
الطبيعية  األطعمة  أكثر  من  تعتبر  اللقاح  حبوب 
العناصر  على  تحتوي  فهي  المتكاملة  المغذية 
تحتوي  كما  البشر،  لصحة  المطلوبة  الغذائية 
األمينية  واألحماض   %40 بحوالي  البروتينات  على 
المركب  ب  فيتامين  فيها  بما  والفيتامينات  الحرة 
هي  اللقاح  حبوب  فإن  وبذلك  الفوليك،  وحمض 
من  العديد  على  يحتوي  ألنه  متكامل  غذاء 
أكثر مصدر  النحل  لقاح  العناصر، حيث تعد حبوب 
األمينية  األحماض  على  وتحتوي  حيواني،  بروتين 
ومن المهم أن ندرك بأن جرعة معلقة واحدة من 
حبوب لقاح النحل تعمل لمدة 8 ساعات في اليوم 
تحتوي  اللقاح  حبوب  كرات  وأن  واحد،  شهر  لمدة 
على أكثر من مليون زهرة لقاح، وتحتوي المعلقة 
لقاح،  زهرة  حبة  مليار   2,5 من  أكثر  على  الصغيرة 
من  الكثير  على  تحتوي  اللقاح  أو  الطلع  وحبوب 
المكونات الهامة مع اإلختالف في ِنَسب تواجدها 
وهي : السكريات ، الماء ، البروتينات ، الدهون، ونسبة 
كبيرة من الِحمض األميني المتعدد، وفيتامينات: ج 

، د ،  ب 1 ، ب 2 ، ب 3 ، ب 5 ، ب 6 ، ب 9 ، ب 12، إضافة 
واألنزيمات  الخمائر  من  عدد  على  إحتوائها  إلى 
والمغنزيوم،  الكلور،  مثل  والمعادن  كبير،  بشكل 
والكالسيوم، وعناصر وماّدة الروبين .. “رمضانيات” 

تلقي الضوء على أهم فوائد حبوب اللقاح ...

والرمد  والجدري  بالمالريا  المصابة  الحاالت  وارتفاع  األهالي  بين  الهلع  وانتشار  غزيرة  أمطار 
الحبيبي .. أحداث ضخمة شهدتها البحرين بدءا من العام 1941 وفيما تبعها من أعوام الحرب 
المنصات  وتشييد  البحرين  إلى  البريطانيين  الجنود  مجيء  أبرزها  من  كان  الثانية  العالمية 
والمعسكرات المضادة للطائرات حول مصنع التكرير كما تم تشيد الدروع االسمنتية حول 
مجيء  البحرين  أهالي  على  العصيبة  الفترة  تلك  أحداث  أبرز  من  فإن  كذلك  النفط،  خزانات 
السفينة اليونانية إلى المياه اإلقليمية البحرية بعد نفاد مؤنها وعتادها فتم تزويدها بكميات 
ورغم   .. “الفرضة”  بمنطقة  المتواجدة  األسماك  من  كبيرة  وكميات  الغذائية  المواد  من 
الظروف القاسية والصعبة التي مرت بالبحرين إال ذلك لم يمنعها من مواصلة خطاها على 
طريقة التنمية وتحسين معيشة المواطنين، ففي 1939 تم إصدار جريدة البحرين أول جريدة 
في الخليج العربي، وفي 1940 بدأ افتتاح المحطة الالسلكية لالذاة العربية في البحرين – “هنا 
البحرين”.. هي حقا أيام مجيدة وصعبة شهدها وعاشها أهالي البحرين “رمضانيات” تحكي 
المحنة وشيدوا  البحرين  أهالي  الطويلة وكيف تجاوز  وليالها  وتسرد وتوثق وتؤرخ لساعاتها 

االنجازات ببطوالت أبنائها التي صنعت التاريخ المضيء ...

تحتوي على 40%  بروتينات
حبوب اللقاح .. الغذاء المتكامل

رمضانيات تروي وتؤرخ وتوثق ”3-3”
الحرب العالمية الثانية بالبحرين .. السفينة اليونانية 
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مكونات اللقاح 

األحماض  من  عالية  نسبة  من  اللقاح  حبوب  وتتكّون 
الفيتامينات  من  كبيرة  وكمّية  والّسّكرّيات،  األمينّية، 
منه  تجعل  المهّمة  المكّونات  وهذه  والمعادن، 
األمراض  عالج  في  أساسّيًا  وعاماًل  كاماًل،  صحّيًا  غذاّء 
البروتينات  هي:  األساسّية  ومكّوناتها  المختلفة، 
واألحماض األمينّية بنسبة التقّل عن 30%، ونسبة جّيدة 
من الماء تزيد عن 10%، وسكرّيات بنسبة مماثلة لنسبة 
األحماض األمينّية، ونسبة منخفضة من الّدهون التزيد 
عن 5%، وفيتامينات: ب1،ب2،ب3،ب5،ب6،ب9،ب12،ه،د وج، 
والمعادن حيث تحتوي على خمسة وعشرين عنصرًا 
من أهّمها الكلور، والمغنيسيوم، والكالسيوم، نسبة 

من اإلنزيمات والخمائر. 

فوائد ال حصر لها 

اللقاح فوائد كثيرة من بينها: تقّوي وظيفة  ولحبوب 
مناعة  تقّوي  البروستات.  أمراض  وتعالج  الكبد، 
كاإلنفلونزا  بااللتهابات  إصابته  من  وتخّفف  الجسم، 
وغيرها. تعالج حرقة المعدة وحموضتها عند تناولها 
الّتساقط.  من  وتحميه  الّشعر  وتقّوي  العسل،  مع 
تصّلب  من  تحمي  الّسرطانّية.  الخاليا  نمّو  تعّطل 
الّشرايين وأمراض القلب، وتمنع ظهور عالمات تقّدم 
وتعالج  وتفّتحها،  البشرة  تنّعم  كالّتجاعيد.  الّسّن 
أّنها تدخل في صناعة مستحضرات  مشاكلها، كما 
الّنفسّي  واإلجهاد  اإلرهاق  على  وتقضي  الّتجميل، 

والجسدّي، وتعالج االكتئاب.

في الطب القديم 

وذكر أطباء العرب القدماء مزايا حبوب اللقاح فقالوا 
الدم،  ثائرة  ويسكن  ويجففها،  المعدة  يقوي  انه 
ضيق  من  وينفع  االحشاء  ويقوي  المحرورين،  وينفع 
قوى  بالعسل  أخذ  وإذا  البلغمي،  والسعال  النفس، 
وضع  واذا  خاصة،  الجنسي  والعمل  عامة  الجسم 
احتملت  واذا  العقم،  ازال  الرحم  في  المزيج  هذا 
ابن  ويقول  الحمل،  على  أعان  الجماع  قبل  به  المرأة 
البيطار “دقيق حبوب اللقاح ينفع من الباه ويزيد في 
ينفعان  والجمار  “اللقاح  الرازي  ويقول  المباضعة”، 
تولده  ما  ويدفع  الدم،  ثائرة  ويسكنان  المحرورين 
االنطاكي  النفع”، ويقول داود  المعدة من  هذه في 
عن حبوب اللقاح أنه “ينفع اذا صفي وخال عن المرارة 

زيادة الوزن 

حيث  الوزن،  زيادة  في  كبير  دور  لها  اللقاح  وحبوب 
إّنها تعالج مرض األنيميا أو ما يعرف بفقر الّدم الحاّد، 
الذي يعمل على خسارة الجسم للعديد من العناصر 
الّنحافة والهزال، وتناول  الغذائّية المهّمة ويؤدي إلى 
عدد  ويزيد  المشكلة،  هذه  يعالج  الّطلع  حبوب 
الخاليا  عن  الجسم  ويعّوض  الحمراء،  الّدم  كريات 
الوزن، كما  الّدم مّما يحّسن  التي فقدها، ويزيد قّوة 
تفيد حبوب اللقاح في أنها تقّوي بنية الجسم وتعالج 
والحيوّية  بالّطاقة  إمداده  خالل  من  ووهنه،  ضعفه 

اّلالزمة، ومنحه الّنشاط، وتخليصه من الكسل.

فاتحة للشهية 

المواد فعالّيًة في فتح  اللقاح من أكثر  وتعتبر حبوب 
في  يصابون  الذي  المراهقين  لدى  وخاّصًة  الّشهّية، 
للّطعام  الّشهّية  بفقدان  العمرّية  المرحلة  هذه 
يؤّدي  مّما  الفتيات،  خاّص  وبشكل  تقريبًا،  تاّم  بشكل 
فتعمل  مقبولة،  وغير  شديدة  بنحافة  إصابتهّن  إلى 
اللقاح  الّشهّية، كما أن حبوب  اللقاح على فتح  حبوب 
التي  والمزمنة  العادّية  اإلسهال  مشاكل  تعالج 
الّطلع  حبوب  فتعمل  ملحوظ،  بشكل  الوزن  تخّفف 
سواًء  مشاكلها  وحّل  األمعاء،  عمل  تنظيم  على 
فتساعد  اإلمساك،  أو  اإلسهال  من  تعاني  كانت 
والمفيدة  والّضرورّية  المهّمة  المواد  امتصاص  على 

للجسم، فتحمي الجسم من الّنحافة الّزائدة.

اللقاح واألخصاب

 وأثبتت األبحاث التي اجريت على حبوب اللقاح أنه في 
مقدمه المقويات للجسم لكثرة المواد الدهنية فيه 
الذي  االيسترون  هورمون  على  احتوائه  إلى  باالضافة 
على  ويساعد  الطمث،  دورة  وينظم  المبيض  ينشط 
تكوين البويضة، وقد فصلت مادة الروتين التي يتكون 
جسم  في  الدموية  الشعيرات  يقوي  عقار  منها 
النزف  يمنع  وبذلك  االنفجار،  من  ويحفظها  االنسان 
الداخلي الذي يصيب المصابين بضغط الدم المرتفع 
والسكري وداء الحفر. يقول قبالن مكزول ان ملعقة 
صغيرة من حبوب اللقاح تؤخذ صباحًا على الريق مع 
المتوترة،  قليل من العسل تفيد في تهدئة األعصاب 
يستعمل  والذي  اللقاح  ماء  اللقاح  من  ويستخرج 

لتعقيم الماء ومعطيًا طعمًا طيبًا له.

والنزيف  واالسهال  والحميات،  العطش  التهاب  من 
ونفث الدم”، ويقال ان الطلع مقوي للجسم وينشط 
تكوين  على  ويساعد  الطمث  وينظم  المبيض 
البويضة في األنثى، وتحتوى حبوب اللقاح على حوالي 
 %54 البروتين،  من   %22 وحوالي  القصب  سكر  من   %17
كالسيوم وفيتامينات ح ، ب ومعادن مثل الفوسفور 

والحديد.

اللقاح والسرطان

المعدنية،  العناصر  اللقاح تحتوى عالوة على  وحبوب 
أن  وجد  وقد  أخرى،  ومواد  والفيتامينات  الهرمونات 
هذه المواد تعطل نمو الخاليا السرطانية في اإلنسان 
والحيوان، وقد ثبت أن هذه المادة هى أحد األحماض 
الدهنية غير المشبعة، وعلى ذلك فإن استخدام غذاء 
اللقاح والغذاء  مكون من خليط من العسل وحبوب 
الملكي، يكون له تأثير إيجابي في وقاية اإلنسان من 
تناول  أن  التجارب  واثبتت  الخبيثة،  السرطانية  األورام 
اللقاح، والتي يمكن شراؤها  ملعقة شاي من حبوب 
وفي  السرطان،  بمرض  اإلصابة  تمنع  الصيدليات  من 
اللقاح  اليابان فقد تم حديثًا استخدام خليط حبوب 
الخبيثة،  األورام  نمو  ضد  كمادة  الملكى  الغذاء  مع 
ويعزى ذلك إلى دور غذاء الملكات في كونه يحطم 
التأثير  هذا  ولكن  الورم،  خاليا  في  النووية  األحماض 

يتم ببطء شديد.

عالج الحساسية 

اللقاح من وجود الهستامين، وتخفيف  وتقلل حبوب 
الكثير من أعراض الحساسية، وتذكر الدراسات أن %94 
من المرضى الذين كانوا يعانوا من أمراض الحساسية 
وعند تناول حبوب لقاح النحل عن طريق الفم تخلصوا 
من الربو والحساسية ومشاكل الجيوب األنفية، ومن 
عالج  في  جدًا  فعالة  النحل  لقاح  حبوب  أن  المؤكد 

مجموعة واسعة من أمراض الجهاز التنفسي. 

الجهاز الهضمي 

والمعادن  والبروتينات  الفيتامينات  إلى  وباإلضافة 
اإلنزيمات  على  تحتوي  اللقاح  حبوب  فإن  الصحية، 
التي يمكن أن تساعد في الهضم، وتساعد اإلنزيمات 
الغذائية  العناصر  جميع  علي  الحصول  في  الجسم 

التي تحتاج إليها من الطعام الذي تتناولها. 

من أكثر المغذيات فائدة
حبوب اللقاح .. الغذاء المعجزة

تعد حبوب اللقاح من أكثر المغذيات فائدة، اذ تحتوي على جميع الفيتامينات والعناصر 
يحتوي  كما  البروتين،  من  تركيبة  من   %40 على  تحتوي  فهي  لالنسان،  الالزمة  الغذائية 
على األحماض األمينية الحرة، والفيتامينات ب، وحمض الفوليك، لذا فهي تفيد في عالج 
اللقاح  التغذية الستخدام حبوب  األطباء ومتخصصو  يتجه  األمراض، ومن هنا  كثير من 
بكثرة في السنوات األخيرة، وذلك بعد اكتشاف الفوائد الصحية الجمة لها للجسم، وقد 
الفائدة الصحية والعالجية لها، لذا وجب على  الكثيرون الستخدامها دون معرفة  يلجأ 

“رمضانيات”  أن تكشف أهم الفوائد الصحية لحبوب اللقاح في السطور التالية...
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السفينة اليونانية 

اإلقليمية  المياه  إلى  وصل   1944 عام  في  ويذكر 
ماء  ماعدا  طعامهم  ونفذ  يونانية  سفينة  البحرية 
الغذائية  المواد  تزويدهم بكميات من  الشرب، فتم 
بمنطقة  المتواجدة  األسماك  من  كبيرة  وكميات 
غير  األسماك  من  األنواع  هذه  وكانت  “الفرضة” 
وأغلى  أجود  من  ولكن  البحرين  في  بها  مرغوبة 
الغذائية  المواد  وكانت  بلدهم،  في  األسماك 
واالستهالكية تأتي من بريطانيا حيث يمنع االستيراد 
المواد  هذه  معظم  وكانت  آخر  مكان  أي  من 
والجبن  والزبدة  البسكويت  مثل  علب  في  تأتي 
وبعض  والفواكه  الخضروات  أما  والشوكوالتة، 
المنتوجات الزراعية فكانت متوفرة في البحرين، أما 
المجاورة،  البلدان  بعض  من  تأتي  واللحوم  الفواكه 
الردئ  العيش  أنواع  وبعض  والجريش  السمك  وكان 
المستشار  قام  حيث  البحرين،  في  متوفر  جدًا 
أما  الحرب،  اندالع  قبل  المواد  هذه  بعرض  بلجريف 
وأسعارها  كبيرة  بكميات  متوفرة  فكانت  األسماك 
الروبيان حيث كان يتواجد  زهيدة، وهذا ينطبق على 
بعض  أن  حتى  بكثرة  البحرية  اإلقليمية  المياه  في 
أو  روبية  به  يقدر  الواحد  الطن  تشتري  كانت  العوائل 
روبيتين ويتجفف في حوش البيت أو على قرب البحر 
ويخزن ويتم طبخه بأكالت شعبية خاصة المموش 

وهي األكلة المعروفة لدى األهالي حتى اليوم.

قهوة نامليت 

وحياة  واألكالت  الوجبات  أنواع  أشهر  عن  وبالحديث 
الفترة، فإن األكالت  اليومية في تلك  البحرين  أهالي 
مع  والخبز  والنخي  الباجالء  كانت  شيوعًا  األكثر 
يتقبلون  أو  يكثرون  ال  األهالي  معظم  وكان  البصل، 
“البخصم” مع  الخبز المحمص  الليل حيث كان  أكل 
وكذلك  للعشاء،  الرئيسية  الوجبة  والحليب  الشاي 
أكل الحلوى البحرينية مع الخبز والتمر، والبعض اآلخر 
أو  مجفف  روبيان  من  تتكون  العشاء  وجبة  فكانت 
سمك “حراسين” مجفف مع الرز أو الجريش، وتشم 
رائحة األكل من كل جهة وصوب كذالك روائح البحر، 
البيت  ربت  طبيخ  روائح  استنشاق  عبر  يتم  ذلك  وكل 
والتي تمارس عملية تجهيز األكل كل يوم من خالل 
قهوة  هناك  فكانت  الترفيه  أماكن  عن  أما  التنور. 
معرفي وكان البعض يطلق عليه قهوة نامليت حيث 
محليًا  المصنوع  نامليت  المفضل  المشروب  يقدم 
بالمنامة،  السوق  وسط  يقع  وكان  مختلفة،  بألوان 
وكذلك السينما الوحيدة والتي كانت تسمى سينما 
الوطني مقابل قهوة أكبر شاه والقريب من مقبرة 
الحياة  أوضاع  تحسنت  الوقت  مرور  ومع  المنامة، 
أنحاء  جميع  في  متوفرًا  الغذاء  وأصبح  تدريجيا 
الغذائية  المواد  من  كبيرة  كميات  وتوفرت  البحرين، 
حينها  متوفرة  كانت  التي  الجاهزة  األطعمة  ومن 
مثل األغذية المعلبة كالدجاج الكامل الجاهز لألكل 
المعلب  واللحم  للطهي  الجاهز  البيض  وبودرة 
البحرية  والمعلبات  البسكويت  أنواع  بعض  وكذلك 
مثل سمك السردين والتونة والقباقب  وبعض السلع 

األخرى مثل قطع غيار السيارات والملبوسات.

“رمضانيات” تروي قصة أغنياء الحرب “3-3” 
الحرب العالمية الثانية بالبحرين.. المموش والنامليت

نقل وتخزين المواد الغذائية 

بالبحرين  الثانية  العالمية  للحرب  الصعبة  األيام 
بكل  يظهرون  الذين  أولئك  عن  الغطاء  كشفت 
بالعالم  مكان  بكل  الشدة  أوقات  في  المجتمعات 
الجهود  ورغم  الحرب”،  “أغنياء  بـ  يعرف  فيما 
ورغم  األسواق  على  للسيطرة  الكبيرة  الحكومية 
البعض،  بعضهم  مع  وتعاضدهم  األهالي  تعاون 
السطح  إلى  ظهروا  التجار  من  قليلة  قلة  أن  إال 
لتحقيق مكاسب، فامتنع  األزمة  محاولين استغالل 
وباتوا  للمواطنين  التموينية  المواد  بيع  عن  بعضهم 
يصدرون كميات كبيرة إلى الدول المجاورة للحصول 
صعوبة  زيادة  في  ذلك  وتسبب  أكبر  مكاسب  على 
فتحوا  وبعضهم  األهالي،  على  المعيشية  الظروف 
أبواب السوق السوداء، وكذلك كان هناك من البعض 
والعوائل  األشخاص  بتسليف  يقوم  كان  ممن  اآلخر 
ليتمكنوا من العيش، وعندما ال يدفع الدين يتصرف 
البحرين  حكومة  فقامت  البيت.  أو  بالقسيمة  التاجر 
بإصدار بطاقة تموين لتوزيع المواد الغذائية الرئيسية 
مثل األرز والسكر والدهن والشعير والشاي والقهوة 
عبر  عائلة  كل  مستحقات  توزيع  يتم  وكان  وغيرها، 
الغني  فأصبح  األسرة  رب  يستلمها  البطاقة  تلك 
المواد  تلك  من  حصتهما  في  متساويين  والفقير 
بحسب أفراد كل أسرة، واستمر العمل بتلك البطاقة 
للنقص  البالد  تعرض  بسبب  سنين  بضع  الحرب  بعد 
شديد في وارداتها من المواد الغذائية وتأثر مخزونها 
والطحين  والحبوب  األرز  من  الحرب  ظروف  بسبب 
الهند  حكومة  من  تصديرها  إيقاف  جراء  والشعير 
والذي أحدث هزة كبيرة وقلق قي األسواق بالبحرين 

وسميت تلك السنوات بسنوات الجريش...

األطعمة المعلبة، مسحوق بودرة البيض ودجاج مطبوخ بالكامل  مظاهر الفقر  
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 مواصلة التنمية 

ورغم الظروف القاسية والصعبة التي مرت بالبحرين 
إال ذلك لم يمنعها من مواصلة خطاها على طريقة 
عام  ففي  المواطنين،  معيشة  وتحسين  التنمية 
1939 تم إصدار جريدة البحرين أول جريدة في الخليج 
التاريخية للمغفور  الزيارة  البالد  العربي، كما شهدت 
البحرين،  إلى  سعود  آل  العزيز  عبد  الملك  جاللة  له 
وفي عام 1940 بدأ افتتاح المحطة الالسلكية لالذاعة 
الخليج  إذاعة  البحرين  –“هنا  البحرين  في  العربية 
االنجليز  حاجة  اإلذاعة  من  الهدف  وكان  العربي” 
للدعاية عن الحرب وكانت تذاع على الهواء مباشرة، 
ثم افتتح قسم النساء بمشتشفى السلمانية تحت 
بن  حمد  الشيخ  العظمة  صاحب  له  المغفور  رعاية 
الجسر  العمل إلنشاء  آل خليفة. كما تواصل  سلمان 
المتحرك الذي يربط بين المنامة والمحرق. وفي عام 
له  المغفور  بوفاة  شديدا  حزنا  البحرين  حزنت   1942
خليفة  آل  عيسى  بن  حمد  الشيخ  العظمة  صاحب 
العظمة  صاحب  له  المغفور  وقام  البحرين،  حاكم 
كبيرة  بخطوات  خليفة  آل  حمد  بن  سلمان  الشيخ 
عندما  وذلك  البالد  في  الحكم  توليه  مع  وهامة 
اتخاذ  تم  كما  الرز.  من  كبيرة  كميات  باستيراد  أمر 
عدة خطوط من بينها الرقابة على كل ما يقرأ وكل 
اللغات  بكل  البحرين  وإلى  من  بريد  من  يتداول  ما 
االستعالمات  دائرة  قامت  ذلك  وبعد  وترجمتها. 
جريدة  عبر  دعائية  ملصقات  نشر  في  البريطانية 
طلبة  على  مختلفة  ملصقات  وتوزيع  البحرين. 
المدارس وموظفى الحكومة وفي الشوارع في كل 
بعض  على  ملصقات  ووضع  والمحرق  المنامة  من 
الملك  صورة   واهداء  الجمار،   مبن  خاصة  المباني 
دائرة  قبل  من  الرياضية  األندية  إلى  السادس  جورج 
 1943 عام  وفي  الخليج.  في  البريطانية  العالقات 

تهدف  متعددة  أنشطة  البريطانية  الجاليات  نضمت 
إلى جمع المساعدات الخيرية لصالح ضحايا الحرب.

بالقرب  الواقعة  حيث جرى سباق للخيل على األرض 
يانصيب  على  واشتمل  المحرق  بجزيرة  قاللي  من 
السباق  ذلك  وكان  الحرب،  لصندوق  ايراداتة  حصص 
وقد  البحرين.  في  يجري  الذي  نوعه  من  األول  هو 
الشيخ  العظمة  صاحب  له  المغفور  السباق  حضر 
سلمان بن حمد آل  خليفة حاكم البحرين والمغفور 
له سموالشيخ محمد بن عيسى آل خليفة وعدد من 
والجاليات  والمواطنين  والوجهاء  الحاكمة  االسرة  
قام  السباق  نهاية  وفي  البحرين.  في  األجنبية 
عظمتة بتوزيع الجوائز على الفائزين. كما جرى مباراة 
بالمحرق  الرياضي  البحرين  نادي  ساحة  في  مالكمة 
في  البريطاني  المعتمد  سعادة  رعاية  تحت  وذلك 

البحرين  في عام 1944.

أمطار غزيرة 

شهدت  الذي   1941 عام  في  الضخمة  األحداث  بدأت 
معه البالد سقوط أمطار غزيرة تسببت في فيضانات 
األهالي  بين  الهلع  وانتشار  المنامة  وسط  في 
واستمرت تلك الفيضانات لعدة أسابيع ونتج عن ذلك 
تضرر العديد من الممتلكات العامة والخاصة، خاصة 
البيوت المتواجدة في ضواحي مدينة المنامة حيث 
الحاالت  عدد  إرتفاع  في  تسبب  كما  المياه  غمرتها 
المصابين  عدد  ازداد  كما   المالريا،  بمرض  المصابة 
بمرض الكاف المنتشر بين األطفال، إضافة إلى مرض 
الجدري ومرض الرمد الحبيبي من بين جملة األمراض 
التي كانت سائدة آنذاك وشهد ظهور مرض الجدري 
حمى  انتشرت  كما  بالمحرق،  الحالة  منطقة  في 
التيفود في كل من المنامة والمحرق ما بين 1943-

بالجنود االنجليز  1944، وفي عام 1942 جاءت بريطانيا 
سريرًا   25 تخصيص  وتم  البحرين،  إلى  والهنود 
حالة،   120 إدخال  وتم  النعيم  مستشفى  في  إضافيًا 
الصفراء  الحراري  االجهاد  من  تعاني  منها  الغالبية 
لمكافحة  العمال  من   200 تعيين  تم  كما  والمالريا 
شيد  ذلك  من  وبالرغم  البالد،  أنحاء  كل  في  المالريا 
الجيش البريطاني المنصات والمعسكرات لمضادات 
الدروع  تشيد  تم  كما  التكرير  مصنع  حول  الطائرات 
المناطق  أسوأ  في  النفط  خزانات  حول  االسمنتية 
من  العديد  إصابة  إلى  أدى  مما  بالمالريا  المصابه 

الجنود بالمالريا الدماغية. 

احدى ملصقات الحرب  

المغفور له صاحب العظمة الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة لدى وصوله الى موقع سباق الخيل  بمعية  سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة  رحمه اهلل 
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“زوال الحرب”

وربما لم يشعر أهالي البحرين بالفرحة مثلما عمت 

واحتفاء  بنهاية  إعالنا  الجميع  وجوه  على  البهجة 

القصر  الكبير في  الحفل  أقيم  الحرب، فقد  بانتهاء 

العسكريين  من  معظمهم  ضيفًا   400 وحضره 

وفي  العرضة  وشاهدوا  األمريكان  بعض  وبينهم 

لحن  للشرطة  الموسيقية  الفرقة  عزفت  الختام 

مستوى  على  أما  البحرين،  في  الحرب  أليام  وداع 

زار البحرين في ذلك الوقت أو خالل ظروف  الزيارات، 

والذين  األجانب  اللؤلؤ  تجار  خصوصًا  هذه  الحرب 

اعتادوا القيام بزيارات متكررة للبحرين وشراء اللؤلؤ، 

فقام المرحوم عبد العزيز القصيبي واخوانه بشراء 

األنواع  البحرين والذي يعتبر من  كل المحصول في 

وأمنية  دفاعية  إجراءات  عدة  اتخذت  كما  الممتازة، 

طوارئ  أية  لمجابهة  البحرين  حكومة  شرطة  من 

الحكومة،  مشروعات  أهم  استمرارية  على  تؤثر  قد 

منها تكملة جسر الشيخ حمد، ومستشفى النعيم، 

وألول  المدارس،  وبعض  الصناعة  مدرسة  وتوسعة 

البريطانية  القوات  تواجدت  البحرين  تاريخ  في  مرة 

ألصدقائها  البحرين  حكومة  وقدمتها  والهندية، 

ميزان  رفع  في  تواجدها  وساعد  أرضها  على 

عملية  بجانب  المحلي  السوق  من  المشتريات 

التوظيف التي كانت تجري للعمال أو المهن األخرى 

في  كثيرًا  ساعد  الذي  األمر  المعسكرات  لمختلف 

تخفيف عدد العاطلين في البالد.

استعراض الشرطة في قصر الشيخ حمد في القضيبية   مظاهر الفرحة  
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مجلس عبدالعزيز بوزبون
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مجلس عثمان جناحي



 األثنين  15  رمضان  1437  هجرية  •  20  يونيو  2016  ميالدية  •  السنة الثامنة  •  العدد   10220

مجلس عبداهلل ناس
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وعناوينها  مقاالتها  كنوز  عن  تكشف   .. والثمينة  النفيسة  والآللئ  بالدرر  عامرة  البحرينية  الصحافة  ذكريات 
هائلة  وتجارب  وعبر  دروس  من  طرحته  وما  بحكمتها  الحالية  األجيال  تسترشد  حتى  “رمضانيات”  وقصصها 
ونادرة... مقاالت وقصص – لم يعاد نشرها من قبل - قد تراها بسيطة وموجزة للوهلة األولى، ولكنها كانت مثار 
جدل ونقاشات طويلة بين األهالي وداخل كافة أرجاء بيوتهم ومنازلهم .. ذكريات جميلة عايشها الكثيرون من 

أبناء تلك الفترات الجميلة الماضية ويشعرون بصدمة قراءتها اآلن، وكأنهم يقرؤونها للمرة األولى ..

من أرشيف الصحف البحرينية

بالتعاون مع إدارة المكتبة الوطنية بمركز عيسى الثقافي

ذلك  وكان  البحرين(  )صوت  محرري  أحد  أن  اذكر   
المجلة  اعداد  في  مرة  كتب  تقريبًا  سنتين  قبل 
العمل  عن  توقفت  التي  االذاعة  فتح  اعادة  يقترح 
بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وقد بنى اقتراحه 
مقياسًا  تعتبر  حيوية  أهمية  من  لالذاعة  ما  على 
للتقدم ومماشاه لركب الحضارة وأذكر أيضًا أنني 
علقت على ذلك االقتراح تحت اسم مستعار أؤيده 
وأرفع صوتي بالعمل على تنفيذه حااًل وكان ذلك 
به االقتراح ومضت  الذي صدر  تال للعدد  في عدد 

أشهر على ذلك التاريخ.. 

وحاولت   .. المجلة  نفس  من  أخرى  أعداد  وصدرت 
جاهدًا أن ألمح ولو قدرًا ضئياًل من األمل تجاه هذا 
من  معقول–  غير  –ولو  تعلياًل  أجد  أن  أو  األقتراح 

المسئولين تجاه هذا األمر الحيوي.

على  الزمن،  من  الفترة  هذه  مضي  بعد  واآلن 
من  ألقترح  ثانية  القلم  أمسك  السابق  االقتراح 
المسئولية  تكون  –وقد  المسئولين  على  جديد 
فتح  اعادة  اقترح  المعارف–  وزارة  على  واقعة  هنا 
هذه المحطة لتكون لنا مصدرًا جديدًا من مصادر 
التعليم والتثقيف واناره الرأي العام بما يجري في 
ال  بريئة  تسلية  أداه  كونها  ذلك  إلى  مضافًا  البلد 
اإلذاعة  أصبحت  وقد  وخصوصًا  عواقبها  تخطر 
دولة  عنه  تستغني  ال  أساسيًا  ركنًا  العالم  في 
على  أصبح  فقد  كذلك  األمر  دام  وما  متحضرة، 

 العدد السادس 15 تشرين أول سنة 1952 
الموافق 25 محرم سنة 1372

وأن  الموضوع  هذا  في  جديًا  يفكروا  أن  المسؤولين 
الكثيرين  تراود  التي  الفكرة  هذه  تنفيذ  في  يشرعوا  

من أبناء هذا البلد. 

فانه  العمل  هذا  عن  التنحي  المسؤلون  أراد  اذا  أما 
لتنفيذه  إيجاد طريقة اخرى  يبقى علينا أن نفكر في 
اإلاذاعة–  –أي  جعلها  في  تنحصر  الطريقة  وهذه 
على  ومريدوه  البلد  كبار  فيها  يساهم  أهلية  شركة 
على  المناسبة  الضرائب  بتجبية  نفقاتها  تغطي  ان 
البحرين باإلضافة إلى ما  صاحب كل جهاز راديو في 
ودور  والمتاجر  للشركات  اإلعالن  طريق  عن  ستربحه 

العرض واألندية وما إلى ذلك. 

يجعلها  أهلية  شركة  االذاعة  جعل  في  أن  وأعتقد 
ستكون  ألنها  حكومية  أداة  كونها  من  أهمية  أكثر 
خاضعة لكل ما يوجه إليها من نقد من قبل الجمهور 
يجعلها  ان  جهده  سيحاول  ناحيته  من  والجمهور   ..
يتولى  الذي  هو  ألنه  ممتازة  إذاعة  تكون  ألن  اهاًل 
مباشر.  غير  طريق  عن  ذلك  كان  وأن  عليها  الصرف 
المحكمة  تسمح  هل  أخيرة:  كلمة  هناك  وبقيت 
الجواب  كان  وإذا  المشروع؟  بهذا  بالقيام  لألهلين 
المشروع  بهذا  ويقوم  يغامر  من  هناك  فهل  إيجابًا 

من التجار وأصحاب رؤوس األموال عندنا؟ 

وأخيرًا هل لنا أن نأمل بتلقي إجابة المسئولين وتعليق 
غير المسئولين على هذا األمر الحيوي البالغ األهمية؟ 
من  الموضوع  يمس  اقتراح  أو  تعليق  بكل  نرحب  اننا 

قريب أو بعيد من قبل القراء أو المسؤولين.

حديث المحرر ..بصــــــــــراحة: الجهاز المعطل
مظاهر الوطنية

بأيام  الثانية  اليزابيث  الملكة  تتويج  موعد  قبل 
والميادين  العامة  الشوارع  إلى  تخرج  لندن  أخذت 
يوم  في  فيها  تقف  اماكن  لها  لتحجز  الهامة 

التتويج..! 

وقد نشرت الصحف صورة عجوز في السبعين من 
الشارع  رصيف  على  كاملين  يومين  بقيت  عمرها 
برؤية  عيناها  ستكتحل  الذي  اليوم  ذلك   .. تنتظر 

الملكة وهي متوجة.. 

وكانت هذه العجوز قد تحصنت ضد البرد والمطر 
والجوع والعطش. ولو عرفنا أن جو لندن متغير ال 
انذار  غير  من  ينهمر  المطر  وان  حال،  على  يستقر 
ولفهمنا   .. العجوز  هذه  عانت  ما  بعض  ..الدركنا 

مدى تقديسها لملكتها ومحبتها لوطنها..

ازدهار  من  اليه  وصل  ما  إلى  وصل  قد  الغرب  ان 
يضع  الذي  الغيور؛  الوطني  الشعب  أكتاف  على 
الشخصية،  مصلحته  قبل  ووطنه  أمته  مصلحة 

وقبل أهوائه الذاتية. 

فلم ال نحذو نحن  حذو ذلك الشعب ولم ال نضع 
مصالح أوطاننا قبل مصالحنا الشخصية واهوائنا 
والمطر  والجوع  البرد  نتحدى  ال  ولم  الذاتية؟ 
أو  الملوك  من  ملك  على  نلقيها  نظرة  سبيل  في 

عظيم من العظماء! 

لماذا نخفي وطنيتنا في الصدور؟ ينبغي أن نعلن 
عنها في كل مناسبة وفي كل حادثة، فالشعب 
الذي يعرف عنه انه وطني غيور لهو الشعب الذي 

ال يحول دونه ودون المجد والحرية حائل ما.

الجمعة 5  يونيو سنة 1953 الموافق 23 رمضان 
1372 السنة االولى   العدد 26
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م�ست�سفى الإر�سالية الأمريكية “ماي�سون” عام 1902م

ق�سر الق�سيبية يف عام 1965م

 املغفور له �ساحب العظمة ال�سيخ �سلمان بن حمد اآل خليفة يتفقد حر�س

 ال�سرف يرافقه �سعادة ال�سيخ خليفة بن حممد بن عي�سى اآل خليفة

رئي�س ال�سرطة يف اخلم�سينيات

 املغفور لهما �ساحب العظمة ال�سيخ �سلمان بن حمد اآل خليفة و�سمو 

ال�سيخ حممد بن عي�سى اآل خليفة رحمهما اهلل يف اخلم�سينيات
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قلعة جزيرة حوار يف الأربعينيات

م�ست�سفى ال�سلمانية باملنامة يف اخلم�سينيات

 املغفور لهما �ساحب ال�سمو ال�سيخ عي�سى بن �سلمان اآل خليفة و�ساحب

 ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان اآل خليفة يف حفل افتتاح تو�سيل

الكهرباء اإىل قرية دار كليب

م�سجد اخلمي�س يف الع�سرينيات



مبارك عليكم الشهر!
تقدم شركة الزياني للسيارات اقوى العروض بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك

استمتع بأفضل ا�سعار وال تدع الفرصة تفوتك بالفوز بسيارة جديدة هذا الشهر! 
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