
غنًى  الساخنة  المشروبات  أكثر  من  الكاكاو  ُيعتبر 
على  يحتوي  فهو  للجسم،  المغذّية  بالعناصر 
ومضاّدات  األكسدة  مضاّدات  من  عالية  نسبة 
من  كبيرة  مجموعة  إلى  إضافة  االلتهابات 
المعادن األساسّية كالمغنيسيوم، والكاليسيوم، 
والمنغنيز،  والحديد،  والنحاس،  والفسفور، 
على  يحتوي  كما  والسيلينيوم،  والبوتاسيوم، 
المشبعة  غير  والدهون  واأللياف  الكربوهيدرات 
إضافة  والبالمتيك،  األوليك،  كحمض  “األحادّية” 
إلى الزانثين، والثيوفيلين، ومادة الفالفون، ويساعد 
ومنحه  الجسم  تنشيط  على  الكاكاو  مشروب 
والخمول؛  اإلرهاق  شعور  من  وتخليصه  الحيوية 
صّحة  يحّسن  كما  الكافيين،  مادة  على  الحتوائه 
استرخاء  على  ُيساعد  إّنه  حيث  التنفسّي،  الجهاز 
كما  التنفس،  ضعف  ومعالجة  الهوائّية،  الشعب 
يعالج تحّسس القصبات والتهاباتها؛ لذا فإنه عالج 
فّعال للربو الشعبّي، ويعمل مشروب الكاكاو على 
تهدئة األعصاب، ومقاومة التعب المزمن؛ إلحتوائه 

غنًى بالعناصر المغذيّة للجسم 
الكاكاو .. مهدئ وعالج

وتحمي  الدماغ،  تغّذي  التي  السيرتونين  مادة  على 
اإلصابة  من  والوقاية  التأكسد،  من  العصبّية  الخاليا 
بالزهايمر، كذلك يزيد مشروب الكاكاو من أداء الكلى 
ويحميها من القصور ويحّفزها على أداء مهامها في 
مشروب  أسرار  تكشف  ..“رمضانيات”  الجسم  تنقية 

الكاكاو وتعرض فوائده الغذائية والعالجية ...
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المجالس الرمضانية

ذكريات من أيام زمان

وتقارير  ودفاتر  أوراق   .. واحصاءات  فحوصات   .. ورقابة  وتسجيل  حماية   .. وواردات  صادرات 
للجمارك  رسمية  إدارة  أول  إنشاء  تم  اآلن  من  عامًا  وخمسون  وسبعة  مائة  قبل   .. وسجالت 
في البحرين وهي المؤسسة التي لعبت الجمارك دورًا أساسيًا في استالم والتعامل وتوزيع 
الجمارك،  إلى تولي مسؤولية حسابات  والواردات، إضافة  الصادرات  الجمركية على  الرسوم 
الغوص، وفحص  تراخيص  السفن وإصدار  الحكومية، وتسجيل  والتقارير  وإعداد اإلحصاءات 
اللؤلؤ وتحصيل رسوم تسجيل السفن، إضافة إلى مراقبة وتوزيع المواد الغذائية، وفي عام 
عام  وفي  البضائع،  وتحميل  لتفريغ  المنامة”  “فرضة  حكومي  ميناء  أول  تشييد  تم  1912م 
1917م تم بناء أول مبنى تضمن مرافق إدارة الجمارك ومخازنها الذي انتقل الحقًا إلى مبنى 
باب البحرين في عام 1946م، أما في 1950م أصدرت حكومة البحرين أول قانون جمركي في 
منطقة الخليج العربي، وتلته بإصدار العديد من القواعد واللوائح المتعلقة بالجمارك بسبب 
زيادة حجم التجارة، وهذه الزيادة أدت إلى تشييد ميناء سلمان وميناء الجفير في عام 1957م 
.. إال أن تلك األحداث الهامة في تاريخ انشاء جمارك البحرين تحمل في طياتها الكثير والكثير 

من الذكريات العبقة والمميزة ترويها “رمضانيات” وتنشر بعض تفاصيلها ألول مرة ...

حماية وتسجيل وفحص ورقابة
جمارك البحرين .. سجالت لها تاريخ 



بطاقة كريدي مكس بريميم الجديدة
تجربة راقية توفر فرصًا ال حدود لها! 

ادخل إلى عالم واسع من الفخامة والمزايا مع فيزا سيغنتشر وورلد ماستر كارد من كريدي مكس. عزز قوتك الشرائية مع 
مزايا مصممة لتناسب احتياجاتك الخاصة، إضافة إلى مكافآت مجزية، وخدمات متميزة في أي مكان وأي وقت في العالم. 

تقدم بطلبك اآلن واحصل على هدية فاخرة* 
تطبق الشروط واألحكام حتى نفاذ الكمية

كريدي مكس ش.م.ب )مقفلة( - شركة تمويل مرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي
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برظاطب الاعشغر
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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 50 د.ب تسابمرعا، جاتخض سطى شرخئ لطفعز بةعائج الثاظئ الضئرى وعغ سئارة سظ 3 شطض 
راصغئ شغ طظطصئ الرشاع، با�ضاشئ إلى السثغث طظ الةعائج الظصثغئ الحعرغئ الصّغمئ الاغ تخض صغماعا أضبر 
طظ 677,000 دوقر أطرغضغ. ضما غمضظك أغدًا 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 005500 17.

خاضع وطرخص ضمخرف تةجئئ إجقطغ طظ صئض طخرف الئترغظ المرضجي 

Instagram

*تطئص الحروط وافتضام.

تابسظا سطى

اجابمر صئض 2 غعلغع

لطفعز بةائجة
صماش الضئرى

الثاطسئ

$45,00045,000
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بدأ اكتشافه قبل ألفي سنة 
الكاكاو .. السر في الفالفونويد

شعب المايا

قبل  المايا  شعب  يد  على  الكاكاو  إكتشاف  وبدأ 
حوالي ألفي سنة، حيث كانوا يصنعون شراب الكاكاو 
إضافة  مع  المطحونة،  الكاكاو  بذور  من  المصنع 
طرٍق  ابتكار  في  اإلسبان  وبدأ  إليه،  الحارة  المنكهات 
عديدٍة الستخدام الكاكاو، حيث أصبحوا يستخدمونه 
مع السكر والحليب، ومنذ ذلك الوقت أصبح مشروب 
صناعة  وتتم  العالم،  مستوى  على  مشهورًا  الكاكاو 
الكاكاو عن طريق تقطيعه إلى قطع صغيرة الحجم، 
ثم إزالة البذور منها، ثم أخذها إلى المصنع ووضعها 
جيدًا  طحنها  يتّم  ثّم  للطحن،  مخّصصٍة  آالت  في 
الزيوت والدهون،  للحصول على خليط ناعم خاٍل من 
أو  ورقية  أكياس  في  ووضعها  تغليفها  وبعدها 
من  بالعديد  الكاكاو  شجرة  وُتصاب  نايلون،  أكياس 
التعّفن الفحمي، والجذر األبيض، وتدرن  األمراض مثل: 

الجذور.

شجرة الكاكاو 

دائمة  المعّمرة  الشجيرات  من  هي  الكاكاو  وشجرة 
وتنمو  مترات،  ثماني  حوالي  ارتفاعها  ويبلغ  الخضرة، 
وتتمّيز  واالستوائي،  الحار  المناخ  في  الكاكاو  شجرة 
األصلّي  والموطن  الدائري،  وشكلها  الوردي،  بلونها 
امتدت  ثم  الجنوبّية  أمريكا  دول  هو  الكاكاو  لشجرة 
حوالي  اآلن  أصبحت  حيث  العالم،  دول  باقي  إلى 
البرازيل،  أهّمها  ولعّل  تزرعها،  دولة  عشرين  من  أكثر 
الوقت  في  ويوجد  المكسيك،  وجنوب  وأفريقيا، 
كريولو،  منها:  نذكر  الكاكاو  من  أنواع  أربعة  الحالي 

والفوراستيرو، وفوراستيرو، باإلضافة إلى ترينيتاريو.

مشروب الكاكاو 

ويساعد مشروب الكاكاو على تنشيط الجسم ومنحه 
الحيوية وتخليصه من شعور اإلرهاق والخمول؛ الحتوائه 
التنفسّي،  الجهاز  صّحة  ويحّسن  الكافيين،  مادة  على 
الهوائّية،  الشعب  استرخاء  على  ُيساعد  إّنه  حيث 
ومعالجة ضعف التنفس، كما يعالج تحّسس القصبات 
والتهاباتها؛ لذا فإنه عالج فّعال للربو الشعبّي، ويعمل 
ومقاومة  األعصاب،  تهدئة  على  الكاكاو  مشروب 
التي  السيرتونين  مادة  على  الحتوائه  المزمن؛  التعب 
التأكسد،  من  العصبّية  الخاليا  وتحمي  الدماغ،  تغّذي 
والوقاية من اإلصابة بالزهايمر، ويحّسن مظهر البشرة 
ناعم  ملمس  ذات  ويجعلها  رطوبتها،  من  يزيد  فهو 
ومشرق ويقاوم التجاعيد المبّكرة والخطوط الرفيعة، 
البنفسجّية  فوق  الشمس  أشّعة  تأثير  من  يقّلل  كما 
الضاّرة على الجلد، ويمنع جفافه وتشّققاته، كما تزيد 

من تدّفق الدم إلى خاليا الجلد. 

أداء الكلى

ويحميها  الكلى  أداء  من  الكاكاو  مشروب  ويزيد 
تنقية  في  مهامها  أداء  على  ويحّفزها  القصور  من 
المرتفع، كما ينّشط  الدم  الجسم، ويخفض ضغط 
الدورة الدموّية، ويقّلل نسبة الكولسترول الضاّر في 
الدم، ويرفع نسبة الكولسترول النافع في الجسم 
مّما يقّلل من احتمالّية اإلصابة بأمراض القلب كتصلب 
العظام  ويقّوي  الدماغّية،  السكتات  أو  الشرايين 
ألّن  الهشاشة؛  مرض  من  ويحميها  تكّسرها  ويمنع 
محتواه من الكاليسيوم يفوق الموجود في الحليب 
الطازج، ويقاوم مشروب الكاكاو نمو وانتشار الشوارد 
وفعااًل  قوّيًا  مضاّدًا  يجعله  مّما  الجسم  في  الحّرة 
تحسين  في  الكاكاو  مشروب  ويفيد  للسرطانات، 
الحتوائه  بالمتعة؛  والشعور  االكتئاب،  وعالج  المزاج، 
على مرّكبات الفالفونول، ويساعد مشروب الكاكاو 
تنّشط  فيه  األحادّية  الدهون  ألّن  الوزن  إنقاص  على 
على  وُتساعد  الجسم،  في  الغذائّي  التمثيل  عملّية 

حرق السعرات الحرارّية. 

الساخنة  الشتوية  المشروبات  من  الكاكاو 
ومشروب  والكبار  األطفال  لدي  المحببة 
والسكر  اللبن  إليه  يضاف  الساخن  الكاكاو 
فيزيد من قيمته الغذائية ويرفع من قيمته 
السعرية فهو مشروب مغذ ممتاز إلحتوائه 
مادة  ولوجود  هذا  الدهنية  المواد   v على 
الثيوبرومين فإنه يعتبر مدرًا للبول ومنبها 
ولكن  الكافيين  مادة  علي  إلحتوائه  قليال 
تأثيره في الجهاز العصبي المركزي أقل من 
تأثير البن والشاي، والكاكاو العضوي الخام 
مختلف عن الكاكاو العادي حيث ينشأ من 
فهو  العادي  الكاكاو  أما  الكاكاو،  شجرة 
يعتبر مشتق من الكاكاو الخام من حبوب 
عظيمة،  صحية  فوائد  وللكاكاو  الكاكاو، 
يحسن  أنه  حديثة  دراسات  أظهرت  فقد 
طبيعي،  بشكل  المزاج  ويعزز  الدماغ  عمل 
يحسن تدفق الدم، وكلها مهمة جدًا للنوم 
..“رمضانيات” تكشف أسرار مشروب الكاكاو 

وتعرض فوائده الغذائية والعالجية ...

األمالح الزائدة

ويعمل الكاكاو على إدرار البول وإخراج األمالح الزائدة 
والسموم من الجسم، إضافة إلى أّنه يزيل االلتهابات 
في المسالك البولّية، ويساعد مشروب الكاكاو على 
تنظيم نسبة السّكر في الدم؛ لفعاليته األكيدة في 
زيادة إفراز األنسولين المضاّد للسّكرّي، ويحّسن من 
أداء الجهاز الهضمّي، ويسّهل عملّية إخراج الفضالت 
اإلمساك،  ومقاومة  األمعاء،  وتليين  الجسم،  من 

إضافة إلى قدرته على فتح الشهّية للطعام.

صحة القلب 

القلب  صحة  تعزيز  في  الكاكاو  فوائد  وتكمن 
الفالفونويد  مركبات  على  باحتوائه  والشرايين 
مهم  وقائي  دور  تلعب  والتي  سابقًا،  ذكرناها  التي 
تأكسد  منع  على  العمل  تشمل:  طرق  بعدة  جدًا، 
تحييد  طريق  عن  الجسم  في  الضار  الكولسترول 
تصلب  من  الوقاية  في  يساعد  مما  الحرة،  الجذور 
الدموية،  الجلطات  تشكل  فرص  وتقليل  الشرايين، 
إذ إنها تعمل عمل األسبرين كمضاد للتجلط، يعمل 
التهابات  فيها  بما  لاللتهاب  كمضاد  الفالفونويد 
األوعية الدموية، كما وله دور في تنظيم انقباضات 
ما  إلى  وباالضافة  الجسم،  في  الدموية  األوعية 
صحة  تعزيز  في  الكاكاو  فوائد  عن  سابقًا  ذكر 
دور  عن  مؤخرًا  الدراسات  تتحدث  والشرايين،  القلب 
الفالفونويد الذي يحويه في مكافحة أمراض أخرى 
كالسرطانات، كما وبينت بعض األبحاث مؤخرًا دوره 
يكون  قد  مما  األمعاء  في  السوائل  افراز  تثبيط  في 
له دور في تخفيف اإلسهال، كما ووجد بأن الكاكاو 
وتحسينه  المزاج  تعزيز  في  مهم  دور  يلعب  قد 
يشجع  فهو  الدور،  نفس  لها  الشوكالته  وبالتأكيد 
بمشاعر  المرتبطة  والسيروتونين  االندروفين  إفراز 
بتحسين  مرتبطة  مركبات  ويحوي  كما  السعادة، 

المزاج مثل الثيوبرومين.



  

الحداد للسيارات، مملكة البحرين، هاتف: ١٧٧٨٥٤٥٤
marketing@alhaddad-mercedesbenz.com, www.bahrain.mercedesbenzme.com

  

دع النـجوم تقـودك في
شـهـر رمـضـان هـذا الـعـام.
استمتع بالجوائز القيمة مع الحداد للسيارات خالل الشهر الفضيل. 
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عوائد جمركية 

وقبل أكثر من قرن ونصف، بدأت مالمح البدء بتدشين 
مؤسسات الدولة في صورتها األولية لتمتلك البحرين 
واضحة  زيادة   1858 العام  ليشهد  بالمنطقة،  الريادة 
تم  إشارة  أقدم  تكون  وربما  الجمركية،  العوائد  في 
أول  بتاريخ  والمهتمين  المعنيين  قبل  من  رصدها 
عام  وفي  البالد،  في  الحديثة  المؤسسات  مالمح 
1864 طالب عدد من التّجار الهنود حكومة أن تعمل 
على إنشاء رصيف داخل البحر نظرًا لزيادة التجار مع 
األحساء والقطيف وقطر وتم ذلك بتدشين الرصيف 
المنامة،  فرضة  فيه  تقع  الذي  نفسه  المكان  في 
ويمكن القول، إن الزيادة تلك وصلت إلى 40 في المئة 
تجارة  أرقام  إلى  باالستناد  سنوات،   10 من  أقل  خالل 

تحكي قصة تاريخ جمارك البحرين بأن عددًا من التّجار الهنود طالبوا في عام 1864 حكومة 
البحرين أن تعمل على إنشاء رصيف داخل البحر نظرًا لزيادة التجارة مع األحساء والقطيف 
أن  إال  المنامة،  الذي تقع فيه فرضة  المكان نفسه  الرصيف في  وقطر وتم ذلك بتدشين 
للقصة نفسها فصول سابقة تعود ألربعة أعوام من ذلك المشهد التاريخي وتحديدًا عام 
1860 حينما تم إنشاء أول إدارة جمركية في البحرين لتسجل لنا اآلالف من الذكريات التاريخية 
كان من أبرز أحداثها تعيين أول مدير للجمارك وهو الذي عمل على تأسيس مؤسسة الجمارك 
بالتوافق مع نظام الجمارك في الهند وتم إدخال نظام بوالص الشحن ألول مرة كجزء من 
عمليات الجمارك، وبعدها بأعوام وبسبب نمو حجم األنشطة واألعمال في مبنى الجمارك 
تم توسعته ليشمل المباني المجاورة األخرى لغايات تمكين الجمارك من القيام بمهامها، 
وكان عدد موظفي الجمارك في حينه 45 موظفًا .. هي قصة طويلة لتاريخ جمارك البحرين 

تحمل بداخلها تفاصيل كثيرة تروى فصولها “رمضانيات” على صفحاتها ...

“رمضانيات” تروي قصة بناء أول رصيف بحري
جمارك البحرين .. 100 عام على فرضة المنامة

إلى  فيها  وصلت  والتي  1899م،  العام  في  البحرين 
أكثر من 3 ماليين جنيه إسترليني وهو رقم كبير جدًا 
يكون  أن  الطبيعي  ومن  الزمنية،  المرحلة  تلك  في 
اللؤلؤ  تجارة  من  الرقم،  ذلك  لتحقيق  األول  المصدر 
إليه،  المشار  العام  في  كبيرًا  ازدهارًا  شهدت  التي 
تتألف  التي  البنود  أهم  من  أن  إلى  المؤرخون  ويشير 
منها رسوم الجمارك هو ما كان يؤخذ على البضائع، 
وكذلك رسوم تسجيل السفن بشتى أنواعها، وقبل 
إسناد الجمارك إلى ما يعرف في ذلك الوقت بالقطاع 
الدولة، وتحديدًا في  الخاص قبل تشكل مؤسسات 
العام 1905 تم إسناد اإلدارة إلى مجموعة من الهنود 
قياسيًا  ارتفاعًا  اإليرادات  وشهدت  1910؛  العام  في 
ألف  وثالثمئة  مليونًا   24 إلى  وصلت  معهود  غير 

االرتفاع  ظروف  المؤرخون  أوضح  فيما  هندية؛  روبية 
التركية،  واألقاليم  الهند  من  مصدرها  كان  بأنه 
في  البواخر  عدد  أن  وذكروا  تاريخي؛  تقرير  وضمن 
بضائع  تحمل  أغلبها  باخرة   65 الـ  تجاوز  الوقت  ذلك 
أو حتى  السنة؛  تلك  الواردات في  أغلب  بريطانية وإن 
تتألف  العشرين كانت  القرن  بداية  السنين من  خالل 
المجاورة،  والسواحل  البحار  من  واللؤلؤ  المحار  من 
والمطرزات والحريرية  القطنية  والمواد  الرز،   ثم 

والتوابل والبن والسّكر.

الجمارك والتجار 

لزيادة  الفترة  تلك  في  الدولة  من  محاولة  وفي 
الجمارك،  في  العمل  طبيعة  إلى  ونظرًا  إيراداتها، 
وفي  هندية،  شركة  إلى  اإلدارة  إسناد  الدولة  قررت 
ذلك يشير المؤرخون إلى أن الشئون الجمركية كانت 
تدار من قبل مجموعة من التّجار الهنود على طريقة 
استئجار الجمرك من الحكومة نظير مبلغ معين من 
حكومة  مع  معيَّن  اتفاق  بحسب  لها  يدفع  المال 
البحرين. وهذا هو النظام السائد والمعمول به منذ 
أن  إال  ذلك،  قبل  ربما  أو  عشر،  الثامن  القرن  منتصف 
كان أغلب التّجار البحرينيين؛ وحتى المسئولين، كانوا 
من  الجمركية  الشئون  إدارة  طريقة  عن  راضين  غير 
يتم  شيء  كل  كان  حيث  الهنود،  المستأجرين  قبل 

فرضة المنامة في منتصف الخمسينيات

فرضة المنامة في الثالثينيات
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واألنظمة  القوانين  لغياب  نظرًا  عشوائية،  بصورة 
الوثائق  وتبّين  الجمركية،  للخدمات  المسّيرة 
إلى  وصواًل   ،1908 بين  ما  الفترة  في  أنه  والمستندات 
الجمركية  الشئون  إدارة  على  تناوبت   ،1913 العام 
خمس شركات هندية، هي على النحو اآلتي: شركة 
بانياس،  ومجموعة  وشركاه،  تيكدارس  كنكارام 
وشركاه،  تيكداس  وكنكارام  مهارات،  ومجموعة 
وناريا نداس تيكرمداس، ومن المالحظ أن أطول فترة 
لعامين  امتّدت  تلك،  الفترة  ضمن  الجمارك،  إلدارة 
بعد  عادت  اإلدارة  تولت  التي  نفسها  والجهة  فقط، 
والمالحظة  نفسها.  بالمهمة  لتقوم  سنوات  ثالث 
سنة  تتجاوز  لم  تلك  اإلدارة  فترات  أغلب  أن  الثانية 
واحدة، وهو أحد األسباب التي ربما يفسر التخّبط في 
المزاج  إلى  الجمارك،  رسوم  تحصيل  وخضوع  اإلدارة، 
تأجير  عن  الناتج  الدخل  وتذبذب  نفسه،  الوقت  في 
فيه  تكتمل  لم  وقت  في  أهلية،  جهات  إلى  اإلدارة 
أجنبية،  نفسه،  الوقت  وفي  الحديثة،  المؤسسات 
بانخراطها  األخرى،  هي  مصالح  لها  كانت  والتي 
االستيراد،  على  تجارتها  حركة  واعتماد  التجارة،  في 

تحصيل  عن  التغاضي  من  األمر  يخلو  ال  وبالتالي 
رسوم على البضائع والسلع المرتبطة بتلك الجهات.

خطة تطويرية 

من  الكفاءات  بأحد  االستعانة  الحكومة  وطلبت 
المرفق  وإدارة  ضبط  يتولى  كي  الهندية  الحكومة 
في  الثغرات  من  جانب  إلى  االلتفات  تم  بعدما 
الحكومة؛  تتبع  ال  جهة  إلى  مرفق  تسليم  عملية 
وقدر الهدر للمال العام، وتبديد الموارد؛ ونقف على 
جانب من ذلك في ما ذكره المؤرخون؛ إذ في ذلك 
تطورية،  خطوة  الهندية  الحكومة  اتخذت  العام 
عندما قامت بإعارة حكومة البحرين أحد المختصين 
تسير  بحيث  الجمارك،  إدارة  تنظيم  لغرض  لديها 
جمارك  لدى  المتبعة  والقوانين  النظم  نفس  على 
حكومة الهند، وبدأ المختص بمزاولة عمله من إصدار 
بالجمارك؛  الخاصة  األقسام  واستحداث  التنظيمات، 
الرسوم  استيفاء  بتنظيم  منها  يتعلق  ما  وخصوصًا 
الجمركية، وإصدار المطبوعات ورغم أن البحرين من 
إعادة  تجارة  عرفت  التي  المنطقة  في  الدول  أوائل 

أول مبنى جمركي بفرضة المنامة في عام 1917م

أن  إال  1905؛  العام  في  الترانزيت  تجارة  أو  التصدير 
تسجيلها  تم  التي  القياسية  األرقام  عن  كشف  ذلك 
في دخل الجمارك، إذ تم استيراد الرز والبن والبضائع 
القطنية إليها، ثم تصّدر خارجها، وقد ُقّدر أن ثلث ما 
قيمة  رت  وقدِّ الخارج،  إلى  تصديره  يتم  يستورد  كان 
ات؛ أي نحو عشرين مليون روبية. تلك الصادرات بـ 204 لكَّ

100 عام على “الفرضة”

1917م  في  المنامة  فرضة  المنامة  ميناء  إنشاء  وتم 
للمنامة،  كبوابة  للجزيرة  الشمالي  الساحل  على 
العاصمة اآلخذة في النمو ومع وقوع طرفها المائي 
على بعد أمتار قليلة من مدخل باب البحرين التاريخي 
المنامة  فرضة  أصبحت  القديمة،  البحرين  سوق  إلى 
الخليج  دول  من  القادمة  للبضائع  هامًا  مقصدًا 
في  واالستيراد  للتصدير  المبكرة  للمبادرات  ومركزًا 
البحرين ومنذ حقبة العشرينيات إلى أواخر الثالثينيات 
البحرين  بمياه  المقيدة  والبواخر  السفن  كانت 
الشمالية الضحلة تضطر إلى الرسو على بعد 7 أميال 
محولة  ساليسل  تسمى  منطقة  في  الفرضة  من 
المبحرة  الساحلية  القوارب  إلى  والركاب  حمولتها 
إلى  واحدة  ساعة  تستغرق  رحلة  في  تنقلهم  التي 
فإن  بحري  رصيف  وجود  عدم  إلى  ونظرًا  الشاطئ 
هذه القوارب تدير مقدماتها إلى الساحل في فرضة 
المنامة مع إنزال معبر خشبي يتم نقل البضائع عليه 
وبسبب  المفتوحة.  المساحة  في  وتخزينها  البر  إلى 
الشحن،  ببضائع  تلحق  التي  واألضرار  الكبيرة  الخسائر 
بحري،  رصيف  لبناء  خطة  آنذاك  الحكومة  وضعت 
برافعة  الغربي  المنامة  رصيف  بناء  إلى  هذا  أدى  وقد 
واحدة الستيعاب هذه القوارب والزوارق وزيادة كفاءة 
لذلك  ونتيجة  كبيرة،  بصورة  الشحن  حمولة  مناولة 
ومن  قصير،  وقت  في  الحموالت  كميات  تضاعفت 
بناء مستودعين  أكبر تم  البضائع بصورة  أجل حماية 
 5 وبعد  الخليج  في  مسيج  تخزين  مرفق  أول  وهما 
الستقبال  الشرقي  المنامة  رصيف  بناء  تم  سنوات 
البضائع  الدوام من حموالت  المتزايدة على  األحجام 
والسياسات اإلقليمية تم استيعابها بسرعة وأصبحت 
كانت  كما  البحرين  وظلت  محلية  بحرية  ممارسات 

من قبل آالف السنين محطة هامة للعبور المالحي. 

مبنى دائرة الجمارك وفرضة المنامة في منتصف الثالثينيات
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المراكب والبواخر التجارية قرب فرضة المنامة في الستينيات

ترانزيت البحرين

بعبارة  تعلم  عامة  بصورة  الشحن  بضائع  وكانت 
ترانزيت البحرين وهذا يوفر مرونة مالئمة في الجهة 
األخيرة للبضائع وإذا كانت تلك البضائع بحاجة إليها 
تكن  لم  وإذا  بسرعة  استيرادها  فيمكن  البالد  في 
إلى  البحرين  خالل  تعبر  ببساطة  فإنها  حاجة  هناك 
وعلى  السعودية،  العربية  كالمملكة  اأُلخرى  الدول 
الميناء  به  معترفًا  كان  المنامة  ميناء  أن  من  الرغم 
الرئيسي األول للدولة فإن بواخر الشحن الباحثة عن 
المحليين  العميقة إلنزال حمولتها للشاحنين  المياه 
كانت عادًة ترسو في جنوب شرق المحرق وإن تواجد 
الرياح من الشمال كان يعني أن هذه المنطقة هادئة 
على نحو متوقع ومن الممكن نقل تحويل البضائع 
جزيرة  بين  أو  المحرق  حول  إما  وسيرها  القوارب  إلى 
البحرين جارية شمااًل من  الرئيسي في  المحرق والبر 
المرسى الجنوبي إلى الجهة النهائية لميناء المنامة.

ميناء سلمان 

كان  البحرين  جمارك  شهدته  الذي  للتطور  ونظرًا 
الجمارك،  إلدارة  مقرًا  ليكون  بديل  موقع  عن  البحث 
التجارية؛  الحركة  توسع  مع  وخصوصًا  طبيعيًا؛  أمرًا 
موقع  إلى  البحرين  وتحول  العالم،  على  واالنفتاح 
من  ينتظرها  وما  جهة؛  من  استراتيجي  جغرافي 

اقتصاد واعد؛ كان ميناء سلمان هو الموقع المثالي 
بالنشاط والحيوية، وإلى  المفعمة  المرحلة  تلك  في 
ذلك يشير المؤرخون أنه بإنشاء ميناء سلمان، وانتقال 
إدارة الجمارك العام 1962 إليه، انطوت صفحة كبيرة 

القديم  ومينائه  البحرين  جمارك  مبنى  تاريخ  من 
الوقت أصبحت جميع  العاصمة، ومنذ ذلك  شمالي 
عن  حمولتها  وتفرغ  الميناء،  هذا  إلى  تصل  البواخر 

طريق أحدث األساليب والطرق المتبعة في العالم.
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 في عامها التاسع ..
ترقبوا “رمضانيات” 2017 غير ..
حوارات وموضوعات حصرية مع كبار شخصيات المجتمع البحريني 

لن تجدها في مكان آخر .. 
“رمضانيات” المجلة الرمضانية اليومية المسائية الوحيدة بالبحرين ..

محافظ المحافظة 
الشمالية

الوجيه محمد جالل

محمد آل عصفورسمير الوزان الدكتور عبداهلل يتيم

الوجيه حسين يتيم الوجيه خالد كانو

أحمد سلمان كمال
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مجلس جاسم المهزع



11  األربعاء  12  رمضان  1438  هجرية  •  7  يونيو  2017  ميالدية  •  السنة التاسعة  •  العدد   247

مجلس خالد البسام
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مجلس حسن إبراهيم كمال
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مجلس عبدالعزيز وعثمان جناحي
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�سوق املنامة يف ال�ستينيات جامع الفا�سل يف الأربعينيات 

اجل�سر احلديدي “ج�سر ال�سيخ حمد” يف اخلم�سينيات  ق�سر ال�سخري يف الأربعينيات

املغفور له �ساحب ال�سمو ال�سيخ عي�سى بن �سلمان اآل خليفة لدى ح�سوره اإحدى الإحتفالت 
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مبنى وميدان باب البحرين يف بداية ال�ستينيات

278

دائرة اجلمارك يف اخلم�سينيات 

م�سجد بالقرب من ق�سر ال�سخري يف اخلم�سينيات �سارع احلكومة يف اخلم�سينيات 
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بالتعاون مع إدارة المكتبة الوطنية بمركز عيسى الثقافي

 الجمعة 15 جمادى الثانية سنة 1373 لموافق 19 فبراير سنة 1954

كلمة التحرير 
الجمعة 20 ربيع الثاني 1371 الموافق 17 يناير 1953

إياها  تمنحههم  التي  العطلة  وقت  اليومية  أجرتهم  من  محرومون  انهم  من  البلدية  عمال  يشكو   •
ال  اليومية  هذه  أن  من  بالرغم  المعتاد،  أجرهم  ينالون  ال  المواسم  من  وغيرها  مثاًل  األعياد  ففي  البلدية 

تكفى لمصروف اليوم.

أن  األولى  البلدية كل شهر، وكان  تأخذه منهم  الذي  الباهظ  البلدية  البيوت من رسم  يشكو مستأجروا   •
يدفع هذا الرسم صاحب البيت إذ إنه صاحب المنفعة.

ازعاجًا  يسبب  مما  و)المراحيض(  المياه  مجاري  إلصالح  المطلوبة  االجازات  تؤخر  التي  البلدية  من  يشكو   •
للمواطنين، ويطالبون من المسؤلين في البلدية الغاء طلب الرخص أو التعجيل بها.

خارج  الفريضة  أداء  إلى  يضطرون  المصلين  ومعظم  ضيقه  من  القضيبة  مسجد  في  المصلون  يشكو   •
أن  ببناءه  تبرع  الذي  المحسن  منة  ويلتمسون  شتاء  األمطار  وهطول  صيفًا  الشمس  وهج  تحت  المسجد 

ينظر في هذا األمر .. وعسى أن تتعاون دائرة األوقاف مع حضرة المحسن ..

صديقنا القارىء: 

إلى  صحيفتنا  بمستوى  ننزل  لن  بأننا  نقول  زلنا  ما 
المهاترات الشخصية .. ولكن بعضهم ما زال يصر 
على إرسال كلمات يشم منها أنها كتبت لغرض 
أن ننشر مثل هذه  نأنف  بواعز شخصي. ونحن  أو 
الكلمات إذا كانت ال تطرق موضوعًا يفيد القارىء 

ويخرج منه بجديد فى مطالعاته. هذه واحدة. 

هاجمنا  اننا  علينا  عتب  بعضهم  فان  الثانية  أما 
زال الفضل األكبر  دولة عربية كبيرة كان لها وما 
والحرية  المعرفة  طرق  وفتح  أذهاننا  تثقيف  في 
والنور أمامنا ونحن ال نريد أن نتجاهل هذا العتب. 
متيقظة  فتية  روح  عن  صادرًا  لكونه  إال  لشيء  ال 
كما  فيها  البعيد  العضو  إلى  يساء  أن  يسوؤها 
يسوؤها أن يساء إلى العضو القريب منها ولكن 
عذرنا فى ذلك أن ما قلناه لم يكن تجهما بقدر 
ماهو عتب صادر من شقيق صغير  لشقيق كبير.... 
تماما كما يحدث عادة بين األشقاء. فنحن نعترف 
كبير  شىء  مصر  بأن  نعترف-  أن  علينا  -ويجب 
وبالنسبة  العربية  البالد  ألماني  بالنسبة  جدًا  كبير 
للحلم الضخم الذى يراود العرب في هذه الفترة 

القلقة من حياتهم المتحفزة   المتوثبة.

وبقي علينا بعد ذلك أن نقول: ان القافلة يهمها 
يهمها  كما  والكبير،  الصغير  عنها  يرضى  أن 
بين  حاملة  البيت  تدخل  كما  المتجر  يدخل  ان 
وحاملة  والتسلية  والفائدة  المتعة  صفحاتها 
البلد  بهذا  الصادق  اإليمان  عنصر  ذلك  كل  فوق 

الصغير الذى بدأ يتململ فى تحفز وأمل ويقين.

القافلة

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





 األربعاء  12  رمضان  1438  هجرية  •  7  يونيو  2017  ميالدية  •  السنة التاسعة  •  العدد   18247

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 ...

إعالنات من أيام زمان

10 شوال سنة 1342 هجرية من إدارة البلدية

لمدة  أنه  شابهه  وما  الحجارة  وشيل  الماء  بيع  في  الكدادة  الكوارى  أهل  كافة  إلى  نعلن 
البلدية ويدفع  بإدارة  يلزم على كل من عنده كاري يسجله  تاريخه فأدناه،  أيام من  عشرة 
الحجارة  كواري  ورسم  روبية   36 السنة  الماء  كواري  رسم  واحدة.  سنة  عن  مقدمًا  الرسم 
المذكورة ولم يسجل كل ذو كاري كاريه ولم  المدة  انقضت  روبية فإذا  والتراب وغيره 24 

يدفع الرسم بموجب أعاله فالكاري فعاًل يقبض وصاحبه قد عرض نفسه للجزاء.

نعلن للعموم أن إدارة بلدية المنامة بحاجة إلى ستال عرباين ذات الحمير على الشروط اآلتية:

إن البلدية تدفع أربعين روبية 40 فقط عن كل عربانة مع حمارها وسائقها.
وبشرط أن تكون الحمير قوية وصالحة للعمل واألشغال البلدية.

ويشترط أن تكون العجالت والصناديق متينة وقابلة لألشغال.
ويشرط أن تكون دائمًا حدر أشغال وأوامر البلدية نهارًا ولياًل.

ويحظر صاحبها تشغيلها في األشغال الشخصية.
وتصليح العرباين وطعام الحمير ورواتب السواق على صاحب العرباين.

فكل من يود االلتزام بذلك فليخابر إدارة بلدية المنامة تحريريًا من تاريخه إلى مدة 24 يومًا. 
هذا ولما ذكر تحرر هذا اإلعالن.

14 ذو الحجة سنة 1347 هجرية
علي بن حسين الخلفان معاون رئيس البلدية

البلدية  حديقة  أشجار  في  واألثمار  األزهار  وقطف  قطع  العموم  على  محظر  أنه  نعلن 
والعبث فيها أو بأعشابها فكل من يتجاسر على ذلك فقد عرض نفسه لألذية والعقاب من 
الحكومة فضاًل عن ما يصيبه من كالم رجال الشرطة المكلفين بحراسة الحديقة وللبيان 

نشر اإلعالن.

نعلن للعموم أنه من تاريخه ال يجوز ألحد أن يتعاطى في عمل اليانصيب المعروف بـ )االتري( 
ما لم يأت صاحب المال إلى إدارة البلدية ألخذ الرخصة ودفع الرسم في الماية 5% وكل من 

يعمل خالف ذلك سيشتكى عليه وتجازيه الحكومة.

حرر في 20 جمادي األول سنة 1348 هـ.
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