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مبــــــارك عليكــــــم الشهــــــر

أسمى آيات التهاني لقيادة وشعب البحرين
أه ً
ال شهر الخير واليمن والبركات  ..شهر البر والرحمة والبركة واإلحسان  ..في عامها التاسع على التوالي
تواصل معكم “رمضانيات” وجبتها الروحانية الدسمة لتلتقي بكم من جديد في أجواء من الحب والود
واأللفة والتعاون والتعاضد والتماسك والوحدة والوالء واالنتماء ألهالي البحرين قيادة وشعبًا..

تقوي الصائم وتنشطه وتهون عليه

السحور “..تسحروا فإن في السحور بركة”
البخاري ومسلم ،-وسبب حصول البركة فيالسحور أن هذه الوجبة تقوي الصائم وتنشطه
وتهون عليه الصيام ،إضافة إلى ما فيها من األجر
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مرحب ًا بنفحات الج َّن ٌة

“صوموا لرؤيته”
هالل خير وبركة
لم تحظ أهلة الشهور العربية باالهتمام مثل ما
حظي به هالل شهر رمضان ذلك الرتباطه بأفضل
الشهور عند اهلل تعالى الذي خصه بالعديد من
الفضائل من أهمها نزول كتابه الكريم في خير
ليلة فيه ،فاهتم الفقهاء بأحكام رؤيته وأهتم
الفلكيون بحساباته ووسائل رصده وأهتم الخلفاء
والعالم اإلسالمي باالحتفال بليلته وتبارى الشعراء
واألدباء في مدحه وتجسيد مشاعر الفرحة في
قلوب الناس ،وال غرابة في كل هذه الحفاوة إذ أن
بداية الصوم معقودة به وهو بشير سيل الرحمات
التي تتنزل على العباد ومفتاح أيام مباركة تنتظرها
القلوب المؤمنة من العام إلى العام ولسان حالها
يدعو في كل لحظة ،والستقبال هذا الشهر المبارك
حدد الرّ سول ص ّلى اهلل عليه وس ّلم بداية الصوم
َّ
ونهايته برؤية الهالل ،فقال“ :صوموا لرؤيته وأفطروا
عدة شعبان ثالثين
ِّي عليكم فأكملوا ّ
لرؤيته ،فإن ُغب َ
والسالم في رواية أخرى
الصالة
يومًا” ،وقال عليه َّ
ّ
للحديث“ :إ ّنما الشهر تسع وعشرون ،فال تصوموا
م عليكم فاقدروا له” ،فد ّلت
حتى تروه ،فإن ُغ َّ
األحاديث النبوية على َّ
أن السبب الشرعي لبداية شهر
رمضان هو رؤية هالل رمضان “ ...رمضانيات” تستطلع
هالل الخير والبركة للشهر الفضيل ...

والثواب بامتثال هدي رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم ،ولهذه الوجبة المباركة فوائد صحية
تعود على اإلنسان الصائم بالنفع وتعينه على
قضاء نهاره بالصوم في نشاط وحيوية ،ويفضل
أن تكون وجبة السحور من األطعمة ذات السرعة
المتوسطة في الهضم مثل الفول المدمس
بزيت الزيتون أو الجبن ،كذلك يفضل أال يحتوي
السحور على كمية كبيرة من السكر أو الملح
تعتبر وجبة السحور من الوجبات الرئيسة في

ألن السكر يبعث على الجوع ،والملح يبعث على

شهر رمضان المبارك ،وأكد األطباء على أنها أهم

العطش ،ويحصل السحور بما تيسر من الطعام،

من وجبة اإلفطار ،ألنها تعين المرء على تحمل

ولو على تمر ،لحديث أبي هريرة رضي اهلل عنه أن

مشاق الصيام ،ولذا أوصى رسولنا المصطفى

النبي صلى اهلل عليه وسلم قال“ :نعم سحور

صلى اهلل عليه وسلم بالسحور وحث عليه في غير

المؤمن التمر” -أبو داود“ ... -رمضانيات” تكشف

ما حديث فقال“ :تسحروا فإن في السحور بركة”

أهمية وجبة السحور في الصيام ...

Ramadanyat

ذكريات من أيام زمان

اﻟﺪوري اﻳﻄﺎﻟﻲ

اﻟﺪوري اﻧﺠﻠﻴﺰي

اﻟﺠﻮاﺋﺰ

اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻮ

دوري أﺑﻄﺎل أوروﺑﺎ

اﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ  6,000ﻣﻴﻞ
إﺿﺎﻓﻲ ﻣﻦ ﻃﻴﺮان اﻟﺨﻠﻴﺞ@

اﻟﺪوري اﺳﺒﺎﻧﻲ

اﺑﺪأ ﺻﻴﻔﻚ ﻣﻊ ﻣﺒﺎراة ا ﺣﻼم! ﺳﺠﻞ أﻛﺜﺮ وﻛﻦ اﻟﻔﺎﺋﺰ!

ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻚ ﻋﺮﺿﻨﺎ اﻟﺨﺎص ﻋﻠﻰ ﺑﻄﺎﻗﺘﻨﺎ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻤﻀﺎﻋﻔﺔ ﻣﻜﺎﻓﺂﺗﻚ .ﻣﻊ ﻛﻞ  50د.ب ﺗﻨﻔﻘﻬﺎ ﻣﺤﻠﻴ@@ أو دوﻟﻴ@@@
ﺳﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ أﻣﻴﺎل ﻃﻴﺮان اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻤﺠﺎﻧﻴﺔ ﻣﻊ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻤﺸﺎﻫﺪة ﻧﺎدﻳﻚ اﻟﻤﻔﻀﻞ ﻓﻲ ﻗﻠﺐ اﻟﻤﻠﻌﺐ ...ﻣﻊ ﻣﻦ ﺗﺤﺐ.

ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺠﻮاﺋﺰ ﺗﺸﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺬاﻛﺮ ﺳﻔﺮ ﻣﻊ ا¦ﻗﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻨﺪق واﻟﺘﻨﻘﻞ ﻣﻦ وإﻟﻰ اﻟﻤﻄﺎر ،وﺟﻮﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺎدي ﻣﻊ اﻟﺤﺼﻮل
ﻋﻠﻰ ﻗﻤﻴﺺ اﻟﻨﺎدي ﻣﺼﻤﻢ ﺣﺴﺐ ﻃﻠﺒﻚ.
ﻛﻠﻤﺎ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﺑﻄﺎﻗﺘﻚ أﻛﺜﺮ ،ﻛﻠﻤﺎ زادت ﻓﺮﺻﻚ ﻓﻲ اﻟﻔﻮز ﺑﺈﺣﺪى ﺟﻮاﺋﺰﻧﺎ اﻟﺮاﺋﻌﺔ.
ﻳﺴﺮي اﻟﻌﺮض ﻣﻦ  1ﻣﺎﻳﻮ إﻟﻰ  9ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ .2017
MOIC/PC/4350/2017

@ ﻟﻠﻌﻤﻼء اﻟﺠﺪد ﻓﻘﻂ :اﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ  6,000ﻣﻴﻞ إﺿﺎﻓﻲ ﻣﻦ ﻃﻴﺮان اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻋﻨﺪ
اﻧﻔﺎق  1,000د.ب ﻛﺤﺪ أدﻧﻰ ﺧﻼل أول دورﺗﻴﻦ ¦ﺻﺪار ﻛﺸﻒ اﻟﺤﺴﺎب.
@@ ﻛﻞ  50د.ب ﺗﻨﻔﻘﻪ ﻣﺤﻠﻴ ﻳﻤﻨﺤﻚ ﻓﺮﺻﺔ واﺣﺪة ﻟﺪﺧﻮل اﻟﺴﺤﺐ.

ﺗﺎﺑﻌﻨﺎ ﻋﻠﻰ

@@@ ﻛﻞ  50د.ب ﺗﻨﻔﻘﻪ دوﻟﻴ ﻳﻤﻨﺤﻚ ﻓﺮﺻﺘﻴﻦ ﻟﺪﺧﻮل اﻟﺴﺤﺐ.
ﺗﺴﺮي اﻟﺸﺮوط وا¸ﺣﻜﺎم.

ﺧﺎﺿﻊ وﻣﺮﺧﺺ ﻛﻤﺼﺮف ﺗﺠﺰﺋﺔ إﺳﻼﻣﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺼﺮف اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ اﻟﻤﺮﻛﺰي

Instagram

17 005500 | alsalambahrain.com

إربح أكثر
مع كريدي مكس...

ً
شهريا
 11سيارة  Audi A6للفوز
والجائزة الكبرى سيارة  Audi A8بإنتظارك للفوز
في نهاية العام!

إستخدم بطاقات كريدي مكس واكتشف فخامة الجوائز لهذا العام .سيارة  Audi A6موديل  2017شهريا والجائزة الكبرى
سيارة  Audi A8موديل  2018في نهاية العام.
إربح أكثر مع كريدي مكس...

*تطبق الشروط واألحكام.
كريدي مكس ش.م.ب (مقفلة)  -شركة تمويل مرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي

MOIC/PC/3415/2016
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أهم من وجبة اإلفطار

السحور  ..سنة وبركة وصحة
بعفوه ورحمته ومغفرته ،وصالة المالئكة الدعاء
ِ
السحور من خصائص هذه
واالستغفار لهم” ،كما أن َّ
األمة النبوية ،ومن شعائر المسلمين الفريدة؛ لقوله
َّ
صلى اهلل عليه وسلم “فصل ما بين صيامنا وصيام
ُ
السحر” ،ولإلمام ابن العربي في
أهل الكتاب،
أكلة َّ
ٌ
قول جامع بشأن
كتابه الماتع“ :عارضة األحوذي”
السحور؛ حيث قال“ :والبركة هي اإلنماء والزيادة،
َّ
َّ
َ
وهي من خمسة أوجه :قبول الرخصة ،وإقامة السنة،
ومخالفة أهل الكتاب ،والتقوِّ ي على الطاعات ،وفراغ
يف
البال من تع ُّلقه بالحاجة إلى الطعام ،فربما لم ِ
بالمقاساة له ،والصبر عليه.

السحور
وقت َّ

تعد وجبة السحور من الوجبات الرئيسية لشهر رمضان المبارك ،يتفق الكثير على
أهميتها ،لكن موائدها تختلف باختالف العادات الغذائية والتقاليد االجتماعية ،فهناك
من يحرص على تناول وجبة خفيفة في السحور ال تتعدى كوبًا من الشاي أو الحليب
مع رغيف من الخبز وبعض األلبان والبيض ،في مقابل من يحرص على أن تكون مائدة
السحور دسمة غنية باللحوم واألرز والخضار ،وهناك من يعتبر الوجبة ثانوية فيستغني
عنها ،وقد أكد األطباء واالختصاصيين على أهمية تناول وجبة السحور لما لها من فوائد
كثيرة للجسم ،إذ إنها تقلل الصداع واإلعياء والتعب خالل الشهر الفضيل ،وتمنع الشعور
بالكسل والخمول ،وتحافظ على مستوى السكر بالدم طوال مدة الصيام ،لكنهم أيضًا
يشددون على ضرورة أن تحتوي مائدة السحور على بعض المواد مثل الخبز األسمر
واأللبان والفواكه والخضار واالبتعاد عن الوجبة المالحة والمواد الغذائية ذات السعرات
الحرارية مثل المقليات والمشروبات الغازية “ ...رمضانيات” تكشف الفوائد التي ال حصر
لها لوجبة السحور في أيام الصيام ...
السحور بركة
َّ
والسحور سنة مستحبة؛ لقوله عليه الصالة والسالم
تدعوها”،
“إن
السحو َر بركة أعطاكموها اهلل ،فال َ
َّ
السحور
وقال أيضا “إن اهلل تعالى جعل البركة في َّ
والكيل” ،وقال كذلك “البركة في ثالثة :في الجماعة،
والسحور” ،وقال صلى اهلل عليه وسلم
والثريد،
َّ
السحور؛ فإنه هو الغداء المبارك” ،وقال
“عليكم بهذا َّ
السحور بركة” ،واألمر في
أيضا
“تسحروا ،فإن في َّ
َّ
َّ
قوله“ :تسحروا” للتوجيه واإلرشاد ،وألجل ذلك علله
ُ
كثرة الخير،
صلى اهلل عليه وسلم بالبركة التي هي
السحور َل َّما كان
وروي أنه صلى اهلل عليه وسلم ترك َّ
يواصل ،فدل على أنه ليس بفرض ،والوصال أن يصوم
يومين فأكثر ،فال يفطر ،بل يصوم النهار مع الليل،
ِ
ومن األحاديث الدالة على استحباب السحور :أنه
أمر أصحابه رضي اهلل عنهم أن
صلى اهلل عليه وسلم َ
يتم االمتثال،
يتسحروا ولو بتمرة ،أو
ِ
بمذقة لبن؛ حتى َّ
َّ
والبركة أصلها الزيادة وكثرة الخير ،وسبب البركة
في السحور أنه يقوِّ ي الصائم ،وينشطه ،ويهوِّ ن

عليه الصيام ،باإلضافة إلى ما فيه من الثواب ،فالذي
يعمل أعما ً
َ
َّ
ال
فيوفق ألن
يتسحر يبارك له في عمله،
َّ
الصيام ال يُثقله عن
صالحة في ذلك اليوم ،حيث إن
َ
أداء العبادات واألذكار وسائر الطاعات ،وعن سائر
السحور،
شؤونه الحياتية الخاصة ،بخالف ما إذا ترك َّ
فإن الصيام يُثقله عن النفع العام؛ لشدة الجوع،
وانخفاض نسبة السكر بالدم ،فض ً
ال عن الضجر
بسبب الجوع والعطش وربما الصداع.

منافع السحور
ُّ
يمل
تسحر ال
ومن منافع السحور أن الصائم إذا
َّ
إعادة الصيام ،بل يشتاق إليه ،خالفًا لمن ال يتسحر،
ً
ومشقة ي ُْث ِقالن عليه العودة إليه؛
فإنه يجد حرجًا
لذلك قال -صلى اهلل عليه وسلم“ :-من أراد أن
السحور:
فليتسحر بشيءٍ ” ،ومن بركات
يَصوم،
َّ
َّ
ُ
المتسحرين؛
حصول الصالةِ من اهلل ومالئكته على
ِّ
فعن ابن عمر -رضي اهلل عنهما -أن رسول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم قال “إن اهلل ومالئكته يصلون
المتسحرين” ،والصالة عليهم أن يشملهم
على
ِّ

ويبدأ وقت السحور بعد منتصف الليل ،لكن من
ُ
تعجيل اإلفطار وتأخير السحور ،وبذلك
الس َّنة النبوية
السحر وهو آخر
السحور؛ ألنه يقع في وقت َّ
سمي َّ
الليل ،قال صلى اهلل عليه وسلمِّ :
“بكروا باإلفطار،
ِّ
السحور” ،وعن سهل بن سعد الساعدي
وأخروا
َّ
رضي اهلل عنه أن النبي صلى اهلل عليه وسلم قال:
عجلوا الفطرَّ ،
وأخروا السحور”،
“ال يزال
ُ
الناس بخير ما َّ
وعن أبي الدرداء رضي اهلل عنه قال صلى اهلل عليه
ٌ
“ثالث من أخالق النبوة :تعجيل اإلفطار ،وتأخير
وسلم
السحور ،ووضع اليمين على الشمال في الصالة”،
ٌ
توازن زمني بين الوجبتين،
وفي هذا اإلرشاد النبوي
ُ
فترة
فإنه إذا اقترب السحور من اإلفطار ،طالت
ِّ
َ
الفائدة المرجوة منه،
السحو ُر
الصوم ،ولم
يحقق َّ
كما روى عمرو بن ميمون ،قال“ :كان أصحاب محمد
َ
َ
وأبطأهم
أعجل الناس إفطارًا،
صلى اهلل عليه وسلم
سحورًا” ،وقيل ألنس رضي اهلل عنه “كم كان بين
َ
فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصالة؟
قال :قد ُر ما يقرأ الرجل خمسين ً
آية” ،وفي التأخير
ٌ
ضمان ألداء صالة الفجر ،وإدراك ُث ُلث الليل اآلخر ،وهو
من األوقات الشريفة التي ُتستجاب فيها الدعوات،
فض ً
ال عن ارتباط السحور ببداية الصوم؛ مما يؤخر
الشعور بالجوع والعطش.

فوائد السحور
ويعد تناول هذه الوجبة المباركة مانعا لحدوث
اإلعياء والصداع أثناء نهار رمضان ،كما إنها تساعد
اإلنسان على التخفيف من اإلحساس بالجوع
والعطش الشديد ،كذلك تمنع هذه الوجبة الشعور
بالكسل والخمول والرغبة في النوم أثناء ساعات
الصيام ،وتمنع فقد الخاليا األساسية للجسم ،ومن
الفوائد أيضًا أن تناول وجبة السحور ينشط الجهاز
الهضمي ،ويحافظ على مستوى السكر في الدم
فترة الصيام ،وكذلك من الفوائد الروحية لهذه
الوجبة أنها تعين العبد المؤمن على طاعة اهلل عز
وجل في يومه.

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

www.saeedalnoohgroup.com

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
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“فال تصوموا حتى تروه”

هالل خير وبركة “ ..ال َّل ُه َّم أَ ِه َّل ُه ع َل ْي َنا”

أطل علينا من بعيد ،فيا مرحبًا بمقدم َّ
َّ
َّ
أطل
الضيف الحبيب،
وبركة،
هالل
ٍ
خير َ
علينا س ِّي ُد ُّ
ُ
وأفضلها على م ِّر العصور ،شهر القرآن والصيام والقيام،
الشهور،
تطوعًا وفضيلةُ ،تفتح فيه أبواب
صيامه فريضة ،وقيام ليله
شهر جعل اهلل
ٌ
ُّ
َ
الجنان ،و ُتغلق فيه أبواب النيران ،و ُت َّ
صفد فيه الشياطين ،شهر المغفرة
والع ْتق من النيران ،شهر الصبر والمواساة ،شهر ال َّتكافل وال َّتراحم،
والرحمات،
ِ
الدرجات،
شهر التناصر والتعاون ،شهر الفتوحات واالنتصارات ،شهر ُترفع فيه َّ
ٌ
و ُتضاعف فيه الحسنات ،و ُت ّ
ليلة خير من ألف شهر،
كفر فيه الس ِّيئات ،شهر فيه
من ُحرم خيرها فقد حرم ،ومن نال أجرها فقد فاز َ
غمر ْ
ت فرحة مقدمه
وغنِ م،
َ
َ
وتألأل ْ
ت به وجوه خاشعة ،وانشرحت فيه صدور مؤمنة ،لو تك َّلمنا عن
األفئدة،
ُ
قول خير من ص َّلى
س َعنا الزمان في ذِ ْكر َمحاسنه ،ويكفي لنا
فضائله لما َو ِ
َّ
ٌ
ْ
وجل -
فرض اهلل  -ع َّز
شه ٌر
وصام عن شهر الصيام“ :أتاكم رمضان
مباركَ ،
عليكم صيامهْ ،
تف َتح فيه أبواب السماء ،و ُت ْغلق فيه أبواب الجحيم ،وتغل فيه
ٌ
ْ
خي َرها فقد ُح ِرم”،
خير من ألف
ليلة
مردة الشياطين ،هلل فيه
شه ٍر ،من ُح ِرم ْ
ٌ
وعظم ْ
ت مكانته،
فمرحبًا بنفحات الج َّنة ،ورضا الرحمن؛ فالزائر قد طالت غيبته،
َ
له في النفس شوق ،وكيف ال وهو طريق الجنة ،أجوره مضاعَ فة ،وأعماله
مباركة “ ...رمضانيات” تستطلع هالل الخير والبركة للشهر الفضيل على سائر
المسلمين بشتى بقاع العالم ...

رُ ْش ٍد َ
وخ ْير

أهل الطاعة

هالل شهر رمضان هالل الخير والبركات ،أقبل

وهالل رمضان هالل خير وبركة فيه تجتمع األيدي

بالبشر والخير ،عمت أنواره جميع الكائنات،

على الطعام وتتسابق على اإلطعام َمن أدرك

وملئت نفحاته العبقة األرض والسماوات،

رمضان فقد أنعم اهلل عليه بنعم كثيرة ومزايا

وتنزلت بحلوله البركات ،وانهالت لمقدمه

عديدة فتحت له من الطاعة أبواب ،ومن الخيرات

الرحمات ،فمرحبًا بخير الشهور ،مرحبًا بمقدم

طرقات ،ومن الجنان أبواب ،وأغلقت دونه أبواب

الضيف الحبيب ،كنز المتقين ،وفرصة التائبين

النيران ،وسلست الشياطين ،هالل خير وبركة ترى فيه
وجوه أهل الطاعة مشرقة ولربها راكعة ساجدة

من رب العالمين ،أطل علينا سيد الشهور،

تصوم النهار وتقيم الليل تعلم عظم قيمة الزمن

وأفضلها على مر العصور ،شهر خصه اهلل

الرمضاني وعظم األجر فيه فال تضيعه في القيل

بخصائص عظيمة ،ومزايا جليلة ،لو تكلمنا

والقال فهي تتلوا القرآن آناء الليل وأطراف النهار،

عن بعض فضائله ،ما وسعنا الزمان في ذكر
محاسنه ،يقول المولى عز وجلَ :
ض َ
“ش ْهرُ ر ََم َ
ان
يه ا ْل ُقرْ ُ
ات ِم َن
آن ُه ً
اس وَ َب ِّي َن ٍ
ا َّل ِذي ُأ ْن ِز َل ِف ِ
دى لِل َّن ِ

وعن أبي هريرة – رضي اهلل عنه – قال :قال رسول

ا ْل ُه َدى وَ ا ْل ُفرْ َقان” ،فشهر جعل اهلل صيامه

يه َمرَدَ ُة
يم ،وَ ُت َغ ُّل ِف ِ
الس َماءِ  ،وَ ُت ْغ َل ُق ِف ِ
يه أَبْوَ ُ
َّ
اب ا ْل َج ِح ِ
َّ
ف َ
م
يه َل ْي َل ٌة َخ ْي ٌر ِم ْن أَ ْل ِ
ينِ ،ل َّل ِه ِف ِ
الشي ِ
ش ْهرٍَ ،م ْن ُح ِر َ
َاط ِ

فريضة ،وقيام ليله تطوعًا وفضيلةُ ،تفتح فيه

َخ ْير َ
م” ،وفرحنا برؤية هالله ،هالل رشد
َها َف َق ْد ُح ِر َ

أبواب الجنان ،و ُتغلق فيه أبواب النيران ،وتصفد

وخير ،واستبشرنا بحلول أول أيامه ،فأيامه زينة الدنيا

فيه الشياطين ،يكفي لنا قول سيد األنام عن
ان َ
ش ْه ٌر ُمبَار ٌ
شهر الصيام“ :أَ َت ُ
َكَ ،فر َ
ض ُ
م ر ََم َ
َض
اك ْ

وزاد اآلخرة ،ورد عن النبي صلى اهلل عليه وسلم أنه
م أَ ِه َّل ُه ع َل ْي َنا ب َ
ان،
إذا رأى الهالل قال“ :ال َّل ُه َّ
يم ِ
ِاأل ْم ِن وا ِ
إل َ

ال َّل ُه عَ َّز وَ َج َّل عَ َلي ُ
اب
َام ُهُ ،ت ْف َت ُح ِف ِ
م ِ
يه أَبْوَ ُ
ْك ْ
صي َ

الل ر ْ
ك ال َّلهِ ،ه ُ
المَ ،ربِّي و َر ُّب َ
ُش ٍد َ
وخ ْيرٍ”.
وَ َّ
إل ْ
س ِ
الم ِة وا ِ
الس َ

اهلل صلى اهلل عليه وسلم“ :أتاكم رمضان شهر
مبارك فرض اهلل عز وجل عليكم صيامه ،تفتح فيه
ّ
وتغل فيه
أبواب السماء ،وتغلق فيه أبواب الجحيم،
مردة الشياطين ،هلل فيه ليلة خير من ألف شهر،
من حرم خيرها فقد حرم” .إسناده صحيح قال ابن
رجب في اللطائف :هذا الحديث أصل في تهنئة
الناس بعضهم بعضا بشهر رمضان كيف ال يبشر
المؤمن بفتح أبواب الجنان كيف ال يبشر المذنب
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العالم اإلسالمي
وتعتني الدول اإلسالمية بهالل شهر رمضان عناية
فائقة وترصد مطالعه حتى تتثبت من رؤيته
فيتحقق أول الشهر ويحق الصيام ويكون ذلك
من الليالي الغر المشهورة فتنار مآذن المساجد
وتحتفل به وسائل اإلعالم المرئية والمسموعة
والمقرؤة وتعلن البشائر والتهاني وتطلق المدافع
وينشط رجال العلم والوعظ واإلرشاد وتكثر
المحاضرات في الجمعيات الدينية ،وكانوا قديما
يستزيدون من إنارة المساجد عند رؤية الهالل
يقول أحمد بن يوسف الكاتب العباسي الشهير:
أمرني الخليفة المأمون أن أكتب إلى جميع العمال
في أخذ الناس باالستكثار من المصابيح في شهر
رمضان وتعريفهم ما في ذلك من الفضل قال:
فما دريت ما أكتب وال ما أقول في ذلك إذ لم
يسبقني إليه أحد فأسلك طريقه ومذهبه واتفق
بغلق أبواب النيران كيف ال يبشر العاقل بوقت يغل

فأكملوا العدة ثالثين” ولم يقل فسلوا أهل الحساب،

أن نمت وقت القيلولة فآتاني آت في منامي فقال

فيه الشياطين من أين يشبه هذا الزمان زمان جاء

والحكمة فيه كون العدد عند اإلغماء يستوي فيه

اكتب :فإن ذلك أنسا للسابلة وإضاءة للمتهجدين

شهر الصيام بالبركات ،فأكرم به من زائر هو آت

المكلفون فيرتفع االختالف والنزاع عنهم.

قال معلى بن الفضل :كانوا يدعون اهلل تعالى ستة
أشهر أن يبلغهم رمضان ثم يدعونه ستة أشهر
أن يتقبل منهم ،وقال يحيى بن أبي كثير كان من

وجب الصوم
وذهب جمهور الفقهاء إلى أنه ال عبرة باختالف

ونفيا لمظان الريب وتنزيها لبيوت اهلل – عز وجل –
من وحشة الظلم فانتبهت وقد انفتح لي ما أريد
فابتدأت بهذا وأتممت عليه

لهفة اللقاء

دعائهم :اللهم سلمني إلى رمضان وسلم لي

المطالع فمتى رأى الهالل أهل بلد وجب الصوم

رمضان وتسلمه مني متقب ً
ال.

على جميع البالد لقوله صلى اهلل عليه وسلم

وانتظارا لرؤية هالل الخير والبركة يعيش العالم

“صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته” ،وهو خطاب عام

اإلسالمي هذه األيام حالة من الترقب وكلهم

لجميع األمة ورأى بعض العلماء أنه يعتبر ألهل كل

شوق ولهفة للقاء حبيبهم الغائب الذي طال

بلد رؤيتهم وال يلزمهم رؤية غيرهم لما رواه كريب

انتظاره قرابة العام ليظلهم بظالله الوافر

الهالل في عيون الفقهاء
واتفق الفقهاء على أن الشهر الشرعي يكون تسعًا
وعشرين ويكون ثالثين قال صلى اهلل عليه وسلم
“جعل اهلل األهلة مواقيت للناس فصوموا لرؤيته
وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فعدوا ثالثين يومًا”،
ورؤية الهالل هي المعتبرة دون الحساب فعن ابن
عمر رضي اهلل عنهما قال رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم “إنا أمة أمية ال نكتب وال نحسب الشهر هكذا
وهكذا يعني مرة تسعة وعشرين ومرة ثالثين” ،قال
الحافظ ابن حجر في الفتح“ :قيل للعرب أميون ألن
الكتابة كانت فيهم عزيزة قال تعالى “هو الذي بعث
في األميين رسوال منهم” وال يرد على ذلك أنه كان
فيهم من يكتب ويحسب ألن الكتابة فيهم قليلة
نادرة والمراد بالحساب هنا حساب النجوم وتسييرها
ولم يكونوا يعرفون من ذلك أيضا إال النزر اليسير

قال :قدمت الشام واستهل علي هالل رمضان
وأنا بالشام فرأيت الهالل ليلة الجمعة ثم قدمت
المدينة في آخر الشهر فسألني ابن عباس – ثم ذكر
الهالل – فقال متى رأيتم الهالل؟ فقلت رأيناه ليلة
الجمعة فقال أنت رأيته؟ فقلت نعم ،ورآه الناس
وصاموا وصام معاوية فقال لكنا رأيناه ليلة السبت
فال نزال نصوم حتى نكمل ثالثين أو نراه فقلت أال
تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال ال هكذا أمرنا
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،لكن الجمهور
أجابوا عن هذا الحديث بأنه ورد فيمن صام على رؤية
بلده ثم بلغه في أثناء ذلك أنهم رأوا الهالل في بلد
آخر قبله بيوم ففي هذه الحالة يستمر في الصيام

فعلق الحكم بالصوم وغيره بالرؤية لرفع الحرج

مع أهل بلده حتى يكملوا ثالثين أو يروا هاللهم

عنهم في معاناة حساب التسيير واستمر الحكم

وبذلك يزول اإلشكال ويبقى قول الجمهور هو

في الصوم ولو حدث بعدهم من يعرف ذلك بل

األرجح خاصة وهذا أمر متيسر اليوم للغاية ولكنه

ظاهر السياق يشعر بنفي تعليق الحكم بالحساب

يتطلب المزيد من اهتمام الدول اإلسالمية حتى

أصال ويوضحه قوله في الحديث “فإن غم عليكم

تجعله حقيقة واقعة.

وليغيم عليهم بريحه العاطر ،ويأتي هذا الضيف
الغالي ليزكي النفوس وليزودها باإليمان والتقوى
واالستعداد للدار األخرى ،ويأتي ليروض النفس
على الصبر والمصابرة ،والخضوع والخشوع وترك
المكابرة ،ويأتي ليوحد األمة اإلسالمية في موسم
واحد وفي شعيرة واحدة وفي عبادة واحدة وفي
شهر واحد ،ويأتي لعيد النفس الغافلة إلى ربها،
وليعيد الهاجر للمساجد لرياضها ،والعاقين
لرحمهم لوصلها ،والغارقين في شهوات النفس
لكبح جماحها ،والكسالى عن القيام هلل رب
العالمين والتضرع إليه في ساعات السحر حيث
الناس نائمون أو في غفلتهم الهون فيعيد لها
نشاطها واجتهادها لقد كان سلف األمة وأخيارها
يسألون اهلل تعالى ستة أشهر أن يبلغهم رمضان
فإذا استقبلوه أحسنوا فيه ثم سألوا اهلل تعالى
أن يتقبل منهم ما قدموا فيه من أعمال صالحة
وقربات طيبة خمسة أشهر.

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

مدرسة لؤلؤة الخليج العربي
الهيئة اإلدارية والتعليمية

 20عامــًا مــن التمــيز
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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 225رمضان  1390هــ  225السنة  14نوفمبر 1970

انطلقت بنا السيارة إلى أم الحصم وبينما زميلي
المصور يعد آلة التصوير قطعتها فرامل السيارة
وهى تقف أمام دكان متواضع من السعف ..
ونظرت مـن نافذة السيارة فـرأيت العـديد منهم ..
مجموعة ال تقل عن ثمانية افـراد تجاوزو السبعين
عــاما أو كادوا  ..اذن فهؤالء من أردت.
نزلنا من السيارة وبعد السـالم اصلح البعض منهم

رمضان يعود ومع عودته تستعاد
الذكريات  ..فالزمن مواصل مسيرته ..
وبين رمضان و رمضان يتغير مجتمع
نحو تطور أو تدهور ،وليس هذا
بمستبعد ،وتتدثر عادات وتقاليد أو
تكاد ،ويسدل ستار الموت حاجبا عنا
أحباء كانوا قرة لعيننا ولنفوسنا
مسره  ..ويطرق باب قلوبنا ضيوف
أعزاء ،مواليد يهبهم القدر عل فيهم
السلوى ..رمضان يعود وعودته
على المسن أكثر مـدعاة الستثارة
ذكرياته ،وكلما طال به العمر كلما
ازدحم سجل الذكريات ،ومع عدد
من المسنين األفاضل كانت هذه
السوالف ،وكان هذا اللقاء مع الماضي
 ..وله في حاضرنا آراء ووجهات نظر
حاولنا  -جاهدين  -ان نستشفها
وننقلها بصدق وأمانة ..
بالتعاون مع إدارة المكتبة الوطنية بمركز عيسى الثقافي

جلسته ،مرحبا بنظرة استفسار بينما ظل الـبـاقون
في جلستهم المريحة  ..أرجلهم تمتد على الكرسى
الطويل وقد استلقوا في شبة اغفاءة  ..ربما أثقلهم
حمــل السنين فانسلخوا عن دنيانا وساكنيها
وعاشوا يجترون ذكريات أيام خوالي  ..من يدري؟
أدرت الطرف فاحصا واختــرت ثالثة منهم لمست
لــديهم االستعداد للحديث ،صاحب الدكان سعود

(ايه يا ولدى ..وين رمضان األول ورمضان الحين؟
 ..األول قبل ال يهل رمضان تشوف الحركة في
الديرة كلها ..الناس يستبشرون بقدومه ويهنى
بعظهم بعض  ..في مثل هااليام يطلعــون
بالمناحيز للشوارع ويدقون الحب  ..وين ذيك
األيام األسواق تزدحم بالمشترين .وكـان البيع
يتوقف طول شهر رمضان  ..والبحارة كلها ترجع
ويققل موسم الغوص واذا حصل وصار رمضــان
في نص الموسـم نصفوا الغوص قسمين).
تلك كانت استعداداتهم الستقبال رمضان فاذا
هل هالله كان لهم معة شأن  ..يحدثنا عنه
سعود بن عبدالعزيز قائ ً
ال:
(رمضان الحين هل عمرت المساجد بالمصلين ..
والناس يتزاورون كــل واحد يبارك رفيقه بالشهر

بن عبدالعزيز ،واثنان من جلسائه قام بتقديمهما:

 ..تقول كأنه العيد هل عليهم  ..وطول شهر رمضان

حسن بن سليم وجاسم محمد دليم.

بيوت التجار مفتوحة للفقراء والمحتاجين مو مثل

كان أول سؤال تبادر إلى ذهنى كيف كان الناس
فيما مضى يستقبلون شهر رمضـان؟ ترى هــل كــان

هالأليام والمجالس مفتوحة للذكر وقراءة القرآن
طول الشهر).

استقبالهم :له كمثل استقبالنا؟ نحن اآلن  -وانا

وسألته عن أصحاب تلك المجالس من التجار

اكتب هــذا في النصف األخير من شعبان  -على

المعروفين آنذاك فالتقط خيط الكالم زميله

موعد قريب مع رمضان ولكن أين بشائر مقدمه ما

جاسم دليم (حذ عندك سيف بن مصبح ،سيف

ان طرحت سؤالي حتى اندفع حسن سليم متحدثا

بن مـرزوق جبــر مسلم عبداهلل بن ابراهيم ،محمد

وكأنني أبقظت مـن ذكـرياته مـا ناء بحمله فتنهد

وأخوه علي بن دعلوى ،عيال صالح البتـاتين ،احمد بن

وانطلق يحدثني

بديد  ..هذا اللي تذكــر منهم رحمة اهلل عليهم).
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روبية في الشهر  ..اليوم وين؟  ..األول يونية العيش

األول الولد يخاف من الوالدين ..كانت لهم كلمة

فيها  4أمنان بسبع روبيات ،ربعة اللحم بروبية

عليه  ..واذا ما صام او صلى يرضيه ابوه  ..لكن

(يتحمس زميله جاسم دليم فيقطع الحديث ثائرا:

هاأليام اهلل المستعان ..هااليام هــو اللي يضرب

(ربعة القهــوة بعشر أنات ،ربعة الشكـر بــ  12بيزة

أبوه).

قوطى الدهن فيه  9ريعـات بـ  9روبيات ،دهن عـداني

يبتسم محدثى في مرارة فاسأله ان كأن لديه

صب مــن الكويت ،اليوم حتى بـ  400روبية ماتحصله..

ابناء فيجيب بأنهم قد توفوا اسأل زميله جــاسم

ياخوى ال تذكرنا بزمان اول تحرق قلوبنا).

دليـم فيقول:

أحاول ان ابتسم مهــدئا ثم أسأل عن رأيهم في

عندى وعندك خير ..واذا واحد منهم ماصام

شبابنا واستقبالهم لشهر رمضان  ..فاندفعوا

نصحته ،ان سمع زين واال ما اقدر عليه  ..الحين لو

كلهـم بصـوت واحد قائلين:

باقول له أى شىء بيطردنى  ..وانا محتاج له علشان

(مامن رمضان هاأليام  ..شباب هاأليام اكثرهم ال

يطعمنى  ..لكن زمان اول احطه تحت رجلي

يصومون وال يعرفون القبلة)
وتختاط أصواتهم في هياج يصبون اللعنات على
شباب هذا الجيل وشاباته وأميز بين مايقولون
كيف كان الليل يمضى بكم فى مجالسكم؟

اتهامات باألنحالل وتفسخ األخالق ..

فحدتنى حسن سليم صوته الهامس المؤدب:

وادوسة).
نظرت إلى الساعة فاذا بها الثامنة والثلث  ..تنطلق
بنا السيارة ولكن إلى اين؟ انطلقنا على غير هدي
باحثين  ..وفي الطريق قابلتنا مجموعة من الناس
خارجة مـن مسجد ام الحصم  -طلبت الوقوف
ونزلت بعد ان صممت على مقابلة إمام المسجد.

طول ليالي شهر رمضان المبروك كانوا الناس

اإلمام يجلس وحيدا  ..خطوت إلى داخل المسجد

يجتمعـون في المجــالس مثل ما قلنا لك

ثم تقدمت لعرض الفكرة وكنت اخشى صدودا ..

ويدرسون القــرآن الكريم  ..واحد يقرأ والباقى

ولكن اإلمام الفاضــل ابــدى استعـــداده للمقابلة

يسمعون بخشوع  ..وما كان عنـدنا مثـل هاأليام

 ..وقدم نفسه لي :السيد مبارك الشمالن

لعب الــورقة والــدامة وهالخرابيط  ..وبعد
قراءة القرآن تدور السوالف عن الغوص والبحـر

بدأت سؤاله عن رمضان أايام زمان والعادات التى

والبحاحير  ..مثل انا قطعانى هالكثر وقطعان

كـانت متبعة فكــرر مـا ذكـره االفاضـــل الــذين
التقيت بهم ،والذين طال لقائي معهم من

ذاك هـالكثر كــل نوخذة يحاول يخون البحاحير

العصر إلى العشاء ثم سأتله عن العادات والتقاليد

على نوخـذاهم االولى ،يعطيهم تسقــام أكثر:

التى كانت تتبع في زمانهم والباقى منها والذى

وهالشكل).

انقرض.

وكيف كان األطفال يمضون لياليهم قـال في

وبعد فترة صمت قال( :العادات مثل ما قلت لك

نبرته الشعبية المحليه ضاحكا (اليهال بعد

المجالس مفتوحة طول شهر رمضان للدرس

يلعبون في الشوارع يلعبون الهول ،لعبة ما

وقراءة القرآن ،والموائد والعزايم للفقـراء

تعرفونهــا انتو ،مالحقتوا عليها  ..كل واحـد فيها

والضعفـاء طول الشهر  ..هذى العادات تركوها

يلحق رفيقه ويصيده والسبوق هو الي يفوز).
(يلعبون بعد القبة ..هذى مثل لعبتكم لكن انتوا
تضربون الكــرة بالرجل واحنا نضربها بمـاطوع كل
ناس يوقفون في صوب متجايلين يضربون الكرة
ويفترون الصوب الثانى وهالشكل ..يلعبون بعــد
الدوامة والبلبول  .وهذى يلعبونها حتى هاأليام).
ولكنى طمحت في المزيد من الحديث
فسألتهم عن رأيهم في رمضان هـذه األيام
 ..وكأنى أثرت كوامن الشجن فانطلق حسين
سليم يقول في نبرة حزينة( :رمضان هاأليام
بعد شهـر مبروك لكنه يكلف الفقير أكثـر مـن
مقدوره  ..األول يقدر الواحد يعيش حتى بعشرين

الناس هاأليام  ..ما باقى اال عــادة الكركاعون
فساد وتبرج وتقول لى صيام؟
ونظرا لتوتر الجو لم اجد بدا من توسعة ابتسامتى
علها ترخى االعصاب المشدودة  ..وانتهز فرصة
هــدوء ألسال :لماذا هذه الثورة؟ فانفجر جاسم
دليم قائ ً
ال:
(أنت تشوفهم جدامك  ..هاأليام ماميش رمضان
عند هذلين  ..الحين يابوى طلع الجديد  ..األول بو 12
سنة يصوم وبو  7سنوات  يصلى) يتدخل حسن
سليم في الحديث فيقول:

(وهذى في شهر رمضان يحمل الوالد أكياس
ويدورون على البيوت ويغنـون والنــاس تعطيهم
الحالوة  ..وهذى العــادة إلى اآلن باقية).
فاسأله عن نصيحة يوجهها للشباب فيقول
(انصح أبنائى المسلمين بالتمسك بدينهم ..
ويحافظون على أخـالقهم وشرفهم  ..وحالنا
هذى ما يرض أهل في رمضان البنات تمشى في
السوق كاشفة عورتها  ..هذى يجرح صيامها
وصيام الناس  ..انصحهم ان يلبسون  ..شيء ساتر،
في شهـر رمضــان على األقل  ..ألن خروجهم
بهذا الشكل فتنة للشباب  ..والعياذ باهلل).

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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إعالنات من أيام زمان
صورة صغيرة وسطور قليلة كانت كافية بتوصيل أبلغ الرسائل اإلعالنية وأقواها تأثيرًا على الجمهور  ..هكذا كانت إعالنات أيام زمان وهكذا تجسدت كوثائق تاريخية
يعود بعضها إلى العشرينيات والثالثينيات من القرن الماضي عاشت تفاصيلها البحرين من منظور عين إعالنية دأبت على نشرها البلدية ومخاطبة األهالي بها منذ عام
1919م ،وشملت بيانات وقوانين وقرارات رسمية كانت تصدر عن حاكم البحرين وحكومتها آنذاك ،والالفت في جميع اإلعالنات أسلوب صياغتها وما تتضمنه من مفردات
شعبية بسيطة كانت متداولة في ذلك الوقت .أما الرسائل اإلعالنية المنشورة بالصحف المحلية أيام زمان فتكشف لنا عن أبرز الطرق والوسائل المستخدمة آنذاك ،وما
شكله اإلعالن التجاري من دور ريادي كبير في رفد ودعم الحياة االقتصادية والتجارية بالبحرين “ ..رمضانيات” تنشر لقطات من إعالنات أيام زمان...

 6ذي الحجة صفر  1366الموافق  9أكتوبر  1948رئيس بلدية المنامة
استنادًا إلى قرار المجلس البلدي المنعقد في يوم الخميس  4ذي الحجة  1367نعلن للعموم
بأنه ممنوع في المستقبل بناء أي برستي أو أي بناء بالسعف على الشوارع المبينة أدناه:
• شارع القصر الذي يمتد من مسجد فريق الذواودة إلى القصر.
• شارع الشيخ دعيج.
• شارع القضيبية الذي يمتد إلى شارع بلكريف أمام السينما األهلي.
• شارع ديلي الذي يمتد من مدرسة الصنائع إلى شارع بلكريف.
• شارع عوالي الذي يمتد من حوطة أبل إلى آخر حدود البلدية عند دار المجانين.
• شارع المستشفى الذي يمتد من حوطة أبل إلى مستشفى الحكومة في النعيم.
• شارع ابراير من بناية فخرو في النعيم إلى دار المستشارية.
• شارع الشيخ حمد الذي يمتد من سينما اللؤلؤ إلى حوطة أبل.
• شارع الحكومة وهو الشارع البحري الذي يمتد من مستشفى الحكومة إلى دار المستشارية.
• شارع الشيخ عيسى الذي يمتد من دار المستشارية إلى حوطة أبل.
• شارع الجفير الذي يمتد من ملتقى شارع بلكريف بشارع الشيخ دعيج إلى آخر حدود البلدية.
• شارع بلكريف الذي يمتد من ماكنة ثلج يتيم إلى شارع الشيخ دعيج.
يسمح فقط ببناء البيوت بالحجارة في الشوارع المذكورة أعاله.
كل من يرغب في بناء بيت جديد على الشوارع اآلنفة الذكر يلزمه رفع خارطة البناء المحتوية
على جميع التصاميم والمقاسات إلى معاون رئيس البلدية وهو بدوره عندما يستحسنها يصدر
رخصة البناء.
 28شعبان  1359هجرية  30أيلول  1940ميالدية محمد صالح الشتر معاون رئيس بلدية المنامة
بناء على قرار المجلس البلدي الموقر المنعقد في  26شعبان  1359نخبر العموم أنه من تاريخه
حتى يصدر أمر آخر سيكون سعر ربعة الخبز خمس آنات ونصف آنه .وذلك بالنظر إلى الظروف
الحاضرة وعلى هذا سيكون وزن الربعة الواحدة  22قرصًا .وكل من تجده يبيع بأكثر من هذا
السعر سوف يقبض عليه ويساق للمحاكمة ليكن معلومًا.
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املغفور له �صاحب ال�سمو ال�شيخ عي�سى بن �سلمان �آل خليفة يرافقه �صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى �آل خليفة
ويل العهد �آنذاك يف افتتاح �إحدى امل�شاريع الوطنية

�شارع احلكومة يف اخلم�سينيات

ال�شارع الرئي�سي من ال�ساحل البحري �إىل بلدية املنامة القدمية يف اخلم�سينيات

�شرطي املرور “قلم املرور” يف ال�ستينيات

فر�ضة املنامة يف الثالثينيات

17

السبت  1رمضان  1438هجرية •  27مايو  2017ميالدية • السنة التاسعة • العدد 236

�شارع عذاري “�ساب” يف اخلم�سينيات

نفوق �آالف الأ�سماك يف عام 1964م

مدينة عي�سى يف ال�ستينيات

فر�ضة املنامة يف اخلم�سينيات

�شارع احلكومة ويرى مبنى �سكن املمر�ضات  -وزارة ال�صحة يف الأربعينيات

البيوت القدمية يف فريج العو�ضية

Advert (30.6cm X 23.5cm).indd 1

5/24/17 11:56 AM

“تمكين” :دعم األفراد والمؤسسات ركيزة نمو وازدهار االقتصاد الوطني
خالل عقد من الزمن ،شهدت مملكة البحرين تطورًا
ً
ملحوظا في القطاع االقتصادي الوطني من خالل
تقوية األطر التنظيمية في البالد ،واالزدهار الملحوظ
في القطاعات المختلفة ،باإلضافة إلى المشروع
اإلصالحي لسوق العمل والذي جاء ثمرة لحكمة
القيادة في صياغة رؤية البحرين االقتصادية .2030
ويعتبر “صندوق العمل” تمكين إحدى ركائز هذا
المشروع اإلصالحي الحكيم ،حيث اتخذت تمكين
ومنذ تأسيسها رؤية واضحة تهدف إلى تطوير
القوى العاملة البحرينية وتمكين األفراد البحرينيين
من االزدهار والمساهمة في االقتصاد الوطني ،إذ
تعمل تمكين مع األفراد في كل مرحلة من مراحل
تطورهم الوظيفي ،سواء كانوا طالب باحثين
عن عمل ،أو من الموظفين الذين يسعون لتعزيز
مهاراتهم واتخاذ المزيد من األدوار القيادية.
كما تدعم تمكين المؤسسات العاملة في
ممملكة البحرين خالل جميع مراحلها التنموية،
سواء كانت مؤسسات ناشئة ،في مرحلة النمو ،أو
مؤسسة كبيرة تهدف إلى التوسع دوليا.

ومنذ تأسيسها ،أطلقت تمكين أكثر من  140مبادرة لألفراد،
ونجحت في تقديم الدعم ألكثر من  100ألف مواطن بحريني
في مجاالت مختلفة كالتدريب والتوجيه وغيره.
كما ّ
وفرت تمكين  370شهادة احترافية في  40فئة مختلفة،
وساهمت في تدريب أكثر من  13,000مواطن وتزويدهم
بشهادات احترافية معتمدة على مدى العقد الماضي .كما
ساهمت تمكين في خلق أكثر من  8000فرصة عمل من خالل
برنامج تمكين لدعم التوظيف ،في حين ساهم برنامج
التدريب ودعم األجور في زيادة بنسبة  ٪9في أجور العمالء.
أما فيما يتعلق بدعم المؤسسات ،فقد أطلقت تمكين أكثر
من  60مبادرة لتقديم مختلف أوجه الدعم للمؤسسات،
ّ
ولعل أوّ ل وأكبر برنامج أطلقته تمكين لخدمت المؤسسات
يتمثل في برنامج تطوير األعمال الذي يأتي ضمن باقة تمكين
لدعم المؤسسات ،والذي يقدم منح مختلفة لشراء اآلالت
والمعدات والتسويق ،باإلضافة إلى دعم تقنية المعلومات
واالتصاالت ،وقد ساهم هذا البرنامج في تقديم الدعم ألكثر
من  38.000مؤسسة حتى اآلن.

وأما من ناحية الحلول التمويلية ،فقد تجاوزت
محفظة برنامج “تمويل” من “تمكين”  500مليون دينار
بحريني ،وخدمت  140ألف عميل حتى اآلن ،األمر الذي
أدى إلى ترك تأثير إيجابي على االقتصاد المحلي.
وقد أنفقت “تمكين” أكثر من  440مليون دينار بحريني
على تطوير القطاع الخاص في إطار برنامج دعم
االستثمار الذي تم بموجبه تشكيل  6مؤسسات
جديدة وتوفير أكثر من  200فرصة عمل للبحرينيين.
وستواصل تمكين دعم األفراد والمؤسسات في
المملكة لضمان استمرارية النمو واالزدهار في
االقتصاد الوطني ،وذلك يعود إلى معرفة متطلبات
السوق بشكل دقيق من خالل الدراسات واألبحاث
المستمرة على مدى عشر سنوات من العمل بشكل
وثيق مع االقتصاد المحلي.
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