يومية مسائية تصدر عن وكالة أبراس
اإلدارة  17721503التوزيع 38172402
اإلعالنات www.aprasadvt.com 33972970

aprasadvt@gmail.com

شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس
السنة الثامنة • العدد

الثالثاء  23رمضان  1437هجرية •  28يونيو  2016ميالدية

228
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الجوامع تتزين باألنوار وتصدح بتالوات القرآن

محافظة العاصمة  ..أجواء البهجة في رمضان
تعيش محافظة العاصمة خالل شهر رمضان المبارك
أجواء رمضانية خاصة تطغى عليها مشاعر المحبة
والود والروحانية ،اذ يعتبر أهالي العاصمة ومواطنيها
الشهر الكريم فرصة ومناسبة مواتية الحياء العادات
والتقاليد التى تميز بها الشعب البحرينى عبر أجياله
المتعاقبة ..وشهدت أجواء البهجة والسرور في شهر
رمضان المبارك بمحافظة العاصمة برنامجا شامال
من الفعاليات والبرامج واألنشطة الدينية واالجتماعية
والفلكلورية ،وارتسمت ابتسامات الفرح على وجوه
األهالي والمواطنين والمقيمين بالمحافظة وخارجها
خالل الشهر الكريم ما عزز اللحمة والوحدة الوطنية
وروح األسرة الواحدة التي يتمتع بها شعب البحرين
وجميع المقيمين على أرضها وبما يجسد الشراكة
المجتمعية .وأكد محافظ محافظة العاصمة

الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة الدور الذي
تضطلع به المجالس الرمضانية في المملكة والتي
بدأت باستقبال جميع أطياف المجتمع البحريني من
مواطنين ومقيمين مع حلول الشهر الفضيل ،منوهًا
بدورها القائم إلى تعزيز التواصل والترابط بين أفراد
ومؤسسات المجتمع ،والحفاظ على عادات المجالس
البحرينية لما للموروث االجتماعي من إيجابيات
على نسيج المجتمع ،وهنأ المحافظ أهالي البحرين
بكافة طوائفهم وفئاتهم ومذاهبهم من أبناء
شعب البحرين الوفي والمقيمين على أرض المملكة
بحلول شهر رمضان الفضيل ،متمنيًا أن ينعم اهلل
به على األمتين العربية واإلسالمية باألمن واألمان
واالستقرار وأن يوفق الجميع في صيامه وقيامه،
ودعا المحافظ المولى العلي القدير أن يعيد الشهر

الفضيل على البحرين وقيادتها وأهلها وعلى األمتين
العربية واإلسالمية باليمن والخير والبركات وعلى
المملكة بالمزيد من االزدهار والتقدم في ظل القيادة
“...رمضانيات” تنقل لكم أجواء البهجة والسرور والفرح
لشهر رمضان الكريم بمحافظة العاصمة ...

 600نوع مختلف

شجرة البلوط  ..الشجرة المعمرة

ال َب ُّلوط شجرة من مجموعة متنوعة عديدة من
األشجار والشجيرات تحمل جوزات البلوط ،وهناك
أكثر من  600نوع من أنواع البلوط تنمو كلها تقريبًا
بصورة طبيعية في النصف الشمالي للكرة
األرضية ،ويطلق على العديد من األشجار ،وبخاصة
في أستراليا ،لفظ بلوط ،لكنها في الواقع التمت
لفصيلة البلوط بصلة ،وتتنوع أشجار البلوط تنوعًا
واسعا من حيث الحجم وطريقة نموها ،وال تصل
الج َنبَات،
أطوال بعض أنواع البلوط إلى أطول من َ
بينما يصل بعضها اآلخر إلى ارتفاعات أعلى من
 30مترًا ،وال يفقد العديد من أنواع البلوط النامي
في الجو الدافئ أوراقه في فصل الخريف ،وهذا
النوع من األشجار يطلق عليه الدائم الخضرة،
َّ
لكن معظم األنواع الموجودة في األقاليم
الباردة تكون متساقطة األوراق وهي التي تسقط
أوراقها في فصل الخريف من كل عام ،وتتحول
أوراق العديد من أنواع البلوط المتساقطة في

المجالس الرمضانية

ِّ
المبكر إلى ألوان جميلة كاألحمر الداكن
الخريف
الذهبي“..رمضانيات” تسرد صفات شجرة
البني
أو
ّ
ّ
البلوط وتفرد سطورا لفوائدها العالجية والطبية . ..

ذكريات من أيام زمان
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فترة حياتها تصل إلى  2000سنة

شجرة البلوط  ..األحمر والصباغة والخفافي
شجرة البلوط من األشجار الجميلة التي خلقها اهلل عز وجل ،فهي من األشجار القوية
المعمرة ،تعيش فترة حياتها من  500سنة إلى  2000سنة ،ويطلق عليها أشجار
الضخمة
ّ
دائمة الخضرة ،فهي ال تفقد خضرتها وأوراقها في فصل الخريف كباقي األشجار،
ويطلق على البلوط اسم “السنديان” ،وهي من الفصيلة الزانية جنس السنديان،
ومن أنواعها العديدة البلوط القرمزي ،والبلوط اللبناني والكستنائي ،وللبلوط أسماء
عدة كالبلوط األحمر ،وبلوط الصباغة ،والبلوط الخفافي ،ونستفيد من خشب شجر
البلوط القوي في صناعة األثاث ،وتعد من أجود األنواع تلك التي تصنع من خشب
البلوط فهو يمتاز بثقله وصالبته وجمال جذعه ،كما ويستخرج من شجرة البلوط
مادة “التانين” التي تستعمل في دباغة الجلود ،ولصنع الحبر األزرق المائل لألسود..
“رمضانيات” تكشف أسرار شجرة البلوط واالعجاز العلمي في عمرها الطويل ...

ٌ
جذع جميل ،ويستخدمها المنتجون في
وقوي وله
ٌّ
صنع األثاث والبراميل والمراكب وعوارض السكك
الحديدية ،وقد تم تدمير غابات الب ّلوط في أوروبا
وأمريكا للحصول على الخشب الالزم لعمليات بناء
المراكب وتشييد المنازل ،ويأتي الفلين من قلف
بعض أنواع أشجار البلوط ،وتعتبر ثمار ال َب ُّلوط مصدرًا
مهمًا من مصادر الغذاء للحياة البرية ،وفي بعض
البلدان ،مثل أسبانياُ ،تغذى الخنازير والدواجن بهذه
الثمار ،و ُتستخدم العديد من أنواع أشجار البلوط
في استخراج مادة التانين المستعمل في دباغة
الجلود وصنع الحبر األزرق المسودّ  ،وتوجد مادة
التانين في قلف أشجار البلوط ولكنه يتركز أيضًا في
عفصات (تراكيب صغيرة كالعقد) تظهر على أوراق
أشجار البلوط .وهذه العفصات ،التي تسمى أحيانا
تفاحات البلوط ،تحتوي على يرقات لدبابير العفصات
الدقيقة .وتحتوي األنسجة النباتية بداخل هذه
العفصات على تركيزات عالية من مادة التانين.

التناكبية األمريكية
وكان الب ّلوط الحي قديمًا يُستخدم على نحوٍ
واسع في بناء السفن التناكبية األمريكية ،ويرجع
ذلك إلى انخفاض ارتفاع األشجار وقصر فروعها
المتدلية؛ يُستعمل الخشب المنشور من البلوط
ُ
الم َتقوِّ سة في هيكل
الحي خصيصًا لصنع األجزاء ُ
السفينة ،مثل دعامات المفاصل وهي عبارة عن
دعامات مكونة من قطعة واحدة على شكل ،L
مزودة بنوابض ترتد إلى الداخل من جانب السفينة
و ُتدعِّ م سطح السفينة ،ويظهر على ِقطع األخشاب
المنشورة صفًا من البلورات وذلك عندما ُتقطع
ً
متانة استثنائية،
عموديًاُ ،مكتسبًا بذلك هياكلها

فوائد ال تنتهي
من فوائد شجرة البلوط العالجية بأنه يعالج سرطان
الرحم وقروح الفم عن طريق غرغرة قشورهِ  ،كما
تساعد غرغرة المغلي منه على إيقاف نزيف اللثة
في الفم ،وتعمل هذه الثمار أيضًا على التخفيف من
آالم األسنان ،ويساهم مغلي أوراق البلوط أيضًا في
عالج سلس البول والتبول الليلي ،بشربه لمدة عشرة
أيام قبل الخلود إلى النوم ،ويُعالج ثمر البلوط حاالت
اإلسهال المزمن ،ومغلي قشورها يخفف من آالم
البواسير ،وأكل ثمار البلوط تعمل على عالج حموضة
المعدة ،وعالج ضمور الكبد ،وتساعد ثمار البلوط
في عالج ضعف األعصاب ،ويعتبر البلوط عالج ُا هام ُا
ألمراض تقرحات المعدة ،وتقرحات القولون ،كما
وتعالج ثمار البلوط التدرن في الغدد اللمفاوية ،ويعد
البلوط مقوٍ عام لألطفال وللمسنين ،ويقال بأنه

مفيدٌ في عالج سرطانات المعدة واألمعاء ،كما يفيد
البلوط في عالج أمراض القلب وأمراض الرئة ،ويعد
البلوط طارد للبلغم ،فمغلي ورق التوت مع القشرة
الداخلية من لحاء البلوط يساهمان في تخلص
الجسم من البلغم وحل مشكالت الجهاز التنفسي،
كما يحمي البلوط الشرايين من مرض تصلبها ،كما
أنه يعالج السموم في الجسم ويساعده على
التخلص منها؛ عن طريق الشاي األبيض المصنوع
منه ،إضافة إلى جوزه مخلوطًا مع الحليب ،ويفيد
لحاء البلوط في عالج التهابات الجلد ،عن طريق غلي
لحاء البلوط مع الماء ،ووضعه ككمادات على مكان
االتهاب بعد أن يبرد.

مصدر الخشب
وتعتبر أشجار ال َب ُّلوط مصدرًا مهمًا من مصادر
وصلب
الخشب ،ويتميز خشب البلوط بأنه ثقيل
ٌ

ً
عادة في عمل األلواح
ولم يُستخدم البلوط الحي
الخشبية وذلك ألن شكل الشجرة غالبًا ما يكون
وملتفًا مما يجعله غير صالح للتشكل
ُمنحنيًا ُ
ً
وعادة ما يُستعمل
كألواح خشبية من أي طول،
خشب الب ّلوط األحمر أو األبيض إلنتاج األلواح الخشبية
لفرش السفن؛ حيث تتميز تلك األشجار بالطول
والنمو المستقيم ،وبالتالي يُنتج من جذع الشجرة
المستقيم هذا شرائح خشبية طويلة صالحة لعمل
صدر
األلواح الخشبية ،وكانت شجرة البلوط الحي ُت ّ
من الواليات المتحدة و ُت ّ
بشكل كبير في
قطع
ٍ
أوروبا وذلك في النصف الثاني من القرن التاسع
عشر ،حيث كانت سلعة رائجة جدًا ولكن أصبح
بناء هياكل السفن التجارية من الحديد والفوالذ
المعيار األساسي في بداية القرن العشرين .نادرًا ما
يُصنع األثاث من خشب الب ّلوط الحي المنشور نظرًا
العوجاج الخشب والتوائه أثناء التجفيف.
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هشام بن عبدالرحمن:
المجالس الرمضانية تعزز التواصل بين أفراد المجتمع

محافظة العاصمة في رمضان  ..أجواء البهجة
والفرح والسرور
تتزين الجوامع باألنوار والمصابيح من الداخل والخارج ،وتصدح بتالوات القرآن والدروس الدينية
والمسابقات القرآنية ،وتنشط األسواق الشعبية والمحالت التجارية ،أما المقاهي وقاعات الشاي
فإنها تضرب موعدها للشباب في كل ليلة بعد اإلفطار لقضاء أوقات ممتعة مع األصدقاء
 ..هكذا هي مشاهد الحياة واألجواء الرمضانية في محافظة العاصمة تطغى عليها مشاعر
المحبة والود والروحانية ،اذ يعتبر أهل العاصمة رمضان فرصة ومناسبة مواتية إلحياء العادات
والتقاليد التى تميز بها الشعب البحرينى ...وفي محافظة العاصمة خصوصية شديدة لشهر
رمضان الكريم يكشف خاللها مجتمع المنامة خالل الشهر الفضيل عن عاداته األصيلة وتقاليده
الراسخة التي تجسد قيم المحبة والتواصل الديني واالجتماعي وتنم عن التجانس بين أفراد
المجتمع البحريني ،وتقوم المؤسسات الخيرية في البحرين بدور كبير في الشهر الفضيل فى
جمع التبرعات المالية والصدقات ،كما يتذكر أهالي المنامة الشهر أمجاد العرب والمسلمين
فيما حققوه من بطوالت وانتصارات تسطع بنور العزة والكرامة على مدى التاريخ العربي
اإلسالمي وعلى مر العصور واألزمنة ،ولعل أبرز ما يميز رمضان في محافظة العاصمة هي
تلك المجالس التي يفتحها الرجال في بيوتهم ويقومون بدعوة األقارب والجيران واألصدقاء
والزائرين للتجمع بعد صالة التراويح والتباحث في شئون الدين والدنيا وسرد الحكايات وتذكر
الماضي إضافة إلى مناقشة القضايا التي تشغل الشارع البحريني في المجاالت السياسية
واالجتماعية واالقتصادية والرياضية والسيما االنتخابات التي تشهدها البحرين“...رمضانيات”
تنقل لكم أجواء البهجة والسرور والفرح لشهر رمضان الكريم بمحافظة العاصمة ...

الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة
محافظ محافظة العاصمة

بهجة وسرور
وشهدت المحافظة

أجواء احتفالية شملت

فعاليات وأنشطة رسمت البهجة والفرحة
والسعادة والسرور على وجوه أهالي العاصمة
والمواطنين والمقيمين ،وقال محافظ العاصمة
الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة إن

دينية بعنوان برنامج أمة محمد  5ناقشت دور األسرة
في تربية النشء ،وآخر األنشطة كان تنظيم فعالية
القرقاعون بمجمع السيف إلدخال البهجة والفرحة
على قلوب األطفال وأسرهم.

الرمضاني للمحافظة ،واطلع الحضور على
نشاطات المحافظة والفعاليات التي ستقام
خالل الشهر الفضيل ،ودعا محافظ العاصمة
المولي العلي القدير أن يعين المسلمين على

مجالس عامرة

صيام وقيام الشهر الفضيل وأن يعيده على

دخول شهر رمضان المبارك عكست روحانية

وكان الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة

البحرين وقيادتها وأهلها وعلى األمتين العربية

الشهر الفضيل وأظهرت مدى ترابط وتالحم

محافظ محافظة العاصمة استقبل في مجلس

واإلسالمية باليمن والخير والبركات وعلى

أبناء هذا الوطن وحفاظهم على موروثاتهم

المحافظة عددا من كبار المسئولين والسفراء

المملكة بالمزيد من االزدهار والتقدم في ظل

الشعبية ،وكان أبرز أحداث الشهر ،استقبال

والوجهاء واألعيان ورجال األعمال والنواب واألهالي

القيادة الرشيدة ،وأكد على الدور الذي تضطلع

حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى

من مواطنين ومقيمين ،بمناسبة حلول شهر رمضان

به المجالس الرمضانية في المملكة والتي

آل خليفة عاهل البالد المفدى ألهالي العاصمة

المبارك ،وهنأ رواد المجلس القيادة الرشيدة وشعب

تستقبل جميع أطياف المجتمع البحريني من

الذين هنأوا جاللته بحلول الشهر الفضيل ،في

البحرين الوفي والمقيمين على أرض المملكة

مواطنين ومقيمين مع حلول الشهر الفضيل،

لقاء سنوي يظهر مدى الترابط والتالحم بين

بحلول شهر رمضان الفضيل ،متمنين أن ينعم

منوهًا بدورها في تعزيز التواصل والترابط بين

الحاكم وأبناء شعبه .كما شملت الفعاليات

اهلل على األمتين العربية واإلسالمية باألمن واألمان

أفراد ومؤسسات المجتمع ،والحفاظ على

استقبال مجلس محافظة العاصمة للمهنئين

واالستقرار وأن يوفق الجميع في صيامه وقيامه،

عادات المجالس البحرينية ،وذلك لما للموروث

بالشهر الفضيل ،كما نظمت المحافظة أمسية

وتبادل المحافظ التهنئة مع زوار ورواد المجلس

االجتماعي من ايجابيات على نسيج المجتمع.

األنشطة والفعاليات االجتماعية والدينية مع
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عدسة رمضانيات ترصد البهجة والفرحة بمحافظة العاصمة

العالمة الفارقة من نيسان خالل رمضان
عروض مذهلة تثلج قلوبكم

تقدم لكم نيسان هذا العام خالل شهر العطاء عروض سخية بأسعار
مل يسبق لها مثيل .باإلضافة اىل االستعانه بصديق والفوز بخدمتني
جمانيتني أو جهاز تلفزيون بشاشة مسطحة .كما أن زوار املعرض
سوف يحصلون على فرصة للفوز بجوائز مميزة.

نيسان ماكسيما 3.5L

ابتدا ًء من 10,995

نيسان ميكرا 1.5L

ابتدا ًء من 3,995

نيسان ألتيما 2.5L
د.ب

ابتدا ًء من

6,995

نيسان صني 1.5L
ابتدا ًء من

د.ب

4,495

د.ب

د.ب

تطبق الشروط واألحكام ،وتسري هذه العروض على مبيعات التجزئة فقط .يشمل هذا العرض سيارات حمدوده.

MOIC/PC/2167/2016, MOIC/PC/2165/2016

أوقات دوام املعرض خالل شهر رمضان :السبت  -اخلميس  9:00صباحًا  1:00 -ظهرًا  7:30 /مسا ًء  11:30 -مساءً ,اجلمعة  7:30مسا ًء  11:30 -مسا ًء
أوقات الصيانة :السبت  -األربعاء  7:30صباحًا  4:00 -عصرًا 8:00 ،مسا ًء  10:00 -مسا ًء  /اخلميس  7:30صباحًا  4:00 -ظهرًا

استبدال السيارات املستعملة.
فرتة احلملة الرتويجية 6 :يونيو  6 -يوليو 2016
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مجلس عبداهلل بستكي
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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 ..

العدد  7رجب  1370السنة األولى

ميدان السباق
تطورت أفكار المشرفين على سباق الخيل في
هذه األيام ،فبعد أن كان يرصد ريعه لبناء (نادي
جيمخانه) وتمويله من جيبي وجيبك ،أصبح اآلن
يرصد لمكافحة السل ومساعدة من أوقعتهم
األقدار بين براثن هذا الداء العضال  ...وقد أحسن
المشرفون عليه صنعا بتوجيهه لمثل هذا
المشروع الخيري النبيل  ..بقي اقتراح نرفعه إلى
المسؤولين ونطلب منهم اإلستجابة اليه.
في موسم السباق يعج الميدان بكثير من
النساء والرجال كما هو معروف .وال ريب أن
كثيرا من النسوة المتحفظات قد القين حرجا
كبيرا من وجودهن في مثل هذا الخضم
العارم من الرجال .وأنا أعني هنا الالتي يذهبن
للفرجة ال للواتي يذهبن لعرض بضاعتهن –
كما أن الكثيرات منهن قد تعرضن وال شك

لمعاكسات بعض المتسكعين الرقعاء من الشبان،

مدرج الرجال يمكننا أن نستفيد من دخله ونضيفه

ونحن ال نستطيع أن نمنع المرأة حق التفرج على مثل

لتحقيق مثل هذه المشروع النبيل .وسيأتي لنا من

هذه الحفالت العامة فهي إنسان مثلنا لها حقها

ذلك أن نأمن على النساء من عبث العابثين كما

الطبيعي في الترويح عن النفس بمثل هذه المشاهد

نضيف إلى رصد المصدورين دريهمات قد يكون

المسلية .ولكننا نستطيع أن نرعي لهؤالء النسوة

لها الفضل في بتر مخالب هذا الداء من مخلوق

حرمتهن بأن ننشئ مدرجا خاصا للنساء بمحاذاة

مواطن ! ....فما رأي السادة المسؤولين؟

العدد  4ربيع الثاني  1370السنة األولى
عمله من أن يتجول بين المياه والزهور ويستأنس
بمناظر الطبيعة الفاتنة ،أضف إلى هذا ان البلدية
كانت تستقدم بعهد مضى أوركسترا البوليس
في مساء كل يوم أثنين لتعزف الحانها في
الحديقة ،فتضيف إلى استمتاع الجمهور بمنظر
الزهور والمياه ،تنشنيف أذانه بروائع النغم،
فكان لهذا كله أثر كبير في تسلية الشعب
واستمتاعه بامسياته بعد عناء الكد والكدح
طول النهار  ...واليوم فوجئت بروية االعالنات في
الشوارع والصحف من البلدية تعرض فيها أراضي
الحديقة للبيع بالمزاد ! ....فهل بلغت ضائقة
السكن بالشعب حدا يحمل بلديته على التضحية
بالحديقة لحل أزمة المساكن ؟ ...أم أن البلدية قد

بلدية المنامة

بدات تضن على الشعب حتى المنتزه البسيط؟ ..ال

باألمس أهبت ببلدية المنامة المحرق أن تنفض

كانت البلدية تمتلك منتزها اطلقت عليه (حديقة

ريب أن لشباب المجلس البلدي حكمة علوية في

عن نفسها الغبار وتقتحم ميدان األصالح في

البلدية) وأفنت كثيرا من الجهد والعناية

في

المصادقة على هذا القرار ،واال لما حرموا الشعب

عاصمة الجدود .وأراني اليوم مضطرا أن أرجع

ترتيبه وتنسيقه ليصبح منتزها عاما الفراد الشعب

وسيلته المجانية الوحيدة للترفيه ! .فهل لهم

إلى بلدية المنامة وأوجه اليها بعض العتب علها

يؤمونه في األمسيات ويتمتعون بمجالي الطبيعة

أن يتكرموا -مشكورين -بايضاح الحكمة التي

تسمع أو تعي وما أندر السامعين الواعين !..

فيه .وبديهي انه ليس أنشط لذهن الفرد بعد عناء

خفيت على ادراكي المتواضع؟!

بالتعاون مع إدارة المكتبة الوطنية بمركز عيسى الثقافي
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املغفور له �صاحب ال�سمو ال�شيخ عي�سى بن �سلمان �آل خليفة يتفقد حر�س
ال�شرف يف ال�ستينيات

منارة م�سجد اخلمي�س يف اخلم�سينيات

منظر من جهة البحر جلامع الفا�ضل يف الثالثينيات
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قلعة البحرين يف الثالثينات

�سوق املحرق القدمي يف الأربعينيات

ماي�سرتو فرقة ال�شرطة املو�سيقية يف ال�ستينيات

قلعة الديوان  -وزارة الداخلية حالي ًا  -يف الثالثينيات

غيــــــــر حياتــــــــك مــــــــع جائــــــــزة
ِّ
 $500,000مــــــــن الهيــــــــرات!
إدخـــــر قبـــــل  ١يوليـــــو لتتأهـــــل

I

17 20 7777 www.bbkonline.com

مرخـــص مــن قــبــل مــصــرف البــحــريــن المــركــزي كــبــنــك تجــزئــة تقــلــيـــدي
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