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Ramadanyat

رمضانيات تروي وتؤرخ وتوثق “”3-2

الحرب العالمية الثانية بالبحرين  ..خنادق ومالجئ
بين الخطر المحدق بالموت من الغارات الجوية وبراءة فرحة األطفال
بصفارات اإلنذار تواصلت أيام الحرب العالمية الثانية بالبحرين وتواصلت
معها معاناة األهالي من قسوة ما عاشونه بتلك األيام بعد نقص الغذاء
والمواد التموينية وانفراط األمن وانتشار الفساد وزيادة السرقة وانعدام
الحياة اآلمنة ،في تلك األجواء الصعبة توجهت الحكومة في األخذ بوسائل
الوقاية من خطر الغارات الجوية ،وقامت في الشهور األولى من الحرب
ببناء عدد من المالجئ بمناطق محددة من البالد في كل من المنامة
والمحرق كإجراء وقائي يمكن اللجوء إليه وقت الضرورة ،كما أصدرت دار
الحكومة إعالنًا رسميًا نصحت فيه األهالي باالنتقال من بيوتهم إلى أماكن
أكثر أمانًا بمناطق البالد األخرى وتأمينًا لحياتهم من خطر الغارات ،كذلك
ألزمت األهالي بتعتيم األنوار في البيوت لي ً
ال وعدم ترك نوافذها مفتوحة،
كما شمل اإلعالن طالء أنوار السيارات باللون األسود  ..إجراءات صارمة وأجواء
قاسية وحياة صعبة تستكمل “رمضانيات” الكشف عن تفاصيلها وكيف
سجلت بطوالت األهالي مالحم تاريخية مسطورة في تاريخ البحرين ...

يحبه عشاق األكالت البحرية

المحار ..بيت اللؤلؤ

المحار طعام شهي يحبه عشاق األكالت البحرية
بسبب مذاقه الفريد ،لكن إلى جانب مذاقه
يحتوي المحار على مغذيات تجعله طعامًا مثاليًا
للصحة ،وفوق ذلك يمتاز بأنه منخفض الدهون
والسعرات ويساعد على إنقاص الوزن ،والمحار
حيوان ينتمي إلى مجموعة الالفقاريات ،وينتمي
إلى شعبة الرخويات طائفة ذوات المصراعين،
المجالس الرمضانية

وجسم المحار بيضي الشكل مضغوط من
الجانبين يحيط به صدفة ذات مصراعين يتصالن
من الناحية الظهرية برباط مفصلي يسمح بانفراج
المصراعين من الناحية البطنية وينظم المصراعان
معًا بواسطة العضالت المقرَّ بة ولكل مصراع جزء

ذكريات من أيام زمان

بارز يقع قريب من طرفه األمامي يعرف بالقمة

تناول المحار نيئًا أو مسلوقًا أو مشويًا أو مقليًا،

وهي أقدم جزء في الصدفة ويحيط به خطوط

لكنه يبقى في كل األحوال طعامًا مغذيًا بامتياز

دائرية مركزية متتالية تعرف بـ خطوط النمر حيث

وله الكثير من الفوائد اإليجابية التي تذكرها

يمكن بواسطتها تقدير عمر المحار ،ويمكن

“رمضانيات” وتفصل أسرارها العجيبة ...
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مصدر غذائي واعد

أعداء المحار

المحار  ..الطريق إلى اللؤلؤ
المحار من الكائنات البحرية التي تعيش في البحار والمحيطات وهو عبارة عن كائن رخوي
يعيش بين صدفتين لحمايته ،ويختلف المحار من حيث الحجم حيث هناك محار كبير
الحجم وصغير الحجم ويتراوح حجم المحار الكبير عشرة سنتيمتر وتعيش في قاع البحار
والمحيطات أو على الشواطئ أو بالقرب من صخور الشواطئ ،ومن فوائد المحار أنه مصدر
غذائي جيد لإلنسان ومصدر للؤلؤ وعنصر جيد في الحفاظ على البيئة ودورا مهما في
السلسلة الغذائية البحرية “ ..رمضانيات” تعرض ملفًا شام ً
ال ألسرار وفوائد المحار ...
أماكن المحار
ويتعدد المحار بشكل كبير جدا حيث هناك مسميات
خاصة بالمحار وأكثر الدول التي تربي المحار هي
اليابان واسبانيا وامريكا وكندا ،وتربية المحار اسهل
من تربية السمك وغير مكلف مقارنة لترية السمك،
حيث يتم قذف اليرقات في أحواض كبيرة أو على
شواطىء خاصة وتتغذى على العوالق وتنضج ،وهذا
يكون في حال تربية المحار كمصدر للغذاء والبعض
يربيه للحصول على اللؤلؤ ،ومن أجود أنواع المحار ذو
الصدف اللؤلؤي الطبيعي الذي يتكون اللؤلؤ بداخله
ويعتمد حجم حبة اللؤلؤ على حجم المحار كلما
كانت أكبر كان حجم اللؤلؤ أكبر.

صناعة المحار

تكاثر المحار
يتكاثر المحار عن طريق البيض ،حيث تضع أنثى المحار
في الدورة الواحد ما يعادل الماليين من البيض ،ويبدو
إن الرقم يسبب الذهول عند قرائته فهذا الكائن
الرخوي قادر على وضع كم هائل من البيض ولكن
عند نموه ال ينمو بالشكل المطلوب حيث ينمو من
بين البيض الذي تم وضعه ما يشكل نسبة واحد
في المائة وهي نسبة معقولة للبيض الناضج من
البيض المطروح ،بعض فقس البيض يتحرر من البيضة
ما يسمى باليرقة واليرقة عبارة كيس غشائي عبارة
عن أهداب تسبح في الماء لتتغذى على عوالق البحر
والمحيطات وتتنافس الدول التي تعتمد على المحار
في تصدير هذه اليرقات للخارج ليتم تربيتها في
أحواض خاصة في الدول التي تعيش على المحار
وتربيته ،ويجدر بالذكر أنه ال تنتضج هذه اليرقات إال في
فصل الربيع حيث تحتاج إلى وسط تتعلق به وتتغذى
ولذلك تتخذ من ظهور األسماك مكانا تتعلق عليه
ومن ثم تتحول لمحار بالغ يظهر عليه الصدفتين
بالكامل ،والمحار من الحيوانات التي تعتمد عليها
األسماك على غذائها حيث تهاجم األسماك الكبيرة
والصغيرة المحار حتى تتغذى عليه لذلك هو من
بداية الهرم الغذائي في البحر.

ُعد المحار واحدًا من أحب األطعمة البحرية ،وأدى
وي ُّ
شغف الناس بأكل المحار والخوف من انقراضه
إلى تربيته في مزارع خاصة تحت الماء ،ويختار زارعو
ً
هادئة
المحار المناطق التي تكون فيها المياه
وذات قاع ثابت ،أما الرمال المفككة والمتحركة أو
التربة الطينية الناعمة فإنها قد تترسب على المحار
وتخنقه ،ويقوم كل مزارع بوضع عالمات على
منطقته باستعمال أجسام طافية ،ثم يضع أصدافا
ً
قديمة أو قرميدًا في القاع ،لتوفير أماكن يلتصق بها
للمزارع شراء محار يجعله
المحار الصغير ،ويُمكن ُ
نوى لزراعته في المساحة المخصصة ،ويتم حصاد
المحار عندما يبلغ عمره ما بين عامين وأربعة أعوام
ويصل قطره مابين 5سم10،سم ،وغالبًا ما يأتي
جميع المحار إلى األسواق من المزارع ،ويُعتبر خليج
أركاخون الواقع في الساحل الجنوبي الغربي لفرنسا
أحد أكبر مراكز زراعة المحار في العالم .كما ُتعتبر
قيعان المياه الساحلية األمريكية وبخاصة مياه خليج
تشيسابيك من أكبر مزارع المحار في العالم أيضًا،
وتأتي أجود أنواع اللؤلؤ من نوع معين من المحار
يعيش في الخليج العربي ،كما يُزرع اللؤلؤ حول
قطع من العروق اللؤلؤية التي ُتغرس داخل المحار،
و ُتعتبر قيعان البحار في كل من سواحل اليابان وفي
مقاطعتي غرب أستراليا وكوينزالند بأستراليا وكوريا
الجنوبية ،والواليات المتحدة ،وفرنسا من أكبر مناطق
زراعة المحار في العالم .كما تعد هذه الدول أكثر
الدول إنتاجًا له.

للدفاع عن
وللمحار كثير من األعداء وال وسيلة له ِّ
نفسه إال صدفته ،وربما كان اإلنسان هو العدو األكبر
له ،حيث يصطاد ويأكل ماليين المحار كل عام .كما
أن السمكة الواحدة قد تبتلع آالف المحار الصغار
في المرة الواحدة ،وتلتهم السرطانات والحيوانات
البحرية األخرى صغار المحار بعد تهشيم الصدفة
الحديثة الهشة ،وتقوم نجمة البحر بفتح الصدفتين
بوساطة أرجلها األنبوبية ،ثم تلتهم لحم المحار،
ومن أعداء المحار أيضًا القواقع ثاقبة المحار والوكل،
وتستخدم هذه الحيوانات أسنانها الشبيهة بالمبرد
إلحداث ثقوب في صدفة المحار وامتصاص أجزائه
الرخوة .وهناك طائر يُسمى صائد المحار ،يقوم
أيضًا بفتح صدفتي المحار بمنقاره القوي .كما تفتك
الفيروسات ،غير الضارة باإلنسان ،بالماليين من المحار
في سنة واحدة.

فوائد ال حصر لها
والمحار طعام مثالي للقلب ،ألنه يحسن الكوليسترول
والضغط ويحمي من األمراض المتعلقة بالشرايين
تناول المحار أثناء الحمل والرضاعة مفيد لنمو الجنين
زيادة الخصوبة .ال يدرك كثيرون أهمية المحار لخصوبة
الرجل والمرأة ،ويعتبر المحار من أغنى المصادر
الغذائية بالزنك ،الذي يلعب دورًا حيويًا في عملية
التبويض لدى المرأة ،وفي عملية إنتاج الحيوانات
المنوية لدى الرجل ،لذلك يعتبر من أفضل المأكوالت
البحرية التي تساعد على اإلنجاب ،كما يعلم المحار
على تقوية المناعة ،وتعتبر العادات الغذائية من
أهم العوامل التي تؤثر في تقليل المناعة خاصة عند
األطفال ،حيث يعد المحار أحد األطعمة النادرة التي
تحتوي على مجموعة متنوعة من المغذيات التي
تقوّ ي المناعة ،كذلك فان للمحار فوائد لصحة القلب،
حيث يحتوي البحار على نسبة مرتفعة من أحماض
أوميغا 3الدهنية ،والبوتاسيوم والمغنيسيوم
وتحسن أحماض أوميغا 3مستوى
وفيتامين “إي”،
ّ
الكوليسترول الجيد في الجسم ،ويحمي فيتامين
“إي” أغشية الخاليا من أضرار الجذور الحرّ ة ،وبالتالي
يزيد وقاية القلب من األمراض المتعلقة بالشرايين،
بينما يساعد البوتاسيوم والمغنيسيوم على خفض
ضغط الدم المرتفع ،وأيضا للمحار فوائد في إنقاص
الوزن ألن المحار منخفض السعرات والدهون ،وغني
بالبروتين ويعتبر من الوجبات التي تساعد على إنقاص
الوزن بطريقة صحية ،عالوة على أن للمحار فائدة
في تقوية العظام ،إذ يعد المحار مصدر ممتاز
فعال في بناء
للكالسيوم الذي يسهم بشكل
ّ
عظام قوية .يساعد تخزين الكالسيوم في الجسم
على حماية المفاصل من االلتهابات ،أيضا فإن للمحار
دور في منع فقر الدم ،حيث يحتوي المحار على
كميات وفيرة من الحديد الالزم إلنتاج الهيموغلوبين،
الذي يقوم بدور أساسي في نقل األكسجين إلى
الخاليا ،نقص الحديد هو السبب األكثر شيوعًا لفقر
الدم ،ويمكن الوقاية منه عن طريق تناول المحار.
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“رمضانيات“ تروي قصة سنوات الجريش ““3-2

الحرب العالمية الثانية بالبحرين ..الغارات الجوية
خمسة أعوام صعبة عاشتها البحرين طيلة أيام الحرب العالمية الثانية ،إال أن أبرز تلك
المشكالت قسوة وصعوبة على األهالي كان نقص المواد التموينية والغذائية ،وفي
ذلك الوقت أطلق المغفور له الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة حاكم البحرين مقولته
الشهيرة “بأنه خزي ألي حاكم مسلم أن يتعرض رعاياه للمجاعة” ،وكانت المهمة
الرئيسية للحكومة هي التأكد من أن الفقراء حصلوا على حصصهم من األغذية بأسعار
معقولة باستطاعتهم تحملها ،كما فتحت بلدية المنامة ثمانية مراكز لتوزيع السكر
وحصل كل بالغ على كوبون ليثبت حقه في شراء  4أرطال شهريًا ،كما تم منح عالوة
حرب لكل من كان راتبه أقل من  150روبية شهريًا ،كذلك تم تشكيل لجنة لمساعدة
الفقراء بشراء الكميات التي تركها المستحقون وتوزيعها مجانًا بينهم ..تفاصيل كثيرة
أليام شديدة الصعوبة والقسوة عاشها أهالي البحرين إبان الحرب العالمية الثانية
ترويها “رمضانيات” وتوثق أحداثها وتؤرخ لمواقف األهالي البطولية ...

الدروع االسمنتية حول خزانات النفط

التجار المقيميين مبلغ كبير من المال حيث تمكن
مستشار حكومة البحرين بلجريف من شراء ستة
طائرات حربية من نوع سبت فاير ،وفرضت البحرين
سياسة إطفاء األنوار ،وتم صبغ مصابيح السيارات
باللون األسود نصف إضاءة رغم أنه لم يكن يتجاوز
عدد السيارات حينها  1000سيارة أو أكثر بقليل.

أنباء المعارك
وانهمرت أنباء المعارك كاألمطار في جميع جبهات
بلدية المنامة

إجراءات احترازية

القتال ،وقامت الحكومة في األخذ بوسائل الوقاية
من خطر الغارات الجوية ،وقامت في الشهور األولى
باإلضافة إلى سينما متنقلة في بعض المدارس

من سنة  1942ببناء عدد من المالجئ في مناطق

واإلجراءات التي اتخذت لمجابهة أخطار الحرب أو أي

واألندية ،حيث كانت تعرض من خالل هذه السينما
الصامتة أخبار الحرب ،وكانت العروض تتم لي ً
ال

محددة من البالد في كل من المنامة والمحرق
كاجراء وقائي يمكن اللجؤ إليه وقت الضرورة من

بهدف التأكد واإلطمئنان من سالمة االستعدادات

في كل من المنامة والمحرق .وال يوجد قاعة

بينها الملجأ الذي أنشئ في األراضي الخالية الواقعة

لمواجهة مثل هذه الظروف ،ومن ضمن اإلجراءات

مخصصة للجلوس عليها لمشاهدة السينما بل

جنوب مدرستي الصناعة ومدرسة أبوبكر الصديق

االحترازية أيضا نقل كل ما هو قابل لالشتعال ،حيث

كانوا يجلسون على األرض في وسط فناء المدرسة

حاليًا ،كما قامت بتركيب “صفارة اإلنذار” في إحدى

تم سحب كل أنواع الحصر التي كانت تغطي أغلب

كذلك تم تدريب شباب البحرين للتأهب للحرب ،كما

العمارات الموجودة قريبة من فرضة ميناء المنامة،

أسقف األسواق الواقعة في الممرات أو الطرقات،

تم تنصيب مدافع مضادة للطائرات قرب مصافي

وبدأت في تشغيلها على سبيل التجربة حتى يتعود

وفيما يتعلق بخدمات اإلسعافات األولية ،تم إجراء

النفط ،واتخذت حكومة البحرين عام  1941إجراءات

السكان على صوتها ،ويلجأون إلى تلك المالجئ

تجارب وتمارين في هذا المجال ،وتم تركيب صفارة

تتمثل في دعم المجهود الحربي لدعم بريطانيا

متى ما شنت غارات جديدة ،وكانت هذه المالجئ

إنذار كهربائية وأجراس للحريق في كل من المنامة

في حربها ضد دول المحور ألمانيا-ايطاليا -اليابان،

عبارة عن خنادق محفورة في األرض مستطيلة

والمحرق ،كما جرى الترويج اإلعالمي النتصارات

حيث ساهمت البحرين في دعم قوات التحالف

الشكل بعمق ثالثة أو أربعة أقدام ،ووضعت على

الحلفاء من خالل عرض أفالمًا عن مجريات ومشاهد

بطائرات مقاتلة ،ودفعت حكومة البحرين ثالثون

جوانبها أكياس مملوءة بالرمال على أرتفاع قدم أو

الحرب وانتصار الحلفاء في سينما البحرين وكان

ألف جنيه استرليني إلى اكتتاب الخليج للطائرات

قدمين لكي تمنع تساقط شظايا القنابل ووصولها

يسمى “مرسح البحرين” ،ثم “السينما الوطنية”،

المقاتلة ،وأنشئ صندوق لجمع التبرعات ،كما جمع

إلى داخل الخندق.

طارئ كثيرة ومتعددة ،ومن بينها إجراء غارات وهمية
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غارات خطيرة
وخالل المعارك مع اليابان تعرضت إحدى السفن
الحربية اليابانية التي كانت تجوب المحيط الهندي
أو قريبًا من سواحل بحر العرب إلى ضربة قاصمة
من سفن األسطول البحري البريطاني أدى إلى
غرقها وتدميرها ،وقام البحارة العاملين في
األسطول بانتشال حطامها ونقل ما استطاعوا
نقله من محتويات ومعدات بداخلها وإحضاره إلى
البحرين -مطارق حديدية وأواني للطبخ ومقابض
ومشابك وغيرها وبعض المقتنيات الشخصية مثل
ألبوم صور لعدد من الممثالت األمريكيات خالل

بيت فاروق والذي استخدم لسكن الكتيبة من قبل الجيش البريطاني

اللجوء إلى الخنادق في ساعات الخطر تجرى في
حضور عدد من رجال الشرطة للمساعدة ،إلى جانب
عدد من المدرسين الذين كلفوا بمهمة التدريب
وتطبيق الطرق الصحيحة.

إحدى نقاط معسكرات الجيش البريطاني

األطفال والصفارات
ورغم أن تلك الخنادق والمالجئ لم تكن محمية
وكانت مكشوفة من ناحية السقف ،إال أن الناس
من الرجال واألطفال الذين صادف ومروا بها كان
ينتابهم الخوف والهلع من رؤيتها وكانوا يقولون
لبعضهم أنها القبور ،وكان األوالد يستولي عليهم
الفرح واالبتهاج كلما انطلقت صفارات اإلنذار ،وال
أحد يتدارك ذلك الوقت حجم األخطار التي يمكن
أن يتسبب فيها الغارات ،وكان تأدية التجارب على

إحدى ثكنات الجيش البريطاني

عام  ،-1933وكان المكان الذي اختاره المسؤولين
لتخزين تلك المحتويات والمعدات يقع قريب من
مبنى دار المجانين “مستشفى األمراض النفسية
حاليًا” والجهة التي أشرفت على العملية كانت
بلدية المنامة ،وخالل شهر أبريل  1942شنت الطائرات

كوبونات السكر

اإليطالية القادمة من أراضي مستعمرة الصومال

ونظرًا لصعوبة األحوال والظروف القاسية ،كان

في ساحل أفريقيا الشرقي غارة جوية وكان هدف

الهم األول للحكومة هو المواطن ،وكانت المهمة

الغارة تدمير مصافي النفط الموجودة في جنوب

الرئيسية التأكد من أن الفقراء حصلوا على حصصهم

البالد ،وعلى شدة الغارة الجوية وخطورتها دب الهلع

من األغذية بأسعار معقولة باستطاعتهم تحملها،

بين الناس وبدأوا يتحدثون في كل مكان ذهبوا إليه

وفي ذلك الوقت قال المغفور له الشيخ سلمان بن

عن إمكانية إيجاد المكان اآلمن الذي يقيهم من شر

حمد آل خليفة حاكم البحرين “بأنه خزي ألي حاكم

مثل هذه الغارات إذا ما اتضح أنها ستكرر ،ومع أن

مسلم أن يتعرض رعاياه للمجاعة” ،وفي عام 1942

هذه الغارة لم تتسبب في موت أحد ،إال أنها تركت

فتحت بلدية المنامة ثمانية مراكز لتوزيع السكر

أثرها العميق في نفوس الناس.

بأسعار مجددة وحصل كل بالغ على كوبون ليثبت

تعتيم األنوار

حقه في شراء  4أرطال شهريًا ،وعلى ضوء ذلك قررت
الحكومة إعطاء عالوة حرب لكل من كان راتبه أقل
من  150روبية شهريًا حيث كان األجرة اليومية للعامل
روبية واحدة ،كما قام جماعة من المواطنين البارزين
بتشكيل لجنة لمساعدة الفقراء بشراء الكميات
التي تركها المستحقون وتوزيعها مجانًا بينهم،
وأسست حكومة البحرين محالت لبيع المواد
الغذائية واألقمشة في بعض قرى ومناطق البحرين
بأسعار وضعتها الحكومة “الروشن”.

وعندما دخلت البحرين منطقة العمليات تم تجنيد
قوة من  250شخصًا وأقيم مخيم بالمحرق تلقوا
تدريبًا عسكريًا تحت إشراف ضباط الصف من شرطة
البحرين ،وقام حاكم البحرين آنذاك بتزويدهم
بنصف ما يحتاجونه من أسلحة واستكمل النصف
الثاني من األسلحة من قبل اإلنجليز ،كما نظم
عرض عسكري قام حاكم البحرين بتفقده وقد نال
العرض إعجاب المشاهدين.

عملية زرع بطاريات مضادة للطائرات عند مصفاة النفط

6
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إحدى الطائرات الست من نوع سبت فاير  -صناعة بريطانية -والتي تم شرائها من قبل حكومة
البحرين بالتعاون مع األهالي وكانت تحمل اسم البحرين

لحياتهم من خطر هذه الغارات ،وسارعت بعض

كما شمل اإلعالن طالء أنوار السيارات باللون األسود،

حتى تم إبالغ الحكومة بعد ستة أشهر بأن هناك

العائالت االنتقال بالفعل ،ومن جملة االحتياطات

واحتلت مسألة التموين الغذائي أهمية كبيرة وقبل

نقص في كميات الدقيق ،وشكلت الحكومة لجنة

التي اتخذتها الحكومة التقاء خطر الغارات الجوية،

نشوب الحرب اشترت الحكومة  25ألف كيس من الرز

ألجل التطوير الزراعي لكن هذه الخطوة لم يكن

أنها أصدرت إعالنات علقت على لوحة اإلعالنات بمبنى

من الهند وحظرت تصدير كافة أنواع األغذية وفرضت

من المتوقع أن تأتي بنتائج فورية وشهد موسم

بلدية المنامة وغيرها من المحالت تقضي بتعتيم
األنوار في البيوت لي ً
ال وعدم ترك نوافذها مفتوحة،

على التجار التحفظ على المواد بالمخازن ،ولم تشعر

الشتاء نقصًا في الدهون النباتية التي كانت حكومة

البحرين بأي نقص في كميات األغذية حتى ربيع 1941

البحرين استوردتها من الهند في علب معدنية.

8
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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 ..

العدد الخامس السنة الرابعة جمادى األولى سنة  1373هـ

واحدة حكومة وشعبا )..ثم تفضل جاللته فخلع
على كل عضو من أعضاء الوفد كسوة فاخرة.
• تقدر تكاليف الزينات والسرادقات التي أقيمت
لجاللة الملك سعود بمناسبة زيارته لمنطقة
الظهران بنصف مليون ريال .
• سيزور صاحب الجاللة الملك سعود البحرين بعد
• توجه صاحب العظمة حاكم البالد المعظم
إلى الظهران لزيارة أخيه صاحب الجاللة الملك

عودته من الباكستان وذاك في أوائل بشهر فبراير
تقريبا.

خليفة المعظم ،بالرغم من األمطار الغزيرة
التي كانت تهطل بقوة في ذلك اليوم.
• يقوم اآلن عالمان أثريان باعداد العدة الجراء
تنقيبات أثرية في البحرين وقد عثرا فعال
في تحرياتهما األولى على مدينة أثرية يرجع

سعود المعظم وقد كان جاللته في استقبال

• أقامت الجاليات العربية في منطقة الظهران

عظمته في مطار الظهران .وقد حل ضيفا

عهدها إلى ما قبل التاريخ اذ انها تسبق في

حفالت تكريمية لصاحب الجاللة الملك سعود

كريما معززا محفوفا بالتجلة واإلكرام ،ومكث

القدم آكام الفينيقيين المنتشرة في سهل

بمناسبة زيارته للمنطقة وقد كانت حفلة الجالية

عظمته في الظهران ليلة واحدة .وقد كان

المراقيب (جنوبي عالي) .واحدهما هو المستر

البحرينية رائعة وموفقة .على أننا كنا نود لو أن

بمعية عظمته بعض أفراد عائلته الكريمة

(تي جي بي) .وكان قبل  3سنوات في البحرين

هذه الجاليات قد جمعت كلمتها ونبذت إقليميتها

ومستشار حكومة البحرين.

ونشرنا له في العدد السابع من السنة األولى

فاشتركت في إقامة حفلة واحدة كبيرة لجاللته،

مقاال عن (آكام القبور في البحرين).

• توجه وفد أندية البحرين الوطنية لمقابلة جاللة

وأظهرت بذلك ما كان خليقا بها من ادراك لروح

الملك سعود المعظم بمناسبة زيارته لمنطقة

الوحدة العربية .والعجيب أن أبناء كل قبيلة أو

الظهران وذلك لتهنئة جاللته بتسلمه عرش

مدينة من سكان المملكة العربية القاطنين في

المملكة السعودية .وقد قوبل الوفد بحفاوة

منطقة الخبر أقاموا حفلة مستقلة بهم.

وترحاب من لدن جاللته ،كما تناول أعضاؤه
طعام العشاء على المائدة الملكية الكريمة.
• وبعد انتهاء المأدبة ألقى أحد أعضاء الوفد

• وقد قررت الحكومة استدعاء عدد آخر من
رجال اآلثار لبدء التنقيبات على نطاق واسع.
ويقال انها قررت إنشاء متحف آلثار البحرين،
فقد استدل من األلواح المسمارية التي

• علمنا أن الحكومة قد قررت إرسال ضابطين

اكتشفت في العراق على ما كان لهذه الجزر

وثالثة من الشرطة إلى انكلترا لالطالع على شؤون

في األزمنة الموغلة في القدم من األهمية

التحري والجنايات و سيمكثون هناك عاما واحدا.

االقتصادية والحضارية.

كلمة هنأ فيها جاللته .وبعد أن انتهى من

• احتفلت أندية البحرين الوطنية بالذكرى األربعينية

إلقائها التفت صاحب الجاللة إلى السفير

• وتفكر الحكومة في المعمل على استعادة

لوفاة المغفور له جاللة الملك عبد العزيز آل

اللبناني الذي كان جالسا بجواره وقال له( :لقد

اآلثار القديمة التي تم اكتشافها من قبل

سعود ،وذلك في قاعة سينما اللؤلؤة ،وقد شرف

صدق الخطيب فيما قال فنحن والبحرين بالد

والتي تسربت إلى الخارج لضمها إلى هذا

االحتفال صاحب العظمة الشيخ سلمان بن حمد آل

المتحف.

بالتعاون مع إدارة المكتبة الوطنية بمركز عيسى الثقافي
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املغفور له �صاحب العظمه ال�شيخ �سلمان بن حمد �آل خليفة لدى ا�ستقباله
ال�ضيوف يف ق�صر الرفاع يف اخلم�سينيات

تو�سعة فر�ضة املنامة يف اخلم�سينيات

املغفور له �صاحب ال�سمو ال�شيخ عي�سى بن �سلمان �آل خليفة ورئي�س جمل�س
الوزارات بيرت لرجنتون لدى و�صوله مطار لندن عام 1964م

169

مبنى حماكم البحرين التي مت �إن�شاءه عام 1937م

�إحدى ال�سيارات التابعة لبلدية املنامة يف الع�شرينيات
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مطار البحرين يف عهد املغفور له �صاحب العظمة ال�شيخ �سلمان بن حمد
املغفور له �سمو ال�شيخ عبد اهلل بن عي�سى �آل خليفة لدى ا�ستقباله الوزير
عبد الإله ونوري ال�سيد يف اخلم�سينيات

�آل خليفة حيث كان ي�ستقبل فيه �ضيوف البالد مع ويل عهده املغفور له
�صاحب ال�سمو ال�شيخ عي�سى بن �سلمان �آل خليفة وقد �شيد مطار جديد
يف نهاية اخلم�سينيات

قلعه الديوان يف منت�صف الثالثينيات

جانب من افتتاح ق�سم م�ست�شفى الوالدة يف جممع م�ست�شفى

�أول بئر ارتوازي حفر يف البحرين يف باملنامة 1922م

عني احلنينيه يف منطقة الرفاع يف اخلم�سينيات

ال�سلمانية عام 1957م

ﻧﺘ ّﺒﻨﻰ ﻓﻜﺮﺗﻚ  ..ﻧﻮاﺻﻞ دﻋﻤﻚ ..
ﻟﻨﻔﺨﺮ ﺑﻨﺠﺎﺣﻚ ..

• ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺠﺪﻳﺪة
• ﻓﺘﺮة ﺳﺪاد ﻣﺮﻧﺔ
• ﻓﺘﺮة ﺳﻤﺎح ﻣﺮﻧﺔ
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ﻻ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻓﺤﺴﺐ ٫ﺑﻞ ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻤﺸﻮرة واﻟﺘﺪرﻳﺐ واﻻﺣﺘﻀﺎن
ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺗﻚ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺳﻴﺲ وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻧﺸﺎﻃﻚ اﻟﺘﺠﺎري أو ﺗﻮﺳﻌﺘﻪ.
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