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شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس

ذكريات من أيام زمان

المجالس الرمضانية

عيدكــــم مبــــارك ... وعساكـــم من عــــواده

تعم بهجته كل بيوت المسلمين  

ليلة العيد .. بهجة ”الفطر”
مرت أيام شهر رمضان المبارك سريعا، فبعد األجواء اإليمانية التي استمتعنا بها جميعا بهذا الشهر الفضيل، تأتي أيام أخرى 
بعده نسعد بها جميعا، إنه عيد الفطر المبارك الذي يأتي بفرحته للكبار والصغار، ويأتي معه المالبس الجديدة وتوزيع “العيدية” 
على األطفال، ويعتبر فرصة جيدة لتجمع األهل والعائلة وتبادل الزيارات بين الجيران، وال تكتمل الفرحة بعيد الفطر السعيد إال 
من خالل الفرحة والبهجة على وجوه األطفال في ربوع البحرين ابتهاجا بقدوم العيد عندما يجتمعون حول المساجد وداخلها 
حول التكبير للعيد بعد إعالن قدومه وثبوت رؤيته، وعادة ما تسهر األطفال وهم يتبادلون األحاديث الخاصة بهم والتي تتناول 
الحلوي  التي اشتراها لهم ذويهم ويتم تباهيهم بذلك ويقومون بشراء  العيد الجديدة  إفصاح بعضهم لبعض عن مالبس 
من محالت البقالة ويهادون بعضهم بعضا.. فهاهي ساعات قليلة تفصل الصائمين في البحرين والعالم اإلسالمى عن عيد 
الفطر الذى يأتى بعد انتهاء فريضة صيام شهر رمضان، ورغم اختالف العيد من بلد آلخر إال أن هناك قواسم مشتركة وبعض 
الطقوس المتفق عليها في كل الدول، حيث ارتبطت األعياد في اإلسالم بمواقف مشهودة وعبادات جليلة..“رمضانيات” ترصد 

مظاهر احتفاالت األمة اإلسالمية بعيد الفطر وتشارك رجالها ونساءها وأطفالها فرحة ليلة العيد ... 

يعتبر الزبرجد من أقدم األحجار الكريمة المعروفة، 
وأطلق  الشمس،  جوهرة  القدماء  عليه  وأطلق 
األخضر  لونه  ألن  نظرًا  المساء  زمردة  الرومان  عليه 
وكان  المصباح،  بضوء  رؤيته  ويمكن  لياًل  يخفت  ال 

يعرف بماء البحر وخرز الثعبان
الزبرجد .. جوهرة الشمس

الزبرجد شائع االستخدام أيضًا عند اإلغريق والرومان 
بالترصيع  والزخرفة  والخواتم  الغائرة  النقوش  في 
خالل  الكنائس  لتزيين  أستخدم  كما  والثريات، 
معهم  الصليبيون  حمله  وربما  الوسطى  العصور 
في  األحجار  أثمن  من  الزبرجد  واعتبر  أوروبا،  إلى 
السالطين  العثمانية، وقد جمع منه  الخالقة  دولة 
العثمانيون ما يعتقد أنه أكبر مجموعة من األحجار 
الكريمة في العالم، فالعرش الذهبي في متحف 
 955 مجموعة  بما  مزخرف  بإسطنبول  توباكابي 
الزبرجد  استخدم  كما  الكابوشون،  نوع  من  حجرًا 
وذكر  المجوهرات،  وصناديق  العمائم  تزيين  في 
بين  للجلوس  المخصص  سليمان  النبي  كرسي  أن 
الزبرجد  من  مؤلفة  بفصص  مرصعا  كان  الناس 
واللؤلؤ والياقوت، وللكرسي نخالت أربع من الذهب 
الزبرجد  من  مكونة  منها  كل  شماريخ  الخالص 
األخضر والياقوت األحمر .. “رمضانيات” تفتح صندوق 

كنوز الزبرجد وتسرد فوائده وأسراره الجمالية ..
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بريقه ال يخفت لياًل
الزبرجد .. زمردة المساء

الزبرجد حجر يتميز بلونه األخضر الزيتوني الشفاف، وهو من أقدم األحجار الكريمة التي 
اكتشفها المصريين القدماء وصاغوا منها حليهم ومجوهرات الملوك والملكات، ويوجد 
الزبرجد في الطبيعة بألوان كثيرة، لكن أشهرها وأجملها األخضر الزيتوني المصري، ومن 
أن  ورغم  واألبيض،  والرمادي  الداكن  واألخضر  األصفر  إلى  المائل  األخضر  الشائعة  ألوانه 
بداية ظهوره كانت في مصر وبالد الشرق، غير أنه سرعان ما انتقل إلى أوروبا وتألأل في 
أما  الضخمة،  القاعات  به  زينوا  الذين  النهضة  والتحف، والسيما مع فناني عصر  الثريات 
أشهر المواقع التي يوجد فيها الزبرجد فهي مناطق البحر األحمر بمصر، كما يوجد في 
شقوق الصخور في الكثير من مناطق العالم ومنها بورما والنرويج وأستراليا والبرازيل 
وأريزونا في الواليات المتحدة، فضال عن جنوب أفريقيا... “رمضانيات” تكشف النقاب عن 

أسرار جمال الزبرجد وفوائده ...

جوهر تكوينه 

التي  باقي األحجار  الزبرجد في تكوينه عن  ويختلف 
يستثنى  حيث  األرض،  قشرة  في  معظمها  يتكون 
الكرة األرضية  إذ يتكون في أعماق  الماس من ذلك، 
رواسب  في  الزبرجد  فيتكون  الغطاء،  منطقة  في 
إلى  ويبرز  مياًل   55 إلى   20 عمق  في  العليا  المنطقة 
السطح من خالل األنشطة البركانية أو التكتونية، أما 
الماس فيتكون عند عمق 100 إلى 150 مياًل تحت السطح 

تحت الضغط العالي ودرجة الحرارة المرتفعة. 

أنواع الزبرجد

ومن أجمل وأرقى أنواع الزبرجد ذي البلورات الكبيرة 
النقي عادة شفاف  هو المصري والبرازيلي، والزبرجد 
الشوائب  بسبب  ملونة  تكون  عادة  ولكنها  اللون 
مائل  لون  ذو  الزبرجد  ومعظم  فيه،  الموجودة 
أزرق،  أو  أو أخضر  أو رمادي  أبيض  لإلصفرار وقد يكون 
أصفر  لون  ذو  الزبرجد  يصبح  ما  غالبا  تسخينه  وعند 
الريحاني،  والزمرد  البحر،  ماء  أسمائه:  ومن  محمر، 
وخرز الثعبان، واألوليفين، والبريدوت، والزمرد األخضر.

المفضل لدى السالطين 

كان  أنه  أكدت  الدراسات  فإن  الزبرجد،  قيمة  وحول 
بداية  في  القيمة  عالية  النادرة  الكريمة  األحجار  من 
العثور عليه، وذلك قبل اكتشاف الزمرد الذي يشاركه 
في اللون األخضر والنقاء لكن بدرجات مختلفة، وقد 
الحظوا  بعدما  المساء”  “زمردة  الرومان  عليه  أطلق 
الروايات  بعض  ذكرت  وفيما  ليال،  يخفت  ال  بريقه  أن 
ليال حيث يسهل  التنقيب عنه  أنه كان يتم  القديمة 
العثور عليه بسبب توهجه، وحظي بمكانة كبيرة عند 
المفضل  الحجر  وكان  والرومان،  واإلغريق  الفراعنة 
لدى السالطين، الذين استخدموا منه نحو 955 حجرًا 
كما  الذهبية،  المجالس  أحد  لتزيين  بوصة  بحجم 
وصناديق  العمائم  تزيين  في  الزبرجد  استخدموا 
كما  المتاحف،  من  عدد  في  الموجودة  المجوهرات 
مختلف  من  الحلي  ومصممي  المصاغ  فناني  وقع 
في  وتباروا  الحجر  هذا  لجمال  أسرى  العالم  أنحاء 
وضعه  يتم  حيث  المجوهرات،  بصناعة  استخدامه 
في إطار من الماس أو الذهب ليظهر الزبرجد متألقا 
مع قطع الحلى األخرى، فضال عن الطاقة اإليجابية 
التي يبعثها فيمن يرتديه أو يالمسه، والزبرجد حجر 
القدماء  المصريون  منه  صنع  وقد  الصالبة  شديد 
حبات أشبه بالخرز وصاغوه في عقود وقالئد بديعة 

ورصعوا به التيجان والخواتم واألقراط واألساور.

قيمة روحانية

وكتب عن الزبرجد المؤرخ اليوناني بليني في عام 50 
بعد الميالد، بأن المصريين نقبوا عنه في جزيرة زبرجد 
المصرية في البحر األحمر منذ آالف السنوات، وذكرت 
األساطير أن الفراعنة اعتبروه حجرًا ذات قيمة روحانية 
شرابًا  يصنعون  كانوا  ايزيس  كهنة  أن  لدرجة  عالية 
احتسائه  يتشاطرون  المطحونة  أحجاره  من  قويًا 
في المناسبات الدينية، العتقادهم بأنه يقربهم من 
الطبيعة، كما ذكرت أنهم استعبدوا سكان الجزيرة 

وسخروهم للتنقيب عنه، لكنه لم يتأكد بأن ماكانوا 
المحتمل  ومن  الزمرد  أم  الزبرجد  هو  عنه  ينقبون 
المصرية،  الجزيرة  في  الزمرد  مع  الزبرجد  وجود 
البعض  أسماه  الذي  الحجر  كليوباترا  الملكة  وأحبت 
كان  القديمة،  الثقافات  بعض  وفي  المساء،  زمرد 
الساعات  في  الزبرجد  عن  يبحثون  المستكشفون 
األولى من المساء أو في الليل حيث كان من السهل 
العثور عليه بسبب توهجه، ونقل الصليبيون الزبرجد 
من الشرق األوسط إلى أوروبا في العصور الوسطى، 
به، فاستخدموه في  الغرب  بدأ اهتمام  ومن حينها 
األخضر  لونه  في  السبب  ويعود  الكنائس،  تزيين 

الشفاف إلى وجود الحديد في تكوينه. 

الحظ الطيب

بالنجاح  اللؤلؤي  األخضر  اللون  ذو  الحجر  ويرتبط 
العصر  في  البعض  واعتاد  الطيب،  والحظ  والسلم 
الهادئ  النوم  على  لمساعدتهم  ارتداءه  الحديث 
الغضب،  مشاعر  ولتخفيف  السلبية  الطاقات  وطرد 
وقد ساد عبر التاريخ اعتقاد بأن مادة الزبرجد تشفي 
التنفسي  الجهاز  وأمراض  القلبية  األمراض  من 
الوسطى  العصور  في  البعض  ووضعه  الربو،  مثل 
الزبرجد  ويعزز  الحمى  من  للتخلص  اللسان  تحت 
وصفاء  الصبر  ويمنحه  بنفسه  اإلنسان  ثقة  من 
السعادة  حجر  بأنه  يعتقد  كما  الفكر،  ونقاء  الذهن 
والرفاهية، واستعادة الشباب والتغلب على مشاكل 
جانب  إلى  الزبرجد  ارتداء  يمكن  كما  الشيخوخة، 
بايريت الحديد وبلورات الكونزايت، وبلورات الجمشت، 
والمولدافايت، ويحدث التأثير األكبر مع أحجار شاكرا 
الفاتح  األخضر  اللون  ذات  خاصة  األخرى،  القلب 
األخضر،  والبرينايت  األخضر،  الكريسوبراسي  مثل 
في  مرتديه  الزبرجد  ويساعد  األخضر،  والتورمالين 
وقوة  طاقة  ويكسبه  الباطن  العقل  في  اإلبحار 
الكون، وارتداء قطعة  وبصيرة نافذة لرؤية جماليات 
صغيرة منه تحدث موجات تكسب صاحبها شعورًا 
بالسعادة والراحة والطمأنينة، ويقال إن الزبرجد حجر 
تجاه  الصدر  منتصف  في  تقع  التي  القلب  شاكرا 
يحتوي  أنه  كما  الشمسية،  وبالضفيرة  قليال،  القلب 
صاحبها  حياة  تنير  التي  الطاقة  من  كبير  قدر  على 
تربط  يصدرها  التي  فالطاقة  جمااًل،  عليها  ويضفي 
مرتديه بشاكرا القلب فتعزز لديه مشاعر حب الكون 
من  يعزز  بأنه  يعتقد  كما  حوله،  من  والموجودات 
بالذنب  الشعور  من  اإلنسان  ويخلص  الذات،  احترام 
ما  في  البعض  وارتداه  المؤلمة،  الماضي  وتجارب 

مضى للحماية النفسية.
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أول األعياد 

الذى  المسلمين،  أعياد  أول  هو  الفطر  وعيد 
للهجرة،  الثانية  السنة  في  مرة  ألول  به  احتفلوا 
شوال،  شهر  من  األولى  الثالثة  األيام  ويوافق 
حيث يفطر المسلمون بعد أداء فريضة الصوم 
يحرم  وفيه  رمضان”،  “شهر  كامل  شهر  لمدة 
الجائزة  يوم  ألنه  أيامه  من  يوم  أول  صيام 
إذ  خاصة،  بصفة  الفطر  عيد  ويكتسي  الكبرى، 
أنه مناسبة لتجديد صلة الرحم ، واجتماع األهل 
المناسبة  بهذه  خاصة  أطباق  حول  واألقارب 
والتي تختلف من بلد آلخر،  ومع الساعات األولى 
ألول أيام العيد يلتقى أهالي البحرين في الصالة 
زكاة  إخراج  في  ويتسابقون  التهانئ  ويتبادلون 

الفطر قبل الصالة.

عيد البحرين 

وال تقتصر تحضيرات األسر البحرينية للعيد على شراء 
وحلى  وأطياب  عطور  من  الزينة  وكماليات  المالبس 
بدورها  تتطلب  العيد  مأكوالت  ان  بل  ومجوهرات 
العامرة  الموائد  إلعداد  اضافيا  ومصروفا  ميزانية 
بشتى أصناف االكالت الشعبية البحرينية والحلويات 
والشوكوالتة المستوردة، ومن االصناف التي تزخر بها 
والمكسرات  الشعبية  البحرينية  الحلوى  العيد  أيام 
والسمبوسة الحلوة ترافقها القهوة العربية بالهيل 
يتم  التي  الشعبية  االكالت  بخالف  هذا  والزعفران 
فالفطور  الرئيسية  الثالث  الوجبات  على  تقسيمها 
الشعيرة  وهو  البالليط  طبق  قائمته  في  يضم 
والخبيص  والعصيد  المقلي  البيض  مع  المحالة 
والبثيث والعقيلي في حين أن وجبة الغداء ال يراد أن 

للعيد فرحة محفورة في ذاكرة الطفولة، فهي بهجة ال تتزعزع، وال تقتلها أزمات الحياة، إنها الفرحة الموسمية، تأتى بميعاد 
معلوم للجميع، فتجلب البهجة دون سبب لالنبساط، سواء أن ليلة العيد، عندما تهل ترسم الضحكة الجماعية األولى أليام 
الطفولة، بشعور العيدية ومتعة الفسحة ومنظر المالبس الجديد، وتبدأ الفرحة بالعيد بليلته، وفى العيد تتجلى الكثير من 
معانى اإلسالم االجتماعية واإلنسانية تتقارب القلوب على الود ويجتمع الناس بعد فراق ويتصافون بعد كدر، وفى العيد 
تذكير بحق الضعفاء في المجتمع بإخراج الصدقات حتى تعم فرحته كل بيت، والمعنى اإلنسانى في العيد هو أن تشترك 
أعداد كبيرة من المسلمين في الفرح والسرور في نفس الوقت فيظهر اتحادهم وتعلم كثرتهم وتقوى روابطهم الفكرية 

والروحية واالجتماعية.. “رمضانيات” تشارك األمة اإلسالمية مظاهر فرحة االحتفال بليلة العيد ...

وهي  الغوزي  الشعبية  العيد  طبخة  سوى  يتصدرها 
بالمكسرات  المزين  الدجاج  أو  اللحم  مع  االرز  تحوي 
بجانب سالل الفواكه وأصناف مشكلة من السلطات 

والعصائر.

البهجة والسرور

الفطر  عيد  أيام  أول  البحرين  أهل  ويستقبل 
البهجة  مظاهر  سيطرت  إذ  غامرة؛  بسعادة 
يزال  ال  وفيما  البحرين،  وقرى  مناطق  على  والسرور 
من  عدد  على  محافظين  والكهول  السن  كبار 
الزوار  استقبال  من  العيد،  بيوم  المتعلقة  العادات 
والجيران  األقارب  مع  والتواصل  التبريكات،  وتلقي 
على  “العيدية”  وتوزيع  األضاحي،  وذبح  واألصدقاء، 
بسيطة  مالية  مبالغ  إهداء  وهي  والناشئة،  الصغار 
ومنحهم  قلوبهم  إلى  الفرحة  إلدخال  لألطفال 
المختلفة،  واألشياء  األلعاب  بشراء  االستمتاع  فرص 
في  الشاب  الجيل  لدى  مختلفا  يبدو  العيد  أن  بيد 
أكبر  بشكل  تجتذبهم  والذين  البحرين  مملكة 
مظاهر  من  يتجزأ  ال  جزء  أمست  جديدة  عناصر 
وقد  التجارية،  والمجمعات  المالهي  كزيارة  العيد 
هذه  ينتظرون  الذين  البحرين  أطفال  الفرحة  غمرت 
المناسبة السعيدة من أجل الحصول على “العيدية” 
التي تبعث في نفوسهم األنس والراحة، حيث يتنقل 
األطفال في العديد من مناطق البحرين بين بيوتات 
العائلة والجيران للحصول على “العيدية” بعد تقديم 
منازلهم.  في  واآلباء  لألمهات  العيد  بيوم  التهاني 
تغييرات  من  ومفاهيمها  العولمة  أحدثته  ما  ورغم 
أفراد  اجتماع  عادة  فإن  العيد،  مظاهر  على  عديدة 
الغداء  طعام  لتناول  أقاربهم  مع  الواحدة  العائلة 

والحلوى ما تزال ثابتة ومنتشرة بشكل واسع.

األطفال تتزين والمساجد تتهيأ 
ليلـــة العيـــد ... فرحـــة الفطـــر
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قدوع العيد 

العيد  طبخة  إعداد  على  البحرينية  األسرة  وتحرص 
البحرينية  الحلوى  العيد” والذي يضم  وتحضير “قدوع 
الحلويات  من  وغيرها  الحلوة  والسمبوسة  والرهش 
الشعبية، خاصة وأن عادة تقديم قدوع العيد موجود 
القديمة  األحياء  وباألخص  البحرين  مناطق  كل  في 
كما  االجتماعي،  النسيج  على  محافظة  زالت  ما  التي 
منذ  عليها  متعارف  قديمة  عادة  العيد  قدوع  أن 
مع  تمارس  الحاضر  يومنا  إلى  زالت  وال  طويلة  مدة 
الحضاري  التطور  بسبب  حدثت  التي  التغيرات  بعض 
يحافظون  البحرين  في  األهالي  يزال  وال  والعمراني، 
العائلي  للتجمع  فرصة  لكونه  العيد  غداء  على 
العيد  غداء  يعكس  كذلك  الرحم،  لصلة  وتحقيقا 
دالالت  يعكس  كما  والثقافية  االجتماعية  الحالة 
والتواصل  األعداد  طرق  تتجاوز  متنوعة  وظواهر 
تؤدي  كما  لألفراد،  والصحية  االقتصادية  والنواحي 
المواطنين  إن  إذ  العيد؛  أيام  في  كبيرا  دورا  المطاعم 
يتسابقون في أيام العيد على شراء أطعمتهم منها، 
وتخصص الجهات المعنية مسرحيات عائلية بمناسبة 
تم  التي  المسرحيات  من  العديد  هناك  إذ  العيد، 

اإلعالن عنها، إلى جانب أن هناك حفالت غنائية لعدد 
من  كبيرا  عددا  تجذب  ما  غالبا  والتي  المطربين،  من 
المواطنين والسياح من مختلف الدول العربية، وتبقى 
لألطفال بهجة وطقوس خاصة في العيد، والتي تبدأ 
من لبس الجديد في الصباح الباكر والتنقل بين الجيران 
واألهل واألقارب للحصول على “العيدية” التي عادة ما 

تكون نقودًا أو بعض الحلوى.

العيد خليجيًا 

الفطر  بعيد  االحتفال  عادات  تختلف  السعودية  وفي 
المبارك من منطقة إلى أخرى، وإن كانت صالة العيد، 
الحلوى  وتوزيع  الرحم،  وصلة  واألقارب،  األهل  وزيارات 
مشتركا  عامًلا  المختلفة  المدن  في  األطفال  على 
بعض  مختلفة  طريقة  منطقة  لكل  أن  إال  بينهم، 
وطريقة  والتقاليد  العادات  هذه  ممارسة  في  الشيء 
االحتفال، ووسط أجواء من البهجة والفرح، تعم مدن 
اإلمارت مظاهر االحتفال بأول أيام عيد الفطر المبارك، 
بصحبة  والمتنزهات  الحدائق  إلى  األسر  تنتقل  حيث 
أبنائهم وأقاربهم، فتشهد مراكز التسوق الكبرى في 
دبي، وجود الكثير من الشباب على هيئات مجموعات 
مراكز  ارتياد  خالل  من  األصدقاء  مع  بالعيد  لالحتفال 
األلعاب اإللكترونية والمطاعم، ويقوم األطفال بزيارة 
بيوت األهل والجيران للحصول على “العيدية”؛ باعتبارها 

من أهم مظاهر الفرحة في هذه المناسبة.

عيد األمة اإلسالمية

وتختلف مظاهر االحتفال بالعيد بين بلد إسالمي وآخر، 
رؤية  ثبوت  بمجرد  االحتفاالت  تقام  موريتانيا  ففي 
الموريتانيون  ويؤدي  العيد,  وإعالن  شوال  شهر  هالل 
صالة العيد في الساحة الكبيرة أمام المسجد, ويمنح 
بالعطية  وتعرف  العيدية,  سنة  عمر15  حتي  األطفال 
الهدايا  إليهم  فتعطي  عمرا  األكبر  بينما  العيد,  ليلة 
العينية مثل الساعات واألقالم وغيرها، وفي الصومال 
الغذائية  المواد  من  احتياجاتهم  الصوماليون  يشتري 
ويتم  والمعجنات,  الكعك  لعمل  والسكر  كالدقيق 

خارج  مفتوحة  أماكن  في  العيد  صالة  بعد  التزاور 
المدينة, وتذبح األغنام ويطبخ لحمها لعمل والئم 
يدعي إليها األقارب واألصدقاء في أول أيام العيد، 
آبائهم وأقربائهم  العيد من  ويأخذ األطفال حق 
األقارب  لتهنئة  يذهبن  أو  بالمنزل،  النساء  وتبقي 
بالعيد, وتعقد احتفاالت شعبية عصر  واألصدقاء 
ليؤدي  العامة  الساحات  وسط  الفطر  عيد  يوم 
والرقصات  الشعبية  األغاني  ألوان  بعض  الشباب 
بمشاركة جمع كبير من الناس فرحا بهذه األيام 
بحلول  األهل  يبارك  جيبوتي  وفي  السعيدة، 
أحد  بيت  في  ويجتمعون  الصالة  أداء  عقب  العيد 
البسبوسة  مثل  الحلويات  يتناولون  األصدقاء 
وفي  البيوت،  في  النساء  تصنعها  التي  والبقالوة 
اثيوبيا فمن عادة االثيوبيين تناول اإلفطار المسمي 
كينيكي وهو من الحبوب، ويوزع رب العائلة زكاة 
الفطر ليلة العيد، وفي صباح العيد يؤدون الصالة 
في  الناس  ويجتمع  الكبيرة,  المدينة  ملعب  في 
األتراك  تركيا يحرص  مجالس خاصة وعامة، وفي 
مساجد  في  العيد  صالة  أداء  في  التبكير  علي 
بالعيد  لتهنئتهم  أقاربهم  يزورون  ثم  المدينة 
بايرم  شكر   - عيدية  لألطفال  وتقدم  السعيد 
بصورة  العيد  أيام  يوزع  السكر  الن  السكر  عيد   -
التاريخية  األماكن  لزيارة  األتراك  ويتنقل  كبيرة، 
أيام  جميلة  أوقات  لقضاء  البالد  في  والسياحية 

العيد كله.

حكم إحياء ليلة العيد 

وذهب أكثر أهل العلم إلى استحباب إحياء ليلتي 
النووي في  العيدين الفطر واألضحى، قال اإلمام 
المجموع: اتفق أصحابنا على إحياء ليلتي العيدين. 
إحياء  استحب  الجليل:  مواهب  في  وقال  انتهى، 
وغيرها،  والصالة  تعالى،  اهلل  بذكر  العيد  ليلة 
بصالة  يكون  إحياءها  أن  إلى  الحنفية:  وذهب 
الفجر  صالة  على  والعزم  جماعة  في  العشاء 
جماعة، فإحياء ليلة العيد عند القائلين بها يكون 
وصالة  قرآن  وقراءة  ذكر  من  الطاعات  بجمع 
ودعاء، قال في مغني المحتاج: ويسن إحياء ليلتي 
العبادات،  من  وغيرها  صالة  من  بالعيادة  العيد 
بالمسجد،  الصالة  إلحيائها  يستحب  ال  أنه  واعلم 
رمضان،  في  يفعل  كما  المشهورة  المواضع  وال 
يأتم  أن  بأس  وال  لنفسه،  بيته  في  إنسان  كل  بل 
جمهور  واحتج  الحاج،  ابن  ذكره  وولده.  أهله  به 
ليلتي  قام  من  بحديث:  االستحباب  على  العلماء 
العيد محتسبًا هلل تعالى لم يمت قلبه حين تموت 
القلوب. رواه ابن ماجة عن أبي أمامة، وروي عن أبي 
جدًا،  ضعيف  وإسناده  ومرفوعًا  موقوفًا  الدرداء 
وضعفه  شاهين  وابن  حجر  ابن  الحافظ  ضعفه 
الجميع  أسانيد  النووي:  قال  الزجاجة،  مصباح  في 

ضعيفة. وقال األلباني: ضعيف جدًا.
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من أرشيف الصحف البحرينية

الشهر  أواخر  في  رسمية  غير  زيارة  البحرين  زار 
الماضي فخامة السيد نوري السعيد رئيس الوزارة 

العراقية وكان برفقته: 

السيد  المواصالت  وزير  صادق  ضياء  الدكتور 
سليمان فتاح باشا وزير االقتصاد السيد عبد األمير 

رحمة اهلل معاون مدير ميناء البصرة. 

المتزوجين  األجانب  للمعلمين  بيوت  انشاء  تقرر 
فوق بناية مدرسة الصناعة.

قال وزير المعارف المهاب في كلمته القيمة التي 
القيت في االحتفال بافتتاح بيت الطلبة الجديد، ان 
النية معقودة على إنشاء روضة جديدة بالمحرق 

العدد7 رمضان 1373السنة الرابعة ص15

الكاثوليكية  للكنيسة  التابعة  المدرسة  أقامت 
اولياء  اليها  دعت  مناسبة  بأي  ندرس  ال  حفلة 
االمور ووليات أمور التالميذ والتلميذات والذي لفت 
كانوا  ممن  الحفلة  هذه  في  الغياري  بعض  نظر 
يراقبون الوضع من الشارع هو اختالط المدعوين 
البحرينيات  المسلمات  من  كثيرات  والمدعوات 
واإليرانيات من اسر معروفة وهذا اول الغيث ولنا 

إلى هذا الموضوع عودة.
المركز  كريم(  )اآليس  بيع  المحرق  بلدية  منعت 
بصحة  اهتمامها  حسن  لها  فنشكر  باألعواد 
الجمهور وخاصة األطفال وقد كنا طالبنا في أحد 
أعدادنا الماضية بمنع تناول هذا النوع من )اآليس 

كريم( فمتى تقتدي بلدية المنامة بهذا القرار؟. 

العدد 9 رمضان - السنة الثانية ص4

بيروت  إلى  مدرسيها  من  عددًا  المعارف  مديرية  بعثت 
الجامعة  تنظمها  التي  الصيفية  الدروس  لحضور 
األمريكية هناك في التربية والتعليم،  وسيلحق قسم 
ستنظمها  التي  القروية  بالدراسة  األساتذة  هؤالء  من 
الجامعة في صيدا للتدرب على إدارة المدارس القروية 
عبداهلل  األساتذة  فهم  المدرسون  أما  علميًا  تدريبًا 
الحاج عباس، محمد  المهزع، عبد علي  المهزع، محمد 
يوسف  تقي،  علي  يوسف  محمود  الصائغ،  سلمان 

مطر، محمد حسن صنقور، محمد مجرن اسماعيل.

العدد 4 و 3 ربيع األول – ربيع الثاني 1373 السنة الرابعة ص 59

تبلغ  وهي   1373 عامة  ميزانية  البحرين  حكومة  نشرت 
 13550000 انكلترا  بنوك  في  منها  أودع  روبية   27,832,000
اإلحتياطي  ربح  أن  إلى  األرقام  وتشير  )احتياطي(  روبية 

السابق بلغ في العام المنصرم 770,000 روبية. 
ونرجو  للسينمات  قانونًا  المنامة  بلدية  مجلس  وضع 
عليه  اإلطالع  للشعب  ليتسنى  القانون  هذا  ينشر  ان 

وللمتخصصين مناقشته.
السنوي  الرياضي  مهرجانها  الكويت  معارف  أقامت 
المهرجان  اشتمل  وقد  الماضي  الشهر  نهاية  في 
االعجاب  اثار  مما  طريفة  وألعاب  مسابقات  عدة  على 
األستاذ  البدنية  التربية  مفتش  يبذلها  التي  بالجهود 

عيسى الحمد. 
عرض  من  السينمات  أصحاب  البحرين  حكومة  منعت 
أصحاب  اعتاد  التي  الخليعة  االستعراضية  القطع 
الفيلم  عرض  قبل  عرضها  البحرين  في  السينمات 

الرئيسي اجتذابًا للجماهير الغافلة. 

تشكر  محمودة  خطوة  وهذه  القادم  العام  في 
عليها إدارة المعارف وتقدر ولكننا نود أن نلفت أنظار 
احتياجًا  أكثر  المنامة  أن  إلى  الموقرة  المعارف  إدارة 

) العدد 6 جمادي الثانية 1370 السنة األولى (

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

روضتنان  المحرق  ففي  الروضة  هذه  مثل  إلى 
مستقلة  واحدة  روضة  توجد  ال  بينما  مستقلتان 

في المنامة.

الحكومية  المدارس  بنشاط  حافاًل  الشهر  هذا  كان 
المدرسة  أقامت  فقد  النواحي  مختلف  في 
بأسبوع  وبعدها  ناجحة  حفلة  اإلبتدائية  الشرقية 
أقامت الروضة الشرقية بالمنامة حفلة سمر لطيفة 
الحد  مدرسة  أقامتها  حفلة  ذلك  وتلى  رائعة، 
اإلبتدائية – ألول مرة – منذ عدة سنوات كانت حفلة 
موفقة كما أقامت المدرسة الغربية حفلتها الثانية 
ناجحة جدًا. )صوت  األخرى  العام وكانت هي  لهذا 

البحرين العدد 8 شبعان 1371 السنة الثانية ص 40(.

رئيس  نائب  عقراوي  متى  الدكتور  البحرين  زار 
في  بجولة  قام  وقد  اليونسكو  منظمة 
النظم  على  أطلع  حيث  المدارس  بعض 
االحصاءات  بعض  واخذ  المتبعة  التربوية 
التربية  عن  بحث  في  ليضمنها  عنها  الهامة 
في هذه المنطقة وكان قبل مجيئه البحرين 

قد زار الكويت للغرض نفسه. 

قررت لجنة الزراعة والري منح صغار المزارعين 
قرضا مقداره مائه ألف روبية يساهم صاحب 
ألف   50 بـ  المعظم  البالد  حاكم  العظمة 

روبية وتساهم الحكومة بـ 50 ألف روبية. 
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مجلس حسن إبراهيم كمال
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مجلس الشيخ إبراهيم بن حمد آل خليفة

مجلس خالد البوعينين



نتقدم بأجمل التهاني والتبريكات إلى 

مقام حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
ملك مملكة البحرين 

وإلى صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة 
رئيس الوزراء الموقر 

وإلى صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء

وإلى جميع معالي الوزراء والسادة النواب وكبار المسؤولين بالمملكة ومواطني وأهالي 
 البحرين الكرام بمناسبة عيد الفطر المبارك أعاده اهلل عليكم وعلى األمة اإلسالمية 

بالخير واليمن والبركات وعساكم من عواده





 الخميس  29  رمضان  1436  هجرية  •  16  يوليو  2015  ميالدية   •   السنة السابعة   العدد   12205

ذكريات من �أيـام زمان

فندق مون پالزا، اإحدى الفنادق الراقية يف ال�ستينيات

 اإحدى العيون املنت�سرة يف مناطق عده يف البحرين، خم�س�سة

للرجال واأخرى للن�ساء

�سوق ال�سمك باملنامة يف الأربعينيات

الفرو�ش بقرب اإحدى ال�سواحل يف املنامة يف عام 1951م

البحرين عضوًا في اتحاد السيارات عام 1953م  •

تم وضع حجر األساس لمطار البحرين القديم عام 1959م  •

أنشأ بنك الدم بمستشفيات البحرين عام 1955م  •

أعلنت بريطانيا ضم البحرين لمنطقة العمليات الحربية   •
عام 1942م

عقد أول اجتماع لمجلس الوزراء عام 1971م  •
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املغفور له �سمو الأمري الراحل ال�سيخ عي�سى بن �سلمان اآل خليفة اثناء ات�ساله 

بالأمري دوق اإدنربه لدى افتتاح حمطة الأقمار ال�سناعية عام 1968م

اإحدى اأحياء املنامة يف اخلم�سينيات فر�سة املنامة عام 1957م

جزيرة اأم النع�سان  يف اخلم�سينيات

موظفو م�ست�سفى ماي�سون “م�ست�سفى الإر�سالية الأمريكية حاليًا” يف عام 1935م





أول  هو  “الوجه  أن  العصفور  أحمد  د.  والليزر  والترميم  التجميل  جراحة  استشاري  أكد 
بما  الوجه  مالمحه  إلى  تنظر  فأنت  االنسان  تقابل  وعندما  االنسان  في  يجذبك  شيء 
يعطيك اثر معين أو يكون مليان خطوط وهذه تأثيرها أكثر من مجرد جمال يؤثر على 

النفسية، فذلك يؤثرعلى على نمط الحياة بأكملها”. 

وأشار إلى أن “تأثير جمال الوجه ال يقتصر على النساء فقط في اعتقاد معين ألن المرأة 
هي أكثر اهتماما بجمالها وجماليات الوجه والنضارة مهم بالنسبة لها مهمة، وحينما 
نطالع عدد الناس المهتمة بتجميل الوجه والعناية بالجلد بشكل عام نالحظ أنه حتى 

الرجال أصبح لديهم وعي ودائما توجد أسئلة من قبلهم”. 

مدروسة  قياسات  وهناك  للوجه  جماليات  تعطي  التي  لألشياء  “بالنسبة  أنه  وأضاف 
وهناك نسبة وتناسق بين العين والألنف بين بروز الخد والألذن والرأس حجم الشفايف 
ان  يحب  النهاية  في  المخ  أو  العين  والسفلي  العلوي  الفك  السفلية  للشفة  بالنسبة 
يشوف تناسق معين، مما يؤثر في هذا التناسق أثر العمر والشيخوخة تفقد جماليات 
معينة ونسب تتغير بحيث ان الشحم حوالين الخد يبتدأ يضعف وتبدأ الخطوط حوالين 
الفم والعين وفي الجبهة تتضح بشكل تدريجي وذلك في سن الثالثين ويبتدأ الصلع 

وتساقط الشعر والهاالت السوداء حول العين”.

وأوضح أن “جماليات الوجه شي واسع ويمكن المساعدة في تخفيف آثار الجو والجهد 
الجماليات  على  واالبقاء  الوجه  نضارة  الرجاع  معينة  وأساليب  بسيطة  بطرق  والزمن 
بالحقن  تكون  جراحية  الغير  الطرق  جراحية  غير  وطرق  جراحية  طرق  هنالك  والنسب 
التعبئة  وحقن  الوجه  لخطوط  أساسا  هي  التي  البوتوكس  حقن  وتشمل  التجميلية 

الواضحة  الخطوط  أو  الشحم  من  المفقود  الحجم  ترجع  هذه  عام  بشكلة  )الفيلر( 
حول الوجه، أما النوع الثاني هو العناية بالجلد سواء كان بالفيتامينات من التقشير من 

مرطبات الوجه )واقي الشمس( وغيرها للحفاظ على الجلد”. 

ونوه إلى أن “الشيء الجديد حاليا الذي تسمعه في األخبار هو حقن البالزما مع الصفائح 
معينة  مكونات  منه  ونصفي  الشخص  من  الدم  اخذ  عبر  وتتم  الجذعية  والخاليا 
محفزات نمو نحقنها تحت الجلد حتى يطلع الجلد الجديد بشكا أقوى وأفضل ونرجع 

نضارة الجلد غير العناية بالشعر الذي يشمل تساقط واالبر لحت الشعر وزراعة الشعر”. 

ولفت إلى أن “عمليات شد الوجه وشد الجفون وعمليات تجميل األنف وتجميل الشفايف 
والخد وشد الوجه في حاالت التجاعيد الكثيرة وترهالت الرقبة كل هذه األشياء نقوم 

بها بالعمليات او غير العمليات”. 

عن  نتحدث  فنحن  الشباب  حب  وآثار  والجروح  الوجه  لحبوب  الليزر  ننسى  “ال  وقال 
للوجه بحيث يكون  النضارة والجماليات  ارجاع  الخيارات كلها تصب في  مجموعة من 
الروح ولكن الوجه مرآة لما هو  الوجه دائما فيه جمال طبعا جمال االنسان هو جمال 
في الداخل وتعابير الوجه النعكاس للجمال الدلخلي فعندما تعتني بالوجه ال تعتني 
هو  الوجه  ان  بأكمله  الموضوع  هذا  في  ما  أهم  بالعمق  تعتني  وانما  فقط  بالظاهر 
عنوان االنسان فال ينبغي تسليم عناية الوجه الي أحد فهناك الكثيرين من األطباء الغير 
يعكس  وهذا  الصالونات  في  البوتكس  حقة  يعطون  تجميل  أطباء  ليسوا  مرخصين 
الغير صحيح وإني  الطبيب  اختيار  ناشئة عن  إلى مشاكل صحية  الضرر ويؤدي  عليهم 

انصح الناس بحذر الختيار الشخص المناسب والمتخصص”. 

حذر من اللجوء ألطباء التجميل غير المرخصين 

د. العصفور: نضارة الوجه ضرورية وتؤثر على حياة اإلنسان  بالكامل 
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�أكرث  �إذ مت بنا�ؤه منذ  �أقدم �جلو�مع يف �لبحرين  م�ضجد �لفا�ضل يعترب من 

من 200 عام، �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

بابكو تهنئكم بحلول الشهر الفضيل
وكل عام وأنتم بخير
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