
اللب األبيض هو أشهى المسليات ويستخرج من القرع، وتتعدد فوائد اللب األبيض أو بذور القرع للرجيم 
والتخسيس والحامل والبروستاتا وغيرها من الفوائد للب األبيض، واستخدم اللب األبيض أو بذور القرع 
كما يعرف في بعض الدول العربية منذ زمن بعيد في شمال ووسط وجنوب أمريكا، حيث كان يستهلك 
سكان أمريكا األصليون اللب األبيض في غذائهم لفوائده الصحية والغذائية، وعثر على أدلة الستخدام 
بذور القرع في حضارة األزتيك وسط أمريكا، وتعد حاليًا الصين هي أكبر منتج للب األبيض في العالم 
وتليها الهند وروسيا وأوكرانيا والمكسيك، وتعرف فوائد اللب األبيض أو بذور القرع نتيجة الحتوائه على 
الضرورية  والمعادن  بالفيتامينات  غني  فهو  الجسم  لصحة  الضرورية  الغذائية  المركبات  من  العديد 
للوظائف الحيوية للجسم، كما أنه يمد الجسم بالطاقة من خالل السعرات الحرارية، وهو مفيد أيضًا 
لصحة القلب كمصدر للدهون الصحية وتمتد فوائد اللب األبيض إلى الرجيم وتنظيم الهضم وخفض 
اللب  في  الغذائية  القيمة  عن  تكشف  الغذائية...“رمضانيات”  األلياف  على  إحتوائه  بفضل  الكولسترول 

األبيض وكذلك فوائده الصحية والغذائية ...

يمد الجسم بالطاقة والسعرات الحرارية 
اللب األبيض .. أشهى المسليات

المجالس الرمضانية

ذكريات من أيام زمان

وثيقًا  ارتباطًا  ارتبطت  وأنها  خاصة  الزمان،  قديم  منذ  خاصة  مكانة  البحرين  جزر  في  للعيون 
باالزدهار الحضاري الذي عاشته هذه البالد بمياهها العذبة، حيث كانت هذه المياه سببًا الستقرار 
المائية  تلبية احتياجاته  الذي عاش على هذه األرض في  القديم  السكان فيها، واستمر اإلنسان 
القرن  من  الثالث  العقد  بداية  وحتى  استقراره  منذ  العيون  مياه  على  أساسية  بصورة  معتمدًا 
التي بدأت تحفر بصورة جنونية حتى  العشرين وبعدها بدأت عملية سحب المياه بواسطة اآلبار 
تسببت تلك اآلبار بإضعاف تدفق المياه من تلك العيون وكذلك تسببت بتلوث مياهها بمياه البحر، 
إضافة الستخدام العيون كمصدر مائي فإن هذه العيون قد ارتبطت عند العامة بمعارف وثقافة، 
وتشير المكتشفات األثرية للمواقع التي تعود لفترة دلمون لبناء المعابد بالقرب من عيون طبيعية، 
وقد استخدم شعب تلك الحقبة مياه هذه العيون في االغتسال والتبرك ولتطهير أجسامهم 
للرجال  بها حنفيات ومعظمها مقسم قسمين  العيون  العتقادهم بقدسية مياهها، وكانت 
والنساء، ومن أبرز العيون في البحرين هناك عين بن حديد، والعين المجنونة وأيضًا عين مسجد 

الفاضل وغيرها من العيون التي تروى ذكرياتها الجميلة “رمضانيات” عبر صفحاتها ...

من بينها عذاري وأم الشعوم والمجنونة
العيون الطبيعية .. ماء يروى ذكريات
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متعدد الفوائد الصحية والغذائية
اللب األبيض .. بذور السعادة 

قيمة غذائية 

البروتين  من  عاليٍة  بنسبٍة  الجسم  األبيض  اللب  يمّد 
تعّد  إذ  الحديد؛  إلى  باإلضافة  المعدنية  واألمالح 
لتمّد  كافيًة  كمّيًة  جرامًا   25 تساوي  التي  الكمية 
األمالح  من  بالمئة  عشرين  يفوق  بما  اإلنسان  جسم 
بالزنك  غنّي  مصدر  أّنها  كما  يوميًا،  يحتاجها  التي 
والمنغنيز  والمغنيسيوم  والبوتاسيوم  والنحاس 
بالبروتين  غنية  ماّدًة  األبيض  اللب  ويعتبر  والفسفور، 
والعضالت  الجلد  لتجديد  ضروريًا  ُيعتبر  الذي 
يمكن  بأنه  ويقال  والدم،  والعظام  والغضاريف 
االستعاضة به عن اللحوم للبناتيّين، كما تحتوي على 
دورًا  تؤدي  جدًا  عالية  بنسٍب  لألكسدة  مضادة  مواد 

مهّمًا في تعزيز النظام المناعي لدى اإلنسان.

اللب األبيض للرجيم

اللب  من  كوب  ربع  تناول  أن  الدراسات  وكشفت 
في  المتراكمة  الدهون  حرق  على  يساعد  األبيض 
األبيض  اللب  يحتوي  حيث  الوزن،  وإنقاص  الجسم 
على الدهون والبروتينات واأللياف، التي تفقد الشهية 
وتعطي إحساسًا بالشبع ألنها تنظم عمل الشهية، 
ومن فوائد اللب األبيض أنه يحقق المعادلة الصعبة 
تقليل  على  يعمل  فهو  غذائية  حمية  يتبعون  للذين 
السعرات الحرارية داخل الجسم، وفي نفس الوقت 

يمد الجسم بالعناصر الغذائية الالزمة.

اللب األبيض للرجل

التخفيف  على  يساعد  أنه  األبيض  اللب  فوائد  ومن 
الشفاء  على  ويساعد  البروستاتا  تضخم  آالم  من 
اللب  الحتواء  وهذا  البول،  مجرى  أمراض  من 
تعالج  التي  الفيتوسيتروالت  مركبات  على  األبيض 
هرمون  إفراز  تمنع  ألنها  وهذا  البروستاتا،  تضخم 
تضخم  يسبب  والذي  الديهدروتستوستيرون 
أو  األندروجين  هرمون  تحول  خالل  من  البروستاتا 
فتناول  الديهدروتستوستيرون،  إلى  التستوستيرون 
أمراض  من  يقي  األبيض  اللب  من  كوب  ربع  من  أقل 

البروستاتا.

فوائده للحمل 

العديد  تنقصها  لذا  األم  من  غذاؤه  الجنين  ويمتص 
اللب  الهامة للجسم، وكوب واحد من  المعادن  من 
األبيض يوميًا يوفر التالي لألم: يحتوي اللب األبيض على 
معدن الحديد بكمية مناسبة للجسم، مما يساهم 
التي تساعد  الحمراء  الدم  المزيد من كرات  إنتاج  في 
على توصيل الدم إلى الجنين. يساعد حمض الفوليك 
من  الجنين  وقاية  على  األبيض  اللب  في  الموجود 
اللب  فوائد  من  أخرى  فائدة  وهذه  الخلقية،  العيوب 
الموجود  ب  فيتامين  يساهم  الحامل.  لألم  األبيض 
مما  يحتاجها،  التي  بالطاقة  الجسم  بمد  اللب  في 
يقي األم من الشعور بإرهاق الحمل واإلجهاد. الزنك 
الموجود في اللب األبيض يساعد على تجديد الخاليا، 
إلنتاج األحماض النووية الالزمة لطاقة الجسم، وهذا 
أثناء  بالنحافة  اإلصابة  خطر  من  واألم  الجنين  يحمي 
الحمل، واحتواء اللب األبيض على زيت األوميجا 3 يعزز 
الخاليا  نمو  للجنين، ويعزز من  الذهني  المستوى  من 

والجهاز العصبي للجنين.

ضغط الدم

ويحتوي اللب األبيض على األلياف الغذائية والبروتينات 
في  الدم  ضغط  مستوى  خفض  على  تعمل  التي 
معادن  على  يحتوي  األبيض  اللب  أن  كما  الجسم، 
واللذان  والماغنسيوم  البوتاسيوم  مثل  هامة 
فتناول  الدم،  في  الضغط  مستوى  بتنظيم  يقومان 
ولكن  الدم،  ضغط  ارتفاع  لمرضى  هام  األبيض  اللب 
تجنب اللب األبيض المملح ألنه يحتوي على كمية من 

الصوديوم تساهم في ارتفاع ضغط الدم.

مرضى السكري

األنسولين  إنتاج  من  يزيد  أنه  األبيض  اللب  فوائد  ومن 
في الدم، مما يحسن من معدالت السكر في الدم، 
مما  السكري،  مرضى  على  بالنفع  يعود  فتناوله  لذا 
جانب  إلى  هذا  السكري،  مريض  أداء  من  يحسن 

التغذية السليمة وممارسة الرياضات البدنية.

تحسين المزاج

وتناول حبات اللب األبيض تساعد على تحسين المزاج، 
وهذا الحتوائه على العناصر الغذائية التي تساعد على 
نشيطًا،  الجسم  يجعل  مما  بالطاقة،  الجسم  مد 
القلق  أعراض  من  ويخفف  االكتئاب،  من  ويخفف 

والتوتر بسبب التنفيس االنفعالي في فعل القزقزة.

أمراض القلب

يساعد  الذي  هـ  فيتامين  على  األبيض  اللب  واحتواء 
الجسم،  في  لألكسدة  مضادة  مواد  تكوين  على 
يساعد على الوقاية من أمراض القلب، بفعل خفض 
مستوى الكوليسترول الضار في الجسم، وألنه يحتوي 
على سعرات حرارية أقل ويساعد الجسم على حرق 
الدهون بشكل أكبر، فتحسين مستوى الكوليسترول 

يساعد على الوقاية من أمراض القلب. 

الشكل  تّتخذ  بذور  عبارة عن  األبيض  اللب 
وُتستخرج  لألكل  قابلة  وهي  البيضاوي، 
وفقًا  اللب  لون  ويتفاوت  القرع،  نبات  من 
للمصدر الذي تّم استخراجه منه، أما فيما 
من  ُيستخرج  فهو  األبيض  باللب  يتعلق 
ويشيع  القرع،  ببذور  ُيسّمى  ما  أو  القرع 
العربي  الوطن  األبيض في  اللب  استخدام 
يتم  التي  الشهّية  المسّليات  من  كواحد 
البذور  من  وهي  القرع،  من  استخراجها 
مجاالت  كافة  في  بفوائدها  المشهورة 
األبيض  اللب  بذور  وُتعرف  الصحّية،  الحياة 
اللب  بأّن  وُيذكر  القرع،  بذور  باسم  في 
األبيض كان شائع االستخدام لدى السكان 
ما  بسبب  الغذاء  في  ألمريكا  األصليين 
وتّعد  وغذائية،  صحّية  فوائد  من  يمتلكه 
اإلنتاج  األولى من حيث  الدولة  الصين هي 
للب األبيض ثم تأتي بعدها الهند ثم روسيا 
اللب  ويحتوي  فالمكسيك،  أوكرانيا  ثم 
الصحية  الفوائد  من  الكثير  على  األبيض 
في  “رمضانيات”  عنها  تكشف  والعالجية 

السطور المقبلة ...
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قديمًا  البحرين  أهالي  يعيش  كان  كيف 
قبل دخول المياه إلى المنازل ؟، كيف كانوا 
والغسل  الطبخ  في  المياه  يستخدمون 
استمرت  متى  إلى  اليومية؟  والحاجات 
بسعادة  األهالي  فرح  حتى  هكذا  األوضاع 
دخول أنابيب المياه إلى منازلهم؟ .. أسئلة 
هي  واحدة  إجابة  إال  لها  ليس  وتساؤالت 
بمثابة  كانت  والتي  الطبيعية،  العيون 
البحرين  ألهالي  والعيش  الحياة  مصدر 
يكاد  المنازل، فال  ما قبل مياه  في فترات 
يروى  ما  بحسب   - المنامة  أحياء  من  حي 
يخلو  “رمضانيات”،  لـ  الذوادي  عبداهلل 
االهالى  يستخدمها  عمومية  عين  من 
المنازل  في  مياه  وجود  لعدم  والسقاة، 
القرن  من  الخمسينيات  بداية  حتى 
المياه  إسالة  إدارة  أسست  حين  العشرين، 
أبرز  من  وكان  العامة،  األشغال  دائرة  في 
موظفيها حسين مطر ومحمد بن ابراهيم 
بوشقر .. لكن ماذا حدث قبل ذلك؟ وماذا 
تعيش  للحياة  تفاصيل  من  بعدها  حدث 
 .. الماضية  األجيال  الكثير من  في ذكريات 

ذكريات ترويها كاملة “رمضانيات”...

خزانات “الباغشة“

في فترة ما قبل مياه المنازل كان األهالي يعتمدون 
بشكل أساسي في حياتهم على العيون الطبيعية، 
واستمر االنسان البحريني الذي عاش على هذه األرض 
بصورة  معتمدا  المائية  احتياجاته  تلبية  في  الطيبة 
أساسية على مياه العيون منذ استقراره وحتى بداية 
العقد الثالث من القرن العشرين، إضافة الستخدام 
ارتبطت  قد  العيون  هذه  فإن  مائي  كمصدر  العيون 
عند العامة بمعارف وثقافة، ثم تشييد خزانات المياه 
شبكات  ومد  عبداهلل،  الشيخ  شارع  خلف  “الباغشة” 
التوزيع  واقتصر  منها،  بعضا  أو  المنازل  إلى  المياه 
المبنية، أما بيوت السعف وهي األغلبية  البيوت  على 
العيون  على  معتمدة  ظلت  فقد  الوقت،  ذلك  في 
العمومية في مختلف األحياء في المنامة والمحرق 
والحد والرفاع، أما معظم القرى فقد كانت تعتمد 
المنتشرة  الكثيرة  البساتين  في  والبرك  العيون  على 
النبيه  جزيرة  مثل  وجزرها،  البحرين  قرى  كافة  في 
التي  سترة  جزيرة  وشبه  السفاحية  عين  وبها  صالح 
بها الكثير من العيون مثل عين سترة المسماه بعين 
الرحة، التى يؤمها الكشاتون أيام الجمع خالل فصل 
وغيرها  وسفالة  مهزة  عين  إلى  باإلضافة  الصيف، 

“وجعلنا من الماء كل شيء حي”
العيون الطبيعية .. مصدر العيش والحياة

غزارة المجنونة

العين  أيضا عين تسمى  العيون  بين أشهر  وكان من 
مياهها  لتدفق  االسم  بهذا  وسميت  المجنونة 
ببناء أو  بغزارة وعلى مدار الساعة ولم تكن محاطة 
وتقع  العيون  كباقي  والنساء  الرجال  بين  مقسمة 
شمال مأتم العريض بفريق الحطب، وكان يستفيد 
السقاة  وكان  المنطقة،  تلك  سكان  كافة  منها 
تعلقان  كبيرتان  تنكتان  وهو  “الكندر”  يستخدمون 
بالخيش  وسطه  يلف  خشبى  حامل  طرفي  على 
التنكتين  السقاء على كتفيه بعد ملء  حيث يضعه 
ذكر  بصدد  دمنا  وما  زبائنه،  إلى  ليوصلهما  بالماء 
السقائين، والحديث للذوادي، فإنني شاهدت سكن 
السقائين بفريق الفاضل حيث يقع سكنهم شرقي 
المقابل  الكبير  القصيبي  عبدالعزيز  المرحوم  بيت 
لبيت محمد على أجور، وكان يسكنه أكثر من اربعين 
المرحوم  وكان  فارس،  بالد  من  وجميعهم  سقاء 
وكانوا  العشاء،  بوجبة  يمدهم  القصيبي  عبدالعزيز 
الحي،  لسكان  بسوء  يتعرضوا  ولم  جدا،  مسالمين 
واسمه  احدهم  واذكر  عزاب،  انهم  من  بالرغم 
معارفي  بيوت  احد  يزود  احدبا  وكان  شريف  محمد 
بالماء، وكان يوجد كل بيت عصا جريدة كلما أحضر 
السقاء ماء إلى البيت ثلم ثلما في الجريدة، وتحسب 
الثلمات آخر الشهر ليعطى أجره، أو يجرى االتفاق مع 
عشر  عن  يزيد  ال  شهريا  مقطوع  مبلغ  على  السقاء 

روبيات أو خمسة عشر روبيه.

مسجد  وعين  الكرش  وحمام  وبوزيدان  وعذاري 
وعين  القديم  بالد  شرقي  قصاري  وعين  الرفيع 
ومعظمها  حنفيات  بها  العيون  وكانت  الدوبية، 

مقسم قسمين للرجال والنساء.

بن حديد

بن  عين  العاصمة  المنامة  في  العيون  أشهر  ومن 
وبالضبط  بالمنامة  حديد  بن  فريق  في  وتقع  حديد، 
المرحوم  بيت  عليها  يطل  التي  حديد  بن  براحة  في 
أحمد  سلمان  الحاج  والمرحوم  الخاجة  عيد  محمد 
المنامة  سوق  وشرقي  الفاضل  فريق  غربى  كمال 
اآلن  البريطاني  البنك  منها  وبالقرب  العوجان  وبيت 

مطبعة الزيرة.
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عين الفاضل

جامع  شرقي  تقع  والتي  الفاضل  عين  أيضًا  وهناك 
بالماء عن  الفاضل  بيوت فريق  الفاضل وتزود معظم 
والنساء  الرجال  بين  مقسمة  وكانت  السقائين  طريق 
الباكر  عائلة  بيوت  لقرب  الباكر  عين  أحيانًا  وتسمى 
منها التي حل محلها موقف السيارات شرقي جامع 
الفاضل،  مبارك  المرحوم  بيت  بقربها  وكان  الفاضل 
والزال، وبيت الشيخ عبد اللطيف السعد قاضي القضاة 
الفاضل،  فريق  في  البحرين  عوائل  من  وكثير  واليزال 
وكذلك بيت إبراهيم قاسم المهزع وبيت عبدالرحمن 

القصيبي وبيت حسن القصيبي وغيرهم.

المؤيد مقابلة لبيت الدوخى وكان يرتوى منها سكان 
سوار  وبن  والدوخى  الحساوى  أرض  وسكان  الذواودة 
يصب  “حنفية”  واحد  صنبور  مجرد  وهي  والعوضية. 
بين  مشاجرات  تحدث  ما  وكثيرًا  الساعة،  مدار  على 
العين بسبب وجود حنفية واحدة وهي  مرتادي هذه 
القديم  القصر  شارع  على  مباشرة  وتقع  مغطاة  غير 
في  عين  استحدثت  كما  النامليتي،  مصنع  بمقابلة 
بالقرب  الذواوده  الشرقي من فريق  الجنوبى  الساحل 
بها  منصه  وهى  بوبشيت  سعود  الشيخ  مسجد  من 
حنفيتان وفي مكان مكشوف وعلى الساحل مباشرة 
لدى  وكان  المنطقة،  تلك  سكان  منها  يستقي  وكان 
هواء  طاحونة  وبه  بستانهم  في  بركة  سوار  بن  بيت 
وكذلك في احد بيوت العوضية به بستان وبه طاحونة 

هوائية.

بستان وحدائق

كان  البحرين،  في  الطبيعية  العيون  أشهر  بين  ومن 
الجزء  في  تقع  وكانت  أنس،  بن  حالة  عين  أيضا  هناك 
وكان  أنس”،  بني  “حالة  الحورة  فريق  من  الشمالى 
يستقي منها كافة أهل الحورة وفريق العدامة والتيل، 
وفي مرحلة الحقة بدأت الصهاريج التى يجرها الحمير 
تمزر من هذه العين وتسببت بتلوث بيئي، حيث تحولت 
األرض الواقعة جنوب غربي العين إلى منطقة موحلة 
وبول  روث  من  يخلفونه  وما  الحمير  تواجد  بسبب 
الشكوى  المنطقة  سكان  فرفع  الصهاريج،  وفيضان 
إلى الجهات المسئولة، فجرى مد أنبوبة سعة بوصتين 
المرحوم  بيت  -مكان  الساحل  حتى  العين  منبع  من 
قبل  هناك  إلى  يصل  البحر  وكان  حاليًا-  تلفت  علي 
الصهاريج  أصحاب  منه  ليمر  بالقمامة  المنطقة  دفن 
والمناطق  القضيبية  منطقة  الى  المياه  ينقلون  الذين 
غربي  الواقع  الحساوي  بيت  يصل  كان  كما  المجاورة، 
الوحيد  البيت  وهو  ايضا،  بوصتين  سعة  أنبوب  العين 
“جدحوا”  الذين  هم  أصحابه  ألن  الماء،  يصله  الذي 
وبركة  بستانا  به  كان  حيث  يشاع،  كما  الحورة  عين 
الخمسينيات  بداية  وفي  الحقة  مرحلة  وفي  سباحة، 
بنت البلدية ست برك صغيرة ومصطبة ألهالى الحورة 
الضغط  من  للتخفيف  للغسيل  استخدامها  بهدف 
الحورة  أهالي  انتفاع  واستمر  الرئيسية،  العين  على 
المياه  توصيل  تم  أن  إلى  وملحقاتها  العين  بهذه 
البيوت  أما  المبنية،  البيوت  المياه  إسالة  إدارة  قبل  من 
من  باالستفادة  فاستمرت  النخيل  سعف  من  المبنية 
العين الرئيسية، أما أنبوب الصهاريج على الساحل فقد 
الجنوبي  الساحل  دفن  في  البلدية  بدأت  بعدما  أغلق 
وبن  الذواوده  سواحل  حتى  حمد  الشيخ  جسر  من 
سوار والحورة، وفي مرحلة الحقة زودت كافة البيوت 
بالمياه المنزلية إذ بنى معظم سكان الحورة بيوتهم 
إلى  العين  وكانت  السعف،  البيوت  محل  حلت  التي 
الحورة  شباب  ملتقى  بالماء  األهالي  تزويد  جانب 
يتسامرون و يتحاورون ويتشاجرون ويغازلون ويتعايون 
ناد  بمثابة  العين  وكانت  والمطربات  المطربين  بشأن 

في الهواء الطلق يقضون أوقات فراغهم عندها.

“جليب مجبل”

كما كان هناك ما يعرف ب”جليب مجبل”، ويقع على 
وبالضبط  العائلة  مكتبة  جنوبي  عيسى  الشيخ  شارع 
منه  يستقي  وكان  الحالي  السيارات  موقف  مكان 
منها  الحوادث،  كثرة  بسبب  ولكن  المنطقة،  سكان 
طمره  وجرى  مكشوفا،  النه  به  حمار  وغرق  سقوط 

والتخلص منه. 

الدرج الحجري 

مكان  بالضبط  تقع  فكانت  الحورة  مقبرة  عين  أما 
الحديقة الواقعة شرقي مقبرة الحورة وكانت عميقة 
بها،  الموجود  الحجرى  الدرج  طريق  عن  إليها  ينزلون 
فريق  سكان  كل  واألواعي  المالبس  يغسلون  حيث 
العوضية والذواودة وبنى سوار والحدادة والمشبر، كما 
يستخدمون الوحل الذي في أسفلها لعالج “السبيط” 
فيدهنون  االطفال  يصيب  جلدى  طفح  مرض  وهو 
جسم الطفل بذلك الوحل على اعتقاد أنه سيشفى 
ولكن قلما يشفى أي مصاب بذلك العالج، الذي كثيرًا 

ما أدى إلى الوفيات.

6 “حنفيات” 

في  تقع  كانت  فهي  طويلة،  قصة  بوقيس  ولعين 
بن  يوسف  المرحوم  وبناها  حفرها  الذواودة  فريق 
أحمد كانو عندما انتقلت جماعة الذواوده من حيهم 
السفارة  مقر  مكانه  بنى  الذي  الرمان،  رأس  غربي 
كانت  ألنها  بوقيس  بعين  سميت  الحالية،  البريطانية 
بعد  فيما  اشتراه  الذي  بوقيس  بيت  من  بالقرب  تقع 
وبسام  عبدالرحمن  والد  البسام  سليمان  المرحوم 
وآخر  للرجال  قسم  قسمين  مقسمة  وكانت  وفهد، 
للنساء، وتقع جنوب شرقي بيت صالح بن عيد الذوادي، 
وكان يستفيد منها فريق الذواودة وفريق راس الرمان، 
العيون  وكانت  حنفيات،  ست  قسم  كل  في  وكان 
هناك  كانت  كما  البلدية،  مسئولية  تحت  تقع  وقتها 
عين أخرى وهى عبارة عن حنفية تأتي من داخل بستان 
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عين سوق األربعاء

منطقة  في  تقع  فكانت  األربعاء  سوق  عين  أما 
العيون  بناء  نمط  نفس  على  وهي  االربعاء  سوق 
حيث  النهار،  أثناء  خاصة  بالناس،  تعج  كانت  األخرى 
األربعاء،  أيام  خاصة  مائها،  من  السوق  رواد  يتزود 
حيث تقام السوق في الساحة الواقعة أمام مبنى 
وسوق  اللحم  سوق  من  وقربها  القديمة  البلدية 
الخضروات والفواكه وحيوية المنطقة ووجود سوق 
من  وغيره  السجاد  بيع  متاجر  وبعض  المقاصيص 

البضائع.

عين الخضرة 

فقد  آخر،  شأن  الخضرة  العين  عن  الحديث  وفي 
الجنوب  جهة  من  الصحة  وزارة  مكان  تقع  كانت 
القليلون وتروى منها بعض  المنطقة  يؤمها سكان 
المزارع، حيث كانت المنطقة خالية من السكان فيما 
فكانت  المنطقة  باقي  أما  أبل،  حوطة  سكان  عدا 
السلمانية  مستشفى  بناء  تم  أن  إلى  مفتوحة 
الصحة  ودائرة   1957 عام  للبنين  السلمانية  ومدرسة 
الحكومة  باعت  أن  بعد  العمران  بدأ  ثم  العامة، 
بعض األراضي على بعض موظفيها ورجال الشرطة 
معظمها  في  تتجاوز  ال  مريحة  شهرية  بأقساط 
خمسمائة فلسًا في الشهر أو دينارًا وبأسعار زهيدة. 
وأفل  العين  تلك  طمرت  العمراني  الزحف  وبعد 

نجمها وزحف االسمنت على مزارعها.

أم المناقير

البحرين  في  الطبيعية  العيون  عن  نتحدث  وحينما 
والتي  المناقير  أم  عين  إلى  بالحديث  نتقل  أن  فالبد 
ويتزود  الثانوية  المنامة  مدرسة  مكان  تقع  كانت 
شرقي  الواقعة  القضيبية  منطقة  سكان  منها 
العين وسميت بعين أم المناقير، ألنها محاطة بسياج 
من  تماما  خالية  المنطقة  هذه  وكانت  المناقير  من 
وقد  أوال،  سينما  ودار  الخضر  منطقة  حتى  السكان 
على  المنطقة  هذه  أراضي  أيضًا  الحكومة  باعت 
بعض موظفيها باسعار زهيدة وعلى اقساط شهرية 
ضئيلة فبدأ العمران يغزوها وطمرت العين ثم جرى 
الداخلي  والقسم  الثانوية  المنامة  مدرسة  بناء 

الثانوية  المدرسة  شرقي  الواقعة  األرض  وخصصت 
في  بني  الذي  األهلي  للنادي  القدم  لكرة  كملعب 
شرقى  شمال  الزبارة  شارع  على  الخمسينيات  بداية 
للمدرسة  إلى ملعب  الملعب  أوال. ثم تحول  سينما 
تعليم  وادارة  للبنات  مدرسة  عليه  بنيت  ثم  الثانوية 

البنات٠

أم الشعوم

تفصياًل  البحرين  في  الطبيعية  العيون  أكثر  أما 
عين  فهي  حديد  بن  وعيد  عذاري  جانب  إلى  وذكرًا 
وبجانبها  فسيحة  بركة  العين  فهذه  الشعوم  أم 
تزود  العين  كانت  للحمير،  خصصت  أصغر  بركة 
أهل  معظم  وكان  بالماء  وبساتينها  الماحوز  قرية 
على  مشيا  الصيف  أيام  في  إليها  يذهبون  المنامة 
إلى  حولت  بعدما  موجودة  العين  مازالت  األقدام، 
األراضي  تلك  كل  لكن  األلعاب،  بعض  به  عام  منتزه 
الفارغة الشاسعة التي كانت تحيط بعين أم شعوم 
سكنية  وعمارات  منزلية  مبان  إلى  تحولت  ومزارعها 
والنادي  ومتاجر  رياضية  وصاالت  عامة  ومرافق 

البريطاني ومجمع كانو السكني.

سيبان البساتين 

التي  السيبان  هناك  كانت  العيون  هذه  جانب  وإلى 
القضيبية  ساحل  في  الكثيرة  البساتين  من  تخرج 
الحالي،  الوطني  المجلس  “إسكينر”  وبيت  والجفير 
إلى  يذهبون  الناس  كان  كما  البحر،  في  وتصب 
واالستمتاع  بركها  في  لالستحمام  البساتين  هذه 
عهدها  انتهى  البساتين  هذه  برك  لكن  بجمالها، 
المالحة لها وآخرها كان بستان  البحر  بعد غزو مياه 
صاحب السمو الملكي األمير المرحوم الشيخ محمد 
الذي  الفاتح  شارع  على  الواقع  خليفة  آل  سلمان  بن 
صفصفا  قاعا  أصبحت  و  ومزروعاته  نخيله  جفت 
المنامة  عيون  معظم  إيصال  وجرى  هلل،  والدوام 
تلك  هدم  وتم  لتغذيتها  الحكومية  المياه  بشبكة 
البيوت  وزودت  والنساء،  للرجال  المخصصة  المباني 
في معظم مدن وقرى البحرين بالمياه من العيون 
المياه  وكذلك  البحر  يغزوها  لم  التى  الطبيعية 
كافة  البحرين  أهل  لينعم  البحر  مياه  من  المحالة 
بالمياه التي قال عنها المولى “وجعلنا من الماء كل 

شيء حي”.



7  األربعاء  19  رمضان  1438  هجرية  •  14  يونيو  2017  ميالدية  •  السنة التاسعة  •  العدد   254

  

الحداد للسيارات، مملكة البحرين، هاتف: ١٧٧٨٥٤٥٤
marketing@alhaddad-mercedesbenz.com, www.bahrain.mercedesbenzme.com

  

دع النـجوم تقـودك في
شـهـر رمـضـان هـذا الـعـام.
استمتع بالجوائز القيمة مع الحداد للسيارات خالل الشهر الفضيل. 
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مجلس جاسم بوطبينة
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مجلس عيسى عجالن
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•  ضمان ممدد  لمدة 5 سنوات أو لمسافة غير محدودة من األميال*
•  عقد صيانة لمدة سنتان أو 30,000 كلم*  

•  نظام حماية السيارة بتكنولوجيا النانو مع ضمان لمدة 3 سنوات*

* تطبق الشروط واألحكام.

  Infiniti.Bahrain       InfinitiBah

إحتِفل بالقيادة يف رمضان
مع مجموعة سيارات إنفينيتي بتقنياتها المبتكرة، وتصاميمها المتميزة، وأدائها األكثر تشويقًا، ارتِق واحتِفل بالقيادة مع عروضنا السخية.

10,495*



بطاقة كريدي مكس بريميم الجديدة
تجربة راقية توفر فرصًا ال حدود لها! 

ادخل إلى عالم واسع من الفخامة والمزايا مع فيزا سيغنتشر وورلد ماستر كارد من كريدي مكس. عزز قوتك الشرائية مع 
مزايا مصممة لتناسب احتياجاتك الخاصة، إضافة إلى مكافآت مجزية، وخدمات متميزة في أي مكان وأي وقت في العالم. 

تقدم بطلبك اآلن واحصل على هدية فاخرة* 
تطبق الشروط واألحكام حتى نفاذ الكمية

كريدي مكس ش.م.ب )مقفلة( - شركة تمويل مرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي
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�ساحل املنامة عام 1870م

 املغفور له �ساحب ال�سمو ال�سيخ عي�سى بن �سلمان اآل خليفة، خالل

ا�ستقباله امللكة اليزبيث لدى زيارتها للبحرين يف الثمانينات 

�سارع احلكومة - ميدان باب البحرين منطقة �سباق اخليل “الري�س” بالعدلية يف اخلم�سينيات

فلق املحار على �سطح ال�سفينة  - الفنه
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تقاطع �سارع باب البحرين يف اخلم�سينيات

�سوق املنامة “ميدان بلدية املنامة” القدمية يف ال�ستينيات

 ملعب فريق الن�سور من اأمام ق�سر الق�سيبية القدمي يف ال�ستينيات

اأفراد من ال�سرطة يف اخلم�سينياتفر�سة املنامة يف ال�ستينيات
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بالتعاون مع إدارة المكتبة الوطنية بمركز عيسى الثقافي

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 ..

من أرشيف الصحف البحرينية

هنا البحرين العدد 127 أغسطس السنة السادسة

العظمة  صاحب  نشكر  وأننا  التراث..  هذا  نحو 
البالد  حاكم  خليفة  آل  سلمان  بن  عيسى  الشيخ 
للعمل  السامي  وتأييده  تشجيعه  على  المعظم 
على جمع فن البحرين الخاص والبدء في تطويره 

مع االحتفاظ بطابعه األصلي.

التدريبات  بعض  تجري  فتأت  ما  األسرة  أن  كما 
ممن  الجديدة  الوجوه  بعض  الكتشاف  الخاصة 
وقد  الصوتية.  اإلمكانياصصصت  فيهم  تتوفر 
تدريبهم،  يجري  أصوات  ثالثة  اكتشاف  فعاًل  تم 
قدمناهم  الفنية  لياقتهم  استكملوا  إذا  حتى 
ونحن  المستمعون..  عليهم  ليحكم  اإلذاعة  إلى 
كما  عديدة  شهورًا  يستمر  التدريب  هذا  أن  نؤكد 
لنا  كدروس  ونتخذها  السابقة  أخطاءنا  نعرف  أننا 

نسير على ضوئها خشية الفشل.

وأخيرًا تقدمت أسرة هواة الفن بدعوة إلى إخواننا 
مطربي دولة الكويت الشقيقة لزيارة البحرين في 
وإقامة  العظمة  لصاحب  الميمون  الجلوس  عيد 
حفلة كبرى في إحدى دور السينما بالبحرين. وقد 
تلقينا الجواب بالقبول. وسنعلن للجمهور الكريم 
تلك  في  سسيحضرون  الذين  األخوة  أسماء  عن 

المناسبة...

في سبيل إحياء التراث الشعبي
حمد الزياني – مدير األسرة

المولد.. الزفة.. العرضة.. الفجري والسامر.. إلى آخر 
القائمة من فنوننا الشعبية والتي كانت في  تلك 
هي  ما  الطرب..  ومحبي  السمار  ملتقى  ما  يوم 
الخلود؟  لها  سيكتب  أم  ستنقرض  هل  حالها؟.. 
أن  أم  منها  الباقية  بالبقية  النسيان  سيلحق  هل 
هناك أماًل في أن تعود من جديد وبثوب جميل من 
الصياغة الفنية؟!.. أن محبي هذه الفنون يضعون 
أيديهم على قلوبهم خوف أن تضمحل وتتالشى.. 
هواة  أسرة  مدير  الزياني  حمد  السيد  لدى  أن  غير 
الفن ما يساعد األمل الذي في نفوسهم يجيش..

لقد بدأت أسرة هواة الفن بتسجيل األغاني البحرية 
في  وهم  عادًة  البحارة  يؤديها  والتي  )الفجري( 
طريقهم إلى مغاصات اللؤلؤ. وحيث أن هذا الفن 
الزمان،  قديم  منذ  البحرين  به  واختصت  قديم 
فقد وجدنا أن فن الفجري يجب المحافظة عليه 
من الضياع والنسيان. وأضحى واجبًا أن نظهر هذا 

الفن ونطوره حتى يسمو إلى المكانة الالئقة.

بدأنا فعاًل في جمع هذا التراث القديم ومن ضمنه: 
والخماري(  )العاشوري  الزفة  المولد..  العرضة.. 
وما  والسامر  األعراس  في  النساء  تؤديها  التي 
األصوات  وأغاني  والمراداة  بالليوة  عندنا  يسمى 

الشعبية أي ما يسمونه )صوت(. وللوصول إلى الغاية 
المنشودة قمنا بتسجيل هذه الفنون الشعبية خوفًا 
من انقراضها بعد أن ثبت لدينا أن بعضها قد انقرض 
العيد  أيام  في  )المراداة(  مثل  مجتمعنا  من  فعاًل 

والسامر.

الفنون  الصحيح بهذه  األداء  الحصول على  وسنحاول 
من الفرق الموجودة في البحرين وبأصوات مطربيها. 
واجبًا  أدينا  قد  نكون  بدأناها  التي  الخطوة  وبهذه 



تتضمن الباقة:

تمويل دون مرابحة لمدة 5 سنوات  -
ضمان وخدمة لمدة 5 سنوات  -

خدمة مساعدة على الطريق لمدة 5 سنوات  -
تظليل مّجاني للنوافذ  -

جاكوار تعود بالجود

 أسعار مميزة مع تمويل دون 
مرابحة لمدة 5 سنوات

 استمتع باألداء المثير وراحة البال الكاملة مع سيارات 
جاكوار خالل شهر رمضان المبارك، اكتشف عروضنا

السخية وانطلق اليوم بسيارة أحالمك.

تفضل اليوم بزيارة السيارات األوروبية لمعرفة المزيد.

السيارات األوروبية
هاتف: 460 460 17 973+

jaguar-me.com/euromotors

ُتطبق الشروط واألحكام.
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