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Ramadanyat

“رمضانيات“ تروي سطور مذكراته بالبحرين

بندر كار  ..الطبيب األول

مع قدوم بعثة تبشيرية من الواليات المتحدة
األمريكية عام  1892بدأت الخدمات الطبية في
البحرين ،وقد كان العالج يتم في بيت مؤجر
بالمقربة من فرضة المنامة كأول عيادة في
البحرين ،وفي  1893تم استئجار دكان في سوق
المنامة الستقبال المرضى وتقديم العالج
المجاني لهم ،أما مستشفى مايسون التذكاري
وهو أول مستشفيات االرسالية األمريكية في
الخليج العربي ،فترجع قصته إلى  16أغسطس
عام  ،1901حينما تبرع المغفور له الشيخ عيسى
بن علي آل خليفة حاكم البحرين ()1932- 1869
بقطعة أرض لصالح الجمعية الخيرية األمريكية
لبناء مستشفى ،وشيد المبنى من صخور البحر،
أما األبواب والنوافذ فتم استيرادها من الهند،

واكتمل بناء الطابق األرضي مع بداية شهر أكتوبر من
عام  1902بسعة  16سريرًا وفي عام  1926تم توسعة
بإضافة مبنى آخر للنساء ،في حين بدأ العمل ببناء
مستشفى فيكتوريا التذكاري وهو ثاني مستشفى
في الخليج العربي في عام  1900م حينما أمر الحاكم
البريطاني في الهند آنذاك ببناء مستشفى ملكة
بريطانيا وإمبراطورة الهند  ،1947-1857وتكرم
المغفور له الشيخ عيسى بن علي آل خليفة بقطعة
أرض لبناء المستشفى وتم افتتاحه في  9نوفمبر
عام  1906بسعة  12سريرًا وتوقف عن خدمة األهالي
في عام  1948وحتى عام  ،1952وكان المستشفى
يتبع المعتمدية البريطانية في الخليج حتى انتقلت
إدارة المستشفى إلى دائرة الصحة لحكومة
البحرين ،وكان يسمى محليًا بمستشفى “كوتي”

وكلمة كوتي ترجع إلى لغة األوردو وتعني
“بيت مستحسن الكبير” “ ..رمضانيات” تروي تاريخ
الرعاية الصحية بالبحرين وتكشف عن مذكرات
الطبيب بندر كار أول طبيب يصل إلى البحرين...

حيوان أليف خدم البشرية

الحمار َ ..
س َت ْن ِف َر ٌة“
“ك َأ َّن ُه ْم ُح ُم ٌر ُم ْ

المجالس الرمضانية

ذكريات من أيام زمان

ورد ذكر الحمار في القرآن الكريم في قوله تعالى:
ين ُح ِّم ُلوا ال َّتوْ ر َ
“م َث ُل ا َّل ِذ َ
َح ِم ُل َ
وها َك َم َث ِل
َاة ُث َّ
م َل ْ
مي ْ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َّ
ُ
ُ
َ
ْ
َّ
َ
س َمثل القوْ ِم ال ِذين كذبُوا
سفارًا ِبئ َ
َح ِمل أ ْ
ا ْل ِح َما ِر ي ْ
م َّ
الظال ِِم َ
ين”-الجمعة،-
بِآي ِ
َات ال َّل ِه وَ ال َّل ُه ال ي َْه ِدي ا ْل َقوْ َ
ً
َ
َ
َ
َ
ُ
اس
وقوله تعالى“ :وَ ا ْنظرْ ِإلى ِح َما ِرك وَ ِل َن ْج َعلك آيَة لِل َّن ِ
ام َكي َ
ظرْ ِإ َلى ا ْل ِع َ
وَ ا ْن ُ
س َ
وها َل ْحمًا
ْف ُن ْن ِ
ش ُز َها ُث َّ
م َن ْك ُ
ظ ِ
َ
َ
َ
َّن َل ُه َق َ
َف َل َّما َت َبي َ
يءٍ َق ِديرٌ”
ال أعْ َل ُ
م أ َّن ال َّلهَ عَ َلى ُك ِّل ش ْ
َ
البقرة ،-وقوله تعالىَ :س َت ْن ِفر ٌَة”
م ُح ُم ٌر ُم ْ
“كأ َّن ُه ْ

ِغ َ
المدثر ،-وكذلك في قوله تعالى“ :وَ ا ْل َخي َْل وَ ا ْلب َ
ال
َخ ُل ُق َما َلا َت ْع َل ُم َ
ُوها وَ ِزي َن ًة وَ ي ْ
وَ ا ْل َح ِمي َر ِل َترْ َكب َ
ون”
صوْ ت َ
اغ ُ
ض ْ
النحل ،-وقوله تعالى“ :وَ ِْك ِإ َّن
ض ِم ْن َ
أَ ْن َك َر َ
ير” -لقمان ،-والحمار من
صوَ ِ
ات َل َ
األ ْ
صوْ ُت ا ْل َح ِم ِ
الحيوانات المشهورة التي خدمت البشرية خدمة
جليلة حيث ركبها وجرت عربانة وحملت أثقاله،
وقطعت الفيافي والصحاري خدمة لإلنسان،
والحمار حيوان أليف يتميز بالصبر على التعب والجوع
والعطش ويتمتع بقوة سمع عالية وقوة إبصار
تمكنه من الرؤية لي ً
ال وذاكرته قوية تجعله يتذكر

الطرق ويستخدم في الركوب وحمل األشياء وهو
رفيق دائم لإلنسان“ ..رمضانيات” تروى فوائد حيوان
الحمار لإلنسان والبشرية طيلة تاريخها الطويل...
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أهم أداة للحضارات القديمة

“وا ْن ُظ ْر ِإ َلى ِح َما ِر َك“
الحمار َ ..
الحمار هو الحيوان العاشب وأصغر
عضو في عائلة الحصان ،ونشأ الحمار
في الصحراء األفريقية وهو من ساللة
الحمار البري اإلفريقي ،والحمار البري
اإلفريقي هو واحد من أكثر الحيوانات
المهددة باالنقراض في العالم،
ويعيش الحمار البري في السهول
الصحراوية ،حيث يمكنه البقاء مع
تناول القليل من الطعام والماء
لفترات طويلة ،ويصل وزن الحمير
إلى  570رطل ،وتتميز الحمير بأنها
من الحيوانات الحنونة جدا والتي
تتمتع بالرفقة من الناس ،والحمار من
الثدييات ،وهو أصغر عضو في عائلة
الحصان ،والذي تم توطينه ألول مرة
قبل نحو ستة آالف سنة ،ويمكن
للحمار أن يسير نحو  50كيلومترا في
الساعة ،ولهم آذان أطول بكثير من
الخيول ،ويعتمد النظام الغذائي
للحمار على األعشاب والبرسيم،
والشجيرات ،والنباتات الصحراوية،
ويتم العثور على الحمار في شمال
أفريقيا وفي صحراء مصر السفلى،
كما تتواجد الحمير المستأنسة والغير
مستأنسة في جميع أنحاء العالم،
ويمكن للحمار أن يعيش لمدة 25
إلى  35سنة من العمر ،وغالبًا ما
تستخدم الحمير في حراسة األغنام
والماعز ضد خطر هجوم الذئب ،كما
أنها تستخدم لحماية صغار األبقار،
ويعتبر الذئب هو التهديد الطبيعي
الوحيد للحمير“ ..رمضانيات” تنتقل
بسطورها إلى عالم حيوانات الحمار
وتسرد فوائده العجيبة لإلنسان ...
أماته اهلل ثم أحياه
ولقد أمات اهلل الحمار في قصة الرجل والحمار الذي
أماته اهلل ثم أحياه ،قال تعالى “أَوْ َكا َّل ِذي َمرَّ عَ َلى
وش َها َق َ
ُحيِي َه ِذهِ
اوي ٌَة عَ َلى عُ رُ ِ
ي َخ ِ
ال أَ َّنى ي ْ
َقرْ يَةٍ وَ ِه َ
م ب ََع َث ُه َق َ
ال َّل ُه ب َْع َد َموْ ت َ
ال
ِها َف َأ َما َت ُه ال َّل ُه ِما َئ َة عَ ٍ
ام ُث َّ

م َق َ
ت َق َ
ت يَوْ مًا أَوْ ب َْع َ
ال ب َْل َلب ِْث َ
ال َلب ِْث ُ
م َلب ِْث َ
ت
ض يَوْ ٍ
َك ْ
ك وَ َ
شرَاب َ
ام َ
انظرْ ِإ َلى َ
ام َف ُ
س َّن ْه
ط َع ِ
ِما َئ َة عَ ٍ
م َي َت َ
ِك َل ْ
ك وَ ِل َن ْج َع َل َ
انظرْ ِإ َلى ِح َما ِر َ
اس وَ ُ
وَ ُ
انظرْ ِإ َلى
ك آي ًَة لِل َّن ِ

ام َكي َ
ا ْل ِع َ
وها َل ْحمًا َف َل َّما َت َبي َ
س َ
َّن
ْف ُن ِ
نش ُز َها ُث َّ
م َن ْك ُ
ظ ِ
م أَ َّن ال َّلهَ عَ َلى ُك ِّل َ
َل ُه َق َ
يءٍ َق ِديرٌ” -البقرة.-
ال أَعْ َل ُ
ش ْ

عام  2005أصبح كل الحمير المتواجدين في بريطانيا
لديها جواز سفر ،والحمار ليس حيوانًا طيبًا ومطيعًا
جدًا كما نعرف ،بل هو عنيد جدًا حتى أنه أصبح
مضربًا للمثل في العناد فيقال “عنيد كما الحمر”،
وهذا يرجع إلى امتالكه مهارة الحفاظ على الذات
أي أنه ال يفعل أى شىء قد يضر بحياته أو يعتبره “غير
آمن” ولن يمكنك أبدًا إجباره على فعل ذلك ،كذلك
فإن الجبن األغلى في العالم يتم تصنيعه من حليب
الحمار وهو موجود في منطقة البلقان ،إضافة إلى
أنه في إحدى مدن جنوب أفريقيا هناك تمثال لحمار
تكريمًا لمساهمة هذه الحيوانات الضخمة في
التنمية فى المنطقة ،وخالل العصور الوسطى في
أوروبا ،كان الناس يستخدمون بول الحمار كمطهر،
وروثهم لعالج تهيج العين ،وفي بعض الثقافات
عندما تكون المرأة حام ً
ال يقال أنها يجب أن تزور حمارًا
لكى يتميز ابنها بالحكمة وحسن التصرف ،ورغم أنها
مضرب للمثل فى الصوت المزعج أو السيئ إال أن
الحمير يمكن أن تصبح “مغنيين رائعين” ألنه بإمكانها

حيوان ذكي

الشهيق والزفير على عكس األحصنة.

ويصنف علماء الحيوان الحمار في العائلة الخيلية

الحمار في التاريخ

في رتبة الفردية الحافر ،ومن شعيبة الثدييات ومن

ووجد الحمار ألول مرة في القرن األفريقي قبل ما

شعبة :الجليات التابعة للمملكة الحيوانية من

يقارب  12ألف سنة ،ووجد الحمار الحالي المعروف ،هو

الكائنات الحية ،والحمير أنواع ومنها الحمر األهلية

الحمار النوبي ،الصومالي ،حسب كتاب كلوتون بروك،

والحمر الوحشية المخططة ،والحمار الوحشي

“التاريخ الطبيعي للحيوانات األليفة” ،دجن خاللها

سريع العدو ،يركض بسهولة على الصخور وفوق

الحمار األفريقي من حوالي  4000سنة ق.م ،.حين أصبح

الرمال في سرعة الحصان ،وتعيش الحمر الوحشية

أهم أداة للحضارات الشرق األوسط القديمة ،ويمكن

في قطعان يبلغ عددها في بعض األحيان ألف

للحمار تحمل من  20إلى  %30من وزنه ،كما استعمل

رأس ،ومن التجني وصف األغبياء بالحمير ،ويعد

لبنه أيضا كغذاء ،وخالل  1800سنة ق.م ،.وصل الحمار

عند الباحثين من الحيوانات الذكية ،ويأتي ثالثًا في

للشرق األوسط ،وسميت دمشق التجارية بمدينة

مستوى الذكاء بعد الحصان والقرد ،ومن ذكاء

الحمير ،في الكتابات المسمارية.

الحمار وقدرته على التعلم أنه يعرف الصوت الذي

فوائد لحم الحمار

يلتمس به وقوفه ،والذي يلتمس به مسيره ،وإذا
رفعت عليه السوط مر من تحتك مرًا حثيثًا حتى ال
يصيبه ،ويقوم باكتشاف الطرق الوعرة ،ويستطيع
تذكر الطريق بدقة ويسلك الطرقات بمفرده مهما
كانت طويلة ،ولو مشى فيها مرة واحدة كما
يوصف بحدة السمع.

والغريب أن كتب التراث تحفل بفوائد أكل لحم
الحمار الوحشي ،وقد وصفه “غالينوس” بأن طعمه
شبيه بطعم لحم اإلبل ،ويقول ابن ماسويه شحم
الحمار الوحشي نافع من الكلف إذا طلي عليه،
وإذا غلي بدهن القسط كان نافعًا من وجع الظهر
والكلى العارض من البلغم والريح الغليظة ،ومرارة

عجائب الحمار

الحمار الوحشي تنفع من داء الثعلب والدوالي

وهناك عشر معلومات غريبة وعجيبة عن حيوان

لطوخا ،ويقول الرازي عن لحم الحمار الوحشي هي

الحمار من بينها أن الملكة كليوباترا كانت تربي أكثر

غليظة جدًا ،وهي تنفع إذا طبخت بماء وملح وأكثر

من  300من إناث الحمير حتى تتمكن من االستحمام

فيها الدارصيني والزنجبيل ،وتحتسى أمراقها ،وأكل

في الحليب الذى تنتجه ،كما أن الصين لديها أكبر

السمين من لحومها ينفع من وجع التشبك في

عدد من الحمير في العالم حيث يعيش فيها حوالى

المفاصل والرياح الغليظة ،وكذا إذا طبخت بدهن

 11مليون من إجمالي  41مليون حمار فى العالم ،ومنذ

الجوز والزيت.

4

السبت  20رمضان  1437هجرية •  25يونيو  2016ميالدية • السنة الثامنة • العدد 225

“رمضانيات“ تروي تفاصيل مذكراته

بندر كار  ..أول طبيب يصل البحرين
بندكار طبيب هندي الجنسية ليس كأي
طبيب آخر استقدم للعمل بالبحرين،
فقصة الطبيب بندركار تكشف عن
مالمح رئيسية لفصول بداية تاريخ
ونشأة الرعاية الصحية بالبحرين التي
تحكي ضمن أحد فصولها ما حدث في
عام 1925م حينما تم انشاء أول عيادة
حكومية بمدينة المحرق ،وقد أسندت
المهمة العالجية للطبيب بندركار
وكان يبلغ من العمر  44عامًا وبذلك
يكون أول طبيب حكومي عين في
البحرين ،وفي عام  1930تم انشاء أول
عيادة حكومية في المنامة قرب فرضة
المنامة في منطقة النعيم ،وعينت
بها ممرضة هندية مؤهلة في أمراض
النساء والوالدة ،أما أول مستشفى
حكومي فتم البدء في بناءه عام
1938م تحت اسم مستشفى النعيم
كأول مستشفى حكومي يتم أنشاؤه
في البحرين ،وقد تم افتتاح المستشفى
على مرحلتين ،المرحلة األولى صباحًا
للنساء فقط والمرحلة الثانية في عام
1942م أصبحت الخدمات الطبية تقدم
لكال من النساء والرجال “ ....رمضانيات”
تروي تاريخ الرعاية الصحية بالبحرين
وتكشف عن مذكرات الطبيب بندر كار
أول طبيب يصل إلى البحرين...
بداية الرحلة

مستشفى النعيم في األربعينيات

لهذه الوكالة البريطانية إال أنه فتح أبوابه فيما بعد
وبدأ في عالج المرضى البحرينيين ،وخصوصا عندما
اجتاحت أرض البحرين أمراض وبائية ،مختلفة والتي
كانت تتردد على البالد من وقت آلخر ،كما كان له
دور كبير وتعاون وثيق مع المستشفى األمريكي في
مكافحة مثل تلك االمراض ،أما المستشفى األمريكي
فهو اآلخر كانت له جهود كبيرة وواسعة في عالج
مواطني البحرين بل حتى مواطني البلدان المجاورة
الذين كانوا يتعالجون في هذا المستشفى وخصوصا
بعد أن أصبح فيما بعد يضم كل التخصصات العالجية
من أجنحة وأقسام للمختبرات واألشعة والوالدة
بقيادة الدكتور هريسون الذي أمضى نصف قرن من
عمره في هذا المستشفى ،اضافة إلى انه كان يسافر
أول عيادة في البحرين بالقرب من فرضة المنامة

إلى بعض البلدان المجاورة لعالج األمراء والشيوخ بناء
على طلبهم”.

ويقول الطبيب الهندي بندر كار في سطور مذكراته أنه

الوصول للبحرين

“قرأ في يوم من األيام أعالنا نشر بإحدى جرائد بومبي

ويستكمل بندر كار قائال“ :وصلت البحرين خالل شهر

مفاده أنه مطلوب طبيب للعمل في البحرين وبصورة

مايو من عام 1925م عن طريق شركة البواخر ،والتي

ويواصل د.بندر كار ذكرياته ويقول“ :أنه وبعد مضي

خاصة لعالج بحارة سفن الغوص ،وكان اإلعالن نشر من

كان وكيلها في البحرين شركة كري مكنزي  -موقع

فترة من الوقت بدأت الترتيبات في قيامي بزيارة

قِ بل بيت الدولة أو دار االعتماد البريطاني ،كما أبلغني

مجمع يتيم حاليًا ،-حيث أخذوني في سفينة الدختر،

لسفن الغوص وهم في “الهيرات” لصيد اللؤلؤ كانت

 -والحديث للطبيب بندركار -صديق لي أنه أيضا قرأ

والسبب أنه في ذلك الوقت ال توجد “لنجات” تسير

هذه السفن تحمل على ظهورها آالف البحارة حيث

هذا اإلعالن وأنه يود ترشيح نفسه لهذه الوظيفة ،إال

بالديزل أو البترول ،وكانت رحلة متعبة واجهتها حتى

يمكثون مدة أربعة أشهر وعشرة أيام في وسط البحر

أن هذا الصديق عدل عن رأيه فيما بعد ألنه حصل على

عندما وطأت قدماي على أرض البحرين لم تكن

وهي المدة المقررة لمواسم الغوص ،لقد لفت نظري

وظيفة مناسبة لدى إحدى المؤسسات في “بومبي”

الفنادق موجودة في ذلك الوقت ،وبالكاد حصلت

أثناء زياراتي المتكررة ،ان أغلب ما يشتكون منه البحارة

لذلك تقدمت أنا بنفسي لشغل هذه الوظيفة بعد

على مأوى من قبل الحكومة أنام فيه ومن ثم أرتب

هو آالم األذن وأوجاع الصدر والبطن والمعدة كما

ان اعتذرت نيابة عن صديقي حيث تمت الموافقة على

أموري ،كما الحظت في بداية وصولي بعدة أيام أنه

الحظ  -د .بندر كار  -ظاهرة غريبة لدى بعض المرضى

تعييني ،ولقد علمت فيما بعد أن استقدام طبيب إلى

ال توجد في البحرين خدمات صحية حكومية  -سوى

من البحارة وهي انهم كانوا يترددون في االفصاح أو

البحرين لعالج بحارة السفن في مناصات اللؤلؤ كانت

مستشفى فكتوريا التذكاري ،الذي كانت خدماته

الكشف عن مرضهم ،ربما بسبب الخجل وتمر األيام

في الواقع رغبة ملحة من المغفور له الشيخ حمد بن

محصورة في البداية لعالج المرضى من موظفي “بيت

والسنون وتبدأ بعض المنشآت الصحية الحكومية

عيسى آل خليفة حاكم البحرين.

الباليوز” دار االعتماد البريطاني ،ألنه في األصل كان تابعا

في الظهور مثل مستشفى الصدرية ،ومستشفى

سفن الغوص
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المغفور له صاحب العظمة الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة في زيارة إلى مستشفى النعيم وذلك بمناسبة توسعة المبنى

مستشفى كوتي في رأس الرمان

العزل ،ودائرة الصحة العامة وأقسام المالريا ،وذلك
في السنين األولى من الخمسينيات ،كما تأسست
في منتصف األربعينيات الجمعية الطبية ،وضمت
كال من المستشفى األمريكي ،ومستشفى فكتوريا
التذكاري ،ومستشفى عوالي ومستشفى النعيم”.

عيادة المحرق
ويستطرد د .بندر كار ،قائال“ :أثناء قيامي لمناصات
اللؤلؤ ،رتبت لي الحكومة سفينة من النوع البوم ،بعد
ان تم طليه باللونين األحمر واألبيض لتميزه عن بقية
السفن وذلك لنقلي إلى هناك ثم تنقالتي من سفينة
إلى أخرى لغرض عالج المرضى ،وكنت أمكث عادة من

مستشفى اإلرسالية األمريكية عام 1902م

ثالثة إلى أربعة اسابيع ،ثم نعود إلى اليابسة لنتزود
بالمؤن الشهرية ،من أدوية ومواد غذائية وماء ..ألخ.
كان معي في هذه السفينة “البوم” مفتش وكاتب
ثم نعاود رجعونا إلى البحر وهكذا كنت أمضي أياما
وليالي في خدمة المرضى متنقال من سفينة إلى أخرى
وسط البحر ،ثم بعض مضي فترة من الزمن أستأجر
لي عيادة في سوق المحرق ،وهي عبارة عن دكان
صغير حجمه من  20×21قدما ،كنت أعالج فيه المرضى
بواسطة (فنر) وذلك عندما يحل المساء بسبب عدم
وجود كهرباء ذلك الوقت ثم يصف  -د .بندر كار -
ضمن ذكرياته ذلك االعصار الذي ضرب البحرين وخلف
وراءه مآسي وأحزانا وآالما طالت كل بيت في البحرين،
فبجانب تدمير وغرق عشرات السفن ذكر د .بندر كار
ان عدد الوفيات من جراء ذلك اإلعصار المدمر قدرت
بخمسة آالف شخص توفوا في هذه الكارثة اإلنسانية
الكبيرة والفاجعة التي كان لها صدى وحزن عميق
في قلوب الناس ،كما قدر عدد السفن التي كانت
موجودة في مغاصات اللؤلؤ من  600إلى  700سفينة
ذلك الوقت وهي تحمل على ظهورها ما ال يقل من
عشرين إلى  25ألف شخص بين قيص وسيب وآخرين،
لقد امتألت أسياف البحرين بعائالت البحارة ،والكل في
رعب وهلع وهم يتطلعون إلى من نجا من السفن
ليسألوا عن أقاربهم وأوالدهم وأزواجهم لذلك
سميت هذه الكارثة بسنة الطبعة عام .”1925

مستشفى عوالي عام 1937م

الجود والكرم
ويروي د .بندر كار ذكرياته ،حيث يتطرق إلى أهم
األمراض ونوعيتها التي كانت منتشرة في ذلك الزمن،
مثل وباء الجدري والمالريا بالذات التي كانت شبه
مستوطنة في البحرين ،أما في مجال المؤسسات
الحكومية ،فقد ازدادت بصورة مطردة منها المدارس
والمؤسسات الصحية وعلى رأسها مستشفى النعيم
والخدمات األمنية والمحاكم وغيرها ،الفتا إلى
أنه كان كثير التردد على مجلس الشيخ عيسى بن
علي آل خليفة الحاكم ،وقد وصفه بالجود والكرم
والعقل الراجح ،كان تنقله في بداية عمله وحتى بعد

ذلك بسنين قليلة ،فيه شيء من التعب والصعوبة
بسبب ان الطرق والشوارع لم تكن في ذلك الوقت
معبدة .ثم يتذكر تلك الفرصة التي أتيحت له للسفر
في القنص لصيد الحباري وذلك بصحبة الشيخ حمد
بن عيسى آل خليفة ،وكان ذلك عام  ،1941ثم يصف
وصول الملك عبدالعزيز آل سعود وحاشيته ومئات
من الخدم والمرافقين ثم بلقائه الشيخ حمد في تلك
الخيام الكبيرة والكثيرة التي نصبت لهذا الغرض في
منطقة “القيصومة” ويقول د .بندر كار  -وصل الشيخ
أحمد الجابر الصباح حاكم الكويت والتقى أخوانه
في ذلك التجمع الكبير ومعه العشرات من أفراد
أسرته وخدمه ،لم يكن وجودي للتنزه واالستجمام
في هذه الرحلة الشيقة والممتعة بل عالجت أعدادا
كثيرة من المرضى أثناء وجودي في رحلة القنص هذه،
أما حصيلة الصيد فهي كما علمت  3000حبارة ومائة
رأس من الغزالن ،وتشاء األقدار أن يتوفى الشيخ حمد
بعد مضي بضعة اشهر من رجوعنا من رحلة القنص
الطويلة ،وكان له فضل كبير في تطور البحرين من
جميع الوجوه ،وفي آخر مذكراته يصف عهد الشيخ
سلمان بن حمد آل خليفة الحاكم بعهد المنجزات
الكثيرة والمتعددة ،ثم ال ينسى د .بندر كار وهو في
آخر المطاف من ذكرياته أن يشكر أهالي البحرين
حكامها وشيوخها وتجارها وشعبها على ما أحاطوا
به من رعاية واهتمام وتقدير طيلة إقامته في البحرين
حتى تقاعده في نوفمبر .”1955
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مجلس جاسم المهزع
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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 ..

فن الخياطة والتطريز
للخياطة والتطريز فن قائم بذاته ال يمكن ان
يلجها اال من تخصص فيه ومن درسه دراسة وافية،
ولكننا نجد في األيام األخيرة من هب ودب ال
يستنكف عن تسميه نفسه بانه احسن من عرفته
البحرين من الخياطين وهذا لعمري غبن لمجهود
بعض من نعرف من الفنانات المتخصصات في
هذه البالد المهمة من نواحي ترقيه الذوق لدى
الجمهور بأنهن أصحاب الطول والصول في هذا
مأثره:

لحاكم البالد المعظم

الفن المظلوم ،كفانا تهريجا وتدريجا وامتصاصا
لجيوب السذج في هذا البلد المنكوب بجهل
الجهالء المدعين وغبارة األدعياء المزعومين.
من مزاحمة الشاحنتين للناس في اي مكان بحيث

ترفع هيئة نادي النهضه بالحد آيات شكرها
وامتنانها لعاهلنا المفدى الشيخ سلمان بن الشيخ
حمد آل خليفة حفظه اهلل لتفضله بهبة النادي
قطعة أرض .كما جادت أياديه الكريمة بمنحة
ماليه سخية .خلد اهلل ملكه وال زالت أيامنا زاهرة
باجل المناقب والمكرمات.

طالبا للصدقات والحسنات أن الجمهور يطلب

على فكرة الصدقات والحسنات في وقت أصبحت

من الحكومة أن تقوم بعمل أيجابي جدى إليواء

الحكومات فيه مسؤوله عن ضمان حياة كل فرد

العجزة والمرضى من هؤالء ومنع القادرين منهم

في الدولة وأصبحت فيه الصدقات والحسنات

هيئة نادي النهضة بالحد.

من احتراف مهنة التسول وبذلك يمكننا أن نقضى

فكرة ال تتمشى وروح القرن العشرين.

أصبح متعذرا على المرء أن يخطوا خطوة دون
أن يلمح شحاتا أو شحاته يمد يده أو تمد يدها

العدد  23الجمعة  24شعبان سنة  1372الموافق  8مايو سنة 1953

من المسئول؟
أقولها بالقلم العريض من المسئول عن هذه
الحرائق التي تندلع كلما هبت رياح قوية فاحرقت
مئات البيوت من سعف النخل؟ من المسئول
عن هذه األموال التي يفقدها أولئك البؤساء من
الناس بعد أن جمعوها بعرق جبينهم ليصبحوا
بعدها فقراء من كل شئ يستجدون ذوى
االحسان والمروءة من الناس وقليل هم في هذا
البلد.
لقد اندلعت النيران في حي التلغراف والقضيبية
في الثاني من فبراير من ليلة الثالثاء الساعة
الحادية عشرة والربع افرنجيه ولم يهرع رجال
المطافئ اليها اال بعد نصف ساعة تقريبا وكانت
معظم السيارات غير مستعدة بالماء ولما مألت
خزاناتها بالماء من الحنفيات القريبة من الحريق
كانت قد مرت نصف ساعة ولما بدأت تزاول
عملها وجدت الخراطيم غير صالحة للعمل ،فمن
المسؤول عن هذا االهمال؟؟
بالتعاون مع إدارة المكتبة الوطنية بمركز عيسى الثقافي

ثم انه حدث حريقا هائال فلم يحضر من بين
الرجال المسؤولين سوى المستشار وضابط كان
يسكن قرب المحلة وبضع نفر من الشرطة الذين
لهم مركز في القضيبية أما البقية الباقية فلم

نجد لهم أثرا إال بعد مضي ساعة ونصف ثم أين
االستعداد لمثل هذه الطوارئ وأين رجال اإلسعاف
الذين يسعفون المصابين والمنكوبين مع الضرر.

12

السبت  20رمضان  1437هجرية •  25يونيو  2016ميالدية • السنة الثامنة • العدد 225

�صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى �آل خليفة لدى ح�ضوره احدى املباريات
ويرى عبدالرحمن عا�شري يف نادي املحرق يف ال�ستينيات

ا�سرتاحة عني ق�صاري يف اخلم�سينيات

املغفور له �صاحب ال�سمو ال�شيخ عي�سى بن �سلمان �آل خليفة يف احدى
زياراته اىل اململكة املتحدة يف عام 1972م

م�ست�شفى الإر�سالية الأمريكية
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ااملغفور له �صاحب العظمة ال�شيخ حمد بن عي�سى �آل خليفة لدى

ا�ستقبالة ال�سري بر�سي كوك�س نائب جاللة امللك العراقي يف الع�شرينيات

املغفور له �صاحب ال�سمو ال�شيخ عي�سى بن �سلمان �آل خليفة �أثناء زيارته

اىل لندن يف عام  1964م ويرى ال�سيد �أحمد العمران وال�سيد حممد جالل

�سوق ال�سمك القدمي �أمام مبنى البلدية اجلديد يف ال�ستينيات

احدى �شواطىء املنامة يف الثالثينيات

�أول �سيارة لنقل القمامة ي البحرين يف الثالثينيات

وبع�ض الطلبة البحرينيني الدار�سني يف لندن

نهنئ�كم بحلول شهر رمضان المبارك
وكل عام وأنتم بخري

6/7/16 1:40 PM
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يبيله ِسلفي ويا سيارتك اليديدة!
اخترها واحنه نشتريها لك مع قروض السيارات من بنك البحرين والكويت
زورونا في فروعنا أو اتصلوا فينا
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