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 4آنات لتذكرة الدخول و 200روبية قيمة الجوائز

معرض البحرين الزراعي والتجاري ..
المعرض األول

ذاكرة البحرين عامرة بالنجاحات والمحطات المضيئة
بالتفوق والريادة الخليجية واإلقليمية في كافة
المجاالت االنسانية ،ولعل أبرز تلك المحطات معرض
البحرين الزراعي والتجاري الذي أقيم في فبراير عام
 1957واستمر تنظيمه ألربع دورات متواصلة شهدت
نجاحا وتفوقا بحرينيا ذاع صيته وشهرته لتطوف
كافة أرجاء منطقة الخليج والعالم العربي ،وقد مثل
المعرض الذي نظمته حكومة البحرين على أرض
حديقة القضيبية ،تجربة فريدة من نوعها ورائدة،
قياسًا بحداثة الفكرة وبما تضمنته من لجان تحكيم
وبرنامج ترفيهي مصاحب اشتمل على عرض سينمائي
زراعي وعرض لألجهزة واألدوات الزراعية من مزرعة
البديع ،إلى جانب إقامة استعراض لفرقة الفرسان
التابعة لشرطة حكومة البحرين ،كما حظى المعرض
بجماهيريه كبيرة تسابقت معه جميع شرائح وفئات
المجتمع الخليجي للمشاركة في فعالياته وأنشطته
المتميزة وقد بلغ سعر التذكرة  4آنات ،كما رصدت
لجان التحكيم التابعة للمعرض جوائز مالية بلغت
 200روبية “ ..رمضانيات” تستذكر تفاصيل النجاحات
المتميزة لمعرض البحرين الزراعي والتجاري ليتعطر
برائحة ذكرى تميزها األجيال البحرينية المتعاقبة
ويصنعون منها نموذجا للنجاح المتوصل والمستمر
في صناعة المعارض على أرض البحرين ..

العرب أول من عرف فوائدها

السبانخ  ..الحديد األخضر
يعتبر السبانخ من الخضراوات الورقية المشهورة
والمعروفة عند العرب ،وهم أول من اكتشف
قيمتها الغذائية وفوائدها الطبية ،حيث تعتبر
بالد فارس الموطن األصلي للسبانخ ومن ثم
انتشر إلى اسبانيا مع فتح األندلس ،وتستخدم
بعض الدول السبانخ في أعيادها كأعياد النيروز
في أفغانستان فإن سكان كابول يتناولونها مع
األرز وذلك تفاؤ ً
ال بأن العام الجديد سيكون خصبًا،
وأيضًا في النمسا هناك عيد يسمى عيد السبانخ
يتم سنويًا تقديم فطائر بأشكال متنوعة تدخل

السبانخ في إعدادها ،أما عن القيمة الغذائية للسبانخ،
فتشير الدراسات البحثية إلى أن السبانخ يحتوي على
العديد من العناصر الغذائية المفيدة للصحة العامة،
وتعد السبانخ من أفضل األطعمة الغذائية للحمية
الصحية وإلعدادات الرجيم الغذائي ،وذلك ألنه يحتوي
على عدد قليل جدًا من السعرات الحرارية حيث توفر
 100جرام من األوراق الخام  23سعرة حرارية فقط،
وينصح كل من يعاني من أمراض الكبد والروماتيزم
بعدم تناول السبانخ “ ..رمضانيات” تكشف أسرار تناول
نبات السبانخ وفوائده الطبية والعالجية المتميزة ..

المجالس الرمضانية

ذكريات من أيام زمان

Ramadanyat

Ramadanyat-A4.ai

1

4/16/14

1:28 PM
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تعرف باالسبيناغ والسبيناكا ولزيبنار

السبانخ  ..الطاقة الخضراء

السبانخ من الخضروات الشهيرة والمفضلة لدى الكثيرين ،وهي من أكالت
موسم الشتاء ،وموطنها األصلي آسيا ،وهي من النباتات المشهورة عند
العرب ،والسبانخ من الفصيلة القطيفية ،وهو نبات زهري حولي يبلغ طوله
 30سم ،وله فوائد عديدة وهو غني بمادة الحديد ،ويدخل في السلطات
والفطائر أو يؤكل مسلوقا ،كما يحتوى على فيتامينات أ ،ب ،ك ،أما
عن تركيبه العام فهو  92%ماء 2.5% ،بروتين والقيمة الحرارية  22سعره
جرام ،ويفيد السبانخ المصابين بالحميات وفي أوجاع الحلق
لكل مائة
ٍ
والنزالت الدائمة وأمراض الصدر والكثير من الفوائد العالجية والطبية األخرى ،ومن أبرز
أسماء السبانخ :اإلسفاناخ واسبيناغ ،وتعرف في شمال المغرب بـ سبيناكا ،أما في تونس
فيطلقون عليها سبناخ وتشتهر في فرنسا بأسم لزيبنار ...
السبانخ والشيخوخة
وتجعل مادة الفالفونيدات المتوفرة في السبانخ
أحد أهم األطعمة التي تقي من مرض السرطان

يؤمن  ٪25من االستهالك اليومي من الحديد ،والذي
يساعد بدوره على انتاج كرات الدم الحمراء ،كما
يستطيع تناول أوراق السبانخ الطازجة أثناء الحمل أن
ّ
يعزز القدرات العقلية للجنين ،وذلك الحتواء السبانخ

خاصة سرطان الجلد ،كما أن احتواء السبانخ على

على أحماض األوميجا .3

فيجعلها أكثر نضارة ،كما يساعد على التخلص من

المرأة الحامل

نسبة عالية من الفيتامين يعزز صحة البشرة،

ويُنصح للمرأة الحامل والمرضع بأكل السبانخ

حب الشباب والوقاية منه ،كما لها فوائد عديدة في
ّ
ويوفر كوب
مقاومة التجاعيد وعالمات الشيخوخة،

والورقيات الخضراء األخرى الحتوائها على مادة

من السبانخ المسلوقة نسبة ممتازة من الفيتامين

حامض الفوليك الضروري للجنين والطفل ،لحامض

والذي يحد من عمل الخاليا اآلكلة للعظام والتي

الفوليك دور كبير في تكوين كريات الدم الحمراء،

يتسبب نشاطها في كسر العظام ،باإلضافة إلى

كما إن تناول األغذية الغنية بحامض الفوليك له

تعزيز عمل مادة تسمى أوستيوكالسين ،وهي

دور كبير في منع حدوث فقر الدم ،كذلك تحتوي

بروتين ضروري للمحافظة على قوة وكثافة العظام،

السبانخ على “اليود” وهو عنصر حيوي مهم جدًا

كذلك فإن احتواء السبانخ على فيتامين سي

في عملية نمو األطفال ونشاطهم حيث يساهم

يساهم بشكل كبير في سالمة الجهاز العصبي

بشكل مباشر في تصنيع هرمون “الثيروكسين”

ووظائف الدماغ.

الذي له دور كبير في النمو العقلي ،ويحتوي السبانخ

مفيد ألنظمة الرجيم

أيضا على كميات من الفوسفور ،والبوتاسيوم

وتعد السبانخ من أفضل األطعمة الغذائية للحمية
الصحية وإلعدادات الرجيم الغذائي ،وذلك ألنه
يحتوي على عدد قليل جدًا من السعرات الحرارية،
حيث توفر  100جرام من األوراق الخام  23سعرة
حرارية فقط ،كما تحتوي على كمية جيدة من
األلياف الغذائية القابلة للذوبان لذلك يعتبرها الخبراء

والكبريت والكلور ،والنحاس ،والمنغنيز والكالسيوم
وفيتامينات “أ” و“ب” ،وهي مواد مفيدة للجسم،
ويعتبر السبانخ مصدرًا جيدًا لأللياف ،ولذا ينصح
بإعطائه لمنع ولعالج حاالت اإلمساك ،كما تشير
بعض النتائج أن تناول السبانخ “طازج” تساهم بشكل
كبير في شفاء الجروح الخارجية والتئامها ،ويسهم
بشكل أو بآخر في تجديد البشرة وكذلك رفع صحة

أحد أهم المصادر النباتية التي تحافظ على مستوى

الشعر وجماله حيث يحتوي السبانخ على الكبريت.

الذين يتبعون نظامًا غذائيًا إلنقاص الوزن ،كما أن

سرعة البديهة

الكولسترول في الدم ،وتوصف أيضًا لألشخاص

بـالسبانخ ،فقد أكد الباحثون على أن األثر اإليجابي
السبانخ المساعد على سرعة البديهة ورد الفعل
يمكن أن يكون له أفضل األثر على السالمة على
الطريق وتشير الدراسة إلى أن المكمالت الغذائية
واألغذية الغنية بالتيروزين هي وسيلة صحية وغير
مكلفة لتحسين القدرات الفكرية لدينا لتتواجد
بصورة كبيرة في السبانخ والبيض.

قوة االبصار
وكشفت األبحاث الطبية عن أن السبانخ من أهم
األغذية التي تحافظ على صحة العين وتقوي
النظر ،وذلك لما يحتويه من مواد مهمة من أشباه
الكاروتين مثل اللوتين والزيكزانثين ،وهذه المواد
تلعب دورا أساسيا في زيادة نسبة المواد الملونة
في النقطة المركزية في شبكية العين المسئولة
عن حدة اإلبصار المركزي ،الذي نحتاجه لرؤية األعمال
القريبة والدقيقة كالكتابة والخياطة ،وكذلك
للتمييز بين األشياء واأللوان البعيدة ،وتتأثر الشبكية
تدريجيا مع التقدم في السن ،وكلما زادت هذه
المواد الملونة بها ،كان ذلك حماية أكبر للعين وعلى
العكس ،كلما قلت زاد خطر اإلصابة بضعف البصر
الذي قد يصل إلى العمى ،وترجع فاعلية هذه المواد
الملونة في أنها تحمي العين من اآلثار المدمرة
لألشعة فوق البنفسجية ،وحيث تمنع وصول نسبة
كبيرة من هذه األشعة الضارة إلى خاليا الشبكية
التي تنتج الصور التي نراها باستمرار.

طرق متعددة
والتغذية على السبانخ قد تكون بأشكال مختلفة
فقد تؤكل أوراقه طازجة أو على شكل عصير أو أن
تضاف إلى السلطة أو مطبوخة أو تدخل في صناعة
الفطائر ،حيث تفرك بد ً
ال من أن تسلق وقد يضاف

مائة جرام من السبانخ الطازجة تحتوي على  ٪47من

توصلت دراسة طبية إلى أن الحرص على تناول

المستويات اليومية الموصى بها من الفيتامين سي،

السبانخ يوميًا يساعد على تعزيز إفراز األحماض

والذي يعد أحد مضادات األكسدة القوية التي تساعد

األمينية ،خاصة هرمون ثيروسين المعني بتعزيز

الجسم على مقاومة األمراض المعدية خاصة نزالت

سرعة البديهة ورد الفعل ،وقام فريق من الباحثين

أقنعة طبيعية للجلد ،حيث تستخدم  9 - 8أوراق من

البرد ،إضافة إلى أن السبانخ تعتبر عالجا فعاال لحاالت

الهولنديين باختبار ما إذا كان تناول السبانخ يعزز من

السبانخ مع  285مللترًا من اللبن ويسخنان معًا لمدة

األنيميا ،حيث دائمًا ما يؤكد خبراء التغذية على فوائد

قدرتنا على وقف النشاط في سرعة البديهة أم ال،

تناول السبانخ في معالجة أمراض األنيميا وفقر الدم

وقد أظهرت االختبارات التي أجريت على نحو أفضل

 3دقائق ثم توضع أوراق السبانخ الدافئة على البشرة
والعنق لمدة ساعة ثم ُتزال بعد ذلك ويُغسل الوجه

حيث يستطيع  100جرام من أوراق السبانخ الطازجة أن

كانت بين المتطوعين الذين تناولوا العصير الغني

بلبن األوراق ويجفف.

إليها بعض التوابل كالجوز والكزبرة وتعتبر هامة
جدا لألطفال ،كما يتم استخدام السبانخ في عمل
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“ رمضانيات“ تروي الحدث األول في صناعة المعارض بالمملكة

معرض البحرين الزراعي والتجاري  ..درة في كنوز الذاكرة
في تاريخ البحرين ،محطات رغم تميزها وفرادتها إال أنها تعاني داء اإلختباء وعدم
المعرفة ،و“الكنز” رغم قيمته الذاتية ينقلب لالشئ إن لم يعرف وظل رهين االختباء ..
وطنيًا ،من منا سمع بالمعرض البحريني الزراعي والتجاري الذي أقيم قبل  57عاما من
اليوم ،والذي لم يكن – بكل المقاييس – حدثًا عاديا بل تجاوز ذلك ليغدو تجربة رائدة
محليًا وإقليميًا ،كانت لها تأثيراتها الالحقة على تطور الحياة االقتصادية واالجتماعية
في البحرين  ..المعرض الذي أقيم على مدار  4سنوات متتالية – واحتضنته حديقة
القضيبية – بدأ عام 1957م واستمر حتى عام 1960م ،ليتوقف دون أن ينتهي ،فالمعرض
الذي عزز من مكانة البحرين بوصفها مركزًا تجاريًا على مستوى المنطقة ،أنتج معارضًا
وبسببه أضحت البحرين بيئة مؤهلة الحتضان صناعة المعارض “ ..رمضانيات” تعيد
اكتشاف “الحدث” وتقدم تفاصيله التي تضمنتها النسخ األربع من المعرض...
بابكو والسيدة حرمه وغيرهم ،وطاف حاكم البالد
في أرجاء المعرض لمشاهدة أقسامه المختلفة،
متفض ً
ال بقص الشريط ومعلنًا افتتاح المعرض
للجمهور ،ومع نهاية الجولة صعد صاحب العظمة
إلى شرفة الفرقة الموسيقية ليطل من خاللها
على استعراض خيالة شرطة حكومة البحرين
على أنغام الموسيقى ،معبرًا عن إعجابه بالعرض
وجمالية االفتتاح ،من جهته وجه مساعد مدير
عالقات حكومة البحرين حسين منديل ،في كلمة
له في االفتتاح ،وافر الشكر لصاحب العظمة على
رعايته واهتمامه بالمعرض ،مشيرًا إلى أن “الحكومة
تبذل جهودًا في سبيل رعاية الميدان الزراعي،
والعمل على حث المزارعين على المنافسة في
إنتاج المزيد من أحسن الخضراوات ،وتشجيعهم
بكافة السبل على النهوض بها باالستعانة بأحدث
اآلالت والطرق الزراعية”.

تجربة أولى وفريدة

أول معرض زراعي وتجاري أقيم في حديقة القضيبية في
عام 1957م

دعم من القيادة
في دعم واحتضان مباشر من القيادة السياسية
في البالد ،افتتح صاحب العظمة المغفور له
حاكم البحرين الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة
معرض البحرين الزراعي والتجاري األول في الـ 28
من فبراير 1957م ،بحضور شخصيات بارزة يتقدمها

المغفور له صاحب العظمة الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة
لدى حضوره معرض البحرين الزراعي 1958م

المزارعين والهواة ،واشتمل على أصناف متعددة
من الخضروات الممتازة التي شاهدها الزوار ،كالبنجر،
الكرنب ،الجزر ،الطماطم ،اللفت ،ومجموعة
مختلفة ومتنوعة من األزهار والورود ،وساهم تنوع
المعروضات – التي تحظى بأهمية بالغة للمواطن
والمقيم على حد سواء  -في تحقيق المعرض
لنجاح كبير ،فما بين مزارع ومستهلك ومابين
العامة من الزوار والمسئولين ،تمكن المعرض من
تسجيل أعداد كبيرة من الزوار ،عطف ُا على ذلك،
قرر المسئولون إقامته بصورة سنوية ليصبح حدثًا
عامًا تشترك فيه مؤسسات الدولة والمواطنون،
والبلدان العربية الراغبة في ذلك ،وأضفت أسرة
هواة الفن في المعرض رونقًا فنيًا خاصًا على

ومثل المعرض الذي نظمته حكومة البحرين على

أجواء المعرض ،عبر مشاركتها بعدد من اللوحات

أرض حديقة القضيبية ،تجربة فريدة من نوعها

الزيتية التي حوت مناظرًا طبيعية للريف البحريني،

ورائدة على مستوى منطقة الخليج العربي ،قياسًا

وبعرضها لمنزل نموذجي.

بحداثة الفكرة وبما تضمنته من لجان تحكيم
وبرنامج ترفيهي مصاحب اشتمل على عرض
سينمائي زراعي وعرض لألجهزة واألدوات الزراعية
من مزرعة البديع ،إلى جانب إقامة استعراض لفرقة
الفرسان التابعة لشرطة حكومة البحرين ،وتجارب
لمقاومة الحشرات الزراعية.

 200روبية جوائز

عربة السينما
وكان إلذاعة البحرين دور مشهود في نجاح المعرض
عبر الترويج له في مختلف مناطق البالد ،إذ ساهم
عملها اإلخباري واإلعالني في خلق إهتمام وفضول
شديدين عن األهالي ،حتى أن مطلع فبراير من
العام 1957م شهد قيام شركة بابكو بتحريك عربة
السينما المتنقلة التابعة لها ،لتزور القرى برفقة

الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة ،والشيخ عبداهلل

ورصدت لجان التحكيم التابعة للمعرض جوائز

بن عيسى آل خليفة ،والسير برنارد باروز المقيم

ممثل عن دائرة العالقات العامة لحكومة البحرين

مالية بلغت  200روبية ،منحت للمعروضات الفائزة

البريطاني والليدي قرينته ،ومستر جولت المعتمد

ولتعرض على الجمهور بعض األفالم الزراعية وتعلن

بأعلى الدرجات من حيث الصنف والشكل والتناسق

البريطاني في البحرين والسيدة حرمه ،والسير

لهم الغرض من إقامة المعرض ومزاياه وفوائده،

واللون والحجم والمالءمة لإلستهالك ،وقد ضم

تشارلز بلجريف مستشار الحكومة والليدي قرينته،

ولم يقتصر العرض على ذلك ،فإلى جانب المنتجات

المعرض أقسامًا للعارضين وشاركت فيه عدة

ومستر بار كهوست القائم بأعمال مدير شركة

الزراعية والمصنوعات المحلية ،فقد عرضت “السينما

شركات ومؤسسات محلية وعددًا من األفراد من

المتنقلة” بعض اآلالت الزراعية الحديثة والضخمة،
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المغفور له صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة
وصاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة
في في معرض البحرين الزراعي والتجاري 1959م

القضيبية لتوزيع الجوائز على الفائزين في مسابقة

المعرض الزراعي التجاري األول 1957م

معرض زراعي على نطاق أوسع يضم منطقة الخليج

الخضروات واألزهار.

ويقام في العام المقبل.

 45جناحا و 4أقسام

تذكرة بـ  4آنات

وجاءت النسخة الثانية من المعرض في حجم أكبر
ً
مشتملة على إضافة القسم التجاري
من سابقتها

وبلغت قيمة تذكرة دخول المعرض بـ  4آنات ،ووزعت
الجوائز على المراكز الثالثة األولى بواقع  100روبية لألول،
 50روبية للثاني 25 ،روبية للثالث ،مع تخصيص  3جوائز
أخرى ألحسن مجموعة تدرجت فكانت لألول  200روبية
وللثاني  100روبية أما الثالث فقد حصل على  50روبية،
وتبرع الفائزون بجائزة الزهور لألعمال الخيرية ،وقد تبرع
بإهداء الجوائز كل من صاحب العظمة الشيخ سلمان
بن حمد آل خليفة ،شركة بابكو ،ومؤسسة يوسف بن
أحمد كانو.

 26ألفا في  5أيام
المغفور له صاحب العظمة الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة
مع نجليه المغفور له صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان
آل خليفة وصاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل
خليفة في معرض البحرين الزراعي

الذي اشتمل على  45مكانًا للعرض ،في الوقت الذي
كان فيه المعرض بنسخته األولى مقتصرًا على 6
أماكن فقط لهذا الغرض ،وامتاز هذا القسم – الذي
يعتبر أهم أقسام المعرض األربعة – بطابع يكاد
يشبه إلى حد كبير المعارض الكبرى ،إذ قام التجار
والمؤسسات بعرض أدوات وآالت كبرى كالسيارات
وآالت الديزل والمحركات وكثير من السلع وغيرها،
وإلى جانب القسم التجاري ،تضمن المعرض  3أقسام
أخرى وهي :قسم الصناعات المحلية ،قسم الدوائر
الحكومية ،وقسم المسابقات ،وقد بذل العارضون

وتواصلت الرعاية الرسمية المباشرة لمعرض البحرين

جهدًا كبيرًا في إظهار أقسامهم وبتنسيق رائع،

الزراعي والتجاري ،فقد افتتح المغفور له حضرة

وكان ملحوظًا حجم اإلستعداد للترويج لبضائعم

صاحب العظمة الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة

عبر المنشورات التجارية والهدايا بشكل لم تشهده

المعرض الثاني في  27فبراير 1958م في حديقة

البحرين.

مهن األجداد

كما تم اإلعالن عن توفير المعرض الفرصة لمشاهدة

القضيبية ،وبحضور سمو الشيخ عبداهلل بن عيسى

الطريقة العملية لمكافحة اآلفات والطفيليات

آل خليفة وزير المعارف ورئيس المجلس اإلداري،

من جانبه ،تولى قسم الصناعات المحلية – الذي

الزراعية عن طريق إستعمال المواد الكيماوية والمواد

ومستر جولت المعتمد البريطاني والسيدة قرينته،

هيمن على اهتمام وحديث زوار المعرض من مواطنين

الرشاشة ،وإستعراض حقول التجارب الحكومية

ومستر سميث سكرتير حكومة البحرين ،ومستر

ومقيمين – مهمة تعريف الزوار بالصناعات التي

بالبديع والطرق الصحية الحديثة المتبعة في إدرار

جيمس بلجريف مدير دائرة العالقات العامة لحكومة

مارسها األجداد منذ آالف السنين ،وحرص القسم على

الحليب من أبقار المزرعة والتفريخ اآللي ،وتنامت أنباء

البحرين ،وعدد من أعضاء األسرة الحاكمة وأعضاء

عرضها في هيئتها الطبيعية قدر اإلمكان ،وكان كل

اإلذاعة ألسماع الساكنين في األقطار المجاورة،

لجنة تنظيم المعرض ،وقد رافق عظمته في حفلة

فرد يؤدي حرفته في سرعة ومهارة فائقتين ،فكان

وتمخض عن ذلك حضور لفيف من المهتمين

اإلفتتاح أصحاب السمو الشيخ عيسى بن سلمان

النساج من بني جمرة يجلس أمام نوله ،وصانع الفخار

بالنواحي الزراعية في إقليم اإلحساء بالمملكة

آل خليفة ولي العهد ،والشيخ خليفة بن سلمان آل

من عالي يحرك آلته بقدمه ،وصانع المديد من سترة

العربية السعودية للبحرين بغرض االستعالم عن

خليفة والشيخ محمد بن سلمان آل خليفة ،وبعد أن

يشد على أنصاله ،والنحات من الرفاع يعمل بأزاميله

إمكانية االشتراك في المعرض ،وسبق ذلك ،إعالن

تفضل عظمته بقص الشريط معلنًا إفتتاح المعرض،

على األحجار ،وساهمت الدوائر الحكومية ممثلة في

المسئولون أن المعرض في عامه األول سيخصص

طاف بأرجائه قرابة الساعتين وبصحبته أعضاء األسرة

دائرة المعارف (مدرسة الصناعة والمدارس اإلبتدائية)،

وسيكون مقتصرًا على المهتمين بأمر الزراعة في

الحاكمة وكبار المدعوين ،وبعد نهاية الجولة اعتلى

دائرة الصحة ،دائرة الزراعة وغيرها بنصيب وافر في

البحرين فقط ،على أن يتم البحث في مسألة إقامة

عظمته شرفة فرقة الموسيقى التي تتوسط حديقة

عرض نشاطهم الذي يهدف إلى رفع المستوى الفني
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والعلمي والصناعي والزراعي والوعي الصحي بين
أهل البالد ،وال يمكن اغفال الجهد المميز الذي بذله
طلبة وطالبات مدارس حكومة البحرين الثانوية
واإلبتدائية الصناعة ،عبر لوحاتهم التي اشتركوا
بها في مسابقات الرسم.

نجاح وعاصفة
وفي داللة واضحة على النجاح الكبير الذي حققه
المعرض األول واإلقبال المنقطع النظير الذي حصل
عليه ،فقد حجزت غالبية أماكن العرض فيه من
قبل التجار المحليين ،األمر الذي حدا بالقائمين على
المعرض لتمديد مدة العرض لتصل إلى  5أيام
متتالية ،خصص منها يوم السبت الموافق  1مارس
1958م للسيدات فقط ،وبلغ إجمالي عدد الزوار 25
ألف و 910زائر من بينهم  6922سيدة زرن المعرض
في األيام المخصصة لهن ،وحالت الظروف الجوية
الصعبة دون المضي قدمًا في إستمرار فترة
العرض ،ففي صبيحة يوم الثالثاء الموافق  4مارس

صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة لدى افتتاحه معرض البحرين التجاري والزراعي

1958م كانت البحرين على موعد مع سماء ملبدة

كثيرًا بالفكرة والتنظيم معتبرة أن ذلك ساهم في

بالغيوم وعاصفة شديدة من الرياح المحملة

تقديم فكرة جلية عن البحرين بوصفها مركزًا تجاريًا

باألتربة ،والتي أجبرت اللجنة المسئولة عن تنظيم

وميناءًا حرًا للخليج العربي ،إلى جانب ذلك ،عرضت

المعرض على إيقافه ،ورغم ذلك ،استطاع المعرض

شركة جومنت البريطانية فيلمًا سينمائيًا تضمن

تحقيق مجموعة قفزات ،فقد امتاز في عامه الثاني

مشاهدًا من المعرض ،فيما قدمت محطة التلفزيون

باشتراك المدارس الحكومية ،وجهات أخرى كالبعثة

في انكلترا مناظر للمعرض الذي إستحوذ على إعجاب

الدانماركية للتنقيب عن اآلثار في البحرين وشركة

منقطع النظير.

بابكو ومجموعة أخرى من المؤسسات ،واحتوى

صدارة خليجية

على قسم خاص بمسابقات الماشية والدواجن،

ومع حلول العام 1960م كانت البحرين على موعد

خصصت له جوائز ألحسن الفصائل من الماعز

مع النسخة الرابعة من معرض البحرين الزراعي

واألغنام والدواجن ،ونصبت في الحديقة خيمة

والتجاري ،والتي أقيمت بموجب األمر السامي الذي

لشئون الترفيه عن رواد المعرض ،ونفذت استعراضات

أصدره صاحب العظمة المغفور له الشيخ سلمان بن

لخيالة شرطة حكومة البحرين على مدار  3أمسيات،
بحضور إذاعات خارجية لمحطة البحرين الالسلكية،
وأجاد المنظمون ،فمن جانب تكفلت دائرة العالقات
العامة واإلذاعة بتوفير بطاقات الدخول وبيعها
عبر أكشاك ،توفر في كل كشك  4بطاقات قيمة
كل منها روبيتين ،ومن جانب آخر وجه العارضين

فرقة الخيالة في المعرض في الخمسينيات

الساعتين اللتان قضاهما في أقسام المعرض20 ،

الصحافة العالمية

التجارية فيه مقارنة بما سبقته من معارض ،في ظل

اإلستعداد وتجهيز المكان مع التنويه على ضرورة

وبحسب تأكيدات عدد من التجار فإن المشاركة

إبراز بطاقة تصريح الدخول للمعنيين لمراقبة بوابة

في المعرض في العام الثاني انعكس إيجابًا على

الحديقة ،ومن خلف الكواليس ،وعلى مدار أسبوع

عملهم وكان وسيلة مثلى للترويج لبضائعهم

الالزمة إلقامة المعرض وافتتاحه.

“بابكو” مكانة بارزة

للمعرض ،فيما واصل المعرض نفسه مسلسل

دقيقة لقسم بابكو ومحتوياته.

إلستعمال بوابة طريق الجفير فقط خالل فترة

 27من الشهر نفسه ،بغرض إنهاء كافة اإلستعدادات

إلقامة المعرض ،وواصلت حديقة القضيبية احتضانها
حصد النجاحات عبر إشتراك المزيد من المؤسسات

نمو معرض البحرين الزراعي والتجاري يتواصل،

كامل أغلقت حديقة القضيبية من  20فبراير وحتى

حمد آل خليفة حاكم البحرين ،إلجراء الترتيبات الالزمة

ومنتجاتهم ،وكان في ضوء كل ذلك سببًا لزيادة
فاعلية النشاط التجاري في البحرين ،فجمهور
المعرض تجاوز الحدود المحلية و“اخترق” دول الخليج
العربي ،وعطفًا على كل ذلك ،فقد تقرر وبهمة عالية
المضي قدمًا في إقامة المعرض الثالث ،وبالفعل

واحتلت شركة نفط البحرين “بابكو” مكانة بارزة في

فقد افتتحت النسخة الثالثة في الـ  26فبراير 1959م،

معرض البحرين التجاري والزراعي الثاني ،وهي مكانة

واحتلت أنباء المعرض مساحة جيدة في الصحافة

تأتي متناغمة مع النشاط المتشعب للشركة والكم

واإلعالم العالمي – في مؤشر إضافي على النجاح

الكبير لمنشآتها ،وهو أمر نال بسببه قسم الشركة
مزيدًا من اإلعجاب من الزوار الذين قضوا وقتًا طوي ً
ال

الباهر الذي حققه والسمعة الممتازة التي باتت
قرينة له – فقد نشرت عدد من الصحف العربية

في مشاهدته ،ومنح حضرة صاحب العظمة من

واألوربية وحتى األمريكية أخبار المعرض وأشادت

قرار اللجنة المنظمة بعدم تغيير أسعار إيجار أماكن
العرض ،األمر الذي ساهم في إضفاء أهمية مضاعفة
للمعرض ومنحه مرتبة الصدارة بين أقطار الخليج
العربي ،وعلى مدار  8أيام افتتح المعرض أبوابه للزوار،
مشتم ً
ال على تنفيذ أوسع للفعاليات الترفيهية ،وقد
سبق ذلك جملة من اإلستعدادات التي بدأت بالدعوة
التي وجهتها دائرة العالقات العامة واإلذاعة بحكومة
البحرين مطلع ديسمبر 1959م إلى لجنة المعرض
السابقة ،بغرض اإلجتماع في مركزها والتي تتألف من
ممثلين عن التجار المحليين والغرفة التجارية وممثلين
عن دوائر الحكومة بما في ذلك األشغال والكهرباء
والشرطة واألمن العام ،اللجنة التي استهلت أعمالها
بانتخاب الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة رئيسًا للجنة
المعرض واألستاذ حسين منديل سكرتيرًا لها ،استقرت
على تاريخ األول من أبريل 1960م موعدًا إلقامة المعرض.
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مجلس محمد جالل

مجلس عادل الرويعي
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هناك املزيد
لتقوم بتجربته
خالل شهر رمضان.

انفينيتي G25

 10,995د.ب

*تطبق ال�شروط والأحكام

ا�ستمتعوا بعرو�ض رم�سان املميزة والتي ت�سمل التمويل وال�سيانة و االك�س�سوارات.
•
•
•
•

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 -ظهرا 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 � 7:30سباحا  4:00 -ع�سرا 8:00 ,م�سا ًء  10:00 -م�سا ًء
اخلمي�ض � 7:30سباح ًا  1:00 -ظهر ًا

Infiniti.Bahrain

اﺳﺒﻮع اﻃﻌﻤﺔ واﻟﻤﺄﻛﻮﻻت
 23 - 17ﻳﻮﻟﻴﻮ
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ذكريات من �أيـام زمان
• بلغ عدد األطباء المسجلين رسميًا لدى حكومة البحرين
 10أطباء في عام 1941م
• تأسس أول نادي ثقافي رياضي في قرية السنابس في
العام 1953م
• تم افتتاح مستوصف لألطفال بالمنامة لرعاية األطفال
تابع لدائرة صحة حكومة البحرين وذلك في منزل
الحاج عبد اهلل بن جبر في عام 1957م

�شارع احلكومة يف اخلم�سينيات

�إحدى الأ�سواق القدمية باملنامة يف الأربعينيات

�سوق بالقرب من بلدية املنامة يف ال�ستينيات

بيت املغفور له �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان �آل خليفة
من ناحية عوايل �إىل املنامة
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بع�ض املحالت القدمية ب�أحد �شوارع املنامة خلف ال�سوق عام 1953م

دوار باب البحرين يف ال�ستينيات

فريق املنتخب الوطني عام 1959م

كورني�ش �شارع ال�ساحل من عر�ض البحر يف اخلم�سينيات

معر�ض �سيارات خليل كانو (دودج) يف منت�صف الأربعينيات

عني عذاري يف عام 1924م

14

الخميس  19رمضان  1435هجرية •  17يوليو  • 2014السنة السادسة العدد 166

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 ..

الشيخ حمد بن عبداهلل

ج - 4العدد  - 1٫2محرم وصفر  1372السنة الثالثة

بن ابراهيم آل خليفة

احتفل نادي اإلصالح الخليفي بالمحرق بذكرى
الهجرة وقد ألقى فيها شاعر الشباب األستاذ
عبد الرحمن المعاودة قصيدة عامرة استعيدت
أكثر أبياتها وقوطعت بالتصفيق الحاد .كما ان
كلمة السيد دعيج بن علي آل خليفة كان له وقع
عظيم في النفوس.

دائرة حسابات حكومة

جاء من الرياض ان جاللة الملك عبدالعزيز آل
سعود أمر بانشاء مستشفى ضخم في مدينة
الرياض ورصد له مبلغ  5ماليين ريال سعودي.

والشيخ ابراهيم بن حمد
بن عبداهلل آل خليفة
والحاج حسين علي يتيم
العدد  11ذو القعدة  1372السنة الثالثة
ستصل قريبًا مجموعة الطوابع المالية الجديدة
التي أوصت عليها حكومة البحرين من لندن.
وجميعها تحمل صورة صاحب العظمة السير
سلمان بن حمد آل خليفة ونأمل ان يأتي دور
الطوابع البريدية قريبًا!
أرسلت إحدى جماعات الشباب إحدى امارات
الخليح تهنئة إلى اللواء محمد نجيب بمناسبة
تسلمه رئاسة الجمهورية فاستلمت ردًا
من الرئيس يشكر فيه عواطف الشباب
الصادقة ويرجو اهلل ان يوفقه لخدمة البالد
العربية واإلسالمية.
سافر الشيخ عيسى والشيخ خليفة نجال صاحب
العظمة حاكم البالد في رحلة طويلة حول
العالم ويصحبهما المذكورة أسماؤهم أدناه:

التاجر المعروف والسيد
محمود العلوي رئيس
البحرين والسيد علي
نجل الحاج حسين يتيم فنتمنى لهم التوفيق في
الحل والترحال.
عقدت شركة نفط البحرين اتفاقيات مع بعض
المؤسسات التجارية في المنامة وبعض المتعهدين
في القرى لفتح محطات لبيع منتوجات
البترول ،وقد باشرت محطات
البترول الحكومية عملها منذ
شهرين في شارع المتني،
وستقام المحطات األخرى

BAPCO

في شارعي الشيخ حمد وأوال.

تبرعت حكومة صاحب العظمة بمبلغ مائة ألف
روبية إعانة إلغاثة الالجئين من اخواننا العرب
الفلسطينين ،وليست هذه المره األولى التي
تتبرع فيها حكومة عظمته لهذا المشروع
اإلنساني النبيل.
جمع الحاج ابراهيم محمد جشمير تبرعات
من بعض المحسنين في الباكستان والكويت
والبحرين لبناء مسجد (عبداهلل بن سلطان الجودر)
الواقع في فريق (الشيخ عبداهلل) بالمحرق.
فنشكر له همته .ويا حبذا لو اقتدى به الشباب.

صوت البحرين – العدد  – 3ربيع االول  1372السنة الثالثة

أنباء البحرين والخليج العربي في موكب الزمن
أصدرت بلدية المنامة منشورين حددت فيهما
القوانين التي يلزم أصحاب محالت بيع (اآليس
كريم) والمياه الغازية (النامليت) بتطبيقها خالل
ثالثة أشهر ابتداء من أول صفر سنة  .1372ويتألف
كل قانون من  18مادة تناولت فيها البلدية جميع
ما يجب تنفيذه في مثل هذه المحالت.

انعمت صاحبة الجاللة ملكة بريطانيا بوسام ()M.B.E
على الدكتور (سنو) .والشك ان هذا االنعام قد تم
بتزكية من حكومة البحرين لما للدكتور من أياد على
من أسعده (الحظ) بزيارة المستشفى الكبير!.

وانه لمن دواعي اغتباط (صوت البحرين) ان
تجد في هذه القوانين تحقيقًا لما سبق ونادت
بتنفيذه أكثر من مرة .وعلى كل فليست العبرة
بوضع القوانين وإنما العبرة بتنفيذها.
احتفل اخواننا اللبنانيون الموجودون في البحرين
من أساتذة وغيرهم بذكرى عيد الجالء في اليوم
الحادي والثالثين من شهر ديسمبر ،وذلك في
قاعة القسم الداخلي لمعارف حكومة البحرين.
وهذه هي المرة األولى التي يحتفل فيها بذكرى
هذا العيد القومي العظيم.
بالتعاون مع إدارة المكتبة الوطنية بمركز عيسى الثقافي

تقوم اآلن دائرة االشغال العامة ببناء قصر صاحب
العظمة الجديد في القضيبية ،وقد علمنا ان البناء
سيتألف من ثالثة أدوار وان جدران القصر ستكسى
بالمرمر الملون من الداخل والخارج .وان قبة كبيرة
قد أوصي عليها في (لندن) لتركيبها فوق القاعدة
الكبرى .وك ذلك قد أوصي على مصعد كهربائي.
بيعت كمية كبيرة من فسيل النخيل في البحرين
لتجربة زراعتها في مستعمرة الصومال البريطاني.

وينتظر ان يستغرق البناء سنتين أو أكثر ..وقد شق
منذ اآلن أمام القصر طريق عريضة وخططت
المنطقة المجاورة.

#عيش_الحماس
مع أسرع برودباند منزلي
عيش الحماس في المنزل مع باقات البرودباند المنزلي الجديدة والرائعة من بتلكو والتي تأتيك عبر أفضل
شبكة اتصاالت .استمتع بأعلى السرعات مع شبكة األلياف البصرية  ،والتي تصل سرعتها حتى .100Mbps
تبدأ األسعار من  4.5د.ب.
نوع المستخدم

استخدام
بسيط

استخدام
معتدل

استخدام عالي

فائقة السرعة

استخدام محترف

سرعة التنزيل

1Mbps

3Mbps

6Mbps

8Mbps

10Mbps

16Mbps

25Mbps

50Mbps

100Mbps

سرعة التحميل

512Kbps

1Mbps

1.5Mbps

2Mbps

2Mbps

2Mbps

2.5Mbps

5Mbps

10Mbps

سعة اإلستخدام

5GB

30GB

60GB

80GB

100GB

160GB

200GB

250GB

300GB

السرعة األدنى

512Kbps

1Mbps

1.5Mbps

2Mbps

2Mbps

4Mbps

5Mbps

10Mbps

15Mbps

اإليجار الشهري

 4.5د.ب*

 10د.ب

 15د.ب

 25د.ب

 30د.ب

 45د.ب

 50د.ب

 75د.ب

 100د.ب

تطبق الشروط واألحكام.

batelco.com

