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Ramadanyat

“رمضانيات“ تروى أحداث تاريخية في الشهر الكريم ””2-1

رمضان  ..نزول الوحي وتشريع اآلذان
يختص
بالحرْ ص من الجميع على اإلقبال على اهلل ،كما
يتميَّز شهر رمضان عن سواه ِ
ُّ
وقعت فيه ،تحتاج ِمن ِّ
ُّ
كل مسلِم إلى ُّ
ْ
وتفكر؛
تذكر وتد ُّبر
هذا الشهرُ بأحداث عظيمة
ُ
َ
بداية
بمواضع العبرة ،ويجني بها الثمرة ،ومنها -بل أهمها على اإلطالق-
لينتفع
ِ
نزول الوحي الكريم على رسول اهلل في غار حراء ،وقد جلس في خلوته يتعبَّد ،فنزل
عليه جبريل بأوَّ ل كلمة قرآنية ،فكانتْ :
ْ
وقعت في رمضان
ومن األحداث التي
“اقر َْأ”ِ ،
السنة الثانية من الهجرة،
غزوة بدر الكبرى ،وذلك في السابع عشر من رمضان في َّ
حاسم لإلسالم على الكفر ،وقد َ
ظ َهر
وكان في هذه الغزوة المباركة أوَّ ل انتصار
ِ
صدَ قوا ما عاهدوا اهلل عليه ،كما قال
فيها بوضوح مددُ اهلل وتوفيقهألوليائه الذين َ
اهللَ :
م َت ْق ُت ُل ُ
ْت ِإ ْذ ر ََمي َ
م وَ َما ر ََمي َ
ْت وَ َل ِك َّن ال َّلهَ ر ََمى” -األنفال
م وَ َل ِك َّن ال َّلهَ َق َت َل ُه ْ
وه ْ
“ف َل ْ
ُ
الفتح األكبر فتح مكة ،وكان ذلك في الحاديوالعشرين
 ،-17وفي شهر رمضان كان
السنة الثامنة من الهجرة  ..أحداث ضخمة كثيرة شهدها الشهر
من رمضان في َّ
الكريم “رمضانيات” تروي تفاصيلها لننتفع بالعبرة ونجني الثمرة ...

مذاق وفوائد صحية
الجريش  ..سيد األطباق الرمضانية
يستعيد أهالي الخليج ذاكرتهم تزامنا مع دخول
شهر رمضان المبارك حول موروثاتهم الشعبية
في خطوة الستعادة شيء من ماضيهم
العريق ،باإلضافة إلى مفرداته ورموزه الشعبية،
بدءا من الموقع الجغرافي ،وتاريخ النشأة،
والحياة بشكلها العام ،والمأكوالت الشعبية
واألمثال ،وتراثهم األصيل ،والحديث هنا عن
واحد من تلك الرموز الشعبية أكلة “الجريش”،
التي تعتبر أحد األطباق الشعبية التي يعيدها
أهالي الخليج في شهر رمضان المبارك لما لها
من مذاق لذيذ وفوائد صحية يعرفها كبار السن
وتعبر عنها مكوناتها المفيدة ،وال تزال األكالت
الشعبية هي أفضل األطباق المقدمة والحاضرة

ذكريات من أيام زمان

على موائد أهالي الخليج الرئيسية وأكثر ما

القمح والخضر واللحم والتمر ،ويقدم الجريش

تكون هذه األفضلية في شهر رمضان المبارك

بالطبق ويضاف عليه “كشنة” تتكون من بصل

ليس كونها األكثر طلبا بين كبار السن على

مقطع قطع صغيرة وزبدة أو سمن والقليل

المائدة الرمضانية ،لكن بسبب فوائدها الغذائية

من الكمون“ ..رمضانيات” تلقي الضوء على طبق

الجمة الحتوائها على مكونات طبيعية من

الجريش وأهم فوائده الغذائية والصحية ...

غيــــــــر حياتــــــــك مــــــــع جائــــــــزة
ِّ
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I

17 20 7777 www.bbkonline.com

مرخـــص مــن قــبــل مــصــرف البــحــريــن المــركــزي كــبــنــك تجــزئــة تقــلــيـــدي

6/5/16 3:30 PM

تابعـونا علـى:
MOIC/PC/1543/2016

4196-BBK-Mid-Year-320mmHx245mmW.indd 1

3

الثالثاء  2رمضان  1437هجرية •  7يونيو  2016ميالدية • السنة الثامنة • العدد 207

عالج ًا لألمراض الخطيرة

الجريش  ..الطبق الرمضاني
الجريش من أقوى المواد الغذائية الوقائية من
مرض السرطان بأنواعه المختلفة ،كونه يتمتع
بخصائص مضادة لألكسدة وكونه مقاومًا لما
يحد من
يسمى بالشقوق أو الجذور الحرة ،حيث
ّ
ّ
تكوّ ن وانتشار الخاليا السرطانية التي ينتج عنها
وخاصة سرطان القولون
األورام الخطيرة القاتلة
ّ
وسرطان الثدي ،وذلك نظرًا أل ّنه يمنع تكوّ ن
مادة النيروسامين المسبّبة للسرطان بفضل
احتوائه على كميات كبيرة من النترات والنتريت،
والتي تتواجد أيضًا بشكل كبير في الفواكه
والخضراوات.

يعالج الجلطات

الجريش أكلة شعبية عربية في الجزيرة العربية واألردن وفلسطين وربما في أماكن
أخرى ،وتشتهر بها منطقة الخليج وطريقة طبخها تبدأ بتحضيرها من القمح
الصلب المكسر المعروف شعبيًا بـ اللقيمي يضاف القمح اللقيمي المجروش أو
المكسر ال المطحون إلى مرقة اللحم والكمون حتى يصبح مثل الهريسة وإضافة
اللبن اليه وتقديمه ساخنًا والبعض يفضل إضافة الزبد فوقه أو السمن البري ،وفي
بعض المناطق يتم تناول هذه االكلة في صباحات األعراس إذ تعتبر وجبة فطور
ألهل العرس ،ومع دخول شهر رمضان المبارك يكثر الطلب على طبق الجريش
بنسبة  50في المائة عن األشهر األخرى خصوصا الشوربة قبل أذان صالة المغرب،
أما في المساء فيتم اإلقبال على طبق الجريش“ ،رمضانيات” تستحضر فوائد طبق
الجريش ومذاقه الطيب في ليال رمضان...

ويحتوي الجريش على كمية كبيرة من األلياف مما
يجعل منه عالجًا فعا ً
ال لمشاكل ارتفاع الدم بما
في ذلك ارتفاع الضغط وارتفاع السكر في الدم،
كما يعتبر مفيدًا جدًا لخفض معدل الكولسترول
الضار في الجسم ،مما يجعل منه عالجًا للعديد
من األمراض الخطيرة على رأسها أمراض القلب
والتجلطات والسكتات واألزمات القلبية وكذلك
الدماغية وأمراض األوعية الدموية وغيرها.

ال لالمساك
ويعالج الجريش أيضا مشاكل واضطرابات الجهاز
الهضمي المختلفة ،بما في ذلك اإلمساك
واالنتفاخات والغازات ،كونه غنيًا باأللياف التي

مكونات الجريش

أيضا مصدرا للطاقة ،ويتم تحضير شوربة الجريش

تحسن من عملية الهضم ،كما يعتبر من أفضل

يتكون طبق “الجريش” من حب قمح مجروش

بوضع الزبدة في قدر على النار حتى تسخن جيدا ثم

الطرق المستخدمة للتخلص من الوزن الزائد

بواسطة الرحى وهي أداة حجرية قديمة عبارة

يضاف إليها البصل المفروم والثوم ويقلب المزيج

عن لوحين من الحجارة يتم وضعه مع الماء

جيدا حتى يلين البصل ،ومن ثم يضاف الجريش

والسمنة المفرطة ،كونه قليل السعرات الحرارية
ّ
وينظم عملية الهضم ويخ ّلص الجسم من

أو المرق على النار ،ثم يحرك بواسطة ملعقة

ويستمر بتحريكه حتى يتحول لونه إلى األحمر،

االحتباسات ،وهذا ما يفسر دخوله بدي ً
ال عن األرز

خشبية تسمى “المسواط” ،ويمكن أن يتم إضافة

كما يضاف إلى المزيج الطماطم ويحرك قليال ثم

وغيره في الحميات الغذائية الخاصة بإنقاص الوزن.

اللبن حتى يعلن نضجه ويكون رقيقا ،ومن ثم

يصب فوقه خالصة مرق اللحم ويترك على النار

يضاف عليه القليل من السمن البري ،ويتم وضعه

مع االستمرار بالتحريك حتى يتجانس جيدا ،ويذوب

صحة المرأة الحامل

في الماء لوقت طويل ومن ثم يطبخ مع اللحم

الطحين بالحليب ويضاف إلى المزيج من خالل مصفاة

ويحتوي الجريش على حمض الفوليك الهام جدًا

واللبن.

ويترك على النار حتى يغلي لعدة دقائق ،ثم تضاف

شوربة الجريش

البهارات وعصير الليمون الحامض والملح والفلفل

ويصنع من الجريش “شوربة” تحتل مكانة
شعبية بين أهالي الخليج الرتباطها باألغذية
القديمة والمميزة والمعروفة بقيمتها الغذائية

األسود إليه ثم يحرك قليال ،ويرفع عن النار ويصب في
أطباق التقديم ويزين بالبقدونس المفروم.

فوائد ال حصر لها

لصحة المرأة الحامل
لصحة الجسم ،وخاصة
ّ
ّ
وكذلك لنمو الجنين بصورة طبيعية ومتكاملة،
كما يعتبر غنيًا بمجموعة من الفيتامينات األساسية
للنموّ والمحارب لمشاكل الشعر والبشرة والجلد
واألظافر على رأسها فيتامين د ،وفيتامين أ،
وفيتامين هـ ،حيث يشكل نقص هذه الفيتامينات

من فيتامينات وبروتينات وأمالح معدنية ،وكلما

ويحتوي الجريش في تركيبته على العديد من

مشاكل وأمراض عديدة تدفع األشخاص إلى

تنوعت مكوناتها يزداد اإلقبال عليها باعتبارها من

الفيتامينات والعناصر المعدنية التي تجعل منه غاية

المكمالت الغذائية والتي يتم تصنيعها
اللجوء إلى
ّ

المقبالت التي تساعد على الهضم وفي كونها

في األهمية في مقاومة األمراض المختلفة ،ويعتبر

معمليًا في مصانع الدواء للحصول عليها.
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أحداث تاريخية شهدها الشهر الكريم ””2-1

رمضان  ..فتح مكة وزكاة الفطر
يزخم تاريخ األمة اإلسالمية بأحداث
ووقائع عظيمة شكلت منعطفات
حاسمة في مسار المسلمين بصفة
خاصة والبشرية بصفة عامة ،وشكل
شهر رمضان الكريم مسرحا زمنيا
للعديد من تلك األحداث نظرا لمكانته
العظيمة في نفوس المسلمين وتأثيره
القوي في الرفع من عزائمهم وتقوية
ِه َممِ ِهم ،ومن بين أبرز تلك األحداث،
نزول الوحي ،وتشريع األذان ،وغزوة بدر
الكبرى ،وفيه أيضا شرعت صالة العيد،
وبناء الجامع األزهر وبعث النبي خالد بن
الوليد لهدم االصنام في مكة ،وكذلك
في رمضان فرضت زكاة الفطر ،وغيرها
الكثير والكثير من األحداث الضخمة
في تاريخنا اإلسالمي الطويل والحافل
باالنجازات والفتوحات “ ..رمضانيات” تروى
أمجاد وأحداث كبرى في رمضان...

غزوة بدر
ووقعت غزوة بدر الكبرى في سابع عشر رمضان
من السنة الثانية للهجرة (624م) .وهي غزوة بين
المسلمين بقيادة الرسول صلى اهلل عليه وسلم
والمشركين بقيادة عمرو بن هشام المخزومي
القرشي الذي قتل في المعركة ،وبدأت األحداث
بعدما القى المسلمون من العنت والمشقة
واالضطرار لترك الديار واألموال واألهل ،قرر رسول
اهلل اإلغارة على قافلة لقريش في محاولة منه
لتعويض جزء مما خسره المهاجرون ،وقد عرض
النبي األمر على المهاجرين واألنصار ،واتفقوا جميعًا

نزول الوحي
ومن أبرز االحداث الضخمة التي شهدها الشهر
الكريم بدء نزول الوحي على الرسول صلى اهلل عليه
وسلم في رمضان من السنة األولى للبعثة (610م)،
وهو حدث عظيم في حقيقته ،ﺿﺨﻢ بأبعاده،
وعميق ﺑﺂﺛﺎﺭﻩ على ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ جمعاء .فقد شاء اهلل
تعالى في تلك اللحظة أن يكرم عباده وخلقه فاختار
محمد صلى اهلل عليه وسلم ﻟﻴﻜﻮﻥ ﻣﻠﺘﻘﻰ ﻧﻮﺭﻩ
ﺍﻹﻟﻬﻲ ،ﻭﻣﺴﺘﻮﺩﻉ ﺣﻜﻤﺘﻪ الربانية ،ﻭﻣﻬﺒﻂ ﻛﻠﻤﺎﺗﻪ
النورانية ،ومخرج الناس جميعهم من الظلمات إلى
النور ،ومن عبادة األصنام واألوثان إلى عبادة الحي
الذي ال يموت .ليصبح هذا الحدث ﺃﻋﻈﻢ ﻟﺤﻈﺔ في
أرشيف البشرية وأرقى محطة في تاريخ االنسانية.

تشريع األذان
وفي شهر رمضان الكريم تم تشريع األذان للصالة
في المساجد وبدأ العمل به في رمضان من السنة
األولى للهجرة623( ،م) .فقد كان من الصعب على
الصحابة والمؤمنين آنذاك معرفة مواقيت الصلوات
الخمس فتشاوروا في ذلك ،فلما كان من الليل رأى
عبد اهلل بن يزيد رضي اهلل عنه في المنام رجال دَ َّل ُه
على األذان وكيفيته ،فلما أصبح ،ذهب إلى النبي
فأخبره بما رأى ،فقال له صلى اهلل عليه وسلم( :إنها
رؤيا حق ان شاء اهلل فقم مع بالل فألق عليه ما رأيت
فليؤذن به فإنه أندى صوتا منك) .ومن تلك اللحظة،
ال يزال األذان يرفع للصالة في كافة مساجد العالم..

على الخروج ألخذ القافلة ،لكن القافلة التي كان
قائدها أبو سفيان بن حرب استطاعت الهرب ،ورأت
ٌ
صارخ من هذه الفئة القليلة
قريش أن هذا األمر تعدٍّ
التي يجب أن ُتؤدب؛ حتى ال يحتقر العرب أمر قريش،
وكان هذا الرأي ألبي جهل وخرج النبي وسلم في
 12من رمضان سنة 2هـ ،وانتدب الناس للخروج ،ولم
ُكره أحدًا على الخروج ،فخرج المسلمون إلى بدر من
ي ِ
تقدر بـ
أجل اعتراض القافلة التي بها ألف بعير وثروة
َّ
 50ألف دينار ذهبي ،وليس معها سوى  40حارسًا ،ومن
َثم كانت صيدًا ثمينًا للمسلمين لتعويض بعض ما
أخذه المشركون منهم في مكة .غير أن العير التي
تحمل هذه الثروة الضخمة غيّرت طريقها بعدما
ترامت األنباء إلى “أبي سفيان” بما يدبره المسلمون،
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حسب موضعه ومهامه ،وانهزم من أراد المقاومة
من قريش ،ولم يستطع الصمود أمام القوى المؤمنة،
ثم دخل رسول اهلل المسجد الحرام والصحابة معه،
فأقبل إلى الحجر األسود فاستلمه.

تشريع زكاة الفطر
وفي الثامن والعشرين من رمضان عام 2هـ ،فرض اهلل
تعالى على عِ باده زكاة الفطر ،وكانت قد فرضت قبل
زكاة األموال ،وهي واجبة من القرآن والسنة واإلجماع،
وقد شرعت زكاة الفطر؛ تطهيرًا للنفس من أدرانها من
الشح وغيره من األخالق الرديئة ،وتطهيرًا للصيام مما
قد يؤثر فيه وينقص ثوابه من اللغو والرفث ونحوهما،
وتكمي ً
ال لألجر وتنمية للعمل الصالح ،ومواساة للفقراء
والمساكين ،وإغنا ًء لهم من ِّ
ذل الحاجة والسؤال
يوم العيد؛ فعن ابن عباس مرفوعًا“ :فرض رسول
اهلل زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو واللعب،
ُ
وطعمة للمساكين ،وفيها :إظهار شكر نعمة اهلل
يسر
تعالى على العبد بإتمام صيام شهر رمضان وما ّ
من قيامه ،وفعل ما تيسر من األعمال الصالحة فيه.

فتح مكة
ولما علمت قريش باألمر تجهزت للقتال وخرجت
في جيش قوامه  1300مقاتل ،ومعهم  600درع ،و100
فرس ،وأعداد ضخمة من اإلبل ،أما عدد المسلمين
فكان حوالي  314مقات ً
ال ،وقيل ،319 :منهم  83من
ُنزل النصر
المهاجرين ،ووقف النبي يناجي ربه أن ي ِ
على المسلمين ،وأخذ يهتف بربه قائ ً
ال“ :اللهم أنجز
لي ما وعدتني ،اللهم آتني ما وعدتني ،اللهم إن
تهلك هذه العصابة من أهل اإلسالم ال ُتعبد في

وفيها :إشاعة المحبة والمودة بين فئات المجتمع
المسلم ،وتجب زكاة الفطر زكاة على كل مسلم

وفي رمضان من السنة الثامنة للهجرة (630م) ،سجل

ذكرًا كان أو أنثى ،حرًّا كان أو عبدًا ،وسواء كان من

التاريخ حدثا إسالميا فريدا فقد تمكن المسلمون

أهل المدن أو القرى أو البوادي ،بإجماع من يعتد بقوله

من فتح مكة بعدما دخلوها غاضبين بسبب انتهاك

من المسلمين؛ ولذا كان بعض السلف يخرجها عن

قريش لعهدها معهم في صلح الحديبية .وقد جهز
ٍ
ُ
الرسول صلى اهلل عليه وسلم جيشًا من عشرة آالف
ُ
الجيش حتى وصل مكة
مقاتل لفتح المدينة ،فتحرَّ ك

الحمل .ومن أدلة وجوبها :حديث ابن عمر قال“ :فرض
رسول اهلل زكاة الفطر صاعًا من تمر ،أو صاعًا من شعير،
على العبد والحر ،والذكر واألنثى ،والصغير والكبير من

ودخلها ِس ْلمًا بدون قتال ،وكان من نتائج الفتح المبين

المسلمين .وأمر بها أن تؤدَّ ى قبل خروج الناس إلى

تقوية شوكة المسلمين ،وتقهقر جيوش المشركين،

الصالة ،ونحو هذا الحديث ،مما فيه التصريح بالفرض

اللهم فنصرك الذي وعدتني ،اللهم أحنهم الغداة”

وإعجاب سكان مكة برحمة النبي وجيشه ،فاعتنق
َ
دين اإلسالم ،ومن بينهم سيد قريش،
الكثير منهم

واألمر ،وإنما تجب على الغني -وليس المقصود
بالغني في هذا الباب الغني في باب زكاة األموال-

وكنانة أبو سفيان بن حرب ،وزوج ُته هند بنت عتبة،

السماء ،فأشفق عليه أبو بكر الصديق ،وأعاد الرداء

وغيرهم كثير ،وبدأت أحداث الفتح لما كان من بنود
صلح الحديبية أن من أراد الدخول في ِح ْلف المسلمين

بل المقصود به زكاة الفطر َمن فضل عنده صاع أو

األرض” ،وفي رواية كان يقول“ :اللهم هذه قريش
قد أقبلت ُ
ِّ
وتكذب رسولك،
بخيالئها وفخرها ،تحادّ ك
حتى سقط الرداء عن كتفيه وهو مادٌّ يديه إلى

أكثر يوم العيد وليلته من قوته وقوت عياله ،ومن
تجب عليه نفقته ،وغير المكلفين كاأليتام والمجانين

إلى كتفيه والتزمه (احتضنه) وهو يقول :يا نبي اهلل،

دخل ،ومن أراد الدخول في حلف قريش دخل ،دخلت

كفاك مناشدتك ربك ،فإنه سينجز لك ما وعدك!”
ُه َز ُم ا ْل َج ْم ُع وَ يُوَ ُّل َ
“سي ْ
ون
فخرج النبي وهو يقول َ
الد ُبرَ” -القمر  ،-45وبدأ القتال بمبارزة كان النصر
ُّ

خزاعة في عهد الرسول ،ودخلت بنو بكر في عهد

ونحوهم ،يخرجها راعيهم من مالهم َمن له عليه
ْ
فإن لم يكن لهم مال فإنه يخرجها
والية شرعية،

حروب وثارات قديمة،
قريش ،وقد كان بين القبيلتين
ٌ

عنهم من ماله ممن تجب عليه نفقتهم؛ لعموم
عمن َت ُمو ُنون”
ما روي عن النبي أنه قالُّ :
أدوا الفطر َّ

من المشركين ،وأسر مثلهم ،وكان من بين القتلى

بكر بالسالح والرجال ،فأسرع عمرو بن سالم الخزاعي

أئمة الكفر“ :أبو جهل” و“عتبة وشيبة ابنا ربيعة”

إلى المدينة ،وأخبر النبي بغدر قريش وحلفائها ،وأرادت

النبي وهي التمر والشعير والزبيب واألقط ،وقد أجاز
الحنفية إخراج زكاة الفطر نقدًا؛ إعما ً
ال للمصلحة وفق

و“أمية بن خلف” ،و“العاص بن هشام بن المغيرة”.
أما المسلمون فاستشهد منهم  14رج ً
ال 6 ،من

قريش تفادي األمر ،فأرسلت أبا سفيان إلى المدينة

مقاصد التشريع الحكيم ،وهو “أولى ليَتيسر للفقير أن

لتجديد الصلح مع المسلمين ،ولكن دون جدوى؛

يشتري أي شيء يريده في يوم العيد؛ ألنه قد ال يكون

المهاجرين ،و 8من األنصار .وكانت هذه الموقعة

حيث أمر رسول اهلل المسلمين بالته ُّيؤ واالستعداد،

محتاجًا إلى الحبوب بل هو محتاج إلى مالبس ،أو لحم،

العظيمة في السابع عشر من شهر رمضان من

وأعلمهم أنه سائر إلى مكة ،كما أمر بكتم األمر عن

أو غير ذلك؛ فإعطاؤه الحبوب يضطره إلى أن يطوف

العام الثاني للهجرة ،وكان هذا النصر قوة كبيرة

قريش من أجل مباغتتها في دارها ،وفي العشرين

بالشوارع ليجد من يشتري منه الحبوب ،وقد يبيعها

وهبها اهلل لعباده المؤمنين الصابرين ،فهابت العرب

من رمضان من السنة الثامنة للهجرة غادر الجيش

بخس أقل من قيمتها الحقيقية ،هذا كله في
بثمن
ٍ

قوة المسلمين في دولة المدينة ،كما أيقنت قريش
ُ
قبل من الضعف
أن المسلمين لن يكونوا مثل ذي

اإلسالمي المدينة إلى مكة ،في عشرة آالف من

أما في
حالة اليسر ،ووجود الحبوب بكثرة في األسواقَّ ،

فيها حليف المسلمين ،فحمي القتال ،وقتل 70

والتحمل احتسابًا ،بل أصبحوا قوة ال يُستهان بها.

فأراد بنو بكر أن يصيبوا من خزاعة الثأر القديم ،فأغاروا
عليها لي ً
ال ،فاقتتلوا ،وأصابوا منهم ،وأعانت قريش بني

الصحابة بقيادة رسول اهلل ،بعد أن استخلف على
المدينة أبا ذر الغفاري ،ودخل الجيش اإلسالمي ٌّ
كل

وتخرج زكاة الفطر من األصناف التي ّ
دل عليها حديث

حالة الشدة وقلة الحبوب في األسواق ،فدفع العين
ً
مراعاة لمصلحة الفقير”.
أولى من القيمة

8000 8288
ﻣﺮﻛﺰ اﻻﺗﺼﺎل٨٠٠٠ ٨٢٨٨ :

اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت
•
•
•
•
••
••
••
••
••
••
••

اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت
bni Super
•
bni PLUS
•
•
bni Standard
•
••
••
••
••

ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻤﻮﺣﺪ
•
•
•
•
••

اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻟﺘﺠﺎري

ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻟﺴﻴﺎرات واﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ

ﻧﺴﻌﻰ إﻟﻰ اﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺘﻤﻴﺰة واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﺒﺘﻜﺮة ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺣﻠﻮل ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺄﻣﻴﻦ
اﻟﺴﻴﺎرات واﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎري ﻣﻦ ﺧﻼل ﻓﺮوﻋﻨﺎ اﻟﻤﻨﺘﺸﺮة ﻓﻲ أﻧﺤﺎء ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ.

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ

ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻗﻢ ﺑﺰﻳﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤﺪﺙ
ﻷﺣﺪ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ

ﻋﺮض ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن،
أﻣﻦ وﺳﺎﻓﺮ ﻟﻮﺟﻬﺘﻚ
اﻟﻤﻔﻀﻠﺔ !

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 حلول شهر رمضان المبارك أعاده اهلل عليكم وعلى األمة اإلسالمية
بالخير واليمن والبركات وعساكم من عواده

الجهازين التنفيذي واإلداري
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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  29ربيع األول سنة  1379الموافق  2أكتوبر
 1959العدد 90

الوفد التجاري الهندي
لألطعمة المعلبة يزور
البحرين
زار البحرين خالل االسبوع المنصرم الوفد التجاري
الهندي لألطعمة المعلبة ويتكون من خمسة
أشخاص يرأسهم المستر باتل الذي قام بعقد
مؤتمر صحفي تحدث فيه عن الغاية من وراء
هذا الوفد فأعرب عما يرجوه من هذه الزيارات
من دراسة لألسواق التجارية فى البلدان التي زارها
وبالتالي معرفة مقدار ما تحتاجه من أصناف
المعلبات مع وضع أسعار مناسبة لها .ابتدأ هذا
الوفد التجاري رحلته في  7أغسطس  1959فقام
بزيارة عدن والمملكة العربية السعودية والسودان
وليبيا والمملكة المتحدة وألمانيا الغربية وفرنسا
ولبنان والعراق والكويت ثم البحرين .وذكر المستر
باتل في حديثه بأنهم واجهوا نجاحا كبيرا في
هذا المضمار في بلدان الشرق األوسط وأوروبا فقد
رحبت بهم تلك الدول وأولتهم عنايتها.
الجمعة  1ربيع األول سنة  1379الموافق  4سبتمبر
 1959العدد 98

وأضاف المستر باتل قائال أن حكومة الهند تود أن
تعرف المشاكل التي تعترض التصدير كارتفاع األسعار
ومسائل الشحن التي تؤثر على الشركات فتحدد
أسعارها تبعا لذلك.
ومن جهة أخرى فان الهند غنية بالمواد الغذائية مما
يزيد عن حاجة االستعمال الداخلى فروي لذلك امكان
تصدير ما يفيض عن حاجة البالد إلى الخارج .وسئل
المتحدث بأنه يحدث أن يطلب أحد التجار عينه لبضاعة
ما وعندما يبدي موافقته على الشراء تصله البضاعة
مختلفة كل االختالف عن العينات فأجاب بأن سبب
هذا االختالف ربما يرجع إلى أن هؤالء التجار يطلبون
على أربعة بيوت وفي كل بيت أربعة غرف وملحقاتها
ودعت الدائرة المناقصين إلى تقديم عطاءاتهم
وأعلنت أن يوم  10سبتمبر سيكون آخر موعد لقبول
العطاءات.
اعالن للعموم

مولد الرسول الكريم

أعلنت بلدية المنامة للجمهور الكريم بانه ال يجوز
استعمال الراديو أو الحاكى أو أي نوع من اآلالت
الموسيقية في البيوت المجاورة للمساجد وذلك فى
أوقات الصالة منعا إلزعاج المصلين.
عمل خيري

تنوي اللجنة الثقافية التحاد األندية الوطنية ان
تقيم احتفاال دينيا بمناسبة ذكرى مولد رسول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم يوم  12ربيع األول الجاري وقد
دعت اللجنة النوادي الوطنية لإلشتراك في هذا
االحتفال الكريم.

قرر مجلس األوقاف الشرعية تشييد بناية في األرض
الموقوفة على مقبرة السنة بالمحرق والتي تقع
مقابل سينما الزياني بالمنامة وسيصرف ريع هذه
البناية لمصاريف المقبرة واالعمال الخيرية.

مناقصة

مناقصة بناء

وضعت دائرة األوقاف السنية فى المناقصة السرية
البناية التي تنوي تشييدها فوق األرض الموقوفة
على الجامع الشرقي بالمنامة .وتتكون البناية من
طابقين .أولهما يحتوى على أربعة متاجر والثاني

وضعت دائرة األشغال العامة لحكومة البحرين في
المناقصة السرية بناء مدرسة للبنين على الساحل
الجنوبي من مدينة المحرق ودعت من يرغب في
الدخول في هذه المناقصة أن يقدم طلبا كتابيا

بالتعاون مع إدارة المكتبة الوطنية بمركز عيسى الثقافي

بضائعهم من المصدرين الذين يصرفون همهم
إلى تصريف بضائعهم بأى شكل من األشكال ولو
طلب التجار بضائعهم من أماكن صنعها رأسا
لما تعرضوا إلى هذا ولو جدوا في عناية المصانع
بطلبهم خير حافز لنمو تلك التجارة بين المستهلك
وأصحاب المصانع.
وختم المستر باتل حديثة بانه بناء على التوصيات
التي يحتمل وصولها إلى حكومة الهند سيمكن
التفكير جديا فى ارسال بعثة تجارية أخرى لعقد
اتفاقيات تجارية.

باسم مدير األشغال كما أعلنت بأن يوم  13سبتمبر
الجاري سيكون آخر موعد لقبول الطلبات.
دكاكين مصلى النعيم
وضعت دائرة األوقاف الجعفرية في المناقصة
السرية بناء أربعة بيوت على دكاكين مصلى النعيم
الواقعين على شارع اللؤلؤ ودعت المناقصين
إلى تقديم عطاءاتهم في مدة ال تتجاوز يوم 23
سبتمبر  1959وعلى كل من يرغب في الدخول فى
المناقصة ويود أن يطلع على الخارطة والشروط أن
يتصل بالدائرة فى أوقات الدوام اليومي.
المعرض هذا العام
صاحب العظمة يوزع جوائز التفوق في المعرض
سيشهد المعرض هذا العام تقديم جوائز للثالثة
األماكن األولى في ترتيب معروضاتها وسيتفضل
صاحب العظمة بتقديم ثالثة كؤوس لألماكن
الفائزة .ويمكن للفائزين أن يحتفظوا بهذه
الكؤوس حتى معرض عام  1960فاذا فاز أحد
المحالت بكأس لمدة ثالث سنوات متتالية فيمكنه
أن يحتفظ بالجائزة على الدوام.
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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  9رمضان  1372العدد  / 25السنة الثانية الموافق  22مايو 1953

رمضان

لما قعدت أكتب هذا الفصل ،تقابلت في نفسي
صورتان لرمضان:
رمضان المزعج الثقيل ،الذي قد يحمل الجوع في
هذه األيام الطوال والعطش في هذا الموقد،
يمشي في ركابه المسحر بنشيده الممل ،وصوته
األجش ،وطبلته التي يقرع بها رؤوس النائمين،
من نصف الليل ،من قبل السحور بساعتين ،فترج
أعصابهم رجا وتنفي النوم من عيونهم ،والراحة
عن أجسادهم.
ورمضان الحلو الجميل ،الذي يقوم فيه الناس في
هدات األسحار ،وسكنات الليالي ،حينما يرق األفق،
وتزهر النجوم ،ويصفو الكون ،ويتجلى اهلل على
الوجود يقول :أال من مستغفر فأغفر له؟ أال من
سائل فأعطيه؟ أال من تائب فأتوب عليه؟ يسمعون
صوت المؤذن يمشي في جنبات الفضاء ،مشى
الشقاء في األجسام ،والطرب في القلوب ينادي:
يا أرحم الراحمين .فيسري اإليمان في كل جنان،
ويجري التسبيح على كل لسان ،وتنزل الرحمة في
كل مكان.
رمضان الذي ينيب فيه الناس إلى اهلل ويؤمون
بيوته؛ ففي كل بلد من بالد اإلسالم مساجد،
تحفل بالعباد والعلماء ،ليس يخلو مجلس فيها
من مصل أو ذاكر ،وال إسطوانه من تال أو قارئ ،وال
عقد من مدرس أو واعظ ،قد ألقوا عن قلوبهم
أحمال اإلثم والمعصية ،والغل والحسد والشهوات
والمطامع؛ ودخلوا بقلوب صفت للعبادة وسمت
للخير؛ قطعوا اسبابهم من عالم األرض ليتصلوا
بعالم السماء .تفرقوا في البلدان ،اجتمعوا في
اإليمان وفي الحب وفي هذه القبلة يتوجهون
إليها ،ال عبادة لها ،وال التجاء اليها ،فما يعبد المؤمن
إال اهلل .وما الحجر األسود إال حجر ال يضر وال ينفع،
ولكن رمزًا إلى ان المسلمين مهما تناءت بهم
الديار ،وتباعدت األقطار دائرة واحدة محيطها
األرض كلها ،ومركزها الكعبة البيت الحرام ،رمضان
الذي تجتلي فيه أجمل صفحات الوجود.
أن الحياة سفر في الزمان ،وركب بالحضارة الغربية
بقطع أجمل مراحل الطريق :مرحلة السحر ،وهم
نيام ولوال رمضان ما رأينا جمال السحر.
بالتعاون مع إدارة المكتبة الوطنية بمركز عيسى الثقافي

رمضان الذي تتحقق فيه االشتراكية؛ وتكون
المساواة ،فال يجوع واحد ويتخم اآلخر ،بل يشترك
الناس كلهم في الجوع وفي الشبع ،يفطرون
جميعًا في لحظة واحدة ،كأن المسلمين كلهم
طالب مدرسة داخلية ،يجتمعون على مائدة واحدة،
تراهم في المساء مسرعين إلى بيوتهم ،أو قائمين
على مشارف دورهم ،أو على أبواب منازلهم؛ فإذا
سمعوا طلقة المدفع أو رأوا ضياء المنارة ،أو رن في
آذانهم صوت المؤذن ،صاح األوالد بنغمة واحدة
موزونة :أذن  ..أذن  ..وانطلقوا إلى دورهم طائرين
كعصافير الروض فإذا فرغ الناس من طعامهم /
أموا المساجد ،فقاموا بين يدي اهلل صفا واحدًا ،ال
غني وال فقير ،وال صغير وال كبير ،متراصة اقدامهم،
ملتحمة أكتافهم ،وجباهم جميعًا علىاألرض
كأن في الوجود مساواه مثل هذه المساواة؟
هذه صورة رمضان الحلوة ،أفال يتجلى معها مرارة
الصورة األخرى؟
رمضان الذي تشيع فيه خالل الخير ،ويعم الحب
والوئام ،فإذا أردتم أن تصوموا حقًا فصوموا عن
األحقاد اذكروا ما في أعدائكم من خالل الخير،
فأحبوهم ألجلها ،اغفروا لهم وادفعوا بالتي هي
أحسن .فإذا الذي بينكم وبينه عداوه كأنه ولي
حميم.
وليس يخلو واحد من خله أحد من خله خير ،وليس
في الدنيا شر مطلق ،حتى الموت فأنها ،قد تمر
بنا ساعات نرتجى فيها الموت ،حتى ابليس فأن له
مزية الثبات والذكاء وما أمدح ابليس ؟ لعنة اهلل على
إبليس ،ولكن اضرب للناس األمثال؟
واذا جعتم هذا الجوع االختياري فاذكروا من يتجرع
غصص الجوع اإلجباري ،واشكروا ربكم على نعمه،
وليس الشكر ان ترددوا ألف مرة باللسان :الحمد هلل
الحمد هلل! ولكن شكر الغني البذل للفقراء ،وشكر
القوى وإسعاد الضعفاء ،وشكر السلطان إغاثة
اللهفان.
وتعطوا من نفوسكم كما تعطون من أموالكم
فرب بسمه مع العطاء تنعش السائل أكثر من
العطاء وكلمه خير لجار تحيي الجار؛ وبش في وجه
ذو الحاجة واالعتذار عنها خير من القائها مع الترفع
عليه عند السؤال ،والمن عليه بعد النوال.
(عن الرسالة) علي الطنطاوي.

12

الثالثاء  2رمضان  1437هجرية •  7يونيو  2016ميالدية • السنة الثامنة • العدد 207

ق�صر الرفاع العامر يف اخلم�سينيات

فندق مون بالزا� ،أحد الفنادق الدولية احلديثة يف ال�ستينيات

مبنى �شركة كري مكنزي ب�شارع احلكومة يف ال�ستينيات

الأمطار يف البحرين يف ال�ستينيات

�سوق اخل�ضار باملنامة يف ال�ستينيات

13

الثالثاء  2رمضان  1437هجرية •  7يونيو  2016ميالدية • السنة الثامنة • العدد 207

باب البحرين يف ال�ستينيات ويرى دخول ال�سيارة من خالل البوابة

�إحدى �أ�سواق املنامة يف �أواخر اخلم�سينيات

�شارع احلكومة – مبنى هالل املطريي يف الأربعينيات

منظر بحري جل�سر ال�شيخ حمد الذي يربط مدينة املحرق باملنامة يف الأربعينيات

يبيله ِسلفي ويا سيارتك اليديدة!
اخترها واحنه نشتريها لك مع قروض السيارات من بنك البحرين والكويت
زورونا في فروعنا أو اتصلوا فينا
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