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“رمضانيات“ تروي بطوالت أهالي المملكة في مواجهة ألسنة اللهب

البحرين أيام زمان  ..كيف تأسست بابكو؟
ولماذا نجحت “هنا البحرين“؟

البحرين أيام زمان  ..كنز من الذكريات الماضية الجميلة الخالدة في قلوب أهالي البحرين محفورة على جدران
منازلهم وبيوتهم وفراريجهم القديمة العامرة بالخير والحب “ ..رمضانيات” تفتح الكنز على حلقات ثالث
وتخرج درره وآلالئه وجواهره الثمينة ،وتكشف ألول مرة عن شخصيات أبطالها ،وتنشر ما تخللها من قصص
وصور وعبر وحكايات عاشها اآلباء واألجداد الذين بنوا وشيدوا ما نعيشه نحن من أمجاد وصروح ضخمة،
وفي الحلقة الثانية ،تنفرد “رمضانيات” بنشر تفاصيل تأسيس شركة نفط البحرين المحدودة ،وقد بلغ رأس
مال تأسيسها  500ألف دوالر مقسمة إلى  5آالف سهما بقيمة اسمية مقدارها  100دوالر للسهم الواحد ،كما
تكشف “رمضانيات” عن نجاحات جريدة “هنا البحرين” وكيف استطاعت تغطية كافة األحداث والفعاليات في
زمن جميل لم يكن يعرف طريقه إلى الحاسبات اآللية وشبكات اإلنترنت بعد ،كذلك تستعرض “رمضانيات” أبرز
ما منيت به البحرين من كوارث وحوادث أليمة وقف فيها البحرينيين صفا واحدا لشد أذر بعضهم البعض
“ ..رمضانيات” تفتح خزانة ذكريات البحرين أيام زمان العامرة بالقصص والحكايات التي تروي أمجاد اآلباء
وبطوالت األجداد في بناء وطن أحبوه وأخلصوا اإلنتماء إليه ولترابه وسماءه ..

أحلها الكتاب الكريم واعتبرها رزق ًا طيب ًا

ومهَ ا
”و ُف ِ
خضروات في القرآن َ ..
ص ِلهَ ا”
َو َع َد ِ
سهَ ا َو َب َ
ى َ
ام
ط َع ٍ
وسى َلن َّن ْ
م يَا ُم َ
قال تعالى “وَ ِإ ْذ ُق ْل ُت ْ
ص ِب َر عَ َل َ
ِت َ
اح ٍد َفادْ ُع َل َنا َرب َ
األر ُ
َّك ي ْ
ْض ِمن ب َْقل َ
ُخ ِرجْ َل َنا ِم َّما ُتنب ُ
ِها
وَ ِ
َ
ِها َق َ
س َتب ِْد ُل َ
َصل َ
وَ ِق َّثآئ َ
ون
ِها وَ ُف ِ
وم َها وَ عَ َد ِ
س َها وَ ب َ
ال أ َت ْ
اهب ُ
ا َّل ِذي ُهوَ أَدْ َنى بِا َّل ِذي ُهوَ َخ ْي ٌر ْ
صرًا َف ِإ َّن َل ُكم َّما
ِطو ْا ِم ْ

س َك َن ُة وَ ب ُ
َآؤوْ ْا ب َِغ َ
م وَ ُ
م ِّ
ض ِرب ْ
ب
ض ٍ
َت عَ َلي ِ
الذ َّل ُة وَ ا ْل َم ْ
ْه ُ
س َأ ْل ُت ْ
َ
َ
ِّم َن ال َّل ِه َذل َ
م َكا ُنو ْا ي ْ
َات ال َّل ِه وَ ي َْق ُت ُل َ
َك ُفرُ َ
ون
ون بِآي ِ
ِك بِأ َّن ُه ْ

المجالس الرمضانية

ِّين ب َِغي ِْر ا ْل َح ِّق َذل َ
ال َّن ِبي َ
صو ْا وَّ َكا ُنو ْا ي َْع َت ُدون” –
ِك ب َِما عَ َ
البقرة  .. -من مظاهر اإلعجاز العلمي في القرآن
الكريم اآليات الواردة في األطعمة واألشربة ،فقد
أحل القرآن أصنافًا ووصفها بالطيبة ،كما حرم أصنافًا
أخرى ووصفها بالخبائث ،وقد أثبت العلم الحديث
أن كل األطعمة واألشربة التي أحلها القرآن الكريم،
واعتبرها رزقًا طيبًا ،مفيدة لإلنسان جسدًا وروحًا ،وأن
األطعمة التي حرمها مضرة لإلنسان جسدًا وروحًا
كذلك “ ..رمضانيات” تلقي الضوء على أهم الخضروات

ذكريات من أيام زمان

المذكورة في كتاب اهلل وفوائدها الصحية والعالجية
المتعددة لجسم وروح اإلنسان ..

Ramadanyat-A4.ai

1

4/16/14

1:28 PM

3

الثالثاء  24رمضان  1435هجرية •  22يوليو  • 2014السنة السادسة العدد 171

كان رسول اهلل يحب الدباء ويأكل الرطب بالقثاء

”وأَن َب ْت َنا َع َل ْي ِه
خضروات االيمان َ ..
َ
ين”
ش َج َر ًة ِّمن َي ْق ِط ٍ

ذكر القران الكريم عدد من الخضروات والنباتات ،وبين فضلها وفوائدها
“وأَن َب ْت َنا عَ َل ْي ِه َ
ين” -
ش َج َر ًة ِّمن َي ْق ِ
ط ٍ
الصحية والعالجية ،إذ قال تعالى َ
ت َ
الصافات  ،-وقال جل جاللة َ
األ ْر ُ
اد ُع َل َنا َر َّب َ
نب ُ
ض
“ف ْ
ك ُي ْخ ِر ْج َل َنا مِ َّما ُت ِ
مِ ن َب ْقلِ َها َوقِ َّثآئ َ
صلِ َها” ،وجاء في الصحيحين،
ِها َو ُفومِ َها َوعَ َد ِ
س َها َو َب َ
من حديث عبد اهلل بن جعفر رضي اهلل عنه ،قال :رأيت رسول اهلل صلى
اهلل عليه وسلم يأكل الرطب بالقثاء وهو ما يعرف بالخيار ،وبحسب الدراسات
واألبحاث الحديثة ،فإن الخيار يعتبر من النباتات المدرة ،والتي تمنع تكون الحصى ،والملينة
المفيدة لتمشية األمعاء لما تحويه من ألياف ،وكان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يحب
الدباء ،ففي الحديث الصحيح الذي رواه اإلمام مسلم في صحيحه عن انس بن مالك رضي
اهلل عنه ،قال دعا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم رج ً
ال فانطلقت معه فجيء بمرقة فيها
دباء فجعل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يأكل من هذا الدباء ويعجبه ،كما جاء ذكر
عدد من الخضروات األخرى في اآليات القرآنية من بينها الثوم والبقل أو ما يعرف بالكرات
وغيرها من الخضروات والنباتات التي تحصرها “رمضانيات” في السطور المقبلة ...
اليقطين
قال تعالى “وَ أَن َب ْت َنا عَ َلي ِْه َ
ين” -
ش َجر ًَة ِّمن ي َْق ِ
ط ٍ
الصافات  ،-واليقطين نبات معروف من الفصيلة

إحدى يديه رطبات وفي األخرى قثاء ،وهو يأكل من
هذه ويعض من هذه ،وورد ذكر القثاء في القرآن
وسى َلن
م يَا ُم َ
الكريم في قوله تعالى “وَ ِإ ْذ ُق ْل ُت ْ

المتسببة عن البكتيريا وال سيما العنقودية ،حيث
تؤدي اإلصابة بها إلى العديد من األمراض الجلدية،
كالدمامل وتقشر جلد األطفال والتهاب الغدد
العرقية والبصيالت الشعرية والديدان المعوية،
ويوصف لعالج السعال ،ويستعمل الكرات لعالج قروح
البر وتشقق الكفين وللغازات وتهيج األمعاء الناتج عن
التعفن ،كما يستخدم بكثرة من قبل الشابات لتحمير
وجوههن ،فضال عن استعماله في تعقيم الجروح
ولسعات الحشرات.

البصل
وللبصل فوائد ال تحصى ،حيث أكدت أحدث الدراسات

القرعية ،وله أسماء عديدة منها :دباء ،وقرع عسلي،

اح ٍد َفادْ ُع َل َنا َرب َ
ى َ
َّك ي ْ
ُخ ِرجْ َل َنا ِم َّما
ام وَ ِ
ط َع ٍ
َّن ْ
ص ِب َر عَ َل َ
ِت َ
األر ُ
ِها وَ ِق َّثآئ َ
ْض ِمن ب َْقل َ
ُتنب ُ
س َها
ِها وَ ُف ِ
وم َها وَ عَ َد ِ

السمن أو مشويًا يقلل من نسبة اإلصابة بجلطة الدم،

منها ما يزرع للزينة ،ومنها ما يزرع ألكل ثماره ،وأنه

َصل َ
ِها” ،وقال الطباطبائي رحمه اهلل في تفسير
وَ ب َ

ولقد أثبتت بعض الدراسات انه يمكن استخدامه في

بأحجام مختلفة وبألوان مختلفة أيضا ،فالذي يكبر

الميزان :قوله تعالى :وقثائها وفومها ،القثاء الخيار،

تطهير الفم حيث مضغ البصل أو الثوم لمدة  3دقائق

حجمه وبشكل دائري كالبطيخ األحمر هو القرع

وهو نوع من الخضروات خضراء اللون وهو من

تعد كافية لقتل جميع الجراثيم الموجودة بالفم،

في المصطلح الشائع ،والقرع في الطب القديم

النباتات الغنية بالماء وتحتوي على مواد قلوية،

وقد ثبت أيضا أن استنشاق بخار البصل أو أكله يؤدي

كان يوصى بأكله ألنه يغذي البدن ،وماؤه يقطع

ويعتبر الخيار من النباتات المدرة والتي تمنع من

إلى نفاذ الزيت الطيار الكبريتي الموجود فيه إلى دم

العطش ويذهب الصداع ،وهو ملين للبطن ومدر

تكون الحصى والملينة المفيدة لتمشية األمعاء لما

اإلنسان مما يؤدي إلى إبادة الجراثيم المسببة لألمراض

للبول ومسكن لآلالم واألورام ،وفي الطب الحديث

تحويه من ألياف ،كما أن الخيار غني بفيتامين سي

وبذلك يمكن استخدام البصل في عالج أمراض الجهاز

قالوا عنه إنه غني بفيتامين أ وفيتامين ب ،وينفع

ويحوي على القليل من فيتامين ايه وبي ،كما يحوي

التنفسي الناتجة من اإلصابة بالجراثيم مثل التهاب

كعالج للحروق وااللتهابات ،كما يسهم اليقطين

أيضا على األمالح المعدنية الهامة والالزمة لبناء

األنف الحاد ،وكذلك التهابات الحلق والقصبة الهوائية

في زيادة قوة الذكاء والحيوية الذهنية ،وللقرع

الجسم مثل الصوديوم والكالسيوم والفوسفور

والشعب الهوائية مثل النزالت الشعبية.

عدة اسماء منها :القرع العسلي ،أو االستامبولي،

والماغنسيوم ،وهناك أنواع عديدة من الخيار فمنها

أو التركي ،وقد يسميه بعضهم بالقرع األحمر ،أو

خيار الماء والقثاء ،والخيار مفيد لعمل الماسكات

القرع المالطي ،ويسمى باليقطين ،كما ذكر في

للبشرة ،كما تساعد قشوره في تخفيض درجة

القرآن الكريم على سيدنا يونس ،وقد أنبت اهلل عليه
هذه الشجرة؛ ألنها تجمع خصا ً
ال كثيرة منها :برد

الحرارة عند استعمالها ككمادات ،ويستخدم الخيار

وتذكر الموسوعات العلمية بأن القرع أصناف

بعمل السلطات والطرشي والمخلل.

الغذائية أن أكل البصل طازجًا أو مطهوًا بالزيت أو

العدس
ويعد العدس واحدا من النباتات التي ذكرت في القرآن
الكريم ،والعدس من المحاصيل البقولية الهامة التي
تستعمل في تغذية اإلنسان الحتوائه على كمية
وافرة من البروتين  %25تقريبًا وعلى نسبة عالية من

الظل ،والملمس ،وعظم الورق ،وال يقع عليه الذباب

البقل أو الكرات

“إنها شجرة أخي يونس”.

ومن بين الخضروات التي ورد ذكرها في القرآن،

قيمته الغذائية فيما لو أضيف إليه الخبز ،وقد قدر أحد

البقل أو ما يعرف بالكرات ،وتتميز نبتة الكرات بأنها

العلماء بأن وزنًا واحدًا من العدس  +وزنًا واحدًا من الخبز

صالحه لألكل كاملة ،األوراق والقاعدة البيضاء،

يساوي وزنًا واحدًا من اللحم ،إضافة الحتوائه على

وجاء في الصحيحين ،من حديث عبد اهلل بن جعفر

وأحيانا يستهلك الكرات “البقل” كبديل للبصل،

بعض العناصر المعدنية كالحديد والنحاس وعلى

رضي اهلل عنه ،قال :رأيت رسول اهلل صلى اهلل عليه

األكثر حده منه ورغم استخدامه منذ القديم في

بعض العناصر الالمعدنية كالفوسفور والكالسيوم

وسلم يأكل الرطب بالقثاء وفي رواية ألحمد بلفظ

عالج بحة الصوت وسوء الهضم ،إال أن الدراسات

وعلى بعض الفيتامنيات ،وخاصة فيتامين ب 1مما يجيز

أن آخر ما رأيت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم في

الحديثة أثبتت أيضا فاعليته في عالج االلتهابات

استعماله في تخفيف أثر مرض البربري.

وكان النبي صلى اهلل عليه وسلم يحبه ويقول

القثاء أو الخيار

الكربوايدرات تقرب من  %46وهو يعادل اللحم في
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“رمضانيات“ تنشر ألول مرة تفاصيل تأسيس بابكو و”هنا البحرين”

البحرين أيام زمان  ..حريق “السقية“ وألسنة لهب “بوماهر”
وفاجعة “التلغراف”

البحرين أيام زمان قصص وحكايات طويلة من االنجازات والبطوالت التي حفر تفاصيلها
المجيدة اآلباء واألجداد الذين بنوا وشيدوا صروح العلم والصناعة والتجارة في شتى
مجاالت الحياة ،ويأتي على رأسها تأسيس شركة نفط البحرين المحدودة عام 1929م
برأسمال مال لم يتجاوز الـ  500ألف دوالر لتشق مملكة البحرين خطواتها األولى في طريق
اكتشاف النفط ،ورغم ما واجهته الشركة من الصعوبات والتحديات والظروف القاسية ،إال
أن الشركة تمكنت من الصمود أمامها والتغلب عليها وقبول التحدي بكل حماس وإصرار
بفضل عزم وإيمان رجالها المخلصين وسواعدهم الفتية التي أضاءت الطريق وسطرت
بكل اقتدار أروع قصص النجاح واإلنجاز ،قصص وحكايات البحرين أيام زمان تشمل أيضا
المجال اإلعالمي وتفاصيل نجاح وصعود جريدة هنا البحرين وكيف حققت البطوالت
واالنجازات الصحفية في تغطية كافة أخبار وفعاليات البحرين “ ..رمضانيات” تلقي الضوء
على أبرز قصص وبطوالت البحرين أيام زمان وتروي نجاحات اآلباء واألجداد ...

المبنى الذي سجلت في شركة بابكو في أتاوا بكندا في  11يناير 1929م

بابكو  ..دار النفط
ورغم أن خزانة ذكريات البحرين أيام زمان تمتلئ
عن آخرها بالقصص والحكايات المجيدة التي سطر
حروفها أباء وأجداد بحبر من مداد الفخر والشرف ،إال
أن قصة تأسيس شركة نفط البحرين تأتي لتحتل جزءا
خاصا مجيدا من ذاكرة الوطن الخالدة ،ففي  7يناير
 1929صدر قرار تأسيس شركة نفط البحرين المحدودة
طبقا ألحكام الفصل السابع والعشرين من قانون
الشركات الكندي لسنة  1927المعدل .وقد بلغ رأس
مال التأسيس  500ألف دوالر مقسمة إلى  5000سهم
بقيمة اسمية مقدارها  100دوالر للسهم الواحد ،وقد

بدأت تفاصيل قصة نجاح بابكو مع بداية العشرينيات
من القرن الماضي حينما زار البالد الميجر النيوزلندي
فرانك هولمز من أجل الحصول على امتياز التنقيب
عن النفط ولتقريب المسافة من الحصول على
االمتياز قام بحفر عدة آبار ارتوازية مدت المواطنين
بالمياه العذبة وبنت رصيدا من المحبة لهذا الرجل
في نفوسهم .وقد اتضح من التحاليل والتجارب التي
أجراها الجيولوجي جي بي بليجرام في بداية القرن
العشرين إمكانية وجود البترول في هذه المنطقة.
وأجرى هولمز مفاوضات وحصل على امتياز التنقيب
عن النفط لمدة عامين في البداية ابتدا ًء من 2
ديسمبر عام  1925وحاول هولمز إشراك شركة

الميجر فرانك هولمز

النفط اإلنجليزية في هذا االمتياز إال أن ذلك لم يلق
القبول من جيولوجيي الشركة الذين ظنوا بحسب
اعتقادهم أن النفط ال وجود له في منطقة جنوب
البصرة ،إال أنه وفي السابع والعشرين من ديسمبر
عام  1928اشترت شركة ستاندرد أويل أوف كاليفورنيا
 سوكال امتياز التنقيب عن النفط في البحرين منالشركة السابقة .ومنذ ذلك اليوم ،بدأ العمل بجدية
أكثر وتخطيط أدق ،فتأسست في كندا شركة نفط
البحرين “بابكو” في  11يناير  1929وهي شركة فرعية
مملوكة بالكامل من قبل شركة ستاندرد أويل
أوف كاليفورنيا لكي تضفي على الشركة الصفة
البريطانية بمقتضى القانون الكندي.
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 10روبيات للطن

اسمها “البحرين” ،ومن عام 1937م من عدد ديسمبر
احتجبت المجلة عن الظهور لمدة شهور وذلك
بقصد اعدادها لتصدر مجلة اسبوعية دائمة ،وفي 6
مايو 1974م صدر العدد األول باسمها األصلي مجلة
“هنا البحرين” االسبوعية بحجم أكبر وبروق عادي غير
مصقول ومن  34صفحة ثم  64صفحة مزودة بالصور
الملونة ،وتم االعتناء بتنسيق مادتها األدبية والفكرية
والرياضية ،مع االهتمام بتاريخ الحرف الشعبية ،والتراث
الشعبي ،والتحقيقات الصحفية ،والطرائف .وتعقب
على مسؤولية تحريرها كل من :عبدالجواد غيظ
وحمد المناعي وتولى تحريرها خالد البسام ،وجاءت
المجلة بتخطيط جديد في اإلخراج والمواضيع ،وأصبح
لها جهاز للتحرير ضم عناصر جديدة ،وهذا الجهاز
أصبح مختصا بالتحقيقات ،وأما الجهاز الثاني فهو
خاص باألخبار ،وبدأت تضم بين صفحاتها أبوابًا ثابتة
مثل األخبار المحلية واألخبار العربية إلى جانب األبواب
الثابتة األخرى مثل ركن المرأة .مع القراء ،بريد االسبوع،
ملحق برامج اإلذاعة االسبوعية واألدب والرياضة ،وقد
توقفت اآلن عن الصدور حيث سيتم انتقالها إلكترونيًا
قريبًا وذلك لحرص هيئة شؤون االعالم على استمرار
اسم المجلة “هنا البحرين” ودورها المتميز.

وقد بدأ التنقيب الرسمي عن النفط ،في أغسطس عام
 ،1930حينما وقع  -المغفور له  -الشيخ حمد بن عيسى
آل خليفة  -نائب الحاكم آنذاك عقدا رسميا بامتياز
التنقيب .ونصت بنود العقد على منح الشركة حق
التنقيب عن النفط في منطقة مساحتها اإلجمالية 100
هكتار تقريبا ،على أن تقوم الشركة بدفع  10روبيات -
أقل من ثالثة دوالرات أمريكية  -للحكومة عن كل طن
من النفط يتم استخراجه ،وعلى الفور ،بدأت الشركة
عمليات المسح بصورة أشمل وأكبر .وفي أكتوبر 1930
بدأ التحضير لحفر أول بئر في المنطقة القريبة من جبل
الدخان ،وازداد وصول اإلمدادات والمعدات لعمليات
الحفر ابتدا ًء من  16أكتوبر عام  ،1931وذلك بعد ان وصل
إلى البالد إدوارد سكينز أول رئيس لشركة نفط البحرين.
وقامت شركة بابكو باكتشاف الغاز عام  1948حيث
تعتبر أول شركة في المنطقة الكتشاف غاز الخف
الذي ساهم في قيام العديد من القطاعات الصناعية
التي تعتمد على الغاز الطبيعي ،ورغم ما واجهته
الشركة من الكثير من الصعوبات والتحديات والظروف
القاسية إال أن الشركة تمكنت من الصمود أمامها
والتغلب عليها وقبول التحدي بكل حماس وإصرار
بفضل عزم وإيمان رجالها المخلصين وسواعدهم
الفتية التي أضاءت الطريق وسطرت بكل اقتدار أروع
قصص النجاح واإلنجاز ،وعكفت الشركة طيلة األعوام
الماضية على تطوير خدماتها ومشتقاتها النفطية.
واليوم ،تفخر شركة بابكو بالقدرة على تكرير أكثر من
 265الف برميل يوميا من النفط الخام.

مأساة “منى“

هنا البحرين
الحديث عن البحرين أيام زمان حديث طويل يمتلئ
بالقصص التي تثير مشاعر الفخر والشرف ،مما حققه
وصنعه اآلباء واألجداد ،ولعل أبرز تلك البطوالت قصة
صدور العدد األول من “هنا البحرين” النشرة اإلذاعية
االسبوعية إلذاعة البحرين الالسلكية في  31ديسمبر
1957م عن دائرة العالقات واإلذاعة ومقرها باب
البحرين التي يتولى إدارتها في ذلك الوقت جيمس
حمد بلجريف ابن المستشار تشارلز بلجريف ،حيث بدأ
العاملين في اإلذاعة البحرينية بالتفكير في إصدار
العدد األول من مجلة هنا البحرين وماذا يتضمن
وكيف سيكون التبويب واإلخراج ،وبالفعل صدر
العدد األول منها وكان من أربع صفحات فقط ،تضم
برامج اإلذاعة وتعريفًا بالبرامج الهامة في االذاعة
والشخصيات اإلذاعية ومقتطفات من األحاديث
المقيدة والتي كانت اإلذاعة تخرجها إلى الوجود،
وكان الهدف من إصدار هذه النشرة كما جاء في
افتتاحية العدد األول أن تقدم اإلذاعة لمستمعيها
ابتدا ًء من شهر فبراير 1957م برامجها االسبوعية
في شكل جديد ،باإلضافة إلى تفاصيل عن البرامج
األسبوعية ،ومختصر ألهم ما يذاع في األسبوع الذي
يسبق صدور نشرة اإلذاعة ،واستمرت المجلة تصدر
اسبوعيًا على هذا النحو حتى أضيفت إليها صفحتان
أخريتان ابتدا ًء من عددها العاشر ،وكان العدد  23أول
عدد يصدر على نمط جديد وفي ثوب جديد ،فاستبدل
الغالف بآخر يرمز إلى التطور والتوسع في الطبع،
وكان هذا العدد هو العدد الخاص بعيد األضحى

المبارك والذي صدر في ثمان صفحات منها صفحتان
للبرامج ،كما وأدخل على المجلة باب جديد وهو أخبار
العالم في اسبوع ،وعين محمد عبداهلل الطائي رئيسًا
لتحريرها ،واستمر في ذلك حتى العدد  84الصادر في
 26يونيو 1959م ،من ثم تولى رئاسة تحريرها ابراهيم
علي ابراهيم ،وصدر العدد  25الخاص بمناسبة مرور
عامين على تأسيس إذاعة البحرين ،فظهر في 16
صفحة وأستهل نبض للكلمة التي قام بالقاءها
المغفور له صاحب العظمة الشيخ حمد بن عيسى
آل خليفة حاكم البالد ،وابتدا ًء من عددها السادس
والثالثين فأصبح عدد صفحاتها اثنتي عشرة صفحة،
ومن العدد  42صدرت المجلة في  32صفحة وكانت
بداية ألن تصدر المجلة نصف شهرية وأن تكون لها
صفحات أكثر تبويبًا وأكثر نظامًا .ثم أدخل على
المجلة فصالن جديدان هما نقد البرامج وبريد اإلذاعة
والصحة وأغاني المطربين ،وفي العدد  240سنة 1972م،
ظهرت المجلة باسمها الجديد “البحرين اليوم” بحجم
أكبر وبغالف ملون وزاد عدد صفحاتها وأصبحت
من  38صفحة ،واقتربت مواضيعها من اهتمامات
الناس ،حيث كانت فيها مختلف المواضيع األدبية
واالجتماعية والثقافية واالقتصادية والعلمية ،وأصبح
لها محرروها الدائمون ،وصدر معها ملحق اسبوعي
من أربع صفحات ،ومن الورق المصقول خاص باألخبار
المحلية المصورة ،وظلت تصدر شهريًا ،ثم أصبح

سطور المجد التي خطها اآلباء واألجداد من قصص
البحرين أيام الزمان الخالدة ،لم تقتصر فقط على
تشييد الصروح الضخمة في كافة مجاالت الحياة،
ولكنها امتدت أيضا لتشمل الجانب اإلنساني فيما
شهدته البحرين من مصائب ومحن أليمة ،وكيف
ضرب اآلباء واألجداد نموذجا في الوقوف صفا واحد
وعلى قلب رجل واحد في شد أذر بعضهم البعض،
ويأتي على رأس تلك المحن حريق قرية منى الشهير،
والتهام ألسنة اللهب ألربعة منازل عن بكرة أبيها،
وبدأت تفاصيل المأساة بحلول شهر أكتوبر 1957م،
حيث لم تكن قرية منى ،إحدى قرى البحرين الوادعة
والتي تستريح على الجهة الشرقية لقرية السنابس،
لتستوعب حجم الكارثة التي ألمت بها ،إال أنه وفي
مساء ذلك اليوم المشئوم ،وقبيل أن يسدل الليل
ستاره ،اندلع حريق ضخم في القرية الصغيرة ،وخالل
دقائق معدودات ،كانت ألسنة اللهب قادرة على أن
تلتهم أربعة بيوت دفعة واحدة ،وقد ساعدها على
ذلك طبيعة البناء التي كانت سائدة آنذاك ،والتي كانت
تستخدم سعف النخيل كمادة رئيسية فيها ،وكانت
مشيئة اهلل حاضرة ،للحيلولة دون وقوع أية خسائر
بشرية في صفوف األهالي.

دموع “الرزاريع“
حريق قرية منى لم يكن أقل ألما من حريق فريج
الزراريع ،ففي فبراير 1957م ،وعلى وقع الصراخ والعويل
ونداءات االستغاثة ،استيقظ أهالي فريق الزراريع
بالمنامة ،عند الساعة  2والنصف من فجر ذلك اليوم،
وهم مذعورون ،وكانت الفاجعة التي تناقلها األهالي
أن حريقًا هائ ً
ال شب في عدد من بيوت األهالي المبنية
من سعف النخيل ،وجاء على  13بيتًا منها ،وبدورهم
سارع رجال اإلطفاء بسياراتهم لموقع الحريق ،وتمكنوا
من إخماده ومنع انتشاره لبقية البيوت المحاذية ،وكان
للنخيل المحيطة بهذه البيوت دور كبير في صد ألسنة
اللهب ومنع انتقالها شررها لبيوت أخرى.
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وعلى منع انتقال النيران للمناطق المجاورة للحي،
وكان لدائرة الخدمات االجتماعية بحكومة البحرين
دورها الملموس في مساعدة المتضررين وتخفيف
وطأة المصاب عليهم.

حريق “ السقية“ المدمر
وبعد حريق حي التلغراف بعام ،تحديدًا في مارس
1958م ،كانت قرية السقية ،القريبة من العاصمة،
المحطة التي اختارتها النيران هذه المرة ،لتأكل عددًا
من بيوتها ،ففي هذا العام ،شبت النيران عصرًا في
بيوت القرية ،لتتمكن من حصد  15بيتًا وتسويتها
ً
تاركة أعمدة المنازل منتصبة وسط كومة من
باألرض،
الرماد ،وذلك بالرغم من كل المحاالت التي بذلها رجال
اإلطفاء للسيطرة على الحريق.

بيوت “حالة أبوماهر”
فاجعة “ التلغراف“
ورغم حوادث الحريق المتكررة في تلك الفترة من
تاريخ البحرين ،إال أن وقفة أهالي البحرين جنبا إلى جنب،
وتصديهم بسواعد رجل واحد لتلك الحوادث كان أبلغ
نموذج ضربه أهالي البحرين في الحب والمودة والتآلف
فيما بينهم ،ولعل حادثة الحريق التي اندلعت في حي
التلغراف ،واحدة من أولئك ،ففي ديسمبر 1957م ،لم
يكن األهالي على علم بما يخبئه القدر لهم من بالء

واختبار ،حين أكلت النيران الشرهة  30بيتًا من البيوت
المبنية من سعف النخيل والمعروفة بـ“البرستج”،
وخلفت أكثر من  100من األهالي من دون مأوى ،واألسوأ
من كل ذلك أن الحريق تسبب في إصابة سيدة
بحروق شديدة ،وانتقلت روحها لبارئها ،متأثرة بذلك،
قبيل وصولها للمستشفى ،وأدى الحريق الهائل ،إلى
استنفار شديد لدى رجال اإلطفاء في مدينتي المنامة
والمحرق ،وكانت الجهود المضنية تنصب على محاولة
الحد من حجم الخسائر الفادحة التي ألمت باألهالي،

ومن “السقية” لـ”حالة أبي ماهر” ،وبعد شهر واحد
فقط ،يكون الـ”نصيب” هذه المرة موجهًا لحالة أبي
ماهر الكائنة بالمحرق ،وكان ذلك في أبريل 1958م،
حينها اختارت ألسنة اللهب  9من البيوت التي كانت
تسمى بـ“البرستج وكبارة” ،لتلتهمها ،وكان للدور الكبير
الذي قام به رجال اإلطفاء ،الفضل في تقليص حجم
الخسائر والحد منها ،وبحسب ماتم توثيقه عن هذه
الحادثة ،فإن البداية كانت في اشتعال النيران في سياج
منزلي مطل على الشارع ،وما هي إال دقائق معدودات،
حتى انتشرت النيران وطالت البيوت المجاورة.

Discover stevia,
nature’s sweet gift
Caderel Green.
sweet taste from nature,
low calorie.
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مجلس د .عيسى جاسم المطوع

مجلس أحمد مبارك النعيمي
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نيسان ماكسيما

تبدأ من ٩٫٩٩٥

3.5 S

د.ب

نيسان ألتيما
د.ب

2.5 S

تبدأ من ٦٫٩٩٥

تطبق الشروط واألحكام ،وتسري هذه العروض على مبيعات التجزئة فقط.

التأمني والتسجيل والطالء الواقي من الصدأ والصيانة جمانًا

جوائز العجلة الدوارة

عروض رمضان
الســخية

نيسان تيدا

د.ب

1.6 S

تبدأ من ٥٫٩٩٥

أفضل األسعار التنافسية تشمل التسجيل والتأمني

نيسان صني
د.ب

1.5 S

تبدأ من ٤٫٦٩٥

قسائم مشرتيات

أوقات دوام املعرض خالل شهر رمضان :السبت  -اخلميس  9:00صباحًا  1:00 -ظهرًا  7:30 /مسا ًء  11:30 -مساءً ,اجلمعة  7:30مسا ًء  11:30 -مسا ًء
أوقات الصيانة :السبت  -األربعاء  7:30صباحًا  4:00 -عصرًا 8:00 ،مسا ًء  10:00 -مسا ًء  /اخلميس  7:30صباحًا  1:00 -ظهرًا

د.ب

1.8 S

تبدأ من ٥٫٩٩٥

نيسان سنرتا

معدالت فائدة مغرية ،استبدال السيارات املستعملة وأسعار خاصة على موديالت .2013
فرتة احلملة الرتويجية 18 :يونيو ــ  27يوليو 2014
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ذكريات من �أيـام زمان
• تم تشكيل لجنة خاصة بمراقبة المياه في البحرين عام
1949م
• شكلت رسميًا وألول مرة بعثة الحج عام 1964م
• تم إنشاء إدارة الجوازات عام 1928م
• إعالن صادر عن حكومة البحرين بقائمة بأجور سيارات
األجرة والباصات عام 1945م

املراحل الأوىل من ت�شييد دار احلكومة يف ال�ستينيات

م�سجد �أبو الري�ش قرب وزارة الداخلية يف نهاية اخلم�سينيات

قلعة بوماهر يف اخلم�سينيات
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املغفور له �صاحب ال�سمو ال�شيخ عي�سى بن �سلمان �آل خليفة مبعية �صاحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان �آل خليفة و�أفراد من
الأ�سرة احلاكمة وكبار رجاالت الدولة لدى افتتاح �أحد امل�شاريع الوطنية

�سينما الق�صيبي يف ال�ستينيات

مركز جتمع احلمالني قرب �سوق الأربعاء باملنامة

جتمع ح�صى على �شكل كومات �أو اهرامات مبنطقة الف�شوت ال�ستخدامها
يف البناء يف الأربعينيات

عني احلنينية يف الأربعينيات
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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 ..

 30مارس  1944العدد 365

سباق الخيل بقاللي لمساعدة الحرب
ستقام غدًا  31مارس (بعد ظهر الجمعة) حفلة الربيع للسباق وستكون في هذه
المرة أفخم وأبهج من المرة السابقة .والمنتظر أن يكون الحاضرون ضعف من
حضر السباق الماضي .ال تنسى أن تحضر ان لم يكن للمراهنة فللتفرج والمشاهدة.
 23مارس  1944العدد 270

سباق الخيل
ستقام حفلة سباق للخيل بالمحرق في يوم الجمعة  31مارس  1944في الساعة
الثالثة افرنجي .وسيحجز محل في الميدان رسم دخوله خمس روبيات مجهز
بحجرة خاصة لبيع تذاكر السباق .وسيهدي سعادة الميجر تي .هكبو ثام .معتمد
الدولة البريطانية كأسا للفائز في شوط دربي البحرين.
ا  6أبريل  1944العدد 266

سباق الخيل في البحرين
نبلغ الجمهور أنه مع مزيد األسف قد لزم تأجيل السباق إلى يوم الجمعة القادم
الموافق  14أبريل  1944نظرًا لهبوب العاصفة وسيبدأ في الوقت المعلن عنه سابقًا
– أي الساعة الثالثة افرنجي مساء -وفي المكان نفسه.
مكتب المستشار

 11ربيع الثاني 1363

 4نوفمبر  1963العدد 244

سباق خيل في البحرين لمساعدة اعانات الحرب
للمرة األولى في البحرين يجري سباق خيل في األرض
الواقعة بالقرب من قاللي بجزيرة المحرق وذلك في
عصر يوم الجمعة  19نوفمبر  .1943ولقد تفضل صاحب
العظمة الشيخ سلمان وصاحب السعادة المعتمد
السياسي والمستر هندرسون بأن يكون ذلك تحت
رعايتهم ويؤمل أن يحضره جم غفير من الجمهور.
لقد عملت التراتيب لبناء حضيرة ستجعل فيها
مقاعد في المحل المقابل لنقطة السبق ودخول
الحظيرة يكون بتذكرة قيمتها خمس روبيات والذين ال
يستطيعون أن يدفعوا األجرة يمكنهم أن يروا السباق
من الخارج .وسيسلم مدخول التذاكر وكذلك خمس
وعشرين في المئة من المتحصل العانة الحرب.
وستعطى جوائز  50و  20و 10روبيات للراكبين الثالثة
األوليين في كل مسابقة وستكون في ست مسابقات
بعد الظهر وسوف ال يمد وفي كل مسابقة واحدة
بالتعاون مع إدارة المكتبة الوطنية بمركز عيسى الثقافي

ألعضاء نادي الموالي وواحدة لألفراس فقط
وواحدة لخيل الشرطة وواحدة للحصن التي هي
أقل من ارتفاع معين ومسابقتان لجميع الخيل
التي يملكها أهالي البحرين وطول المسابقات
يختلف من ثالثة أرباع الميل إلى ربع الميل.
لقد نظمت هيئة مساعدات الحرب في البحرين
هذا السباق وانتخبت هيئة فرعية سكرتيرها
الفخري الكولونيل اج .تي .هويت .ام .سي .ومن
جملة األعضاء المستر سي .دي .بلكريف سي .بي.
آي .والشيخ خليفة بن محمد الخليفة.
وطلبات الدخول في المسابقات – التي هي مجانية
– سترسل إلى السكرتير الفخري قبل الساعة
العاشرة افرنجي صباحا من يوم األربعاء  10نوفمبر
 1943ويجب أن يذكر اسم الحصان وجنسه ولونه
وكذلك اسم المالك.
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احصل على  4G LTEموبايل برودباند غير محدود لعدة ٔاجهزة
حساب مشترك واحد مع  4شرائح مختلفة
عند اشتراكك في شبكة  4G LTEمن بتلكو ،يمكنك الحصول لغاية  4شرائح لالستخدام على أي جهاز ،مثل جهاز
 ،Mifiأو جهاز  ،O-netأو الحاسوب اللوحي ،أو الموبايل راوتر .استخدم حسابك على أجهزة متعددة واستمتع بنفس
خدمة االنترنت أينما ذهبت .اشترك اآلن من خالل زيارة أي من فروع بتلكو.
الباقات

اإليجار الشهري

راوتر LTE

LTE Mifi

LTE Dongle

عدد الشرائح

 LTE 15GBمشترك

 10د.ب

 30د.ب

 15د.ب

 15د.ب

2

 LTE 30GBمشترك

 15د.ب

مجان ًا

مجان ًا

مجان ًا

2

 LTE 40GBمشترك

 20د.ب

مجان ًا

مجان ًا

مجان ًا

2

 LTE 80GBمشترك

 30د.ب

مجان ًا

مجان ًا

مجان ًا

3

 LTE 300GBمشترك

 45د.ب

مجان ًا

مجان ًا

مجان ًا

3

 LTE 500GBمشترك

 60د.ب

مجان ًا

مجان ًا

مجان ًا

4
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