
تتواجد بوفرة بمنطقة الخليج 
شجرة القرم .. منافع الحطب

النباتات  أنواع  من  نوع  المانجروف،  أو  القرم 
ويوجد  المالح،  الماء  على  تعيش  التي  الشاطئية 
منه عدة أنواع ويكثر على شواطئ جنوب شرقي 
التي  الخليج  منطقة  في  بوفرة  يوجد  كما  آسيا، 
غابات  بوجود  تتميز  ممتدة  بسواحل  اهلل  حباها 
كثيفة من أشجار القرم التي كان التجار منذ القدم 
يتاجرون بأخشابها وبذورها في رحالتهم البحرية 
مع دول العالم كافة، وكلمة القرم ال تعني بحد 
عامة  تسمية  هي  بل  معين،  لنبات  مسمى  ذاتها 
في  تعيش  التي  المزهرة  النباتات  من  لمجموعة 
ذات  الساحلية  البيئات  في  والجزر  المد  مناطق 
من  وتعتبر  االستوائي،  شبه  أو  االستوائي  المناخ 
بمقاومتها  تتميز  التي  الصلبة  الخشبية  األنواع 
العالية للتحلل والتعفن، كما تعتبر بعض أنواعها 
البيئة  ليتحمل  نفسه  طور  حيث  للملوحة  مقاومًا 
األمالح  تمتص  خاصة  ملحية  غدد  بوجود  المالحة 
الحقًا،  تتساقط  التي  القرم  أوراق  في  وتخزنها 

والبرية  البحرية  للبيئة  مفيدًا  القرم  شجر  ويعتبر 
مأوى  ويشكل  التربة  تثبيت  في  يساعد  حيث 
إلى  إضافة  البحرية  والكائنات  لألسماك  طبيعيًا 
للرياح..  ومصدات  الطيور  لتعشيش  مأوى  كونها 

“رمضانيات” تروي فوائد نبات وشجرة القرم ...

ملتقى أهالي فريج الفاضل

ذكريات من أيام زمان

ذكريات تراها العين فتدمع حنينًا للماضي الجميل 
صور من تاريخ المنامة .. تاريخ وحضارة
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ذكرت المنامة منذ عهد بعيد في المؤرخات اإلسالمية، جاءها البرتغاليون في عام 1521، وأصبحت 
ميناء حرًا عام 1958، وعاصمة البحرين في عام 1971 عندما استقلت من المملكة المتحدة، وتعتبر 
المنامة القاعدة االقتصادية في البحرين لوجود المنطقة الدبلوماسية فيها، باإلضافة إلى الشركات 
والمجمعات التجارية، وتقع المنامة في محافظة العاصمة على الساحل الشمالي للبحرين، غرب 
واألعمال  الشركات  وأهم  الدبلوماسية  المنطقة  فيها  وتقع  جسور،  بثالثة  تربطها  التي  المحرق، 
وبعض المصانع، كما يوجد بها ميناء سلمان، وفي المنامة معالم قديمة تشكل حضارة عريقة 
وأهمها  القديمة  الشعبية  األسواق  وأبرزها  المعالم  هذه  ومن  واالزدهار  العمران  حيث  من  جدًا 
سوق األربعاء الزاخر بالمنتجات المحلية والصناعات الشعبية وسوق الحدادين وسوق التبغ والتنباك 
الطواويش  وسوق  النحاس،  ويبّيض  يصّفر  حيث  الصفافير  وسوق  الخليج  أسواق  أقدم  من  وهو 
القيصرية حيث صناعة  أو  العباءة  الخليج. سوق  اللؤلؤ في  بيع  المحّرق وهي من أهم أسواق  في 
وبيع العباءات النسائية الفاخرة، وكذلك هناك بيت القرآن أو “متحف الحياة” الذي يضم أندر النسخ 
القرآنية في العالم وفي مسجد تعلو قّبة بّلورية من الزجاج الخالص الملون والتي تعتبر أكبر قبة 
في  أقيم  المساجد  أقدم  من  وهو  الخميس  مسجد  ومنارتا  الشرق،  في  الطراز  هذا  من  مسجد 
إلى  الشهيرة وهي قلعة إسالمية قديمة تعود  البحرين  العزيز، وقلعة  الخليفة عمر بن عبد  زمن 
القرن السادس عشر الميالدي، وقلعة عراد بين المحّرق وشبه جزيرة المحّرق .. “رمضانيات” تروي تاريخ 

المنامة وتسرد سطورا من كتاب صورا من تاريخها العريق ...
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يوجد منها 80 نوعًا مختلفًا 
شجرة القرم .. المانجروف

تعتبر غابات القرم جزءًا ال يتجزأ من النظم 
موائل  تمثل  وهي  الساحلية،  اإليكولوجية 
من  أنواع  عدة  لتكاثر  وآمنة  غنية  طبيعية 
والسالحف  البحرية  والثعابين  األسماك 
والسنوبر  الروبيان  مثل  التجارية  واألسماك 
موطنًا  القرم  أشجار  تعد  إذ  الناخر،  وسمك 
طبيعيًا لحوالي 75% من جميع أنواع األسماك 
العالم،  في  الصغيرة  التجارية  االستوائية 
كما أن الطيور البحرية تتخذ من غابات القرم 
البيض،  ووضع  للتعشيش  مناسبًا  مالذًا 
تقع  التي  المناطق  في  القرم  غابات  وتنمو 
إسهامًا  وتسهم  والجزر،  المد  خطي  بين 
البيئة، حيث تحمي  الحفاظ على  كبيرًا في 
الناجمة  التعرية  عمليات  من  السواحل 
أنها  كما  البحرية،  والتيارات  األمواج  عن 
االنبعاثات  من  الحد  في  فعااًل  دورًا  تلعب 
تغير  آثار  الكربونية، مما يسهم في خفض 
المناخ.. “رمضانيات” تسرد سطورًا من فوائد 

وعجائب شجرة القرم... 

ما هو القرم؟ 

ورد في لسان العرب تعريف لشجرة القرم جاء فيه: 
الَقْرُم: ضرب من الشجر، حكاه ابن دريد، قال: وال أَدري 
أَعربي هو أَم دخيل. وقال أَبو حنيفة: الُقْرم، بالضم، 
شجر  يشبه  وهو  البحر،  ماء  َجوف  في  ينبت  شجر 
ْلب في ِغَلِظ ُسوقه وبياض قشره، وورقه مثل ورق  الدُّ
ْوَمر، وماء البحر عدّو  اللوز واأَلراك، وثمُره مثل ثمر الصَّ
فِإنهما  والَكْنَدلى،  الُقْرم  ِإالَّ  الشجر  من  شيء  كل 

ينبتان به.

صفاته النباتية 

والُقرم وواحدته ُقرمة - شجرة تنبت في جوف ماء 
قشره  وبياض  سوقه  غلظ  في  الُدْلب  يشبه  البحر 
وِجنُسه أبيض وورقه مثل ورق اللوز واألراك وال شوك 
واإلبل  للبقر  مرًعى  وهو  الصنوب  كثمر  وثمره  له 
الّرطبة  وأطرافه  ورقه  تأكل  حتى  إليه  الماء  تخوض 

وُيحتَطب فيستوَقد به لطيب ريحه ومنفعته.

أين يعيش؟ 

شواطئ  على  “المانجروف”  القرم  شجر  يتواجد 
درجات  في  ويعيش  والمدارية  االستوائية  المناطق 
على  منه  ويتواجد  مئوية،  درجة   42-19 مابين  حرارة 
الخمسين،  على  تربو  أنواع  عدة  العالم  مستوى 
ويتواجد بكثرة في مناطق جنوب شرق آسيا، واألمر 
الشواطئ  على  ينبت  أنه  القرم  شجر  في  المثير 
المد  حالة  في  الماء  يغمرها  التي  المالحة  البحرية 
وينحسر عنها عند الجزر، ويتحمل شجر القرم ملوحة 

مياه البحر.

الرياح والسحب واألمطار وتوزيعها على سطح األرض، 
كما تقوم نباتات القرم على تكوين التربة “الطميية” 
والعضوية   الطينية  الرواسب  تجميع  طريق  عن 
التنفسية  الهوائية  والجذور  الدعامية  الجذور  حول 
ماء  بتنقية  تقوم  كذلك  الشاطئية،  المواقع  في 
المعلقات  إزالة  وكذلك  األرضي،  السطحي  الجريان 
القرم  نباتات  تنتج  كما  األرضية،  العضوية  والرواسب 
سوف  والتي  العضوية  المخلفات  من  كبيرة  كميات 
من  العديد  وإنتاجية  تغذية  في  بدورها  تشارك 
األيكات  أوساط  وتعتبر  الشاطئية،  الحية  الكائنات 
للعديد من  المثالي  الوسط  القرم  لنباتات  الساحلية 
األسماك الصغيرة والالفقاريات والعديد من النباتات 
األيكات  أوساط  تعتبر  كذلك  العالقة،  والحيوانات 
للعديد من  المثالي  الوسط  القرم  لنباتات  الساحلية 
نباتات  تعتبر  وأيضا  والكبيرة،  الصغيرة  البرية  الطيور 
القرم كعلف أخضر ترعى بواسطة قطعان الجمال 
تتغذى  حيث  المحليين  السكان  يربيها  التي  والماعز 
متاحة  غير  األخرى  النباتات  تكون  حينما  أوراقه  على 
نبات  يعتبر  ال  ولكن  الصيف،  موسم  خالل  خاصة 

القرم من النباتات العلفية نظرا إلرتفاع ملوحته.

منافع ال تنتهي 

القرم  لنباتات  الخشبية  األفرع  تستخدم  كذلك 
كوقود عالي القيمة وهذا يفسر التدمير الكبير الذي 
يحدث لجماعات هذا النبات قرب المستقرات البشرية، 
كما أن ما يقرب من ثلث غذاء الروبيان النباتية المنشأ 
األجزاء  وتمثل  للقرم  الساحلية  األيكات  مناطق  في 
األيكات  لهذه  المكونة  النباتات  من  المستخدمة 
حوالي 60% منها، كما تعتبر األيكات الساحلية لنباتات 
األسماك  فيه  تتغذى  التي  المثالي  الوسط  القرم 
تأتي  والتي  الضحل  الماء  في  عادة  تعيش  التي 
على  وتتغذى  المناطق  هذه  إلى  المد  موجات  مع 
الكائنات البحرية الالفقارية التي تعيش في في هذه 
كميات  الساحلية  القرم  أيكات  عن  وتنتج  األيكات، 
والتي  الدبالية  والمواد  العضوية  المواد  من  كبيرة 
في  يساهم  مما  المفتوح،  الماء  مناطق  إلى  تتحرك 

تغذية العديد من الكائنات البحرية بها.

أنواعه وأصنافه 

من  نوعًا   80 حوالي  يوجد  العالمي  المستوى  وعلى 
ذوات  من   2  + الفلقتين  ذوات  من   78“ النباتات  هذه 
جنس  و23  فصيلة   18 إلى  تنتمي  الواحدة”  الفلقة 
االستوائية  وتحت  االستوائية  المناطق  حول  موزعة 
نوعًا”   65“ منها  األكبر  العدد  يوجد  العالم،  في 
 11 حوالي  يوجد  بينما  آسيا،  شرق  جنوب  منطقة  في 
وفي  الكاريبي.  ومنطقة  الجديد  العالم  في  نوعًا 
األيكات  نباتات  من  أنواع  ثالثة  يوجد  العربي  الوطن 
األيكات  نباتات  أكثر  هو  النوع  هذا  ويعتبر  الساحلية، 
شرق  من  يمتد  حيث  العالم،  في  انتشارًا  الساحلية 
له-  النموذجي  الموقع  -هو  األحمر  والبحر  أفريقيا 
إلى الشواطئ االستوائية وتحت االستوائية للمحيط 
حتى  استراليا  ومعظم  الصين،  جنوب  حتى  الهندي 
بوجود  ويعتقد  نيوزيالندا،  وجزيرة  وفيجى  بولينيزيا 
الشكلى  الفصل  ولكن  النبات،  لهذا  سالالت  سبعة 
معظم  في  الفصل  أن  حيث  واضح،  غير  بينهم 

األحوال مبنى على أساس جغرافي.

فوائد ال حصر لها 

المباشرة  وغير  المباشرة  الفوائد  إحصاء  يمكن  وال 
لإلنسان  بالنسبة  القرم  لنباتات  الساحلية  لأليكات 
والبيئة ولكافة أشكال الحياة فيها وفيما يلي نوجز 
نباتات  أيكات  تعمل  بينها:  من  الفوائد،  تلك  أهم 
وإمتصاص  األوكسجين  إنتاج  في  الساحلية  القرم 
يساعد  ما  وهذا  السامة  والغازات  الكربون  غازات 
وتعتبر  الحراري،  اإلحتباس  تقليص  في  كبير  بشكل 
في  البيئية  النظم  أهم  من  القرم  نباتات  أيكات 
تخليص الجو من الغبار والمعلقات الضارة في الهواء، 
كما تقوم أيكات نباتات القرم في المحافظة على 
درجة الحرارة المناسبة للحياة الشاطئية وخاصة في 
تقليص الفوارق الحرارية بين النهار والليل، كذلك تعتبر 
على  المحافظة  في  رئيسي  دور  ذات  القرم  نباتات 
األمطار،  جلب  وعلى  التربة  في  المياه  ودورة  رطوبة 
ظاهرتي  منع  في  هاما  دورا  القرم  نباتات  وتلعب 
كذلك  وتعمل  الشاطئية،  للتربة  والتعرية  اإلنجراف 
حركة  تنظيم  في  الساحلية  القرم  نباتات  أيكات 
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ام ورأس الرمان وعين الحدادة والحطب والعوضية  فريج الفاضل والحمَّ
التي  القديمة  والفرجان  األحياء  من  وغيرها  الشيوخ  وفريج  والذواودة 
تشكل التاريخ والهوية األصيلة في شوارع وجدران بيوت المنامة ورائحة 
نوافذها التي تصدر عبق الماضي الجميل والطويل بعدما نرى في أزقتها 
وطرقها وأحيائها عبق الماضي فنتذكر فريج الفاضل وفريج المخارقة 
من  وغيرها  الذواودة،  فريج  وكذلك  العوضية،  وفريج  الحطب  وفريج 
فرجان  أشهر  من  المخارقة،  فريج  ويعد  والفرجان،  واألزقة  األحياء 
المنامة، وترجع تسميته إلى كون ساكنيه يشتغلون بخرق وثقب اللؤلؤ 
الذي يستخرج من البحر، وقد سكن في هذا الفريج الكثير من العائالت 
البحرينية العريقة، التي تمثل امتدادا للماضي، ومن أشهر العائالت، بن 
والدرازي  والمشكاب  والعرادي  وعواجي  والقصاب  والحلواجي  سلوم 
والمخلوق والمنصور والسماك والساعاتي والقميش والعلوي والجشي 
“رمضانيات”  األخرى..  العائالت  من  وغيرها  والمقهوي،  وطرادة  والخور 

تروي تاريخ المنامة وتسرد سطورا من كتاب صور من تاريخ المنامة ...

كتاب يوثق ويؤرخ ذكريات ال تمحى 
صور من تاريخ المنامة .. أصل المجد والحضارة 

السوق الشعبي

المنامة وتاريخها  التراثية في صور  أبرز األماكن  ومن 
العريق يأتي سوق المنامة الشعبي الذي يعد مركز 
يمتاز  السوق  وهذا  المنامة،  من  ساحر  وجزء  تاريخي 
بتوهج األلوان المختلفة واألذواق المستوردة والروائح 
المكان  هو  والسوق  الغربية،  واللغات  المختلفة 
أو  نهارًا  المرء  فيه  يتجول  أن  يستحق  الذي  المناسب 
البهارات ومحالت  لياًل بين محالت بيع الذهب و تجار 
استبدال  ومحالت  األلبسة  أنواع  لجميع  الحياكة 
الفاتح،  جامع  األماكن  من  هناك  كذلك  العمالت، 
الملك  شارع  على  الكبير  المتألق  المسجد  ويقع 
تخليدا  الفاتح  مركز  المسجد  سمي  وقد  فيصل 
البحرين  فتح  الذي  خليفة  آل  أحمد  الشيخ  لذكرى 
في أغسطس 1883 والمسجد يرمز إلى عظمة هذا 

الحدث التاريخي للبحرين. 

صور من تاريخ المنامة 

تاريخ  في  الخالدة  التراثية  األماكن  لكثرة  ونظرا 
ليعد  المنامة”  تاريخ  من  “صور  كتاب   يأتي  البحرين، 
أحد االصدارات الهامة التي توثق وتؤرخ حقبة مهمة 
الصور  من  مجموعة  ضم  إذ  البحرين،  تاريخ  من 
وتاريخ  الماضي  عبق  عكست  التي  والنادرة  الفريدة 
االطالع  المرحلة  تلك  يعاصر  لم  لمن  وأتاح  األجداد، 
االنفتاح  ومدى  العاصمة  في  العيش  تفاصيل  على 
بين  كما  البحرين،  تعيشه  الذي  والتآخي  والتسامح 
المملكة  إليها  وصلت  التي  والنهضة  التطور  مدى 
اليوم في كافة النواحي، كما أن الكتاب يعد مرجعًا 

مصدرًا  وسيبقى  والزوار  والبحاثين  للطلبة  مهمًا 
لم  مرحلة  تفاصيل  على  لالطالع  القادمة  لألجيال 
يعاصروها، كذلك فإن الكتاب يسد نقصًا في الكتب 
نوعية  إضافة  ويعد  المنامة  تاريخ  عن  المتوفرة 

للمكتبة الوطنية.

250 صورة موثقة 

محط  منه  جعلت  تاريخية  أهمية  الكتاب  ويحمل 
اهتمام وتقدير العديد من النّقاد والخبراء المهتمين 
االقتصادية  وحتى  والثقافية  التاريخية  بالجوانب 
عدد  وصل  كتاب  ضمن  صورة   250 توثيق  في  لدوره 
“صور  الكتاب  عنوان  ولّعل  صفحة،   100 إلى  صفحاته 
يعّبر  الفت  بشكل  لالنتباه  المثير  المنامة”  تاريخ  من 

واحد:  آن  في  مهمين  عاملين  ازدواجية  مدى  عن 
ذا  محسوسًا  عاماًل  بوصفها  بالصور  ممثاًل  األول 
والعامل  التوثيقي،  الصعيد  على  معنوية  قيمة 
عن  ينم  محسوس  غير  عاماًل  بوصفه  التاريخ  الثاني 
اإلنساني  الصعيد  على  تأثيرها  لها  إنسانية  قيمة 

واالجتماعي.

ذكريات جميلة 

أنه أول ما يتبادر للذهن عند قراءة عنوان كتاب  كما 
“صور من تاريخ المنامة” الشوق إلى الذكريات الجميلة 
عليه  مضى  الذي  العريق  الماضي  بعمق  المحفوفة 
الكتاب  ليكون  عامًا   100 عن  يزيد  ما  صوره  بعض  في 
بمثابة نافذة على ماضي المنامة العتيقة وسواحلها 
الجميلة وأسواقها الزاخرة بالحياة والزيارات التاريخية 
القيادة  بين  والتكاتف  التالحم  عنوان  كانت  التي 
البحرين  أجل  من  ضحوا  الذين  المنامة  وأهالي 
أرضها  خدمة  في  والنفيس  الغالي  وأرخصوا 
من  فريد  انصهار  من  اليوم  نشهده  فما  وناسها، 
لداللة  واألعراق  والطوائف  األديان  مختلف  بين  نوعه 
المنامة  به  تمتاز  الذي  والتسامح  التعايش  روح  على 
لتصبح نموذجًا جمياًل للعالم في التسامح والمحبة 

والتعاطف.

باب البحرين

ومن أبرز الصور التي تناولها الكتاب الصورة بالصفحة 
باب  لشارع  هامة  تاريخية  تفاصيل  تروي  والتي   ”35“
في  التجاري  المركز  يعد  الذي  “المسقوف”  البحرين 
مدينة المنامة، ويمتاز الشارع بعض الشيء عن بقية 

شارع الحكومة

شارع الحكومة البحري
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األسواق حيث المتاجر الحديثة التي يباع فيها مخزون 
واسع ومتنوع من البضائع القادمة من أوروبا وأمريكا 
الصفوف  من  نوع  فيه  متوسط  جزء  في  أقيم  وقد 
شملت  بعد  وفيما  القوية،  الخشبية  والعوارض 
الحديدية  بالقضبان  السقوف  استبدال  التحسينات 
البلدية  قامت   1933 عام  وفي  بالخشب،  المبطنة 
باالضافة  وتطويره  الشارع  وتوسعة  دكاكين  ببناء 
إلى بناء رصيف للمشاة، وتعني باب البحرين المدخل 
تعتبر  البارزة  البناية  هذه  في  المتمثل  البحرين  إلى 
 1945 عام  في  وبنيت  للسوق،  االفتراضي  المدخل 
معروف  كان  ما  بجانب  الحكومة،  الستعمال  كبيت 
للسيارات،  موقف  اآلن  هو  والذي  الشعبي  بالميدان 
دائرة  ليصبح   1986 عام  في  المكان  وجدد  رمم  وقد 

السياحة والتراث.

قصر الحاكم 

بالصفحة  الصورة  الكتاب  صور  أبرز  من  وكذلك 
فيها  ويظهر   1911 للعام  تعود  صورة  وهي  “40”و“41” 
مبنى هدم الحقا، ويظهر في الخلفية الصورة قصر 
بني  الذي  الفاتح  أحمد  بن  سلمان  بن  خليفة  الشيخ 

في العقد الثالث من القرن التاسع عشر ، وقد اتخذه 
البحرين  حاكم  خليفة  آل  خليفة  بن  علي  الشيخ 
الفترة 1867م–1869م مقرا للحكم ويقع بفريق  في 

الشيوخ بالمنامة. 

استعراض للشرطة في مدينة المنامةشارع باب البحرين )المسقوف(

فرضة المنامة 

بصفحة  الصورة  الكتاب،  صور  أجمل  بين  من  وأيضا 
مع  الحمالون  كان  كيف  لنا  تكشف  والتي   ”83“
من  بالقرب  متواجدون  الطويلة  “القواري”  العربات 
بلدية  من  بالقرب  األربعاء  وسوق  المنامة  فرضة 
القرن  من  السبعينيات  بداية  في  القديمة  المنامة 
شمالي  المنامة”  “فرضة  إنشاء  ويعود  العشرين، 
“باب  مدخل  من  قليلة  أمتار  بعد  وعلى  البحرين 
البحرين” إلى عام 1917 لتكون بوابة العاصمة وسوقها 
دول  وإلى  من  والتصدير  لالستيراد  ومركزًا  القديم، 
والسفن  المراكب  أن  إلى  الدراسات  وتشير  الخليج، 
بعد  على  ترسو  كانت  والركاب  بالبضائع  المحملة 
الشمالية  البحرين  مياه  بسبب  الفرضة  من  أميال   7
قوارب  إلى  تـحول  المراكب  حمولة  وكانت  الضحلة، 

بيع المياه العذبة في أواني فخارية

آثار المباني المهدمة ويظهر في الخلف قصر الشيخ خليفة 
بن سلمان بن أحمد الفاتح عام 1911م

الساحة المحاذية لفرضة المنامة المطلة على 
شارع الحكومة
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كانت  رحلة  في  الفرضة  إلى  إليصالها  ساحلية 

المنامة”  تستغرق نحو ساعة واحدة، وكانت “فرضة 

بمثابة ميناء ينتقل عبر المسافرون إلى “فرضة الخبر” 

المقابلة عبر القوارب التقليدية مثل السنبوك والبوم 

مكانًا  الفرضة  هذه  وشكلت  والبغلة،  والجالبوت 

األجانب  “أرامكو”  موظفي  تحمل  عبارات  النطالق 

إلى البحرين أسبوعيا، وفي العاشر من يوليو 1957 تم 

الشرقية  المنطقة  نفط  من  تجارية  شحنة  أول  نقل 

هذه  من  انطالقًا  البحرين  في  التكرير  معامل  إلى 

ميناًء  الخبر”  “فرضة  أصحبت  ما  وسرعان  الفرضة. 

وكذلك  والسعودية  البحرين  بين  للبضائع  تجاريًا 

التقليدية إلى فرضة المنامة، ولكن  مرسى للقوارب 

بشكل  تالشت   1986 عام  فهد  الملك  جسر  وبافتتاح 

أثرًا  وأصحبت  والخبر”  “المنامة  فرضتي  أهمية  كامل 

في  ذكرياتهم  لنا  يرون  أهلنا  مازال  لكن  عين،  بعد 

التنقل بين السعودية والبحرين عبر كل من فرضتي 

المنامة والخبر في النصف األول من القرن الماضي، 

جعل  من  وتمكنوا  التجارة  في  روادًا  كانوا  وكيف 

في  والنقل  التجارة  لخطوط  ملتقى  المنطقة  هذه 

اإلقليم.

“كأنه ماي حنيني”

“صور  كتاب  صور  أبرز  من  فإن  نفسه،  السياق  وفي 
وتروي   ”85“ بصفحة  الصورة  تأتي  المنامة”  تاريخ  من 
يستعينون  الشرب  ماء  جالبو  كان  كيف  الصورة  لنا 
بالجمال لنقل المياه لمنازل األهالي، والتي كانت تجلب 
عين  من  وباألخص  البحرين  في  المنتشرة  العيون  من 
من  وتعد  الرفاعين،  بين  بمنطقة  الواقعة  الحنينية 
أعذب مياه البحرين آنذاك، اذ تستخدم مياهها إلعداد 
بواسطة  الجمال  ظهور  على  المياه  وتجلب  الشاي، 
الماعز،  أو  الخروف  جلد  من  مصنوعة  أكياس  “قرب” 
وذلك حتى خمسينيات القرن العشرين، وال يزال لعين 
مهما  البحرينيين،  ذاكرة  يبارح  ال  آخاذ  حنين  الحنينية 
يعرف  فمن  حولها،  وتنوعت  البشرية  األجناس  تلونت 
العين كما يعرف  الطيبة وأصالتها، يعرف  هذه األرض 
أهلها الكرماء، والحنينية، كما في كتب التاريخ، بئر ماء، 
الشرقي  الرفاع  جهة  من  الرفاعين  منطقة  في  يقع 
وهو اسم موقعة أيضا، وتعتبر إحدى أشهر عيون الماء 
في البحرين وتأتي بعد عين عذاري وقصاري من حيث 
تلك  في  مشهورة  عيون  ثالث  إحدى  وهي  الشهرة، 
الناحية باإلضافة إلى عين غويفة وعين العتيقة، وكان 
ماؤها عذبا بحيث يضرب فيه المثل لشدة عذوبته في 
البحرين فيقال “كأنه ماي حنيني”، ويمكن أن يقال إن 

المقاهي الشعبية بشارع الزبارةماءها من أعذب مياه البحرين.
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ملتقى أهالي فريج الفاضل
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ملتقى أهالي فريج الفاضل
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أمسية تكريم اإلعالميين
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 العدد 113 السنة الخامسة  يونيه 1961م

اصطف  حيث  شهركان  قرية  في  هناك  كنا 
األهالي على جانبي الطريق المؤدي إلى السرادق 
وكان  بالكهرباء.  القرية  الحتفال  خصيصا  المعد 
في العيون اشتياق وفي نفوس األهالي رغبة في 
ويبدد  قريتهم  يغمر  الذي  النور  لحظة  تحين  أن 

من فوقها اجنحة الظالم.

فقد انتظر أهالي القرى طوياًل.. مشوا في طرقات 
على  يبيتوا  أن  على  ودرجوا  المظلمة  قريتهم 
فال   .. النور  إلى  الخروج  لها  يرجون   .. وآمال  أحالم 
البالغ  وأثره  صداه  اليوم  لذلك  كان  أن  اذن  غرو 
الحفل  ساحة  ملئوا  الذي  القرويين  نفوس  في 
كانت  من  يسعد  أن  اهلل  إلى  مبتهلين  مصفقين 

بيده سعادتهم. 

الشيخ  سمو  شقيقه  بصحبة  العهد  ولي  جاء 
ويسيرون  يحيونه  المستقبلون  فنهض  خليفة 
معه نحو المكان المعد له، وبعد استراحة قصيرة 

بدأت الحفلة.

الكهرباء  ومهندس  مدير  بكلمه  الحفل  ابتدأ 
شرف  السيد  بالنيابة  ألقاها  البحرين  لحكومة 
في  التوسع  أن  فقال:  المدير  مساعد  العلوي 
تكملة الخطة المرسومة النارة القرى تسير بهمة ال 
تعرف الملل بفضل رعاية صاحب العظمة حاكم 

البالد المعظم ومساندة حكومته الرشيدة. 

من  أربعمائة  عن  نيابه  بالشكر  كلمته  أختتم 
التي  المكرمة  تلك  على  القروية  البيوت  أصحاب 
جلي  مستقبل  في  أفضل  حياة  لهم  تهيء 

المالمح. 

القرية التي استقبلت 
لحظة النور

عبد  بن  اهلل  عطية  الشيخ  سعادة  الدائرة  مدير  وتاله 
مساندة  عن  عبرت  كلمه  فألقى  خليفة  آل  الرحمن 
حركات  من  البالد  حاكم  به  يأمر  ما  لكل  الدائرة 
تسبح  القرية  كانت  أن  فبعد  تنظيمية.  إصالحيه 
ليجعل  النور  عهد  عليها  جاء  الكثيف  ظالمها  في 
إلى  الكالم  وجه  ثم  وطمأنينة.  راحة  أهلها  حياة 
كافة  عن  يبلغوها  وأن  القرية  يساندوا  بأن  القرويين 

احتياجاتهم من شرايين الحياة العصرية.

بالقاء  عبدالرزاق  عيسى  األستاذ  قام  ذلك  وبعد 
قصيدته التي نظمها لتلك المناسبة كان مطلعها: 

الحفل أزهر أيما ازهار لما تحقق حلمه المختار وفي 
الدار  سعيد  آل  محمد  السيد  ألقى  الحفل  ختام 
تخالط  التي  الفرحة  عن  فيها  أعرب  كلمه  كليبيب 
ومع  البهيج...  اليوم  لذلك  القرية  أهل  وقلوب  قلبه 
إلى  الطرف  يرفعون  السعيدة  اللحظة  تلك  اشراقة 
هذه  من  المزيد  سائلين  العظمة  صاحب  مقام 
المرسوم  الطريق  في  القرى  لتسير  الجليلة  األعمال 
اصالح  سياسة  مع  تمشيًا  المتطورة  الحياة  نحو  لها 

القرى التي تعم البالد.

حتى  كلمته  من  محمد  السيد  إنتهى  أن  وما 
ولي  سمو  إلى  الكهرباء  ومهندس  مدير  تقدم 
سائاًل  الخليفة  سلمان  بن  عيسى  الشيخ  العهد 
إياه أن يتفضل باالفتتاح الرسمي للمشروع .. وبيده 
الكريمة ضغط صاحب السمو على الزر الكهربائي 
وهتافهم  المحتفلين  تصفيق  بين  المكان  فأضاء 
بأسئلة كثيرة..  رأسي  ليزدحم  القرية  ثم عدنا من 
ترى هل تكفي اإلنارة لتقدم القرى في بالدنا أم أن 

هناك إصالحات أخرى أعظم نفعًا؟

إال   .. شأن  من  عليه  هي  ما  على  الكهرباء  فليست 
تطور..  من  تقتضيه  بما  الحياة  عناصر  من  عنصرًا 
وهناك من احتياجات القرى أشياء كثيرة كالتعليم 
والصحة والخدمات العامة األخرى التي تستوجب 
دائرة  اختطت  وقد   .. االهتمام  وتتطلب  العناية 
القرى  الصالح  شاماًل  برنامجا  القروية  الشؤون 
أن  من  وبالرغم   .. رفاهيتها  أسباب  كافة  وتوفير 
ذلك سيتطلب وقتًا، إال أن الحكومة جادة في رفع 
الراحة والطمأنينة  امكانيات  لتيسر لهم  القرويين 
العمل  في  ورغبة  لبالدهم  انتاجا  أكثر  ويغدون 

الذي يثمر االصالح الشامل.

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
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الكني�سة الإجنليكية الوطنية يف الثالثينيات 

اإحدى ا�ستعرا�سات ال�سرطة الع�سكرية يف الأربعينيات 

 افتتاح جناح الولدة يف م�ست�سفى ال�سلمانية 1957م

اإحدى الأ�سواق القدمية يف املنامة يف اخلم�سينيات
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اإحدى الأ�سواق القدمية يف مدينة املحرق يف الأربعينيات

مبنىبلدية جدحف�ص والتي مت بناءه عام 1958م

اأعمال ر�سف ال�سوارع يف الأربعينيات �سارع باب البحرين يف اخلم�سينيات

 الحتفال بامل�ست�سفى ال�سدري يف فرباير 1960م ويرى يف ال�سورة من

اليمني: د. هدى، حممد رجمة التاجر، د. �سنو، جعفر زبر، ح�سني ال�سهابي



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

استبدال السيارات املستعملة.
فرتة احلملة الرتويجية: 6 يونيو - 6 يوليو 2016

تطبق الشروط واألحكام، وتسري هذه العروض على مبيعات التجزئة فقط. يشمل هذا العرض سيارات حمدوده.

العالمة الفارقة من نيسان خالل رمضان 
عروض مذهلة تثلج قلوبكم

تقدم لكم نيسان هذا العام خالل شهر العطاء عروض سخية بأسعار 
مل يسبق لها مثيل. باإلضافة اىل االستعانه بصديق والفوز بخدمتني 
جمانيتني أو جهاز تلفزيون بشاشة مسطحة. كما أن زوار املعرض 

سوف يحصلون على فرصة للفوز بجوائز مميزة.

MOIC/PC/2167/2016, MOIC/PC/2165/2016

8,495
2.5L نيسان إكس-تريل

د.بابتداًء من

15,995
5.6L نيسان باترول

10,995د.بابتداًء من
3.5L نيسان باثفايندر

6,995د.بابتداًء من
1.6L نيسان جوك

د.بابتداًء من





مرخـــص مــن قــبــل مــصــرف البــحــريــن المــركــزي كــبــنــك تجــزئــة تقــلــيـــدي
17 20 7777 I www.bbkonline.com

تابعـونا علـى: 

يبيله ِسلفي ويا سيارتك اليديدة! 
اخترها واحنه نشتريها لك مع قروض السيارات من بنك البحرين والكويت

زورونا في فروعنا أو اتصلوا فينا

تطبق الشروط واألحكام.
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