
المجالس الرمضانية

ذكريات من أيام زمان

في  كثر  الخير  أهل  وأن  بخير  “البحرين  أن  سلطان  سعد  االجتماعية  الكرامة  لدار  التنفيذي  الرئيس  أكد 
البحرين، وجميع أبناء البلد لديهم حب فطرى للمساعدة في أعمال الخير والبر وإدخال البهجة والفرح 
على كافة المحتاجين”. وأشار لـ “رمضانيات” إلى أن “الهدف األساسي وراء إنشاء دار الكرامة االجتماعية 
توعية الناس أواًل بأن التسول ظاهرة غير حضارية للدول، ونحن في البحرين فجزاه اهلل خير جاللة الملك 
التنمية لحوالي 13 فئة،  المفدى تلمس حاجة المواطنين وأمر جاللته بمساعدات شهرية تقدمها وزارة 
من بينها المطلقة واألرملة والمسجون زوجها والمعنفة والتي ترعى أيتام”. وأوضح أن “هناك حوالي 270 
التنمية ولكنهم ال يعرفون كيف يحصلون عليها فنحن نساعدهم  حالة يستحقون الدعم من وزارة 
الحالة حتى تحصل  بمتابعة  الحالة، ونقوم  المركز االجتماعي لتسجل  إلى  واألخصائية تذهب معهم 
على المساعدة الشهرية، وفي حالة تكرار حالة التسول تتحول إلى النيابة العامة ألخذ اإلجراء المالئم، 

وحسب التقارير النفسية واالجتماعية الصحية التي نرفقها لهم تقرر الالزم”.

75% من حاالت التسول غير محتاجة
سعد سلطان .. البحرين بخير 
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كالليتشي  لألكل  صالحة  استوائية  شجرية  فاكهة  الرامبوتان 
مناطق  في  توجد  كما  أندونيسيا،  إلى  أصلها  يعود  واللونجان 
وماليزيا  والهند  وسيرالنكا  وكمبوديا  وتايالند  كالفلبين  أخرى 
باللغة  حرفيًا  يترجم  الذي  االسم  هذا  عليها  وأطلق  وأستراليا، 
إلى  تعود  التسمية  وسبب  “الشعر”  بـ  واألندونيسية  الماليزية 
التي غالبًا ما يكون لونها  الذي يغطي قشرتها  الشائك  الشعر 
الشي  بعض  حامضي  حلو  فطعمه  اللب  أّما  أصفر،  أو  أحمر 
ولونه أبيض طري الملمس جاهز لألكل، وهذه الثمرة التي يقترب 
طعمها من العنب ذات قيمة غذائية عالية جدًا، إذ إّنها تحتوي 
على غالبية المعادن والفيتامينات واألحماض األمينية ومضادات 
والكاليسيوم  المغنيسيوم  من  تتكون  فهي  األكسدة، 
والصوديوم والحديد والفسفور والبوتاسيوم والزنك، إضافة إلى 
فيتامينات بي وسي وحمض الفوليك، والثيامين، والريبوفالفين، 
النباتية  واأللياف  الكربوهيدرات  على  تحتوي  كما  والنياسين، 
الحرارية  السعرات  من  جّيدة  نسبة  كذلك  والبروتينات  والدهون 
وتكشف  الرامبوتان  فاكهة  شفرات  تفك  “رمضانيات”  والماء.. 

فوائدها الغذائية والعالجية ...

غريبة الشكل لذيذة الطعم
الرامبوتان .. فاكهة الحياة



  

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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وصف الفاكهة 

الشكل  في  البيض  تشبه  هالمية  فاكهة  الرامبوتان 
من  مغطاة  لكنها  سم،   6-3 قطرها  يبلغ  الداخلي 
طول  ويبلغ  كثيفة  ملونة  فروة  ذات  بقشرة  الخارج 
شجرتها من 15 إلى 25 مترًا، وهذه الثمرة إما حمراء أو 
صفراء، مع زوائد شعرية أما الطبقة الداخلية فبيضاء 
شحمية حلوة المذاق بنكهة معتدلة الحموضة، ولها 
الحمراء  لب داخلي ال ُيؤكل، وأظن الصفراء أحلى من 
وفاكهة  أحيانًا،  العنب  طعم  يشبه  قد  وطعمها 
وهي  العنب،  مذاق  يشبه  وطعمها  لذيذة  الرامبوتان 
غنية  كونها  عديدة،  وغذائية  صحية  فوائد  ذات 
بالبوتاسيوم والحديد وفيتامين سي، وكل 100 غرام من 
الرامبوتان تحتوي على 18 غرامًا من الكربوهيدرات، و58 
غرامًا من الفيتامينات، و70 سعرة حرارية، وهي تحتوي 

على نسبة معتبرة من األلياف 2 غرام لكل 100 غرام.

فاكهة الحياة

اسم  الرامبوتان  فاكهة  على  اليابانيون  ويطلق 
يقول  قديم  بمثل  ذلك  عن  ويعبرون  الحياة”  “فاكهة 
من  العلماء  جعل  حيث  طوياًل”  وعش  الرامبوتان  “كل 
مجال  في  ذاته  بحد  قائمًا  علمًا  المتوارث  المثل  هذا 
للحياة  مالحظتهم  فبعد  الرامبوتان،  فوائد  دراسة 
التجارب  قادتهم  اليابانيون  بها  يتمتع  التي  السليمة 
الفاكهة  هذه  أسرار  من  بعض  الكتشاف  واإلختبارات 

األمراض الشائعة

على  الحوامل  األمهات  الرامبوتان  فاكهة  وتساعد 
والحمى  البرد  مثل  الشائعة  األمراض  مكافحة 
يساعد  هذا  عن  النظر  وبصرف  واالنفلونزا،  والصداع 
فالرامبوتان  الهضم،  سهولة  على  أيضًا  الرامبوتان 
احتياجات  من  المائة  في   4.3 يقدم  أن  يمكنه 
معالجة  في  يساعد  أنه  كما  الجسم  في  الفسفور 
وباختصار  واإلسهال،  اإلمساك  مثل  الحمل  مشاكل 
الحمل  فترة  طوال  جيدة  صحة  في  البقاء  أجل  من 
لالمهات  الشائعة  الصحية  المشاكل  ومحاربة 
 الحوامل يجب أن تنظر األم في إضافة ثمرة الرامبوتان

إلى نظامها الغذائي.

فوائد ال حصر لها 

السكر  نسبة  ضبط  في  الرامبوتان  فاكهة  وتساعد 
في الدم، وخفض ضغط الدم المرتفع، وتروي الظمأ 
انها  كما  بالماء،  لغناها  بالعطش  الشعور  وتحارب 
والنشاط،  الحيوية  الجسم  وتمنح  الطاقة  إنتاج  تزيد 
امتصاص  زيادة  على  وتعمل  األنزيمات،  إفراز  وتحفز 
سي  الفيتامين  أن  حيث  االمعاء  في  األخرى  األغذية 
فيها يحسن من امتصاص الحديد والنحاس، وتحتوي 
من  الجسم  خاليا  يحمي  والذي  الغال  حمض  على 
التي  الحرة  الشوارد  يحارب  حيث  والتأكسد،  التلف 
تسبب مرض السرطان، وتساعد ثمرة الرامبوتان على 
إنتاج خاليا الدم البيضاء والحمراء وتحفيز عمل الجهاز 
التالفة  االنسجة  إصالح  في  تفيد  انها  كما  المناعي، 
من  الكلى  وتنظيف  الخاليا  وترميم  الجسم  في 
وتحسين  والحصى  والترسبات  والفضالت  السموم 
بنائها  وإعادة  العظام  تقوية  على  وتعمل  عملها، 
وحمايتها من الهشاشة والكسور، كما تزيد من قوة 
وتعالج  والتسوس،  التساقط  من  وتحميها  األسنان 
الناتج  الدم”  “فقر  االنيميا  مرض  الرامبوتان  فاكهة 
عن نقص الحديد، كما تزيد من نسبة الهيموجلوبين 
الجسم  خاليا  إلى  األوكسجين  وتوصل  الدم  في 
والضعف  والصداع  الدوخة  أعراض  من  يقلل  مما 
تشعر  فيها  األلياف  ألن  الشهية  على  وتؤثر  العام، 
من  يقلل  مّما  طويلة،  لساعات  بالشبع  الشخص 
نوبات الجوع ويساعد على ضبط وإنقاص الوزن الزائد، 
األعصاب  تهديء  فهي  العصبية  المشاكل  وتعالج 
الحمى  عالج  في  تفيد  كما  االسترخاء،  على  وتساعد 
ألّنها تخفض حرارة الجسم، وتحسن عملية الهضم 
وتحوي مضادات االلتهاب فتقتل الفطريات والبكتيريا 
والدوسنتاريا،  اإلسهال  مشاكل  تسبب  التي  المعوية 
الشعر  صحة  وتحسن  لألمعاء،  جيدة  مطهرة  فهي 
ملمس  تحسين  على  تعمل  كما  فروته،  وتغذي 

البشرة فيصبح أكثر مرونة ونعومة ونضارة.

في  األيض  طاقة  تضاعف  التي  بالمركبات  الغنية 
الخاليا، وقد خلصت التجارب واألبحاث التي أجريت على 
تحسن  عن  األلمانية”  هلث  “ميد  في  الفاكهة  نفس 

األداء الوظيفي لمرضى الكولسترول

الرامبوتان والكوليسترول

مواجهة  على  جدا  كثيرة  فوائد  الرامبوتان  ولفاكهة 
القلب  شرايين  على  تحافظ  فهي  الكوليسترول، 
الدموي  الضغط  بتقليل  الدموية  الدورة  وتحسن 
الخاليا،  في  للشحوم  الحارقة  األنزيمات  وتحفز 
لمنع  الدم  بالزما  في  الفايبرين  تحلل  فعالية  وتحفز 
الدموية  الدورة  في  قصور  إلى  والتعرض  الدم  تجلط 
الكولسترول  مستوى  وتقلل  القلب،  عضلة  وخمول 
أمالح  إلى  الكبد  قبل  من  أكسدته  بتحفيز  الدم  في 
والكولسترول  الشحوم  تصنيع  من  وتقلل  صفراوية، 
والبروتينات  األمينية  بالحوامض  الجسم  الضار وتغذي 
خفض  على  ومتميز  فعال  بشكل  وتعمل  والمعادن، 
جاليكوجين  إلى  السكريات  من  األيض  وتحويل  الوزن 
يخزن في الكبد والعضالت، وتضاعف طاقة األيض في 
الخاليا وبذلك تسرع في التخلص من الشحوم الزائدة 
وتحفز  الضار،  الكوليسترول  الغني  الغذاء  بعكس 
إنحسار الصفائح الشحمية من باطن الشرايين، وتقلل 
فيرتفع   %80 بحوالي  السيء  الكولسترول  مستوى 

مستوى الكولسترول الجيد بحوالي %60.

األكثر شعبية في شرق آسيا 
الرامبوتان .. الشعر الشائك

تسمى في تايالند بـ “نغوه”، أما في بنما وكوستاريكا ونيكاراغوا فُتعرف باسم “تشينو 
والفلبينية  اإلندونيسية  اللغات  في  تعرف  الطعم  لذيذة  فاكهة  الرامبوتان  مأمون”.. 
والماليزية حرفيا “شعر”، وسبب هذه التسمية هو “الشعر” الذي يغطي هذه الفاكهة، 
ويعود أصل الشجرة إلى ماليزيا واندونيسيا وسريالنكا وجنوب شرق آسيا لكنها متواجدة 
الرامبوتان تعتبر حدائق منتشرة وشعبية  أيضًا في عدة بلدان أهمها أستراليا، وأشجار 
وتجارية ألنها تتكاثر في بساتين صغيرة وتعتبر واحدة من أحسن الفواكة المعروفة فى 
جنوب شرق آسيا وتزرع بشكل أوسع وأكبر في أماكن أخرى منها إفريقيا وكمبوديا وجزر 
وتايالند  وسيريالنكا  والفلبين  وماليزيا  وإندونيسيا  والهند  الوسطى  وأمريكا  الكاريبي 
العناصر  الكثير من  للرامبوتان، وتحتوي على  إنتاجا  الدول  أكبر  آخر دولتين من  وتعتبر 
عنها  تكشف  والعالجية  الغذائية  الفوائد  من  الكثير  ولديها  والمعادن  والفيتامينات 

“رمضاينات” في السطور المقبلة ...
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q ما هي الرسالة التي تحملها دار الكرامة؟

بمرسوم  أسست  االجتماعية  للرعاية  الكرامة  دار 
التسول  مكافحة  قانون  في   2007 لسنة   5 رقم 
افتتحت  التي  السنة  نفس  من  وبدأنا  والتشرد، 
أن  أساس  على  مكان  أسسنا  تقريبًا،  الدار  فيها 
يكون التعامل مع حاالت التسول والتشرد وتكون 
معاملة إنسانية، وبالتعاون مع شرطة المجتمع 
تطلب  فالناس  الناس،  عند  ومحبوبة  قريبة  ألنها 
لتنظيم  المدارس  في  حتى  المجتمع  شرطة 
على  المبدأ  هذا  على  االتفاق  فتم  السير،  حركة 
الذي دفعه  المتسول  أننا ال نعرف ظروف  أساس 
أساس  فعلى  مكان  لديه  ليس  الذي  أو  للتسول 
األولى  بالدرجة  اإلنساني  المبدأ  جعلنا  ذلك 
لم  هلل  والحمد  الفئات،  هذه  مع  التعامل  في 
هي  والطريقة  التعامل،  سوء  من  أحد  يشتكي 
بأنهم يأخذونه شرطة المجتمع من المساجد أو 
المجمعات ويذهبون به إلى المخفر ويعملون له 
محضر، ثم يحولونه على دار الكرامة، وأول شيء 
ننظر إليه هو العمر عندما تأتينا الحالة، فإذا كانت 
إمراه كبيرة في السن مثال نجري لها الفحوصات 
الفحوصات  بعمل  الممرضة  وتقوم  الطبية، 
إلى مكان لتستقر  تتوجه  األولية عليها، ومن ثم 

قال الرئيس التنفيذي لدار الكرامة االجتماعية سعد سلطان إن “مشكلتنا في البحرين أننا عاطفيين ولكننا ال ندرك ذلك إال بعد 
أن نتضرر، فعلى سبيل المثال تدخل امرأة مسنة إلى إحدى مقاهي والشباب حينما يرون االمرأة يظهر شاب منهم يريد أن يفتخر 
بنفسه فيعطيها من المال للمساعدة، ومن بين هذه الحاالت التي رأيتها بنفسي امرأة عمرها 70 سنة بناتها خصصوا لها شقة 
ويصرفون عليها ويزورونها، ورغم أنها ليست في حاجة ألي شيء من الحياة الكريمة، إال أنها تقوم بالتسول قائلة ليس لدي شيء 
وأشعر بالملل فأقوم بالتسول”. وأوضح لـ”رمضانيات” أنه “يوجد قانون لتجريم التسول وأيضًا لبيع السلع في الشارع، كالذي يبيع 
الماء في الشارع فالقانون ال يجيز مثل هذا العمل، والذي يبيع الماء في الشارع يبيعه بأكثر من محالت البقالة مثاًل 150 أو 200 فلس 

فالناس يعطونه تعاطفًا معه وبالتالي يكون زاد لدينا عدد هذه الفئة من المتسولين” ... وفيما يلي تفاصيل الحوار...

بجانب  ونفسي  اجتماعي  تقرير  لها  ونعمل  فيه 
التقارير يوجد  التقرير الصحي لحالتها، وعند اكتمال 
وضع  مناقشة  فيه  يتم  أرأسه،  أنا  طاقم  لدينا 
عدم  لضمان  مساعدتها  يمكن  وكيف  الحالة 
التسول مرة أخرى، وإذا كانت محتاجة  إلى  رجوعها 
الذين  الدين  مشايخ  أحد  في  نتصل  دينية  لنصائح 
ولدينا  والتوجيه،  االرشاد  لتقديم  معهم  نتعامل 
أما  النفسي،  الدعم  لتقديم  نفسية  أخصائية  أيضًا 
األسرة  دخل  على  فيتعرفون  لالجتماعية  بالنسبة 
لوضع  الصورة  لدينا  تكتمل  فبذلك  أفرادها،  وعدد 
الحلول للحالة، فإذا أنهينا هذه األمور أنهينا المرحلة 
القانون،  يسمح  كما  أيام   10 وهي  اإليواء  من  األولى 
وإذا كانت الحالة تشرد تظل الحالة أكثر من 3 أشهر 
إلى أن نساعده ليجد مكان، وهناك حوالي 270 حالة 
يعرفوا  ال  ولكن  التنمية  وزارة  من  الدعم  يستحقون 
واألخصائية  نساعدهم  فنحن  عليها  يحصلوا  كيف 
تذهب معهم إلى المركز االجتماعي لتسجل الحالة، 
ونقوم بمتابعة الحالة حتى تحصل على المساعدة 
إلى  تتحول  التسول  حالة  تكرار  حالة  وفي  الشهرية، 
التقارير  وحسب  المالئم،  االجراء  ألخذ  العامة  النيابة 
لهم  نرفقها  التي  الصحية  واالجتماعية  النفسية 

تقرر الالزم.

q وما هو الهدف الذي تحمله دار الكرامة فوق رايتها؟ 

غير  ظاهرة  التسول  بأن  أواًل  الناس  توعية  هو  هدفنا 
خير  اهلل  جزاه  البحرين  في  ونحن  للدول،  حضارية 
في  المواطنين  حاجة  تلمس  المفدى  الملك  جاللة 
 13 لحوالي  التنمية  وزارة  تقدمها  شهرية  مساعدات 
فئة، المطلقة واألرملة والمسجون زوجها والمعنفة 
والتي تملك أيتام، وأحيانًا تكون المساعدة ال تكفي 
بهذا  الوزارة  إلى  تقرير  برفع  نقوم  بدورنا  ونحن 
الخصوص، والوزارة تنظر فيها في كثير من الناس تم 
لهم  وتم  ومتطلباتهم  أمورهم  في  النظر  إعادة 
تساعدنا  أخرى  جهات  وهناك  أخرى،  مساعدة  عمل 
والمحافظات  الخيرية  الملكية  المؤسسة  أيضًا مثل 
وكذلك  الطارئة،  للحاالت  مساعدات  ويقدمون 
الجمعيات الخيرية والصناديق، فالهدف أن المجتمع 
التسول،  ظاهرة  ويرفض  معنا  يتعاون  البحريني 
غير  وجدناها  التي  التسول  حاالت  من   %75 تقريبًا  ألن 
محتاجة، ألن تمشي لهم مساعدات شهرية وليس 
التزامات مالية شهرية، ونحن نقول للمجتمع  لديها 
عوضًا أن تدفع للمتسول 100 فلس أو دينار بأن تتصل 
إن  خصوصًا  الحالة  دراسة  بعد  لمساعدتهم  بنا 
أبواب  يطرق  من  فمنهم  تنوعت،  التسول  أشكال 
السيارات  مواقف  إلى  يتوجه  من  ومنهم  البيوت 
نتعود  ولم  البحرين  في  علينا  دخيلة  مظاهر  وهذه 
عليها، ولدينا فقراء قديمًا ولكن كانوا متعففين وال 
أنه  عرفوا  إذا  الناس  وكان  أحد،  إلى  أيديهم  يمدون 
فقير يقضون حاجته، وهذا ما تعودنا عليه من أيام 
المادي وإنما حتى في  التعاون  الفزعة، وليس فقط 
بناء البيت وأموره األسرية، ولذا مطلوب من المجتمع 
فاليوم  المتسول،  عند  زبون  يكون  ال  أن  البحريني 
مكان  في  جلسوا  إذا  بأنهم  يعرفون  المتسولين 
أنه  إلى  وإضافة  ويعطونهم،  زبائن  لديهم  فإن  ما 
عمل سهل ليس فيه مسؤولية وال مدير وال بطاقات 
المجتمع  إلى  اللقاء  هذا  خالل  من  ونوجه  انصراف، 
الحاالت  هذه  عن  ويبلغ  معنا  يتعاون  أن  البحريني 
المتسول  يقوم  أحيان  في  ألنه  أكثر،  تفيدهم  ألنها 
باستخدام األموال في المخدرات والكحول فبعد أن 

جفف منابع الماء في بيته يتوجه للشارع.

امرأة في السبعين تتسول لشعورها بالملل
سعيد سلطان .. الفقراء قديما كانوا أكثر تعفف
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الخيرية أي من  الجمعيات  بينكم وبين  q هل يوجد 
أشكال التنسيق والتعاون؟

فئة  خصوصًا  المجموعات  بعض  توجد  نعم، 

الشباب لديهم قروبات خصوصًا الجامعيين، وهناك 

أمنية  أو  طفل  وابتسامة  خير،  بصمة  مثل  جمعيات 

أن  نستطيع  كيف  ويسألون  بنا  يتصلون  حيث  طفل، 

نخاطب  وأيضًا  لديكم،  التي  واألسر  األطفال  نساعد 

وال  الترفيهية  البرامج  في  للمساهمة  المحالت 

إلى  األطفال  يأخذون  متطوعين  ولدينا  يقصرون، 

بخير،  البحرين  والحمدهلل  والسينمات  سنتر  السيتي 

يساعد  يحب  والجميع  البحرين  في  كثر  الخير  وأهل 

إلدخال البهجة والفرح على هذه األسر.

q ماذا عن الجنسيات غير البحرينية؟

المقاول  أو  الكفيل  بعضهم يتعرض للمشاكل مع 
أو الشركة فيأتي بهم للعمل في مشروع معين وال 
الشارع،  في  فيتركهم  كاملة  رواتبهم  يعطيهم 
لديه  إذا  نقرر  ثم  ومن  وندرسها  الحالة  نأخذ  فنحن 
تكون  إقامته  وبالتالي  ال  أم  المحكمة  في  قضية 
مشروعة، وبالعكس سيساعدونه عن طريق الضغط 
وسيجعله  حقوقه  على  للحصول  العمل  رب  على 
يهرب  بعضهم  لكن  مكرم  معزز  بلده  إلى  يسافر 
ويعرض  خاص  عمل  لنفسه  ويقيم  الكفيل  من 
أال  يجب  الفئة  وهذه  للخطر،  الناس  ويعرض  نفسه 
تستمر ألنها تعتبر مخالفة للقانون، ولهذا نحن نريد 
يتعاملوا  وال  الحاالت  هذه  عن  يبلغوا  أن  الناس  من 
معها، بعضهم يذهب ويجلب عمالة ليعملوا لديه 
في المنزل وال ندري إن كانت إقامتهم قانونية في 
المنزل  في  مشكلة  حدثت  لو  وبالتالي  ال  أم  البلد 
يعرض نفسه للمشاكل ولهذا دائمًا نحن نفكر في 

مساعدة الناس وليس مضرتهم. 

q هل من ثمة قانون لتجريم التسول في البحرين؟ 

يوجد قانون لتجريم التسول وأيضًا لبيع السلع في 
ال  فالقانون  الشارع  في  الماء  يبيع  كالذي  الشارع، 
الشارع  في  الماء  يبيع  والذي  العمل،  هذا  مثل  يجيز 
فلس   200 أو   150 مثاًل  البقالة  محالت  من  بأكثر  يبيعه 
زاد  يكون  وبالتالي  معه  تعاطفًا  يعطونه  فالناس 
هناك  كذلك  المتسولين،  من  الفئة  هذه  عدد  لدينا 
من  المركزي  السوق  إلى  يذهبون  المتجولين  الباعة 
رموا من  التجار ماذا  الخامسة صباحًا ويرون  الساعة 
وتعديلها  بتنظيفها  ويقومون  منتهية  خضروات 
في  ويبيعونها  الناس،  على  أخرى  مرة  ويبيعونها 
للتلوث  ومعرضة  ومكشوفة  رديء  شكلها  عربات 
خطرة  وهي  الرصاص  وخصوصًا  السيارات  وعوادم 

شيء  يريد  البعض  ولألسف  السرطان،  وتسبب 
سهل فيتوقف عندهم ويشتري منهم وبعدها 
معرضة  والبقل  والخضرة  باألمراض،  يتفاجئ 
الصحية  للرقابة  خاضعة  غير  وهي  للرصاص 
وأحيانًا يتم غسل الجرجير مثاًل في البيت وتشعر 
أن هناك حصى فيه وهذا ربما يكون رصاص وليس 
في  تقريبًا  محاضرات  وعملنا  كثير  وحذرنا  حصى 
يذهبون  الذين  وللرواد  االجتماعية  المراكز  كل 
كلهم  وللمحافظات  الشعبية  المجالس 
والمجالس البلدية وبعض النواب في مجالسهم 

لتوعية الناس.

q كيف يتعاطى أهالي البحرين مع المتسولين؟ 

مشكلتنا في البحرين أننا عاطفيين ولكننا ال ندرك 
ذلك إال بعد أن نتضرر، واآلن مثاًل تدخل امرأة مسنة 
مقاهي الشيشة والشباب حينما يرون امرأة أمام 
ومن  فيعطيها،  بنفسه  يفتخر  أن  يريد  الشباب 
بين هذه الحاالت التي رأيتها بنفسي امرأة عمرها 
عليها  ويصرفون  شقة  لها  أخذوا  بناتها  سنة   70
أنا  فتقول  محتاجة  غير  فهي  عليها  ويتزاورون 
بالتسول،  فأقوم  بالملل  وأشعر  شيء  لدي  ليس 
وبعضهم في ساعتين يحصل 90 دينار وبعضهم 
الدرجة  على  سنوية  سفرات  ولديه  عمارتين  لديه 
األولى، وهناك من يستغل المعاقين فيذهب عند 
أخطر  وهؤالء  الحقًا  ويأخذه  ويتسول  ما  مكان 
وعندما نأتي بهم ونطلب منهم كتابة تعهد ال 
لهم،  دخل  مصدر  ذلك  يعتبرون  ألنهم  يكتبون 
ولعل خير دليل على ذلك ما شاهدناه جميعًا عبر 
شاشات التلفزيون حينما أعد تمثيلية ووضع امرأة 
تتسول  المسجد  من  بالقرب  الجمعة  صالة  بعد 
والتلفزيون  وخالل ساعة واحدة حصلت 49 دينار، 
مرات،   6 أو   5 من  أكثر  الحلقة  هذه  عادوا  يمكن 
وهناك آخر انتشر له فيديو في الرفاع رجل البس 
وهذا  هرب  كشفوه  وعندما  ويتسول  امرأة  زي 
نريد أن نوصل  النسائي ونحن ال  العنصر  استغالل 
إلى  فيها  وصل  التي  األخرى  البلدان  لمرحلة 
جزاهم  المحرق  ومحافظة  خطيرة،  مستويات 
في  حملتين  عمل  الحسن  فؤاد  العميد  خير  اهلل 
وضع  رمضان  في  واآلن  فاتوا  الذين  الشهرين 
أي  يرى  شخص  ألي  واتصال  تواصل  أرقام  فيها 
حالة يتصل فيهم وخالل 10 دقائق يكونون عندك 
من  وأكثر  أكثر  حمالت  نريد  ونحن  معه  للتعامل 

محافظة تأخذ هذا التوجه.

التحديات  أبرز  هر  وما  المركز  خدمات  هي  ما   q
التي يواجهها؟

مشكلتنا أننا مركز واحد يخدم البحرين بأكملها، 
أما بالنسبة للتشرد فصعب، مثاًل لدي أسرة تعرض 
بيتهم للحرق واتصلوا بنا غرفة العمليات بالدفاع 

متابعة سعادة الوزير لسير العمل  بدار الكرامة االجتماعية
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المدني واتصلنا برب البيت وأتينا به على أساس أن 
الحمل ونحن على طول نأخذ األسرة  نحمل عنه 
بأي عدد منهم ونقدم الرعاية الكاملة من أكل 
للمدرسة  يذهب  أن  يريد  أحد  وإذا  ومستلزمات 
مراكز  إلى  نحتاج  التشرد  حاالت  وفي  نوصلهم، 
لديها  امرأة  وجدنا  لو  المحرق  في  مثاًل  أخرى 
هنا  إلى  بها  وأتينا  المحرق  مدارس  في  أطفال 
وكذلك  نوصلها  أن  علينا  الصعب  من  فيكون 
المشاكل  من  وهذه  الشمالية،  المنطقة  في 
أو  االجتماعية  التنمية  وزارة  مع  نناقشها  التي 
في  األقل  على  المكان  تعطينا  أخرى  جهة 
فنستطيع  واحد،  الشمالية  وفي  واحد  المحرق 
زاد لو  ولكن  للمدارس  معين  عدد   توصيل 

العدد صعب علينا.

q ما هي الخطط المستقبلية؟

نريد  أن  خاللها  من  نعمل  التي  االستراتيجية 
التسول  ظاهرة  بخطورة  وعي  على  تكون  الناس 
بلد غير حضاري  البحرين  أن  انطباع  حتى ال يكون 
عن  انطباع  يأخذوا  أن  نريدهم  السياح  وحتى 
وطيبون  جميل  وشعبه  حضاري  بلد  أنه  البحرين 

اننا نتمنى أن يكون لنا مبنيين  وبخير، األمر الثاني هو 
فكرة  وعلى  األولية،  اإلسعافات  نقدم  وأن  آخرين 
فكل  المشروع،  هذا  لديها  ليس  الخليج  دول  حتى 
كالفنادق،  تماما  مالي  مبلغ  بمقابل  هو  يوجد  ما 
سبيل  فعلى  مقابل،  دون  بالخدمات  نقوم  أننا  إال 
المثال من يطرد من منزله نقوم بمساعدته، وكذلك 
أين  تعرف  وال  أطفال  ولديها  منزلها  من  تطرد  من 
فااليواء  الفور،  على  معها  نتعاون  وتقيم،  تذهب 

وال  صغير  بين  فرق  ال  الفئات  لكل  شامل  عندنا 
للطرد  يتعرض  من  يحصل  أن  شي  أهم  كبير. 
على المكان المالئم للمعيشة حتى يجد لنفسه 
على  تمامًا  نحافظ  وأنا  خاصة  المناسب،  الحل 
الحاالت  بعض  ففي  الدار،  على  المترددين  سرية 
فعلى  السرية  من  المزيد  تتطلب  حاالت  نواجه 
نتدخل لالغتصاب  فتاة  تعرضت  إذا  المثال   سبيل 

لحل المشكلة مع عائلتها.
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مجلس فؤاد المحميد
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مجلس السادة
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مدينة املنامة يف عام 1905م

احلر�ص اخلا�ص للمقيم الربيطاين اأمام مقر اإقامته عام 1933م�سوق املنامة يف ال�ستينيات

حالة بوماهر يف اخلم�سينياتمنظر جوي ملنطقة اجلفري يف ال�سبعينيات
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منظر الغروب يبني عدد من ال�سفن ال�سراعية الرا�سية قبال �سواحل البحرين ومنطقة الفر�سة يف اخلم�سينيات

�سوق املنامة يف اخلم�سينيات �سجرة احلياة يف ال�سخري

اإن�ساء ج�سر �سرتة يف اأوائل ال�سبعينيات
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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

الجمعة 23 رمضان 1372 الموافق 5 يونيو 1953

المرأة البحرينية
المرأة  حقوق  عن  الدفاع  في  مقاالت  عدة  قرأت 
الشديد  األسف  ومع  الرجال  بأقالم  البحرينية 
عن  به  تدافع  المرأة  بقلم  مقااًل  أر  لم  اآلن  حتى 

حقوقها.

دفاعهم  ألن  المرأة  عن  الدفاع  في  أخطأوا  لقد 
عنها يشجعها على الخمول والكسل واالعتماد 
على الغير، كيف تريدون أيها المناصرون للمرأة أن 
تدافع عن حقوقها وهي ال تحوز إال على شهادة 
بسيطة تعرف بها القراءة والكتابة ال غير؟ دعوها 

تدافع عن حقوقها بنفسها بداًل منكم.

ولكن مع األسف إن المرأة البحرينية ال تعرف الدفاع 
عن الحقوق ولكن هناك أشياء أخرى تعرفها جيدًا 
لنفسها  تختار  أن  تعرف  فهي  أصولها  وتطبق 
إهمال  وتجيد  األلوان  الزاهية  المبرقشة  الفساتين 
اقتبست  وقد  والمنزل  واألطفال  المسكين  الزوج 
فأخذت  التقليد  من  اهلل  شاء  ما  هذا  عصرنا  في 
تستعمل البودرة وأحمر الشفايف فتصير كالصورة 

المعروضة للبيع.

تخفي  ألنها  عليها  العباءة  لباس  ثقل  وقد 
فستانها الجميل الزاهي ومنظرها الخالب فهي 

سافرة  الناس  أمام  والظهور  خلعها  على  اآلن  تنوي 
وهذه الحالة تقودها من سيء إلى أسوأ.

فعلى المرأة المسلمة بالمعنى الصحيح أن تترك هذه 
وتسير  الكاملة  المدنية  تظنها  التي  الماجنة  العادات 
على دين اإلسالم وهديه وتوجه اهتمامها إلى زوجها 
يهدينا  أن  اهلل  من  ونسأل  وأطفالها  المبعثر  ومنزلها 

وإياها مع المدافعين عنها إلى طريق الصواب. 

قصة فتاة متكبرة
كانت فيما مضى سيدة قبيلتها وكانت ذات حسن 
من  والدها  وكان  القلوب  يأسر  جذاب  وجمال  رائع 
يتمتع  كان  لما  شأنًا  الرجال  وأعظم  األغنياء  أكبر 
تلك  وكانت  أوامره،  وإطاعة  له  القبيلة  حب  من  به 
ألنها  جميعًا  واألهل  الناس  من  مكروهة  الفتاة 
كانت تتية دالاًل وكبرياء على غيرها وتفاخر بنفسها 
والدها  ومنزلة  وغناها  بجمالها  جنسها  بنات  على 

في القبيلة.

لكن  الشجاع  الفتى  أخيه  ابن  من  والدها  وزوجها 
شؤونه  إدارة  ووكلت  الزوجية  بيت  أهملت  الفتاة 
البيت  ذلك  أحالوا  ما  سرعان  الذين  الخدم  لبعض 
الفخم الذي لو رأيته لحسبته قصر أحد الملوك لما 
فيه من فاخر األثاث والرياش أحالوه إلى بيت شبه 

خال بعد أن نهبوا كل ما فيه.

الوالد  دور  وجاء  أوالد  بثالثة  زوجها  من  الفتاة  رزقت 
في تلك الفترة فخارت قواه وضعفت عيناه وتزعزعت 
تجارته رويدًا رويدا فكان ال يملك إال أن يبيع أثاث بيته ثم 
من  وطردته  القبيلة  نبذته  حتى  وأراضيه  بنفسه  بيته 
عن  المنعزلة  القفرة  البراري  إحدى  في  مات  ثم  بيتها 
العالم وهو ال يملك شروى نقير وبعد أيام لحقه زوج 

ابنته والقى نفس المصير.

األمراض  ببعض  الحوادث  تلك  بعد  الفتاة  وأصيبت 
وال  يقربها  ال  الفراش  طريحة  تراها  فكنت  المعدية 
يسأل عنها أحد وذوي عودها واصفرت وجناتها ومات 
نائم على صدرها يرضع من ثديها  الصغير وهو  ابنها 

الذابل.

سكرات  تعاني  المستشفيات  أحد  في  اليوم  والفتاة 
الموت أبناؤها االثنان الباقيان يسيران في الشوارع إلى 
آتية مسرعة في  أن دهستهما ذات يوم سيارة كانت 

الطريق العام فقضت عليهما.

فكانت تلك خاتمة المأساة. فلتعتبر فتاة اليوم.

حديث المحور
سألني بعد أن انتهيت من قراءة الشعر الذي قدمه 
إلي )ما رأيك؟( قلت له: )هذا شعر يفيض بالحيوية 
بـ  تقصد  )ماذا  قال:  ولكن..!(  والجمال،  والعذوبة 
نواح  إلى  معك  أتطرق  أن  بها  )أريد  قلت:  “لكن”(؟ 
أخرى.. أعمق وأبعد مما تطرقت إليه من قبل( قال: 
فنان–  –والشاعر  أخي  يا  “الفنان  فقلت:  )تفضل( 
أوضاع  فيها  تظهر  صقيلة  مرآة  يكون  أن  يجب 
فعليه  فيه!  هو  الذي  المجتمع  وعادات  وتقاليد 
جغرافية  ظواهر  من  يحيطه  ما  بكل  يتقيد  أن 
وتاريخية وطبيعية! اعلم أن الفنان األصيل هو الذي 
نجد في انتاجه جميع مزايا البيئة التي عاش فيها. 
نحو  تنحو  شعرك–  أكثر  –في  شعرك  في  وأنت 
لكل  أن  وتنسى  لهم،  تقرأ  الذين  الشعراء  أهداف 
شاعر بيئته ومجتمعه وعقائده الخاصة، والتي هي 

بعيدة عن بيئتك ومجتمعك وعقائدك.

بالخمر  بالتشبب  شعرك  –تستهل  هنا  “فأنت 
أمام  وأن  عالمك،  في  محرمة  الخمر  أن  وتتجاهل 
من يشربها ستة أشهر يقضيها في السجن! كما 
ذلك  أرى  ال  وأنا  المترنمة  الصادحة  بالطيور  تتغزل 
لنا  فتصف  تعود  ثم  أبدًا  هنا  الطيور  من  النوع 
ضمك  الكثيرة–  الزهور  بين  حديقة  في  مجلسًا 
في  نحن  كأنما  القبل..  فيه  تتبادالن  وحبيبتك، 
الشوارع،  في  يتغازلون  العشاق  حيث  “فيينا” 
ويتبادلون القبل أمام العابرين.. ولسنا في البحرين 
البلد اإلسالمي الذي ال يسمح بمثل هذه الخزعبالت! 
من  بجنية  حبيبتك  فتشبه  عاليًا،  تحلق  ذلك  “بعد 
في  الوادي،  وصف  في  تمضي  ثم  الوادي  جنيات 
حين أن سطح هذه الجزيرة مستو، ليس فيه جبال 
وال وديان –اللهم إال جباًل واحدًا بعيدًا عن العمران، 
أن  أردت  –لو  أخي  يا  عليك  عنده–  كنت  أظنك  ال 
عن  تبتعد  وأن  باآلخرين،  التشبه  تترك  أن  تجيد– 
يفقد  ال  الشعر  أن  واعلم  سبقوك،  من  محاكاة 
والقبل وجنيات  الخمر  ابتعد عن  لو  األصلية  ميزاته 
الوديان والحبيبة التي تغازلها في الحدائق العامة!

بيئتك وتستوحي ما يحيط بك  “عليك أن تستلهم 
يسهل  الذي  وباألسلوب  ترضيك  التي  بالطريقة 
وإال  البيئة،  حدود  تتخطى  أن  واحذر  قلمك،  على 
فالشاعر  العذر–  –واستميحك  بشاعر  لست  فأنت 
بما  ال  به،  متصل  منه  قريب  هو  بما  يتأثر  أن  يجب 

يحلم به وال بما يطالعه في دواوين الشعراء.

العدد 21 الجمعة في 10 شعبان 1372 
الموافق 24 أبريل سنة 1953





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



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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