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السنة الرابعة

Ramadanyat

فوائده ال تعد وال تحصى

الشاي ..عادات ومنافع

فوائد الشاي ال تعد وال تحصى ،إذ أنه عالج لكافة األمراض ،سواء كانت عالجات
داخلية أو خارجية ،وذلك يعود الحتواءه على مجموعة مكونات طبية إضافة إلى
الفيتامينات ،واألمالح المعدنية ،ويتواجد الشاي في ثالثة أنواع ،هي :الشاي األسود،
الشاي األخضر ،والشاي الصيني ،ورغم اختالف لون ومذاق كل نوع عن اآلخر ،إال أن
الثالثة مصدرهم واحد ،وهو أوراق شجرة الشاي اآلسيوية الخضراء ،لكن ما يجعل
اإلختالف واضحًا بعد ذلك ،هي طريقة تحضير كل نوع ،مما يغير من لونه وتركيز
المواد الفعالة به ،وبالتالي اختالف فائدته ،والشاي منبه جيد للجهاز العصبي
ومخفض للكوليسترول ،ويخفض اإلصابة بأمراض القلب ويقاوم تسوس األسنان،
كما أنه مانع لألكسدة ،ولذلك فهو مفيد لحاالت التوتر ولمرضى السكر ،وهو مدر
للبول ،وحديثًا أكتشف أنه يحسن المناعة ويقاوم الميكروبات.

المملكة من الدول الرائدة بالمنطقة

الطيران البحريني  ..تاريخ عريق
وحاضر متطور

تحتل مملكة البحرين دائمًا الريادة
في جميع المجاالت ،وأبرزها مجال
الطيران والتحليق في أجواء السماء،
ولعل الطائرة هاندلي باج هانبيال خير
شاهد ودليل على مرور أكثر من ثمانين
عامًا على بداية انطالق الطيران التجاري
المنتظم بالبحرين وهو ما يؤكد عراقة
تاريخ الطيران البحريني ،كذلك فإن ما
شهده مجال الطيران بالمملكة من
تطور متواصل وحرص على مواكبة

أحدث المستجدات في صناعة الطيران
يشير بقوة إلى كفاءة ورقي أداء الطيران
البحريني منذ النشأة األولى للطيران في
العالم “ ...رمضانيات” تلقي الضوء على
التاريخ العريق والحاضر المتطور للطيران
بالبحرين عبر لمحات تحمل الكثير من
التفاصيل الهامة والبارزة وكذلك األحداث
المشوقة حول بداية الطيران في البحرين،
إلى جانب الكثير من التفاصيل أيضا حول
الواقع المتطور للطيران البحريني....

شعراء من البحرين

المجالس الرمضانية

ذكريات من أيام زمان
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يصل ارتفاع شجرته إلى  15متراً

الشاي  ..أخضر وأسود وأبيض
نبات الشاي هو نبات شجيري معمر ،وقد يصل إرتفاع شجرته إلى  15مترا ،والجزء
المستعمل هو األوراق الصغيرة دائمة الخضرة التي تجمع ثالث مرات في العام وورقة
الشاي تصل إلى  30سم طو ً
ال ،وكلما كانت الورقة صغيرة زادت جودتها وقلت أليافها
وموطن نبات الشاي هو الصين والهند وسيريالنكا وكينيا ،والشاي هو مشروب محبب
لدى جميع الناس ،وخصوصًا األطفال ففيهم من يشربوه فور االستيقاظ ومنهم من
يشربوه بعد األكل مباشرة ومنهم من يشربوه مع األكل ،وأول من زرع واستخدم
الشاي هم الصينيون ،وتذكر الروايات الصينية بأن الملك شينوق كان مغرمًا برعاية
وجمع والتداوي باألعشاب ،وكان يحب شرب الماء الساخن بعد غليانه ،وقد ترك بعض
أوراق الشاي في الحديقة ،وبالمصادفة حملت الريح ورقة من الشاي الجاف إلى قدح
الماء الساخن الذي اعتاد أن يحتسيه وهو جالس في الحديقة كنوع من أنواع العالج
بالماء ،فالحظ تغير لون الماء فتذوق طعم المنقوع واستساغ طعمه ودأب على تناوله
هو ومن في معيته ما أشاع استخدامه في الصين وخارجها ،أما العرب واألروبيون
وغيرهم ،فقد ذكرت الدراسات التاريخية إلى ما يشير إلى أن الشاي لم ُيعرف عند
العرب في عصر الجاهلية وال في صدر اإلسالم وال في العصر األموي وال العباسي ،ألنه
لم ينتشر ويصبح معروفًا في العالم ،إال في القرن السابع عشر وما بعده...
الصينى يتعرض لعملية أكسدة خفيفة ،حيث يتم
إيقاف عملية األكسدة بالتسخين بعد وقت قصير
من بدئها ،فيكتسب خصائص معتدلة ما بين الشاي
األخضر والشاي األسود ،لذلك نجد لون أوراقه أخضر
داكن.

التانيك وخصوصًا بالشاي المغلي يقلل امتصاص
البروتينات في الطعام ،وكذلك عند غلي الشاي
بكثرة ينتج عنه مواد ضارة جدًا تضر الكبد والكليتين
واألغشية المخاطية للقناة الهضمية ،وكذلك الشاي
المثلج والمغلي يضران مريض النقرس ومن لديهم
أمالح كثيرة بالبول.

وللشاي باألقاليم الصحراوية طقوس خاصة وأوقات
معينة يتم إعداده فيها ،ورغم أن الشاي ليس غاية
في حد ذاته ،إال أنه يستحيل عند الصحراويين أن
يعقد مجلس أو يحيى سمر دون إعداد الشاي “أتاي”،
وحول صينية الشاي يتم تداول األخبار ومناقشة
أمور الحياة عامة ،وقد حافظ الصحراويين على
أدبيات وطقوس إعداد الشاي القديمة ،ومن أبرز هذه
العادات ما يصطلح عليه الصحراويون بـ “جيمات أتاي
الثالثة” ،وهي الجماعة إذ من األفضل أن يتم تناول
الشاي مع الجماعة ومهما كثر عددها كان ذلك
أفضل و“الجر” كناية عن استحسان إطالة المدة
الزمنية لتحضير الشاي ،وهو شرط يتيح للجماعة
فرصة تناول أمورها بروية وتأن.

الشاي األخضر

شاي الصحراء

أنواع الشاي
ويتواجد الشاي في ثالثة أنواع ،هي :الشاي األسود،
والشاي األخضر ،والشاي الصيني ،ورغم اختالف لون
ومذاق كل نوع عن اآلخر ،إال أن الثالثة مصدرهم
واحد ،وهو أوراق شجرة الشاي اآلسيوية الخضراء،
لكن ما يجعل االختالف واضحًا بعد ذلك ،هي
طريقة تحضير كل نوع ،مما يغير من لونه وتركيز
المواد الفعالة به ،وبالتالي اختالف فائدته ،فالشاي
األسود أوراقه عطرية ،ويتم تحضيره بترك أوراق
الشاي الخضراء في الشمس لمدة  24ساعة ،فتخمر
اإلنزيمات الموجودة فيها ،ويتأكسد جزء من المواد
الفعالة ،ويتحول لون األوراق من األخضر إلى اللون
األسود ،ويتميز هذا النوع باحتوائه على نسبة أعلى
من الكافيين المنبه للجهاز العصبي  ،ونسبة أقل من
المواد الفينولية ،أما الشاي األخضر ،فيتم تعريضه
لدرجات حرارة عالية بمجرد قطف أوراقه ،لتكسير
اإلنزيمات المسؤولة عن األكسدة ،مما يمنع عملية
األكسدة التي تحدث في الشاي األسود  ،فيظل لون
األوراق أخضر ،وال تتأكسد المواد الفينولية ،والشاي

فوائد وأضرار
والشاي منبه جيد للجهاز العصبي ومخفض
للكوليسترول ،ولذلك يخفض اإلصابة بأمراض القلب
ويقاوم تسوس األسنان ،كما أنه مانع لألكسدة
ولذلك فهو مفيد لحاالت التوتر ولمرضى السكر،
وهو مدر للبول ومفيد للحاالت التي يستحب فيها
ذلك وحديثًا أكتشف أنه يحسن المناعة ويقاوم
الميكروبات ،ويحمي القلب من األمراض ألنه يخفض
مستوى الكوليسترول في الدم ،إال أن تناول الشاي
بكثرة يسبب عدد من األمراض فعند شربه مباشرة
بعد األكل يقلل امتصاص الحديد في األكل لذلك
مع الوقت قد يسبب األنيميا ،كما أن وجود حمض

أكتشفه الصينيون قبل نحو خمسة آالف سنة،
وأوراقه من نفس أوراق نبات الشاي األسود ،وأوراق
الشاي األخضر ألنها لم تخمر فتظل موادها كما
هي ،ولذلك فهو أنفع قلي ً
ال من الشاي األسود وأقل
ضررًا منه ،وبعض الصينيين يستخدم الشاي األخضر
كعالج للصداع النصفي العتقادهم أن له تأثيرًا عليه،
وهناك اعتقاد أن الشاي له بعض الفوائد لألسنان
لوجود مادة الفلورايد به ،وهناك اعتقاد أن الشاي
يساعد علي احتراق الدهون بالجسم وينظم سكر
الدم ومعدل هرمون اإلنسولين ،وبعض الناس يضع
أكياس الشاي األخضر بعد غليها على الجيوب تحت
العين العتقادهم أنها يمكن أن تعالج االنتفاخ إال أن
الكافيين يمكن أن يتسرب من خالل الجلد إلى داخل
الجسم ،وبعض الناس يعتقد أن محلول الشاي يمكن
أن يستخدم كحمام يرش فوق الجلد ليلطفه من
حروق الشمس أو تلطف لدغات الناموس والحشرات،
إال أنه ينبغي الحذر من ذلك واالستعاضة بالعسل
لعالج حروق الشمس ،وشرب كميات منه تسبب التوتر
العصبي واألرق ،وهناك اعتقاد في الماضي أنه مفيد
في الوقاية من أمراض القلب واألوعية الدموية،
والجلطات الدماغية ،بل وحتى بعض أنواع السرطان،
والشاي األخضر يستهلك أكثر من الشاي األسود في
اليابان والصين وبعض الدول اآلسيوية األخرى وأصبح
أكثر شعبية من الشاي األسود في الدول الغربية.
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المملكة من أوائل الدول منذ عشرينات القرن الماضي

الطيران في البحرين  80 ..عام ًا من الريادة والتطور
بقلم األستاذ يوسف صالح الدين
تعتبر مملكة البحرين من أوائل الدول التى كان لها دورًا مميزًا فى مجال الطيران  ،وهناك
أحداث مشوقة عن بداية الطيران منذ عهود  -المغفور لهم بإذن اهلل  -أصحاب السمو
الشيخ عيسى بن على آل خليفة ،والشيخ حمد بن عيسى آل خليفة ،والشيخ سلمان
بن حمد آل خليفة ،والشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة ،وكان لسموهم أدوار مهمة
في وضع كثير من األسس الحضارية ،وتأهيل كوادر محلية وبناء البنية التحتية التى
وضعت مملكة البحرين مبكرًا في مصاف الدول المتحضرة والمتقدمة ،وواصل على هذه
الخطوات الحميدة حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد
المفدى ،وصاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر،
وصاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد األمين نائب القائد
األعلى  -حفظهم اهلل ورعاهم  ،-مما ساهم كل ذلك في وضع اسم مملكة البحرين
على الخرائط العالمية لشركات الطيران منذ عشرينيات القرن الماضي.

وأذكر بعض األحداث باختصار وهى :مرور ثمانين عاما
على تدفق النفط تجاريا في  2يونيو 1932م وكان
بداية أكتشافه في  16أكتوبر  1931ومرور ثمانين عاما
على بداية الطيران التجاري المنتظم في أكتوبر 1932
بوصول أول طائرة في رحلة تجارية قادمة من لندن
وحملت الطائرة أسم هاندلى باج هانيبال وعلى
متنها  24راكبا وهبطت الطائرة ترانزيت في البحرين
وتوجهت بعدها إلى الشارقة ودلهي واستغرقت
الرحلة عدة أيام ألن الطائرة كانت بطيئة وسرعتها
 100ميل بحري في الساعة مما حتم عليها التوقف
المتكرر وكانت الطائرة تتبع الخطوط الجوية
االمبراطورية البريطانية المعروفة في ذلك الوقت
بأسم امبريال ايروايز وعرفت بعد ذلك باسم بى او أى
سى وتعرف اآلن بالخطوط الجوية البريطانية وسبق
للشركة أن سيرت قبل سنوات بعض الرحالت الجوية
المنتظمة للعراق ورحلة جوية خاصة إلى البحرين
في أغسطس  1927وقد أستأجرها التاجر المعروف
عبدالرحمن القصيبي وكانت الطائرة من نوع دي
هافيالند وكان خط سيرها من بغداد إلى البحرين
بعد توقف لليلة واحدة في البصرة.
• كان مهبط الطائرات في أول األمر بمكان خارج
مدينة المنامة يسمى اآلن ضاحية العدلية ولكن
عند نزول طائرة هاننيبال غرزت عجالتها في ساب
مندثر “قناة مائية” فتم انزال الركاب واحضار كثير
من األشخاص لسحب الطائرة من الساب وقد ذكر
الحادثة تشالرز بلغريف في مذكراته ،واستطاع
الطيار اإلقالع بالطائرة بعد سحبها وحلق فوق
مناطق البحرين واختار النزول في منطقة منبسطة
وهي الموقع الحالي للمطار وكان أحد االحتماالت
نقل المطار إلى منطقة عالي.
• زادت الشركة رحلتها األسبوعية إلى رحلتين وفى
سنة 1937م قامت الشركة باستخدام طائرات مائية
سميت بالقارب الطائر ،واستمرت هذه الخدمة إلى
أواخر خمسينيات القرن الماضي ،وكان المهبط البحري
يبدأ من منطقة ممتدة من ميناء سلمان الحالي إلى

مبنى المطار البحري الكائن في ذلك الوقت بالقرب
من شارع المعارض وفندق عمر الخيام.

حكومة البحرين لدى الحكومة الهولندية وتم
االعتذار عن ذلك.

* سبق الطيران الحربي الطيران التجاري بوصول طائرة
تابعة للسالح الجوي الملكي البريطاني إلى البحرين
في سنة 1918م من نوع فيكرز فيمى متوجهة من
لندن إلى كلكتا ،ووصول ثالث طائرات أخرى في
سنة 1924م ،ويقال أن المغفور له صاحب السمو
الشيخ حمد بن عيسى بن على آل خليفة نائب حاكم
البحرين ركب إحدى الطائرات في جولة فوق البحرين
والمنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية.

• زاد االقبال على استخدام الطائرات المائية ،فقامت
شركة الطيران البريطانية بتسيير ثالث رحالت أسبوعية
بالطائرات المائية إلى كل من كراتشي وسنغافورة
وهونغ كونغ وسيدني عبر البحرين ،ولكن محدودية
حمولة الطائرات المائية من ركاب وبضائع حتم على
الشركة العودة إلى استخدام الطائرات العادية،
فأدى ذلك إلى انعاش الحركة الجوية في مطار
المحرق قبل وبعد نشوب الحرب العالمية الثانية
واستخدم المطار كذلك من قبل طائرات السالح
الجوي البريطاني واألمريكي ،حيث شاركت طائراتها
المقاتلة وقاذفات القنابل بعيدة المدى في بعض
المعارك الحربية.

• وقعت إتفاقية الطيران المدني في  6يونيو 1934م
وصدرت أنظمة المالحة الجوية.

• حدوث أول غارة جوية ايطالية على البحرين في سنة
1940م وساهمت البحرين حكومة وشعبًا في التبرع
لشراء طائرة مقاتلة من نوع سبيت فاير حملت أسم
البحرين وحققت الطائرة انتصارات جوية وخدمت
فى السالح الجوي الملكي البريطاني واألمريكي
والفرنسي خالل الحرب العالمية الثانية.

• يعتبر  -المغفور لهما بإذن اهلل  -الشيخ عبداهلل
بن عيسى آل خليفة ،ونجله الشيخ محمد من أوائل
من ركب الطائرة خالل زيارتهما إلى انجلترا في سنة
1919م

• منحت حكومة البحرين في سنة 1936م ترخيصا
لطائرة خاصة للخطوط الجوية الهولندية كى ال
أم للهبوط في البحرين في الحاالت الطارئة وبعد
فترة هبطت طائرة ليست تابعة للشركة ،فاحتجت
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الكونكورد فى رحلتها األولى من البحرين الى لندن
فى  22يناير  1976وفى سنة  1977استخدمت الطائرة
من قبل الخطوط الجوية البريطانية والسنغفورية
لمواصلة الرحالت الجوية الى سنغفورة وطليت
الطائرة بالوان الشركتين.
• استخدم مطار البحرين كمركز اختبار لطائرة
الكونكورد ونقطة توقف خالل رحالتها التجارية في
سنة  1976بين لندن وسنغافورة وطليت الطائرة بألوان
شركتي الطيران البريطانية والسنغافورية.

• أسس العم حسين يتيم مع الطيار االسكتلندي
فردى بوزورث شركة طيران صغيرة في سنة 1950
باسم غلف افياشين وهي الشركة األم لشركة
طيران الخليج الحالية غلف أير ووفرت خدمات النقل
الجوى مع المملكة العربية السعودية وقطر ودولة
اإلمارات العربية المتحدة والتي كانت تعرف باإلمارات
المتصالحة في ذلك الوقت ونظرًا لالقبال على
الخدمات الجوية والحاجة لتطويرها فتم ادخال
بعض الشركاء من البحرين وقطر والسعودية
وشركة بى او اى سى التى أشترت أسهم الطيار
بوزورث بعد وفاته لشراء طائرات أخرى وتسيير رحالت
منتظمة بين دول المنطقة ساهم في توطيد أوصال
المحبة والتالحم بين شعوب المنطقة.
• دشن مركز مراقبة جوية في البحرين فى سنة 1954
لتقديم خدمات المراقبة الجوية للطائرات العابرة
عبر مجال الخليج الجوية ودول أخرى وركبت منارات
مالحية حديثة وأجهزة اتصاالت متقدمة لم تكن
متوفرة في المطارات األخرى فى المنطقة.
• أدى زيادة الحركة الجوية إلى استخدام طائرات
كبيرة وسريعة تحتاج إلى مدرج طويل ومرصوف بدل
المدرج الرملي السابق فدخلت البحرين عصر الطائرات
النفاثة بوصول طائرة من نوع كوميت بريطانية
ولكن سقوط بعضها أدى إلى توقف استخدامها
مما اضطر شركة طيران بى او أى سى إلى استخدام
طائرة كونستيالشن األمريكية العمالقة ذات األربع
مرواح ومجهزة ببعض األسرة لنوم المسافرين
وبعد سنوات استخدمت طائرة كوميت  4سى بعد
تحديثها وطائرة بوينغ  707مما دعا إلى توسعة مباني
المطار وصالة االستقبال واالستراحة وتقديم خدمة
المأكوالت والمبيت للمسافرين العابرين ،مما جعل
مطار البحرين من المطارات المتقدمة مما حتم بناء
مطار جديد وهو مقر الطيران المدني الحالي ووضع
حجر األساس في عهد المغفور له صاحب العظمة
الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة في  25نوفمبر
 ،1959وافتتح في عهد المغفور له صاحب السمو
الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة فى  21ديسمبر 1961
وبعد عشر سنوات تم بناء مطار آخر بالقرب منه وهو
المطار الحالي في سنة  1971وتم توسعته عدة مرات
مما ساهم في جذب شركات طيران عالمية مثل:
الماليزية ،السنغفورية ،كاي ال ام الهولندية ،كاثى

باسفيك ،يو تى أ الفرنسية ،بان أمريكان ،كوانتاس
االسترالية ،الكورية باالضافة إلى شركات الطيران
المتواجدة في السابق مثل طيران الشرق األوسط
اللبنانية ،الهندية ،السيالنية ،اإليرانية ،الكويتية،
السعودية والعدنية واتخذت بعض الشركات من
مطار البحرين الدولى مركز توقف لرحالتها القادمة
من أوروبا إلى الشرق األقصى والعكس.
• كان لشركة طيران الشرق األوسط اللبنانية
دور مهم وحيوي في أواخر الخمسينات وبداية
السبعينات من القرن الماضي واستخدمت طائراتها
في رحالت رسمية من قبل حكام دول الخليج العربي
إلى الدول األخرى ألن شركة غلف افياشن كانت ناقلة
إقليمية وامكانياتها محدودة في ذلك الوقت بسبب
صغر أسطولها الجوى وقصر مدى طائراتها مما
دعا الشركة إلى استخدام طائرة فوكر فريند شيب
المروحية وطائرة باك وان اليفن النفاثة واستخدام
مضيفات أجانب ألول مرة على طائراتها وبعد سنوات
استخدمت طائرة فى سى  10على خط بومبي –
بحرين – لندن.
• أدى التطور السريع والفجائي بعد حرب  6أكتوبر
 1973وزيادة أسعار النفط إلى قيام حكومات دول
البحرين وقطر وأبوظبي وعمان على االستحواذ
على شركة غلف أفياشين وجعلها شركة حكومية
بأسم غلف أير وزيادة راس مالها وشراء طائرات
كبيرة وحديثة مثل طائرة لوكهيد تراى ستار وكانت
منافسة لطائرة الجامبو  747التي تتسع لـ  400راكب
وطائرة ما كدونالد دى سى 10
كان مطار البحرين الدولى مركز اختبار لطائرة
الكونكورد قبل استخدامها تجاريا واستقبل أول
رحلة تجارية بطائرة الكونكورد بين لندن والبحرين
فى  21يناير  1976وعند وصول الطائرة والمسافرين
الى المطار تم استقبالهم فى احتفال رسمى وتم
تغطيته اعالميا وتم دعوت جميع طاقم الطائرة
والركاب الى حفل استقبال فى قصر الضيافة فى
القضيبية وكان من ضمن الركاب أخى ابراهيم صالح
الدين ممثال عن سفارة دولة البحرين فى لندن فى
ذلك الوقت وكان أول مسافر بحرينى استخدم طائرة
الكونكورد فى رحلتها األولى من لندن الى البحرين.
* كان المرحوم محمود شكيب صاحب محالت
جنرال استورز أول مسافر بحرينى أستخدم طائرة

• حدثت حوادث جوية مؤلمة في البحرين مثل
سقوط طائرتان فرنسيتان في البحر ،كانتا قادمتان
من فيتنام وطائرة بريطانية وسقوط طائرة كوميت
بالقرب من ايطاليا وعلى متنها بعض المسافرين من
البحرين وسقوط طائرة طيران الخليج بوينع  737في
دولة االمارات العربية وسقوط طائرة أخرى قادمة
من القاهرة ،وهناك حادثة متداولة بين الناس بأن
المرحوم محمد صالح الشتر معاون بلدية المنامة
كان فى رحلة جوية من القاهرة الى بيروت واثناء
مرور الطائرة فوق صحراء شبه جزيرة سيناء هبت
عاصمة رملية عنيفة أدى إلى هبوط الطائرة اضطراريا
وطلب الطيار من جميع الركاب القفز من الطائرة
قبل ارتطامها بالرمال وكانت الطائرة على ارتفاع 20
قدما وقد نجى جميع الركاب رغم تحطم واحتراق
الطائرة ونشرت صحيفة األهرام المصرية الحادثة.
• أعلمنى بعض األصدقاء أن المطار لم يكن مسورا
في أواخر أربعينيات القرن الماضي وأنهم لعبوا
بالقرب من مدرج هبوط الطائرات.
• من ذكرياتي التي عاصرتها اقالع الطائرات المدنية
مثل :فايكونت ،كونستيالشن ،كوميت ،بوينغ ،دى
هافيالند ،دى سى  3داكوتا وسماها المسافرون
أم أحمد تحببا ،فوكر ،فى سى  ،10جامبو ،ترايستار
وطائرات حربية بريطانية مثل :هوكر هنتر ،قاذفة
القنابل كانبيرا ووصول قاذفة قنابل بعيدة المدى
فولكان وكان بامكانها حمل قنبلة ذرية خالل تصاعد
األزمة الكوبية في سنة 1962م .
• توقف كثير من الحكام والرؤساء في مطار
البحرين منهم الزعيم جمال عبدالناصر في مطار
البحرين واستقبله السيد بلغريف وبعدها بشهور
توقف محمد أنور السادات وقام المستقبلون بحمله
وكانت األرض رطبه فتزحلق الناس ووقع السادات
على األرض.
• كان مطار البحرين من أوائل المطارات المجهزة
للطيران الليلي ويتم إنارة المدرج بشعالت تعمل
بالغاز ويقوم أحد الجنود البريطانيين باشعالها
بوالعة طويلة من سيارة جيب تسير بمحاذاة طرفي
المدرج حتى منتصف ستينيات القرن الماضي وبعدها
استخدمت اللمبات الكهربائية.
استطاعت مملكة البحرين بجهود القيادة الرشيدة
استضافة معرض الطيران للمرة األولى في سنة
 2010وللمرة الثانية في سنة  2012مما ساهم في
وضع مملكة البحرين في مركز متميز في عالم
الطيران ومركز استقطاب يضاهي معارض الطيران
المعروفة.
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مكتوبا
ومقرواومقرو�أً
ال�شعر مكتوب ًا
ويبقى ال�شعر ويبقى
ويبقى ال�شعر حمفوظ ًا تردده الأل�سنة وت�ست�شهد به يف كل ما مير به
مير به
بهكل ما
يف
أل�سنة وت�ست�شهد به
تردده ال
ال�شعر حمفوظ ًا
ويبقى ال�شعر ويبقى
كل
يف
وت�ست�شهد
أل�سنة
تردده ال
حمفوظ ًا
االن�سان عرب حياته.
عربعرب حياته.
االن�سان
حياته.
االن�سان
مير
ويبقى ال�شعر كذلك واحةما
وتنتقل يف �آفاقه
به �أجواءه
تعي�ش
للروح
ومو�سيقاه,ال�شعر كذلك واحة للروح تعي�ش �أجواءه وتنتقل يف �آفاقه
املتعددة الوا�سعة ,وتهيم يف معانيه و�أخيلته ويبقى
وتنتقل
أجواءه
للروح
ومو�سيقاه,
تعي�شو��أخيلته
يف معانيه
واحة وتهيم
كذلكالوا�سعة,
ويبقى ال�شعر املتعددة
تعتنق من قيودها ,لتعانق احلياة واجلمال..
يف معانيه و�أخيلته
وتهيم
الوا�سعة,
املتعددة
آفاقه
يف �
تعتنق من قيودها ,لتعانق احلياة واجلمال..
وي�سعدنا �أن نلتقي يف رحاب ال�شعر وال�شعراء من نبات هذه الأر�ض
ومو�سيقاه,
وي�سعدنا �أن نلتقي يف رحاب ال�شعر وال�شعراء من نبات هذه الأر�ض
الطيبة .
الطيبة
قيودها.,لتعانق احلياة واجلمال..
تعتنق من
�شعراء من البحرين..
�شعراء من البحرين..

ويبقى ال�شعر مكتوب ًا ومقرو�أً
ويبقى ال�شعر حمفوظ ًا تردده الأل�سنة وت�ست�شهد به يف كل ما مير به االن�سان عرب حياته.
ويبقى ال�شعر كذلك واحة للروح تعي�ش �أجواءه وتنتقل يف �آفاقه املتعددة الوا�سعة,
وتهيم يف معانيه و�أخيلته ومو�سيقاه ,تعتنق من قيودها ,لتعانق احلياة واجلمال..
وي�سعدنا �أن نلتقي يف رحاب ال�شعر وال�شعراء من نبات هذه الأر�ض الطيبة.

وي�سعدنا �أن نلتقي يف رحاب ال�شعر وال�شعراء من نبات
هذه الأر�ض الطيبة .
�شعراء من البحرين..

تذكرين

ارم�ضان

تذكرين يوم وقفت حتت الدري�شة

يا هال بك ارم�ضان
يا �شهر كلك �أنا�سه
يا �صحن عامر وكاب مرتو�س وطا�سه,
يا هال بك يا ارم�ضان.
يا �شهر خريك على غريك يبان.
�أولك فرحة يديده.
و�آخرتك �أيام �سعيده.
يا هال بك يا ارم�ضان.
يا زمان غري الزمان.
كل �سنة اتذكرنه بايام الطفولة.
والأنا�شيد اجلميلة.
يا قمر ن�ص ال�شهر،
يا فرحة الدار واليهال.
يا نقل يا نخي وا�شوي زق �سبال.
جي�سه و�أ�صغار يرك�ضون.
يف الفريج من بيت يل بيت,
ويقرقعون.
يا هال بك يا ارم�ضان.

وانتي من بني الدري�شة اتب�ص�صني !
�آنه من يومها على بيتكم �آدور,

�آح�سد الطالع من بابكم واللي يزور,
وا�شكرث خليت �أخوك يلعب معاي,

حتى �أنه يوم �س�ألني:
انت لي�ش رايح وياي !

وهو ما يدري ,يقول يل:

تبي مني؟

انت لي�ش يف ال�سكة كل �ساعة تبني !

تذكرين..

اهلل يجازيك يا زمان
اهلل يجازيك يا زمان
مالك �أمان

ال�شعري..الربعه �أبثمان
اهلل يجازيك يا زمان

قالوا يل :مايف بالدنه,

�شاطيء الأحالم

ال�شرب بيلر,

�صدري ثقيل بالهموم وامنا
ت�أتي الهموم ل�صاحب الوجدان
�أجد احلياة اذا افتكرت كئيبة
فك�أنني فيها بدار هوان
يا قلب رفق ًا بي ف�صدري متعب
وكواهلي ناءت من الأحزان
رحماك يكفي ما لدي من الأ�سى
فلكم �أكابد من �أ�سى و�أعاين
حتام يبقى فيك جرحي نازف ًا
بيد العذاب بلوتني بالثاين

هالأيام فقري.

وال�سواحلي �صار حرير.
و�أح�سن دياي

رايح وياي

واهل الرب�ستيه اغتنوا..
فر�شوا نهايل,

اهلل يجازيك يا زمان
اهلل يجازيك يا زمان

عبدالرحمن رفيع

ويبقى ال�شعر مكتوب ًا ومقرو�أً

شعراء من البحرين..
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ذكريات من أيـام زمان
• إصدار قانون من البلدية بعدم السماح ألي فرد من األفراد أن
يخبئ كلبًا ما لم يأخذ له رخصة من إدارة البلدية بعد دفع
الرسم عنه في كل سنة خمس روبيات ووضع نمرة عليه في
عام 1920م
• تم رصف أول شارع في المنامة بالقار (األسفلت) وهو شارع
الشيخ حمد عام 1920م
• قررت حكومة البحرين أن تقوم البلدية بإطعام الفقراء يوميًا
وذلك في حديقة البلدية نظرًا للمرحلة الحرجة التي تمر بها
البحرين والعالم بسبب الحرب عام 1941م
• قامت بلدية المنامة بالتعاون مع إدارة التموين في توزيع
بطاقات التموين عام 1941م

بائعي الكيروسين (جاز) على عربة خشبية (الجاري) في القرى حتى أواخر
الستينات

شرطي المرور ينظم الحركة المرورية  -شارع البلدية في الستينيات

أول اجتماع ألعضاء بلدية سترة يرأسه الشيخ حمد بن عبد اهلل آل خليفة
عام 1957م

البوابة الرئيسية لقلعة المنامة عام 1965م
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المغفور له عبد اهلل بن عيسى آل خليفة ،مدير المعارف (وزير التعليم) في زيارة
إلى بريطانيا

أحد الباصات الخشبية تسحب سيارة من طراز فورد الفاخرة إلى جهة
التصليح في الثالثينيات

منظر شارع الشيخ عيسى (بلجريف) من جهة الشمال ويرى في الصورة مسجد
الشيخ ابراهيم (الحشاش)

المغفور له صاحب العظمة الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة لدى وصوله مطار
البحرين قادمًا من لندن ويرى في الصورة المندوب البريطاني في البحرين

مبنى المحاكم حيث كان مقرًا للتسجيل العقاري وتم بناءه عام 1937م

المغفور له الشيخ عيسى بن علي آل خليفة مستقب ً
ال في قصره (قصر المحرق –
بيت الشيخ عيسى) الوجيه يوسف بن أحمد كانو عام 1911م

اﺳﺘﺜﻤﺮ أﻣﻮاﻟﻚ واﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺻﺔ
ﻟﻠﻔﻮز ﺑﻤﺒﻠﻎ  500,000دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ.

اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻣﺘﺎﺣﺔ أﻣﺎﻣﻚ ﻟﻠﻔﻮز ﺧﻼل
ﻋﻴﺪ اﻟﻔﻄﺮ اﻟﻤﺒﺎرك.
ﻛﻠﻤﺎ زادت اﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﻚ ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻴﺎدي
ﻟﻠﺘﻮﻓﻴﺮ ﻛﻠﻤﺎ زادت ﻓﺮﺻﻚ ﻓﻲ اﻟﻔﻮز ﺑﺠﻮاﺋﺰ
ﺗﺼﻞ اﻟﻰ  1,690,000دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ.
ﻣﻊ اﻃﻴﺐ أﻣﻨﻴﺎﺗﻨﺎ ﻟﻚ ﺑﻌﻴﺪ ﺳﻌﻴﺪ ﻣﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
ﻋﻴﺎدي ﻟﻠﺘﻮﻓﻴﺮ.

ﺗﻢ ﺗﻤﺪﻳﺪ
اﻟﻤﻮﻋﺪ ﻟﻐﺎﻳﺔ

 15أﻏﺴﻄﺲ

ﺑﺎدر ﺑﻔﺘﺢ ﺣﺴﺎب ﻋﻴﺎدي ﻟﻠﺘﻮﻓﻴﺮ اﻟﻴﻮم!
ﻃﺒﻘ� ﻟﻠﺸﺮوط وا�ﺣﻜﺎمBMIBANK/RET/AYD/02-07-12 MOIC/PC2137/2012 .

ﻣﺴـﺠـﻞ وﻣﺮﺧـﺺ ﻛﺒـﻨﻚ ﺗﺠـﺰﺋـﺔ ﻣـﻦ ﻗـﺒﻞ ﻣﺼـﺮف اﻟﺒﺤــﺮﻳﻦ اﻟﻤــﺮﻛـﺰي.

17 508080 | bmibank.com.bh

الوافر
أكثر إشراقا

إفتح حساب الوافر اآلن و إربح جوائز فورية عديدة باإلضافة إلى التأهل للفوز بسيارة فورد موستانغ  2012م خالل
السحب الكبير لجائزة  200,000دوالر أمريكي
•
•
•
•
•

جائزة نقدية كبرى  200,000دوالر أمريكي
سيارة فورد موستانج موديل 2012
 40جائزة نقدية شهرية
جوائز فورية قيمة*
فرص أكبر للفوز للعمالء الدائمين*

الفروع التجارية:
مرفأ البحرين المالي ،المجمع المالي • المنامة ،شارع الحكومة •
سند ،شارع االستقالل • المحرق ،شارع المطار • البديع ،شارع البديع

*تطبق الشروط و األحكام و حتى نفاذ الكمية

@KHCBonline

Khaleeji Commercial Bank

www.khcbonline.com

مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كمصرف إسالمي (قطاع التجزئة)

