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البهجة والفرحة ترتسم على وجوه أهالي البحرين

عدسة “رمضانيات” ترصد أجواء التراحم
والتواصل بالمجالس الرمضانية

في أجواء ايمانية عذبة يستقبل المواطنون والمقيمون في البحرين شهر رمضان المبارك ،وبمشاعر
المحبة والود والروحانية يودعونه وقلوبهم تئن حزنا لفراقه ...عدسة “رمضانيات” رصدت األجواء الرمضانية
البحرينية العامرة بمجالس العائالت والوجهاء وكبار المسؤولين ،ونقلت أجواء التزاور والتراحم بين األهالي
وبعضهم البعض وكيف اغتنموا فرصة رمضان إلحياء العادات والتقاليد التي تميز بها الشعب البحريني
عبر أجياله المتعاقبة ،وعاداته األصيلة وتقاليده الراسخة التي تجسد قيم المحبة والتواصل الديني
واالجتماعي وتنم عن التجانس بين أفراد المجتمع البحريني ،فتجد التزاور وصلة األرحام بعد صالة التراويح
لتبادل األحاديث الودية وتقوية للروابط األسرية وال ننسى المجالس الرمضانية التي تعد بمثابة منتديات
للحوار وطرح القضايا االجتماعية ومناقشة الهموم الحياتية المعيشية فيدلي كل برأيه في المحاور
المطروحة ،وفيها تحضر مختلف شرائح المجتمع فيحضر المسئول والموظف والمواطن والمقيم مما
يعتبر ذلك فرصة لطرح المواضيع الساخنة التي تهم الوطن والمواطن ،حيث تساهم تلك المجالس
الرمضانية في تعزيز قيم الترابط اإلجتماعي وتعميق التواصل بين أفراد المجتمع فيما بينهم وتزيد من
التكاتف المجتمعي وزرع روح المواطنة بين أفراد الشعب ،ويستمر هذا الحال من بداية شهر رمضان ومرورًا
باأليام التالية منه وإنتهاء بالعشر األواخر التي تكثر فيها الطاعات وتشحذ فيها الهمم وتتسابق القلوب
لنيل العتق من النار فال يكاد يخلو حي من إرتفاع أصوات المصلين ودعاء المتهجدين فتمتلئ المساجد
بالمعتكفين الذين يسألون اهلل حاجاتهم في أمور دينهم ودنياهم ...
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Ramadanyat

عساكم من عواده
يبدأ رمضان وينتهي وتتواصل معكم “رمضانيات”
كل عام تسعد “بشوفتكم” وتهنأ بصحبتكم
طيلة أيام الشهر الكريم ..نودعكم هذا العام
ونستعد للقائكم العام المقبل بمزيد من الوجبات
اإلعالمية الدسمة ومزيد أكثر من التغطيات
والموضوعات الصحفية الشيقة التي تغطي كافة
أرجاء البحرين ومجالسها ومناطقها وقضاياها
الدينية واالجتماعية .سعدنا بلقائكم العام الحالي
بحوارات متنوعة وشاملة مع كبار الشخصيات
ووجهاء المجتمع البحريني ..سعدنا أكثر بما
قدمناه لكم من موضوعات تاريخية كشفت
تفاصيل تحكى وتروى ألول مرة في تاريخ الصحافة
البحرينية ..طاب لنا ولكم تغطياتنا المتميزة
لمجالس كبار المسؤولين الرمضانية ووجهاء
وأعيان المجتمع البحريني .بقلوب عامرة بالحب
والود نودعكم ونعدكم بصفحات أكثر تميزًا
وتنوعًا في “رمضانيات” العام المقبل ..سنظل دائمًا
بصحبتكم الكريمة المجلة الرمضانية الوحيدة
المسائية التي تصدر طيلة أيام الشهر الكريم...

“وإن لكم في األنعام لعبرة“

اللبن “ ..خالصا سائغا للشاربين“
المجالس الرمضانية

ذكريات من أيام زمان

قال اهلل تعالى “وإن لكم في األنعام لعبرة نسقيكم
مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا
للشاربين” -النحل ،-وقال تعالى “فيها أنهار من ماء
غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه” -محمد.. -
اللبن هو خير األغذية ،فهو أول ما يتغذي به الرضيع
سائغًا للشاربين وهكذا يتجلي لنا بوضوح ان النبي
صلى اهلل عليه وسلم -قد أشار إلى قيمة اللبنالغذائية المتميزة في زمن لم يدرك الناس فيه تركيب
اللبن وما يحتويه من عناصر غذائية هامة ،وقال صلى
اهلل عليه وسلم إذا أكل أحدكم طعامًا فليقل
اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرًا منه وإذا سقى لبنا
فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه ،فإنه ليس شيء
يجزيء من الطعام والشراب إال اللبن ولذلك فان
للبن اهمية كبيرة لكبار السن حيث يكون اللبن جيدًا
ومغذيا يعطي لهم كثيرًا من المغذيات بطريقة

سهلة التمثيل ،ويمدهم بفيتامين “د” ،والذي قد
يكون مفيدًا لكبار السن الذين ال يستطيعون الخروج
إلى ضوء الشمس“ ..رمضانيات” تكشف أسرار اللبن
وفوائده الصحية والغذائية ...

3

الثالثاء  30رمضان  1437هجرية •  5يوليو  2016ميالدية • السنة الثامنة • العدد 235

أفضل المواد الغذائية

اللبن َ “ ..ل ْم َي َت َغ َّي ْر طَ ْع ُم ُه“
يعتبر اللبن من أفضل األغذية من الناحية البيولوجية حيث ال توجد أي مادة غذائية تقارن باللبن
فهو أفضل األغذية لألطفال والناشئين والبالغين بل والمسنين ايضا وقد ذكر اللبن في القرآن
“و ِإ َّن
الكريم اكثر من مرة سواء بشكل مباشر او غير مباشر ،وقال اهلل تعالى في سورة النحل َ
سآئِغًا ل َّ
م فِ ي َ
ِلشا ِر ِب َ
يكم ِّم َّما فِ ي ُب ُ
س ِق ُ
ين”،
طون ِِه مِ ن َب ْي ِن َف ْر ٍ
األ ْن َع ِ
َل ُك ْ
ث َو َد ٍم َّل َبنًا َخالِصًا َ
ام َل ِع ْب َر ًة ُّن ْ
“م َث ُل ا ْل َج َّن ِة ا َّلتِ ي ُوعِ َد ا ْل ُم َّت ُق َ
ون فِ َ
م
يها أَ ْن َها ٌر مِ ْن َماءٍ َغ ْي ِر ِ
آس ٍن َوأَ ْن َها ٌر مِ ْن َل َب ٍن َل ْ
وفي سورة محمد َ
َ
َّ
َّ
ّ
ً
ط ْع ُم ُه َوأَ ْن َها ٌر مِ ْن َخ ْم ٍر َل َّذةٍ لِلشا ِر ِب َ
َي َت َغ َّي ْر َ
يها مِ ْن ُك ِّ
م فِ َ
ات
ل الث َم َر ِ
صفى َو َل ُه ْ
س ٍل ُم َ
ين َوأ ْن َها ٌر مِ ْن عَ َ
َ
ُ
اء َحمِ يمًا َف َق َّ
واللبن أو
م” ..
اء ُه ْ
َو َم ْغ ِف َر ٌة مِ ْن َر ِّب ِه ْ
م َك َم ْن ُه َو َخال ٌِد فِ ي ال َّنا ِر َو ُ
ط َع أ ْم َع َ
س ُقوا َم ً
ٌ
منتج من منتجات
الرائب هو أهم المنتجات الحيوانية االتي يتغذى عليها اإلنسان ،وهو
الحليب
ُ
ُ
الحليب الذي يصنع عن طريق التخمر مع مذاق حامضي نسبة إلى بكتيريا حمض الالكتيك ،وهو
عكس الحليب الطازج فهو ال يفسد بسرعة ويمكن االحتفاظ به لمدة داخل الثالجة ،واللبن أقل
في الدهون والسعرات الحرارية من الحليب العادي إلن الدهون تزال منه لعمل الزبدة ،واللبن له
ٌ
كثيرة تعود على صحة اإلنسان لما يحتويه من بوتاسيوم ،وكالسيوم ،وفيتامين ب،12
فوائد
ٌ
ٌ
ٌ
مهم لفيتامين أ ،ويحتوي على نسبة
وبروتين ،وكبوهيدرات ،ودهون مفيدة للجسم وهو مصد ٌر
ٌ
ال بأس بها من فيتامين د ،ويعتبر شرب اللبن ضروريًا خالل النهار وله أهمية لتناوله قبل النوم
“رمضانيات” تلقي الضوء على أبرز فوائد اللبن الغذائية والعالجية ...

كيف يتكون اللبن؟

الدماغ من التربتوفان المهدئ لألعصاب ،عالوة أن اللبن

أحد البروتينيات الموجودة في الكولوستروم يمكن

يتم تكوين اللبن في األنعام بالتنسيق المحكم

ّ
ومطهر لألمعاء بفضل البكتيريا
حيوي
ّ
يعمل كمضادّ
المفيدة ،ويقلل من التهابات المهبل عند النساء وذلك
أل ّنه يضبط درجة حموضة المهبل ويقضي على

أن يساعد في عالج أمراض المعدة واألمعاء .وتقول
التأثيرات التي تسببها العقاقير المضادة لاللتهاب،

وغيرها من األجهزة حيث جعل اهلل لكل جهاز وظيفة
وأعما ً
ال خاصة يقوم بها ليتكون  -في نهاية المطاف

غني بالبروتينات المهمة
الفطريات ،وهو أيضا مصد ٌر
ّ

الخالية من الهرمونات المنشطة ،المسماة بستيرويد

لبناء الجسم والعضالت إذ يحتوي على  %20من حاجة

وبإمكان هذه العقاقير أن تهاجم الغشاء الداخلي

 -اللبن الخالص السائغ للشاربين.

الجسم من البروتين اليومية ،ويساعد بشكل كبير في

للمعدة متسببة في نزيف معوي ،وتشير اإلحصائيات

انقاص الوزن فهو يسرع في عملية الهضم ويخلص

إلى أن حوالي ألفي شخص يموتون في بريطانيا

يحتوى اللبن على الكثير والكثير من الفوائد ،فهو
يهدئ األعصاب ويقضي على األرق لي ً
ُ
ال أل ّنه غني

الجسم من السموم وكذلك يعطي اإلحساس

وحدها من تأثيرات هذه العقاقير على المعدة .ويوجد

بالشبع ويحرق الدهون ويقوي العضالت ،وكذلك فإن

الكولوستروم ،وهو أحد مشتقات الحليب ،في محالت

اللبن مد ٌر للبول ويكافح تكون الحصى في الكلى

األغذية الصحية على شكل سائل أو أقراص .وحليب

غني بالبكتيريا النافعة التي تعزز جهاز
مهدئ ،واللبن
ٌ

والمثانة .يساعد في التقليل من اإلصابة بسرطان
القولون ،وتشير الدراسات الحديثة كذلك على ّ
أن

البقر في األيام األولى للوالدة هو غذاء طبيعي جيد

والتدرج الدقيق بين الجهاز الهضمي والجهاز الدوري
والجهاز التناسلي ،عن طريق الغدد اللبنية في الضروع

فوائد اللبن

باألحماض األمينية كالتربتوفان التي لها مفعول
المناعة في جسم اإلنسان وتقويته ،وذلك من خالل
البكتيريا المفيدة التي تحفز خاليا الدم البيضاء التي
ُ
يحافظ على الجهاز الهضمي فهو
تحارب المرض.
يسهل عملية الهضم ويخلص الجسم من المشاكل
الهضمية وذلك بسبب احتوائه على البكتيريا الحميدة
التي تقوم على هضم الطعام بشكل جيد ،فيقلل

اللبن يحتوي على مواد مضادة للسرطان ومقاومة
األورام ،ويقي الجسم من الجفاف ويعوض السوائل
والمعادن المفقودة من الجسم خالل الصيف
ودرجات الحرارة المرتفعة.

عالج األمراض

األبحاث إن الحليب قد أثبت فائدته في معالجة

وأن هذا االكتشاف يعتبر اكتشافًا مثيرًا.

خسارة الوزن
ويتميّز اللبن بقدرة هائلة على تفكيك الدهون التي
تتراكم عند مستوى الخصر ،فالدراسات تؤكد ّ
أن
الدهون ال تتخ ّزن عند األشخاص الذين يتسهلكون
ً
مقارنة بأقرانهم الذين
شكل يومي
اللبن في
ٍ

من الغازات واإلسهال واإلمساك وعسر الهضم،

وكشف باحثون أن حليب البقر المنتج في األيام األولى

ويخلص الحلق من البكتيريا المسببة لرائحة الفم
ُ
ُ
ّ
الكريهة ،كما يقلل اللبن من دخول السموم للكبد

لوالدة البقرة يساعد في عالج العديد من أمراض
المعدة المعتادة ،ويقول العلماء إن بإمكان مادة

ق ّلما يأكلون اللبن ،ومردّ ذلك إلى غنى هذا الغذاء
بالكالسيوم المعروف بقدرته على توزيع الدهون في
الجسم ،و ُتسهم النشويات والبروتينات الموجودة

فهو يعتبر طاردًا للسموم ويساهم في عالج تسمم

بوفاين كولوستروم الموجودة بكثرة في حليب البقر

األمعاء والتهابها وكذلك يفيد في عالج اإلسهال
المصاحب لتناول المضادات الحيوية ،كذلك يق ّلل من

أن تعالج الكثير من األمراض والتوعكات التي تصيب

مد الجسم بالطاقة والنشاط ،األمر
في اللبن في ّ
الذي يساعد في ممارسة التمارين لمدة أطول من

المعدة ،ويضيف العلماء أن هذا الحليب يمكن أن

اإلصابة بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والشرايين،

ينقذ حياة آالف المرضى سنويًا .وتجري حاليا دراسات

أجل حرق الدهون غير المرغوب فيها ،ويُمكن للبن أن
يسد الجوع لفترة طويلة ،األمر الذي ي ّ
ُخفض معدل
ّ

ويمنع هشاشة العظام بفضل توفر الكالسيوم

لمعرفة إن كان الكولوستروم يساعد المرضى

وفيتامين د اللذين يعمالن معا على زيادة كثافة

المصابين بقرحة األمعاء الحادة ،وهي التهاب حاد
يصيب األمعاء الغليظة ،وأظهرت االختبارات األولية بأن

المستهلكة يوميًا ويزيد قدرة
السعرات الحرارية ُ
اإلنسان على مقاومة شهيّته الكبيرة لألطعمة غير

العظام وتقويتها ،ويعمل الكالسيوم على استعمال

الصحية والغنية بالسعرات الفارغة.
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محطة مهمة لتعزيز التقارب والتالحم بين أبناء المجتمع البحريني

عدسة “رمضانيات” ترصد أجواء التراحم والتواصل
بالمجالس الرمضانية

يودع الناس بمختلف فئاتهم وأعمارهم
شهر رمضان بزفة هائلة تسمى بـ “الوداع”
وهي الليلة األخيرة من رمضان حيث
يتجمع األهالي واألطفال في األحياء
ويسيرون في الطرقات ينشدون األغاني
الشعبية التقليدية مودعين الشهر
الكريم الذي انقضى سريعًا ورحل بأيامه
الحلوة ولياليه الجميلة فيشتاق الناس
ويتوقون لعودته بعد أحد عشر شهرًا.
تنقلت عدسة “رمضانيات” بين المجالس
البحرينية العامرة بأصحابها وزوارها
وروادها من كبار المسؤولين والوجهاء،
ورصدت أجواء التراحم والتواصل تعزيز روح
األخوة والمحبة والتآلف بين الجميع بما
يعكس عراقة تاريخنا وأصالة ثقافتنا ويعزز
روح األسرة الواحدة بين أبناء الوطن الواحد.
وتحرص “رمضانيات” على التنقل بعدستها
لتغطية ومتابعة المجالس الرمضانية
المباركة التي تمثل جانبًا مضيئًا من تراث
البحرين يجب المحافظة عليها والعناية
بها وترسيخ أهميتها وقيمتها في نفوس
الشباب واألجيال الناشئة ،لما لها من دور
في تعزيز روح األخوة والمحبة والتآلف
بين الجميع بما يعكس عراقة تاريخنا
وأصالة ثقافتنا ويعزز روح األسرة الواحدة
بين أبناء الوطن الواحد ،كما أنها تشكل
خصبة للقاء المسؤولين بالمواطنين
أرضًا
ٍ

والتعرف على احتياجاتهم وانطباعاتهم
ومالحظاتهم ،والتوقف عند المشاكل
التي تعترضهم ،خاصة وأن عدد من
المجالس ترقى ألن تكون منتديات للنقاش
والتحاور المثمر والبناء ،كما أن المسؤولين
يأخذون بعين االهتمام واالعتبار ما
يطرح من تصورات من قبل المواطنين،
ويستوعبون مالحظاتهم ،ويستقبلون
النقد البناء بصدر رحب ،ويجعلون تلك
المالحظات نصب أعينهم في الحراك
السياسي لخدمة األهالي والمواطنين

بما يؤكد أن المجالس الرمضانية ستظل
انعكاس لحالة التعايش التي يتمتع بها
المجتمع البحريني ،وتمثل فرصة إلبراز
الصورة الناصعة ألبناء البحرين ،خصوصًا
في ظل زيارة الوزراء وكبار المسؤولين
وممثلي الدول والسفراء لهذه المجالس،
وما يمكن أن يتركه ذلك من انطباعات
تثبت حالة التالحم بين أبناء هذا الشعب،
حيث تتمتع غالبية المجالس الرمضانية
بوجود كافة األطياف ،وأبناء البحرين من
مختلف الطوائف والمذاهب.
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مجلس نوار الوزان
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ﻣﺒﺎرك ﻋﻠﻴﻜﻢ اﻟﺸﻬﺮ!
ﺗﻘﺪم ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺰﻳﺎﻧﻲ ﻟﻠﺴﻴﺎرات اﻗﻮى اﻟﻌﺮوض ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻗﺪوم ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن اﻟﻤﺒﺎرك
اﺳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺄﻓﻀﻞ اﺳﻌﺎر وﻻ ﺗﺪع اﻟﻔﺮﺻﺔ ﺗﻔﻮﺗﻚ ﺑﺎﻟﻔﻮز ﺑﺴﻴﺎرة ﺟﺪﻳﺪة ﻫﺬا اﻟﺸﻬﺮ!

نهنئ�كم بحلول شهر رمضان المبارك
وكل عام وأنتم بخري

6/7/16 1:40 PM
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املغفور له �صاحب ال�سمو ال�شيخ عي�سى بن �سلمان �آل خليفة� ،أثناء توقيعه
�سجل الزيارات يف جمعية ال�شرق الأو�سط يف لندن عام 1964م

املغفور له �صاحب ال�سمو ال�شيخ عي�سى بن �سلمان �آل خليفة مع �صاحب
ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان �آل خليفة يف حفل و�ضع احلجر
الأ�سا�سي ملطار البحرين الدويل عام 1961م

م�ست�شفى “ماي�سون” التذكاري عام 1905م

�إحدى العيون يف الأحياء ال�سكنية املخ�ص�صة لق�سم الرجال والن�ساء
يف اخلم�سينيات

قلعة الرفاع التي مت �إن�شاءها يف القرن ال�سابع ع�شر
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املغفور له �صاحب ال�سمو ال�شيخ عي�سى بن �سلمان �آل خليفة مع وزير اخلارجية
الربيطاين �سيلوين لويد ب�إحدى املنا�سبات يف لندن عام 1957م

م�ست�شفى النعيم يف ال�ستينيات

جامع الفا�ضل يف الأربعينيات

مدر�سة اخلمي�س عام 1937م

�إحدى �أ�سواق املنامة يف ال�ستينيات

ﻧﺘ ّﺒﻨﻰ ﻓﻜﺮﺗﻚ  ..ﻧﻮاﺻﻞ دﻋﻤﻚ ..
ﻟﻨﻔﺨﺮ ﺑﻨﺠﺎﺣﻚ ..

• ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺠﺪﻳﺪة
• ﻓﺘﺮة ﺳﺪاد ﻣﺮﻧﺔ
• ﻓﺘﺮة ﺳﻤﺎح ﻣﺮﻧﺔ

ﺑﻨﻚ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻳﻮﻓﺮ ﻟﻚ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ واﺳﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ
ﻻ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻓﺤﺴﺐ ٫ﺑﻞ ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻤﺸﻮرة واﻟﺘﺪرﻳﺐ واﻻﺣﺘﻀﺎن
ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺗﻚ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺳﻴﺲ وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻧﺸﺎﻃﻚ اﻟﺘﺠﺎري أو ﺗﻮﺳﻌﺘﻪ.
ﺗﻄﺒﻖ اﻟﺸﺮوط واﺣﻜﺎم
Bahrain Development Bank

BDBbahrain

www.bdb-bh.com

BahrainDevelopmentBank

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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17 20 7777 www.bbkonline.com
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