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ينمي الفكر والذكاء وينشط الذهن

الموز  ..فاكهة الشباب الدائم

ال تقف فوائد الموز عند جمال طعمه كفاكهة

من كفاءتها إلحتوائه على العديد من المعادن

يعشقها الكبير قبل الصغير ،بل يمتد إلى عالج

كالكالسيوم ،والحديد، والفوسفور وإلحتوائه

الكثير من األمراض كفقر الدم والضعف العام،

على مجموعة من الفيتامينات الهامة مثل أ ،ب،1

فإن الموز ينمي الفكر والذكاء وينشط الذهن

ب،2 ب ،6 ب 2 1وفيتامين ج ونسبة من د ،وهـ ،كما

ة لما يحتويه من الفوسفور ،لذا فهو
والذاكر 

أن الموز يمد الجسم بالطاقة لما يحتويه من

مفيد للغاية لمن يبذلون الجهد الذهني ويجب

المواد الكربوهيدراتية إلى جانب الدهون والبروتين

على األمهات أن يحرصن على تناول أوالدهن الموز

“ ...رمضانيات” تلتقط حبات الموز وترصد فوائدها

خالل أوقات االستذكار ،وهو يفيد أيضًا من يبذلون

الغذائية التي ال حصر لها ...

مجهودًا جسمانيًا مرهقًا ألنه يبني العضالت ويزيد

”رمضانيات” ترصد ذكريات حاضرة

أيام البحرين الحزينة  ..سنة الجدري
وحريق سوق المنامة

من أرشيف الصحف البحرينية

البحرين تلك الجزيرة الهادئة المسالمة في مياه
الخليج لم تسلم من ضربات الزمن وابتالءات
القدر ،وشهدت طوال تاريخها الضارب في جذور
السنين العشرات من الكوارث والحوادث العاصفة
بدءا من سنة الطبعة التي راح ضحيتها المئات
من الغواصين ،ومرورًا بحريق سوق المنامة الذي
ألتهمت ألسنته العشرات من المحالت والشركات

المجالس الرمضانية

والممتلكات ،ونهاية بسنة الجدري ،وسنة الرحمة،
وعام الفيضانات وكارثة األعاصير ،إال أن رجال
البحرين دائمًا يهبون لنجدتها ونصرتها في

القديم والحديث وتلقي الضوء على أبرز ما

كل شدة وعسرة ومصيبة من تلك المصائب

شهدته البحرين من حوادث وكوارث ليس

واالبتالءات ،ولعل أوراق التاريخ المكتوبة ببسالة

بهدف السرد التاريخي فقط ،ولكن لكتابة

األجداد وشجاعة تصدرهم للمواقف الصعبة

حروف من النور حول بسالة هؤالء ممن راحوا

تروي قوتهم وحكمتهم أمام الكوارث الطبيعية

ضحيتها وبطوالت هؤالء اآلخرون أيضًا الذين

والقدرية التي راح ضحيتها اآلالف من أبناء تلك

وقفوا بشجاعة لنجدة إخوانهم وذويهم من

الجزيرة الهادئة “ ..رمضانيات” تفتح أوراق الماضي

أهل هذه األرض الطيبة ...

ذكريات من أيام زمان
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تذكرة مضمونة إلنقاص الوزن

الموز  ..غذاء الطاقة والرومانسية
تناول موزة واحدة كل يوم ،يقلل خطر إصابة اإلنسان بالجلطات القلبية والسكتات
الدماغية ،وذلك لغنى هذه الثمار بعنصر البوتاسيوم الضروري للمحافظة على سالمة
ضغط الدم الشرياني ،كما أن محتواه من الكالسيوم والفوسفور يقوي العظام واألسنان
واألظافر ،كما يمكن لمرضي قرحة المعدة والتهاب األمعاء أن يتناولوا شراب اللبن بالموز
فهو عالج مفيد وذلك بإضافة كوب من اللبن إلى الموز وضربه في الخالط ،ومن فوائد
س، وهو أيضا مقاوم
الموز العالجية أيضا تنشيط الكلي وعالج االسقربوط ومرض النقر 
للروماتيزم والتهاب األعصاب ،والذين يعانون من البدانة، أو الحصوات المرارية أو أمراض
الكبد وكذلك مرضى السكر بضرورة عدم االكثار من تناول الموز ،خصوصا من يعانون
الحساسية منه ،كما ينصح بضرورة التأكد من تمام نضج الموز فال يؤكل وهو أخضر
ويجب مضغه جيدا تجنبا لسوء الهضم.
الشباب الدائم

فوائد الموز للقلب

ويستخدم الموز كعالج في الطب الهندي الشعبي

وبسبب غناه في مستويات البوتاسيوم بالدم فهو

وبالد فارس القديمة ،حيث يعتبرونها على أنها سر
الطبيعة للحصول على شباب دائم ،ومن المعروف
أن الموز يعزز عملية الهضم بشكل صحي ويساعد
على اإلبقاء على المستويات الطبيعية للكالسيوم
والفوسفور والنيتروجين وكل منهم يعمل على بناء
وتجديد األنسجة ،باإلضافة على أنه يحتوي أيضا على
السكريات المتحولة والتي تساعد على نمو الشباب
والتمثيل الغذائي الجيد ،كما أن الموز على نسب
وفيرة من الفيتامينات والمعادن لذلك فهو يعد
مصدر للطاقة الطبيعية وتناول ثمرتين من الموز
فقط كافية ألن تعطيك الطاقة من أجل ممارسة
عمل أو تدريب لمدة تصل إلى ساعة ونصف ويمكن
أن يساعد تناول ثمار الموز في النهار على جلب

أرض الموز
النشأة األصلية للموز كان في ماليزيا ،ثم أدخلها
الماليزيون إلى الهند في حوالي القرن السادس
الميالدي ومنها إلى الصين وبقية أنحاء العالم،
وتتنوع أشكال الموز وألوانه فمنه األصفر واألرجواني
واألحمر واألخضر ويزرع في جميع المناطق المدارية
بما ال يقل عن  100دولة حول العالم.

النشاط إلى الجسم بدال من شرب القهوة أو الشاي
أو المشروبات الغازية الضارة .لذلك هو يعد الغذاء
األمثل لمن يمارسون مثال رياضة كمال األجسام
فهو يمد الجسم بالطاقة لمدة طويلة.

المعدة والمفاصل
ويستخدم الموز أيضا كعالج فعال لالضطرابات
المعوية بسبب نعومة قوامه ويعتبر الموز هو

فاكهة الرومانسية

الفاكهة الوحيدة التي ال تسبب أي مشاكل إذا كانت

وكشفت مجموعة من الباحثين في دراسةٍ بحثيةٍ
جديدةٍ أن مزيج العناصر الغذائية الطبيعية الموجودة
في الموز ،مثل البوتاسيوم وفيتاميني سي وب6
وحمض الفوليك ،يجعل منه فياغرا طبيعية تزيد
القوة الجنسية والعاطفية وتقوي مشاعر الحب،
وأفاد األطباء بأن الفواكه والخضراوات والحبوب
الكاملة تمثل أهم أنواع األطعمة التي تحارب العجز
الجنسي وضعف القوة عند الرجال ،كونها غنية
باأللياف الغذائية والمواد المضاد لألكسدة التي
تحمي الخاليا من المرض.

هناك قرحة معدية مزمنة فيقلل من تهيج القرحة
من خالل تبطينه للمعدة ولذلك فهو مفيد جدا في
عالج التهابات القولون واإلمساك واإلسهال الحتوائه
على كربوهيدرات سهلة الهضم ال توجد في أي نوع
آخر من الفاكهة ،وبشكل مختصر هو مفيد جدا
لعالج مشاكل اضطرابات المعدة كما أن ثمار الموز
مفيدة في عالج التهاب المفاصل والنقرس حيث أنه
يمكن أن يتناول المريض وجبات من الموز دون غيره
طوال اليوم لمدة ثالثة أو أربعة أيام بكميات تصل
إلى  10ثمرات يوميا.

يعمل على أن يساعد أن يكون النبض بالقلب متوازنا
عن طريق إرسال الكميات المطلوبة من األوكسجين
إلى المخ ويساعد أيضا على زيادة معدل التمثيل
الغذائي ،كذلك يحتوي الموز على نسب عالية
من عنصر الحديد فهو يعد مثاليا ألجل أن يحفز
إنتاج الهيموجلوبين بالدم والذي يعمل بدوره على
التخلص من مشكلة فقر الدم.

التدخين والتخسيس
ووجدت الدراسات أن الموز بمحتواه العالي من
فيتامين ب 12وب 6وكذلك البوتاسيوم والماغنيسوم
يمكن أن يساعد الجسم على التخلص من اآلثار
الناجمة عن انسحاب النيكوتين من الدم وأن الموز
تذكرة عالج مضمونة للتخلص من التدخين ،كما أنه
تذكرة عالج مضمونة أيضا لمن يرغب في انقاص
الوزن ،إذ يعتبر الموز نظاما تغذويا جيدا مع اللبن
المنزوع الدسم ،حيث تؤدي هذه الوجبة إلى تنحيف
الجسم ويمكن أن يتم هذا عن طريق إتباع نظام
غذائي من خالل تناول ست ثمرات يوميا مع أربعة
أكواب من اللبن منزوع الدسم لمدة  10أيام وبعدها
يمكن أن يستبدل الموز بتناول الخضروات.

قناع الموز
ويمكن عمل قناع للوجه من مهروس الموز عن
طريق إضافة ملعقة عسل إلى ثمرة موز مهروسة
جيدا ،ويوضع القناع على الوجه والرقبة مع تجنب
منطقة العين ،ويترك القناع لمدة ربع ساعة ثم
يشطف بالماء الدافئ ،وتشمل فوائد استخدام قناع
الموز على ترطيب الجلد الجاف ،وإزالة خاليا الجلد
الميتة ،والحفاظ على البشرة خالية من التجاعيد،
كما يمكن أيضا ألقنعة الموز أن تعمل على التخلص
من حروق الشمس.
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”رمضانيات” تكشف أوراق من بطوالت أبنائها

أيام البحرين الحزينة  ..سنة األعاصير وحريق
المحرق وسقوط الهليوكبتر
يعيش الكثير من أبناء البحرين حاليًا أياما هادئة حالمة مفعمة بالراحة والتكنولوجيا
الحديثة ،يتململون إذا انقطعت عنهم الكهرباء لعطل مفاجئ ال يستغرق الدقائق
المعدودة ،ويتذمرون إذا اشتدت بهم حرارة الجو ويدعون أنهم أبطا ً
ال في تحملهم
لحرارة أو حتى برودة أيامًا عابرة في حياتهم ،ولكنهم لم يعرفوا من هم األبطال بحق
لهذا البلد الطيب ،لم يعيشوا كوارث حقيقية ألمت بهم أو بأحد من أفراد اسرهم
ليدركوا المعنى األصيل لقدرة التحمل ومواجهة الصعاب “ ..رمضانيات “ تفتح أوراق من
تاريخ البحرين الطويل وتكشف عن حجم الكوارث األليمة التي شهدتها تلك األرض
الطيبة ،وكيف وقف أبناؤها أبطاال في مواجهة أعاصيرها ورياحها وحرائقها وأمطارها،
ليجسدوا لنا المعنى األصيل للقوة والشجاعة والبطولة التي امتاز بها أبناء البحرين منذ
فجر التاريخ ....
سنة الجدري الحزينة
لم تشهد البحرين أياما مؤلمة مثلما شهدته فيما

البحرين من المملكة العربية السعودية ،وسيتجه

يعرف بسنة الجدري ،حينما حط على أرض البحرين

بعدها إلى إيران ،وكنتيجة لإلعصار تم إغالق العديد

مرض الجدري بشكل وبائي ،بعدما كان في سنوات

من الطرقات وأصبحت العديد من السيارات مغمورة

سابقة يصيب البعض بشكل عادي ،وكانت سلطات

بالمياه ،وقد هجرت العديد من شاحنات النقل في

الصحة تقوم بالتطعيم ألبناء البحرين في المناطق

وسط الطرق واألزقة وأسفر اإلعصار عن اندالع حرائق

التي يكتشف فيها المرض وتسمى الحملة بالتوتين
بد ً
ال من التطعيم ،ومادة التوتين أو التطعيم هي من

متفرقة في عدة أحياء إال أن اإلعصار لم يسفر عن
خسائر بشرية.

سائل وباء الجدري المخفف الذي يحفز كامل الجسد
ليكون في إمكانه مقاومة المرض قبل أن يبتلى به

في أجواء السماء

الجسد ،لكن في تلك السنة كان انتشار المرض رهيبًا

وفي شهر يوليو  1950م سقطت طائرتان فرنسيتان

ودخل معظم بيوت البحرين ،وفقد البعض أبصارهم

قبيل سواحل جزيرة المحرق في خالل  48ساعة،

وتشوهت وجوههم ،وفقد البعض اآلخر حياتهم،

وتلك الحادثتان ما زالتا تسببان غموضًا للعديد من

وقامت السلطات الصحية بحملة تطعيم كثيفة

المختصين والمحللين إلى يومنا هذا ،وظهرت على

وأوجدت مكانًا لعزل المرضى سمي بالكرنتيلة في

الساحة العديد من النظريات التي تحاول تفسير

جزيرة أم الشجر بالمحرق.

أسباب سقوط الطائرتين ،إال أنه وليومنا هذا لم يتوصل

دموع سوق المنامة

أي منها إلى حل ذلك اللغز بشكل علمي ،الطائرة

أما أبرز ما شهدته البحرين من كارثة التهمت المحالت

األولى كانت للركاب تحمل على متنها  52شخصًا

والممتلكات والمبان والعمارات فكان حريق هائل
دمر سوق المنامة الكبير في الثالثينات ،حينما شب
حريق ضخم في منطقة وسط سوق المنامة عام
 1936استمر عدة أيام ،وأسفر عن تدمير السوق،
وانتشرت النيران بسرعة البرق ،وأتى على عدد كبير
من العمارات والمباني والدكاكين والبضائع ،مما أدى
إلى خسائر مادية كبيره جدا ،حيث تابع تجار وأصحاب
هذه المحالت احتراق محالتهم والدموع تسيل من

تلك العمارات مبنية من مواد أولية ومغطاة بالمناقير
والدنجل في انتشار الحريق الذي أخذ يتطاير كأوراق
ملتهبة ،وينتقل من مكان إلى مكان آخر حتى جاءت
النار في كل منطقة السوق ،ولم يتسبب الحريق
في فقدان أي أرواح ،وعلى أثر الحريق المدمر قامت
حكومة البحرين بشراء أول سيارة إطفاء وإنشاء فرقة
مطافئ في البحرين عام 1938م.

متجهه نحو مطار البحرين ،وقبيل هبوط الطائرة
أخذ القبطان اإلذن بالهبوط ،وبعد ذلك لم يسمع
من القبطان مجددًا ،وعلى بعد كيلومترات بسيطة
قبيل شواطئ البحرين سقطت الطائرة بالبحر ،ومن
ضمن  52راكبًا على تلك الرحلة المشئومة نجا  6أفراد،
وكانت حادثة الطائرة الفرنسية وبهذا الحجم الذي
ذكر هي الثانية التي شهدها البحرينيون على أرض
البحرين ،ولم يعلموا بأن األقدار تخبئ لهم حادثة

العاصفة المميتة

أخرى مشابهة ،والتي ستقع خالل  48ساعة وفي

جراء هذه الكارثة الفظيعة ،كما تسارع الناس في

وفي شهر يناير من عام 1955م فوجئت البحرين

نفس موقع الحادثة األولى ،حيث أن الطائرة الثانية

اخماد الحريق ،وساهمت مخازن األخشاب التي تخزن

بعاصفة رعدية ورياح قوية مصحوبة بأمطار وبرد،

أخشاب البناء والدنجل والحبال وكل ما تحتاجه صناعة

استمرت ألكثر من يومين وقد بين أحد المسئولين بأن

السفن وغيرها كلها مواد قابلة لالشتعال ،حيث كانت

تلك العاصفة كانت نتاج منخفض جوي متجه نحو

أعينهم ،وقد أعلن الكثير من تجار السوق افالسهم

كانت تقل على متنها  45راكبًا وقد نجا منهم 6
أفراد ،ولو لم يقع الحادث األول للطائرة األولى لكان
من الممكن أن يجزم الكثيرون بأن الحادث كان بفعل
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األولى من الصباح ،حيث أتت النيران على البيوت من
السعف بسرعة هائلة وسبب الهلع بين سكان الحي،
وقد تم االبالغ عن الحريق وفورًا هرعت سيارات
اإلطفاء إلى مكان الحريق ،وقاوم رجال اإلطفاء
الحريق ألكثر من  5ساعات متواصلة وجهود كبيرة
حتى تمت أخيرًا السيطرة على الحريق ،ونجم عن
الحادث تدمير أكثر من  23منز ً
ال من منازل وأضرار
وخسائر مادية ،حيث استطاع بعض السكان بعد
معركة شرسة وجهود يمكن البعض من انقاذ ما
كان داخل بعض البيوت.

عاصفة األرواح

القضاء والقدر ،ولكن سقوط الطائرة الفرنسية الثانية

والذين خرجوا من منازلهم على الفور خوفا من

وفي نفس مكان سقوط الطائرة األولى ،وفي فترة

امتداد النيران إليهم ،ورجال اإلطفاء حضروا على

زمنية تفصل األولى عن الثانية بـ  48ساعة ،فليس من

وجه السرعة فور تلقيهم البالغ ،وقاموا بمحاصرة

الممكن أن تكون هاتان الحادثتان محض صدفة،

الحريق التي تسبب في احتراق سبعة منازل من

وقد تكهن البعض بأن الطائرتين سقطتا بسبب

سعف النخيل ،كما اصيبت تسعة منازل أخرى بأضرار،

االفتقار للصيانة المناسبة لهما ،وكانت إجمالي

ولم تقع أية اصابات بين السكان.

عدد القتلى في الحادثتين يصل إلى  ،83وقد تم

سقوط الهليكوبتر

مستشفى اإلرسالية األمريكية.

وفي شهر مارس  1957سقطت طائرة من نوع

دفن العديد منهم في مقبرة النصارى تحت إشراف

الهليكوبتر في مياه الخليج العربي ،بعد أن قامت

وفي شهر مارس من عام 1959م شهدت البحرين
أسوأ إعصار شهدته في تاريخها المعاصر تسبب في
خسائر في األرواح كما أسفر عن خسائر مادية كبيرة
في الممتلكات ولم تنج حتى السفن والقوارب التي
كانت مبحرة للصيد آنذاك ،وقد بلغ التعداد الرسمي
لعدد الضحايا  11ضحية وفقدان وتدمير  40سفينة
من جراء هذا اإلعصار ،وفي ليلة العاصفة وجه من
راديو البحرين ندا ًء للجميع لجمع ما يقارب  400إطار
للسيارات لوضعها لحماية السفن الراسية على
فرضة المنامة ،ويذكر بأنه تم فقدان العديد من
السلع وتم تلف البضائع المحملة على السفن ،كما
تم تشكيل لجنة لحصر الذين اصيبوا بأضرار من جراء
هذه العاصفة بأمر من حاكم البالد ،ويرى العديد من
الخبراء بأن تلك العاصفة الذي ضربت البحرين كانت
من أسوأ العواصف التي مرت على البالد منذ سنة
الطبعة األولى.

حريق المحرق

بنقل المساعدة الطبية الالزمة لبحار مصاب على

وفي شهر مايو  1954أتى حريق ضخم اندلع في

سطح ناقلة نرويجية ،وقد أمكن انقاذ جميع

أحد أحياء جزيرة المحرق ،وعلى الفور انتقلت سيارات

طياريها ،وكانت هذه الطائرة التي تحمل رسالة

اإلطفاء إلى موقع الحادثه ،وبدأ الحريق من أحد

الرحمة ،قد أقلعت من الظهران استجابة لرسالة

المساكن المبنية من سعف النخيل ،حيث اشتعلت

وصلت من الناقلة “فرمانور” تقول فيها أن أحد

زوابع وأعاصير

النيران ،مما ادى إلى انتشارها بسرعة فائقة في

بحارتها يعاني اصابات شديدة في رأسه ،وعلى أثر

الحي المجاور لهذا المساكن ،إذ التهمت ألسنة

سقوطه من ارتفاع  20قدمًا ،وعندما وصلت الطائرة

اللهب  24مسكنًا من هذه المساكن بالكامل،

إلى مكان السفينة ،على بعد حوالي  85ميال في

مما حول المئات من السكان إلى الجئين بال سكن

عرض البحر عند منتصف الطريق بين البحرين وعبدان،

يبحثون عن مكان يلتجئون إليه مثل بيوت أقربائهم

جرت محاوله إلنزال طبيب من الطائرة إلى سطح

وأصدقائهم ،ولحسن الحظ لم تسجل أية اصابة

السفينة ،وقد ظهر أن هذه المحاولة غير ممكنة

بشرية في هذه الكارثة ،ولكنها وضعت سكان

التحقيق ،فأخذت طائرة الهليكوبتر تحلق بالقرب

الحي في حالة صدمة كبيرة وحجم الكارثة التي

من الناقلة ،إلى أن أمكن انزال قارب صغير إلى الماء،

تسبب لهم خسارة جمة.

وقد أسفرت هذه العميلة أيضا فشل الجهود التي

نيران المنامة

بذلت إلنزال الطبيب إلى هذا القارب ،اذ أنه انزل إلى

وفي شهر أبريل  1957اجتاحت منطقة الخليج العربي
من أقصاها إلى أدناها وبعض أقطار الشرق األوسط
موجة مفاجئة من األعاصير مرتعا للعواصف
والزوابع الجامحة عدة أيام ،تخللها الرعود والبرق
واألمطار الغزيرة وأحدثت خسائر في الممتلكات،
وقد ظهرت هذه األعاصير بشدة في سماء البحرين،
حيث ساد البالد جوا مضطربا دام ثمانية أيام امتاز
بالبرق والرعود واألمطار ،وظلت تمال الجو مساء كل
يوم ،وقد صحبت هذه األعاصير جوا مشحونا بالبرق
واألمطار التي بلغ مجموعه ما سقط منها 323
بوصه مكعبة ،وكانت أعظم كمية من هذه األمطار
هطلت على المنامة والمحرق والعوالي ،وسبب هذه
الرياح العاصفة التي بلغت سرعتها حوالي  40ميال
في الساعة عدة خسائر فأطاحت بسقف مواقف
السيارات وقذفت بغصون األشجار وقذفت بأجهزة
المقاييس الجوية بالمنامة إلى مسافة ربع من
مكانها ،كما أدى الجو المشحون بالبرق والعواصف
إلى تعطيل أجهزة اإلرسال بمحطة إذاعة البحرين
مدة يومين ،كما أثر هذا الجو على المالحة الجوية،
مما جعل بعض الطائرات التي كانت تقصد البحرين
أن تعود إلى بعض المطارات في شمال الخليج
العربي ،أما البحر فقد ثارت األمواج ولم يخرج أحد
للصيد وتعطلت األعمال على جسر المحرق.

وفي شهر فبراير  1957شب حريق هائل في أحد
أحياء العاصمة المنامة في ساعات األولى من
الصباح حيث استيقظ األهالي على أصوات االستغاثة
عندما ارتفعت السنة النيران بشكل رهيب واتت على
 13بيتًا من السعف ،وقد خفت سيارات المطافئ
التابعة للبلدية ،إلى مكان الحريق ومن حسن الحظ،
أعاق النخيل المحيط بهذه المنازل ،تطاير الشرر إلى

الماء ،واضطر إلى أن يسبح ،حتى وصل إلى الناقلة،
وبعد ذلك استدارت الطائرة الهليكوبتر ،وهي من
طراز “هـ  ”19راجعه نحو الظهران ،ولكن خل ً
ال طرأ
على محركاتها في الطريق ،فسقطت على بعد 80
ميال من قاعدتها ،وعندئذ انزلت الناقلة قاربا آخر إلى
الماء ،وبعد محاولة استغرقت  35دقيقة في الماء
أمكن انقاذ الطيارين ،ونقلهم إلى سطح الناقلة،
حيث ظلوا بها ،وكذلك الطبيب ،إلى أن وصلت بهم

المنازل المجاورة ،وتمكن رجال المطافئ من اخماد

جميعا إلى عبدان.

كما في المحرق أتى حريق ضخم اندلع في فريق

حريق السقية

الحريق ولم يصب أحد من الناس بأذى في الحريق،
أبو خميس بالمحرق وسرعان ما انتشر بسبب الرياح،

وفي شهر يونيو 1981م وقع حريق هائل في حي

مما تسبب في حالة هلع ألصحاب المنازل المجاورة

السقية في المنامة استمر عدة ساعات ،في الساعة
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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 ..

الجمعة  15جمادي الثاني سنة 1373
الموافق  19فبراير سنة 1954

العدد  4الرابع السنة األولى ربيع ثاني  19ديسمبر 1952

حتى الـ د  .د  .ت ....
صديقنا القارئ :كلمة تحرير هذا العدد
موجهه إلى كل أصدقائنا الذين كتبوا إلينا
معقبين على المقال الذي نشر في عدد سابق
تحت (آراء حره) بعنوان (رسالة مفتوحة إلى
الواخز العاقل بمجلة صوت البحرين) فإلى
هؤالء األصدقاء نقول :لقد كانت رسائلكم
ومقاالتكم دلي ً
ال قويًا صفعت في قوة كل
كلمة حررت في المقال المذكور ولقد كان لنا
شرف نشر احداها في العدد السابق  ...ونحن
إذ نمتنع اآلن عن نشر باقي المقاالت ال ألنها
ال تستحق النشر أو ألنها تحمل فكرة مغايرة
للحقيقة والواقع  ..ولكن ألنها – أي رسائلكم
– من الكثرة والوفرة بحيث تعذر علينا اختيار
ما يجب أن نختار  ..وكانت كلها تحمل طابع
الشدة والقسوة في النقد مما دل على وجود
وعي صحيح لدى كاتبيها ،رغم أن بعضها
حمل إلينا اتهامًا صريحًا بأننا حدنا عن طريق
الحق وبأننا قبضنا – مقدمًا – ثمن المقال
(مدار البحث)  ...وألصحاب هذه الرسائل نقول
كما قلنا أكثر من مرة  ..نقول بأننا لم نسكن
لنهدف من وراء القافلة إلى شيء من ذلك ..
وأسهل علينا من ذلك أن نحطم أقالمنا وأن
نمزق كل صفحة من صفحات القافلة لو
كان في تلك الصفحة كلمة تشير إلى هذه
الفكرة الخبيثة .ونحن بهذا ال نريد أن نعتذر
ألولئك القراء األفاضل الذين يحملون األشياء
والمالبسات أكثر مما تطيق  ...لسبب بسيط ..
وهو أنه لم يكن من دأبنا أن نجري وراء المادة
 ...وإال كنا من الفجرة المارقين.
وأخيرًا فلجميع قرائنا الذين عقبوا على
المقال المذكور شكرنا وتحيتنا  ...ومعذرة
أن كنا وقعنا في خطأ يعلم اهلل أنه خطأ
غير مقصود.

بالتعاون مع إدارة المكتبة الوطنية بمركز عيسى الثقافي

يظهر أن الروح المسيطرة على عقلية المسئولين –
وهي سياسة االهتمام بالشوارع الرئيسية واالعتناء
بنظافتها فقط – يظهر أن (عدواها) قد انتقلت إلى
الدائرة الصحية في اآلونة األخيرة فاقتصرت عملية
رش الـ د.د.ت على الشوارع الرئيسية وبعض البيوت
التي يتمتع أصحابها في هذا البلد بالحيثية والمقام
– أما األحياء الداخلية في المنامة فقد كان نصيبها
اإلهمال مع أنها أحوج إلى العناية من الشوارع وما
يقع عليها من البنايات الحديثة – نحن ال نود أن نلقى
محاضرة في علم الصحة على الدائرة الصحية فهي أفهم وال شك ولكن أبناء السنة الرابعة في االبتدائيات
يستطيعون أن يشرحوا طرق انتشار الجراثيم وأن يبينوا لمن يجهل ،إنه ال فائدة من مكافحة الحشرات والذباب
والجراثيم في منطقة دون أخرى أو في منزل دون آخر فالجراثيم – وهلل الحمد – ال تميز بين بيت فقير أو غني
– أن مصدر الذباب هو األحياء الداخلية فيجب أن تبدأ المكافحة هناك .هذا في المنامة أما في المحرق فإن
جهاز الرش قد اختفى منذ ستة أشهر اختفا ًء تامًا فهل خلت المحرق من الحشرات والجراثيم؟ أم أن الدائرة
الصحية تعتقد أن اهلل سبحانه وتعالى قد أكسب أهل المحرق مناعة طبيعية ضد األمراض؟
جلت قدرتك يا رب  .حتى في الـ د.د.ت فضلت قومًا على قوم.

الجمعة  13ربيع األول  1373الموافق  20نوفمبر سنة 1953م
– يشكو فريق (مهنا بوحمود) من وجود (خربه)
وهي بمثابة مزرعة للجراثيم وذلك مما يلقى فيها
من القاذورات والمياه اآلسنة.

عثرت على نظارة طبية في السوق وأرجو منكم أن
تنوهوا عن ذلك في صندوق البريد بالقافلة ،فلعل
أن يتصل بي صاحبها الستالمها.

يشكو سكان الفريق نفسه أيضًا من وجود األغنام
واألبقار الميتة المرمية في طريقهم والتي تنبعث
منها رائحة خبيثة وذلك على مرأى من عمال
ومفتشي البلدية..

طلعنا في جريدتكم المؤرخة  15جمادي الثاني
سنة  1373الموافق  19فبراير سنة  1954في العدد 29
السنة الثانية ،العبارة التالية( :عثر مواطن على ظرف
فيه مبلغ من الدوالرات يوازى  15000روبية وقد اتصل
بجميع الصرافين والتجار حتى سلمها لصاحبها بعد
أن عرف منه الدليل الكافي لمحتويات الظرف).

شكلت الجالية البحرينية الموجودة في (الخبر) نقابة
تشرف على شؤون العمال البحرينيين الموجودين
هناك والبالغ عددهم  4000عامل.
رغم وجود األرصفة في العاصمة فأنني أالحظ
إن أغلب الناس يمشون وسط الشارع مما يسبب
عرقلة في حركة المرور من ناحية ..وبعض الحوادث
واالصطدامات من ناحية أخرى فلماذا ال نسن قانونا
يحرم المشي وسط الشارع طالما وجد الرصيف؟

فهل لكم أن تذكروا اسم هذا الشخص الذي كنت
أعتقد أن ال وجود له في هذه األيام؟
– دعى أحد سكان منطقة الحورة النبوة وقد حاول
بالقوة أن يضم له اإلتباع ،وقد قبضت عليه الشرطة
وساقته إلى المارستان لعله يجد له هناك إتباعا
يعتنقون مذهبه.
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مجلس الحاج علي بن أحمد الخاجة
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مع التغيير
فرص واعدة
هناك
ٌ
تم تأسيس المصرف الخليجي التجاري (ش.م.ب) في مملكة البحرين
في عام  2004كمصرف إسالمي تجاري رائد ومدرج في سوق البحرين
لألوراق المالية .يقدم المصرف الخليجي مجموعة متكاملة من المنتجات
والخدمات المصرفية التجارية باإلضافة إلى المنتجات اإلستثمارية
المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية .ومع تنامي شبكة المصرف من
الفروع التجارية وأجهزة الصراف اآللي والخدمات المصرفية اإللكترونية،
فإن المستقبل يبدو واعدًا لتحقيق المزيد من النماء والتطور محليًا
وأقليميًا وتقديم تجربة مصرفية متميزة ورائدة.

المصرف الخليجي التجاري ش.م.ب
بــرج المرفأ الشرقي ،مرفـأ البحرين المالي
ص.ب ،60002 .المنامة ،مملكة البحرين
هاتف ،+973 17 50 50 50 :فاكس+973 17 10 00 17 :
بريد إلكترونيinfo@khcbonline.com :
www.khcbonline.com
مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كمصرف إسالمي (قطاع التجزئة)
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ذكريات من �أيـام زمان
• بلغ عدد الحجاج البحرينيين  208حاجًا عام 1948م
• عرض أول عمل مسرحي بالمدرسة الثانوية عام
1942م
• صدور قانون بتسجيل السفن الشراعية عام 1942م
• بدأ تركيب أول إشارة ضوئية مرورية عام 1964م
• ظهور مرض الجدري في منطقة (الحالة) بجزيرة
المحرق عام 1941م
• ظهور مرض حمى التيفوئيد في المنامة والمحرق
عام 1943م

املغفور له �صاحب العظمة ال�شيخ �سلمان بن حمد �آل خليفة �أثناء و�ضع
حجر الأ�سا�س للمطار اجلديد باملحرق عام 1959م

مدر�سة املباركة العلوية واملعروفة الآن مبدر�سة اخلمي�س عام 1926م

املغفور له �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن عي�سى �آل خليفة

يتفقد حر�س ال�شرف لدى مغادرته �إحدى املوانئ البحرية �إىل
اخلارج يف ال�ستينيات

عني الدوبية يف اخلم�سينيات
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منظر جوي لعني عذاري يف �أواخر اخلم�سينيات

جنازة رمزية للراحل جمال عبدالنا�صر يف ال�سبعينيات

بياعة تفرت�ش الأر�ض لبيع بع�ض احلاجيات يف ال�ستينيات

�صورة ملفت�شي اجلمارك بفر�ضة املنامة يف �أوائل اخلم�سينيات

“�سكراب” ال�سيارات (املعروف باملقربة) يف اخلم�سينيات

موقع �سباق اخليل يف منطقة العدلية “الري�س” يف �أوائل اخلم�سينيات

4G

موبايل برودباند المنزلي من بتلكو
خدمة LTE
سعة تحميل خيالية في منزلك

اآلن يمكن لجميع أفراد عائلتك المشاركة واالستمتاع بخدمة  4G LTEبسرعات خيالية على جميع األجهزة
المزودة بتقنية الالسلكي " "WiFiمع باقات  4G LTEموبايل برودباند المنزلي التالية من بتلكو.
اإليجار الشهري

البيانات

السرعة

الجهاز

 18د.ب

غير محدودة

حتى 100Mbps

راوتر  4G LTEمجان ًا

لالشتراك ،تفضل بزيارة اقرب محل بتلكو
*تطبق الشروط واألحكام

