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شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس
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*تطبق الشروط و االحكاممرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كبنك تجزئة إسالمي

المجالس الرمضانية

ذكريات من أيام زمان

ْعرُوَشاٍت” ”َوُهَو الَِّذي أَنَشأَ َجنَّاٍت مَّ
فاكهة القرآن .. ”وفاكهة مما تتخيرون”

َماِء َماًء َفَأْخَرْجَنا  قال تعالى “َوُهَو الَِّذَي أَنَزَل ِمَن السَّ
ْخِرُج ِمْنُه َحّبًا  ِبِه َنَباَت ُكلِّ َشْيٍء َفَأْخَرْجَنا ِمْنُه َخِضرًا نُّ
اٍت  ْخِل ِمن َطْلِعَها ِقْنَواٌن َداِنَيٌة َوَجنَّ َتَراِكبًا َوِمَن النَّ مُّ
ُمَتَشاِبٍه  َوَغْيَر  ُمْشَتِبهًا  اَن  مَّ َوالرُّ ْيُتوَن  َوالزَّ أَْعَناٍب  ْن  مِّ
انُظُروْا ِإِلى َثَمِرِه ِإَذا أَْثَمَر َوَيْنِعِه ِإنَّ ِفي َذِلُكْم آلَياٍت 
“»َوُهَو  تعالى  وقال    ،- األنعام   - ُيْؤِمُنوَن”  لَِّقْوٍم 
ْخَل  ْعُروَشاٍت َوَغْيَر َمْعُروَشاٍت َوالنَّ اٍت مَّ الَِّذي أَنَشَأ َجنَّ
اَن ُمَتَشاِبهًا َوَغْيَر  مَّ ْيُتوَن َوالرُّ ْرَع ُمْخَتِلفًا ُأُكُلُه َوالزَّ َوالزَّ

َحَصاِدِه  َيْوَم  ُه  َحقَّ َوآُتوْا  أَْثَمَر  ِإَذا  َثَمِرِه  ِمن  ُكُلوْا  ُمَتَشاِبٍه 
ُه اَل ُيِحبُّ اْلُمْسِرِفيَن” - األنعام -، ورد ذكر  َواَل ُتْسِرُفوْا ِإنَّ
وقد  الكريم،  القرآن  في  الفاكهة  أصناف  من  بعٌض 
اهلل  نعم  تعداد  سبيل  على  إّما  األصناف  هذه  ذكرت 
فائدتها  لذكر  وإّما  النخيل،  ثمرات  كذكر  اإلنسان  على 
كالطلح  الجنة  ثمار  من  أنها  لإلعالم  وإما  كالعسل، 
خيرة  من  لمائدة  تدعوكم  “رمضانيات”   .. وغيره  واللبن 
أنواع الفاكهة ذكرت بحروف من نور في القرآن الكريم..

البحرين  أرض  على  المتواصلة  الفرح  أعوام  بين  ما 
وفي منازلها وبيوتها العتيقة هناك لوحات معلقة 
انسانية  حوادث  والحزينة،  المؤلمة  الذكريات  من 
قدرية  ومأساة  ثقيلة  طبيعية  وكوارث  مفجعة 
1961م  العام  شهده  ما  أبرزها  كان  البأس،  شديدة 
االنسانية  المشاعر  من  مدوي  انفجار  هز  حينما 
البحرين بعدما فزعوا لنجدة  الحزينة صدور أهالي 
ضحايا السفينة دارا، ليشهد البحرينيون أياما صعبة 
أرضهم  سماء  شهدته  ما  إال  يضاهيها  ال  وقاسية 
األخبار  يستقبلون  وهم  عيناهم  ادمعت  حينما 

عام  البحرين  تاريخ  في  جوية  حادثة  ألول  الحزينة 
1945م، تلك األنباء المؤلمة لم تقتصر على الحوادث 
اإلنسانية فقد شملت عدد من الكوارث الطبيعية 
ضربت  حينما  و58  و57   56 أعوام  شهدتها  التي 
البحرين،  عواصف مطرية ورياح قوية منازل وبيوت 
والمثل  القدوة  ضربوا  لطالما  البحرين  أهالي  أن  إال 
وأشدها  الظروف  أقسى  ومواجهة  التصدي  في 
“رمضانيات”  تفاصيله  بنشر  تنفرد  ما  وهو  بأسا 
القدوة  هم  بحرينيين  وأبطال  نماذج  عن  لتكشف 

األفضل لألجيال المتعاقبة .. 

كوارث انسانية في األجواء ومياه البحر
السفينة دارا .. وليمة أسماك القرش
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ذكرت لكثرة منافعها وفوائدها واستعماالتها
اَن” مَّ ْيُتوَن َوالرُّ ْن أَْعَناٍب َوالزَّ الفاكهة في القرآن .. ”َوَجنَّاٍت مِّ

كبير  لعدد  ذكر  الكريم،  القرآن  في  جاء 
والزيتون،  التين،  أمثال:  الفاكهة،  ثمار  من 
واألعناب، والرطب، والرمان، والموز وغيرها، 
بعض  خص  قد  الكريم  القرآن  كان  وإذا 
غير  أو  المباشر  بالذكر  والثمار  األطعمة 
المباشر، ولم يذكر جميع الثمار المعروفة 
كلها، فإن ذلك يشير - واهلل تعالى أعلم - 
إلى وجود أسرار وحكم عظيمة فيها، وإلى 
واستعماالتها،  وفوائدها  منافعها  كثرة 
اإلنسان  كلف  قد  العليم  اهلل  كان  ولما 
جميع  في  والتدبر  والتأمل  بالتفكر 
جبل  أكبر  إلى  نملة  أصغر  من  مخلوقاته، 
أمر  تنفيذ  اإلنسان  فعلى  كوكب،  وأكبر 
اهلل، والعمل بجد وإخالص الكتشاف أسرار 
الحية  ومخلوقاته  الشاسع  الكون  هذا 
وغير الحية، لما ينجم عن ذلك من ترسيخ 

لإليمان باهلل وحكمته وقدرته ...

الموز 

في  اليمين  أصحاب  ما  اليمين  “وأصحاب  تعالى  قال 
سدر مخضود وطلح منضود” - الواقعة -، وقال ابن 
أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد األشج، حدثنا أبو معاوية، 
عن إدريس، عن جعفر بن إياس، عن أبي نضرة، عن أبي 
سعيد “وطلح منضود” قال: الموز. قال: وروي عن ابن 
بن  وقسامة  وعكرمة،  والحسن،  هريرة،  وأبي  عباس 
زهير، وقتادة، وأبي حزرة، مثل ذلك، وبه قال مجاهد 
وابن زيد - وزاد فقال: أهل اليمن يسمون الموز الطلح، 
واحدة  موزة  تناول  أن  الصحية  الموز  فوائد  أبرز  ومن 
كل يوم، يقلل خطر إصابة اإلنسان بالجلطات القلبية 
والسكتات الدماغية، وذلك لغنى هذه الثمار بعنصر 
البوتاسيوم الضرورى للمحافظة على سالمة ضغط 

الدم الشرياني.

الرمان

َوَغْيَر  ْعُروَشاٍت  مَّ اٍت  َجنَّ أَنَشَأ  الَِّذي  »َوُهَو  تعالى  قال 
ْيُتوَن  َوالزَّ ُأُكُلُه  ُمْخَتِلفًا  ْرَع  َوالزَّ ْخَل  َوالنَّ َمْعُروَشاٍت 
ِإَذا  َثَمِرِه  ِمن  ُكُلوْا  ُمَتَشاِبٍه  َوَغْيَر  ُمَتَشاِبهًا  اَن  مَّ َوالرُّ
ُيِحبُّ  اَل  ُه  ِإنَّ ُتْسِرُفوْا  َواَل  َحَصاِدِه  َيْوَم  ُه  َحقَّ َوآُتوْا  أَْثَمَر 
العلماء  اكتشف  وقد   ،- األنعام   - اْلُمْسِرِفيَن« 
وخاصة  الغذائية  عناصره  في  غني  الرمان  أن 
عظيمة  وعالجية  وقائية  خواص  وله  بالفيتامينات 
في  ويفيد  للحرارة  ومخفض  لآلالم  مسكن  فهو 
وقابض  الحار  الطقس  أثناء  الشديد  العطش  حاالت 
عن  الناتج  وخاصة  للنزيف  ومانع  اإلسهال  لحاالت 
البواسير واألغشية المخاطية، كما أن عصيره يشفي 

وخاصة  العيون  وأمراض  الصداع  حاالت  بعض 
عالج  في  يفيد  الرمان  أزهار  مغلي  وإن  النظر  ضعف 
اللثة وترهلها، وللرمان فائدة لحاالت الحمى  أمراض 
األمبية  والدوسنتاريا  المزمن  واإلسهال  الشديدة 
الشريطية  الدودة  خاصة  المعوية  الديدان  ولطرد 
ولعالج  والرشح  للبرد  نافع  هو  كما  البواسير،  وعالج 
الفراعنة  عرف  وقد  والجرب،  الجلدية  األمراض 
الرمان قشور  حرق  بواسطة  البطن  ديدان   قتل 

 وخلطها بالعسل.

العنب

الكريم،  القرآن  سور  من  عشر  في  العنب  ذكر  ورد 
والرعد،  واألنعام،  والبقرة،  وعبس،  اإلسراء،  سور:  هي 
والنحل، وقد ذكر فيها مرتين، والكهف، والمؤمنون، 
ِمْن  ٌة  َجنَّ َلَك  َتُكوَن  “أَْو  تعالى  قال  إذ  والنبأ،  ويس، 
اإلسراء  َتْفِجيرًا”  ِخالَلَها  اأَلْنَهاَر  َر  َفُتَفجِّ َوِعَنٍب  َنِخيٍل 
 - َوَقْضبًا”  َوِعَنبًا  َحّبًا،  ِفيَها  “َفَأْنَبْتَنا  تعالى  وقال   ،-
وخصوًصا  عالية،  عالجية  قيمة  وللعنب   ،- عبس 
ضعف  أو  اضطرابات  من  يعانون  الذين  لألشخاص 
جيدة  نسبة  على  العنب  يحتوي  حيث  الكلى،  في 
يسهم  أنه  كما  مناسبة،  بكميات  واألمالح  الماء  من 
من  وتنقيته  الدم  تصفية  عملية  في  جيد  بشكل 
السموم، ويعتبر العنب منشًطا قوًيا لوظائف الكبد، 
وفي  الدم  بفقر  اإلصابة  حاالت  في  مفيد  أنه   كما 

حاالت سوء الهضم.

التين 

ورد  التي  المقدسة  األشجار  من  التين  شجرة  وتعتبر 
وجل  عز  الباري  وأقسم  الكريم،  القرآن  في  ذكرها 
المتعددة  وأصنافها  التين  شجرة  واشتهرت  بها، 
المبارك  الثمرة  هو  والتين  وتقليدية،  مثمرة  كشجرة 
وأقسم  العزيز  كتابه  في  تعالى  اهلل  ذكرها  التي 

بها، إذ قال جل جاللة “والتين والزيتون وطور سينين”، 
ودواء،  غذاء  واستعملوه  التين  القدماء  عرف  وقد 
واستعمله  البثور،  من  تشفي  لزقات  منه  فصنعوا 
الحديث  العلم  وجاء  المعدة،  آلالم  عالجا  الفراعنة 
ليكرس أهمية التين في البرامج الغذائية، وليكتشف 
التين  ويعتبر  واسعة،  واستعماالت  عديدة  منافع  له 
من أغنى مصادر الفيتامينات “آ ــ ب ــ ث”، كما يحتوي 
المواد المعدنية وعلى األخص  على نسبة عالية من 
الحديد والنحاس، وهي المواد البانية لخاليا الجسم، 
والمولدة لخضاب الدم، في حاالت فقر للدم، ويفيد 
التنفسي،  الجهاز  التهابات  عالج  في  التين  منقوع 

كالتهاب القصبات والحنجرة.

التمر

تتخذون  واألعناب  النخيل  ثمرات  “ومن  تعالى  قال   
منه سكرا ورزقا حسنا” - النحل -، والتمر منجم من 
بالمنجم لكثرة ما يحتويه  التمر  الفيتامينات يسمى 
والكالسيوم  الفسفور  مثل  المعدنية  العناصر  من 
والكبريت  والصوديوم  والمغنيسيوم  والحديد 
أـ ب1  والكلور كما يحتوي التمر أيضًا على فيتامينات: 
ـ ب2 ـ د، فضاًل عن السكريات السهلة البسيطة في 
تركيبها ويمتاز التمر بعدة فوائد صحية من أبرزها أنه 
مقو للكبد وملين ويزيد في القوة الجنسية وال سيما 
مع الصنوبر، كما يعالج خشونة الحلق، وهو من أكثر 
يقتل  الريق  على  أكله  أن  كما  للبدن،  تغذية  النباتات 
واألعصاب  للعضالت  كمقو  أيضا  يعمل  كما  الدود، 
ومؤخر للشيخوخة، ويحارب القلق العصبي وينشط 
الغدة الدرقية ويلين األوعية الدموية، كما أنه يرطب 
ويقوي  وااللتهابات،  الضعف  من  ويحفظها  األمعاء 
والتراخي  البصر  وزوغان  الدوار  ويكافح  المخ  حجرات 

والكسل ويدر البول وينظف الكبد ويغسل الكلى. 
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حينما أدمعت سماء البحرين وتألمت مياهها وبكت أرضها
 أعوام الحزن واأللم .. السفينة “دارا“ والطائرة 

“كراتشي“ وزوابع 57 
تكن  لم  الهادئة  الجزيرة  تلك  البحرين 
كذلك على الدوام، فقد كانت على موعد 
من  غضب  القدر،  ضربات  مع  موعد  بعد 
انسانية  وحوادث  وكوارث  أحيانا  الطبيعة 
قسوة  أكثرها  كان  أخرى،  أحيانا  مفجعة 
عام  حدث  ما  البحرين  أهالي  على  ومرارة 
في شهر أغسطس من العام 1947م، فقد 
بالنسبة  استثنائيًا  يومًا  اليوم  هذا  شكل 
أول  البحرين  شهدت  ففيه  للبحرينيين، 
العام  جاء  كما  تاريخها،  في  جوية  كارثة 
أليمة  ذكريات  جنبيه،  بين  ليحمل  1961م 
التوقيت،  هذا  ففي  قاطبة،  للبحرينيين 
إنسانية  نبأ كارثة  البحرين على  أهل  صحا 
مفادها مصرع 238 فرد من ركاب السفينة 
للمالحة  البريطانية  للشركة  التابعة 
 57 أعوام  بالبحرين  حدث  ما  أن  إال  “دارا”، 
غرابة  الحوادث  تلك  أكثر  كان  و59   58 و 
ودهشة .. “رمضانيات” تفتح ملف الحوادث 
األجيال  إطالع  بهدف  البحرين  في  الكبرى 
وإصرار  وعزم  بأس  قوة  على  المتعاقبة 
أهالي البحرين على مر الزمان في التصدي 

ومواجهة أعتى الشدائد والمحن ...

“دارا“ الحزينة 

مر عام 1961م في تاريخ البحرين ثقيال باألحزان واآلالم، 
أبريل،  شهر  في  وتحديدًا  جنبيه  بين  حمل  حيث 
ذكريات أليمة للبحرينيين قاطبة، ففي هذا التوقيت، 
على  البحرين  أهل  صحا  األيام،  ذاكرة  حفرته  الذي 
إنسانية مفادها مصرع 238 فرد من ركاب  نبأ كارثة 
“دارا”،  للمالحة  البريطانية  للشركة  التابعة  السفينة 
مادة  النبأ  وكان  ظهرها،  على  راكب   819 أصل  من 
التالي،  اليوم  في  تناولته  التي  للصحف  دسمة 
وأضحى األسوأ في نطاق الحوادث البحرية، منذ غرق 
موثق،  هو  ما  وبحسب  الـ“تايتانك”،  الشهيرة  سفينة 
قريبة  مسافة  على  وقعت  التي  الكارثة،  سبب  فإن 
الهائل  لإلنفجار  يرجع  دبي،  إمارة  شواطئ  من  جدًا 
الذي وقع في السفينة، وبسببه انتشرت ألسن النيران 
السفينة،  زوايا  جميع  في  واليابس  األخضر  لتأكل 
وكان ذلك كفياًل بموت المئات من ركابها، إما بسبب 
الغرق  بسبب  وإما  أصابتهم،  التي  الشديدة  الحروق 
بحجمها  قياسًا  الكارثة،  ومثلت  البحر،  مياه  في 
الكوارث  أشد  أحد  عنها،  الناجمة  األضرار  ومستوى 
في  تحديدًا  الخليج،  منطقة  مستوى  على  البحرية 

نفوس  على  كبيرًا  وقعها  وكان  العشرين،  القرن 
جميع أبناء الشعب البحريني، وكانت الفاجعة أليمة 
بوفاة هذا العدد الكبير من النفوس، والذين تنوعت 
جنسياتهم وشملت البحرينيين واألجانب، من بينهم 

18 راكبًا من موظفي شركة نفط البحرين بابكو.

عواصف قوية 

التي  السفينة  فإن  التاريخية،  للمعلومات  ووفقًا 
الهندية،  بومبي  مدينة  من  أبحرت  القبطان،  قادها 
هاتين  وبين  البصرة،  ميناء  ناحية  وجهها  وولت 
وصولها  وعند  وقفاتها،  للسفينة  كان  المحطتين 
لينزل  توقفت  1961م،  أبريل   7 بتاريخ  دبي  إمارة  لميناء 
من  عنهم  عوضًا  ويركب  دبي،  القاصدين  الركاب 
العراق، وفجأة، ومن دون  للبصرة في  الوصول  ينوي 
القوية،  والعواصف  الشديدة  الرياح  هبت  إنذار،  سابق 
لتضرب شواطئ إمارة دبي، والسفينة لم تكمل بعد 
بقبطان  دفع  الذي  األمر  اإلمارة،  ميناء  في  عملها 

السفينة إلعادة اإلبحار، خوفًا على السفينة وركابها، 
ويعود  الحق  وقت  في  العاصفة  تهدأ  أن  أمل  على 
لميناء دبي مجددًا، وفي ظل هذا الجو المربك، بقي 
الركاب القاصدين إمارة  على متن السفينة عدد من 
وذويهم  أصدقاءهم  من  عددًا  وبمعيتهم  دبي، 
من  مجموعة  على  عالوًة  الستقبالهم،  جاءوا  ممن 
المؤقت  التوقف  يستثمرون  الذين  الجائلين  الباعة 
الموانئ، من أجل صعودها وبيع  للسفن في بعض 
الباكر،  الصباح  حلول  ومع  ركابها،  على  بضائعهم 
المرة  هذه  عائدًا  إبحاره،  السفينة  قبطان  استأنف 
إلمارة دبي، إال أن انفجارًا هائاًل وقع ليصيب السفينة 
هذه  ظل  وفي  الشديدين،  والهلع  بالذعر  وركابها 
قوارب  على  الركاب  تزاحم  المتوقعة،  غير  األجواء 
النجاة التي كانت تنتظرهم بالقرب من السفينة، إال 
أن تدافع المئات منهم، أدى لغرق بعضها، كما أدى 
قيام عدد من الركاب بالقفز مباشرة في البحر، على 
أمل النجاة، إال أن الموت وأسماك القرش كانا األقرب 

للغالبية منهم.

حادث أليم 

القادم  السفن،  من  العديد  بدأت  الخبر،  انتشار  وفور 
والمملكة  واليابان  والنرويج  ألمانيا  من  بعضها 
أمل  على  “دارا”،  سفينة  إلى  التوجه  في  المتحدة، 
ركاب  من  إنقاذه  يمكن  ما  إنقاذ  في  المساهمة 
الرغم  على  السفن،  هذه  تتمكن  ولم  ومسافرين، 
من الجهود الكبيرة التي قدمتها، من الحيلولة دون 
العدد  واشتمل  السفينة،  ركاب  ربع  من  أكثر  مصرع 
وهو  مالحًا،   113 و  ضابطًا   19 على  الضحايا،  من  الكبير 
للمسارعة  البريطاني  الملكي  الجوي  بالسالح  ماحدا 
الطائرات من قواعدها في كل  إرسال عدد من  في 
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ناجين  على  العثور  أمل  على  وعدن،  البحرين  من 
أرسلت  الطائرات،  هذه  جانب  وإلى  الكارثة،  هذه  من 
سفينة أمريكية و3 سفن بريطانية إلى حيث وقعت 
“دارا”  غرق  منع  في  ذلك  كل  يفلح  أن  دون  الحادثة، 
1961م،  أبريل  10 من  الـ  العربي صبيحة  الخليج  بحر  في 
ووسط هذه األجواء الملبدة بالحزن واألسى، حاولت 
الحادثة،  الوصول ألسباب وقوع  التفسيرات  عدد من 
إنفجار  إلى  يشير  الذي  التفسير  ذلك  أرجحها  ويبدو 
التي  قنبلة كانت على ظهر السفينة، وإلى الظروف 
البقاء  على  العملية  منفذ  وأجبرت  آنذاك  حدثت 
أن  بالذكر،  جدير  العملية،  تنفيذ  وقت  السفينة  في 
السفينة التي تعرف اختصارًا بإسم “دارا”، كانت تمتد 
على مساحة تقدر بنحو 5 آالف قدم مربع، وتتيح لها 
هذه المساحة باستيعاب عدد كبير من الركاب يصل 
بين  باستمرار  برحالتها  تقوم  وكانت  راكب،   1451 إلى 

كل من الهند ودول الخليج العربي.   

كارثة جوية 

 إال أن حادثة غرق السفينة دارا لم تكن أكثر األحزان 
التي شهدها أهالي البحرين في تلك الفترة المؤلمة 
من الزمن، فقبل قبل ستة عقود ونيف من اآلن، لم 
يخبئه  بما  دراية  على  الوادعة،  الجزيرة  البحرين،  تكن 
القدر لها وألهلها، وال تبدو ذاكرة البحرينيين، تحديدًا 
نسيان  على  قادرة  الزمنية،  الحقبة  تلك  عاصر  من 
من  األولى  اعتبرت  التي  الحادثة  تفاصيل  تناسي  أو 
نوعها، والتي وقعت في شهر أغسطس من العام 
1947م، فقد شكل هذا اليوم، يومًا استثنائيًا بالنسبة 
يوم  المقاييس،  بكل  “أسود”  يوم  وهو  للبحرينيين، 
شهدت  ففيه  والسنون،  األيام  تعاقب  يمحيه  ال 
خبرها  وكان  تاريخها،  في  جوية  كارثة  أول  البحرين 
انتشر، والذي اشتمل على وفاة عدد من ركاب  الذي 
ألهل  الحزن  النتشار  سبب  آخرين،  وإصابة  الطائرة 
القادمة  الطائرة  كانت  حينها  قاطبة،  البحرين 
)طائرة  باكستان  في  كراتشي  مدينة  من  للبحرين 
الخطوط  شركة  وتتبع  محركات(  أربع  ذات  بحرية 

في  توقفت  قد  البحار،  وراء  لما  البريطانية  الجوية 
العطل  إصالح  على  العمل  أجل  من  كراتشي،  مطار 

المكتشف في محركها الداخلي.

عطل قاتل 

مسافة  وعلى  الطائرة،  أقلعت  العطل،  إصالح  وفور 
القبطان  البحري، فقد  البحرين  قريبة جدًا من مطار 
بالبحر  ارتطامها  إلى  أدى  ما  الطائرة،  على  سيطرته 
ذكرها  التي  المعلومات  وبحسب  مباشر،  بشكل 
والتي  المتحدة،  المملكة  في  المدني  الطيران 
الرحلة  أمور  فإن  بالحادثة،  الخاص  التقرير  تضمنها 
في  تسير  كانت  فالرياح  يرام،  ما  على  تسير  كانت 
خاليًا  كان  والطريق  الطائرة،  لهبوط  المحدد  اإلتجاه 
والذي  للطائرة  األول  الهبوط  أن  إال  عوائق،  أية  من 
كان شديدًا، تسبب في إصابة الجناح األيمن للطائرة 
أطفأت  الفور،  وعلى  كاملة،  بصورة  لتحطمها  وأدى 
أنوار الطائرة كافة، لتستقر ومقدمتها تتجه لألسفل 
المحدد  موقعها  من  بسيطة  مسافة  على  وهي 
الطوارئ،  حالة  سادت  ذلك،  إثر  على  للهبوط،  سلفًا 
اثنان من المالحين اضطروا للوقوف تحسبًا  حتى أن 
ألي مكروه، حين أيقنوا أن الطائرة تتجه ناحية اليمين 

عند اصطدامها بالبحر.

وفاة وإصابة 14 راكبًا

وفي ظل هذا الجو الذي تبدو فيه األمور وقد تجاوزت 
حدود السيطرة، كان ركاب الطائرة في حال يرثى له، 
“ثغرة”  أو  طريق  عن  للبحث  منهم  كل  سعى  حيث 
سبياًل  يجدوا  لم  منهم  الغالبية  أن  إال  الكارثة،  لمنع 
العكس من ذلم فقد  للخروج منها، وعلى  ومنفذًا 
تسبب  الذي  األمر  ذلك،  في  كبيرة  صعوبة  واجهوا 
في وفاة 7 من أصل 18 مسافرًا، دفن 5 منهم في 
العاصمة  في  الواقعة  القديمة  النصارى  مقبرة 
و6  بليغة  بإصابة  واحد  مسافر  أصيب  فيما  المنامة، 
آخرين بإصابات طفيفة، ووفقًا لما انتهى إليه التقرير 
يعود  الوفيات  أعداد  ارتفاع  فإن  بالحادثة،  الخاص 

لجملة أسباب، ويمكن الحديث أو اإلشارة إلى أبرزها، 
السالمة  وسائل  من  الطائرة  خلو  في  يتمثل  والذي 
العامل  أو  السبب  هذا  أن  الجزم  يمكن  بل  والنجاة، 
صعوبة  في  كبير  بشكل  وساهم  مؤثرًا  دورًا  لعب 
خروج العديد من المسافرين من الطائرة، األمر الذي 
تأثيراته  وترك  الكارثة  حجم  مضاعفة  في  ساهم 
ولحسن  أنه  إال  الوفيات،  أعداد  زيادة  على  الواضحة 
كانت  والذين  الركاب  من  القليلة  األعداد  فإن  الحظ، 
كان  فقد  معاكس،  بدور  ساهم  الطائرة،  تقلهم 
لذلك دوره الملحوظ في الحد من تضخم التداعيات 

والنتائج المؤلمة للحادثة. 

غضب الطبيعة 

يجب  ال  البحرين،  في  الكوارث  تاريخ  عن  والحديث 
القرن  من  الخمسينات  عقد  إلى  اإلشارة  يغفل  أن 
بكوارث  فيه،  عدة  سنوات  حفلت  والذي  الماضي، 
تشهد  لم  شديدة،  ورياح  عواصف  وهبوب  طبيعية 
البحرين لها مثيال، وبدءًا من عام 1956م مرورًا بـ 1957م 
قياسية  أرقامًا  البحرين  سجلت  1958م،  بـ  ووصواًل 
األمطار  سقوط  في  بعضها  تمثل  مثيرة،  وأحداثًا 
في أشهر الصيف الحارة، وتواري الشمس عن األنظار 
أليام متواصلة، وحين نبدأ، فإن حديثنا سيتطرق إلى 
التي  األمطار  أن  إلى  التقرير  أشارت  فقد  1956م،  عام 
هطلت على البالد، بلغت 1,33 بوصة، فيما جلبت الرياح 
والملفت  المتربة،  باألمطار  المليئة  السحب  معها 
توقعات  بذلك  خالفت  سقطت،  التي  األمطار  أن 
يوليو  شهور  أن  يجزمون  كانوا  والذين  الجو،  خبراء 
أشهر  من  شهر  وهو  األمطار،  إسقاط  على  قادر   غير 

القيظ في البحرين. 

رياح وزوابع 

ومع حلول العام الالحق، أي 1957م، وفي شهر مايو، 
كانت البحرين بل منطقة الخليج العربي، على موعد 
مع رياح وزوابع، وصاحب ذلك أمطارًا وبرق ورعد، حتى 
بوصة   0،343 الوقت  ذلك  في  ماسقط  مجموع  بلغ 
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والمحرق  المنامة  مناطق  في  أشدها  بلغ  مكعبة، 
وعوالي، ووفقًا لخبراء الجو والمختصين، فإن سرعة 
الرياح سجلت في وقتها، 40 مياًل في الساعة، وتسببت 
طالت  والتي  عدة،  خسائرة  في  ذلك  خالل  من 
اإلرسال  أجهزة  وعطلت  المحالت،  وأسقف  األشجار 
بمحطة إذاعة البحرين لمدة يومين متواصلين، ليس 
الستمرار  مجااًل  تترك  لم  الرياح  فقوة  فحسب،  هذا 
المالحة الجوية في البالد، إذ أثر كل ذلك على عملها، 
كانت  التي  الطائرات  بعض  لعودة  بدوره  أدى  والذي 
تقصد البحرين، فأمواج البحر كانت في حالة هيجان 
وأصيبت  الصيد،  أعمال  تجمدت  وبسببها  مذهلة 

األعمال على جسر المحرق بالشلل التام. 

رياح غير مسبوقة 

عقد  ميز  الذي  الطبيعة”  لـ”غضب  واستمرارًا 
يوليو  شهد  فقد  الماضي،  القرن  من  الخمسينات 
غير  رياحًا  متواصلة،  أيام   3 مدار  وعلى  1958م،  عام 
على  عصية  البحرين  شمس  فيها  كانت  مسبوقة، 
التي  الشديدة  للرياح  ذلك  ويرجع  قليال،  إال  الظهور 
أشارت  والتي  العربي،  الخليج  منطقة  على  هبت 
التقديرات إلى أن سرعتها بلغت 50 مياًل في الساعة، 
طريقها  في  شجرًة  العاتية،  الرياح  هذه  تبق  ولم 
فيما  أرضًا،  بها  وأطاحت  جذورها  من  واقتلعتها  إال 

للمالحة  توقف  ذلك  وسبب  الجو  على  الغبار  هيمن 
تمامًا،  الرؤية  انعدمت  حيث  الجوية،  البحرية 
درجة   20 مسجلة  كثيرًا  الحرارة  درجة   وانخفضت 
فهر نهيت، وفي مناطق عديدة من البالد، كانت للرياح 
صوالتها وجوالتها، فقد تسببت الرياح المفاجئة في 
إصابة عمليات ارساء السفن في ميناء سترة بالشلل 
توقفها  إلى  البحر  أمواج  تالطم  وأدى  المؤقت، 
بشكل مؤقت وحتى إشعار آخر، فيما شهدت عوالي، 
كبيرة،  شجرة  بثالثين  أطاحت  شديدة،  بسرعة  رياح 
أحد  خلد  في  يدر  يكن  لم  األهالي،  صعيد  وعلى 
على  ستستمر  شديدة،  كانت  وإن  الرياح،  أن  منهم 

مدار ثالثة أيام، فبدءًا من يوم السبت كانت توقعات 
األهالي تشير إلى أن الرياح لن تصمد كثيرا، وما هي إال 
يوم وتنجلي العاصفة، إال أن ما حصل خالف جميع 
التوقعات، فمع حلول صبيحة اليوم الثاني، وهو يوم 
استمرار  مع  موعد  على  الحرارة  درجة  كانت  األحد، 
عمان  ساحل  من  األخبار  وجاءت  االنخفاض،  في 
لتؤكد سقوط األمطار الغزيرة، فيما سجلت عدد من 
مناطق البحرين سقوط أمطار خفيفة، وشهدت كل 
سقوط  أخرى  ومناطق  وعوالي  والرفاع  المنامة  من 
أمطار على خالف ما هو طبيعي ومتوقع في شهر 

يوليو المعروف بجوه الحار.
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مجلس حجي حسن العالي

مجلس المرحوم علي بن يوسف فخرو
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مجلس جاسم الزياني

مجلس محمد إبراهيم الشروقي



اربحوا سيارة فولفو رباعية الدفع خالل شهر رمضان المبارك!
شارك مجمع السيف فرحة قدوم الشهر الفضيل مع مجموعة من ا
نشطة التقليدية واالحتفاالت الرائعة. 
وسواء كان تناول الطعام أو ا
زياء أو الموسيقى هي ما تستهويك، فإن مجمع السيف يقدم لك حملة 

رمضانية تستمر طوال أيام الشهر الكريم.
تسوقوا بقيمة 20 ديناراً@ واحصلوا على فرصة للفوز بجوائز سخية!

الجائزة الكبرى: سيارة فولفو XC60  رباعية الدفع
الجائزة الثانية: تذاكر سفر@ لشخصين من طيران الخليج 
ي وجهة سفر

الجائزة الثالثة: طقم  من ساعتين مرصعتين با
لماس
الجائزة الرابعة ــ العاشرة: بطاقات هدية بقيمة 100 دينار بحريني لكل بطاقة

@ تطبق الشروط وا
حكام

28 يونيو - 28 يوليو 
تسوقوا واربحوا جوائز رائعة

برعـايــــة
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ذكريات من �أيـام زمان

 ق�شر الرفاع العامر يف اخلم�شينيات�شارع احلكومة )ال�شارع البحري( يف الثالثينيات

�شاحب ال�شمو امللكي الأمري خليفة بن �شلمان اآل خليفة يف زيارة 

ملركز التدريب يف �شركة بابكو عام 1957م

أصدرت بلدية المنامة قرارًا بمنع إجراء أعمال تصليح   •
السيارات أو الدراجات والعربات في الشوارع أو الطرقات في 

عام 1975م

تشكلت فرقة التمثيلية المتنقلة في عام 1955م  •

تم صناعة هيكل الباصات الخشبي في البحرين وتم   •
استيراد الهياكل واألجسام الخشبية عام 1950م

طهر وباء مرض الكوليرا في البحرين حيث كان عدد   •
المتوفين يوميًا 150 شخصًا في عام 1893م

اإحدى الأ�شواق باملنامة يف ال�شتينيات
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 دخول البحر جللب ح�شى الفرو�ش لالإ�شتخدام يف البناء

اأحد البواخر )البوم( يف عر�ش البحر

عني احلنينية يف الرفاع يف اخلم�شينياتباب البحرين يف اخلم�شينيات

اأحد الأ�شواق على �شارع ال�شيخ عبداهلل باملنامة يف الأربعينيات

حتول حبل الغ�شيل اإىل حبال من الثلج يف عام 1964م
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بالتعاون مع إدارة المكتبة الوطنية بمركز عيسى الثقافي

وعناوينها  مقاالتها  كنوز  عن  تكشف   .. والثمينة  النفيسة  والآللئ  بالدرر  عامرة  البحرينية  الصحافة  ذكريات   
هائلة  وتجارب  وعبر  دروس  من  طرحته  وما  بحكمتها  الحالية  األجيال  تسترشد  حتى  “رمضانيات”  وقصصها 
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 ..

من أرشيف الصحف البحرينية

تعديالت الشرطة 

أنها  فعدا  السهلة،  بالمهنة  الصحافة  ليست 
لإلصالح  تعمل  حر  منبر  فهي  لالرتزاق  وسيلة 
بها  تنزل  قد  تصيبها  عثرة  وأقل  باألمم  والنهوض 
إلى الدرك األسفل فعلى كل من يفكر باالنضمام 
إلى هذه المهنة، أن يضع نصب أعينه حرية الفكر 

والضمير، واإلخالص للرسالة التي يدعو إليها.

تؤدي  لن  المال.  هي  للصحافة  الثانية  الدعامة  أما 
بل  خاوية  خزينتها  كانت  إذا  رسالتها  الصحافة 
عليها أن تحصل على مورد من المال يساعدها على 
أصدر  لقد  كافيا-.  وحده  المال  أن  أعني  ال  أنا  النمو 
أحمد عبود - المليونير المصري - صحيفة اسماها 
)اإلرشاد( لم تدم غير بضعة أيام. أما زاوية الصحافة 
على  الحصول  بها  وأعني  الكفاءة  فهي  الثالثة 
الصحيفة  مستوى  لرفع  الكافيين  والعلم  الثقافة 
الثالثة  العناصر  هذه  تجمعت  فمتى  وعلميًا.  أدبيًا 
الجريدة قد  أو  الصحيفة  بأن  القول  فعندئذ يمكن 

وطدت مستقبلها وشقت طريقها نحو المجد. 

 الجمعة 17 شعبان سنة 1372 الموافق
1 مايو سنة 1953 

كتبوا لنا .... نهوض الصحافة   العهدة علـى الراوي

رجال  بين  لترقيات  التعديالت  بعض  أجريت 
صاحب  عين  فقد  الماضي.  األسبوع  خالل  األمن 
السعادة الشيخ خليفة بن محمد آل خليفة  مديرًا 
عقيد  رتبة  يعادل  ما  رتبته،  ورفعت  العام  لألمن 
رفعت  كذلك  النظامية  الجيوش  في  )كولونيل( 
سلمان  الكريم  وعبد  هايد  جي  السادة  درجات 
وعلوان أفندي وعلي ميرزا إلى ما يعادل رتبة رئيس 
األمن  رجال  إلى  تهانيها  تقدم  والقافلة  )كابتن( 
وتتمنى مخلصة أن تتوسع صالحية مديرية األمن 
العام بحيث تعم نظام اإلقامة ومراقبة األجانب 

كما اقترح في عدد سابق. 

الجمعة 15 شوال سنة 1372 الموافق 26 يونيو سنة 1953م

اجتماع احد المواطنين، وهو ينتمي ألسرة كبيرة 
في المجتمع مع الدكتور سنو وقال له: )ال تهتم 
بما يقال في الصحف ... هؤالء ال يعرفون غير هذه 

الخزعبالت(.

قضية  على  جدًا  عال  صوت  في  همس  يدور 
إذ  الزوارق،  أحد  في  ميتين  وجدا  اللذين  البحارين 
القضية أكبر من أن تكون قضاًء وقدرًا  أن  يظهر 

كما تصرح دوائر الشرطة.

المعتادة  السنوية  حفلته  العروبة  نادي  أقام 
بمناسبة ذكرى المعراج المبارك وقد لبى الكثيرون 
دعوة النادي التي استغرقت زهاء الساعتين. وحبذا 
بأن  القائل  المبدأ  النادي  في  المسئولون  راعى  لو 

عامل الوقت عنصر أساسي في نجاح أية حفلة.

آل  حمد  بن  مبارك  الشيخ  السمو  صاحب  تكرم 
العروبة.  لنادي  روبية  ألف  بمبلغ  وتبرع  خليفة 

والقافلة تحيي فيه هذه األريحية الطيبة.

دار  إنشاء  قررت  الخليج  رئاسة  بأن  بتحفظ  يتكلمون 
ولتزويد  يكتب،  ما  ترجمة  عملها  للصحافة  خاصة 

الصحف بالمعلومات.

في  التعليمية  الدينية  البعثة  أفراد  أحد  أن  يقال 
هذا  صح  فإذا  هناك،  دينه  نصف  أتم  قد  مصر 
طالبي  من  لغيره  قدوة  يكون  أال  نأمل  فإننا   الخبر 

العلم في الخارج.

صيانة حق المرأة:
كتب الكثيرون عن المرأة وما يجب أن تقوم به في هذه 
فمنهم  النظر  وجهات  وتعددت  مهمة،  من  الحياة 
ناحية  من  الرجل  مساواة  في  يجعلها  أن  يريد  من 
خلقت(  فله  البيت،  )أدخلوها  يهتف  ومن  الحقوق، 
هذه المشكلة قديمة نشأت مع الحضارة، فمع تطور 
االجتماعية.  الحياة  في  المرأة  قيمة  تطورت  الزمن 
بالمرأة  الرجل  مساواة  فكرة  اعتنقت  الغربية  فالدول 
في  عظيمًا  مجهودًا  نضيع  الشرق  في  هنا  ونحن 

المناقشات والمجادالت حول ذلك الموضوع.

المرأة  وصفهم  على  التقليديون  أوافق  ال  أنني 
أن  عليها  للرجل  بالنسبة  ضعيف  مخلوق  بأنها 
أقول  بل  ورضوخ،  بطاعة  وشهواته  رغباته  تنفذ 
أطفال  تربية  في  واجبات  وعليها  خلقت  المرأة  أن 
وخلق المثل العليا في قلوبهم وحتى تقوم بهذه 
العلم.  من  وافرًا  قسطًا  تنال  أن  يجب  الواجبات 
التقدم  بين  الطرق  مفترق  على  اليوم  فتاتنا  إن 
واالنكماش فعليها أال تحجم عليها أن تخطو إلى 
أن  تدرك  أن  وعليها  مباركة  جريئة  خطوة  اإلمام 
اهلل معها في كل خطوة تخطوها فالى اإلمام يا 

فتياتنا )صالح المدني المدرسة الثانوية(.

اصطدمت أحدى سيارات األجرة بعربة يجرها حماران 
بالقرب من عين )الدوبية( على طريق العوالي أسفرت 

عن إصابة صبي بجراح خطيرة وتهشم تام للعربتين.

بلغ  فقد  الزواج  حفالت  بكثرة  الماضي  األسبوع  امتاز 
في  منها  عشر  أثنا  حفلة،  وعشرين  أربعة  عددها 
البديع وبني  المنامة وثمانية في المحرق والباقي بين 
بداية  الخبر  هذا  يكون  أن  عسى  الحد.  ومدينة  جمرة 

خير لكل شاب يود أن يكمل نصف دينه.





#عيش_الحماس
مع أسرع برودباند منزلي

عيش الحماس في المنزل مع باقات البرودباند المنزلي الجديدة والرائعة من بتلكو والتي تأتيك عبر أفضل 
.100Mbps شبكة اتصاالت. استمتع بأعلى السرعات مع شبكة األلياف البصرية ، والتي تصل سرعتها حتى

تبدأ األسعار من 4.5 د.ب.

استخدام نوع المستخدم
بسيط

استخدام 
فائقة السرعةاستخدام محترفاستخدام عاليمعتدل

1Mbps3Mbps6Mbps8Mbps10Mbps16Mbps25Mbps50Mbps100Mbpsسرعة التنزيل

512Kbps1Mbps1.5Mbps2Mbps2Mbps2Mbps2.5Mbps5Mbps10Mbpsسرعة التحميل 

5GB30GB60GB80GB100GB160GB200GB250GB300GBسعة اإلستخدام

512Kbps1Mbps1.5Mbps2Mbps2Mbps4Mbps5Mbps10Mbps15Mbpsالسرعة األدنى

100 د.ب 75 د.ب 50 د.ب45 د.ب30 د.ب25 د.ب15 د.ب10 د.ب4.5 د.ب*اإليجار الشهري

batelco.comتطبق الشروط واألحكام.


