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ت�صــدر	عن		وكالــة	اأبــرا�س

�ضـور املجالـ�س الرم�ضانيــة

”رمضانيات“ 
تــروي ذكريـات  

من اأيـام زمـان

اأهله”،	وتعد	 “بيت	ال	متر	فيه،	جياع	 قال	ر�صول	اهلل	�صلى	اهلل	عليه	و�صلم	

ميكن	 العالية	 الغذائية	 قيمته	 عن	 ف�صاًل	 املذاق	 طيب	 �صهي	 غذاء	 التمور	

تناوله	باأكرث	من	طريقة،		كما	انه	لي�س	غريباً	اأن	يو�صف	التمر	باأنه	منجم	

واملاغني�صيوم	 والكال�صيوم	 كالفو�صفور	 معادن	 من	 مايحتويه	 لكرثة	 غذائي	

التمر	 يحتوي	 كما	 والكلور.	 والكربيت	 والبوتا�صيوم	 وال�صوديوم	 واحلديد	

العامة	 بني	 �صاع	 لذا	 الرتكيب،	 ب�صيطة	 �صهلة	 و�صكريات	 فيتامينات	 على	

اأهل	 اأفاد	منها	 قولهم	التمر	م�صامري	الركب،	وتعترب	النخلة	�صجرة	كرمية	

منطقة	�صبه	اجلزيرة	العربية	وغريها	من	بقاع	العامل	ثمراً	و�صعفا	وخ�صبا.	

ويرجع	اأ�صل	النخيل	اإىل	منطقة	البحرين	و�صبه	اجلزيرة،	كما	كان	ُيزرع	على	

�صواطىء	نهري	دجلة	والفرات	منذ	حوايل	اأربعة	اآالف	�صنة	...

اأ�ضل النخيل يرجع اإىل البحرين وا�ضتهرت ببلد املليون نخلة

التمر .. افطار �ضائم ومنجم من الفوائد ال�ضحية 

4218 �ضخ�س اأ�ضهروا اإ�ضالمهم منذ تاأ�ضي�ضه 

مركز اكت�ضف الإ�ضالم .. هداية رجل خري من الدنيا وما فيها 
النعم”،		 واحد	خري	لك	من	حمر	 “لئن	يهدي	اهلل	بك	رجل	 و�صلم	 الر�صول	�صلى	اهلل	عليه	 قال	

هكذا	ا�صار	الينا	الر�صول	الكرمي	اإىل	اأهمية	الهداية	اإىل	اال�صالم	وف�صل	القائمني	عليها،	ومن	هذا	

املنطلق	ياأتى	مركز	اكت�صف	اال�صالم	بالبحرين	الذى	ياأخد	على	عاتقه	الكثري	من	امل�صوؤوليات	اجلثام،	

وعلى	راأ�صها	تعريف	اجلاليات	االأجنبية	املقيمة	بالبحرين	ومنطقة	اخلليج	بتعاليم	االإ�صالم،	ورغم	

اإال	انه	حتول	 1987	يف	مكان	ب�صيط	بالعا�صمة	املنامة	وبو�صائل	حمدودة،	 ان	املركز	بداأ	عمله	عام	

اإىل	اأحد	املنارات	اال�صالمية	ال�صخمة	لي�س	داخل	البحرين	فح�صب	ولكن	فى	جميع	اقطار	العامل	

	4218 العام	اجلاري	 القائمني	عليه	حتى	بداية	 اهتدوا	بني	يدى	 اال�صالمى	حتى	و�صل	عدد	من	

مهتد..	“رمضانيات”	تفتح	�صفحات	من	نور	الهداية	على	طريق	اكت�صف	اال�صالم....
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اللغة	العربية	 وهي	جلنة	خمت�شة	بالتن�شيق	واإدارة		م�شروع	تعليم	

الإ�شالم	 اكت�شف	 مركز	 من	 �شهادات	 ومنحهم	 بها	 الناطقني	 لغري	

اإىل	 اإ�شافة	 املركز،	 ومقرها	 اإليها	 و�شلوا	 التي	 للم�شتويات	 طبقًا	

جلنة	التن�شيق	اخلارجي	وتنظيم	املحا�شرات،	والتي	تقوم	بالإعداد	

الدوليني		 املحا�شرين	 وا�شت�شافة	 العاملية	 املوؤمترات	 والتن�شيق	

وور�س	العمل	التي	تنظم	من	اأجل	تدريب	وتطوير	الدعاة.

جلنة خا�سة ال�ستقبال زوار الفورموال

بتكوين	جلنة	خا�شة	 ال�شالم	 اكت�شف	 بداأ	مركز	 	2003 عام	 وفى	

مل�شروع	�شباقات	الفورمول1-،	وهى	جلنة	معنية	بالإعداد	ل�شتقبال	

الزوار	الأجانب	خالل	فعاليات	ال�شباق،	حيث	حقق	املركز	جناحا	

كبريا،	وا�شتمر	العمل	منذ	ذلك	احلني	وحتى	الآن،	وقد	و�شل	عدد	

داعية،	 	300 نحو	 امل�شروع	 هذا	 يف	 امل�شاركني	 واملتطوعني	 الدعاة	

وكان	اأغلبهم	من	املتطوعني	ومن	اجلن�شني،	وهدف	املركز	من	هذا	

امل�شروع	تو�شيح	ال�شورة	ال�شحيحة	لالإ�شالم	من	خالل	ا�شتقبال	

وبع�س	 الرتاثية	 الهدايا	 وتقدمي	 بهم	 والرتحيب	 الأجانب	 الزوار	

املطبوعات	التعريفية	عن	الإ�شالم،	وكان	دعاتنا	يتواجدون	يف	اأربعة	

مواقع	باملطار،	وموقع	حلبة	�شباق	ال�شيارات،	وموقع	باب	البحرين،	

وموقع	مركز	الفاحت	الإ�شالمي.

اأن�سطة وفعاليات متعددة 

ول	تتوقف	م�شاريع	واأن�شط	املركز	عند	هذا	احلد،	اذ	يقوم	املركز	

بالكثري	من	امل�شاريع	الخرى	كتنظيم	املوؤمترات	مب�شاركة	املوؤ�ش�شات	

املتخ�ش�شة	يف	التعريف	بالإ�شالم	على	امل�شتويني	الإقليمي	والعاملي،	

لدى	 واجلودة	 الأداء	 بتطوير	 املعنية	 العمل	 ور�س	 اإىل	 بالإ�شافة	

العاملني	يف	احلقل	الدعوي	املتخ�ش�س	بدعوة	غري	امل�شلمني،	كما	

انطالقا	من	 بها	 الناطقني	 لغري	 العربية	 اللغة	 بتعليم	 املركز	 يقوم	

اأنها	هي	البوابة	الرئي�شية	لفهم	الثقافة	واحل�شارة	الإ�شالمية.

الرد على احلمالت ال�سر�سة �سد امل�سلمني 

ال�شعوبات	 من	 الكثري	 عمله	 طيلة	 ال�شالم	 اكت�شف	 مركز	 و�شهد	

واملحن،	لعل	من	اهمها	احداث	11	�شبتمرب،	حيث	وقع	على	كاهل	

واملنظمة	 ال�شر�شة	 احلمالت	 عقب	 امل�شوؤوليات	 من	 الكثري	 املركز	

ت�شافر	 تن�شيق	 اىل	 املركز	 دفع	 مما	 وامل�شلمني؛	 الإ�شالم	 على	

من	 كان	 وجديدة	 مبتكرة	 دعوية	 واأ�شاليب	 اأفكار	 لإيجاد	 اجلهود	

اأهمها:	اإنتاج	برامج	اإعالمية	دعوية	وبثها	على	قناة	دي�شكفر	اإ�شالم	

واإقامة	موؤمتر	عن	 الإ�شالم،	 ب�شماحة	 للتعريف	 ال�شاعة	 على	مدار	

حوار	احل�شارات	عام	2002	مب�شاركة	اأكادمييني	ومفكرين	بارزين	

وبيان	 الأخرى،	 احل�شارات	 مع	 اجل�شور	 مد	 بهدف	 الغرب	 من	

املوؤ�ش�شات	 مع	 التعاون	 اأوا�شر	 وزيادة	 ال�شحيحة،	 الإ�شالم	 �شورة	

واجلمعيات	واملراكز	العاملة	يف	جمال	التعريف	بالإ�شالم،	كما	نظم	

مركز	اكت�شف	الإ�شالم	موؤمترا	حول	العمل	الدعوي	�شاركت	فيه	52	

جهة	متخ�ش�شة	يف	جمال	التعريف	بالإ�شالم	من	22	دولة.

خطاب ب�سيط ومقنع

ويرتكز	خطاب	املركز	فى	كونه	خطاب	دعوي	ب�شيط	ومقنع	يف	نف�س	

ديننا	احلنيف	من	 بقيم	 التعريف	 الأول:	 وهو	ذو	جانبني:	 الوقت،	

الرتحيب،	 خالل	 ومن	 لالإ�شالم،	 احلقيقة	 ال�شورة	 اإبراز	 خالل	

وطريقة	التعامل	مع	ال�شائحني	والزوار.	والثاين:	الرد	على	ال�شبهات	

حولها	 ال�شيوف	 ي�شتف�شر	 والتي	 وامل�شلمني،	 الإ�شالم	 حول	 املثارة	

غالبا،	ويركز	“اكت�شف	ال�شالم”	من	اأجل	احل�شول	على	الأهداف	

املطلوبة	على	اأهمية	اأن	يقوم	دعاته	باتباع	هدي	احلبيب	�شلى	اهلل	

املركز	 ولدى	 احل�شنة،	 واملوعظة	 باحلكمة	 الدعوة	 يف	 و�شلم	 عليه	

دورات	وور�س	عمل	يعقدها	ب�شورة	دورية	من	اأجل	تطوير	الدعاة	

واملتطوعني	والعاملني،	وحتقيق	اأف�شل	اأداء	متميز	يف	جمال	عملنا.

جلان ال يتوقف عملها 

ويقوم	املركز	بعمله	فى	طريق	الهداية	من	خالل	عدد	من	اللجان	

الهامة	والرئي�شية	من	اأبرزها	جلنة	املوارد	املالية	والعالقات	العامة	

والتوا�شل	مع	 للمركز،	 العام	 التمويل	 اإىل	ايجاد	 والإعالم	وتهدف	

وا�شتقبال	 ومرا�شالتهم	 واملتربعني	 والدعاة	 العامة	 ال�شخ�شيات	

زوار	املركز	من	جميع	دول	العامل،	كذلك	هناك	اللجنة	الدعوية،	اذ		

ي�شم	املركز	14	جلنة	دعوية	ت�شتمل	80	داعية		بالغات	واللهجات	

اجلاليات	 اأو�شاط	 جميع	 يف	 بارز	 دعوي	 بدور	 وتقوم	 املختلفة،	

زيارة	 جلنة	 	 هناك	 ان	 كما	 البحرين،	 مبملكة	 املقيمة	 الأجنبية	

املر�شى	 من	 العديد	 بزيارة	 اللجنة	 وتقوم	 وال�شجون	 امل�شت�شفيات	

الأمر	 	 معنوياً	 وم�شاندتهم	 الهديا	 وتقدمي	 اأ�شبوعيًا	 وامل�شجونني	

الذي	يرتك	اأثرًا	طيبًا	لديهم	ويجعلهم	يتعرفوا	على	�شورة	الإ�شالم	

هناك	 كذلك	 �شدره	لالإ�شالم،	 اهلل	 ي�شرح	 من	 ومنهم	 احلقيقية	

اللجنة	الن�شائية	و	تعترب	اللجنة	الن�شائية	مبركز	اكت�شف	الإ�شالم	

من	 اجلاليات	 دعوة	 ن�شبة	 متثل	 حيث	 	، الدعوية	 اللجان	 اأهم	 من	

داعية	 	30 عن	 يزيد	 ما	 بها	 اللجنة		 باأن	 علمَا	 	، الأغلبية	 الن�شاء	

من	خملف	اجلاليات	،	وكذلك	ت�شرف	على	6	جلان	دعوية	ن�شائية	

والباك�شتناية	 والهندية	 واملليبارية	 وال�شرييالنكية	 الفلبينية	 منها	

والأثيوبية،	عالوة	على	جلنة	تعليم	اللغة	العربية	لغري	الناطقني	بها،	

يهدف اإىل تعريف اجلاليات الأجنبية بالبحرين ومنطقة اخلليج بتعاليم الإ�ضالم

 مركز اكت�ضف ال�ضالم.. نور الهداية 

يبداأ باحلكمة واملوعظة احل�ضنة

خطوة على طريق الهداية 

اخلليج	 ومنطقة	 بالبحرين	 املقيمة	 الأجنبية	 اجلاليات	 تعريف	

بتعاليم	الإ�شالم	ميثل	الهدف	الرئي�شي	ملركز	“اكت�شف	الإ�شالم”،	

تاأ�شي�س	 ومنذ	 1987م،	 عام	 يف	 تاأ�ش�شت	 بحرينية	 موؤ�ش�شة	 وهو	

املركز	وهو	ي�شعى	يف	جمال	تطوير	الأدوات	والو�شائل	امل�شتخدمة	

يف	تفعيل	ن�شاطاته،	وعر�س	خطابه	الدعوي	الذي	يعترب	القائمون	

ويحاول	 وو�شوحه،	 ب�شاطته	 يف	 تكمن	 فعاليته	 اأن	 املركز	 على	

جمال	 يف	 والع�شرنة	 احلداثة	 بني	 اجلمع	 املركز	 على	 القائمون	

والتعاليم	 الأفكار	 عر�س	 جمال	 يف	 والأ�شالة	 والو�شائل	 الآليات	

الإ�شالمية،	وعدم	البتعاد	عن	جوهر	تلك	التعاليم.

18 األف زائر من جميع اجلن�سيات

دعاة	 ي�شتقبل	 املثال	 �شبيل	 فعلى	 كبريا؛	 اإقبال	 املركز	 وي�شهد	

الإ�شالمي	 الفاحت	 اأحمد	 ومركز	 مب�شجد	 “اكت�شف	الإ�شالم”	
وبعد	 �شنويا،	 اجلن�شيات	 جميع	 من	 زائر	 األف	 	18 على	 يزيد	 ما	

ع�شرين	عاما	على	تاأ�شي�شه	بلغ	من	اأ�شهروا	اإ�شالمهم	نحو	4218	

	2007 �شخ�س	�شكلت	الن�شاء	الن�شبة	الأكرب	منهم،	وخالل	عام	

بلغ	عدد	معتنقي	الإ�شالم	366	مهتديا	ومهتدية	بواقع	مهتد	جديد	

كل	يوم،	وهو	رقم	ميثل	فخرا	ون�شرا	لال�شالم	و�شرفا	للقائمني	

من	 جمموعة	 يد	 على	 	1986 عام	 العمل	 بداأ	 الذى	 املركز	 على	

بعدما	 وذلك	 امل�شلمني،	 لغري	 الإ�شالم	 بتعريف	 واملهتمني	 الدعاة	

التوا�شل	 ويعودون	دون	 امل�شلمني	يجيئون	 اأن	كثريا	من	غري	 راأوا	

معهم	اأو	تبليغهم	بدين	اهلل	تعاىل،	ويف	العام	التايل	مت	افتتاح	دار	

بداأ	 وقد	 الإ�شالم”،	 “اكت�شف	 مبركز	 ت�شميته	 مت	 اأن	 اإىل	 الأرقم	

بو�شائل	حمدودة	مثل:	 املنامة	 بالعا�شمة	 ب�شيط	 العمل	يف	مكان	

توزيع	الكتيبات	واملطويات	التعريفية	باللغات	املختلفة،	واللقاءات	

ثم	 بالإ�شالم،	 املهتمني	 اأ�شئلة	 للرد	على	 الهاتف	 الدعوية،	وخط	

باملركز	ع�شر	 �شيئا	ف�شيئا	حتى	�شار	 وتزايدت	 الأن�شطة	 تطورت	

التعريف	 اأجل	 من	 متنوعة	 واأن�شطة	 مب�شاريع	 تقوم	 دعوية	 جلان	

بالإ�شالم	لغري	امل�شلمني.

انت�سار خارج البحرين

ر�شميا	 م�شجلة	 بحرينية	 جمعية	 “اكت�شف	الإ�شالم”	 ومركز	

والهيئات	 املوؤ�ش�شات	 معظم	 مع	 تعاون	 ولديها	 البحرين،	 مبملكة	

بالإ�شالم،	وخ�شو�شا	من	منطقة	 التعريف	 التي	تعمل	يف	جمال	

جاليات	 من	 دعاة	 	109 حوايل	 املركز	 ولدى	 العربي؛	 اخلليج	

بدعاة	 كل	جالية	 بالإ�شالم	يف	 بالتعريف	 املركز	 ويقوم	 خمتلفة؛	

متخ�ش�شني	منهم،	ف�شال	عن	اأن	العن�شر	الن�شائي	ميثل	حوايل	

تطوع	 على	 املركز	 ي�شجع	 كما	 والعاملني،	 الدعاة	 من	 باملائة	 	50

ال�شباب	من	اأجل	ال�شتفادة	من	جهودهم	واأفكارهم	اجلديدة	يف	

تطوير	العمل	الدعوي.

البحرين	 مبملكة	 اجلاليات	 ودعوة	 باالإ�صالم	 بالتعريف	 متخ�ص�س	 مركز	 اأول	

املقيمة	يف	مملكة	 التعريف	باالإ�صالم	ودعوة	اجلاليات	 اإىل	 1987م،	ويهدف	 تاأ�ص�س	

احلديثة	 الو�صائل	 با�صتخدام	 احل�صنة	 واملوعظة	 باحلكمة	 االإ�صالم	 اإىل	 البحرين	

والع�صرية	من	قنوات	ف�صائية	واإنرتنت	وغريها،	وكذلك	العناية	باملهتدين	اجلدد	

املهتدين،	 واإخوانهم	 اجلدد	 املهتدين	 بني	 العالقة	 وتوثيق	 	، امل�صتمرة	 ومتابعتهم	

املفاهيم	اخلاطئة	 وت�صحيح	 ال�صحيحة	 االإ�صالمية	 العقيدة	 ن�صر	 اإىل	 يهدف	 كما	

لدى	غري	امل�صلمني	ورد	االفرتاءات	وال�صبهات	التي	تثار	حول	االإ�صالم	وامل�صلمني،	

و	اإظهار	اأوجه	انتفاع	العامل	باحل�صارة	االإ�صالمية	عرب	التاريخ،	وقد		بلغ	املهتدين	

لالإ�صالم	عن	طريق	مركز	اكت�صف	االإ�صالم	حتى	بداية	العام	اجلاري	4218 مهتد..	

�صطورا	حول	 “رمضانيات”	 له	 تفرد	 الذى	 بالبحرين	 اال�صالم	 اكت�صف	 اأنه	مركز	

عالماته	وا�صاءاته	....
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تعد اأكرث اأنواع الفاكهة انت�ضارًا ومتتاز بالعنا�ضر الغذائية املفيدة لالن�ضان

التمور .. “من ت�ضبح ب�ضبع مترات مل 

ي�ضره �ضم ول �ضحر”

النخلة ال�سجرة املباركة 

“فاأجاءها	املخا�س	اىل	جذع	النخلة	قالت	ياليتني	مت	 قال	تعاىل	

قبل	هذا	وكنت	ن�شيًا	من�شيًا	فناداها	من	حتتها	ال	حتزين	قد	جعل	

رطبًا	 عليك	 ت�شاقط	 النخلة	 بجذع	 اليك	 وهزي	 �شريًا	 حتتك	 ربك	

هياأ	 تعاىل	 اهلل	 فان	 وهكذا	 عينا”،	 وقّري	 وا�شربي	 فكلي	 جنيًا	

املخا�س	 اثناء	 )ع(	 العذراء	 لل�شيدة	 املنا�شبني	 والغذاء	 ال�شراب	

فامرها	ان	تاأكل	من	الرطب	اجلني	الغني	بال�شكريات	ل�شيما	�شكر	

طاقة	 ليطلق	 ه�شم	 اىل	 ليحتاج	 الذي	 المت�شا�س	 �شريع	 العنب	

ممتازة،	كذلك	امرها	ان	ت�شرب	من		ال�شري،	فكاأنها	بذلك	تتناول	

حملول	الكلوكوز	باملاء.	وهذا	ما	ين�شح	به	الطباء	يف	يومنا	هذا،	

اذ	لين�شحون	املراأة	وهي	يف	حال	الولدة	ان	تعطى	�شوائل	�شكرية،	

وقد	�شبقهم	القراآن	اىل	ذلك	قبل	الف	واربعمائة	�شنة،	فالنخلة	اذن	

هي	تلك	ال�شجرة	املباركة	املعطاء	التي	حباها	اهلل	بف�شائل	كثرية	

وجاء	ذكرها	يف	عدد	من	اآيات	القراآن	الكرمي	بدللة	عظيمة	على	ما	

فيها	من	نعم	كرمية	واأ�شرار	حكيمة	تدل	على	عظمة	اخلالق	املنعم	

الوهاب	�شبحانه	وتعاىل	اذ	كانت	وماتزال	م�شدر	خريوبركة.

ملاذا يعد التمر خري افطار لل�سائم ؟

ويعد	التمر	اف�شل	غذاء	لفطار	ال�شيام	يف	رم�شان	وغري	رم�شان	

قال	ر�شول	اهلل	�شلى	اهلل	عليه	و�شلم:	)اذا	اأفطر	اأحدكم	فليفطر	

رطبات	 على	 فليفطر	 اأحدكم	 اأفطر	 )اذا	 بركة(،	 فاإنه	 متر	 على	

فله	 مترة	 ب�شق	 �شائمًا	 فطر	 )ومن	 مترات(،	 فعلى	 يجد	 مل	 فاإن	

يفطر	 و�شلم	 عليه	 اهلل	 �شلى	 اهلل	 ر�شول	 كان	 الثر	 ويف	 اجلنة(.	

فعلى	 يجد	 مل	 فاإن	 وجدها	 ان	 رطبات	 فطره	 وكان	 ي�شلي	 ان	 قبل	

مترات،	فاإن	مل	يجد	فعلى	ح�شيات	من	املاء،		كما	انه	من	الناحية	

والكثري	من	 الكثري	 العملية	احلديثة	 البحوث	 اأثبتت	 فقد	 ال�شحية	

من	 التمر	 على	 يفطر	 حينما	 الن�شان	 ج�شم	 يك�شبها	 التى	 الفوائد	

اهم	هذه	الفوائد	اأن	التمر	غني	بالطاقة	ال�شكرية،	ويزود	اجل�شم	

والوحيد	 ال�شا�شي	 الغذاء	 ال�شكر	 وهو	 الغذائية	 متطلباته	 باأهم	

خلاليا	املخ	والع�شاب،	كما	اأن	التمر	غذاء	�شهل	اله�شم،	ول	يرهق	

املعدة،	اإ�شافة	اإىل	اأن	التمر	يحد	من	ال�شعور	باجلوع	ال�شديد	الذي	

ي�شعر	به	ال�شائم	فال	يندفع	يف	الفراط	يف	تناول	الطعام	في�شاب	

بارتباكات	ه�شمية،	كذلك	يهيئ	التمر	املعدة	ل�شتقبال	الطعام	بعد	

ركودها	طوال	اليوم	بتن�شيط	الفرازات	والع�شائر	اله�شمية،	عالوة	

على	اأنه	يقي	ال�شائم	من	ال�شابة	بالقب�س	)الم�شاك(	الناجت	عن	

تغيري	مواعيد	تناول	الوجبات	الغذائية	او	انخفا�س	ن�شبة	اللياف	

يف	الوجبات	الغذائية،	واخري	فان	المالح	القلوية	املوجودة	يف	التمر	

تناول	 الفراط	يف	 الناجتة	من	 الدم	 ت�شحيح	حمو�شة	 على	 تعمل	

المرا�س	 بكثري	من	 ال�شابة	 تت�شبب	يف	 والتي	 والن�شويات	 اللحوم	

الوراثية	كال�شكري	والنقر�س	واحل�شوات	الكلوية	والتهابات	املرارة،	

ارتفاع	�شغط	الدم،	البوا�شري.	

اجلراثيــم ال ت�سكن التمور 

ورغم	ما	ورد	الينا	من	الأباء	والأجداد	حول	نقاوة	ثمرة	التمر	من	

م�شببات	املر�س	وخلوها	من	الحياء	اجلرثومية،	لكننا	مل	نتاأكد	من	

لعينات	 املايكروبية	 الفحو�شات	 نتائج	 على	 اطالعنا	 بعد	 ال	 ذلك	

من	التمور	اظهرت	خلوها	من	البكترييا	الهوائية	وبكترييا	القولون	

ال�شاملونيال،	 وبكترييا	 الذهبية	 والعنقوديات	 الربازية	 والقلون	

اف�شل	 اليها	 تو�شلت	 النتيجة	 وهذه	 التمر،	 يف	 لتعي�س	 فاجلراثيم	

تلك	 من	 طرية	 متور	 تلويث	 جرى	 فقد	 والعلمية،	 البحثية	 املعاهد	

النواع	التي	ت�شدر	لال�شواق	اخلارجية	بجراثيم	الهي�شة“الكولريا” 

امل�شابني	 براز	 يف	 ي�شاهد	 مما	 اكرث	 مرة	 	1000 	- 	100 وبن�شبة	

بالهي�شة،	وا�شتخدمت	لذلك	ثالث	�شاللت	خمتلفة	من	اجلراثيم	

امل�شببة	للكولريا.،	وقد	ظهر	ان	اجلراثيم	مل	تع�س	اكرث	من	ثالثة	

ت�شبح	 �شديد	 تلوث	 اىل	 تعر�شت	 اذا	 التمور	 ان	 يعني	 وهذا	 ايام،	

خالية	من	العامل	املمر�س	خالل	ثالثة	ايام	يف	الظروف	الطبيعية.

قيمة غذائية وفوائد �ستى

والتمور	منجم	غني	بالعنا�شر	الغذائية	ال�شرورية	جل�شم	الن�شان	

فهي	 والمت�شا�س،	 اله�شم	 �شريعة	 والكربوهيدرات	 املاء	 مثل	

يف	 الذائبة	 والفركتوز	 الكلوكوز	 احادية	 ال�شكريات	 على	 حتتوي	

املاء	لتمت�س	اىل	الدم	وتنقل	اىل	خاليا	اجل�شم	املختلفة	فتجهزها	

بالطاقة	الالزمة،	ولهذا	ال�شبب	يو�شى	بان	يكون	التمر	اول	غذاء	

ال�شائم	عند	الفطار	اذ	يكون	م�شتوى	ال�شكر	لديه	منخف�شًا	نتيجة	

نفاذ	الكاليكوجني	يف	ع�شلة	الكبد،	هذا	اىل	جانب	كونه	م�شدرًا	

والن�شاأ	 والبكتني	 املعدنية	 والمالح	 والفيتامينات	 للطاقة	 مهمًا	

التمرة	 و�شف	 وميكن	 �شليلوز،	 والهيمي	 ال�شليلوز	 مثل	 واللياف	

اهمية	 واحتواوؤها	على	مواد	اخرى	ذات	 والغذاء	 الفواكه	 اأم	 بانها	

كبرية	لوقاية	اجل�شم	مثل	امل�شادات	احليوية	وم�شادات	ال�شرطان	

اللياف	 اىل	 ا�شافة	 الروماتيزم	 وم�شادات	 الع�شاب	 ومن�شطات	

املهمة	يف	منع	ال�شابة	ب�شرطان	المعاء،	كما	اأن	الفيتامينات	تعزز	

القيمة	التغذوية	للتمور	كونها	ت�شكل	م�شدرا	جيدا	لالمالح	املعدنية	

والرماد	كالبورون	والبوتا�شيوم	واحلديد	املهم	يف	بناء	هيموغلوبني	

ال�شابة	 من	 احلوامل	 حماية	 عن	 امل�شوؤولة	 احلمراء	 الدم	 كريات	

مبر�س	فقر	الدم	وارتباط	ذلك	ب�شالمة	منو	اجلنني	وتوفري	ن�شبة	

الفكرية	 للقوى	 من�شطًا	 يعد	 الذي	 والف�شفور	 الكال�شيوم	 من	 عالية	

ويدخل	يف	تركيب	العظام	وال�شنان	واملحافظة	على	عوامل	م�شادة	

لالك�شدة	وعوامل	اخرى	حلماية	خاليا	ج�شم	الن�شان	الطبيعية.

قيمة دوائية عالية 

ولعل	من	اأهم	مميزات	التمر	اأنه	ل	ينقل	امليكروبات	املر�شية	التي	

قد	ت�شيب	الن�شان،	وقد	ي�شتخدم	يف	عالج	امرا�س	احللق	واللوزتني	

والن�شاط	 القوة	 اعطاء	 ويف	 والربو	 ال�شدرية	 المرا�س	 وعالج	

واحليوية،	كما	ان	له	قيمة	دوائية	ما	يفقده	ارباب	الفكر	والقلم	من	

جهد	ويف	ازالة	ال�شعور	بالدوران	والك�شل	والرتاخي	وزوغان	الب�شر	

الذي	ينتاب	ال�شائمني،	كما	انه	اف�شل	غذاء	ودواء	لرجال	الف�شاء،	

اجللدية	 المرا�س	 من	 ويقيه	 اجل�شم	 ينظف	 انه	 اىل	 بال�شافة	

ف�شال	عن	انه	اف�شل	غذاء	للمقاتل	يف	احلرب	لعطائه	ال�شعرات	

احلرارية	وين�شط	الغدة	الكظرية.

وال	 �صم	 اليوم	 ذلك	 ي�صره	 مترات،	مل	 ب�صبع	 ت�صبح	 “من	 و�صلم	 عليه	 اهلل	 �صلى	 اهلل	 ر�صول	 قال	

�صحر”،	ويف	ال�صحيحني	عن	عبداهلل	بن	جعفر	قال:“راأيت	ر�صول	اهلل	�صلى	اهلل	عليه	و�صلم	ياأكل	

القثاء	بالرطب”،	وتعد	التمور	من	اأكرث	اأنواع	الفاكهة	انت�صاراً	وهي	غذاء	�صحي	ومركز	طبيعي،	

املفيدة	جل�صم	االن�صان	 الغذائية	 العنا�صر	 التمور	عن	كثري	من	االغذية	باحتوائها	على	 ومتتاز	

ويتغذى	على	ثمارها	كثري	من	النا�س	حول	العامل،	فالتمور	غنية	باملواد	ال�صكرية	وتبلغ	ن�صبتها 

٪70،	كما	انها	غنية	باالمالح	املعدنية	وبع�س	الفيتامينات.	ومتتاز	�صكريات	التمور	باأنها	�صريعة	

االمت�صا�س	تذهب	راأ�صاً	اىل	الدم	ثم	اخلاليا	اجل�صمية	وال	يحتاج	امت�صا�صها	اىل	عمليات	ه�صم	

الوجبات	 مع	 طازجة	 اما	 يومياً	 التمور	 ا�صناف	 وتقدم	 والدهنية،	 الن�صوية	 املواد	 يف	 كما	 معقدة	

الغذائية	ويف	ال�صيافة	مع	القهوة	ويف	كل	االوقات	او	تدخل	يف	�صناعة	منتجات	غذائية	متعددة	

واحللويات	 )الدب�س(	 بالتمر	 احلليب	 و�صراب	 واملربى	 تفريغ	 واملحفوظة	حتت	 املجففة	 كالتمور	

والفطائر	والب�صكويت	وغريها	من	املنتجات...	
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اآي�س كرمي و�سكوالته بالتمر 

كثرية،	 حتويلية	 �شناعات	 يف	 التمور	 تدخل	 نف�شه،	 ال�شياق	 وفى	

اولية	 كمادة	 التمور	 على	 تعتمد	 غذائية	 �شناعات	 عدة	 ان	 كما	

وال�شكر	 واخلل،	 الدب�س،	 و�شناعة	 املطبوخ،	 اخلالل	 بينها:	 من	

و�شناعة	 اخلبز،	 خمرية	 وانتاج	 وامل�شروبات،	 ال�شائل،والكحول،	

هناك	 اأن	 كما	 حيوانيًا،	 علفًا	 وي�شتخدم	 اخللية	 احادي	 الربوتني	

مكعبات	 فهناك	 التمور،	 على	 تعتمد	 اخرى	 غذائية	 �شناعات	

واأقرا�س	وم�شحوق	التمر،	والدب�س	املجفف،	واي�س	كرمي	ومثلجات	

التمر،	وكراميل	التمر،	و�شناعة	ب�شكويت	الويفر	بالتمر،	و�شناعة	

وامل�شروبات	 وال�شكولته،	 اجليالتينية،	 واحللوى	 الطفال،	 اغذية	

املرطبة	والغازية،	و�شناعة	حام�س	الليمون)ال�شرتيك(.

اأ�سناف... ومذاق دون مذاق

العادى	 امل�شتهلك	 على	 ي�شعب	 بحيث	 وتختلف	 التمر	 انواع	 وتتعد	

ان	يفرق	فيما	بينها،	كما	انه	منه	ما	ي�شتهر	باأر�شه	وبلده	اخلا�شة	

منه	 انه	 كما	 زراعته،	 مكان	 عن	 بعيدا	 طعما	 له	 يقبل	 ول	 به،	

ل	 الذى	 النحيف	 الطويل	 اي�شا	 ومنه	 وال�شقر،	 وال�شفر	 الحمر	

ان	 كما	 اخرى،	 �شناعات	 فى	 يدخل	 انه	 ما	 بقدر	 للتجفيف	 ي�شلح	

التمور	 انواع	 اهم	 ومن	 الطعم،	 حلو	 املمتلئ	 املكتنز	 الق�شري	 منه	

باجلزيرة	العربية	ما	ياأتى:	ال�شكري:		وت�شتهر	به	منطقة	الق�شيم،	

من	 ياأتي	 ال�شنف	 وهذا	 التمر،	 مرحلة	 يف	 اللون	 داكنة	 وبنية	

ذلك،	 عن	 ف�شاًل	 �شدير،	 وحوطة	 و�شقراء،	 املجمعة	 حمافظات	

هناك	العديد	من	الأ�شناف	الأخرى،	منها	عجوة	املدينة	والربحي،	

واملكتومي،	واأم	اخل�شب،	و�شقراء،	واخلنيزي،	ال�شقعي،	وع�شيلة،	

و�شفاوي،	وعنرب	املدينة.

نوى التمر... غذاء و�سحة

فوائد	 له	 الثمرة	 و�شط	 يقع	 م�شتطيل	 �شلب	 ج�شم	 هو	 التمر	 ونوى	

عديدة،	 ا�شتخدامات	 له	 مثلما	 التمر	 ون�شوج	 اجلنني	 تغذية	 يف	

وي�شتخدم	النوى	كفحم	يف	�شياغة	احللي	ومبي�س	للنحا�س	ووقود	

للحدادين	وحطبًا	للطبخ	عند	اعراب	البادية	وعلفًا	للحيوانات	اذا	

مت	جر�شه،	اما	اذا	نقع	مع	املاء	ملدة	�شبعة	ايام	متتالية	مع	تبديل	املاء	

يوميًا	ي�شبح	النوى	طريًا	�شهل	الكل	كعلف	للحيوانات،	كما	ي�شلح	

لال�شتهالك	الب�شري	اذ	ي�شنع	منه)بن	النوى(	كما	ان	النوى	ينقع	

عدة	ايام	ثم	يلني	ويدق	ويغلي	مع	احلليب	ويوؤكل..	وي�شتخدم	نوى	

التمر	اي�شا	م�شتح�شرًا	طبيًا	اذ	يحم�س	النوى	يف	مغالة	ويطحن	

ويغلى	امل�شحوق	باملاء	فيتحول	اىل	م�شتخل�س	القهوة	الذي	ي�شرب	

كمدر	للبول	وعالج	لمرا�س	الكلى	وامل�شابني	بال�شكر.

�سر ال�سنعة 

ويتبع	القائمني	على	�شناعة	التمر	ا�شاليب	خمتلفة	يف	حفظ	الثمار	

لرفع	 اخلارجي	 مظهرها	 وحت�شني	 الف�شاد	 من	 عليها	 واملحافظة	

با�شتخدام	 التمور	 تلميع	 عمليات	 ا�شتخدام	 بينها	 من	 قيمتها،	

الثمرة	 ق�شرة	 يف	 ال�شمعية	 الطبقة	 لتوزيع	 حرارية	 معامالت	

امللمعة	 التمور	 اعطت	 وقد	 	 اللمعان،	 تك�شب	 عوامل	 وا�شتخدام	

وهذا	 الأخرى.	 املناطق	 بع�س	 يف	 اأقل	 بن�شب	 زراعته	 تنت�شر	 كما	

ال�شنف	ينق�شم	اىل	اأنواع	عدة،	ياأتي	على	راأ�شها:	ال�شكري	امللكي،	

متر	 هناك	 كذلك	 العادى،	 ال�شكري	 واأخريًا	 املمتاز،	 ال�شكري	 ثم	

النخلة	 اإنتاج	 ومتو�شط	 التمور،	 اأنواع	 اأف�شل	 من	 وهو	 اخلال�س:	

نخلة،	 لكل	 جرامًا	 كيلو	 �شبعني	 يتعدى	 ول	 �شعيف	 النوع	 هذا	 من	

وثمرته	�شقراء	اللون،	ومو�شمه	يبداأ	من	�شهر	�شبتمرب،	كما	هناك	

متر	العنربة:	وثمرته	لينة	كبرية	احلجم	م�شتطيلة	ال�شكل،	وهو	من	

يف	 اأحمر	 ولونها	 املو�شم،	 نهاية	 يف	 ن�شجها	 يكتمل	 التي	 الأ�شناف	

مرحلة	الب�شر	)البلح(،	�شارب	اإىل	ال�شواد	يف	مرحلة	التمر،	وعدد	

اأغلى	 من	 وتعترب	 احلمل،	 متو�شطة	 ونخلته	 جدًا،	 حمدود	 اأ�شجاره	

ثمار	التمور،	ول	نن�س	بالطبع	ذكر	متر	نبوت	�شيف:	وهو	من	اأف�شل	

)البلح(،	 الب�شر	 لينة	�شفراء	يف	مرحلة	 وثمرته	 النخيل،	 اأ�شناف	

ذهبية	�شاربة	اإىل	احلمرة	يف	مرحلة	التمر،	يف	حني	تكون	ثمارها	

غري	م�شت�شاغة	يف	مرحلة	الب�شر،	كذلك	هناك	متر	�شلبي:	وثمرته	

وهو	 احلمل،	 متو�شطة	 ونخلته	 اللون،	 ذهبية	 م�شتطيلة	 كبرية	 لينة	

مرتفع	ال�شعر	ن�شبيًا،	وهو	من	اأح�شن	اأ�شناف	التمور	القابلة	للحفظ	

والتجفيف	والتعبئة،	كما	هناك	متر	الرزيزي:	وثمرته	لينة	�شفراء	

اإىل	الحمرار	يف	مرحلة	الرطب،	 الب�شر،	�شاربة	 اللون	يف	مرحلة	

ذهبي	يف	مرحلة	التمر.	ونخلته	غزيرة	الإنتاج،	وهو	موجود	ب�شكل	

وثماره	 اخل�شري:	 	 متر	 على	 عالوة	 الأح�شاء،	 حمافظة	 يف	 رئي�س	

الب�شر،	 مرحلة	 يف	 احلجم	 كبرية	 ال�شكل	 م�شتطيلة	 قانية	 خ�شراء	

ملدة	 والنكهة	 والطعم	 واللون	 اللمعان	 ثبات	 مع	 جيدة	 موا�شفات	

�شتة	ا�شهر،	كما	ا�شتخدمت	مواد	حافظة	م�شموح	بها	حلفظ	متور	

الرطب	ذات	املحتوى	املائي	العايل،	وقد	اعطت	�شوربات	البوتا�شيوم	

تركيز	%5	اف�شل	النتائج	كما	ع�شدت	هذه	املواد	احلافظة	بع�شها	

عند	ا�شتعمالها	ممزوجة	برتاكيز	واطئة	من	حملول	خليط	بنزوات	

ال�شوديوم	وبروبينات	الكال�شيوم	وحملول	خليط	بنزوات	ال�شوديوم	

مع	ثاين	اوك�شيد	الكربيت،	وهناك	اي�شا	عملية	طبخ	اخلالل	لبع�س	

التانني	 مادة	 من	 للتخل�س	 اخلالل	 مرحلة	 يف	 وهي	 التمور	 انواع	

امل�شببة	للطعم	القاب�س،	وميتاز	بنكهته	اجليدة	وامكانية	خزنه	ملدة	

طويلة	و�شهولة	نقله	وطحنه	واحل�شول	على	م�شحوق	ميكن	حفظه	

وادخاله	يف	ال�شناعات	الغذائية.

العلم احلديث يك�سف اأ�سرار جديدة للتمر 

هى	 فما	 املهمة،	 الغذائية	 املواد	 هذه	 كل	 التمر	 لثمار	 كان	 واذا	

ك�شفتها	 ال�شوؤال	 اجابة	 بداخلها،	 تكتنز	 التى	 الكيماوية	 تركيبته	

على	 الأخرية	 الدرا�شات	 اأكدت	 حيث	 احلديثة،	 العملية	 البحوث	

الرتكيب	الكيمياوي	لثمار	نخلة	التمر	يك�شف	على	انها	مادة	غذائية	

من	 فيه)80%  عالية	 بن�شبة	 ال�شكريات	 لوجود	 بالطاقة	 مركزة	

الوزن	الطازج(	لذلك	فان	التمور	تعطي	�شعرات	حرارية	عالية	جدا	

التمر	 من	 كل)100(غم	 ان	 اذ	 الخرى،	 الغذائية	 باملواد	 موازنة	

يحتوي	على)280(	�شعرة	حرارية.

تكون	 	)95% التمر)حوايل  نخلة	 ثمار	 �شكريات	 غالبية	 وان	 كما	

هذه	 به	 متتاز	 وما	 وفركتوز(	 احادية)كلوكوز	 �شكريات	 هيئة	 على	

ال�شكريات	انها	�شريعة	المت�شا�س	يف	اجل�شم	ولحتتاج	اىل	عمليات	

او	 الربوتينية	 او	 الدهنية	 املواد	 يف	 احلال	 هو	 كما	 معقدة،	 ه�شم	

ال�شكريات	املعقدة.

ثمرة واحدة ولكنها منجم للمعادن الهامة 

مثل	 باملعادن	 لغناها	 لقب)املنجم(	 التمر	 نخلة	 ثمار	 على	 ويطلق	

الكال�شيوم	والف�شفور	والبوتا�شيوم	والكربيت	وال�شوديوم	والكلورين	

واملغني�شيوم	وهي	تلعب	دورا	مهما	يف	الكثري	من	العمليات	احليوية	

التي	جترى	داخل	ج�شم	الن�شان	مبحتوى	الغذية	املختلفة	الخرى	

من	 العديد	 على	 التمر	 نخلة	 ثمار	 حتتوي	 كما	 املعادن،	 هذه	 من	

العنا�شر	القادرة	مثل	احلديد	واملنغنيز	والنحا�س	والزنك	والكوبلت	

والفلورين..

مثل	 الفيتامينات	 من	 مبحتواها	 التمر	 نخلة	 ثمار	 وتزخر	

الن�شان	 ج�شم	 لنمو	 املهمة	 	)C(و)B7(و)B1(و 	)A(فيتامني

نخلة	 ثمار	 ومتتاز	 المرا�س.	 من	 بالعديد	 ال�شابة	 من	 وحمايته	

التمر	باملحتوى	القليل	من	املواد	الربوتينية	والدهنية	وبن�شبة	جيدة	

من	اللياف،	ومتفاوتة	من	الحما�س	المينية،	وقد	لوحظ	ان	ثمار	

تركيز	 لرتفاع	 طويلة	 مدة	 املر�شية	 اجلراثيم	 لتنقل	 التمر	 نخلة	

ال�شكريات	فيها.

يعد التمر اف�ضل غذاء لفطار ال�ضيام يف رم�ضان وغري رم�ضان
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جملـ�س ال�ضيخ حممد جعفر اجلفريي
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جمل�س اأبناء عبدالكرمي الأن�ضاري
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موقف	املراكب	ال�شراعية	

يف	املحرق

افتتاح	ج�شر	ال�شيخ	حمد	

عام	1941

	حمامات	الفر�شة	

»مقابل	�شينما	الق�شيبي	حاليا«
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اأي	تعديل	على	مواعيد	املجال�س،	الرجاء	اإر�شال	التعديل	على	الربيد	الكرتوين.

املجال�س الرم�ضانية

	ال�صيخ	عبداهلل	بن	علي	بن	حمد	

36411000 عايل	 اآل	خليفة	اأحمد	حمفوظ	العايل		

39639888 املنامة	 جمل�س	املرحوم	ال�صيـد	مو�صـى	العلـوي		

اجلفري	 جمل�س	عائلة	املديفع	

39454188 الق�شيبية	 املرحوم	علي	بن	يو�صف	فخرو	

39457300 فريق	العو�شية	 �صـالح	خنجــي	

17225547 النعيم	 اأحمد	يو�صف	حممود	

39645444 بالد	القدمي	 عبد	املهـدي	الب�صري	

39424269 بالد	القدمي	 �صالح	اجلـالوي	

17228855 املنامة	 �صادق	وتقي	البحارنة	

39672223 احلد	 جمل�س	امل�صلم	

املنامة	 اأبناء	�صيد	كاظم	جعفر	العلوي		

39585457 بني	جمرة	 احلاج	حممد	علي	من�صور	الغ�صرة	

39458262 بوري	 ال�صيخ	اأحمــد	الع�صفـور		

اخلميس

17230088 باربار	 يو�صف	عبدالوهاب	احلواج		

	�صعادة	ال�صيخ	عبدالرحمن	بن	

36744404 الرفاع	الغربي	 علي	بن	خليفـة	اآل	خليفـة	

39665552 العدلية	 اأبناء	املرحوم		اأ.	اأحمد	العمران		

36411000 عايل	 اأحمد	حمفوظ	العايل	

	ال�صيخ	عبدالرحمن	بن

39662685 اجلفيـر	 	حممد	بن	را�صد	اخلليفة	

17712510 الق�صيبية	 ابناء	ح�صن	حيدر	دروي�س	

39645444 بالد	القدمي	 عبد	املهـدي	الب�صري	

39666491 الديه	 جمل�س	احلاج	علي	الطويل	

39660066 اأبو	�صيبع	 اإبراهيم	عبداهلل		لطف	اهلل	

39468668 حدائق	املاجد	 ابناء	ال�صيد	جميد	املاجد	

39454948 �صـار	 عبد	الغني	واإبراهيم	جهرمي	واإخوانهم	

39466688 دم�صتان	 جعفر	حممد	اآل	�صيف	

39636364 الدراز	 ال�صيد	كاظم	الدرازي	

39660036 مدينة	حمد	 د.	اأحمد	جا�صم	جمال	

39458262 بوري	 ال�صيخ	اأحمـد	الع�صفـور	

17786111 املاحوز	 �صعاده	من�صور	بن	رجب	

39622462 قرية	القدم	 مريزا	املحاري	

39400944 النعيم	 النائب	ال�صيخ	جا�صم	املوؤمن		

اجلمعة

اجملالس اليومية

17812811 الرفاع	 �صعادة	ال�صيخ	عبداهلل	بن	خالد	اخلليفة	

	ال�صيخ	عبداهلل	بن	خليفة	

36343781 الرفاع	 بن	�صلمان	اآل	خليفة	

17680071 الرفاع	 �صعادة	د.	ماجد	بن	علي	النعيمي	

39461369 اجلفري	 جمل�س	عبدالغفار	الكوهجـي	

17720044 املحافظة	 ال�صيخ	حمود	بن	عبد	اهلل	اآل	خليفة	

39615005 العدلية	 ال�صيخ	عبداحل�صني	الع�صفور	

36651111 العدلية	 جمل�س	في�صل	جواد	

17748801 ال�صهلة	 �صعادة	علي	�صالح	ال�صالح		

17228855 ال�صهلة	 �صادق	وتقي	البحارنة		

39687777 جبلة	حب�صي	 جميل	كاظم	العلوي	

17400056 بوقوة	 حبيب	علي	عواجي	

الدراز	 ديوانيـة	الع�صفـور	

39455566 	 جمل�س	املرحوم	عبد	الر�صا	الع�صفور	

39476676 احلد	 جمل�س	اآل	حممود	

39672223 احلد	 جمل�س	امل�صلم	

39616151 احلد	 عبدالرحمن	بوعلي	

39671417 احلد	 عي�صى	مبارك	الكبي�صي	

39645444 بالد	القدمي	 عبد	املهـدي	الب�صري	

تمنع بقضاء أجمل األمسيات الرمضانية على جزر أمواج
بوفيه افطار - برامج ترفيهية - ركن لألطفال - وجبات سحور

6:30  مساء - اصباحا.

للحجز يرجى اإلتصال على: 17714885 973+
بإدارة مقهى الفرندا ومنتزه عذاري

خيمة الخور الرمضانية
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طريق	باملحرق	مير	على	

حمطة	البرتول	القدمية
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ثاين	حمطة	برتول	باملحرق

اأول	حمطة	برتول	باملنامة	1936
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