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“رمضانيات“ تنشر تفاصيله ألول مرة

الحنطة  ..بهجة الحصاد في البحرين
في أجواء احتفالية ال تقل عن فرحة األعياد،
ووسط تهنئة ومباركة وزغاريد ال تقل بهجة
عن سعادة النصر والفوز ،خرج أهالي البحرين
يحتفلون بموسم حصاد الحنطة وعالمات
الفرح تعلو وجوههم مستبشرين وفرحين
بخيرات أرضهم وعطائها الذي ال ينضب ،وهي
احتفاالت حفرتها األيام وخلدتها في ذاكرة
كل من عاصرها ،وتعبر أجواءها وتفاصيلها التي
تحضرها الطبول واألعالم والموسيقى واألغاني
الشعبية عن تراث تليد يزخر به ماضي البالد ..

المجالس الرمضانية

فكيف كانت تلك األجواء من السعادة والفرحة
حتى أن البعض وصفها بـ “عيد الحنطة”؟ ،ومتى
بدأت البحرين في زراعة الحنطة؟ ،وكيف سارع
الجميع بتخصيص األراض وفالحتها وتهيئة
تربتها؟ ،وكيف واجه أهالي البحرين مشكلة
هطول األمطار كبديل واحد لمياه الزرع؟ ،أسئلة
وتساؤالت كثيرة تكشف تفاصيلها “رمضانيات”
ألول مرة حول ذكريات زراعة الحنطة في
البحرين ،وأجواء االحتفال بحصادها ...

العرب يعتبرونه نوعا من الجواهر

البلح ” ..لها طلع نضيد”
ات َّل َها َ
ضيدٌ ”،
َاس َق ٍ
ط ْل ٌع َّن ِ
قال تعالى “وَ ال َّن ْخ َل ب ِ

في بالدنا العربية ،حيث يعتبر العرب البلح نوعًا من

وروى النسائي وابن ماجه في سننهما قال

أنواع الجواهر على مر العصور ومختلف الحضارات،

رسول اهلل “كلوا البلح بالتمر ،فإن الشيطان إذا

ولقد تمت زراعة أشجار النخيل في الحقول في

نظر إلى ابن آدم يأكل البلح بالتمر يقول :بقي

افريقيا منذ أكثر من  8آالف سنة ،وتتمثل أهمية

ابن آدم حتى أكل الحديث بالعتيق” ،وتعد هدايا

أشجار النخيل في ثمارها الحلوة والتي تسمى بالبلح

البلح عند العرب من أفضل وأشهى الهدايا على

األصفر اللون أو األحمر ،ويعد البلح أحد أكثر الفواكه

اإلطالق ،فمنذ آالف السنين يعد البلح غذاءا طيبًا

حالوة ،حيث يشكل السكر  60إلى  % 70من وزنه الكلي

على مستوى حضارات مختلفة ،ونجد شجر

“ ..رمضانيات” تهديكم بحالوة ثمار البلح وأنواعه

النخيل بكثرة في الواحات وعلى ضفاف األنهار

وألوانه وكذلك فوائده الطبية وأسراره العالجية ...

ذكريات من أيام زمان

Ramadanyat

Ramadanyat-A4.ai
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بقي ابن آدم حتى أكل الحديث بالعتيق

البلح ” ..ونخل طلعها هضيم”

ل َ
ط ْل ُع َ
يم”  ..البلح أو التمر اللذيذ الطعم شهي الرائحة
ها َه ِ
وع َو َن ْخ ٍ
“و ُز ُر ٍ
قال تعالى َ
ض ٌ
ومحبب ومفضل لدى كثير من الناس وخاصة العرب ومهما اختلفت طريقة أكله
سواء بالعجوة أو باللبن أو بالقهوة فهو من األطعمة الشهية والمفيدة جدا فهو
يندرج تحت قائمة األطعمة الملينة للمعدة ،وهو مفيد جدًا في حاالت االمساك
وعسر الهضم ،حيث تؤدي األنسجة الخشنة فيه إلى تحفيز األمعاء عندما تكون
مساء وتناوله في
راكدة أو غير نشطة ،ولكي نزيد من تأثيره يتم نقعه في الماء
ً
الصباح ،كما أن النيكوتين المفيد الموجود بالبلح يعتبر عالجا ممتازًا الضطرابات
األمعاء ،ويشير الخبراء إلى أن تناول البلح بكثرة يؤدي إلى وجود البكتيريا النافعة
في األمعاء ،والبلح من أكثر انواع الفاكهة انتشارا وهي غذاء صحي مركز وطبيعي،
وتتميز التمور على كثير من األغذية باحتوائها على العناصر الغذائية المفيدة
لجسم االنسان ويتغذى على ثمارها كثير من الناس حول العالم ،فالتمور غنية
بالمواد السكرية  ،%75 -65كما انها غنية باألمالح المعدنية والعديد من الفيتامينات
مثل يتركب من  %21ماء %1.2 ،بروتين ،و %18دهونًا ،و %73سكريات ،و %3ألياف.
والقدرات الذهنية ،لذا ينصح بتناوله لتعويض أصحاب

وكما هو واضح من اإلسم فإنه يدل على حالوة

الفكر والقلم ،واستخدمه القدماء لقدرته الكبيرة

طعمه ،فإن طعم تمر السكري يشبه طعم السكر،

على زيادة القوة في العالقة الزوجية ،كما أنه يحمى

وأيضًا تمتاز بلون بلحها األحمر فهي ليست صفراء البلح

األسنان من التسوس برغم حالوة طعمه ،كما يحتوى

كالبرحي والخالص وغيرهم ،وهناك بلح السعمران

على مواد كربوهيدراتية على شكل سكريات أحادية،

وهو نوع من أنواع النخيل العديدة ،ولكن أهم ما يميز

ويحتوى على كمية كبيرة من البروتين واأللياف وقليل

هذا النوع من النخيل عن غيره هو أن حجم ثمار ونوى
ً
مقارنة مع باقي أنواع
ثمار السعمران صغيرة جدًا

والفوسفور والحديد والكبريت والفلورين ،لذا ينصح

النخيل ،وهناك بلح نبتة سيف ويعتبر هذا النوع من

به للحوامل وفى مرحلة النفاس ،كما أمر اهلل تعالى

األنواع الممتازة ،فيمكن معادلته بعد البرحي بالجودة

به مريم فى كتابه الكريم ،وألنه غني بالفيتامينات

وذلك ألنه يتشابه مع البرحي بطيب مذاقه ثمارها في

فإنه يحفظ رطوبة العين وبريقها ويكافح الغشاوة،

كل المراحل ولكن ال يساعد على الهضم كالبرحي،

كما يقوى الرؤية ويزيد من القدرة السمعية ،ومهدئ

أما بلح أم الدهن فهو نوع من األنواع التي تمتاز بصفة

لألعصاب ،كما ينشط الغدة الدرقية ،ومرطب لألمعاء،

نادرة وغير متوفرة في باقي النخيل ،فقد اشتهرت أم

ويتكون البلح من  %8ماء ،و %7مواد سكرية ,و %2بروتين،

الدهن بأن رطبها يقطر دبسًا حتى قبل اقتطافه من

 %3مواد دهنية و %10ألياف ،وينصح خبراء التغذية

النخلة ،أي أن هذا النوع أشتهر بكثافة دبسه عن باقي

بتنظيف األسنان بالفرشاة بعد تناول البلح ،فهو بنوعيه

أنواع النخيل ،وهناك أيضا بلح االمهات وهو جذع نخلته

الطازج ،والمجفف شديد اللزوجة ،وبما أنه يحتوي على

متوسط الضخامة ،ويكون السعف أخضر مزرق قليل

نسبة عالية من السكر فقد يسبب تسوس األسنان إذا

االنحناء قواعد السعف غليظ ،واألشواك متوسطة

ما تركت أجزاء صغيرة منه عالقة بها.

الطول والسمك ،كثيرة ومنفردة ،ويصل إنتاج النخلة

من الدهون ،وهو أيضا غني بالبوتاسيوم والكالسيوم

فوائد ال حصر لها
وشجرة البلح أو النخيل هى شجرة مباركة ذكرتها
الكتب السماوية وصفحات التاريخ ،وهى الشجرة
الوحيدة التى يستفاد من كل جزء فيها ،حيث يمد البلح

أنواع البلح

إلى  70كجم يزداد أحيانا ليبلغ  200كجم ،لون الثمرة
أصفر فاتح فى مرحلة اكتمال النمو يتحول إلى اللون

الجسم بالطاقة والحيوية ،ويجدد النشاط الحتوائه

ومن أبرز أنواع البلح هناك بلح البرحي ،وهو من أفضل

على عناصر غذائية متعددة ،كما أنه غنى بالفيتامينات

أنواع النخيل ،فتمتاز بطيب مذاق ثمارها في جميع

واألمالح المعدنية كالكالسيوم والفوسفور والحديد،

مراحله ،ومن فوائده تعمل على المساعدة في

كما يحتوى على نسبة مرتفعة من البروتين والدهون

هضم ما قبله من غذاء بعد أكل ثمرها ،ولذلك فإنه

والسكريات ،لذا فإن  3حبات من البلح تعد غذاء كامال،

ينصح بأكل ثمر نخل البرحي في آخر الوجبة لتساعد

والبلح فى المنام هو مال ليس باقيًا ،فمن رأى أنه صرم

كذلك فإن كوب من البلح المجفف بعد نزع البذرة

على الهضم ،كذلك هناك ما يعرف بنوع الخالص

نخلة فإن األمر الذي هو فيه من خصومة أو والية أو

منه يحتوي على  490سعرا حراريا ،أيضا يفيد فى عالج

من البلح ويعتبر من ضمن أفضل أنواع النخيل ،وذلك

سفر مكروه ينصرم ،وخوصها بمنزلة الشعر من النسا،

حاالت الدوار ويزيد من ليونة األوعية الدموية فيؤخر

لطيب مذاق تمره خصوصًا ،ويمتاز تمر الخالص بلمعانه

ومن رأى نواة صارت نخلة فإن هناك ولدًا يصير عالمًا ،أو

ظهور أعراض الشيخوخة ،والبلح غني بالفوسفور

فجمال منظره يعادل طيب مذاقه ،وما يميز الخالص

يكون هناك رجل وضيع يصير رفيعًا ،وقال بعضهم

الالزم لبناء خاليا المخ خاصة المسئولة عن التفكير

أيضًا بأن بلحه غير طيب المذاق ،وهناك ايضا السكري

النخل طول العمر.

األسمر الداكن فى طور الرطب اللحم لين القوام
قليل العصارة حلو الطعم خالى من األلياف.

البلح في المنام
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حينما احتفل البحرينيون بحصادها

الحنطة في البحرين  ..سنوات من ذهب
هل يعلم أو يصدق شباب البحرين أن
منطقة الرفاع كانت تزرع الحنطة أو
القمح في سنوات خلت؟ ،نعم الحنطة،
فمنذ قديم الزمان ،وتزامنًا مع موسم
هطول األمطار المبكرة على البالد اعتاد
أهالي البحرين على زراعة الحنطة مرة
كل عام ،تحديدًا في النصف األول من
القرن الماضي بدأت في مطلع القرن،
واستؤنفت مرة أخرى في العام 1958م،
“رمضانيات” تستكشف الذكريات الخالدة
وتحتفي بها وتقدمها من جديد ألجيال
اليوم ،ليعلم الشباب كم هو حافل تاريخ
البحرين بقصص ال تخلو من إثارة وتشويق،
وبحكايات سطرت فصولها سواعد األجداد
وعزيمتهم التي ال يفلها الحديد ...
حدث فريد

سنوات ذهبية

البداية كانت من خالل عمل األهالي في عقد

ومع توافر جميع المتطلبات وجميع االحتياجات،

الخمسينات من القرن الماضي على استثمار األرض التي

شهدت زراعة الحنطة في البحرين مواسم ازدهار

يزرعها أهالي الرفاعين الشرقي والغربي والواقعة

وسنوات “ذهبية” ،وكان لألرض المخصصة لذلك نصيبًا

في جهة الشرق من سفح المرتفع ،وقد باشر األهالي

وافرًا في تحقيق ذلك بما اشتملت عليه من خصائص

في زراعتها بالحنطة تحت إشراف مباشر من قبل

وتضاريس تكاد تكون فريدة ،إذ تمتلك مساحة األرض

بلدية الرفاع ،وهنا داللة تكشف لنا حجم االهتمام

المشار إليها ،األهلية التامة الحتضان الحنطة ونموها،

والرعاية الرسمية التي يوليها الجانب الرسمي لشئون

فمن جانب تمتاز هذه المساحة الشاسعة من

الزراعة في البالد ،ومن المهم التوقف مليًا ،ونحن

األراضي بموقعها الزراعي الممتاز ،إذ تعمل المرتفعات

بصدد رصد حدث زراعة الحنطة في البحرين ،والذي
يمكن وصفه بـ»الحدث الفريد» عند الدور الرسمي الذي

الموجودة بها على رفع معدل رطوبة تربتها ،وفي
على توجيه األهالي من الراغبين في زراعة أية مساحة

الوقت ذاته تمثل حماية للمزروعات وتحول دون

من األراضي ،وإعالمهم بضرورة التقدم بطلباتهم

تضررها من قبل الرياح الشديدة والعاتية ،ومن جانب

الخاصة بذلك للبلدية ،والتي ستقوم من جانبها

آخر ،فإن زراعة هذه األراضي واالستمرار على ذلك من

بتوفير بذور الحنطة ومساعدة المزارعين واألهالي

شأنه أن يسهم في استصالحها بصورة متدرجة ،األمر

بما يحقق مصالحهم جميعًا ،وبما يسهم في

الذي بانت نتائجه وثماره مع توالي مواسم الزراعة

تعزيز واقع الزراعة في البحرين ودعم عمليات اإلنتاج،

واستمرارها ،علمًا بأن األرض  -وبصورة عامة  -تتصف

ولم تتوقف أشكال الدعم والمساندة الموجهة من

بمستوى جيد من الخصوبة ،أما محصولها ومقدار ما

قبل القيادة السياسية للبالد عند هذا المستوى ،إذ

تنتجه من ثمار ،فيتوقف ويعتمد على كمية األمطار

تبرع وبشكل شخصي حضرة صاحب العظمة ببذور

التي تهطل على البالد تحديدًا المبكر منها والذي

الحنطة من دون أي مقابل ،شريطة أن توجه وتسلم

يتساقط عادة في نهاية العام الميالدي أي في

للراغبين في زراعتها من األهالي والفقراء ،عالوة على

الشهور الثالثة األخيرة “أكتوبر ،ونوفمبر ،وديسمبر”،

ذلك ،فقد دأب حضرة صاحب العظمة على التبرع

وخالل تلك المدة يمكن لألرض الشاسعة والتي تصل

بتوزيع الكميات الوفيرة والكبيرة من الحنطة والتي

مساحتها لعشرات األفدنة ،تقديم كميات وافرة

خير وفير

ينعم بها موسم حصاد الحنطة في البحرين ،على

وكبيرة من محصول الحنطة ،ووفقًا لتأكيدات الخبراء

الفقراء والمحتاجين من األهالي ،في بادرة وسلوك

والمختصين في الشأن الزراعي ،فإن محصول األرض

وفور صدور تلك التوجيهات ،أسندت مهمة توزيع

يهدفان لتخفيف العبء على األهالي وتعزيز مسألة

في تلك السنوات يصل إلى ما مقداره  35منًا لكل من

تلك االحتياجات إلى بلدية الرفاع ،التي عملت مباشرة

التكافل بين القيادة والمواطنين.

واحد من بذور الحنطة  -والمن يعادل قيمة  56رطال .-

ال تنكر إسهاماته في احتضان الحدث وتسهيل مهمة
الزراعة والحصد على األهالي ،ففي ذات السياق ،وجه
حضرة صاحب العظمة الشيخ سلمان بن حمد آل
خليفة أوامره للجهات الرسمية المعنية ،بما في ذلك
البلدية ممثلة في مزرعة البديع ومصلحة األشغال
العامة ،من أجل توفير كافة المستلزمات واألدوات
التي يحتاجها األهالي والتي تتطلبها زراعة الحنطة ،إذ
وجه عظمته األوامر والتوجيهات التي تمنح بموجبها
األجهزة واآلالت الخاصة بعملية الحرث والبسط مجانًا
ومن دون مقابل ،في تعبير من قمة هرم القيادة عن
الرغبة الجادة لمساعدة األهالي والمزارعين في إصالح
األرض وإعدادها وتأهيلها لتقديم المزيد من اإلنتاج
والمزيد من الحصاد.
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أمطار وآبار

حصاد واحتفال

فرحة السنابل

وفي خطوة أخرى ،تم تنفيذها وكان لها دورها في

وعقب مرور األشهر الثالثة المخصصة للزراعة ،يبدأ

تهيئة الظروف واألجواء لعملية زارعة الحنطة في

األهالي في االستعداد والتجهيز للحظة الحصاد ،والتي

البحرين ،وضمان تحقيق جميع عوامل النجاح بغض

تتخللها في الزمن الماضي أجواء احتفالية ال تختلف

النظر عن تقلبات الظروف والطقس ،باشرت حكومة

كثيرًا عن أجواء األعياد ،وليس من قبيل المبالغة إطالق

البحرين في تنفيذها لمشروع حفر عددًا من اآلبار

عنوان “عيد الحنطة” على تلك اللحظات الخالدة ،والتي

عال من
بمستوى
في ذات المنطقة التي تمتاز تربتها
ً
ٍ

تعكس مهارة البحريني الفائقة في صناعة الفرح ،إذ

الخصوبة ،في خطوة استباقية تهدف من وراءها

يقيم األهالي في تلك اللحظات من رجال ونساء

إلى مواجهة بعض المواسم حين تتدنى فيها كمية

األفراح لحظة جنيهم وحصادهم للمحصول الجديد،

مياه األمطار التي تتساقط على األرض ،األمر الذي

وعالمات الفرح تعلو وجوههم مستبشرين وفرحين

يترك آثاره السلبية على مجمل عملية زراعة الحنطة

بخيرات أرضهم وعطائها الذي ال ينضب ،وهي احتفاالت

ويؤدي لتراجع ملحوظ في نسبة المحصول الذي يتم

حفرتها األيام وخلدتها في ذاكرة كل من عاصرها،

جمعه نهاية كل موسم ،إلى جانب ذلك  -واستكماال

وتعبر أجواءها وتفاصيلها التي تحضرها الطبول

للجهود الرسمية واألهلية في رعاية موسم زراعة

واألعالم والموسيقى واألغاني الشعبية عن تراث تليد

الحنطة في منطقة الرفاع ،فقد حرصت حكومة

يزخر به ماضي البالد ،وعن حجم التقارب والتعاضد

البحرين وبذلت الكثير من الجهود في سبيل إعداد

الذي كان وال يزال سمة البحريني بامتياز ،شعبًا وقيادة

األرض وإصالحها لتستقبل «الحب» بعد رميه على

سوا ًء بسواء ،إذ تتشارك القيادة السياسية مع األهالي

ترابها ،وهي جهود كان لها من دون شك األثر اإليجابي

فرحتهم بهذه المناسبة السعيدة والمميزة ،ومع

الكبير والملموس في نجاح مواسم الزراعة عبر رفع

حلول الرابعة والنصف من ظهيرة ذلك اليوم تبدأ

مستويات المحصول وضمان عدم تضرره من تقلبات

االحتفاالت وتشرئب األعناق لمشاهدة لحظاتها

الطقس ،وفي حال تراجعت كميات األمطار التي

المميزة ،إذ تقف في البدء جماعتان من أهالي

تسقط على البالد وعلى منطقة الرفاع تحديدًا.

منطقة الرفاع على المرتفع الكائن على مسافة

خيرات األرض

مئات األمتار من موقع االحتفال ،وتبدأ الجماعتان

ووسط تلك األجواء االحتفالية الرائعة ،يتواجد عدد
كبير من أهالي الرفاع ويقبلون على كومة من
الجريد في ساحة االحتفال ،ويسارع كل واحد منهم
على تشذيب مضرب الحنطة المعروف بـ “القافود”،
وفور وصول حضرة صاحب العظمة الشيخ سلمان
بن حمد آل خليفة يرافقه أصحاب السمو ،ينهض
األهالي الستقبال صاحب العظمة الذي يتصدر مكان
االحتفال بجلوسه على الكرسي ومن أمامه المنضدة
التي تستريح عليها سلة مملوءة بخيرات األرض من
الحنطة وسنابل القمح ،ويستريح الحاضرون قلي ً
ال
ويرتشفون فناجين القهوة العربية األصيلة ،ليدخل
بعدها عدد من الرجال األشداء ومن أصحاب األجسام
الضخمة والقوية إلى البيدر وفي يد كل واحد منهم
«القافود» ،وفي هذه اللحظة تزداد أجواء االحتفال
ألفًا وترتفع وتيرة األجواء الصاخبة التي تستند على
مكونات الفلكلور البحريني الجميل ،فالرجال تصدح
أصواتهم باألغاني والموسيقى الشعبية ،فيما النساء
يمألن الفضاء بالزغاريد تعبيرًا عن الفرح بهذا اليوم
السعيد ،أما “الضاربون” فيسيرون وسط البيدر ،ثم
يتجهون ناحية اليمين وهم يضربون السنابل ،فيما
تقف مجموعة أخرى من الرجال وسط البيدر مهمتها
العمل على دفع وتقليب سنابل الحنطة من وقت آلخر
عن طريق ضربات «القوافيد» ،ويتوقف الضاربون لمدة
يسيرة ليلتقطوا األنفاس ويأخذوا قسطًا من الراحة
ويواصلوا بعدها دورتهم الثانية بهمة ونشاط منقطع
النظير ،وما أن يفرغ “الضاربون” من عملهم في الدورة
الثانية ،حتى يتقدم عظمة حاكم البالد إلى موقع
البيدر ومن حوله تحيط األعداد الكبيرة والغفيرة من
الحاضرين ،ويباشر صاحب العظمة ليلتقط بيده حفنة
من خيرات األرض ليتفحصها ،ويغادر موقع الحفل بعد
أن يثني على جهود بلدية الرفاع ورئيسها واألهالي على
حد سواء ،معبرًا عن فرحته وإعجابه الشديدين بهذا
االحتفال الذي يخلد الذكرى ويتوج الجهود المضنية
التي يبذلها في كل عام الجانبين الرسمي واألهلي.

ومع بدء موسم هطول األمطار الغزيرة ،تبدأ
مواسم الخير في تقديم منتجاتها ،إذ تسهم
أمطار الرحمة التي تتساقط على بالدنا في
خلق البيئة واألجواء المناسبة لظهور ما يعرف
بالزراعة الشتوية السنوية ،وهي زراعة توفر على
مزارعيها الكثير من الجهد المضني الذي يبذله المزارع
ً
عادة في سبيل «تعمير» أرضه وفالحتها ،فبعد رميه
لبذور الحنطة وسقوط األمطار ،فليس على المزارع
البحريني إال االنتظار لمدة زمنية تقارب الثالثة أشهر
ليستمتع بعدها بجني الحصاد.

بالهبوط من على المرتفع وهي تمسك بأياديها
األعالم ،فيما الطبول التقليدية تقرع وصدى أصواتها
يتردد ليغطي مسافات بعيدة عن موقع االحتفال،
وفجأة تنقلب هذه البقعة من الصحراء الموجودة
عند بطن المرتفع لبقعة عامرة تدب فيها الحياة،
إذ تغطي سمائها األعالم البحرينية ،وينتشر
الباعة

على

أطرافها

فيما

األهالي

يصلون

للمنطقة من كل حدب وصوب ومن مختلف
مناطق البالد عبر وسائل النقل المتعددة بما
في ذلك السيارات ،من أجل االستمتاع بمشاهدة
االحتفال بموسم حصاد الحنطة.

يتقدم �سعادة ال�شيخ ه�شام بن عبدالرحمن بن حممد �آل خليفة
حمافظ حمافظة العا�صمة بالنيابة عن �أهايل حمافظة العا�صمة ب�أ�سمى �آيات ال�شكر
والتقدير والعرفان �إىل مقام

ح�رضة �صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى �آل خليفة عاهل البالد املفدى
على تكرمه بزيارة عا�صمة مملكة البحرين املنامة وااللتقاء ب�أهايل حمافظة العا�صمة
يف جو حميمي وعائلي ،داعي ًا املوىل ع ّز ّ
وجل �أن يبارك جلاللته يف �شهر رم�ضان
الف�ضيل و�أن يعيده على جاللته باخلري واليمن والربكات ،جمددين جلاللته العهد
والوالء واحلب ال�صادق ،مقدرين حر�ص جاللته على التوا�صل مع �أبناء �شعبه الويف.
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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 ..

 15جمادى االولى  20 - 1359يونيو - 1940العدد 1359 - 15
اعالن آخر من حكومة البحرين

 23ذى الحجة 31 - 1361ديسمبر 1942
بين البحرين وقرائه

تعلن للعموم بانه

ما أصل كلمة (باليوز) وهل
هي محرفة؟ فاذا كانت
كذلك فمن أي لغة؟

 .1ممنوع استماع أخبار الراديو من ايطاليا _ كما
في الحال مع المانيا في أي مقهي أو مطعم
أو نادي أو دكان أو أي محل عام.
 .2أي شخص ينشر أخبار أو يقوم ببيانات (سواء
بالكالم أو بالكتابه) يحتم ان تؤثر في الشعور
العام ضد الحلفاء أو ينشر دعاية من مصادر
المانية أو ايطالية سيعرض نفسه لعقوبة ال
تزيد على حبس لمدة ستة شهور مع األشغال
الشاقة أو غرامة ال تزيد على  2000روبية.

 .3تعطى مكافأة ألى شخص يبلغ خبرا نتيجته
االدانة على ارتكاب التبعات المذكورة أعاله .ليعلم
حرر في  11جمادى االولى  2359بأمر الموافق  16جون
 1940حمد بن عيسى آل خليفة حاكم البحرين.

 9ذى الحجة  17 - 1361ديسمبر 1942

عيد النحر المبارك
غدًا (الجمعة) تشرق الشمس على المسلمين في
مشارق األرض ومغاربها مؤذنة بحلول عيد النحر
الكريم بعد ان وقف الموفقون منهم بعرفات
قبلة بيوم فادوا مناسكهم وذكروا ربهم.

فنحن بهذه المناسبة السعيدة نرفع تهانينا إلى
جمهور قرائنا وإلى األمة العربية خاصة واألمم
اإلسالمية عامة سائلينه جل جالله ان يعيده على
العالم وقد رفرف علم السالم وانقشع عن الدنيا ما
يخيم عليها اآلن من ظالم سبيه النازيون واذيالهم
من الفاشستيين واليابانيين.

12ربيع الثاني  1 - 1358يونيو1939

حفلة المدرسة الخليفية لالناث بالمحرق
غص فناء مدرسة المحرق على رحبه يوم السبت
الماضي بكرائم السيدات الالتي دعين لمشاهدة
رواية (الوصي الخائن) التي قامت بتمثيلها
الطالبات ولمشاهدة معرض االشغال اليدوية
التي عملها التلميذات  -ولقد نجحت الرواية اكبر
نجاح وخرجت السيدات وهم مندهشات من
االتقان والنظام الذي بدى في هذا العام شاكرات
للسيدة وفيقة على ما بذلته من المجهودات
الموفقة في ترقية المدرسة ورفع مستوى
الطالبات في ادارتها للمدرسة هذا العام وال
ينسى االهلون ما لحرم سعادة المستشار من
الفضل والمساهمة في هذا النجاح الباهر الذي
احرزته المدرسة وطالباتها وفي هذا المقام نود
ان ننوب عن الرأى العام الذي نحن واقفون على
بالتعاون مع إدارة المكتبة الوطنية بمركز عيسى الثقافي

رغباته فنرجو من إدارة مدارس االناث ان تأخذ
اهبتها من اآلن للموسم المقبل فتجعل اثمان
الحاجيات التي تستهلكها الطالبات للدراسة
والتموين رخيصة بقدر االمكان ليتيسر لمتوسطات
الحال والفقيرات شرائها.
سمو الشيخ محمد آل خليفة
االسكندرية  28مايو نشرت الصحف اليوم خبر
وصول األمير محمد آل خليفة على الباخرة (ماركو
بولو) ونشرت صحف المساء رسمه عند نزوله
من الباخرة وكان قادما بنفس الباخرة أصحاب
السعادة والعزة طلعت حرب باشا والدكتور حافظ
عفيفي باشا وتوفيق دوس باشا وقد قابل سموه
جاللة الملك فاروق يوم الثالثاء الماضي (أول أمس).

(الجواب) ان سؤالكم عن لفظة (باليوز) ومن
أي لغة جوابنا عليه هي إنها كلمة برتغالية
ومعناها (الحاكم) وقد حدث ذلك عندما حكم
البرتغاليون كثيرًا من امصار الخليج ومن جملتها
البحرين حيث ال تزال لهم في هذه البالد آثار من
جملتها ترميمهم للقلعة الواقعة في الجابور
وقيل وهذا ما لم تأكده انهم هم الذين بنوا
القلعة الواقعة في عراد.
وعندما وصل االنجليز قبل قرن ونصف الى
البحرين وجدوا االهلين يسمون ممثل الدولة
االجنبية (باليوز) فاستبقوا هذا االسم بالرغم
من انهم لم يحكموا البالد حكما مباشرًا وانما
اكتفوا بعقد معاهدة مع االمراء المحلين تتعلق
بمنع الرقيق والسالح والقرصنه في البحر.
وال يزال البريطانيون يتمسكون بهذا االسم
البرتغالى في أغلب جهات الخليج على ان جريدة
البحرين قد جرت على تسمية الممثل البريطاني
(معتمد بريطانيا العظمى) .ولو جاز لنا ان نقترح
لفضلنا ان تعمل دوائر االعتماد في الخليج على
استبدال كلمة (باليوز) بالمعتمد.
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مجلس عائلة الكوهجي
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ذكريات من �أيـام زمان
• بلغ عدد الباصات المسجلة في البحرين  172باصًا في
عام 1958م
• بلغ عدد السيارات المسجلة  395سيارة في عام 1944م
• افتتاح فرع التدريب المهني للكبار عام 1952م
• تأسيس دائرة للشؤون القروية عام 1960م
• اجتاح الجراد في كل مكان في البحرين عام 1928م

املغفور له �صاحب العظمة ال�شيخ �سلمان بن حمد �آل خليفة مع املغفور له
�صاحب ال�سمو ال�شيخ عي�سى بن �سلمان �آل خليفة يف ال�ستينيات

متحف البحرين الوطني يف املحرق يف ال�ستينيات

�إحدى الأ�سواق ال�شعبية يف املنامة يف الأربعينيات

�شارع باب البحرين يف اخلم�سينيات
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فرقة ال�شرطة املو�سيقية عند مدخل القلعة وترى مدر�سة ال�صناعة

منظر عام للبيوت القدمية يف املنامة يف منت�صف الع�شرينيات ويالحظ

�شارع احلكومة يف اخلم�سينيات

مبنى �إدارة اجلمارك  -حالي ًا مكاتب الربيد  -يف الأربعينيات

�صورة جوية لقلعة الديوان حالي ًا وزارة الداخلية

مراكب جتارية يف عر�ض البحر �أمام فر�ضة املنامة يف اخلم�سينيات

يف ال�ستينيات

الفن الإ�سالمي املعماري

هناك املزيد
لتقوم بتجربته
خالل شهر رمضان.
ح�ن وقت جتربة ا�ستثن�ئية جديدة ت�أ�سر
ن�ظريك .ح�ن وقت الت�سميم الأنيق ،والإبداع
التقني الفريد ،والأداء الذي ُيطلق م�س�عرك
من مك�منه�.

انفينيتي QX70

 17,495د.ب

انفينيتي QX60

انفينيتي QX80

 17,495د.ب

 26,495د.ب

انفينيتي M37

 14,495د.ب

انفينيتي Q50

 15,995د.ب
ا�ستمتعوا بعرو�ض رم�سان املميزة والتي ت�سمل التمويل وال�سيانة و االك�س�سوارات.

*تطبق ال�شروط والأحكام

•
•
•
•
•

انفينيتي  G25تبداأ من  10,995دب
ن�سبة فائدة مميزة %2.25
حزمة ال�سيانة ب�سعر منخف�ض ابتدا ًء من  205دب
�سمان مُممدد الى � 5سنوات من غري حتديد الكيلومرتات بـ  151د.ب
نظام احلماية جاردك�ض فقط  100دب

اأوقات دوام معر�ض انفينيتي يف رم�سان:
ال�سبت  -اخلمي�ض � 9:00سباح ًا  1:00 -ظهر ًا 7:30 ,م�سا ًء  11:30 -م�سا ًء
اجلمعة (م�سا ًء فقط)  7:30م�سا ًء  11:30 -م�سا ًء

سترة ،هاتف17 732732 :
www.infiniti-bahrain.com

اأوقات ال�سيانة يف رم�سان:
ال�سبت  -االأربعاء � 7:30سباح ًا  4:00 -ع�سر ًا 8:00 ,م�سا ًء  10:00 -م�سا ًء
اخلمي�ض � 7:30سباح ًا  1:00 -ظهر ًا

Infiniti.Bahrain

ـواء
يقــدم بنــك البحريــن للتنميــة جمموعــة متكاملــة مــن اخلدمــات املاليــة وغــر املاليــة املصممــة لتلبيــة احتياجــات املؤسســات الصغــرة واملتوســطة سـ ً
منهــا اجلديــدة أو القائمــة وذلــك يف قطاعــي الصناعــة واخلدمــات .وملواكبــة التطــورات احلاصلــة يف هــذا اجملــال؛ قــام البنــك بتوســعة جمموعــة
خدماتــه املاليــة وغــر املاليــة لتلــي احتياجــات رواد األعمــال وتغطــي قطاعــات وأنشــطة متنوعــة ذات قيمــة اقتصاديــة مضافــة.

ملزيد من املعلومات يرجى زيارة
www.bdb-bh.com :
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