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Ramadanyat

“رمضانيات” تروي وتوثق وتؤرخ ””3-1

أيام الحرب العالمية بالبحرين ..
“زمن البطاقة”

كانت أيامًا صعبة اعتصرت قسوتها أهالي البحرين بين ساعات نهارها وليلها الطويلة ،وباتوا يشهدون
أوضاعًا تختلف عن تلك التي اعتادوا العيش والحياة فيها ..ازدادت قسوتها وصعوبتها بعدما توسعت
المعارك الحربية في أيام الحرب العالمية الثانية بالبحرين ،ونقصت كميات المواد الغذائية حتى أن كميات
الرز لم تكف إال لثالثة أسابيع والدقيق ألسبوع واحد فقط ،وبدأ التجار يجأرون بالشكوى وسيطرت حاالت
البؤس والمعاناة والحاجة لكافة طبقات الناس ،مما حمل المسؤولون على سن القوانين التي تكفل
توزيع المواد التموينية فأطلق الناس على هذه الفترة العصيبة “زمن البطاقة” ،كما قامت دائرة المعارف
بتوزيع ألبسة قطنية من نوع “السواحلي” الخشن على تالميذ المدارس المعوزين والفقراء إسهامًا منها
في مساعدتهم ،ولم يكن الناس يمتلكون أجهزة الراديو أو يقرأون الصحف ،وكان األهالي الذين يملكون
بيوت محكمة البناء يبقون داخل بيوتهم أما الذين يسكنون بيوت قديمة أو بيوت “البرستيج” فيلجأون إلى
الخنادق  ..إنها بحق أيام صعبة تروي تفاصيلها “رمضانيات” وتسجل وتوثق وتؤرخ لبطوالت أهالي البحرين
وكيف عاشوا وتجاوزوا أيام الحرب العالمية الثانية بالبحرين...

ال غنى عنها بالمطابخ العالمية

سمك التونة  ..زرقاء الزعنفة
التونة من األسماك التي تنتمي لفصيلة زرقاء
الزعنفة من أسرة الماكريل  ،وتتوزع أسماك التونة
في المحيطات الهادى واألطلسي والهندي،
وهناك  8أنواع من أسماك التونة ومنها البكورة
والجاحظ وذات الذيل الطويل ،واألكثر شعبية
بينهم هي البكورة ،ويتوافر من أسماك التونة
الطازجة والمعلبة ومع ذلك فأن نسبة مبيعات
المجالس الرمضانية

التونة الطازجة حوالى واحد فى المئة فقط في
األسواق بينما يباع الباقي معلبة ،وتشتهر أسماك
التونة بتواجدها في المطابخ بصورة مستمرة
وتستخدم في السندويشات والسلطات ولها
استخدامات أخرى وهي آكلة شعبية في المناطق
الساحلية ،وأسماك التونة سواء كانت طازجة أو

ذكريات من أيام زمان

معلبة غنية بالبروتين والفيتامينات واألحماض

اإلصابة بسرطان القولون وبذلك تمد جسم

الدهنية ،وثبت أيضًا أن للتونة فوائد متعلقة

اإلنسان بفوائد صحية عديدة تذكرها وتكشف

بصحة القلب واألوعية الدموية والحد من مخاطر

أسرارها “رمضانيات” في السطور المقبلة ...
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في الجانب الشرقي من المحيط الهادئ بتحديد
أماكن التونة ذات الزعنفة الصفراء بالبحث عن
قطيع الدلفين الذي يسبح غالبًا فوق السمك ،وتمت
محاصرة كثير من قطعان الدلفين ومعها سمك
طالب بعض
التونة وقتلت من غير قصد ،ولذلك ُت
ُ
األقطار بشباك فيها مخارج لهروب الدلفين .وفي
عام 1990م أعلن أهم المنتجين األمريكيين للتونة
بأنهم لن يقبلوا أي سمك تم اصطياده في شباك
الدلفين.
تقتل ُ

القيمة الغذائية للتونة

من آكلة اللحوم ومن ذوات الدم الحار

سمك التونة  ..البكورة والعين والوثاب

التونة واحدة من  14نوعًا من سمك المياه المالحة من فصيلة الماكريلُ .يعد لحم
التونة طعامًا معروفًا في كثير من األقطار ،ويباع مع ّلبًا أو طازجًا أو مجمدًا ،و ُتعد
الواليات المتحدة واليابان أكبر األقطار استهالكًا لسمك التونة الذي هو من أسماك
الصيد الرئيسية ،وأهم أنواع التونة التجاري هي البكورة والعين الكبيرة والوثاب
وسمك الزعنفة الصفراء ،ويعد سمك التونة ذو الزعانف الزرقاء أكبر أنواع التونة حيث
ينمو إلى طول 3,4م ،وتزن السمكة الواحدة حتى 730كجم ،أما سمك التونة األصغر
فهو ماكريل الرأس المدور الذي ينمو إلى طول يزيد على  50سم ويزن حوالي 3,2كجم،
ً
سباحة ،ويستطيع سمك الزعنف األزرق
و ُيصنف سمك التونة ضمن السمك األسرع
السباحة بسرعة 70كم في الساعة ،ولهذا السمك ـ كما ألنواع السمك األخرى ـ خياشيم
تستطيع أخذ األكسجين من المياه ،وخالفًا ألغلبية السمك فإن التونة اليستطيع ضخ
الماء إلى خياشيمه ولذلك يجب أن يسبح وباستمرار حتى يتنفس “ ..رمضانيات” تلقي
الضوء على سمك التونة وتروي سطورا حول فوائده الغذائية والعالجية والصحية ...
ذات دم حار

 8أنواع

يسبح سمك التونة عادة بالقرب من سطح الماء وعندما
يغوص في األعماق فذلك بسبب بحثه عن الطعام،
وسمك التونة من أكلة اللحوم حيث يتغذى على أنواع
مختلفة من األسماك مثل سمك الماكريل وسمك
الرنجة والحبار والقشريات ،وعلى عكس األسماك
األخرى سمك التونة قادر على الحفاظ على درجة
حرارة الجسم  33-25درجة مئوية بزيادة بضع درجات
عن درجة حرارة المياه ،ولذلك يتم تصنيف سمك
التونة ضمن الحيوانات ذات الدم الحار ،وسمك التونة
يتنفس األكسجين تحت الماء لذلك فهو بحاجة إلى
السباحة بصفة مستمرة للحصول على األكسجين،
وسمك التونة يستطيع السفر لمسافات كبيرة في
فترات زمنية قصيرة حيث يمكن لسمك التونة ان يعبر
المحيط األطلسي في  30يوم بالسباحة بسرعة  16ميل
في الساعة ،وباإلضافة إلى البشر فان سمك التونة
يعتبر غذا ًء لكل من أسماك القرش ودالفين أوكرا،
وانثى سمك التونة يمكن ان تبيض حوالي  30مليون
بيضة ولكن ال يتبقى على قيد الحياة أكثر من  2مليون
بيضة حتى سن البلوغ وباقي البيض يتم افتراسه من
قبل المخلوقات البحرية األخرى ،ومتوسط عمر سمك
التونة ما بين  30-15عاما في البرية ولكن نسب صغيرة
من سمك التونة تبقى على قيد الحياة حتى تلك الفترة.

ويوجد حوالي  8أنواع رئيسية من سمك التونة هي
التونة البكورة ،التونة الجاحظ ،التونة ذات الزعانف
الزرقاء التى تعيش في المحيط الهادي ،التونة ذات
الزعانف الزرقاء التي تعيش في المحيط األطلسي،
التونة ذات الزعانف السوداء ،التونة الطويلة الذيل،
التونة ذات الزعانف الصفراء ،التونة ذات الزعانف
الزرقاء الجنوبية وهي الوحيدة بين كل تلك االنواع
المهددة باالنقراض.

كيفية اصطياده
ويتم صيد سمك التونة بثالث طرق رئيسية :ففي
ُ
ُ
بالطعم يرمي الصيادون ُطعمًا حيًا
طريقة الصيد
من على مراكبهم لجذب السمك ،ثم يتم اصطياده
بالصنارات والشباك المقترنة بأعمدة طويلة .وفي
صيد الشباك المبطنة الطويلة يتم اصطياد سمك
التونة بشبكة يصل طولها 130كم وبها حوالي 2,200
ُ
الطعم،
من الشباك القصيرة المجهزة بصنارات
وهناك أيضًا شبكة البرسينة الضخمة وهي الطريقة
الرئيسية لصيد السمك الوثاب وسمك الزعانف
الصفراء حيث يتم تطويقها في شباك كبيرة
تسمى البرسينات ،ويقوم طاقم صيد أسماك التونة

إن سمك التونة غني بالعديد من العناصر الغذائية
الهامة .حيث تعتبر التونة مصدرًا ممتازًا للنياسين
المفيد للقلب ،والسيلينيوم ،والبروتين الالزم لبناء
ُ
العضالت وتخفيف الوزن .كذلك تعتبر التونة غنية
بشكل خاص بمحتواها من فيتامين ب  6والثيامين،
باإلضافة إلى كونها مصدر جيد لألحماض الدهنية
أوميغا  .3وتحتوي التونة أيضًا على الفسفور،
والمغنسيوم ،والبوتاسيوم.

الوقاية من السمنة
وأفادت األبحاث أن تناول أي نوع من أنواع األسماك
الغنية باألوميغا  ،3ومنها التونة ،مرة يوميًا أثناء اتباع
الحمية الغذائية يساعد على تخفيف الوزن بشكل
ملحوظ .كما ثبت أن األحماض الدهنية الموجودة في
األوميغا  3تحد من مخاطر اإلصابة بالسمنة وتعمل
على تحسين استجابة األنسولين في الجسم .حيث
تساعد تلك األحماض الدهنية المتاحة في األوميغا
 3على دعم عملية األيض (حرق السعرات) وتنظيم
الحصص الغذائية ووزن الجسم .وينخفض محتوى
التونة من السعرات الحرارية والدهون بصفة عامة.
ومن ثم فهي ُتعد الخيار األمثل لألشخاص الذين
يحاولون التغ ُّلب على السمنة.

مصدر لألوميغا 3
وثبت أيضًا أن للتونة فوائد متعلقة بصحة القلب
واألوعية الدموية والحد من مخاطر اإلصابة بسرطان
القولون نظرًا الحتوائها على األوميغا  .3باإلضافة
إلى ذلك ،أثبتت األبحاث أن تناول التونة مرتين أسبوعيًا
يعمل على الوقاية من اإلصابة باألزمات القلبية
والسكتات الدماغية ،ويفيد الصحة العامة.

مضادة لاللتهاب
ومن المعروف أن التونة من المصادر الغنية
بأحماض األوميغا وتعمل تلك األحماض كمضادات
لاللتهاب .بالرغم من احتواء التونة على نسب
قليلة من فيتامين ج ،والمنغنيز ،والزنك المضادة
لألكسدة ،إال أنها غنية بشكل استثنائي بمعدن
معين مضاد لألكسدة ،وهو السيلينيوم .تحتوي
التونة على هذا المعدن بتركيز عالي .كذلك ،عند
طهي سمك التونة الطازج بالبخار أو عن طريق
الغلي ،قد تفيد عملية الطهي هذه في إنتاج بعض
الفوائد المضادة لألكسدة.
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“رمضانيات“ تكشف تفاصيل ليال صعبة ““3-1

أيام الحرب العالمية بالبحرين“ ..الجريش“
و“السواحلي“ و“الچواجب“
البحرين تلك الجزيرة الهادئة اآلمنة والمستقرة عرفت أيامًا صعبة قاسية على أهلها
بعد اندالع الحرب العالمية الثانية ،ولم يقتصر األمر على ذلك بل اشتدت األيام صعوبة
وتفاقمت األمور وانتشرت حاالت البؤس ،ونقصت كميات المواد الغذائية ،وخفضت حصة
السكر إلى رطلين فقط لكل عائلة ،كما خفضت حصة الرز إلى  8أرطال ،ورغم الشح في
المواد الغذائية فكان الناس يساعدون الجيران بعضهم البعض من طائلة الجوع والحاجة،
ومرت على البعض أيام وليالي دون طعام ،حتى أنه انتشر بين األهالي وجبة لم يكونوا
تعودوا عليها من قبل وهي وجبة الجريش التي كانت عبارة عن حبات القمح الصغيرة
التي يتم جرشها وتكسيرها ،وانتشر الفساد والسرقات واألمراض ،وكانت المستشفيات
الحكومية تقدم خدمة لألهالي مجانًا ،كما لجأ أهالي البحرين إلى العيون المتواجدة
في الفرجان واالستفادة من البئر التي كانت في كل بيت تقريبًا للغسل والطبخ ،أما
بالنسبة لمشروب الشاي فكانت تأتي مياهه من عين الحنينية عبر الجمال والحمير في
جربة ومن البحر بما يعرف بـ “الچواجب” ،كما أدت األحوال الرتفاع معدل جرائم في بداية
الحرب وخوف التجار من نهب أموالهم ومن جرائم االغتصاب والسطو على المحالت
والبيوت والمخازن وطال ذلك المنشآت ومستودعات “بابكو” من قطع غيار السيارات
وبعض المعدات ،وعندما دخلت البحرين منطقة العمليات في  ،1942نصحت حكومة
البحرين األهالي بمغادرة المدن تحاشيًا لوقوع غارات جوية ...أيام صعبة شهدها أهالي
البحرين في زمن الحرب العالمية الثانية و“رمضانيات” تروي وتسجل وتوثق وتؤرخ للكثير
من التفاصيل التي يكشف عنها النقاب ألول مرة....
بداية الحرب
حينما نشبت الشرارات األولى للحرب “ ”1945– 39بين
بريطانيا العظمى وحلفاءها من دول الغرب من جهة
وبين ألمانيا النازية وحلفاءها من دول المحور لم
يكن أهالي البحرين يمتلكون أجهزة الراديو أو يقرأون
الصحف ،وكان من يملكون الراديو يعدون على
األصابع ،وكان االستماع إلذاعات دول المحور محظور
وعلى األقل إذاعة برلين ،وفي هذه اإلذاعة كان
صوت المذيع العراقي “يونس بحري” “يلعلع”فيها،
وكان األهالي يحرصون على االستماع إلى إذاعة
“بادي” اإليطالية وأحيانًا “طوكيو” اليابانية وكذلك
إذاعة “أنقرة” التركية ،وومن إذاعة برلين يستمعون
إلى يونس بحري وهو يذيع تعليقات على المعارك
الدائرة – ومن الكلمات والعبارات التي كان يطلقها
هذا المذيع “حي العرب” ثم يروح ويصب جام غضبه
وكلماته النارية على رؤوس قادة الحلفاء وزعمائهم –
وكانت تلقى الصدى والقبول من عدد من المتابعين
والمهتمين الذين يوالون األلمان وحلفاءهم ويتمنون
لهم االنتصار في هذه الحرب ،وفي عام “ ”1940وما
تالها من سنوات ،تصاعدت المعارك في الحرب الدائرة
بين الحلفاء ودول المحور ،ومع اشتداد المعارك على
جميع الجبهات ،أصبح من المتعذر استيراد البضائع
والمواد الغذائية لتوقف خطوط المالحة البحرية بين
البحرين وغيرها من بلدان العالم.

بيع السمك المشوي مع الخبز في إحدى األسواق

أوضاع صعبة
وخلق اندالع الحرب أوضاعًا تختلف عن تلك التي اعتاد
الناس العيش معها في حياتهم اليومية خصوصًا

حيث تغلق جميع المحال وينتشر الحرس الليلي
والنواطير وتتأكد من أن جميع المحالت مقفلة من
خالل حركة األقفال والصياح بين بعضها البعض
حتى بداية الستينات ،كما وتوقفت جريدة البحرين

بعد أن توسعت المعارك الحربية وأخذت لها مسارًا

عن الصدور لعدة أيام واستأنفت بعد  4أيام من

صالة الفجر وتغلق عندما يبدأ الصالة عند المغرب،

القصف على المنشأة البترولية ،وتهاتف األهالي على
شراء المواد التموينية والتزم الناس منازلهم لي ً
ال

ينذر بقدوم أيام صعبة ،أما المحالت فكانت تفتح بعد
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أم تحمل ابنها الجائع

أحد حراس المحالت الخاصة

مجموعة من الشبان وهم نصفهم عراة وبعضهم يلبس القماش السواحلي

شبه خالية ولم يقتصر األمر على المواد الغذائية بل
طال األمر كل المواد من األسمنت واألخشاب والمراوح
الكهربائية وغيرها.

الجوع والفقر
ونظرًا الزدياد حاالت الجوع والفقر بمختلف أنحاء
البحرين قامت الحكومة بإنشاء مراكز لتوزيع المؤن
الغذائية وبعض األقمشة لمساعدة األهالي الذين
تأثروا اقتصاديًا بالحرب ،وتوفى عدد من المواطنين
بسبب الجوع وسوء التغذية وازدادت نسبة السرقات
بشكل كبير وارتفعت تكاليف الحياة بشكل كبير
حتى إن البعض طلب الذهاب للسجن حيث كان
يتوفر السكن والغذاء فض ً
ال عن البقاء حرًا بدون مأوى
أو غذاء ،وكان بعض سكان البحرين من المحسنين
واألغنياء يقومون بتوزيع المواد الغذائية على بعض
األسر الفقيرة بالمجان لمساعدة منهم في تخفيف
معاناة األهالي مثل القمح والرز والتمر والسكر حتى
الفقراء وهم يحملون سلة للحصول على لقمة العيش

عند الحاجة والضرورة فقط ،وكان الناس يتهافتون
لسماع األخبار من خالل المذياع “الراديو” في المقاهي
وبعض البيوت التي تمتلك الجهاز – وكان جهاز
الراديو موصل من خالل “هوائي” على أسطح المنازل
أو المحالت ويمتد سلك طويل حتى الوصول إلى
الراديو ويستغرق تشغيله وقتا حتى يأتي الصوت
وكان التركيز على راديو بارل وراديو لندن والقاهرة،-
وكان األهالي الذين يملكون بيوت محكمة البناء
يبقون داخل بيوتهم أما الذين يسكنون بيوت
قديمة أو بيوت البرستيج يلجأون إلى الخنادق التي
قام البحرينيون بحفرها وأبرزها في إحدى المدارس
وقامت الحكومة بحفرها في أماكن عدة في
البحرين خاصة بالمنامة.

من مظاهر الفقر والجوع

األقمشة ،وبدأ التجار يجأرون بالشكوى وسيطرت
حاالت البؤس والمعاناة والحاجة لكافة طبقات

شح الغذاء

الناس ،مما حمل الحكومة في البحرين على سن

ورغم مرارة الحياة بتلك األيام الصعبة ،إال أن األزمة

القوانين التي تكفل توزيع المواد التموينية من الرز

اشتدت وامتدت إلى نقص في كميات المواد الغذائية،

والطحين والدهون وغيرها فأطلق الناس على هذه

وحسب المسؤولين آنذاك فإن كميات الرز المتوافرة

الفترة العصيبة التي مرت على البالد “زمن البطاقة”

تكفي لثالثة أسابيع والدقيق لألسبوع واحد فقط،

وظلت هذه التسمية منتشرة في البحرين يتداولها

والتمر أيضًا بسبب الحظر على تصدير التمور من

الناس فيما بينهم حتى وقت قريب ،ولما تفاقمت

الطريق ،كما تم مراقبة توزيع المواد الغذائية وبعدما

األمور واشتدت حاالت البؤس وأنشأت الحكومة إدارة

قامت حكومة الطرق برفع الحظر على تصدير التمر،

جديدة ملحقة بإدارة الجمارك في المنامة ،وعهد إلى

كما قامت الحكومة باستيراد  2000طن وتم توزيع

عدد من موظفي اإلدارة والمؤسسات بالعمل فيها،

التمر عن طريق مراكز الشركة حيث تم خفض حصة

وعلى الرغم من الشح في توزيع المواد الغذائية وعلى

السكر إلى رطلين تصل كل عائلة ،كما خفضت الرز

األخص الرز والسكر فكان الناس يساعدون الجيران

إلى  8أرطال كما حاولت الحكومة أن تستورد السكر

بعضهم البعض من طائلة الجوع والحاجة كما مرت

من موزامبيق ،وظلت كثير من مستودعات الحكومة

على بعض الناس أيام وليالي بدون طعام.
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األهالي وجبة لم يكونوا قد تعودوا عليها من قبل
وهي وجبة الجريش التي كانت عبارة عن حبات القمح
الصغيرة التي يتم جرشها وتكسيرها وكانت بالنسبة
لغيرها من بقية المواد الغذائية متوفرة في كل مكان
وبأسعار زهيدة ،وبدأت كثير من العائالت في البحرين
بما فيها العائالت الكبيرة والغنية في استعمال وجبة
الجريش .وفي وجباتها اليومية واستمرت بينهم فترة
طويلة ،كما قامت الحكومة بخطوات أخرى لمراقبة
األسعار وتوفير المواد الغذائية وبعض المواد األخرى،
منها شراء ثالثة آالف كيس رز من رانكون ،وقد القت
تلك اإلجراءات الحكومية استحسان ورضا الناس مما
كان له األثر الطيب في نفوسهم.

سرقات وأمراض
إال أن تواصل األيام الصعبة وامتدادها بين الشهر واآلخر
كان سببا كافيا النتشار الفساد والسرقات واألمراض
وذلك بسبب الفقر ،وكانت خدمات المستشفيات

مجموعة من األهالي يستفيدون من إحدى اآلبار للغسيل

الحكومية واإلرسالية األمريكية مجانا لألهالي،
واستخدام األهالي إلى العيون المتواجدة في
الفرجان واالستفادة من البئر التي كانت في كل بيت
تقريبًا للغسل والطبخ أما بالنسبة لشاي كانت تأتي
من بئر الحنينية عبر الحيوان كالجمال والحمير وأيضًا
في جربة من البحر “الكواجب” ،كما وزعت الحكومة
على بعض المتاجر في بيع بعض المواد الغذائية
بواسطة بطاقة تموين وبأسعار خاصة وعدم المزايدة
في األسعار أو إخفاء البضائع وكان من يتالعب يتم
سكراب السيارات

القبض عليه وتقديمه للمحاكمة ،كما أدى إلى

“السواحلي” الخشن على تالميذ المدارس المعوزين

ارتفاع معدل الجرائم ،ففي بداية الحرب خاف التجار

والفقراء إسهامًا منها في مساعدتهم ،كما تعذر
الحصول على التمر ،وهو أيضًا مادة أساسية ال غنى
عنها لدى الكثير من الناس ،فقد انقطع وصولها
من ميناء البصرة في العراق وكانت هذه هي البلد
التي درج سكان الخليج على الحصول على التمر الذي
تشتهر به ،وكانت بادرة كريمة من المغفور له جاللة
الملك عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية
السعودية أن قدم بأهداء جاللة شحنة كبيرة من
التمور تم توزيعها على أهالي البحرين وبلغ كميتها
كما سمعنا  150ألف “أو قلة” كما يعرفها الناس .وقد
امرأتان تحمالن الجربة لحمل المياه

أنقذت هذه المساعدة الكريمة آالف العائالت واألسر
في البحرين وكان لها الصدد الطيب في نفوسهم،
وكان الطحين أيضًا مما عز وغال ثمنه وكان األهالي

من نهب أموالهم ومن جرائم االغتصاب والسطو
على المحالت والبيوت والمخازن وطال ذلك المنشآت
ومستودعات شركة نفط البحرين “بابكو” من قطع
غيار السيارات وبعض المعدات ،مما اضطر المسؤولين
بالشركة االستعانة في توظيف بعض رجاالت الشرطة
السابقين في الواليات المتحدة األمريكية كحراس.
كما وأن شرطة البحرين اكتشف سيارة محملة أدوات
وقطع غيار مسروقة وتم القبض عليهما وهما
أجنبيان حتى أن المواد الخاص بالقوات الجوية الملكية
قد تم سرقتها من مستودعاتها بالمطار ،كما قامت
بعض الجماعات بتهريب العمالت المعدنية “الروبيات
الفضية” المتداولة في منطقة الخليج ،كما جاء
الناس إلى البحرين لشراء الجنيه االسترليني الذهبي

وفي “مدرسة المباركية” مدرسة الخميس حاليًا
ّ
يتغيب
فوجى مدير المعارف بعد أن زار المدرسة
ْ

يتسلمون الكميات المعطاة لهم من إدارة التموين

طالبها بسبب المجاعة ،فأمر بإحضار الخبز من قلعة

ويقومون بعجنه وإعداده في بيوتهم ،ثم يأخذونه

الشرطة بالمنامة وتوزيع رغيفان على كل طالب يوميًا،

إلى أحد الخبازين في مناطقهم إلعداد الخبز ،وكان

فكان الطالب يأكل رغيفًا في المدرسة ويحمل اآلخر

الناس يجتمعون في هذه المخابز ويتداولون األخبار

ألهله في البيت.

ويبثون شكاويهم وهمومهم.

“السواحلي“ الخشن

وجبة الجريش

ولم تقتصر حاالت الفقر والجوع والعوز على المواد

وألن الحاجة اشتدت بين الكثير من األهالي ،كان عليهم

تالعب بأسعارها ،فكان قطع سيارات بناد على ورقة

الغذائية والتموينية فقط ،إذ امتدت إلى اللبس والرداء،

التفكير في حلول شاملة لمواجهة األيام الصعبة في

صادرة من إدارة الكهرباء للتاجر قطع الغيار “قسيمة

حتى قامت دائرة المعارف بتوزيع ألبسة قطنية من نوع

بطوالت قل أن يشهدها العالم والتاريخ ،وانتشر بين

شراء قطع غيار”.

حيث تم حظر تصديره .كما أنه لم تدخل سيارات وال
قطع السيارات للبالد وأثر ذلك سلبيا على عطب وخلل
كثير من السيارات ،حيث ظل الكثير من السيارات غير
صالح للسياقة ،وقدره حوالي  390سيارة فقط صالحه
لالستخدام على الطريق .حيث كانت إدارة الكهرباء
هي الجهة التي تتولى إدارة السير والمرور .وخالل
الحرب سيطرت على أمور قطع السيارات للمراقبة من

قال إن العالج بالخاليا الجذعية مازال محض التجارب
د .على الظن :على مريض السكر تجنب “اللقيمات”
و”المهلبية” في رمضان
أكد إستشاري األمراض الباطنية والغدد الصماء والسكر د.علي الظن أنه “يجب على
مريض السكر أن يتجنب بعض األكالت والحلويات التي يعتاد أن يتناولها االنسان
الطبيعي في شهر رمضان مثل اللقيمات والمهلبية وغيرها ،وكذلك الغبقات ألنه
يتسحر وينام بعدها ،حيث أن كل ذلك يسبب ضغطا على جهاز البنكرياس وبالتالي
يرتفع السكر كثيرا مما يؤثر عليه وعلى كل أجهزة الجسم على المدى الطويل لذا
يمكنه االكل ولكن باعتدال”.
وقال إن “هناك نوعان رئيسيان للسكر ،األول يأتي من الطفولة ويعتمد على
االنسولين في العالج والنوع الثاني يأتي للكبار ويعالج باألقراص ،وبالنسبة لرمضان
فالنوع األول ينصح بعدم الصيام فيه ،ولكن ومع إرادة ورغبة بعض الناس الكبار
من النوع األول بالصيام فنحن نتحايل على هذا الموضوع بتنسيق وضبط موضوع
ابر االنسولين بحيث يستطيعوا أن يصوموا طوال شهر رمضان ،أما النوع الثاني فهو
مرتبط بزيادة الوزن وينصح بالصيام فيه كثيرا ،حيث أن شهر رمضان يأتي كفرصة
لتضبيط الوزن مؤقتا بتنظيم األكل مع األدوية ،وعلى المدى الطويل أيضا وذلك
يعني خالل شهر رمضان ينزل الوزن وبذلك ينتظم السكر في الجسم ويؤثر ايجابا
على المدى الطويل على المريض ،ومن الضروري لمريض النوع الثاني أن يرى طبيبه
المعالج قبل شهر رمضان لينظم له األدوية ويغير الجرعات ،وكذلك فرصة لينظم
أكله وينزل من وزنه ليضبط نسبه السكر في جسمه”.

وشدد على أنه “ليس من الضروري أن يراجع الطبيب قبل شهر رمضان بخصوص
نوعية األكل ولكن يجب مراجعته لينظم له األدوية ،سواء االبر أو األقراص حتى ال
يرتفع لديه السكر خالل الشهر”.
وقال إن “بالنسبة لما ينتشر حاليا على الواتس آب واالنترنت بخصوص عالج الخاليا
الجذعية ،وانه قد أعلنت جميع الصحف البريطانية عن اكتشاف عالج مذهل لمرضى
السكر وإنه سينتهي السكر تماما وغيره من هذا الكالم ،فكل ذلك كالم غير صحيح،
وهي أخبار قديمة ،حيث مازال عالج الخاليا الجذعية تحت الدراسة والتطوير ،وأنه
تم تجربة العالج على حيوانات التجارب ومازالت هناك مشكلة من حيث تطبيقها
على اإلنسان ،وهذه من األشياء المهمة التي يجب علينا أن نوعي الناس بها حتى ال
يصدقوا هذه األخبار ،حيث لم يطبق العالج بصورة عملية على اإلنسان وال يجب على
الناس أن يذهبوا وراء هذه االشاعات ويخسروا أموالهم”.
ونصح المرضى بأن يضعوا لهم هدف المحافظة على أوزانهم ويكونوا أقل وزنا
نهاية الشهر وليس العكس ،الفتا إلى أن زيادة الوزن تؤثر على الضغط والسكر
وجميع اعضاء الجسم.
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مجلس عائلة العوضي
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من أرشيف الصحف البحرينية
ذكريات الصحافة البحرينية عامرة بالدرر والآللئ النفيسة والثمينة  ..تكشف عن كنوز مقاالتها وعناوينها
وقصصها “رمضانيات” حتى تسترشد األجيال الحالية بحكمتها وما طرحته من دروس وعبر وتجارب هائلة
ونادرة ...مقاالت وقصص – لم يعاد نشرها من قبل  -قد تراها بسيطة وموجزة للوهلة األولى ،ولكنها كانت مثار
جدل ونقاشات طويلة بين األهالي وداخل كافة أرجاء بيوتهم ومنازلهم  ..ذكريات جميلة عايشها الكثيرون من
أبناء تلك الفترات الجميلة الماضية ويشعرون بصدمة قراءتها اآلن ،وكأنهم يقرؤونها للمرة األولى ..

الجمعة  29شوال  1372العدد  / 31السنة الثانية الموافق  10يوليو 1953

الخميلة تسأل وصاحب العظمة يجيب
تشرف مندوبنا السيد عبداهلل الوزان بمقابلة
حضرة صاحب العظمة موالنا الشيخ سلمان بن
حمد آل خليفة المفدى ،وسأله بعض األسئلة
فتفضل عليها باإلجابات التالية:

ج -لقد طرحت حكومتي المناقصة المذكورة
فع ً
ال .ولكن حتى اآلن لم ترس على أيه شركة.
س -كم تقدرون تكاليف هذا الميناء؟

س -ما هي المدة التي غبتم خاللها عن الوطن؟
وهل قضيتهم مدة أقامتكم في بريطانيا في
ضيافة الحكومة البريطانية؟

ج -حتى اآلن لم يقدم إلينا الخبراء مقدار
التكاليف.

ج -غبنا عن الوطن  46يومًا .وقضينا مدة أسبوع
في ضيافة الحكومة البريطانية ،وقد قوبلنا
بحفاوه واكرام منقطعي النظير من جانب رجال
الحكومة ومن افراد الشعب البريطاني.

س -يلتمس أهل مدينة الحد بمناسبة عودتكم
أن تتكرموا وتأمروا بتزويد المدينة بالماء
والكهرباء؟
ج -هذه المسألة قيد البحث اآلن .وسيبتدئ
العمل في القريب العاجل لتزويد مدينة المحرق
أو ً
ال وفي الوقت نفسه ستزود الحد بالكهرباء ثم
بالماء .وألفت نظركم إلى حكومتي سوف تزود
جميع القرى والمدن بالتيار الكهربائي في أقرب
فرصة ممكنة ،كما وإني قد أصدرت أمرًا لحفر
آبارًا توازيه في سائر القرى المفتقرة إلى الماء وقد
تم حفر بعضها فع ً
ال.

س -ما هو اعجب ما شاهدتموه في رحلتكم؟
ج -أعجب ما شاهدناه هو حرص الشعب
البريطاني على التمسك بالنظام والمتحفظة
على التقاليد ،وتنفيذها بدقة .وتلك اإلحتفاالت
الرائعة التي أقيمت بمناسبة التتويج ،والتي أن
دلت على شيء فهي تدل على عظمة الشعب
البريطاني وحيويته.

عاد الملك

موجه من الغبطة والسرور ،عمت هذه االمارة من
كل جانب ،واعالم رفعت ودور زينت ونفوس عالها
البشر واإليناس ،كل ذلك بمناسبة عودة عظمة
حاكم البحرين من سفرته األولى إلى أوروبا.
جميل جدًا ،أن نرى شعبا يهب بأسره الستقبال
شيخ البالد الجليل ،واألجمل منه أن نرى أبناء هذا
الشعب قد تساووا جميعا يوم وصول عظمته
المفدى .فمن طفل حافى القدمين ،إلى امرأة
تحمل أوالدها إلى فتاة اصطبغ وجهها بلون
الشفق من حرارة الشمس ،إلى شباب سال العرق
منه ،إلى أمير يرتدي أبهى حلله ،إلى شعب بأسره،
وأمة بأسرها قد عمها البشر وسارت وكأني بهذا
اليوم يوم الحشر ،لتستقبل عظمة الشيخ الجليل.
أقاموا حفالت تكريم لعظمته ،دلت على رفيع
ذوقهم وأشادوا بفضائله إشادة كبرى ،وعددوا
مناقبه تعدادًا عظيمًا ،وسجلوا خواطرهم
تسجي ً
ال موفقًا ،ولعمري انه عمل يليق برجل وفي
المته متفان في سبيلها.
بالتعاون مع إدارة المكتبة الوطنية بمركز عيسى الثقافي

س -سمعنا من إحدى اإلذاعات أن حكومتكم
قد طرحت مناقصة إلنشاء ميناء في المنامة
جديد ،على الشركات البريطانية فما نصيب هذا
الخبر من الصحة.

سرت مع من سار إلى حيث يقع المطار وألقيت
نظرة فاحصة في وجوه هؤالء القوم ،الذين جاءوا
ليحيوا عظمته ،تحية األبناء آلبائهم باحثًا عن أولئك
الذين ال تخلوا صفوف االمة العربية منهم ابدا  ..اعني
أصحاب المصالح والغايات الشخصية  ..الذين يعفرون
وجوههم بالتراب أمام كل زعيم كبير ،فلم أجد
لهم أثرًا .بحثت عن المستوظفين الذين يعتقدون
أن الوظيفة معين للمال ال ينضب  ..والذين يسبقون
الناس في كل استقبال ووداع لينالوا بذلك رضى
الزائر والمودع فلم أجد لهم أثرًا  ..بحثت عن المرائين
المتزلفين الذين ال هم لهم إال التزلف والتودد فلم
أجد لهم أثرًا  .بحثت بين هذه الجموع المحتشدة
التي تنتظر وصول عظمة الشيخ الجليل عن أولئك
المطبلين المزمرين لكل من اعتلى كرسيًا أو منصبًا
فلم أجد لهم أثرًا .
ماذا وجدت إذن؟
أني لم أجد سوى شبابًا يفيض ثقة وايمانًا بوطنيته
وصدقها ..ووجدت شيوخًا تجلت في قسمات

وجوههم حيوية الشباب وقوته ،ووجدت شعبًا
وفيًا هب برمته هبة واحدة وصرخ من أعماق نفس
واحد:
سلمـان ما أنـت إال كوكـب يهـدي النفوس الحـائرة
سلمـان ما أنـت إال بــرعم يـنــضح ريحــــــا عاطـــــرة
نظرت حولي هنا وهناك فلم أجد إال نفوسًا تفيض
حبًا ووالء ،حبًا بريء صادقًا ،ووالء وتأييدًا عظيما.
عدت أقول وأنا أمعن النظر في هذه الكتل البشرية
المتراصة المتالحمة :أن حاكمًا هذا هو سنده وهذا
هو سالحه  ..أن حاكما يستند إلى شعب بأسره
ويتخذ منه سالحا ماضيا ،لهو حاكم جدير بكل
والء ...وأي والء أعظم شأنًا من هذا الذي تجلى في
ساحة المطار؟ ...
أن كل عرش يستند إلى أسس كهذه األسس التي
يقوم عليها عرش عظمة الشيخ الجليل لهو ملك
خالد حقا ،والسالم.
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املغفور له �صاحب ال�سمو ال�شيخ عي�سى بن �سلمان �آل خليفة مع املقيم
املعتمد الربيطاين يف البحرين يف ال�ستينيات

ق�صر ال�شيخ حمد “الق�ضيبية” يف الأربعينيات

املغفور له �صاحب العظمه ال�شيخ �سلمان بن حمد �آل خليفه لدى
ا�ستقباله املندوب ال�سامي الربيطاين يف اخلم�سينيات

جمموعة من البيوت بفريق العو�ضية �أمام بيت فاروق يف الأربعينيات “حالي ًا مركز �إبن �سينا ال�صحي”
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املغفور له �صاحب العظمة ال�شيخ �سلمان بن حمد �آل خليفة لدى
زيارته لربيطانيا يف اخلم�سينيات

�شارع التجار باملنامة يف �أواخر ال�سبعينات

�أحد �أفراد �شرطة املرور يف اخلم�سينيات

بدايات �إن�شاء م�ست�شفى النعيم يف الأربعينيات

�سوق ال�سمك باملنامة يف ال�ستينيات

نهنئ�كم بحلول شهر رمضان المبارك
وكل عام وأنتم بخري

6/7/16 1:40 PM
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