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Ramadanyat

“رمضانيات” تكشف خفايا العصور القديمة

العصر الطباشيري  ..زمن الديناصورات
الحقب الزمنية منذ أن خلق اهلل األرض ومن عليها متعددة وكثيرة ،وحسب الدراسات العلمية
واستخدام الكربون في تحديد عدد السنين واألزمنة ودراسات اآلثار واألحافير تم تقسيم الزمن
القديم إلى عدة حقب تختلف في طبيعة مكوناتها والمخلوقات التي عاشت فيها وطبيعة
تكوين الكرة األرضية بما فيها من يابسة ومحيطات وبحار وجبال ،ومن بين أبرز العصور والحقب
القديمة يأتي العصر الطباشيري أو العصر الكرياتسي منذ  65مليون إلى  135مليون سنه والتي
انقرضت في نهاية هذا العصر الديناصورات سواء البحرية أو البرية أو القادرة على الطيران ،حيث
كثرت في هذا العصر أنواع الثديّات البدائية الغير ضخمة مثل الكنغر وبعض النباتات الزهرية وظهر
كثير من األشجار مثل البلوط ،وفي هذا العصر انفصلت قارّة أفريقيا عن قارة أميركا الجنوبية ،وعند
ال ّنظر إلى خرائط القارّتين نجد أ ّنها لو أطبقناهم على بعضهم النطبقا بتالزم كامل ،وفي هذا
العصر أيضًا توقفت حركة اإللتوائات في أواسط أوروبا وبنفس الوقت زادت البراكين في الجبال
أما في نهاية
وخصوصًا جبال األنديز وساد مناخ دافىء رطب في هذا العصر معظم الكرة األرضيةّ ،
هذا العصر بدأ بالظهور مناخ بارد ثم تكون مناخ شبيه بالمناخ الحالي لألرض “ ..رمضانيات” تفتح نافذة
الحقب القديمة وتلقي الضوء على العصر الطباشيري ...

أكثر المأكوالت البحرية شعبية عالمي ًا

الروبيان  ..طعام الرومانسية

المجالس الرمضانية

ذكريات من أيام زمان

يعد الجمبري “الروبيان” أو القريدس هو أكثر المأكوالت البحرية
شعبية في العالم ،حيث يتميز بقوام متماسك وشفاف كما
أنه منخفض في السعرات الحرارية وكذلك الدهون المشبعة
مما يجعله بدي ً
ال صحيًا للحوم ،وتتنوع ألوان الجمبري فمنه
اللون الوردي والرمادي والبني ،وفوائد الجمبري للجسم
متعددة مثل مقاومة الزهايمر والسرطان وانتظام ضربات
القلب وارتفاع ضغط الدم واإلكتئاب ،وهناك العديد من األنواع
للجمبري إال أن النوع األكثر انتشارًا هو الذي يعيش في المياه
العميقة والذي يكون لونه ورديًا ،وكثير من األنواع تصل طولها
إلى  7-6سم ،وهناك أيضًا النوع البني العمالق الذي قد يصل
طوله إلى  30سم ،وللروبيان عدة فوائد ففيه كمية كبيرة من
الكالسيوم واليود والبروتين وهو أيضًا من مصادر الكوليسترول
من  122إلى  251ملغ لكل  100غ من الروبيان ،وهذا يتوقف على
طريقة تحضير الروبيان لالستهالك ،ولكنه يبقى مفيدًا للدورة
الدموية بسبب عدم وجود نسب الدهون المشبعة ،كما أن
ارتفاع نسبة الكوليسترول في محتواه يعني تحسين نسبة
الكوليسترول المنخفض والتقليل من الدهون “ ..رمضانيات”
تكشف أسرار وفوائد الروبيان العالجية والغذائية ...
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لﻂفﻌز بﺔائﺞة
ﺻماش الﺿﺊرى
الﺚاﻄسﺋ

$45,000
45,000
اﺠﺎﺑمر أﺾﺑر ولفﺎرة أﺬﻌل وأربح جﻌائﺞ أﺾﺊر
ﻊﺜا الﺳام ،إﺠﺎمﺎع بالمﺞﻏﺛ ﻄﻆ الﺔﻌائﺞ الﺼﻐمﺋ ﻄع برﻇاﻄﺒ داﻇات السﻘم لﻂﺎﻌﺸﻐر الﺜي ﻏﺼﺛم ﻄﺔمﻌﺲﺋ أﺾﺊر ﻄﻆ الﺔﻌائﺞ
المﺜﻊﻂﺋ .ﻄع ﺾﻀ  50د.ب تسﺎﺑمرﻊا ،ﺠﺎﺗﺧﻀ ﺲﻂى ﺸرﺦﺋ لﻂفﻌز بﺔﻌائﺞ الﺛاﻇﺋ الﺿﺊرى وﻊﻎ ﺲﺊارة ﺲﻆ  3ﺸﻂﻀ
راﺻﻐﺋ ﺸﻎ ﻄﻈطﺼﺋ الرﺸاع ،با�ضاﺸﺋ إلى الﺳﺛﻏﺛ ﻄﻆ الﺔﻌائﺞ الﻈﺼﺛﻏﺋ الﺤﻋرﻏﺋ الﺼ ّﻐمﺋ الﺎﻎ تﺧﻀ ﺻﻐمﺎﻋا أﺾﺑر
ﻄﻆ  677,000دوﻗر أﻄرﻏﺿﻎ .ﺾما ﻏمﺿﻈك أﻏﺪاً ﻄﺪاﺲفﺋ ﺸرﺦك ﺸﻎ الفﻌز ﺲﻈﺛ ا�ﺠﺎﺑمار لفﺎرات أﺬﻌل ،ﺖﻐث
ﺠﻐﺎﻃ ﻄﺿاﺸأتك بفرﺦﺋ إضاﺸﻐﺋ لﻂﺛخﻌل ﺸﻎ السﺗﺈ ﺲﻆ ﺾﻀ ﺣﻋر إضاﺸﻎ تﺗﺎفﺮ ﺸﻐه بمﺊﻂﺴ إﺠﺎﺑمارك.
إﻇﻋا رؤﻏﺋ جﺛﻏﺛة لﻂﺎﻌﺸﻐر!
تﺼﺛم بطﻂﺊك الﻐﻌم!
تفﺪﻀ بﺞﻏارة أﺖﺛ ﺸروﺲﻈا أو اتﺧﻀ بمرﺾﺞ خﺛﻄﺋ الﺳمﻘء ﺲﻂى .17 005500

MOIC/PC/3625/2017

تابﺳﻈا ﺲﻂى

Instagram

*تطﺊﺺ الﺤروط واﻓﺖﺿام.
خاضع وﻄرخص ﺾمﺧرف تﺔﺞئﺋ إﺠﻘﻄﻎ ﻄﻆ ﺻﺊﻀ ﻄﺧرف الﺊﺗرﻏﻆ المرﺾﺞي

برﻇاﻄﺒ الﺎﻌﺸﻐر

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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مصدر غني للبروتين والزنك والفوسفور

الروبيان  ..الجمبري والقريدس والقمرون
صفات الروبيان
وأجسام معظم سمك الروبيان ذات ألوان رمادية،
أو بنية ،أو بيضاء أو قرنفلية ،في حين أن بعضها اآلخر
يكون لونه أحمر أو أصفر أو أخضر ،أو أزرق ،وهناك
أنواع أخرى مثل روبيان النعناع تكون له خطوط،
وبمقدور بعض أنواعه أن يغير لونه حتى يتكيف
مع البيئة المحيطة ،ويشع الضوء من أنواع كثيرة
من الروبيان ،ويبلغ طول أصغر الروبيان أقل من 2.5
سم في حين يبلغ طول الروبيان العمالق في المياه
العذبة حوالي  30سم ،وله مجسات بالطول نفسه
أما الروبيان األكبر حجمًا من ذلك فيعرف أحيانًا
بالقريدس ،وتتغذى معظم الروبيانات الصغيرة

ٌ
سمى أيضًا
نوع من
الروبيان
ِ
أنواع المخلوقات البحرية التي ُتؤكل من قِ بل اإلنسان ،و ُي ّ
ٌ
أنواع
القشرية ،وله
الجمبري ،والقريدس ،والقمرون ،وهو من الحيوانات المائية الالفقارية ِ
كثيرة تصل إلى حوالي ألفي نوع ،و َينتشر الروبيان في جميع مياه العالم؛ حيث ُيناسبه
العيش في المياه المالحة أو العذبة ،واسم الروبيان ُيطلق على األصناف صغيرة الحجم،
أما األصناف الكبيرة منه ُ
فتسمى جمبري ،والموطن األصلي للروبيان هو الكاميرون،
ّ
ولونه بين األزرق واألسود ،وهو من الحيوانات الليلية ،التي ُتمارس نشاطها في الليل،
ٌ
مسالم جدًا ،وال يهاجم األسماك أو األنواع
حيوان
و َتختبئ بين النباتات الكثيفة ،وهو
ٌ
األخرى من القشريات ،وغذاؤه األساسي يتكون من العوالق وبقايا النباتات “ ..رمضانيات”
تكشف أسرار الروبيان وفوائده الغذائية والعالجية ...

غذاء مهمًا
بالبالنكتون ،ويشكل الروبيان بدوره
ً
لألسماك والحيوانات المائية األخرى ،ويقوم بعض
الروبيان بالمساعدة في تنظيف األسماك ،وذلك
بالتغذية بالطفيليات في خياشيم وأفواه وقشور
األسماك.

جسم الروبيان
وينقسم جسم الروبيان إلى جزئين رئيسيين الجزء
الرأسي الصدري والبطن ،ولمعظم الروبيان تسع
عشرة ساقًا مزدوجة ذات مفاصل ،ويوجد في
الجزء الرأسي الصدري اثنان من المجسات المزدوجة
التي تقوم بتحسس الطعام في المياه ويوجد

أنواع الروبيان
وهناك عدة أنوع من الروبيان من بينها أنواع الماء العذب
منها اإلفريقي وموطنه األصلي الكاميرون ولونه
أخصف أزرق إلى أسود ويحتاج لنباتات كثيفة وأماكن
لالختباء ألنه من القشريات الخجولة ونشاطه ليلي
ومسالم تمامًا مع جميع أنواع األسماك والقشريات
ويمكن تربيته في جماعات من نوعه بشرط توافر
مخابئ للجميع ،وهناك النوع الثاني من روبيان المياه
العذبة هو الروبيان اآلسيوي وموطنه سنغافورة وهو
شبيه باإلفريقي وإن كان يتميز بوجود خط أصفر
بطول الظهر ،ويمكن التمييز بين الذكر واألنثى بأن
األرجل األمامية للذكر أضخم من األرجل الخلفية بينما
تكون متماثلة تقريبًا في األنثى ،أما النوع الثالث من
روبيان المياه العذبه هو الروبيان األسترالي وهو يعيش
في أستراليا ويفضل العيش في البرك والمياه العكره
ذات التربة الطينية أو الرملية.

صيد الروبيان
ويستخدم صيادو السمك شبكات على شكل جراب
تسمى المجزفة أو شبكة الصيد المسحوبة لصيد
الروبيان ،وتقوم القوارب بسحب المجازف عبر قاع البحر

أو مصب النهر ويتم تجميد الروبيان الذي تم صيده أو
تعليبه على الفور؛ ألن الروبيان الطازج يتلف بسهولة،
ويأتي ما يقرب من ثلث إنتاج العالم من الروبيان من
قارة آسيا ،والصين في مقدمة الدول المنتجة له ،أما
الدول األخرى التي تنتج الروبيان بكميات كبيرة فهي
يربي
الواليات المتحدة وتايالند وإندونيسيا ،وفي اليابان
ّ
الناس الروبيان أحيانًا في خ ّزانات كبيرة وفي أحواض
مياه.

قيمة غذائية
ويعد الروبيان أكثر المأكوالت شعبية ،حيث أنه
مصدر غني للبروتين مثل التربتوفان والسيلينيوم،
ويعد أيضًا الروبيان مصدر لكثير من المعادن مثل
الفسفور والحديد والنحاس والماغنيسيوم والزنك
كما أنه يحتوي على مقادير ال بأس بها من المانجنيز
والكالسيوم والصوديوم ،إضافة إلى أنه غني أيضًا
بالفيتامينات فهو غني بفيتامين د وب 12والكولين
والنياسين عالوة على تمتع بكميات ال بأس بها من
فيتامين ب 6وهــ وكميات ضئيلة من فيتامين ج
وحامض البانتوثينيك والثيامين والريبوفالفين وحامض
الفوليك ،والسعرات الحرارية بالنسبة للجمبري هي 106
سعرًا حراريًا لكل  100جم من الروبيان.

أيضًا قرنان آخران يقومان مقام الفك وخمسة
مجسات تستخدم في تناول الطعام وخمسة
أخرى تستخدم سيقانا للمشي ،وتوجد في البطن
خمسة أزواج من الزعانف مروحية الشكل تستخدم
في السباحة ويحمل فيها البيض ،كما يوجد أيضًا
زوجان من المجسات تشكالن جزءًا من ذنب الروبيان.

الروبيان والتخسيس
ويعتبر الروبيان عامل أساسي في عملية انقاص
الوزن والتخسيس الحتوائه على كميات قليله من
الدسم والبروتين وعدد قليل من السعرات الحراريه
ونسبة دهون صغيرة تكاد تكون منعدمة مما
يساعد في انقاص الوزن والتخلص من الدهون
الزائدة ،كما اثبتت بعض الدراسات العلمية الحديثة
أن للروبيان تأثير واضح وفعال على تخفيف حدة
اإلكتئاب وتحسين الحالة النفسية وذلك الحتوائه
على أحماض أوميجا 3الدهنية التي تعمل كعالج
للتخلص من مشكلة اإلكتئاب والتوتر ،ويعمل
الروبيان على مد الغدة الدرقية بعنصر النحاس الذي
يعمل على تنشيطها والحفاظ على صحتها.

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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ترجع تسميته إلى الكلمة الالتينية “كريتا”

العصر الطباشيري  ..الدنيا القديمة

العصر الطباشيري أو العصر الكرياتسى
هو عصر من العصور القديمة والبدائية
جدًا حيث بدء هذا العصر بعد إنتهاء
العصر الجوراسى وهذا العصر من حوالى
 65إلى  135مليون سنه ،وقد شهد العصر
الطباشيري الكثير من األحداث والعديد
من التغيرات على كوكب األرض ،ففي
هذا العصر البعيد لم يكن اإلنسان قد
خلق على األرض بعد ،ولكن كانت النباتات
والحيوانات قد خلقت على األرض وبعض
هذه الحيوانات والنباتات انقرضت والبعض
اآلخر ال يزال موجود حتى اآلن ،وعاشت
خالل هذا العصر كائنات حية متنوعة
منها كائنات كبيرة الحجم وضخمة وأخرى
صغيرة الحجم كالثدييات البدائية الضخمة
مثل الديناصورات والكنغر ،وبعض النباتات
الزهرية وأشجار متنوعة كأشجار البلوط
وغيرها من الكائنات الحية “ ..رمضانيات”
تفتح نافذة الزمن القديم وتستكشف
خفايا وأسرار العصور القديمة ...
هيمنة الديناصورات
وهيمنت الديناصورات وسادت على األرض على مدى
يقارب المائة مليون سنة ،عندما كانت األرض عبارة
عن قارة واحدة كبرى تسمى قارة بانجيا ،وعندما
كانت األحياء قليلة ومحدودة ولم يكن هناك وجود
للثديات وال الطيور بعد ،وكما عاشت وسادت األرض
إختفت من مسرح الحياة نهائيًا ولم يتبق لها أي أثر إال
العظام والبقايا المحفوظة في الرسوبيات والطبقات
الصخرية بفعل حدث ضخم كان وراء إنقراضها
الكبير ،وقد وضع العلماء مجموعة من النظريات،
مثل نظرية المذنبات أو كوارث بيئية مثل البراكين أو
كوارث جليدية كما في العصور الجليدية أو لظروف
تغير معدل األكسجين أو تغير نسبة ملوحة البحار
والمحيطات ،وهذه األسباب من المعتقد أن ساهمت
بشكل كبير في تغير مناخ األرض ،ولكن تظل النظرية
األكثر قبو ً
ال وتمتلك أدلة قوية هي نظرية المذنبات.

كريتا أي الطباشير
وجاءت تسمية العصر بهذا اإلسم من كلمة التينية
هي كريتا أي الطباشير ،وحسب التقديرات العلمية
فإ ّنه دام ما يقارب  100مليون سنة ،عاشت فيه
الديناصورت آخر حقبتها حيث انها كانت موجوده
من قبل هذا العصر ولكن بأنواع مختلفة أخذت
بالتحور مع الزمن حيث أن األنواع المعروفة لهذه
الحقبة هي الديناصورات الطائرة ذات الريش -وهي
ديناصورات صغيرة الحجم مقارنة بما كانت علية
قديما ،-ووجد أيضًا حيوان اإلنكلوصور الضخم وهو
من الزواحف العمالقة وكان مقوس الظهر وجسمه
مسلح بحراشيف عظمية .وديناصور اليرانصور
المفترس وكانت أذرعه قصيرة وقوية تساعدة بالسير
على اليابسة وله ذيله لحمي طويل وغليظ ومخالب
قوية وكان له صوت فحيح .وانقرضت كل فصيلة
الديناصورات مع نهاية هذا العصر الكريتاسي بعد
فترة حياة على األرض تقدر من  200 - 100مليون سنة.
وظهر في هذا العصر بداية انتشار ال ّنباتات من التصنيف
الزهري كالبلوط واألشنات .وعاشت فية الكثير من
الحيوانات كالكنغر والتماسيح وبعض الطيور كبط
السورولونسوالنورس ذو األسنان وطيور الهيسبرنيس،
وكذلك بعض الكائنات البحرية كسمكة البكنودونت
الرعاشة وبعض الزواحف البحرية كسلحفاة األركلون

أما من ناحية تكوين
وقناديل البحر وسمك القرشّ .
الكرة األرضية فإن الكثير من البراكين حدثت وضربت
عدة مذنبات مما أدّ ى إلى إنفصال أفريقيا عن
األرض ّ
أمريكا الجنوبية وزادت حركة الطفح البركاني في
جبال األنديز وتوقفت حركة األلتواء في وسط أوروبا.
وتغير المناخ وأصبح قريب من المناخ الحالي منذ
ذلك الوقت بظهور بعض المناطق الرطبة والدافئة
والمناطق الباردة واألقطاب المتجمدة.

حقبة الحياة الوسطى
وبدأ ظهور الديناصورات في حقبة الحياة الوسطى
التي تنقسم إلى العصر الترياسي والعصر الجوراسي
والعصر الطباشيري ،وعندما ظهرت في العصر
الترياسي كان حجمهًا صغيرًا ويبلغ من متر إلى
ثالثة متر طو ً
ال ،واستمر حجمها في الزيادة خالل
العصر الجوراسي ،وهو العصر الذهبي للديناصورات،
حتى وصل إلى سبعة أمتار طو ً
ال مع جسم ضخم
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الحجم وذات بنية صغيرة نسبيًا ،في الغالب كانت
بطول حوالي من ثالثة إلى أربعة أمتار ونصف ،ومنهم
من كان من آكالت اللحوم ومنهم آكالت للنبات،
وظهر الحيوان الثنائي األقدام الرشيق والسريع جدا،
وتوزعت بين القارات.

تشكيل القارات

الترياسي ،لكن كان هناك العديد من البرمائيات
وبعض الزواحف .وأثناء بدايات وأوائل العصر كان
المرجان وبعض األشكال البحرية قد تعافت من
إنقراض العصر البرمي وسيطرت النباتات ذات البذور
على األرض؛ وإزدهرت الصنوبريات في نصف الكرة
الشمالي ،والسراخس إزدهرت في النصف الجنوبي.

يشبة جسم الفيلة وقوائم تطال بها فروع األشجار
العمالقة وذيل هائل ،وجابت أنواع من الديناصورات
في أعماق البحار والمحيطات وسادت فيها أيضًا،
وظهرت أنواع من الديناصورات الغريبة التي لها
مناقير مثل الطيور ولها أجنحة مثل أجنحة الخفاش
وسيطرت على السماء ،وهكذا سادت الديناصورات
على اليابسة وفي الماء وفي السماء ،ورغم أن
معظم أنواع الديناصورات رغم ضخامة أحجامها
كانت من آكالت العشب ،والقليل منها كان آكل
للحوم.

العصر الترياسي
وفي بداية العصر الترياسي قبل  248مليون سنة
تقريبا ،كان هناك إنقراض كبير ،وقد كان هذا اإلنقراض
هو األكبر ،حوالي  %95من كل الفصائل وحوالي %60
من األنواع قد تعرضت للموت من ضمنها العديد
من الحياة البحرية وكان إنقراض العصر البرمي
نتيجة عصر جليدي وإنفجارات بركانية أو تناقص في
المناطق القارية أثناء فترة تشكيل قارة بانجيا هذا
اإلنقراض الهائل وإعادة تنظيم القارة فتحا الطريق
أمام إرتقاء الديناصورات والثدييات في العصر التي
تلتها ولم يكن هناك ديناصورات في بداية العصر

وخالل أواخر العصر الترياسي قبل  220مليون سنة
ظهرت الثدييات الحقيقية األولى ،ويعتقد بعض
العلماء بأن الثدييات تطورت من مجموعة الزواحف
شبه اللبونة المنقرضة هذه الثدييات البدائية التي
كانت صغيرة جدًا ويعتقد بأنهم كانت ليلية.
ظهرت السالحف والضفادع والسمندرات والسحالي
واألفاعي ،وبدأت الحشرات بالمرور بالتحول الكامل من
اليرقة خالل الشرنقة إلى البلوغ ،وفي البحار ظهرت
الزواحف البحرية السراخس ذات البذور والسراخس
المبكرة التي بدون بذور سيطروا على األرض ،ذو أوراق
قاسية تشبه أوراق النخل وجذع خشبي ظهرت في
أواخر العصر الكربوني ،وكانت وفيرة خالل العصر
الترياسي ،في قارة لورسيا سيطرت الصنوبريات
والنباتات والسراخس والنباتات االخرى ذوات البذور.

نهاية العصر الترياسي
وانتهى العصر الترياسي بإنقراض جماعي مصحوب
بإنفجارات بركانية ضخمة قبل حوالي  208إلى
 213مليون سنة ،بدأت القارة العمالقة بالتفكك
وإنقرض حوالي  %35من الفصائل الحيوانية من
ضمنهم البرمائيات وكل الزواحف البحرية تقريبًا.
أكثر الزواحف التي سيطرت خالل العصر البرمي
وأوائل العصر الترياسي انقرضت ماعدا الثدييات،
كما أن أغلب الديناصورات البدائية إنقرضت أيضًا،
ولكن الديناصورات األكثر تكيفا تطورت خالل العصر
الجوراسي.

حياة العصر الترياسي
وفي الفترة الوسطى من العصر الترياسي تطورت
الديناصورات ،وكانت الديناصورات األولى صغيرة

ويعتقد علماء األرض أن القارات عندما تكونت كانت
جزءًا واحدًا أطلق عليها القارة العظيمة بانجيا،
وأحيطت بمحيط عظيم سمي بانثاالسا وقبل
حوالي  200مليون سنة بدأت قارة بانجيا باالنقسام،
حيث انقسمت إلى كتلتين قاريتين هما جوندوانا
ولوراسيا ،تلى بعد ذلك انقسام قارة جوندوانا إلى
أجزاء مشكلة كال من قارة إفريقيا وقارة القطب
الجنوبي وأستراليا وأمريكا الجنوبية وشبه القارة
الهندية ،وانقسمت قارة لوراسيا إلى أجزاء ضمت
أوراسيا وأمريكا الشمالية ،ونتيجة لهذا االنفصال
وزحف الصفائح القارية عن بعضها نشأ عن ذلك
تكوين قشرة محيطية جديدة بين تلك الصفائح.

تشكل سطح األرض
ويعتقد معظم علماء الجيولوجيا أن العوامل التي
شكلت سطح األرض حاليًا قد سبق أن عملت بنفس
الطريقة عبر تاريخ األرض ،كما يعتقدون أن القوانين
األساسية في الكيمياء والفيزياء واألحياء تعمل حاليًا
كما عملت في السابق ،ويطلق على هذه الفكرة
قانون التناسق وأحيانًا تعرف بطريقة الحاضر مفتاح
الماضي ويتمثل قانون التناسق في مشاهدات
عالمات النيم (التموجات) المتشكلة في الرمل
على شاطئ أو في نهر أو على قاع بحيرة ،ويتشكل
النيم نتيجة للتحرك الطولي للرمل بوساطة انسياب
تيارات الماء ،فإذا وجدت عالمات النيم على سطح
من الصخر فإن الجيولوجيين يعتقدون أن الصخر
كان يوما ما رم ً
ال تحرك بوساطة تيارات الماء ،كما
يستطيعون معرفة الطريقة التي انساب بها التيار
في شكل النيم في الصخر.

األحافير
وهي بقايا أو أثار نبات أو حيوان عاش ومات في
العصور الجيولوجية الماضية ،وحفظت هذه البقايا
بين طبقات الصخور الرسوبية ولها تركيب عضوي
محدد وتدل على طبيعة الكائن الذي خلفها ،كما
أنها تعطي دالئل على التغيرات التي طرأت على األرض
وتحتوي العديد من الصخور على أحافير تكشف
تاريخ الحياة على األرض ،وقد تكون األحفورة جسمًا
حيوانيًا أو قطعة من العظم ،أو قد تكون طبعة
نبات أو حيوان عملت في الصخر عندما كان الصخر
راسبًا هشًا ،وتعرف دراسة األحافير وتساعد األحافير
في حساب أعمار طبقات الصخور والزمن الذي
عاشت فيه الحيوانات والنباتات ،وقد وجدت األحافير
ذات الحياة األبسط في أقدم الطبقات الصخرية ،كما
تحتوي الطبقات األحدث على أحافير نباتية وحيوانية
تشبه إلى حد كبير تلك الموجودة حاليًا.
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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  12ذو الحجة  1371السنة الثانية

الحركة التجارية في البحرين

في األشهر القليلة الماضية غمرت األسواق
العالمية والمحلية موجة نزول في أسعار
كثير من المنتجات الضرورية كالسكر والشاي
ومختلف أنواع األقمشة وأنواع مختلفة من
الورق مما أدى إلى حدوث ركود ظاهر في حركة
البيع والشراء  ..وإذا كان الضرر من جراء هبوط
األسعار قد شمل أسواق اإلنتاج واالستهالك معًا
فإن العبء الفادح قد وقع فع ً
ال على كواهل
المناطق المتأخرة اقتصاديًا في ميدان اإلنتاج.
فتضرر بذلك كثير من المستوردين في الشرق
والبالد العربية على الخصوص.
والبحرين نظرًا لكونها مركزًا مهمًا من مراكز
االستيراد في الخليج قد تضررت بدورها من
حركة النزول هذه التي نجمت عنها كثير من
الخسائر بالنسبة للمستوردين في هذا القطر
كالنزول الفاحش الذي تعرضت له أسعار السكر
والزيوت النباتية والمنتوجات القطنية وغيرها.
على أننا نحن إزاء تحليل عوامل موجة التدهور
هذه والتي قد بدأت تنجاب في اآلونة األخيرة
– ال يفوتنا أن نشير إلى أن وضع البحرين من
الناحية االقتصادية بالذات لم يعرف االستقرار
فقد كان دائمًا عرضة للتذبذب واالضطراب
منذ انتهاء الحرب العالمية األخيرة فلم يقدر
له أن يشهد ذلك التوازن في حركة التعامل
الذي تمتاز به عادة أسواق كثير من بلدان العالم
التي تهتم بشؤونها االقتصادية وتوليها ما
تستحقه من اهتمام وعناية .كوضع القوانين
التجارية وتنظيم حركة االستيراد والتصدير
على أساس ثابت وتأسيس الصناعات المحلية
وتشجيعها وحمايتها من المنافسة الخارجية
ودراسة شؤون التجار ومشاكلهم ومحاولة
حلها بالتضافر مع الهيئات المحلية على أساس
ال يجعل التاجر المحلي عرضة للتقلبات التي
تزعزع من كيانه وتجعله ضحية لقوانين العرض
والطلب واستغالل المصدرين األجانب.

بالتعاون مع إدارة المكتبة الوطنية بمركز عيسى الثقافي

األسعار كذلك كف الواليات المتحدة عن خزن تلك
المواد وتقليل مشترياتها من األسواق العالمية
بعد أن أخرجت بعض المواد األساسية من قائمة
المواد الحربية التي كانت تسعى في السابق
لتخزينها .كل هذه العوامل أدت إلى زيادة عرض
هذه المنتوجات في األسواق العالمية وبالتالي
نزول أسعارها.

على أن الوضع والحمد هلل قد تحسن اآلن تحسنًا
ملموسًا ولقد تبين كذلك أن حركة الهبوط األخيرة
لم تكن أزمة من األزمات الدورية العالمية – كما كان
يظن – وإنما نشأت نتيجة لظروف مؤقتة أهمها:
• هبوط األسعار في األسواق العالمية بسبب ركود
الحرب الكورية وزوال الخوف من نشوب حرب
جديدة وبسبب زيادة اإلنتاج خاصة من قبل أمريكا
وتوسع تجارة اليابان وألمانيا .ومما سبب هبوط

• زيادة كمية البضائع المعروضة عن مقدار الطلب
الموجود وذلك بسبب كثرة االستيراد من جهة
وعدم وجود الكفاءة المالية الالزمة عند كثير
من المستوردين الذين يضطرهم الضيق المالي
إلى عرض بضائعهم حال وصولها رصيف الميناء
األمر الذي يؤدي إلى زيادة الكميات المعروضة في
السوق دفعة واحدة ونزول األسعار.
• أما سبب ركود حركة البيع والشراء وخصوصًا
بالنسبة لباعة القطاعي فمرجعه إلى ضعف
القوة الشرائية عند المستهلكين الذين هم من
غالبية العمال والفالحين وغيرهم من ذوي الدخل
اليومي المحدود .خصوصًا إذا ما تضافر إلى ذلك
القلة الفاحشة لمستوى األجور بالنسبة لغالء مواد
المعيشة كما هي الحال عندنا.
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الخاصة فقط .ولعل أسوأ ما تلجأ إليه أمثال هذه
المصارف ضغطها على المستوردين لتسديد مبلغ
االعتمادات حال وصول الشحنات ودون مراعاة
للوضع االقتصادي الذي تجتازه البالد مما يضطر
التاجر لعرض بضاعته في السوق حال وصولها
الرصيف وازدياد تدهور األسعار من جراء تكاثر
العروض كلها مرة واحدة .كل ذلك خوفا مما قد
تسلكه هذه المصارف من حجز البضاعة وبيعها
عند تأخير تسديد مبلغ االعتماد.
ونحن نرى أن خير الطرق لصيانة مستوى األسعار
وحماية المستوردين الذين يمثلون جانبًا حيويًا في
كيان األمة العام ورفع مستوى القوة الشرائية بين
طبقات الشعب الفقير هو أن تلجأ الدوائر المسؤولة
التي يهمها األمر إلى اإلجراءات التالية:
• إعادة تنظيم الغرفة التجارية بحيث يتم فيها
تمثيل مصالح كافة طبقات التجار وأصحاب
المهن وأن يوضع لها قانون خاص مستمد
هذا ومن الجدير بالمالحظة أن النزول في األسعار
لم يشمل مطلقًا تلك المواد التي تتصل بالصناعات
الحربية كالمنتوجات الحديدية والفوالذية فال زالت
أسعار هذه المواد في مستواها العالي .أما في
البحرين فقد قلل من حدة األزمة اعتماد التجار على
التصدير وسنوح الفرص أمام المستوردين إلعادة
إرسال بضائعهم إلى مناطق أخرى من الخليج األمر
الذي تدين له التجارة في البحرين بكل ما تتصف به
في الظاهر من اطراد وتقدم.

من القوانين الدولية المتعارف عليها .وأن يكون
تحت تصرفها لجنة استشارية ذات اختصاص في
قوانين التجارة العامة كي يمكنها رعاية مصالح
التجارة في البالد من عبث الشركات المستغلة
وأنظمتها االحتكارية.
• الضغط على المصارف لتسهيل جميع أنواع
االئتمان مثل قبول رهن أوراق الشحن (الستميات)
وتنزيل نسب أسعار القطع وبذلك ال يصبح
المستورد مضطرًا –خصوصًا أثناء تدهور األسعار–

بعد هذه النظرة العامة تجدر بنا اإلشارة إلى أهم
الطرق التي يلجأ إليها عادة للتخفيف من حدة
األزمات ومحاولة حصر الضرر في أقل عدد ممكن.
وأول ما نالحظه أن غرف التجارة والمؤسسات األخرى
يجب أن تلعب دورًا هامًا في مثل هذه الحاالت
والظروف الطارئة .وذلك برفع التقارير الشاملة عن
حالة السوق وحث الدوائر الرسمية لمعالجة الموقف
بكل ما يتطلبه من عمل إيجابي .هذا ما يجري في
كافة أنحاء العالم.
ولكننا في البحرين لم نسمع إلى اآلن بأن الغرفة
التجارية قد حاولت يومًا ما أن تفكر في القيام بعمل
إيجابي لخدمة المصالح التجارية في هذا البلد .وهي
الغاية التي من أجلها تؤسس غرف التجارة في أقطار
العالم .وها نحن اليوم نرى مصالح التاجر الوطني تهدر
وحقوقه تضيع على أيدي الشركات المستغلة بينما ال
تزال تغط غرفة التجارة في سباتها العميق الذي آلفته
منذ أن تم تأسيسها وال ندري بالضبط متى سيقدر لها
أن تفيق منه .على أن لومنا لغرفة التجارة ال يمنعنا من
الفات نظر المسؤولين إلى أن الوضع قد تطور كثيرًا عن
ذي قبل وأن ما تحتله التجارة في هذا البلد من مركز
حيوي يتطلب تأسيس دائرة خاصة لالقتصاد الوطني

لعرض بضاعته حال وصولها .ولعل األحسن من
ذلك هو تأسيس بنك وطني يتولى مهمة تنظيم
التجارة وحركة االستيراد .وتسهيل القروض
واالعتمادات بنسب زهيدة.
• تنفيذ المشاريع العمرانية وتحقيق اإلصالحات
العامة ووضع نظام ثابت للعمل يكفل للعمال
أجورًا معقولة تتناسب مع تكاليف المعيشة
وبذلك يمكن رفع مستوى العمال الذين يمثلون
الجزء األكبر من القوة الشرائية في التجارة
الداخلية كما يجب أن يشمل مثل هذا التعديل
يمكن للهيئات التجارية مراجعتها واالتفاق معها
على دراسة مختلف الشؤون التي تهم المستوردين
وتؤثر على مصلحة التاجر الوطني عمومًا.

رواتب الموظفين المواطنين بما يتناسب والوضع
االقتصادي القائم.
• هذا فيما يتعلق باالستيراد وحركة األسعار على

وفي كافة البلدان تلزم المصارف التجارية (البنوك)

أن هناك نواحي كثيرة تنتظر دورها من اهتمام

بأداء واجبها ومراعاة مصلحة عمالئها وخصوصًا

الهيئات المحلية والدوائر المسؤولة ومن بينها

حينما تجتاز البالد دورًا من أدوار األزمات االقتصادية.

مسألة النهوض بالمستوى الزراعي والصناعي

ذلك ألن المصارف التجارية تقوم بدور مهم في

ومعالجة مشاكل الضمانات وإجارات الدكاكين

التأثير على حركات السوق بقدر ما تهمها مصلحة

وغيرها من المسائل التي تؤثر تأثيرًا مباشرًا

عمالئها التجارية .وأنه من المؤسف حقًا أن نقول

على التجارة الداخلية وبالتالي في كيان األمة

إن مصارفنا في البحرين ال تنظر إال إلى مصلحتها

االقتصادي العام.
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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...

 26مايو سنة  1956الموافق  3شوال 1375
عيسى بن سلمان آل خليفة رئيس بلدية المنامة
صناديق الثلج لتخزين األسماك
نخبر السماكين أنه بناء على قرار المجلس البلدي في جلسته المنعقدة بتاريخ  24مايو سنة 1959
ممنوع منعا باتا استعمال صناديق الثلج العادية الموجودة اآلن في سوق السمك لحفظ األسماك
فيها ،واذا اضطر سماك لتخزين سمكة من يوم آلخر ينبغي له حفظه في احدى البرادات القريبة.
وفي حالة إخراج كمية من السمك من البراد قصد البيع أو نحوه ال يجوز ترجيعها إليه ألن تعريض
السمك المثلج للهواء يفسده .وبناء عليه يجب على جميع السماكين رفع صناديقهم من سوق
السمك حال االطالع على هذا اإلعالن .وكل من يخالف ما جاء في هذا اإلعالن سيعرض نفسه
للمحاكمة – يعلم.
 4جمادي الثاني سنة  1353محمد بن عيسى آل خليفة رئيس البلدية
نعلن إلى العموم بما أن البلدية من شئونها المحافظة على راحة األهالي وصحتهم فنظرا لما
أن هناك كثيرًا من صانعي الخبز وغيرهم يفتحون محالت مصانعهم قبل أن يأخذوا إرشادات
البلدية في اتخاذهم االحتياطات الالزمة لمكافحة ما ينتج من مزج المضر في صحة العموم.
قد قرر المجلس البلدي المنعقد في  2ج  2سنة  1353بعدم تجويز فتح المحالت المذكورة أدناه
إال بعد أخذ باس من البلدية مقابل روبيتين سنويا وأن يكن مسطرة فيه األنظمة المطلوبة من
صاحب كل مصنع وهم:
• صانعو الخبز سواء بداخل السوق أو خارجه.
• صانعو الكماج سواء بداخل السوق أو خارجه.
• صانعو الكيك سواء بداخل السوق أو خارجه.
• أصحاب المطاعم سواء بداخل السوق أو خارجه.
• أصحاب القهاوي سواء بداخل السوق أو خارجه.
وعليه من تاريخه لمدة سبعة أيام يلزم على كل من هؤالء تسجيل أسمائهم في إدارة البلدية
مع أخذ اإلجازات ،وفي نهاية المدة البلدية سوف تفتش فعال على كل المحالت ،وكل من لم
تكن بيده رخصة التجويز ستبند محله بواسطة البوليس مع رفع األمر إلى المحكمة يكن معلومًا.
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فرقة ال�شرطة املو�سيقية يف مطار البحرين يف اخلم�سينيات

�صاحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان �آل خليفة لدى زيارته
�إىل املنطقة ال�صناعية يف ميناء �سلمان عام 1965م

ق�صر ال�شيخ حمد بالق�ضيبية يف الأربعينيات

�سوق املقا�صي�ص باملنامة على مقربة من بلدية املنامة يف ال�ستينيات
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�ساب عذاري يف ال�ستينيات

عني الدوبية يف ال�ستينيات

دوار �أمام منزل امل�ست�شار “حالي ًا ال�سفارة الربيطانية” يف ر�أ�س رمان باملنامة يف �آواخر الأربعينيات

�سفينة �صيد على �إحدى �سواحل املحرق يف ال�ستينيات

جامع الفا�ضل يف �أواخر الثالثينيات
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اﻟــﻜﻞ راﺑﺢ

ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﺮﻛﺔ  ..اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺠﻮاﺋﺰ

*  3,999دب

*  5,499دب

*  6,999دب

ﻣﺒﺎرك ﻋﻠﻴﻜﻢ اﻟﺸﻬﺮ
ﺗﻘﺪم ﺷﺮﻛﺔ زﻳﺎﻧﻲ ﻟﻠﺴﻴﺎرات أﻗﻮى اﻟﻌﺮوض ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن اﻟﻤﺒﺎرك
اﺳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺄﻓﻀﻞ اﺳﻌﺎر و اﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﻔﻮز ﺑﺈﺣﺪى اﻟﺠﻮاﺋﺰ اﻟﻘﻴﻤﺔ

• ﺗﺬﻛﺮة ﺳــﻔﺮ ﻟﺸﺨﺼﻴﻦ*
• و اﻟﻤﺰﻳــﺪ ﻣﻦ اﻟﺠﻮاﺋﺰ

•  1000د.ب
• اﻳﻔﻮن 7

ﺗﻄﺒﻖ اﻟﺸﺮوط واﺣﻜﺎم
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