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حملت  24راكب ًا واستغرقت عدة أيام

مطار البحرين  ..قصة الرحلة األولى
الحديث الشيق عن مطار البحرين يأخذنا إلى ذكريات أول رحلة تجارية
منتظمة وصلت إلى البحرين في أكتوبر  1932خالل رحلتها من لندن
إلى دلهي “..رمضانيات” زارت مطار البحرين في ذلك الوقت ورصدت
أجواء السفر والرحالت والخدمات الجوية التي بدأت عملياتها في
مطلع عقد الثالثينات ،ولعبت دورًا مهمًا في تحفيز التطور الذي
شهدته البنية التحتية واالقتصاد البحريني ،خاصة بحكم موقع
البحرين الجغرافي وثراء تاريخها الذي جعل منها بوابة الخليج
ونقطة عبور مهمة تصل الشرق بالغرب ..الرحلة األولى بمطار البحرين
كانت الطائرة تحمل على متنها  24راكبًا فقط ،واستغرقت عدة أيام
للوصول إلى البحرين بسبب الوقوف المتكرر للتزود بالوقود ،وإقامة
الركاب في الفنادق خالل الليل “..رمضانيات” تروي الذكريات الجميلة
لمطار البحرين في تفاصيل تذكر ألول مرة ...

يحتوي على قيمة غذائية عالية

األرنب  ..لحوم وجلود
َ
ٌ
ٌ
وذيل
حيوان مكسوّ بالفرو له أذنان طويلتان
ب
األ ْر َن ُ
قصي ٌر ُمغطى َّ
بالزغب ،واألرانب ال تمشي أو تجري
مثلما تفعل سائرُ الحيوانات رباعية األرجل ،وإنما
يتحرك األرنب وثبًا على رجليه الخلفيتين األكثر
طو ً
ال وقوة من رجليه األماميتين ،كما يستعمل
األرنب رجليه األماميتين عندما يتحرك وتقوم
األرانب بحفظ توازنها على األرجل األمامية تمامًا
مثلما يفعل هواة القفز ،ويستطيع األرنب القفز

المجالس الرمضانية

بسرعة تصل إلى  30كم في الساعة إذا طارده
عدو ،وتربي بعض األسر األرانب بوصفها حيوانات
منزلية أليفة كما تقوم بعض المتاجر ببيعها أيضًا
ُ
وتعيش األرانب في إفريقيا وآسيا
كحيوانات أليفة،
وأوروبا وأمريكا الشمالية ،كما أدخلت إلى أجزاء

تلد أنثى األرنب أربعة أو خمسة
الطويلة وعادة ما ُ

أخرى من العالم وتقوم األرانب بعمل مساكنها

ّات عدة
صغا ٍر في المرّة الواحدة ،وبعضها يلد مر ٍ

إخفاء صغارها
في الحقول والمروج بحيث ي ُْمكنها
ُ

في السنة “..رمضانيات” تفرد سطورًا من حياة

تحت الشجيرات الكثيفةِ األغصان أو بين األعشاب

األرنب وتسرد فوائده الغذائية الواسعة ...

ذكريات من أيام زمان

Ramadanyat
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اﺠﺎﺑمر أﺾﺑر ولفﺎرة أﺬﻌل وأربح جﻌائﺞ أﺾﺊر
ﻊﺜا الﺳام ،إﺠﺎمﺎع بالمﺞﻏﺛ ﻄﻆ الﺔﻌائﺞ الﺼﻐمﺋ ﻄع برﻇاﻄﺒ داﻇات السﻘم لﻂﺎﻌﺸﻐر الﺜي ﻏﺼﺛم ﻄﺔمﻌﺲﺋ أﺾﺊر ﻄﻆ الﺔﻌائﺞ
المﺜﻊﻂﺋ .ﻄع ﺾﻀ  50د.ب تسﺎﺑمرﻊا ،ﺠﺎﺗﺧﻀ ﺲﻂى ﺸرﺦﺋ لﻂفﻌز بﺔﻌائﺞ الﺛاﻇﺋ الﺿﺊرى وﻊﻎ ﺲﺊارة ﺲﻆ  3ﺸﻂﻀ
راﺻﻐﺋ ﺸﻎ ﻄﻈطﺼﺋ الرﺸاع ،با�ضاﺸﺋ إلى الﺳﺛﻏﺛ ﻄﻆ الﺔﻌائﺞ الﻈﺼﺛﻏﺋ الﺤﻋرﻏﺋ الﺼ ّﻐمﺋ الﺎﻎ تﺧﻀ ﺻﻐمﺎﻋا أﺾﺑر
ﻄﻆ  677,000دوﻗر أﻄرﻏﺿﻎ .ﺾما ﻏمﺿﻈك أﻏﺪاً ﻄﺪاﺲفﺋ ﺸرﺦك ﺸﻎ الفﻌز ﺲﻈﺛ ا�ﺠﺎﺑمار لفﺎرات أﺬﻌل ،ﺖﻐث
ﺠﻐﺎﻃ ﻄﺿاﺸأتك بفرﺦﺋ إضاﺸﻐﺋ لﻂﺛخﻌل ﺸﻎ السﺗﺈ ﺲﻆ ﺾﻀ ﺣﻋر إضاﺸﻎ تﺗﺎفﺮ ﺸﻐه بمﺊﻂﺴ إﺠﺎﺑمارك.
إﻇﻋا رؤﻏﺋ جﺛﻏﺛة لﻂﺎﻌﺸﻐر!
تﺼﺛم بطﻂﺊك الﻐﻌم!
تفﺪﻀ بﺞﻏارة أﺖﺛ ﺸروﺲﻈا أو اتﺧﻀ بمرﺾﺞ خﺛﻄﺋ الﺳمﻘء ﺲﻂى .17 005500

MOIC/PC/3625/2017

تابﺳﻈا ﺲﻂى

Instagram

*تطﺊﺺ الﺤروط واﻓﺖﺿام.
خاضع وﻄرخص ﺾمﺧرف تﺔﺞئﺋ إﺠﻘﻄﻎ ﻄﻆ ﺻﺊﻀ ﻄﺧرف الﺊﺗرﻏﻆ المرﺾﺞي

برﻇاﻄﺒ الﺎﻌﺸﻐر

17 005500 | alsalambahrain.com
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تربى ألغراض الطعام والفراء

األرنب  ..رمز الوداعة والهدوء
منذ آالف السنين قام اإلنسان بصيد األرانب
للحصول على لحومها وجلودها ،أما اآلن
فتربى معظم األرانب ألغراض الطعام
والفراء ،بينما يقوم هواة الصيد بصيد األرانب
البرية و ُيقبل كثير من الناس على لحوم
األرانب الطازجة أو المجمدة ويستعملون
ص ْنع المعاطف الفرائية أو
جلودها في ُ
لزركشة المالبس والقبعات ويمكن قطع
الجلود وصباغتها بحيث تبدو كفراء المنك
والقندس وغير ذلك من أنواع الفراء الثمينة،
س َّمى
وهناك أيضًا نوع من القماش اليابس ُي َ
باللباد ،و ُيصنع بكبس فراء األرانب مع أنواع
أخرى من الفراء ،ولألرانب قيمة غذائية عالية
حيث تصل نسبة البروتين في لحومها إلى
 % 25-23والدهون  %6والكوليسترول إلى
 ،%0.25كما أن مذاق لحم األرانب جيد ومقبول
لدى المستهلك ،وتربى األرانب لغرض إنتاج
اللحم والفراء ،وأيضا هناك سالالت للزينة
والمعارض ،واألرانب ال تنافس اإلنسان في
غذائه حيث ال تعتمد على الحبوب في
عالئقها بل يمكن استخدام المخلفات
الصناعية والغذائية والزراعية والمنزلية في
تكوين عالئقها “..رمضانيات” تلقي الضوء
على مجتمع األرانب وفوائدها لإلنسان ...
األرانب واألطفال
وشخصيات األرانب محببة لألطفال ولذلك هناك لعب
كثيرة لألطفال على اختالف األنواع واألشكال كما
ظهرت الكثير من أشكال األرانب في أفالم الكارتون
وهي رمز للوداعة والهدوء كما يضرب بها المثل
في سرعة الجري والجبن ،وأشهر قصص األرانب هي
قصة األرنب والسلحفاة إضافة إلى شخصية األرنب
المتعجل في قصة أليس في بالد العجائب.

فوائد اقتصادية
وتؤدي األرانب دورًا اقتصاديًا مهمًا فتربى بعض
أنواعها والسيما في أوربا وأمريكا مصدرًا للبروتينات
سوَّ ق
الفقيرة بالطاقة النعدام شحومها وهي ُت َ
لهذا الغرض عندما يصبح عمر الواحد منها شهرين
ووزنه نحو  2كغ ،كما يصاد من األرانب الماليين سنويًا،
وتربى أرانب األ ْن ُقرية األنغورة لفرائها الذي تصنع منه
منسوجات ثمينةِ ،إذ يصل طول وبره إلى نحو  6سم
في ثالثة أشهر ،ويُنتج األرنب الواحد منها قرابة 100
غرام من الصوف في السنة الواحدة ،أما وبر األرانب
العادية فيستعمل في صنع نسيج قبعات الرأس،
وعند تربية األرانب في المزارع يجب مراعاة بعد المزرعة
بقدر ا ِإلمكان عن الضوضاء وتيارات الهواء المحملة
بالغبار ومسببات األمراض ومراعاة سهولة تنظيفها
وجفافها وتوفر مياه الشرب النظيفة.

تكاثر سريع

أنواع األرانب

ويضرب المثل الشعبي بسرعة تكاثر األرانب ،فهي
تتكاثر طوال السنة في المناطق المعتدلة في
حين يمتد تكاثرها من شباط حتى تشرين األول في
المناطق الباردة ،وتحمل األنثى “ 8-4بطون” في العام
ويضم “البطن” الواحد من  9-3أجنة ،وتمتد مدة
الحمل من  30-28يومًا ،وتنبذ الحامل جماعتها قبل
الوضع وتجهز حفرة تفرشها باألعشاب التي تخلطها
بفراء جسمها ،وتضع فيها األرنبة مواليدها مغمضة
العيون التي تنفتح في اليوم الحادي عشر من والدتها
ومغلقة اآلذان التي ال تنفتح ِإال في اليوم الثاني عشر
وعارية الجلد الذي ينمو عليه فراؤها في أسبوعين،
وتصبح قادرة على الحركة متدرجة في االعتماد
على نفسها بعد  30يومًا ،وتدرك األرانب مرحلة البلوغ
الجنسي بعد ستة أشهر ،ويعيش األرنب من 4-3
سنوات ويعمر بعضها حتى السابعة ،أما األرانب البرية
فتولد مفتوحة العيون واآلذان ومكسوة بالفراء.

وأنواع األرانب األكثر شيوعًا هي :األرانب األوروبية،
وأنواع مختلفة من األرانب قطنية الذيل التى تعيش
في أمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية ،واألرانب
األليفة ،وهي من السالالت المستأنسة من األرانب
األوروبية وموطنه األصلى أسبانيا والبرتغال ،وقد
أدخله الرومان إلى سائر القارة األوروبية منذ حوالي
 2000سنة ،وهو حيوان أنيس بطبعه يعيش في جحور
ُس َّمى كل منها مطردة وقد
يحفرها في األرض ي َ
قام الرومان بتربية أرانب الطعام في حظائر ُمسيّجة
ُتعرف باألرنبيات.

أشكال وألوان
وتتنوع ألوان األرانب وتتعدد من األبيض والبني واألسود
والرمادي كما قد تكون مرقطة بعدة ألوان والقوائم
الخلفية أطول من األمامية كما أنها أقوى لتساعده
على الحركة التي تكون بالقفز لألرنب ذيل قصير كما
أنه له أظافر لتساعده على الحفر كما أن لها أذان
طويلة مما يشير إلى قوة حاسة السمع لديها ،وتنمو
لألرانب قواطع في الفكين العلوي والسفلي وهي
تنمو باستمرار وهي في ذلك شبيهة بالقوارض ،وتضم
األرانب عددًا كبيرًا من األنواع يقدر بنحو  1500نوع،
وهي بذلك تؤلف ثلث ثدييات العالم تقريبًا ،وتختلف
فيما بينها في طبيعة حياتها ،فمنها الواثب ومنها
المتسلق والسابح والقافز ،فهي متكيفة للعيش
في بيئات مختلفة ،في الغابات واألنهار والبحيرات
والمناطق الصحراوية وشبه الصحراوية ،وتنتشر في
جميع أنحاء العالم؛ عدا منطقة القطب الجنوبي،
وتتكاثر بالوالدة ،وتنضج الصغار جنسيًا مبكرًا ،وتلد
األنثى صغارًا عدة في الوالدة الواحدة.

األرانب المنزلية
وتربى الكثير من األرانب الستعمالها حيوانات أليفة
في المنازل ،وتستجيب بعض األرانب البرية لعملية
األسر داخل المنازل لفترات طويلة ،إال أن أغلبها
اليتقبل ذلك عادة ،وال ينبغي اإلمساك باألرانب من
آذانها أو أرجلها مطلقًا وإنما يكون اإلمساك بها
من الجزء المرتخي من الجلد أعلى منطقة الكتف
بإحدى اليدين مع وضع اليد األخرى أسفل منطقة
الردف لموازنة ثقل األرنب.

الغذاء
وتتغذى األرانب المنزلية بالشعير والشوفان والقمح،
ويمكن أيضًا إطعامها بنباتات الجزر واللفت
والبرسيم أو الحشائش الطازجة المقطعة ويمكن
أيضًا تقديم بعض الدريس لها أثناء الليل لفائدته
في عملية الهضم ،كما أن قضم السيقان الصلبة
من الدريس يمنع تآكل األسنان األمامية ويساعد
على نموها باستمرار وعند استعمال نبات الكرنب
غذا ًء لألرنب يجب استعماله بكميات محدودة حتى
اليمرض الحيوان ،ويراعى دائمًا وضع إناء به ماء عذب
داخل قفص األرانب ويجب عدم إطعام األرانب
كميات من الغذاء زائدة عن الحاجة كما يراعى إزالة
األطعمة الخضراء حال انتهاء األرنب من غذائه ذلك
أن تلك األطعمة تتلف بسرعة.
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المطار الدولي األول بالخليج العربي

مطار البحرين  ..قصة الطائرة “هاندلي بيدج”
من مطار البحرين عام  1927تعلن
“رمضانيات” عن إقالع الرحلة األولى التي
تحمل ذكريات خالدة حول كيف كانت
أجواء المطار والخدمات الجوية بالبحرين
في ذلك الوقت ،وتبدأ تفاصيل القصة
الشيقة قبل بدء تشغيل الرحالت التجارية
المنتظمة حينما قامت الخطوط الجوية
اإلمبراطورية البريطانية ،المعروفة حاليًا
بالخطوط الجوية البريطانية ،بتسيير عدة
رحالت عرضية إلى منطقة الخليج العربي
في أواخر العشرينات ،وطبقًا للسجالت ،فإن
الخطوط الجوية اإلمبراطورية البريطانية
هي الشركة األولى التي قامت بتسيير
رحالت إلى البحرين في أغسطس 1927
عندما أجر أحد تجار اللؤلؤ في البحرين طائرة
من بغداد إلى البحرين ،وقد تعين على هذه
الرحلة القصيرة نسبيًا التوقف ليلة واحدة
في البصرة “ ..رمضانيات” تنقل أجواء مطار
البحرين قبل أكثر من مائة عام ...

أول طيار
وكان أول طيار في البحرين هو المغفور له الشيخ
عبداهلل بن عيسى بن علي آل خليفة نجل حاكم

“هاندلي بيدج”

البحرين آنذاك طيب اهلل ثراه الشيخ عيسى بن علي آل

وأصبحت الطائرة من نوع “هاندلي بيدج اتش بي ”42

خليفة ،وكان الشيخ عبداهلل بن عيسى قد غادر إلى

هي الطائرة المخصصة للمسافات الطويلة نسبيًا

بريطانيا هو وأبنه الشيخ محمد بن عبداهلل في عام

للخطوط الجوية اإلمبراطورية البريطانية .وكانت

1919م في سفينة نقلته إلى لندن عبر قناة السويس

تستخدم للرحالت بين المملكة المتحدة والهند

ثم إلى بريطانيا العظمى وفي مطار ميندون بالقرب

بعد أن أطلقت الشركة خدمات الرحالت المنتظمة

من لندن ركبا الطائرة وحلقا في الجو ليكونا أول

عبر البصرة في العراق والبحرين والشارقة اإلمارات

شخصين في الجزيرة العربية يصعدان إلى الطائرة

العربية المتحدة والكويت كنقاط ترانزيت اختيارية

وباللباس العربي ،وفي تلك السنوات األولى قاد

وفي العام  ،1936تم تسيير الرحالت إلى البحرين
أسبوعيا ،وفي عام  ،1937تم بناء مبنى للركاب عُ رف
باسم “مطار البحرين المائي” ،الستيعاب الزيادة

الشيخ عبداهلل بن عيسى وابنة الشيخ محمد بن عبداهلل بن
عيسى ال خليفة عام 1919

الشيخ عبداهلل بن عيسى آل خليفة طائرة بدائية بعد
تدريب قصير أثناء تواجده في لندن وفي مطلع القرن

ثالث رحالت أسبوعية إلى مدينة سيدني األسترالية،

الـ  21تم العثور على صورة لدى أحد هواة التصوير

وفي الخمسينات من القرن الماضي ،توجهت أنظار

البريطانيين للشيخ عبداهلل عندما كان في الطائرة

شركة الطيران اإلمبراطورية البريطانية للعودة إلى
األشكال األكثر تقليدية في النقل الجوي بد ً
ال من

باللباس العربي ،ويعد الشيخ عبداهلل بن عيسى آل
خليفة أول بحريني يقود طائرة ،وبعد سنة من هذه

الطائرات المائية ،وذلك الستيعاب عدد أكبر من

التجربة الوطنية من تلك الرحلة أي في عام 1920م منح

المسافرين .ومن هنا بدأت عودة طائرات الركاب

المغفور له الشيخ عيسى بن علي آل خليفة حاكم

التجارية للعمل من مطار المحرق .وقد استخدمت

البحرين أنذاك الترخيص لبناء المطار وتم اختيار بقعة

الشركة طائرة آرغونتس ( )Argonautsذات األربع

صحراوية خارج المنامة ،وفي يوم األحد الثامن من

محركات لتسير الرحالت عبر البحرين ،والتي كان

يونيو 1924م انطلقت ثالث قاذفات من سالح الجو

واستمر تسيير الرحالت عن طريق البحرين إلى مطلع

باستطاعتها أن تحمل ما يقارب من  60راكبًا ونتيجة

الملكي البريطاني من طراز  de havilland dh9aمن

الخمسينات ،وبلغت ذروتها مع رحالت شركة الطيران

للطلب المتزايد على خدمات الشركة عبر مطار

البصرة إلى البحرين ،وبحسب قائد السرب ريتشارد

اإلمبراطورية البريطانية عبر الطائرات المائية إلى كل

البحرين آنذاك ،سيرت الشركة  3رحالت منتظمة في

بيك اقتربت الطائرات من المنامة في تشكيل جيد

من كراتشي ،وسنغافورة وهونج كونج ،إضافة إلى

األسبوع بين أوروبا والبحرين.

على إرتفاع  5000قدم وهبطت بسالسة ،في الصباح

المضطردة في الرحالت الطويلة للطائرات المائية.
وقد شهدت البحرين بدء تسيير الرحالت المنتظمة
عن طريق الطائرات المائية القصيرة لشركة
الخطوط الجوية االمبراطورية البريطانية الشهيرة.
وكان المهبط المائي لهذه الطائرات العمالقة يقع
في المنطقة الممتدة من النادي البحري -الواقع
على الساحل الشمالي للبحرين -إلى ميناء سلمان.

طائرات مائية
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التالي صعد نائب الحاكم المغفور له الشيخ حمد
بن عيسى آل خليفة في إحدى الطائرات وأصبح أول
بحريني يشاهد جزر مملكة البحرين من الجو وحلق

المغفور له صاحب العظمة الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة لدى استقبالة آول طائرة في المطار البحري

على أسطول سفن الغوص وشاهد السفن وهي
تبحر بإتجاه مغاصات اللؤلؤ وعندما عاد الشيخ حمد،
تجمع كبار أفراد العائلة المالكة الكريمة وجماهير
غفيرة ونقل لهم القصة بفرح شديد.

خطوط جديدة
وفي عام 1932م وفيما كان المالحون البريطانيون
يبحثون عن خطوط جديدة بين أوروبا والشرق األوسط
والشرق األدنى لتربط العاصمة البريطانية لندن مع
نيودلهي وسيدنى في استراليا تم اختيار البحرين
التي وجدت نفسها على خارطة مسارات خطوط
أمبريال للمرة األولى ،وفي السادس من أكتوبر عام

آثناء سحب الطائرة من الرمال

1932م بدأ أول ظهور للبحرين على خارطة الطيران

شركة طيران الشرق األوسط وخطوط الطيران

المدني بطريقة غير مباشرة حين هبطت طائرة

الهندية وطيران سيالن وخطوط إيران الجوية ،وكانت

 42 hpبشكل فاشل وغاصت في الرمال الناعمة في

أغلبها تشغل رحالتها باستخدام طائرات “داكوتاس”.

منطقة العدلية من العاصمة المنامة ،وقد ضغط

مركز المعلومات

الكابتن بأقصى قوة على المحركات ليخرج الطائرة
ولكنها غاصت بشكل أكبر واعتقد حينها أنه لن

وفي عام  ،1954تم تأكيد مكانة البحرين كمركز

يتمكن من إخراج الطائرة مرة أخرى ،وقام حشد من

إقليمي للطيران ،حيث تم رسميًا تدشين مركز

الناس بسحب الطائرة العمالقة من حيث مكانها

معلومات الطيران اإلقليمي في البحرين لتقديم

وتمكن الكابتن من اإلقالع مرة أخرى والهبوط في

خدمات المراقبة والمالحة الجوية للطائرات العابرة

المحرق ومنذ ذلك الوقت أصبحت المحرق مركز

العربية السعودية .وفي غضون سنتين ،تم زيادة

عمليات لطيران خطوط أمبريال في تلك األيام،

عدد أسطول الشركة إلى أربع طائرات من طراز

وكانت مرافق المحرق بسيطة جدًا آنذاك وأغلب

“دي هافيالند” ،وأربع طائرات من طراز “دي سي ”3

الركاب كانوا عابرين فقط ولكن الشركة العالمية

لمواكبة النمو المتزايد التي شهدته رحالت الشركة

لطيران أمبريال شجعت المطار على إيجاد أنظمة

بمنطقة الخليج في ذلك الوقت.

لدعم وتعزيز المطار.

مركز دولي

“جلف أفييشن”

عدد نقاط العبور (الترانزيت) التي كانت في السابق

وتمكنت البحرين خالل تلك الحقبة من ترسيخ

تقوم بها شركات الطيران خالل الرحالت الطويلة.

وأصبح العام  1950من أهم األعوام في تاريخ مطار

مكانتها كمركز دولي للطيران ،حيث كانت تملك

وبالتالي أصبحت البحرين نقطة عبور رئيسية

البحرين الدولي وتاريخ الطيران التجاري المنتظم في

في ذلك الوقت أحدث المطارات وأكثرها تقدمًا
في منطقة الخليج .هذا فض ً
ال عن تمتع المطار ببنية

للطائرات النفاثة بين أوروبا والشرق األقصى وتماشيًا

البحرين ،حيث تم تأسيس شركة “جلف أفييشن”،
والتي ُتعرف حاليًا بشركة طيران الخليج ،فقد اشترت

عبر مجال الخليج الجوي كما تم تركيب منارات
مالحية حديثة وأجهزة اتصاالت في هذا المركز،
وبعد هذا الحدث مباشرة ،دخلت البحرين عصر
الطائرات النفاثة بوصول طائرة من نوع “كومت”
وطائرات “البوينج  ،”707حيث خفضت هذه الطائرات

مع حركة عبور الطائرات التي شهدت نمو مطرد ،تم
افتتاح مبنى جديد للركاب في ديسمبر من العام

شركة “جلف أفييشن” طائرة واحدة مستخدمة

تحتية متينة تمثلت في مدرج هبوط وبرج للمراقبة
الجوية ووسائل اإلتصال واإلنارة فض ً
ال عن مطاعم

 .1961كما شهدت هذه الحقبة تطور حركة الطيران

من نوع “أنسون مارك  ،”2التي استخدمت مبدئيًا

للمسافرين وغيرها من الخدمات .وبدأ المطار في

بشكل كبير بسبب طائرات “البوينج  ”747العمالقة

لتسيير رحالت الشركة إلى مدينة الظهران بالمملكة

اجتذاب شركات الطيران اإلقليمية والعالمية مثل

التي تسع  400مسافر.
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خطة توسعة
وحفاظًا على مكانة مطار البحرين الدولي كمركز
إقليمي للطيران ونقطة رئيسية للعبور في المنطقة،
قامت البحرين بتنفيذ خطة توسعة لتعزيز مقومات
البحرين في قطاع النقل الجوي التجاري .وتم
استكمال التوسعة في ديسمبر من العام 1971
بافتتاح مرافق الركاب الجديدة ومواقف جديدة
للطائرات تستوعب  4طائرات من طراز البوينج ،747

باعتباره مركز توقف وعبور رئيسي لطائرات البوينج

جديدة من توسعة المطار في عام  ،1976بعد مرور

وجنى هذا االستثمار ثماره بسرعة بالغة ،حيث بدأت

 747العمالقة ولسوء الحظ ،رغب كل الناقلين في

خمسة أعوام فقط من افتتاح مبنى الركاب الجديد،

كل من الخطوط الجوية األسترالية المعروفة باسم”

جعل توقفات عبورهم في نفس الوقت تقريبًا وعلى

وفي نفس العام ،شهد مطار البحرين الدولي حدثًا

شركة طيران كانتس” ،والخطوط الجوية البريطانية

الرغم من التوسعة الجديدة في مرافق المطار ،فقد

مهمًا آخرًا وهو بدء تشغيل رحالت منتظمة بين

والخطوط الجوية الهندية والخطوط الجوية

أصبحت هناك حاجة ملحة إلى تنفيذ توسعة أخرى

البحرين ولندن على طائرة “الكونكورد” األسرع من

السنغافورية في استخدام مطار البحرين الدولي،

للمطار إلستيعاب هذه الطفرة .وتم استكمال مرحلة

الصوت التابعة للخطوط الجوية البريطانية.

في عامها التاسع ..

ترقبوا “رمضانيات”  2017غير ..
حوارات وموضوعات حصرية مع كبار شخصيات المجتمع البحريني
لن تجدها في مكان آخر ..
“رمضانيات” المجلة الرمضانية اليومية المسائية الوحيدة بالبحرين ..

الوجيه خالد كانو

محافظ المحافظة
الشمالية

سمير الوزان

الدكتور عبداهلل يتيم

الوجيه حسين يتيم

الوجيه محمد جالل

محمد آل عصفور

أحمد سلمان كمال

لإلعالن أو لمزيد من المعلومات يرجى االتصال على33972970 :
البريد اإللكترونيaprasadvt@gmail.com :
		
يومية مسائية تصدر عن وكالة أبراس
اإلدارة +973 17721503 :التوزيع+973 38172402 :
البريد اإللكترونيaprasadvt@gmail.com :
الموقع اإللكترونيwww.aprasadvt.com :
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مجلس الظهراني
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مجلس عبدالرحمن بومجيد
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مجلس حسن عيد بوخماس
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املغفور له �صاحب العظمة ال�شيخ �سلمان بن حمد �آل خليفة برفقة املغفور
له ال�شيخ حممد بن عي�سى �آل خليفة لدى تف�ضله بتوزيع الك�ؤو�س على
الفرق الفائزة ورئي�س فريق املحرق الريا�ضي حممد جا�سم ال�شرياوي
يف عام 1954م

عني عذاري يف عام 1938م

م�سجد اخلمي�س يف الأربعينيات

منظر جوي ملدينة املنامة يف ال�سبعينيات

�شارع احلكومة ويرى بناية هالل املطريي يف ال�سبعينيات
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عدد من ال�سفن ال�شراعية يف فر�ضة املنامة يف ال�ستينيات

55

مركز �شرطة املنامة املت�صل مبكتب بريد باملنامة يف �آواخر اخلم�سينيات

ال�شارع ال�صحراوي يف املنطقة اجلنوبية ويرى تالل عايل يف منت�صف الأربعينيات
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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  7رجب  1371السنة الثانية

لماذا مراج فقط!
ال شك أن حكومة البحرين تستحق الشكر على
قرارها القاضي بتخصيص ريع سباق الخيل
للمصابين بداء السل .فهو خطوة أولى في هذه
الناحية ،نرجو أن تتلوها خطوات أخرى إيجابية وأن
المبالغ زهيدة! على أننا علمنا أن اإلعانات المالية ال
تصرف إال إلى المرضى الذين يذهبون لالستشفاء
في (مراج) بالهند .أما من يذهب لالستشفاء
في (سمال) بالهند أو في المصحات بلبنان فإن
الحكومة ترفض أن تمد له يد المساعدة .فما هو

أن تحسن صحته تتوقف على
طبيب معين أو مستشفى خاص
فالتحق به مدفوعًا بهذا االعتقاد
فإن ذلك ليس من اختصاص
الحكومة وإنما هو من اختصاص
المريض نفسه ولتثق الحكومة
أن المريض بهذا الداء ال يمكن أن
يتالعب بالمال وهو يعلم أن في
المال مفتاحًا الستعادة صحته
يضاف إلى ذلك أن ارتياح المريض
نفسيًا إلى الطبيب وثقته به
يساعد كثيرًا على تعجيل الشفاء

السر في ذلك؟

ولهذا فإن بعض المرضى الذين

إن أكثر المرضى من الطبقة الفقيرة وهم

يستشفون في مصحة (مراج) غادروها إلى (سمال)

يذهبون لالستشفاء مخلفين وراءهم عائالت

على أثر انتقال الدكتور (جوفز) من المصحة األولى

تتطلب نفقات ليست بالهينة فإذا نفضت

إلى المصحة المدنية الثانية ألنهم يثقون به ويرون

حكومة البحرين عنهم يدها فإنهم يضطرون

أنه خير من يمكن أن يمنحهم الصحة والعافية

لقطع العالج والعودة إلى وطنهم يحملون الداء

بفضل حذقه وخبرته فهل من االنصاف -وهم

الذي ينهش صدورهم وينشر جراثيمه حولهم

يسعون وراء الصحة -أن نحرمهم من المساعدة

أينما ذهبوا!

المالية ألنهم ال يستشفون في (مراج).

إن الغرض هو مساعدة المصابين وليس مساعدة

لقد وصلتنا من بعض هؤالء المرضى رسائل تنضح

مستشفى بعينه فإذا وجد مريض وشعر نفسيًا

باأللم وتقطع نياط القلب بما فيها وصف لحالتهم

العدد  9رمضان 1372ه السنة الثانية

المالية السيئة .حتى أن بعضهم قرروا فعال
العودة إلى البحرين قبل أن يتم عالجهم
ولكنهم ال يملكون أجور السفر!
وال شك أن حكومة صاحب العظمة تشاركنا
األلم لهؤالء المنكوبين ونحن على ثقة بأنها
ستعدل عن قرارها السابق وتمنح اإلعانة لكل
من يذهب إلى االستشفاء سواء كان في لبنان أو
(مراج) أو (سمال) أو غيرها.

• يقال أن مديرية معارف البحرين تفكر في
تعيين مستشار ثقافي للطالب البحرينيين
الذين يدرسون في الجامعة األميركية وسيختار
هذا المستشار بين أساتذة الجامعة البارزين .وال
شك أن هذا إجراء حكيم سيكون بعيد األثر في
توجيه طالبنا هناك الوجهة المالئمة لقدراتهم
وميولهم وبذلك يزول كابوس الفوضى التي

• تعتزم الحكومة الكويتية تنفيذ مشروع الضمان
االجتماعي ،وقد أعلن فع ً
ال طلب موظفين إلدارة

يتخبط فيها أكثرهم اآلن فيما يتعلق باختيار
ميدان التخصص.

هذا المشروع فبارك اهلل في الكويت ورجالها

• كانت شركة السلكي والالسلكي اإلنجليزية

العاملين المخلصين  ..وإلى األمام!

هي التي تملك التلفون األوتوماتيكي بالكويت

• بلغنا أن الحكومة الكويتية قد ألغت النقل
والتنزيل المعروفة هناك باسم (جمال باشا)

• ستستقدم الحكومة أربعة من االنجليز وستكفل

وقرر تأميمها ،وهذه الشركة شبيهة بشركة

إليهم االشراف على أربعة مراكز في إدارة األشغال.

جرى مكنزي عندنا ..فمتى تؤمم هذه الشركة

• نجحت طالبة واحدة في امتحان الشهادة

وأمثالها عندنا؟؟
بالتعاون مع إدارة المكتبة الوطنية بمركز عيسى الثقافي

اإلبتدائية لمدارس البنات من مجموع  22طالبة.

كما هي الحال حتى اآلن في البحرين وقد علمنا
أن الكويت قد أممت هذه الشركة أيضًا .ونحن
نكبر همة الحكومة الكويتية الموقرة ونبارك
أعمالها الجليلة!..

18

الثالثاء  11رمضان  1438هجرية •  6يونيو  2017ميالدية • السنة التاسعة • العدد 246

إعالنات من أيام زمان
صورة صغيرة وسطور قليلة كانت كافية بتوصيل أبلغ الرسائل اإلعالنية وأقواها تأثيرًا على الجمهور  ..هكذا كانت إعالنات أيام زمان وهكذا تجسدت كوثائق تاريخية
يعود بعضها إلى العشرينيات والثالثينيات من القرن الماضي عاشت تفاصيلها البحرين من منظور عين إعالنية دأبت على نشرها البلدية ومخاطبة األهالي بها منذ عام
1919م ،وشملت بيانات وقوانين وقرارات رسمية كانت تصدر عن حاكم البحرين وحكومتها آنذاك ،والالفت في جميع اإلعالنات أسلوب صياغتها وما تتضمنه من مفردات
شعبية بسيطة كانت متداولة في ذلك الوقت .أما الرسائل اإلعالنية المنشورة بالصحف المحلية أيام زمان فتكشف لنا عن أبرز الطرق والوسائل المستخدمة آنذاك ،وما
شكله اإلعالن التجاري من دور ريادي كبير في رفد ودعم الحياة االقتصادية والتجارية بالبحرين “ ..رمضانيات” تنشر لقطات من إعالنات أيام زمان ...

حرر في  21صفر يوم السبت سنة  1342هـ الموافق  2أكتوبر سنة 1927م
حمد بن عيسى آل خليفة
نعلن إلى كافة النجارين أن مقصود البلدية عدد  200حفيظة من ألواح لحفاظه أشجار فكل
من يجب أن يلتزم بالمناقصة كان مع البلدية فليتفضل إلى دائرة البلدية لمعاينة النمونه
المطلوبة لمدة سبعة أيام من تاريخه.
نعلن إلى كافة البيا صعة في السوق وعلى األخص البقالين بان التعاطي في األكياس
المعروفة بالخرايط ممنوع جدا .حتى وال يجوز لبياعة الفحم أن يتعاطوا بها .فكل من وجد
عنده مثل هذه األكياس فقد عرض نفسه لجزاء الحكومة ولإلعالم.
حرر في  6شعبان سنة  1343هـ
 15جمادي األولى 1350
نعلن لعموم جالبي الفواكه على اختالف أجناسها من الخارج إلى بلدة البحرين سواء بالسفن
الشراعية أو المراكب التجارية ولعموم بياعة الفواكه فيها:
لقد قرر مجلس بلدية المنامة الموقر المنعقد في  10ج  1350 1وقد وافقت عليه حكومة
البحرين الجليلة بأن الفواكه التي تجلب من الخارج إلى البحرين تباع حدر نظارة إدارة بلدية
المنامة بالمزاد العلني وذلك ألجل راحة البياعة والشراية لهذا الصنف بجانبهم وبجانب
العموم من قبل المحتكرين لها وألجل أخذ كل إنسان على استطاعته وللبلدية مقبل
هذه النظارة لحفظ حقوق جالبين الفواكه من الخارج رسم الداللة فالمائة أثنين .فالمائة
واحد على المشتري والمأئة واحد على البايع فبموجبه ممنوعا على جالبين الفواكه من
الخارج بيعها بدون واسطة الدالل المذكور .إن البلدية سوف تعين لهذا الصنف مح ً
ال لحفظ
الفواكه فيه والدالل المذكور مسؤول عنها وعن حقوق أصحاب الفواكه وكل من يخالف
ذلك يعاقب بالعقاب أمام مراكز الحكومة في البحرين هذا ألجل البيان حرر هذا اإلعالن.
نعلن للعموم بأنه اعتبارًا من تاريخ هذا اإلعالن سوف ال يسمح ببناء بيوت بالسعف “البرستيه”
على الشوارع المذكورة أدناه ،أما الذين لديهم “يرستيه” على الشوارع المبينة فيجب عليهم
إزالتها في مدة سنة واحدة من التاريخ.
• شارع الشيخ عيسى • شارع الشيخ حمد • شارع بلكريف • شارع الجفير • شارع القصر.

كريمة بقدراتها

أسعار مميزة مع تمويل دون
مرابحة لمدة  5سنوات
اآلن هي فرصتك للحصول على السيارة التي ستنطلق
بك إلى عالم المغامرات الرائع .احصل على إحدى
سيارات الند روڤر خالل الشهر الفضيل ،وانطلق
والتميز.
إلى آفاق جديدة من الفخامة
ّ

تتضمن الباقة:
 تمويل دون مرابحة لمدة  5سنوات ضمان وخدمة لمدة  5سنوات خدمة مساعدة على الطريق لمدة  5سنواتمجاني للنوافذ
 -تظليل ّ

تفضل اليوم بزيارة السيارات األوروبية لمعرفة المزيد.
السيارات األوروبية
هاتف+973 17 460 460 :
landrover-me.com/euromotors

ُتطبق الشروط واألحكام.
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