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Ramadanyat

بدأ التفكير إلدخالها عام 1920

الكهرباء  ..على مصابيح “الفنر”
على مصابيح الكيروسين المعروفة في اللهجة العامية بـ “الفنر” إلنارة البيوت والمحالت
والطرق وذلك في عام 1920م ان أهالي البحرين يعيشون حياتهم اليومية حينما بدأ
المسؤولون في التفكير بإدخال الكهرباء وكلفوا مفتش الكهرباء بإقليم السند في
الهند في عام 1928م بإعداد خطة بالمواصفات المطلوبة لمشروع كهرباء البحرين،
وفي ذلك الزمان القديم فإن خطة كهرباء البحرين اقتصرت على تقديرات متحفظة
بلغت بحمل مبدئي يستوعب ما ال يزيد عن  2000مصباح و 200مروحة ،واختمرت في تلك
الفترة فكرة مشروع لدى سكان المنامة بإنشاء شركة عامة للكهرباء ،ولكن ومن بعد
دراسة األمر ،تم صرف النظر عنه ،حيث قررت الحكومة وبلدية المنامة تنفيذ المشروع،
ودعيت مجموعة من الشركات المعروفة لتقديم عروضها لتنفيذ مشروع كهرباء
البحرين ،وقررت الشركات أنه من المستبعد تنفيذ المشروع بسبب صغر البحرين وعدم
جدواه المالي  ..فماذا حدث بعد ذلك؟ “..رمضانيات” تروى قصة ادخال البحرين للكهرباء
وكيف كانت الحياة دون هذا المصدر الحيوي الهام لحياة ومعيشة المواطنين ...

يسبب عدة مشاكل صحية

القمل  ..الضيف الثقيل
ُ
ٌ
تعيش
حشرة ُطفيليَّة صغيرة الحجم
القمل
ُ
ً
عالة على الكائنات الحيَّة األخرى ،ومن أنواعها
ُ
العائل ويضع بيضه بين
يعيش على شعر
ما
ِ
ويصعب التخ ُّلص
ويمتص دمائه،
ُخصالت شعره
ُ
ُّ
من هذه الحشرات بسبب صغر حجمها َّ
الشديد،

المجالس الرمضانية

ذكريات من أيام زمان

وتكاثرها بأعدادٍ كبيرة على فروة رأس ُمعيلها أو
أجزاءٍ أخرى من جسده ،ومن أنواعها ما يُصيب
الحيوانات األليفة ،بينما من أنواعها األخرى ما
يُصيب اإلنسان ،وتتسبَّب هذه الكائنات الطفيليَّة
في عددٍ من المشاكل الصحيَّة ،فعدا عن أ َّنها
َّ
َّ
الشديدة وهياج الجلد ،فمن
الحكة
ُتسبِّب
ً
نقل العديد
مسؤولة عن
الممكن أيضًا أن تكون
ٍ
ُ
من األمراض الخطيرة ،ومن أشهرها مرض
ُ
ٌ
وتبلغ ُم ّدة
الح َّمى،
ال ّتيفوس،
وأنواع عِ َّدة من ُ
ُ
تصل إلى مرحلة
حياة القملة في العادة  35يومًا،
البلوغ في ُمنتصفها تقريبًا ،وتزرع بيوضها بين
ٌ
عدية ،إذ تنتقل
المضيف ،وهي ُم
شعر الكائن ُ

المالمسة المباشرة
من
ٍ
شخص آلخر عن الطريق ُ
أو تبادُ ِل األدوات الشخصيَّة من األمشاط ،وفراشي
َّ
الشعر ،والمالبس “..رمضانيات” تعرض خطورة
حشرات القمل وكيفية عالجها والوقاية منها...

ا

ﺠ

ﺎﺑ
مر

ﺻﺊ
ﻀ

2

ﻏ
ﻌل

ﻐﻌ
لﻂفﻌز بﺔائﺞة
ﺻماش الﺿﺊرى
الﺚاﻄسﺋ

$45,000
45,000
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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تعيش ً
ُ
عالة على الكائنات األُخرى

القمل  ..ضيف غير مرغوب فيه

أضرارُ القمل
ً
شائعة نسبيًا َ
بين الناس ،ومن
وتعتبر مشكلة القمل
ً
بسهولة ،فعند تشارك
مخاطرها أ َّنها ُتصبح ُم
عدية ُ
َّ
مقص
الشعر ،أو
األغراض الشخصيَّة مثل مشط
ِّ
الشعر ،أو ُ
ُ
انتقال القمل
السهل
القبَّعات يُصبح من َّ
ُ
ينتقل على الفور
شخص إلى آخر ،كما أ َّنه قد
من
ٍ
ُ
من ُمجرَّ د التالمس مع األشخاص اآلخرين ،وخصوصًا
حددة من هذه
مع شعر رأسهم أل َّنه
يجذب أنواعًا ُم َّ
ُ
الحشرات ،وبال َّنظر إلى طبيعة هذه العدوى فإ َّنها
ُ
الصغار في الحضانة أو
تبلغ ذروتها لدى األطفال ِّ
المدرسة اإلبتدائية ،وذلك لميلهم الكبير نحوَ ال َّلعب
َ
وللق ْمل مضا ٌّر
واالحتكاك بكثرةٍ وتبادُ ِل األغراض،
َّ
الحكة الشديدة وما
عديدة ،فعدا عن أعراضه من
أمراض خطيرة،
نقل
سواها ،فهو قد يكون سببًا في
ٍ
ِ
من أشهرها وأكثرها سوءًا مرض التيفوس ،وكذلك
ُح َّمى الخنادق وداء القمل.

التخلص من القمل

ُ
ُّ
تعيش
فصيلة من الحشرات صغيرة الحجم جدًا ،وهي ُتشتهر بأ َّنها
يدل على
اسم
القمل
ٍ
ٌ
ُ
َّ
عالة على الكائنات الح َّية ،حيث تتغذى على دم اإلنسان والحيوانات األخرى ،وغالبًا ما
أي
تعيش على فروة الرأس
الدوام ،كما أ َّنها قد تعيش على ِّ
َّ
لتمتص منها الدماء على َّ
الصعب رؤيتها كما أنه
الصغر فإ َّنه من َّ
جزءٍ من جلد اإلنسان ،وبسبب حجمها شديد ِّ
يصعب اإلمساك بها والتخ ُّلص منها ،وتتس َّبب حشرات َ
َّ
بحكة شديدة لعائلها،
الق ْمل
ؤدي دورًا في نقل بعض األمراض عدا عن أضرارها ُّ
الطفيل َّية األخرى “..رمضانيات”
وقد ُت ِّ
تعرض خطورة حشرات القمل وكيفية عالجها والوقاية منها ...
أنواع القمل
َ
فصائل وأنواعٍ عديدة ،إال َّ
ثمة
ينقسم القمل إلى
ُ
أن ّ
ُ
منه ُتصيب جسم اإلنسان،
مجموعات أساسيَّة
ثالث
ٍ
وهي قمل الرأس :يُطلق عليه قمل الرّأس وذلك بسبب
خاصة في مؤخرة الرّقبة
تواجده في شعر الرأس،
ّ
وخلف األذنين ،وينتشر هذا النوع بكثرة عند األطفال،
وخاص ًة أطفال الحضانات والمدارس ،وقمل الجسم:
ّ
يتواجد هذا النوع من القمل في الجسم ،حيث تضع
األنثى بويضاتها بين ثنايا المالبس ،وتنتقل صغارها إلى
الجسم للحصول على الغذاء ،وقمل العانة :يتواجد
ويتكاثر هذا النوع من القمل في منطقة العانة وحول
ّ
الشرج ،في حاالت نادرة يمكن أن يظهر القمل على
شعر الوجه أو ال ّرموش ،أو شعر اإلبط ،أو حتى شعر
الصدر.
ّ

أصناف القمل
ويُص َّنف القمل إلى فصيلتين أساسيَّتينُ ،هما القمل
الماضغ أو “قمل ُّ
الماص ،ولدى قمل
الطيور” ،والقمل
ّ
قوي ي ِّ
ُمكنه من مضغ الطعام ،وينتشر
الطيور فم
ٌّ
َّ
الموجودة
كطفيلي
يتغذى على بقايا الموادِّ العضويَّة َ
ٍّ
ُ
جسم
ريش
بين
يعيش
إذ
عائله،
جسم
على
أنواعٍ
عديدةٍ من الطيور أو على شعرها وجلدها ،وهو ينتشرُ
ُ
تعيش في
أيضًا في الكثير من الحيوانات األليفة التي
يقترب أبدًا من اإلنسان ،من
المدن والمزارع ،إال أ َّنه ال
ُ
ُ

فم ُم َّ
جه ٌز الختراق
جهةٍ أخرى ،لدى القمل
الماص ٌ
ِّ
أن َّ
الجلد وامتصاص جسم العائل ،كما َّ
كل واحدةٍ
قوي ي ِّ
ُمكنه من التش ُّبث
بمخلب
من سيقانه ُمزوَّ دة
ٍّ
ٍ
ُ
بشعر عائله ،وهذا القمل هو الذي يعيش على
جيدًا
ْ
جسم اإلنسان.

أعراض اإلصابة
ُّ
ُ
وتدل على أن
وه َناك
ُ
العديد من األعراض التي تظهرُ
مصاب بداء القمل ،ومن أهم هذه األعراض
صاحبها
ٌ
َّ
ّ
الحكة
بحكة قويَّة ُمستمرة ،ونتشرُ هذه
أن يشعر
مكان بعينه،
في جميع أنحاء الرَّ أس ،فال تبقى في
ٍ
بأن هناك ّ
صاب َّ
حكة على
الم َ
الممكن أن يشعر ُ
ومن ُ
أهم األعراض البارزة
قدمة الرأس ،وهذه من
ّ
الرّقبة أو ُم ّ
ُ
نتوءات في
لإلضابة بالقمل ،ومن األعراض أيضا ظهور
ٍ
المصاب بعض
المحتمل أن تظهر في رأس ُ
الرّأس :فمن ُ
ٌ
ناتجة عن
الصغيرة أو ال ُّندوب األخرى ،وهي
ال ّنتوءات َّ
تآكل فروة الرأس بسبب نهش الحشرت فيها .ويأتي
العرَض بعد فترةٍ من اإلصابة ،إذ َّ
ُ
سببه هو الحكة
إن
هذا َ
َّات كبيرةٍ من دم فروة
المستمرّة ،وامتصاص كمي ٍ
ُ
ُّ
الرّأس بسبب كثرة الحشرات الطفيليَّة فيه ،وكذلك
من أعراض اإلصابة ُّ
الشعور بحركة القمل ،ويُمكن أن
الصغيرة وهي تتحرَّ ك
صاب بهذه الحشرات َّ
الم َ
يشع َر ُ
ُ
على فروة رأسه وتنهشها بسبب كثرة أعدادها.

وهناك العديد من الطرق المتبعة والتي يمكن
ال ُّلجوء إليها من أجل التخ ُّلص من بيض حشرات
المثبَّت بمنابت الشعر في فروة الرأس ،وفي
القمل ُ
أي نوعٍ من أنواع
ُنصح باستعمال ِّ
غالب األحوال ،ي َ
ُ
حيث تأتي المرَّ ة الثانية بعد ُم َّدة تتراوح
العالج مرَّ تين،
ُ
ُ
ضمان
والهدف منها هو
من سبعة إلى تسعة أيَّام،
ً
القضاء على البيُوض التي كانت باقية بعد موت
ُ
تكون فقست بعد إنتهاء
الحشرات البالغة ،والتي قد
ُ
وسائل
وثمة
العالج األول وموت الحشرات األخرى،
َّ
ٌ
مد عليها إلبادة القمل ،منها العقاقير
ُم
ختلفة يُع َت ُ
خصيصًا
الطبية التي ُتبَاع في الصيدليات والمنتجة
ِّ
لقتل القمل ،وهي تباع على شكل شامبوهات للرأس
ُنص ُح باستعمال أكثر
تستخدم قبل االستحمام ،وال ي َ
طبي واحدٍ في الوقت نفسه لتالفي
من مستحض ٍر
ٍّ
ّ
أي ُمضاعفات ،من جهةٍ أخرى ،يُمكن التخلص من
القمل بتمشيط َّ
خصصة إلزالة القمل
الشعر بفرشاةٍ ُم َّ
َّ
الخاصة بالحيوانات
بعض المتاجر
تتوفر في
من الرأس
َّ
ِ
يجب فرك الشعر بها مرَّ ة َّ
يومين
كل
األليفة ،والتي
ُ
ِ
ُ
جميع آثار القمل،
أو ثالثة ،وتكرار ذلك حتى تختفي
ويُع َتبر تجفيف َّ
الساخن أيضًا وسيلة
الشعر بالهواء َّ
ُدمر ُمعظم
َّ
فعالة للقضاء على بيض القمل ،فهو ي ِّ
الرطوبة،
البيوض بسبب الحرارة العالية
ِ
وتجفيف ُّ
ُ
يقتل عددًا كبيرًا من الحشرات البالغة ،إال أنَّ
كما
َّ
َّ
ُ
االستفادة
منه تتطلب تكرار استخدامه كل بضعةٍ
ُ
القمالت
بيوض جديدة تضعها
أي
أيام للقضاء على ِّ
ٍ
ٍ
البالغة ،وبعد القضاء على القمل الموجود على فروة
إجراءات أخرى،
الرأس لن تكون ُه َناك حاجة التخاذ أي
ٍ
ُ
يعيش بعيدًا عن جسم اإلنسان في
فالقمل الذي
المالبس مث ً
ال أو أجزاءٍ من المنزل لن يستطيع البقاء
على قيد الحياة طوي ً
ال دُ ون معيل ،وسيموت خالل
أيَّام معدودة ،وفي حال الرَّ غبة بالحذر َّ
َ
فمن
الشديد
ُ
غسل المالبس وغلي ُمستلزمات الشعر،
الممكن
ُ
الساخن ،فذلك
أمشاط
من
ٍ
ٍ
وفراش للشعر ،في الماء َّ
سيكون كفي ً
ُ
ال بتأمين الحماية منه.

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

اﻟﺤﺪاد ﻟﻠﺴﻴﺎرات ،ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ،ﻫﺎﺗﻒ١٧٧٨٥٤٥٤ :
marketing@alhaddad-mercedesbenz.com, www.bahrain.mercedesbenzme.com
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“رمضانيات” تروى ذكريات حياة األهالي آنذاك

الكهرباء  ..من الـ “جنريتر” و”الفنر” إلى “الليتات”

المغفور له صاحب العظمة الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة لدى إفتتاحه إحدى محطات الكهرباء

للكهرباء في البحرين قصة طويلة تمتد بطول األسالك من المحرق إلى الرفاع ،وبدأت
تفاصيل القصة حينما بدأ التفكير في توسعة الميناء الرئيس للبحرين وإنارته للسفن
الكبيرة ،وفي صيف  1928ناقش مستشار حكومة البحرين تشارلز بلغريف الموضوع مع
أي منها لم يهتم في الموضوع،
العديد من شركات الكهرباء الهندسية في لندن إال أن ّ
قدرت فيه قيمة
وفي ربيع العام  1929تسلمت حكومة البحرين عرضًا من شركة كالندرّ ،
عطاء تنفيذ المشروع بمبلغ  20607جنيه استرليني ،وتم توصيل التيار الكهربائي ألول مرة
بعد إنشاء محطة توليد الكهرباء في رأس الرمان ،وكانت المنامة العاصمة الخليجية
األولى التى تضاء بالكهرباء ،وفي البدايات ،تمت إضاءة بعض الطرقات وبعض المصالح
الحكومية ،وكانت بعض بيوت األثرياء تستخدم مولدات كبيرة وصغيرة ،وفي 1931م،
افتتحت أول محطة كهرباء في المنامة وكان موقعها في رأس الرمان ،وقد استعمل
أول مكيف هـواء في البحرين عام “ .. 1941رمضانيات” تروى فصوال من تاريخ توصيل التيار
الكهربائي إلى البحرين وكيف كان يعيش األهالي قبل وبعد دخول الكهرباء ...

المدينة ثم تتحول أغلب الطرقات والدواعيس إلى
نفق من الظلمة خالل ساعات من الليل أي “خرمس
في خرمس” كان ذلك خالل السنين البعيدة الماضية
التي لم تعرف فيها البحرين الكهرباء بعد سوى
الفنر والشمعة .وكان أغلب الناس ال يخرج من بيته
في الليل إال في يده مصباح يدوي “ليت” وهناك
تسمية أخرى له وهي “بجني” ،أما “لتريك” وهو القدر
الكبير الذي يمأل بالكيروسين بواسطة الضغط
وتعني ( )Torchوهي من األنواع التي كانت تجلب
من الهند ،بينما اآلخرون وخصوصا أئمة المساجد
وبعض المصلين وكذلك كبار القوم كانوا يأخذون
معهم “فنر” عندما ينوون الخروج من البيت سواء
إلى المساجد أو للزيارات العائلية كان بعضهم
يسير وهو ماسك الفنر في يده ،أما البعض اآلخر

خطة كهرباء البحرين
التفاصيل األولى لقصة ادخال الكهرباء إلى البحرين
بدأت حينما قرر المسؤولون في التفكير بإدخال
الكهرباء الى البحرين في عام  ،1920يومها كانت
البحرين تعيش على مصابيح الكيروسين المعروفة
في اللهجة العامية بـ “الفنر” إلنارة البيوت والمحالت
والطرق،وكلفوا مفتش الكهرباء بإقليم السند
في الهند في عام  1928بإعداد خطة بالمواصفات
المطلوبة لمشروع كهرباء البحرين ،وفي ذلك الزمان
القديم فإن خطة كهرباء البحرين اقتصرت على
تقديرات متحفظة بلغت بحمل مبدئي يستوعب
ما ال يزيد عن  2000مصباح و 200مروحة ،واختمرت في
تلك الفترة فكرة مشروع لدى سكان المنامة بإنشاء

صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة لدى
تفضل سموه بالضغط بيده الكريمة على زر توصيل الكهرباء
إلحدى القرى

فكان خادمه أو أحد أبنائه يحمل له الفنر ويسير
شركة عامة للكهرباء ،ولكن ومن بعد دراسة األمر،
تم صرف النظر عنه ،حيث قررت الحكومة وبلدية
المنامة تنفيذ المشروع ،دعيت مجموعة من
الشركات المعروفة لتقديم عروضها لتنفيذ مشروع
كهرباء البحرين ،وقررت الشركات أنه من المستبعد
تنفيذها المشروع بسبب صغر البحرين وعدم جدواه
المالي ،وباستثناء شركة كالندر للكابالت والتعمير،
فهي الوحيدة التي قررت إيفاد مندوب من الشركة
واعداد تقرير بشأن الجدوى .ويروى لنا اآلباء واألجداد
عن كيف كانت الحياة في البحرين قبل وبعد ادخال
الكهرباء ،مشيرين إلى ما ان ينتهي من وقت صالة
العشاء بفترة قصيرة حتى يخيم الظالم على

أمامه ليضيء له الطريق “يسفر له” هكذا كان الناس
يتغلبون على الظلمة بهذه الوسائل البسيطة ،أما
داخل البيوت فكان الفنر هو السائد أو المتوافر في
كل أنحاء البيت ومعه الشمعة “المحاطة بالتمر”.

المولد الكهربائي
ّ
وفي عام  1921أدخل التاجر المعروف يوسف بن أحمد
كانو أول مولد كهربائي “جنريتر” الى البحرين وذلك
إلضاءة المصابيح والمراوح الهوائية فقط ،ويأتي في
التوليد الكهربائي المحدود قبل  8سنوات من افتتاح
أول محطة لتوليد الكهرياء في البحرين والخليج
العربي في رأس الرمان بشرق المنامة.
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المغفور له صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة ،والمغفور له صاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان آل خليفة،
وصاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة ،في حفل توصيل الكهرباء إلى منطقة السنابس عام 1960م

الطرقات ،كما عينوا شخصا من البلدية مهمته المرور
في مساء كل يوم ليضيء هذه الفنارة ثم يعود
في الصباح إلطفائها ،أما وقودها فهو الكيروسين
أو ما كان يسمى “كاز” ،لقد استبشر الناس خيرا بهذا
المشروع الذي قامت بتنفيذه بلدية المحرق ،واستمر
هذا الوضع عدة سنين حتى دخول التيار الكهربائي
إلى المحرق في نفس العام مما أحدث نقلة
كبيرة وتطورات كثيرة المست حياة الناس اليومية،
منها أن المجلس البلدي قرر وبعد فترة من دخول
الكهرباء إلى المحرق اتخاذ خطوة أخرى أكثر تطورا
وهي السعي الحثيث إلى تركيب مصابيح كهربائية
“ليتات” في مواقع مختلفة من مدينة المحرق،
وثبتت على الجدران ثم أسندت مهمة فتحها ليال
واغالقها عند الصباح إلى أحد موظفي البلدية حيث
يقوم الرجل وهو يحمل معه عصاه الطويلة مثبت
في آخرها حلقة حديدية ليفتح ويغلق بها “سويج”
الليتات بجانب ذلك كانت هناك بعض البيوت الخاصة
باألثرياء أو الحكام التي كان لديها وسائل أخرى إلنارة
مساكنها مثل “جنريتر”.

كهرباء الجفير
وفي عام 1959م دخلت الكهرباء ألول مرة قرية الجفير
في احتفال برعاية صاحب السمو الملكي الشيخ
خليفة بن سلمان آل خليفة التى وصلتها الكهرباء بعد
 27سنة تقريبًا من وصول التيار الكهربائي الى المنامة.

الكهرباء في القرى
وصول المعدات الكهربائية إلى البحرين

أول محطة
في البدايات ،تمت إضاءة بعض الطرقات وبعض
المصالح الحكومية ،وكانت بعض بيوت األثرياء
تستخدم مولدات كبيرة وصغيرة خاصة موتورات ثم
أصبحت تلك المولدات تحت إشراف إدارة الكهرباء،
وفي العام 1931م ،افتتحت أول محطة كهربـاء في
المنامة وكان موقعها في “رأس الرمان” شرق مبنى
السفارة البريطانية ،وقد استعمل أول مكيف هـواء
في البحرين في عام 1941م ،وبلغ مجموع المكيفات
عام 1941م خمسين مكيفًا ،وكان ثمن الوحدة
الكهربائية عند بداية التشغيل نص روبية ،وأصبحت
البلد تتزود بالطاقة الكهربائية من محطة الحكومة
للكهرباء ،والتي تقع في الجهة الجنوبية من مضمار
سباق الخيل القديم والنادي البريطاني ،وتزوّ د المدينة
بالمياه من عدد اآلبار االرتوازية من مختلف مناطق
المنامة.

قصة دسمال
في العام  ،1934وبعد ثالث سنوات من دخول الكهرباء
إلى مدينة المنامة ألول مرة ،انقطع أحد األسالك
العلوية بسبب شدة الرياح ،فوقع السلك على كومة
من الصخور ،فلم ينقطع التيار ولم تعمل أجهزة
الحماية األوتوماتيكية ،وفي الصباح ،حضر رجل يدعى
“دسمال” وابنه على عربة يجرها حمار بغرض نقل

الحصى ،وعندما المس الحمار السلك الكهربائي
غير المعوزل صعقته الكهرباء ،فحاول ابن دسمال
إنقاذ الحمار وحاول نزع السلك منه فتعرض هو اآلخر
للصعق وفارق الحياة ،كما نفق الحمار أيضًا.
بقيت هذه الحادثة المأساوية عالقة في ذاكرة
المواطنين ،وجعلتهم ينتبهون إلى أن هذا القادم
الجديد إلى مجتمعهم يمكن أن يودي بحياة من
ال يحسن التعامل معه أو يتهاون في التعاطي إياه،
فحل الحذر محل الترحاب ،وقوي رأي المحاذرين من
الكهرباء والمحذرين منها ،ولكن في النهاية ما ينفع
الناس يبقى في األرض ،فكانت الفوائد المجنية من
الكهرباء قد عملت على إبعاد هذا الحادث المؤلم
من الذاكرة الحاضرة ،وصاروا يتعاملون مع الكهرباء
بإقبال أفضل من ذي قبل.

كهرباء للمحرق
ويشير لنا اآلباء واألجداد أيضا في حكاياتهم عن
المحرق قبل وبعد ادخال التيار الكهربائي أنه بمرور
السنين واأليام نشأت بلدية المحرق عام  1927وبعد
بضعة أشهر من إنشائها قام المجلس البلدي في
اتخاذ خطوة مهمة كان لها صدى ووقع طيب
واستحسان من قبل األهالي ،لقد قرر تعليق افناره من
الحجم الكبير والتي جلبوها من الهند خصيصا إلنارة
الطرقات ،حيث قاموا بتعليق عدد منها في بعض

برعاية المغفور له صاحب السمو الشيخ عيسى بن
سلمان آل خليفة تم توصيل الكهرباء إلى أرجاء القرى
الشمالية ففي عام 1957م تفضل عظمته بالضغط
بيده الكريمة على الزر الكهربائي في كل من قرية
عالي في عام 1957م ثم في قرية كرباباد في عام
1963م وفي قرية كرانة في عام 1966م.
كما قام صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن
سلمان آل خليفة رئيس المالية آنذاك برعاية االحتفال
بتوصيل الكهرباء إلى سبع قرى وهي الجسرة
وتوبلي والنويدرات والمعامير والعسكر وسترة واديان
ومركوبان في عام 1965م كما ،تم توصيل الكهرباء
إلى قرية صدد عام 1962م ،وبالد القديم عام 1957م،
ومنطقة السنابس عام 1960م ،وقرية الزالق عام
1959م ،وقرية دار كليب عام 1962م.

تفاصيل الحياة اليومية
وبعيدًا قلي ً
ال عن تفاصيل آليات ادخال الكهرباء إلى
البحرين ،إال أن المستشار البريطاني تشارلز بلجريف
يحكى لنا عن تفاصيل أكثر متعة واثارة لكيف كان
يعيش أهالي البحرين حياتهم في ذلك الوقت ،قائال
فى مذكراته “ولسوء الحظ ،وقع خلل كهربائي بالبيت
اضطررنا على أثره االحتفال مع األطفال على ضوء
الشموع ،واستمر انقطاع الكهرباء الذي كان مألوفًا
في تلك السنين ح ّتى وقت اإلعداد للعشاء وهذا هو
أحد األسباب التي تجعل من الصعب أحيانًا الحفاظ
على ترتيب وتنسيق منزلنا ،لكن الخدم التابعون لنا
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أظهروا همتهم ونشاطهم وأدوا مهمتهم على
أحسن وجه ،وعادت األنوار إلى المنزل قبل وصول
الضيوف ،حيث أضاءت االحتفال البهيج جدًا بمناسبة
اكتشاف أول بئر نفطي حقيقي في البحرين” .وتجدر
االشارة إلى أن نظام التكييف قد أدخل ألول مرة في
المنامة ،وقد أثبت نجاحه نظرًا لتزايد االقبال عليه
واستحسانه من قبل الكثير من الناس ،وقد نشر إعالن
يقال أن لدى الحكومة اآلن عدد من وحدات التكييف
يمكن لمن يرغب من الناس فى استئجارها وذلك
بسعر  30روبية (ثالثون روبية) في الشهر ولد أقلها ستة
أشهر ،يعنى ذلك روبية واحدة فى اليوم.

إنبالج النور

محطة رأس الرمان إلنتاج الكهرباء ،وهي أول محطة للطاقة الكهربائية في الخليج

ونعود إلى المنامة ،فقد تم توصيل التيار الكهربائي

محليًا ،ولكنها تبقى واحدة من أشهر الروايات ،وربما

بالدهما تغرق في الظالم ما أن ينتهي المصلون من

ألول مرة بعد إنشاء محطة توليد الكهرباء في رأس

لن يكون من المجدي كثيرًا التمحيص والتدقيق في

أداء صالة المغرب ،إال من بضعة أعمدة إنارة خافتة

الرمان ،وبذلك تكون المنامة العاصمة الخليجية األولى

السبب الرئيس والحقيقي وراء ذلك ،وقيل أيضًا أن

جدًا متناثرة في بعض الطرقات الرئيسة ،فال تكاد

التى تضاء بالكهرباء ،حيث عرفت العواصم األخرى

ابني حاكم البحرين في الربع األول من القرن الماضي،

تنير المكان ،ويصف الحويحي في الفصل الثاني من

الكهرباء بعد المنامة بأكثر من  7سنوات وبعضها بأكثر

كل من المغفور له صاحب العظمة الشيخ حمد

كتابه “انبالج النور” السنوات بين العام  1931حتى العام

من  20سنة من وصول الكهرباء إلى المنامة في هذا

بن عيسى آل خليفة والمغفور له الشيخ عبداهلل بن

 1935بأنها “السنون العجاف” ،فلقد أخذت فكرة إنشاء

اليوم ،ويسرد مؤلف كتاب ”:انبالج النور .قصة الكهرباء

عيسى آل خليفة ،قد أوفدهما والدهما إلى بريطانيا

محطة للكهرباء منذ اليوم األول لطرحها حتى دارت

في البحرين” المهندس عبداهلل سعد الحويحي ،وفي

في عام  1919لتهنئة ملكة بريطانيا بعد انتصار بالدها

توربيناتها قرابة األربع سنوات ،وقد استخدمت محطة

المرحلة المؤرخة بين  1925إلى  ،1930أن التفكير في

في الحرب العالمية األولى ( ،)1918–1914وكانت المدن

الكهرباء إلى جانب عملها األساسي لتصنيع قوالب

توسعة الميناء الرئيس للبحرين وإنارته للسفن الكبيرة

البريطانية الرئيسة مزدانة باألنوار سواء في البيوت أو

الثلج الذي كان الناس يحتاجون إليه بشكل كبير لعدم

على وجه الخصوص ،وراء التفكير في إدخال الكهرباء

في الشوارع ،وكان هذا الفتًا لنظر نجلي الحاكم بينما

توافر الثالجات الكهربائية في ذلك الوقت.
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مجلس الكبيسي
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الأ�سواق املتعددة يف حميط ميدان بلدية املنامة القدمية يف اخلم�سينيات

م�سجد بومنارتني باملحرق يف ال�سبعينيات

بياع “جيت �أرناط” يف القرى

حد يقة الكازينو باملحرق يف ال�سبعينيات

ج�سر ال�شيخ حمد يف اخلم�سينيات
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فر�ضة املنامة يف اخلم�سينيات

قلعة بوماهر مبحافظة املحرق يف ال�ستينيات

�شارع اخلليج باملنامة يف ال�ستينيات

ال�سيد ماك�س ثورنربغ مع زوجته يف جزيرة �أم النع�سان يف �أواخر اخلم�سينيات

فرقة الليوة ال�شعبية يف اخلم�سينيات
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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  9و  10ذو القعدة و ذو الحجة  1373السنة الرابعة

القوارب البخارية ..
من األدلة القاطعة على اإلهمال في هذه البالد ما
تتقاضاه القوارب البخارية (اللنشات) التي تتردد بين
مرسى البواخر وبين ميناء المنامة (العاصمة) من
أجور ،فقد ترك ألصحاب هذه القوارب أيضًا الحبل
على القارب يعملون ما يشاؤون دون مراقبة من
الحكومة .والعجيب في األمر أن اللنشات التي
تذهب إلى الخبر تتقاضى على الشخص الواحد
مع أدواته مبلغ  5روبيات ،والمسافة بين البلدين ال
يزيد عن  3ساعات ،بينما تدفع كل لنش في ميناء
الخبر  55ريا ً
ال عربيًا (حوالي  70روبية) (مطرحانية)

كل سفرة ،هذا باإلضافة إلى المبلغ الذي تدفعه في
ميناء البحرين ،وال يخفى أن للنشات الخبر نظامًا خاصًا
يطبق عليها في دقة ،من ذلك:
• أنه ال يجوز ألي لنش أن تغادر أحد المينائين قبل ورود
دورها ،ويصادف أحيانًا أن تحدث عواصف أو غيرها،
فتتأخر اللنشات في الخبر بضعة أيام .يحتاج البحارة
أثناءها إلى طعام ومصاريف أخرى.
• يحصل أحيانًا أن تكون جوازات بعض الركاب غير
مستوفية الشروط القانونية ،فتضطر اللنش إلى
االنتظار ريثما تنتهي معاملة أصحاب الجوازات ،وقد
تستغرق عدة أيام.

التي تعمل بين المنامة والبواخر فطليقة من القيود.
وكما هو معلوم فإن المسافة بين ميناء المنامة
وبين مرسى البواخر ال يزيد على نصف ساعة ،ومع
ذلك فإن أصحاب اللنشات يتقاضون  5روبيات على
الشخص الواحد ،وهي نفس أجرة البحرين – الخبر.
فمتى تراقب الحكومة مثل هذه األالعيب التي
يقوم بها بعض الناس لمصلحتهم الخاصة دون
النظر لمصلحة الجمهور؟

• تحديد الركاب بحيث ال يتجاوز عددهم  60شخصًا
للنش الواحدة ،وإذا حصل – وكثيرًا ما يحصل – وزاد
عدد الركاب على ما تحمله اللنش السابقة تضطر
صاحبة الدور أن تسافر بأي عدد ولو كان  20شخصًا.
هذه بعض القيود التي فرضت على أصحاب اللنشات
التي تقوم بالعمل بين البحرين والخبر .أما اللنشات

العدد  9رمضان 1372ه السنة الثانية

• اتخذ مجلس بلدية المنامة قرارًا بوجوب
كتابة أسماء المتاجر والمخازن باللغة العربية
وعدم إطالق األسماء األجنبية عليها .وفي
حالة استعمال اللغة األجنبية يجب أن تكتب
بعد اللغة العربية.
• يبدو أن شهر شعبان كان شهر المعارف،
ففيه أقيمت عدة حفالت ومعارض مدرسية
متنوعة ،وقد استهلت هذا النشاط المدرسة
الشرقية بحفلة تمثيلية أعقبها بعد أيام
معرض للرسم واألشغال .وكانت رسوم
األستاذ أحمد قاسم السني أستاذ الرسم
بالمدرسة ملفت األنظار ومحط اإلعجاب في
هذا المعرض وال غرو فهو من عشاق هذا الفن
كذلك أعجبنا برسوم أخيه الطالب حسين
قاسم وال سيما صورة الزوجة الصالحة.

بالتعاون مع إدارة المكتبة الوطنية بمركز عيسى الثقافي

وبعد أيام أقامت مدرسة الحد االبتدائية حفلتها
السنوية فكانت غاية في االتقان وأقامت المدرسة
الغربية بعد ذلك معرضها السنوي فكان حاف ً
ال
كالعادة بكل رائع وطريف .ولقد أعجبنا برسوم
الطالبين أكبر أحمد وإعجاز إقبال ،كما أعجبنا باألشغال
الفنية الدقيقة الممتازة وبمعروضات جمعيات العلوم
والتاريخ والجغرافية وعلى العموم فقد كان المعرض
منوعًا ومفيدًا.
أما روضة المحرق فقد أعجبنا بمعرضها ولكننا كنا
نتمنى أن تكون حفلتها التمثيلية أكثر توفيقًا.
وكانت حفلة الروضة الشرقية بالمنامة ومعرضها
خاتمة هذا النشاط التمثيلي والفني ،وقد وفقت هذه
الروضة في حفلتها أيما توفيق فلها تهانينا.

• في أواخر شهر شعبان المنصرم ،شبت النيران
في قرية الماحوز فالتهمت جميع بيوتها..
وقد علمنا أن الحكومة قررت إعادة بنائها
قريبًا ،وال شك أن الحكومة تشكر على هذا
القرار ولكن البيوت ليست كل ما خسره سكان
هذه القرية ،فمن واجب المحسنين أن يهبوا
لمساعدة هؤالء المنكوبين على إنشاء حياتهم
من جديد ،ونحن نعلم أنه قد تخلف لدى
اللجنة التي شكلت لمساعدة منكوبي حريق
القضيبية مبلغ ال يستهان به ..فحبذا لو أنفق
كله أو نصفه في هذا السبيل.
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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 ...

شعبان سنة  1346هجرية ،علي بن حسين الخلفان معاون بلدية المنامة
نعلن لكافة سواق المواتر ذات اإليجار أن مجلس البلدية الموقر بجلسته المنعقدة في 22
الجاري حدد أربع محطات لوقوف مواتركم:
أو ً
ال :أمام إدارة البلدية وعندها ممنوع الوقوف أزيد من ثمان مواتر.
الثاني أمام إدارة البوليس.
الثالث بشارع حديقة البلدية في الشرق.
الرابع في براحة ابن حديد.
وخالف هذه األربع المحطات ممنوعًا الوقوف فيها فإذا رأت البلدية أحدًا مخالفًا لما ذكر
بأعاله فالبلدية ستعمل ضده إجراءات قانونية لينال عقاب الحكومة جزاء مخالفته أوامر
البلدية وألجل البيان نشر هذا اإلعالن.
 24ربيع الثاني  1370الموافق  1فبراير  ،1951رئيس بلدية المنامة
نخبر العموم أنه بناء على قرار المجلس البلدي وموافقة حكومة البحرين-أصبحت
المنطقة الجنوبية والمنطقة الجنوبية الشرقية ضمنة حدود بلدية المنامة.
تبدأ هاتين المنطقتين من غربي بيت الشيخ علي بن أحمد آل خليفة وينتهي إلى الجنوب
داخال بها بستان محمد طاهر آل شريف ومحل السباق ومحل نادي اللعب على ساحل
بحر أم الحصم ومن الشرق قرية الجفير والساحل البحري إلى الشمال باستثناء القاعدة
الملكية .ومن تاريخ نشر هذا اإلعالن ال يجوز ألحد أن يحدث بناء وغيره إال بعد استحصال
إجازة من البلدية .ليعلم.
 17شعبان  ،1372الموافق  5مارس  ،1952مستشار حكومة البحرين
وعلى جميع أصحاب األراضي التي بني عليها بيوت من السعف “برستيه” أن يزيحوها خالل
المدة المذكورة كما وعليهم إما بناء بيوت من الحجارة أو أن يؤجروها خالية.
األثنين  3ذي القعدة سنة  ،1354محمد صالح الشتر معاون رئيس بلدية المنامة
بمناسبة تشييع جنازة جاللة الملك جورج الخامس ملك بريطانيا ،تغلق هذه الدائرة نهار
بكرة فقط وذلك احترامًا لتشييعها.

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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