ْمرُ َب ْي َن ُه َّن ِل َت ْع َل ُموا أ َّن ال َّلهَ عَ َلى ُك ِّل َ
يءٍ
ش ْ
اط ب ُِك ِّل َ
َق ِدي ٌر وَ أَ َّن ال َّلهَ َق ْد أَ َح َ
يءٍ عِ ْلمًا” -الطالق،-
ش ْ
وقال تعالى “ َتبَار َ
الس َماء بُرُ وجًا
َك ا َّل ِذي َج َع َل فِ ي َّ
وَ َج َع َل فِ َ
يها ِسرَاجًا وَ َق َمرًا ُّمنِيرًا ،وَ ُهوَ ا َّل ِذي َج َع َل
َ
َ
َ
َ
ال َّلي َ
ْل وَ ال َّن َها َر ِخ ْل َف ًة ِّل َم ْن أرَادَ أن ي ََّذ َّك َر أوْ أرَادَ ُش ُكورًا”
الد ْنيَا
 الفرقان  ،-وقال تعالى “ ِإ َّنا َز َّي َّنا َّالس َماء ُّ
ب ،وَ ِح ْفظًا ِّمن ُك ِّل َ
شي َ
ان َّمارِدٍ ،
ب ِِزي َنةٍ ا ْل َكوَ ِ
اك ِ
ْط ٍ
ون ِإ َلى ا ْل َم َل ِإ َ
األعْ َلى وَ ي ُْق َذ ُف َ
َس َّم ُع َ
ون ِمن ُك ِّل
َلا ي َّ
ط َ
ف
َجان ٍ
بِ ،إ َّلا َم ْن َخ ِ
اب وَ ِ
اص ٌ
م عَ َذ ٌ
ِب ،دُ ُحورًا وَ َل ُه ْ
َ
ا ْل َخ ْ
ب” -الصافات ،-ذكر
ط َف َة َفأ ْتب َ
اب َثاقِ ٌ
َع ُه ِش َه ٌ

م َترَوْ ا َكي َ
سب َ
ات
س َموَ ٍ
ْع َ
ْف َخ َل َق ال َّل ُه َ
قال تعالى “أَ َل ْ
يه َّن ُنورًا وَ َج َع َل َّ
س
ِطبَاقًا ،وَ َج َع َل ا ْل َق َم َر فِ ِ
الش ْم َ
سبْعًا
م َ
ِسرَاجًا”  -نوح ،-وقال تعالى“ :وَ َب َن ْي َنا َفوْ َق ُك ْ

القرآن في الكثير من المواضع السماء والسموات،
ويتساءل الكثيرون عن وجود هذه السموات ،وهل
هي الكون أم الفراغ بين النجوم؟“ .. ،رمضانيات”
تفرد سطورا من أسرار الخلق االلهي واالعجاز
الرباني في خلق السموات..

ذكريات من أيام زمان
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ش ُّد َخ ْلق ًا أ َ
”أَأ َ ْنتُ ْم أ َ َ
اء بَ َناهاَ”
م
الس
م
ِ
َ
َّ
ُ

س َّواهَ ا”
س ْم َكهَ ا َف َ
السموات السبع َ ” ..ر َف َع َ
م أَ َ
اء
م َّ
ش ُّد َخ ْلقًا أَ ِ
قال اهلل تعالى “أَأَ ْن ُت ْ
الس َم ُ
ط َ
اهاَ ،وأَ ْغ َ
س َّو َ
س ْم َك َ
َب َن َ
ش
ها َف َ
اهاَ ،ر َف َع َ
َ
ها َوأ ْخ َر َج ُ
ض َح َ
َل ْي َل َ
اها” -النازعات ،-وقال
م َي ْن ُ
ظ ُروا ِإ َلى
الس َماءِ
َّ
اهلل تعالى “أَ َف َل ْ
م َك ْي َ
اها َو َما َل َ
اها َو َز َّي َّن َ
ف َب َن ْي َن َ
ها
َف ْو َق ُه ْ
مِ ْن ُف ُروجٍ ” -ق ،-من آيات اهلل العظام خلق

السموات ،فهي من أعظم اآليات في
علوها وارتفاعها ،وفي سعتها وقرارها،
بحيث ال تصعد علوًا كالنار ،وال تهبط نازلة
كاألجسام الثقيلة ،وال عمد تحتها ،وال
ات
عالقة فوقها “ال َّل ُه ا َّل ِذي َر َف َع
او ِ
الس َم َ
َّ
ِب َغ ْي ِر عَ َم ٍد َت َر ْو َن َ
ش
اس َت َوى عَ َلى ا ْل َع ْر ِ
ها ُث َّ
م ْ
َّ
س َّ
ل
خ َر
س َوا ْل َق َم َر ُك ٌّل َي ْج ِري ل َِأ َج ٍ
الش ْم َ
َو َ
َ
َ
ص ُ
م
ل ا ْلآ َي ِ
ات َل َع َّل ُك ْ
س ًّمى ُي َد ِّب ُر ا ْلأ ْم َر ُيف ِّ
ُم َ
م ُتوقِ ُن َ
ون” -الرعد ،-وهو سبحانه
ِبلِ َقاءِ َر ِّب ُك ْ
الرؤوف الرحيم ،الذي أمسك بقدرته السماء
أن تقع على األرض ،ولوال إمساكه لها لخرت
السماء على األرض ،فهو الذي خلق السماء
اء أَ ْن َت َق َع عَ َلى َ
س ُ
ض ِإ َّلا ِب ِإ ْذن ِِه
“ ُي ْم ِ
األ ْر ِ
ك َّ
الس َم َ
اس َل َر ُء ٌ
يم” -الحج ،-وهو
ِإ َّن ال َّل َه ِبال َّن ِ
وف َر ِح ٌ
سبحانه الحي القيوم ،القوي القدير ،الذي
يمسك السموات واألرض أن تزوال ،ليحصل
للخلق القرار والنفع واالعتبار ،وليعلموا من
عظيم سلطانه وكمال قدرته ،ما تمتلئ به
ً
ومحبة وذ ً
قلوبهم إجال ً
ال..
ال له وتعظيمًا،
“رمضانيات” تلقي الضوء على أسرار االعجاز
االلهي في خلق السموات السبع..

اليابسة التي نحيا عليها ،أو إلى جزء منها ،أو إلى قطاع
التربة الذي يغطي صخورها .وجاءت هذه اإلشارات
معرفة أو منكرة أو مضافة إلى غيرها ،ولم يرد في
القرآن الكريم كله ذكر صريح لألرض بصيغة الجمع
“األرضون” ،وقد تساءل الناس منذ القدم عن عالقة
األرضين السبع بالسماوات السبع ،خاصة وقد جاءت
اإلشارة إلى السماوات السبع في سبع من آيات القرآن
الكريم ،وهي واحدة من اإلضاءات اإلعجازية في كتاب
اهلل ،وجاءت اإلشارة إلى “سبع طرائق” في آية واحدة
من آيات القرآن الكريم ،وهي اآلية رقم  17من سورة
“المؤمنون” ،وقد اعتبرها عدد من المفسرين إشارة إلى
السماوات السبع ،غير أن االشتقاق اللفظي ال يخدم
ذلك التفسير ،ألن لفظة “طرق” وجمعها طرائق تدل
في اللغة العربية على الطريق والسبيل الذي يطرق
م َل َت ْك ُفرُ َ
خلق السموات كما قال سبحانه ُ
ون
“ق ْل أَ ِئ َّن ُك ْ
َ
ون َل ُه أ ْندَ ادًا َذل َ
ْن وَ َت ْج َع ُل َ
بِا َّل ِذي َخ َل َق ا ْل َأر َ
ِك
ْض فِ ي يَوْ َمي ِ

ي ِم ْن َفوْ قِ َها وَ بَار َ
َب ا ْل َعا َل ِم َ
ين ،وَ َج َع َل فِ َ
َك
يها رَوَ ِ
ر ُّ
اس َ
ِلسا ِئل َ
يها وَ َق َّد َر فِ َ
فِ َ
ِين،
يها أَ ْقوَ ا َت َها فِ ي أَ ْرب ََعةِ أَي ٍ
سوَ ا ًء ل َّ
َّام َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ي دُ َخ ٌ
ْض
اس َتوَ ى ِإلى َّ
ُث َّ
م ْ
ان َفقال ل َها وَ ِللأر ِ
الس َماءِ وَ ِه َ
سب َ
طوْ عًا أَوْ َكرْ هًا َقا َل َتا أَ َت ْي َنا َ
ا ْئ ِتيَا َ
ينَ ،ف َق َ
طائ ِِع َ
ض ُ
ْع
اه َّن َ

س َماءٍ أَ ْمر َ
َها
س َماوَ ٍ
ْن وَ أَوْ َحى فِ ي ُك ِّل َ
َ
ات فِ ي يَوْ َمي ِ
ِيح وَ ِح ْفظًا َذل َ
صاب َ
يز
الد ْنيَا ب َِم َ
وَ َز َّي َّنا َّ
ِك َت ْق ِديرُ ا ْل َع ِز ِ
اء ُّ
الس َم َ
ِيم” -فصلت ،-فسبحان الذي خلق هذا السقف
ا ْل َعل ِ
األعظم مع صالبته وشدته وقوته من دخان وهو بخار
الماء.

أسماء السموات

باألرجل ،ومــن هنا كان االستنتاج الصحيح بأن التعبير
القرآني “سبع طرائق” قد يشير إلى الفواصل بين األرض
والسماء الدنيا ،وبين كل سماء وما يليها إلى السماء
السابعة.

البيت المعمور
أقسم اهلل به في
وفي السماء البيت المعمور الذي
َ
ْت ا ْل َم ْع ُمو ِر”،
القرءان العظيم في قوله تعالى “وَ ا ْل َبي ِ

وثبت في الحديث الصحيح َّ
أن رسول اهلل صلى اهلل
“ثم عُ رجَ بنا إلى السماء السابعة
عليه وسلم قال
َّ
فاستفتح جبريل فقيل :من أنت؟ قال :جبريل ،فقيل:
ومن معك؟ قال :محمد ،فقيل :وقد بعث إليه؟ قال:
قد بعث إليه ،ففتح لنا فإذا أنا بإبراهيم وإذا هو مسند
إلى البيت المعمور ،وإذا هو يدخله كل يوم سبعون

واسم السماء الدنيا األولى “رقيع” وهي من دخان،

ألف ملك ال يعودون إليه ،ثم ذهب بي إلى سدرة

واسم السماء الثانية “قيدوم” وهي على لون النحاس،

المنتهى فإذا ورقها كآذان الفيلة وإذا ثمرها أمثال

واسم السماء الثالثة “الماروم” وهي على لون النور،

القالل ،فلما غشيها من أمر اهلل ما غشيها تغيرت ،فما

واسم السماء الرابعة “أرفلون” وهي على لون الفضة،

أحد من خلق اهلل يستطيع أن يصفها من حسنها،

واسم السماء الخامسة “هيفوف” وهي على لون

م َل َ
اجدًا ِل َّلهِ  ،وَ اهللِ َلوْ َت ْع َل ُم َ
م
س ِ
ض ِح ْك ُت ْ
ون َما أَعْ َل ُ
َ
ُ
َ
َ
َ
ً
ْ
َ
َ
َّ
ُ
َ
ُ
ِّ
ْ
ش
م بِالن َ
م كثِيرًا وَ َما تلذذت ْ
َقلِيال وَ لبَك ْيت ْ
ساءِ عَ لى الفرُ ِ
ات َت ْج َأر َ
ُون إلى اهللِ ” -الترمذي.-
الص ُعدَ ِ
َج ُت ْ
م إلى ُّ
وَ َل َخر ْ

قال :فأوحى اهلل إلى ما أوحى ،وفرض علي في كل
يوم وليلة خمسين صالة ”...والبيت المعمور َي َتعب ُّد به

خضراء ،واسم السماء السابعة “عجماء” وهي درة

المالئكة وهو معمور بعبادة المالئكة منذ خلقه اهلل

بيضاء.

تعالى كما جاء في الحديث المذكور.

 190مرة بالقرآن

ِس ُ
درة المن َتهى

عظمة الخلق

وقال الدكتور زغلول النجار ،أنه جاءت لفظة “السماء”

ولعظمة خلق السموات قل أن تجيء سورة في القرآن

باإلفراد والجمع في ثالثمائة وعشرة موضعًا من

وهناك في السماء الشجرة المذكورة في القرءان
“س ُ
درة المن َتهى” ،وجاء وصفها بالحديث
أيضا ،وهي ِ

إال وفيها ذكرها ،إما إخبارًا عن عظمتها وسعتها ،وإما

القرآن الكريم ،منها مائة وعشرون مرة جاءت

أنها ضخمة حتى َّ
أن أصلها في السماء السادسة

إقسامًا بها ،وإما دعا ًء إلى النظر إلى خلقها وعظمتها،

اإلشارة فيها باإلفراد “السماء” ،ومائة وتسعون مرة

وفرعها في السماء السابعة والرسول رآها في السماء

بالجمع معرفًا أو غير معرف “السماوات أو سماوات”،

السابعة وعندها رأى النبي صلى اهلل عليه وسلم
جبريل على صورته الحقيقية كما في قول اهلل“ :وَ َل َق ْد
ر ََءاهُ َن ْز َل ًة ُأ ْخر َٰى ،عِ ندَ ِس ْدرَةِ ٱ ْل ُمن َت َهى ،عِ ندَ َها َج َّن ُة ٱ ْل َم ْأوَ ى،

ساجدا هلل
قال النبي -صلى اهلل عليه وسلمِ “ :-إ ِّني أَرَى َما َلا َترَوْ َن،
اء وَ ُح َّق َل َها أَ ْن َتئ َّ
س َم ُع َ
ِط،
ون ،أَ َّط ِ
ت َّ
وَ أَ ْس َم ُع َما َلا َت ْ
الس َم ُ
صاب َِع ِإ َّال وَ َم َل ٌ
اض ٌع َجب َ
َما فِ َ
ْه َت ُه
ك وَ ِ
يها َموْ ِض ُع أَ ْرب َِع أَ َ

وإما إرشاد للعباد أن يستدلوا بها على عظمة بانيها

الذهب ،واسم السماء السادسة “عروس” وهي ياقوتة

ورافعها ،وإما استدالل منه بربوبيته لها مع وحدانيته،

وبالمثـــل جاءت اإلشارة إلى “األرض” في أربعمائة

وإما استدالل بخلقها على ما أخبر به من المعاد ،وإما

واثنين وستين موضعًا من كتاب اهلل ،لتشير إلى هذا

استدالل بحسنها واستوائها وإمساكها على تمام
َّ
قدرته وحكمته َّ
وجل ،وخلق األرض متقدم على
عز

الكوكب في مقابلة السماء ،أو في مقابلة غيره من
أجرامها “كالشمس والقمر والكواكب” ،أو لتشير إلى

ٱلس ْدر ََة َما ي َْغ َ
ِإ ْذ ي َْغ َ
ش ٰى” ،والمقصود به جبريل رآه
شى ِّ
النبي مرة أخرى على الصورة الحقيقية هناك.
ّ

4
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أكدت أنه تحول إلى منارة لثقافة حب البيئة والمساحات الخضراء بالمملكة

مرام بنت عيسى :دعم األميرة سبيكة ركيزة نجاح معرض
البحرين للحدائق عالمي ًا

جديدة تبني على ما سبق وتطوره بما يتناسب مع
الوقت الحاضر ،فتبلورت فكرة إنشاء معرض تجاري
تعليمي يضم المعرض السنوي لمسابقة نادي
البحرين للحدائق كأحد الركائز المهمة منه .أما
الجانب التجاري فيكون بإمكان الشركات المحلية
التي تعمل بالمجال الزراعي في البحرين المشاركة
في المعرض للترويج لخدماتها حيث تتاح لها فرصة
للتبادل مع بعضها البعض وكذلك فرصة للتفاعل
المباشر مع الجمهور ،وأن يتم السعي الستقطاب
شركات زراعية من الخارج مع نمو المعرض إلتاحة
الفرصة لتكوين شراكات بينها وبين نظرائها من
الشركات المحلية .أما الجانب التعليمي فأرادت

أكدت األمين العام للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي والمنسق العام لمعرض
البحرين الدولي للحدائق الشيخة مرام بنت عيسى آل خليفة أن مبادرة وجهود صاحبة
السمو الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك مملكة البحرين
المفدى رئيسة المجلس األعلى للمرأة في إنشاء معرض البحرين الدولي للحدائق عام
 2003حملت رؤية ثاقبة وبعيدة المدى أدت إلى انعكاس إيجابي على مختلف األصعدة
في مملكة البحرين .وقالت في حوار خاص وحصري لـ “رمضانيات” إن معرض البحرين
الدولي للحدائق تطور كثيرا خالل السنوات الماضية كمًا وكيفًا ،بزيادة مضطردة في
أعداد الزوار والمشاركين والمعروضات وحجم المساحة التي يقام فيها المعرض ،ومن
حيث المشاركات الخارجية ،وما رسخه من اهتمام وثقافة في المجال الزراعي ،نجده
واضحا من خالل إقبال العارضين في كل عام ،وعدم ترددهم بالمشاركة ذلك ألن
المعرض أصبح يجذب الخبراء والمختصين ومحبي الحدائق والزهور ،والهواة ،والشباب من
رواد األعمال .وذكرت أن التعاون مع منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية “يونيدو”
ساهم في ترويج معرض البحرين للحدائق عالميًا من خالل شبكات تواصلهم العالمية،
واستطاعت “يونيدو” اجتذاب رواد أعمال زراعية من مختلف دول العالم للمعرض .وأكدت
أن المعرض يشكل فرصة مواتية لتزويد األفراد والمدربين بالمعارف والمهارات التي تزيد
من كفاءتهم وقدرتهم في المجال الزراعي ،مبرزة أن التدريب يعتبر أهم وسيلة لتطوير
الخبرات المتاحة وإعداد جيل جديد من الخبراء والفنيين على أحدث األساليب الزراعية
العلمية والمتخصصة التي تسهم في تشكيل قوى بشرية قادرة على العمل في القطاع
الزراعي .وأضافت الشيخة مرام أن المعرضيعد فرصة حقيقية لخلق شراكة دولية ما بين
الجهات العارضة والشركات الداخلية والخارجية ،ما سيعزز من تبادل الخبرات والتبادل
التجاري”“....رمضانيات” تنفرد بنشر الحوار الحصري والمتميز مع األمين العام للمبادرة
الوطنية لتنمية القطاع الزراعي والمنسق العام لمعرض البحرين الدولي للحدائق الشيخة
مرام بنت عيسى آل خليفة  ...وفيما يلي تفاصيل الحوار....
 qفي البداية هل تلقين لنا الضوء على كيفية
انطالق فكرة معرض البحرين الدولي للحدائق؟
فكرة تنظيم المعرض انطلقت عام  ٢٠٠٣أثناء افتتاح
صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل
خليفة قرينة عاهل البالد المفدى المعرض السنوي

صاحبة السمو الملكي أن يركز المعرض على التوعية
بأهمية الزراعة ونشر هذه الثقافة وحب المحافظة
على الخضرة وزيادتها في مملكة البحرين .وكانت
تلك المناسبة بداية مشوار معرض البحرين الدولي
للحدائق الذي أصبح بتوفيق من اهلل سبحانه أحد
أهم الفعاليات السنوية التي تقام في مملكة
البحرين.

 qماذا عن دعم ومساندة صاحبة السمو الملكي
األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل
البالد المفدى للمعرض؟
دعم واهتمام ومساندة صاحبة السمو الملكي
األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل
البالد المفدى هم أساس إنشاء هذا المعرض
وتطوره بهذا الحجم والشكل واالستمرارية .كما
شكل هذا اإلهتمام حافزًا لكافة الجهات المعنية
لدعم الفعالية بكافة اإلمكانيات على مر السنوات
الماضية ،فهي حفظها اهلل قد أطلقت توجه
عام من خالل تأسيسها لهذا المعرض ومن خالل

معرض البحرين الدولي للحدائق
يشكل امتدادًا طبيعيًا لتطور الزراعة
في البحرين
إطالقها للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي.
ما بدأ كفكرة عام  2003أصبح اليوم تحت مظلة
وطنية تسعى لتحقيق نمو في هذا القطاع الهام

للمسابقة المفتوحة للزهور والخضروات والتي
ينظمها نادي البحرين للحدائق .فأرادت حفظها اهلل
أن تحافظ على تراث البحرين الطويل في المعارض
الزراعية والذي يعود إلى خمسينيات القرن الماضي.
فتفضلت سموها حفظها اهلل باقتراح إنشاء فعالية

ونتج عنها مشاريع كثيرة ملموسة يستفيد منها
الناس كحدائق عامة وسوق المزارعين وسوق
البسطة .فالشكر لكل الجهات الرسمية والخاصة
التي ساهمت بشكل فاعل في تحقيق كل هذه
اإلنجازات.
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 qكيف كانت االنطالقة األولى وهل ثمة صعوبات
واجهتكم أثناء تطبيق الفكرة؟
مسيرة معرض البحرين الدولي للحدائق طيلة
السنوات الماضية ،مثلها مثل أية مناسبة أخرى تكون
صعبة في بداياتها ،حيث أن أي فعالية جديدة تتطلب
وقت وجهد لتعريف المؤسسات المستهدفة بها
وإقناعهم بجدوى المشاركة وكذلك لجذب الزوار
لحضورها .ومن جانب آخر ،نحن كمنظمين قد
واجهنا صعوبة في تنظيم الفعالية في السنوات
األولى بسبب عدم امتالكنا للخبرة الكافية لمثل هذا
النوع من العمل كون اللجنة المنظمة األولى قد
شملت في عضويتها عدد من السيدات من عضوات
نادي البحرين للحدائق والمتطوعات المحبات للزراعة.
بدأنا بإمكانيات بسيطة وكنا نتحدث مع الجهات
التي باستطاعتها مساعدتنا وإمدادنا بالدعم الفني
أو المادي للفعالية ،وقد واجهنا بعض التردد بسبب
أن الفعالية جديدة فبذلنا الكثير من الوقت لكسب
ثقة الناس والجهات المساندة .وعلى الرغم من
وجود هذا التخوف في البداية إال أنه قامت الكثير من
الجهات الرسمية والشركات الصناعية الكبرى بدعم
الفعالية والمساهمة في نموها واستمراريتها إلى
اليوم.

 qكيف ترين دور المعرض في إبراز مكانة البحرين
الحقيقية كرائد في المنطقة في مجال تنظيم
المعارض والمؤتمرات؟
اإلحصائيات السنوية للمعرض تؤكد أنه أصبح
من المعارض الرائدة في المنطقة من حيث عدد
المشاركين والزوار ومساحة العرض .كما حقق
بالتعاون مع منظمة األمم المتحدة للتنمية
الصناعية إطالق مصطلح “رائد العمل الزراعي” من
مملكة البحرين .وحققت هذه التجربة أثرًا إيجابيًا
على المشاركين من المستفيدين من برامج منظمة
اليونيدو والقت اقبال كبير من زوار المعرض للتعرف
على الخدمات والمنتجات المعروضة من قبل رواد
األعمال فض ً
ال عن التفاعل المثمر وتبادل الخبرات

بين رواد األعمال بعضهم ببعض .وقد تلقينا طلب
لنقل هذه التجربة إلى معارض عالمية أخرى تود
تنفيذها .كما توجد هناك مشاركة متكررة من عدد
من المؤسسات المحلية واألجنبية مما يدل على
استفادتها من المشاركة في المعرض وهذا خير
دليل على أن المعرض أصبح فع ً
ال أحد المعارض
الرائدة في المنطقة.

“معرض البحرين للحدائق” ضم 145
عارض ومنهم  40مشاركًا دوليًا في
آخر تنظيم 2015
 qيحرص المعرض سنوي ًا على نشر الثقافة الزراعية
في المجتمع ،فكيف تحققون هذا الهدف؟
جهود التوعية مستمرة منذ تأسيس المعرض
حيث يتم اختيار شعار كل عام لتسليط الضوء على
الموضوعات الهامة التي تؤثر على القطاع وتساهم
في ازدهاره .فعلى سبيل المثل ال الحصر ،ركزنا عام
 2013على االستثمار في الزراعة وعرض فرص التمويل
المتاحة والجهات الداعمة لالستثمار في مملكة
البحرين ،ثم سلطنا الضوء عام  2014على التكنولوجيا
الزراعية وطرق االستفادة منها في التغلب على
التحديات التي تواجه القطاع الزراعي من قلة
األراضي وزيادة الملوحة في التربة والمياه وأساليب
اإلدارة الفاعلة للموارد الطبيعية .ثم أتبعنا ذلك
بالتركيز على التدريب الزراعي عام  2015واستعرضنا
فيه كل الجهات التي توفر التدريب الزراعي في
مملكة البحرين ،وطبعنا دليل تعريفي فيه أسماء
الجهات وبرامج التدريب التي توفرها وطريقة
التواصل معها .وبالتالي فإن الشعار غير ثابت ،ويتم
إختيار موضوع مناسب كل عام لنشر الوعي حوله.
ونتطلع إلى معرض العام القادم  2016حيث سيكون
الشعار هو العناية باألشجار ( ،)Tree Careأي كيف
نعتني باألشجار حتى تنمو النمو الصحيح وبالتالي
تعيش لسنوات ليستظل بها ويأكل من ثمرها أوالدنا
وأحفادنا مستقب ً
ال.

5

 qكيف ترين دعم ومشاركة مؤسسات المجتمع
المدني والوزارات والقطاعات الحكومية في
المعرض؟
منذ إنشاء المعرض ،دأبت المؤسسات الرسمية
والخاصة على االلتزام بالمشاركة الفاعلة فيه ودعم
توجهاته والمساهمة في نشر الوعي الزراعي في
المجتمع .فتحرص وزارة األشغال وشئون البلديات
والتخطيط العمراني على عرض آخر التجارب الزراعية
والمشاريع التنموية والخدمات البلدية التي توفرها
في كل مناطق مملكة البحرين .أما وزارة التربية
والتعليم فقد استحدثت برامج ومناهج زراعية
من المرحلة االبتدائية إلى الثانوية وتقوم بتظيم
مسابقة زراعية سنوية يتم تكريم الفائزين فيها
خالل مراسم إفتتاح معرض البحرين الدولي للحدائق
كل فبراير .وهيئة الكهرباء والماء تحرص على
المشاركة معنا سنويًا ألنها تجد المعرض فرصة
مميزة للتواصل المباشر مع المستهلكين لنشر
الوعي حول ترشيد استهالك الكهرباء والماء وأيضًا
المجلس األعلى للبيئة لهم مشاركة دائمة معنا
بحكم االختصاص القريب من القطاع الزراعي وإدارة
الموارد الطبيعية .وكذلك وزارة التنمية االجتماعية
لعرض المنتجات الزراعية للمراكز اإلجتماعية ومراكز
التأهيل ومحافظة العاصمة لعرض برامجها البيئية
والتوعوية في المحافظة .هذا بالنسبة للمؤسسات
الرسمية ،أما بالنسبة للقطاع الخاص ،فقد التزمت
كبرى الشركات الصناعية (بابكو وجيبك وألبا وبناغاز)
بالمشاركة والدعم من أول سنة من إقامة المعرض
حيث يقومون بعرض جهودهم في الحفاظ على
البيئة والمشاريع التي استحدثوها من حدائق
وواحات ومحميات طبيعية .أما مؤسسات المجتمع
المدني فكانت دائمًا قريبة من معرض البحرين
الدولي للحدائق وأولها نادي البحرين للحدائق
الذي ما يزال ينظم المسابقة السنوية المفتوحة
للزهور والخضروات منذ الستينات إلى اليوم .كما
تشارك جمعية المهندسين الزراعيين البحرينية
كل عام لنشر الثقافة الزراعية والترويج لبرامج

6
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من جامعة البحرين وبوليتكنك البحرين لتشجيع
الطلبة على إختيار مجال الزراعة لمشاريع التخرج .أما
بالنسبة للمزارعين البحرينيين فقد سعى المعرض
ومن ثم المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي
لدعم المزارعين بكافة الطرق حيث حرصنا على
مشاركتهم في المعرض سنويًا وتفضلت صاحبة
السمو الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل
خليفة بتوجيه الجهات المعنية بتأسيس سوق خاص
بالمزارعين البحرينيين .وقد تم ذلك بحمد اهلل حيث
بادرت وزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط
العمراني بتنظيم سوق المزارعين البحرينيين في
حديقة البديع والمحافظة الجنوبية بتنظيم سوق
البسطة .وقد وجدنا أن لكلتا الفعاليتين أثر في
تطوير إمكانات المزارعين حيث أتيحت الفرصة
لهم لتبادل الخبرات والتنافس في تنويع المنتجات
وطرق العرض وإكتساب مهارات جديدة بالممارسة.

التدريب الزراعي التي تنظمها .كما شارك في بعض

ونتطلع إلى إفتتاح السوق الدائم للمزارعين في

السنوات كل من المركز المهني للتدريب الزراعي

هورة عالي والحاضنات الزراعية التي ستسهم في

ومركز الرحمة وجمعية العمل االجتماعي الخيري

تدريب كوادر جديدة من المزارعين المحترفين في

البحرينية (خير) .كل هذه الجهود قد أسهمت بشكل

مجال الزراعة الحديثة.

فعال في تحقيق األهداف التي أنشيء لها المعرض
فالشكر موصول لهم جميع ّا على دعمهم الكريم

 qكيف هي استعداداتكم لمعرض 2016؟ وهل
هناك مشاركات عالمية؟

والمتواصل.

االستعدادات قائمة على قدم وساق ومادتنا

 qجسد معرض البحرين الدولي للحدائق ثقافة
االهتمام بالمجاالت الخضراء والمساحة التوعوية
المجتمعية بالزراعة  ..فما هي انجازات المعرض في
ذلك الشأن؟

الترويجية جاهزة منذ شهر ونصف تقريبًا ،وأول شيء
نقوم به دائمًا هو مراسلة من سبق وشارك في
المعرض في السنوات الماضية ألن لهم األولوية في

الثقافة يتم التركيز عليها من خالل الشعار السنوي

 qوماذا عن اهتمام ودعم المعرض ألصحاب
المشاريع الصغيرة والمتوسطة؟

لتسليط الضوء على الشعار ونوظف كافة الوسائل

من أهداف المبادرة أن يكون القطاع الزراعي قطاع

اإلعالمية ووسائل التواصل االجتماعي لنشر الوعي

مجزي ،فنحن نحاول إقناع الشباب أن يمتهنوا الزراعة

والثقافة بكافة األشكال .ونعمل سنويًا على إصدار

من خالل التخصص الفني في هذا المجال ليصبحوا

مطبوعات توعوية وأفالم تعليمية بما يتناسب مع

مهندسين زراعيين ومتخصصين في تصميم

شعار المعرض .كما يقوم بعض العارضين بتعزيز

وتنسيق الحدائق وفي طرق الزراعة االنتاجية الحديثة

جهودنا في تسليط الضوء على الشعار من خالل

التي ممكن أن تسهم في تحقيق األمن الغذائي

عرض معلومات مفيدة حوله في أجنحة العرض

في البالد .ونحرص سنويًا على مشاركة رواد األعمال

الخاصة بهم.

الزراعيين لتشجيعهم على مواصلة العمل في هذا

 qيتسم المعرض بعدم تطبيقه لألسلوب التجاري
الذي تلجأ إليه وتدار به الكثير من المعارض األخرى،
فكيف يتم ذلك؟

القطاع الحيوي.

للمعرض حيث نقوم بعدد من األنشطة طوال العام

يرجع ذلك بالتأكيد إلى أن فكرة إنشاء المعرض كانت
غير ربحية ،وأن الهدف األساسي من إنشائه هو أن تكون
هناك فعالية مميزة في مملكة البحرين لتحقيق
التبادل التجاري في مجال الزراعة ولنشر الوعي الزراعي
وحب الخضرة في المجتمع ،ويوم أطلقت المبادرة

معرض البحرين للحدائق فرصة
لخلق شراكة دولية تعزز من تبادل
الخبرات والتبادل التجاري
 qوماذا أيض ًا عن دور المعرض في تأهيل وتدريب
الكوادر البحرينية؟

الوطنية للتنمية الزراعية أصبح لدينا مكتب إداري

بالنسبة لتدريب الكوادر الوطنية ،من أوائل األمور

إستلم مسؤولية تنظيم هذه الفعالية سنويًا .وقد

التي سعينا فيها وهو أن يكون هناك دبلوم

استمر المعرض في النمو المطرد واإلزدهار مع زيادة

زراعي وقد أثمرت هذه الجهود باستحداث دبلوم

إقبال المشاركين والزوار عليه عامًا بعد عام.

زراعي في معهد البحرين للتدريب وتوجه كل

حجز المساحات التي يريدونها ،وفي نفس الوقت
نظمنا مؤتمر صحفي لإلعالن عن موعد المعرض
القادم وشعاره ،وتفضلت وزارة الخارجية الموقرة
بترتيب لقاء مع السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية
لبحث مجاالت التعاون مع الدول العربية واألجنبية.
كما نظمنا لقاء في غرفة تجارة وصناعة البحرين
لتعريف األعضاء بالمعرض والتعاون معهم في
توصيل دعوة المشاركة من خالل شبكات التواصل
الخاصة بالغرفة ،واآلن نحن في تواصل مع كل من
سنغافورة وماليزيا وتايالند وتركيا وإيطاليا للسعي
الجتذاب مشاركات من من كل منها ،وبالنسبة
للخليج فلدينا تواصل مباشر مع المملكة العربية
السعودية وسلطنة عمان ونتطلع إلى مشاركتهم
مرة أخرى هذا العام .وسوف نواصل التعاون مع
اليونيدو لمشاركة رواد األعمال الزراعيين من مختلف
دول العالم.

 qهل تم اختيار وتحديد شعار لمعرض البحرين
الدولي للحدائق في 2016؟
بالنسبة للشعار العام فهو “العناية باألشجار”،
ويهدف إلى الترويج لثقافة العناية الصحيحة
باألشجار ومهارات التقليم والتشذيب ،وحماية
األشجار من اآلفات وطرق نقل األشجار من موقع
إلى موقع.

www.saeedalnoohgroup.com
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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 ..

إعالن من حكومة البحرين
22رجب  7 1358سبتمبر 1939
بما أنه توجد حالة حرب بين دولة بريطانيا العظمى
وبين إيطاليا فقد قررت حكومة البحرين القوانين
اآلتية التي يجب العمل بها على جميع الناس الذين
هم تحت سلطة حكومة البحرين.
 .1كل من يشتبك في حرب ضد الدولة البريطانية
العظمى أو يحاول اإلشتباك في حرب كهذه
أو يحرض على اإلشتباك فيها يعرض نفسه
لعقوبة القتل أو الحبس كما أنه يعرض نفسه
لعقوبة الغرامة.
 .2فيما يتعلق بأي مساحة أو أي مسكن في قطر
البحرين إذا تبين لحكومة البحرين وجوب إتخاذ
احتياطات خصوصية لمنع دخول األشخاص
الغير مخول لهم بالدخول في أي مساحة أو
مسكن في قطر البحرين تراه الحكومة ضروريا
أو مفيدا لنشر األمن وحفظ النظام فستصدر
الحكومة أمرًا تعلن فيه بأن تلك المساحة
أو ذلك المسكن من المحالت المحمية التي
يسري عليها مفعول هذا القانون ،وما دام هذا
األمر جاريا فال يحق ألحد (اال باستثناء يذكر في
هذا األمر) أن يكون في تلك المساحة أو ذلك
المسكن بدون إجازة من السلطة أو الشخص
الذي يعين بموجب هذا األمر.
 .3إذا دخل أي شخص غير مخول له بالدخول في
المحل المحمي يعرض نفسه لعقوبة حبس ال
تزيد على ثالثة أشهر أو لغرامة التزيد على ألف
وخمسمائة روبية أو لكلتا العقوبتين (أي الحبس
والغرامة) ويكون عرضة للنفي من البالد أيضًا.

 .4أي شخص يتريث بقرب المحل المحمي أو ال يزال
ماكثًا فيه بعد أن طالبه رجل يحق له ذلك بترك
المحل يعرض نفسه لعقوبة غرامة ال تزيد على
خمسمائة روبية أو الحبس لمدة شهر واحد اذا لم
يدفع الغرامة.
 .5إذا يعمل أي شخص في قطر البحرين عم ً
ال يقصد
منه األضرار بفعالية أو منع اشتغال أي باخرة أو
طيارة أو عربة أو مكينة أو آلة أو اي شيء آخر مما
يستعمل أو بقصد استعماله لغرض أي قوة من
قوات دولة بريطانيا العظمى أو ألي مشروع مرتبط
بأجزاء الخدمات الالزمة ألعمال تلك القوات أو
لمواالة الحرب أو لصيانة المواصالت يعرض نفسه
لعقوبة الحبس لمدة ال تزيد على أربع عشرة سنة
ويمكن نفيه من البالد.
 .6أي شخص في قطر البحرين يلتقط أو يسجل أو
يراسل أي شخص آخر بدون إجازة قانونية أو أن ينشر
أو يضع عنده أي إطالع قد يكون بصورة مباشرة أو
غير مباشرة مفيدًا للعدو أو بنوع ربما يضر باستمرار
الحرب كما يجب ،يعرض نفسه لعقوبة الحبس
لمدة ال تزيد على أربع عشرة سنة.
 .7أي شخص يحاول بأي طريقة كانت التأثير على الرأي
العام في قطر البحرين بنوع ربما يضر بكفاية
مواالة الحرب يعرض نفسه لعقوبة الحبس لمدة
ال تزيد على سنة واحدة أو لغرامة......

إعالن آخر تضئيل األنوار
إبدا ً
ال لجميع اإلعالنات السابقة الصادرة بخصوص
تصئيل األنوار -نعلن بهذا للعموم بأنه ستوقف
جميع تحديدات تضئيل األنوار في البحرين إلى
أن تصدر أوامر أخرى ،وهذا التوقيف خاضع
للتحفظات المذكورة أدناه؛
 .1بما أنه يحتمل أن تفرض مرة ثانية تحديات
تضئيل األنوار في المستقبل يجب على كل
شخص أن يبقى مستعدًا لإلمتثال بهذه
التحديات بإنذار قصير.
بالتعاون مع إدارة المكتبة الوطنية بمركز عيسى الثقافي

 . 2يجب أن تطفأ حا ً
ال جميع األانوار عند إطالق
صافرات اإلنذار بالغارات الجوية.
 .3المنشآت التي يجب أن تواصل أعمالها أثناء
الغارات الجوية تبقى على تراتيبها الحاضرة لألنوار
الضرورية.
حرر في  22جمادي الثانية 1326ه
الموافق  26يونيو 1943م
مستشار حكومة البحرين.

إعالن من حكومة البحرين
عيد الجلوس

نعلن للعموم فإنه نظرًا للحرب ستحصل بعض
التغيرات في برنامج عيد الجلوس السنوي لصاحب
العظمة الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة كي.
سي.اى.ئي.سي.اس.آى .حاكم البحرين.
ان عيد الجلوس يكون في اليوم األربعاء
والخميس  28و 29ذي الحجة  135الموافق لـ 7و 8
فبراير .1940
ففي يوم األربعاء سيحصل استعراض الشرطة
أمام القصر في الساعة التاسعة والنصف عربي
(الساعة  3انكليزي بعد الظهر) .وسيكون صاحب
السمو حاضرًا في القصر إلستقبال المهنئين.
وفي يوم الخميس ستقام حفلة في بناية
محاكم البحرين في التاسعة والنصف
عربي وستلقى خطب التهاني .ال يمكن في
هذه السنة القيام بألعاب الشرطة ألن أكثر
الشرطة مشتغلون في االحتياطات الدفاعية.
ليكن معلومًا.
مستشار حكومة البحرين.
 3حرر في ذي الحجة  1 – 1358فبراير .1940
 7شوال  7 1359نوفمبر 1940

الطائرات اإليطالية
علمنا من مصادر رسمية ان ال صحة لما أشيع من
بعض الطائرات اإليطالية قد حلقت في سماء
البحرين بعد المرة التى جرت في منتصف رمضان
والتي صحبها اإلخفاق التام.
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ذكريات من �أيـام زمان

• تأسيس مكتبة تجارية في مدينة المحرق “المكتبة الوطنية”
عام 1929م
• إنشاء نادي التضامن بفريق الفاضل في منتصف الخمسينيات
• قررت حكومة البحرين تأمين مأوى لمرضى حاالت االضطراب
العقلي عام 1931م
• أول بئر ارتوازي تم حفرها في البحرين عام 1922م

املغفور له �سمو الأمري الراحل ال�شيخ عي�سى بن �سلمان �آل خليفة،

مواقف ال�سيارات �أمام باب البحرين يف الأربعينيات

م�ست�شفى ال�سلمانية للوالدة يف ال�ستينيات

�إنزال اجلالبوت يف عر�ض البحر بالقرب من فر�ضة املنامة يف الثالثينيات

لدى و�صوله مطار لندن عام 1964م
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املفغور له �صاحب العظمة ال�شيخ �سلمان بن حمد �آل خليفة مع ال�شيخ
عبدهلل ال�صباح يف ق�صر الق�ضيبية اجلديد يف عام 1960م

الغفور له ال�شيخ حممد بن عي�سى �آل خليفة يف م�أدبة غداء على �شرف

الو�صي عبدالإله ،مع زوجة امل�ست�شار والوجيه ح�سني يتيم يف اخلم�سينيات

املغفور له �سمو الأمري الراحل ال�شيخ عي�سى بن �سلمان �آل خليفة ،مع
ال�شيخ عبدهلل بن عي�سى �آل خليفة ،يف زيارة ملقر املقيم ال�سيا�سي
الربيطاين عام 1960م

�شارع باب البحرين يف ال�ستينيات

�سوق املنامة �أمام بلدية املنامة �سابق ًا يف الثالثينيات

قال إن تجنب الملح واللحوم واتباع الحمية توفر الوقاية المناسبة
د .العرادي :التدخين وعدم ممارسة الرياضة أبرز أسباب
فشل الكلى
أكد مستشار أمراض الكلى د .على العرادي أن “أهم أسباب فشل الكلى ارتفاع ضغط

وتقبل الجسم للعالج ،مما يتطلب متابعة مستمرة” ،مشيرا إلى أن “المشكلة أن فشل

الدم والسكري وهي من أمراض العصر بسبب الضغوط النفسية والعمل ونمط الحياة

الكلى سمعته سيئة ألن الناس تنظر إلى ناس عندهم فشل كلوي مزمن متطور

الغير صحية كاالفراط في الوجبات السريعة والتدخين وعدم ممارسة الرياضة”.

ودخلوا في مضاعفات ،ولتجنب ذلك يجب الفحص المبكر وبالنسبة للعالج المتابعة

وقال إن “أبرز وسائل الوقاية من هذه األمراض هي عن طريق السيطرة على الوزن
فهو عامل مهم ،واتباع الحمية تجنب الملح واللحوم والدهون” ،الفتا إلى أنه “دائما
الناس تفكر في مرض القلب ولكن ال يعيرون اهتمام إلى الكلى مع انها فشل الكلى

المستمرة ،وااللتزام بالعالج ،فالناس عندها وعي ومعلومات حول هذا المرض عبر
االنترنت ويعرفون كل شي وغيرها ولكن ال يوجد التزام ،مثال عدم التدخين واإلفراط
في الوجبات السريعة وعدم ممارسة الرياضة”.

يسبب ارتفاع السموم في الدم وعدم تصفية الدم فيتطلب مستقبال غسيل الكلى،

وفيما يتعلق بتقنيات غسيل الكلى ،أوضح أنه “هناك جهاز االش دي ايف لتصفية الدم

والوقاية من امراض الكلى تؤدي إلى الوقاية من أمراض القلب وتصلب الشرايين”.

بطريقة ممتازة مما يتيح لللمريض بعد جلسة غسيل الكلى ممارسة حياته الطبيعية

وأوضح أنه “بالنسبة لتشخيص مرض الفشل الكلوي فيتم عبر إجراء بالتحاليل ومن
ثم تقييمها وبعد ذلك البدء في العالج والذي يعتمد بحسب السن وتقدم المرض

بعد الجلسة مباشرة”.

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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