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السنة الرابعة

Ramadanyat

أبيض وأخضر وأسود وأحمر

العنب ..فأنبتنا فيها حب ًا وعنب ًا وقضب ًا
يعتبر العنب من الفواكه ذات القيمة الغذائية والعالجية الجيدة ،وقد عرف منذ قديم
الزمان ،حيث تناوله الصينيون والهنود رغبة في اإلستفادة من القيمة الغذائية العالية
م َ
ش َق ْق َنا ا ْل َأ ْر َ
ض
الموجودة فيه ،وقد ورد ذكره في القرآن الكريم ،حيث قال تعالى“ُ :ث َّ
َ
يها َح ًّبا * َوعِ َن ًبا َو َق ْ
ش ًّقا * َف َأن َب ْت َنا ِف َ
ضبًا” ،ويوجد العنب باأللوان مثل األبيض األخضر ،وكذلك
األسود واألحمر ،كما أن العنب يؤكل ناضجًا أو عصيرًا أو يجفف كما في الزبيب ،حيث تعتبر
جميع طرق استهالكه مفيدة وغنية وعالية القيمة الغذائية ،وبتحليل العنب وجد أنه
يحتوي على حوالي  %95من وزنه ماء ،وعلى  7غرامات غلوكوز سكر العنب ،و 1غرام دهون،
وحوالي  16غرام كربوهيدرات ،ونصف غرام بروتين ،إضافة لمجموعة من أمالح العناصر
هي أمالح البوتاسيوم والكالسيوم والفوسفور والحديد وبعض الفيتامينات وأهمها
فيتامين (ب) ،وكذلك (أ) و(ج) ،كما أنه يعطي حوالي  70سعرًا حراريًا....

البحرين  80 ..عام ًا من الريادة

إنشاء أول بنك وتأسيس أول
مستشفى ..
طوال تاريخها الممتد إلى مئات وعشرات
السنين ،شهدت البحرين الكثير والكثير
من العالمات الحضارية المضيئة
والمتميزة ،محطات مر بها قطار
الحضارة والعمارة والهندسة والطب
والقانون والتراث العتيق واألصيل ،ومن
أبرز تلك العالمات والمحطات المتميزة
ما شهدته البحرين منذ  80عامًا من
اآلن ،حيث شهدت تأسيس أول بنك
ومؤسسة مصرفية وذلك في  25يونيو
عام 1932م ،كذلك شهدت البحرين
في نفس العام افتتاح عيادة النعيم
وهي أول عيادة حكومية في المملكة...

من أرشيف الصحف البحرينية

المجالس الرمضانية

“رمضانيات” تلقي الضوء على أبرز اإلنجازات
البحرينية قبل  80عامًا من اآلن ....

ذكريات من أيام زمان
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يؤكل رطب ًا ويابس ًا وأخضراً ويانع ًا

العنب” ..حدائق وأعنابا”

ب في أحد عشر مرة مِ ن كتابه في جملة نعمه التى أنعم بها
ذكر اهلل سبحانه ِ
الع َن َ
أفضل الفواكه
على عباده ،حيث قال تعالى في سورة النبأ “حدائق وأعنابا” ،والعنب من
ِ
ٌ
َ
ٌ
وقوت
فاكهة مع الفواكه،
وأخضر ويانعًا ،وهو
منافع ،وهو ُيؤكل رطبًا ويابسًا،
وأكثرها
ِ
َ
ُ
ُ
الح َّبات:
وطبعه
وشراب مع األشربة،
ودواء مع األدوية،
دم مع اإلدام،
مع
ِ
ُ
طبع َ
ٌ
األقوات ،وأ ٌ
ٌ
ُ
ُ
وجيده ُ
أحمد من األسود إذا تساويا في الحالوة،
واألبيض
المائى،
الك َّبا ُر
والرطوبة،
الحرارة
ُ
ُ
ُّ
ُ
نفخ ُمطلِ ق
والمتروك بعد قطفه يومين أو ثالثة
أحمد من المقطوف في يومه ،فإنه ُم ِ
ُ
للبطن ،والمع َّل ُ
مقو للبدن ،وغِ ذاؤه كغذاء ال ِّتين وال َّزبيب،
جيد للغذاء،
ضم َر قشره
ٌ
ٍّ
ق حتى َي ُ
وإذا أُ َ
الع َنب كان أكثر تليينًا للطبيعة ،واإلكثا ُر منه مصدع للرأس ،ودفع مضرته
م ِ
لقى عَ َ
ج ُ
ُ
س ِّ
أحد
ذاء حسنًا ،وهو
س ِّمن ،و َيغذو
الم ِّز،
ومنفعة ِ
هل الطبع ،و ُي َ
الع َنب ُي َ
ُ
ُ
جيده غِ ً
بال ُّر َّمان ُ

الفواكه الثالث التى هى ملوك الفواكه ،هو وال ُّر َ
سار،
طب والتين ..ومن حديث َحبيب بن َي َ
َ
ُ
ُ
نب
رسـول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
رأيت
عن ابن عباس رضى اهلل عنه قال:
يأكل ِ
الع َ
َ
طيخ.،
والب
العنب
حب
َ
َخ ْرطًا ،و ُيذكر عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أنه كان ُي ُّ
ِ

القيمة الغذائية للعنب
ويتميز العنب بأنواعه باحتوائه على نسبة جيدة من
المواد السكرية سريعة االمتصاص وسهلة الهضم،
حيث يتركز سكر الجلوكوز وسكر الفركتوز بشكل
كبير ،ويتميز كذلك العنب بغنائه بالفيتامينات مثل
فيتامين ج ،كما يحتوي على نسبة جيدة من العناصر
المعدنية مثل فيتامين ب البوتاسيوم والكالسيوم
والصوديوم ،كما يحتوي العنب على مواد ذات
مفعول عالجي ،حيث يحتوي على مركب يعرف
بريزفيراتول ،وتتميز هذه المادة بتأثيرها االيجابي
في الحد من تصلب الشرايين ،حيث لها تأثير مباشر
وملحوظ في تقليل نسبة الكولسترول مما تقلل
االصابة بأمراض القلب ،وخصوصا الكولسترول،
ويوجد في العنب بعض األحماض التي لها دور في
الوقاية من تراكم الجذور الحرة وبالتالي فيعتبر
مضادًا جيدًا للسرطان.

هشاشة العظام والعنب
وتشير األبحاث العلمية أن مرض هشاشة العظام
أو ما يعرف كذلك بوهن العظام من األمراض
التي تنتشر بشكل كبير في المجتمعات ،وال يخلو
مجتمعنا منه ،إال أنه ينتشر بشكل كبير في السيدات،
حيث تفقد العظام قوتها وصالبتها وقوامها
عندما تبدأ في فقد الكالسيوم الذي يعتبر الوحدة
األساسية لبناء العظام والمحافظة عليها ،وتتحكم
الهرمونات بشكل مباشر في هذه العملية ،والتي
تبدأ بشكل واضح ومباشر عندما تبلغ السيدات سن
اليأس أو انقطاع الدورة الشهرية ،وعادة تبدأ في
بداية الخمسينات ،وقد تبدأ قبلها بقليل عند بعض
السيدات ،وقد تتأخر ولكن تشير المالحظات أنها
تبدأ في أواخر األربعينات وبداية الخمسينيات عموما
عندما تتوقف الدورة الدموية “سن اليأس” ،والتي تنتج
من انخفاض هرمون االستروجين ،فإن العظام تبدأ
في فقد الكالسيوم بالتدرج ،وللحد من ذلك فان

زيادة الهرمون “االستروجين” سوف تحد من عملية
فقد العظام للكالسيوم ،مما يعيق أو يقي من
االصابة بوهن العظام ،ولحسن الحظ فان العنب
يحتوي على معدن البودون الهام والمساهم في
عملية زيادة هرمون االستروجين لدى االناث عند
بلوغهن سن اليأس ،وبذلك يعمل هذا الهرمون على
االقالل من التعرض لهذا المرض الصامت هشاشة
العظام» في هذه المرحلة السنية ،حيث كما نعلم
أن بداية المرض تكون غير مصاحبة بأي ألم ،مما
يجعل معرفة انتشاره أو حدوثه صعبة ..ويعمل
هذا الهرمون الهام للسيدات “هرمون االستروجين”
على امتصاص الكالسيوم والذي يكون في الغذاء
عادة ،ولكن نسبة امتصاصه تنخفض مع تقدم
العمر عند الرجال وعند النساء عموما ،إال أن تأثيره
عند السيدات أكثر ،والعمل الذي يقوم به هرمون
االستروجين مهم جدا في عملية امتصاص ،بل
زيادة امتصاص الكالسيوم ،وكذلك زيادة عملية
ترسب واضافة الكالسيوم إلى العظام أو مهم
جدا ،حيث يساهم بشكل قوي ومباشر في تقوم
العظام والحد من هشاشتها وضعفها ،لذلك فان
هناك عالقة غير مباشرة الستهالك العنب وعملية
قوة وسالمة العظام والحد من مشاكل هشاشة
العظام.

الطاقة وصحة العين
والعنب يحتوى على الحديد في الجسم ومنع
والتعب ،ورغم أن العنب األحمر قد يكون له تأثير
عكسي ،فإن المواد المضادة لألكسدة في العنب
توفر أيضا رفع قيمتها إلى الجهاز المناعي ،كما يمكن
للعنب منع فقدان سن المتعلقة بالرؤية أو الضمور
البقعي ،فالفالفونويد الموجود في العنب يحتوي
على المواد المضادة لألكسدة التي يمكن أن تقلل من
فرص تطوير إعتام عدسة العين ،ويمكن أن يقلل من
مخاطر الضمور البقعي بنسبة تزيد على  30في المئة.

البذور دواء وشفاء
وبذور العنب عالج قوى ألمراض الشيخوخة ،وتؤخر
ظهورها الحتوائها على مضادات األكسدة التى
تقضى على الشوارد الحرة بالجسم والتى تتسبب
في ظهور األمراض ،وخاصة في المرحلة العمرية
المتأخرة ،والشوارد الحرة هي مواد مضرة للجسم
وتنتج من مخلفات عملية التمثيل الغذائي بالجسم،
كما تنتج من تلوث البيئة والتعرض لالشعاع والمبيدات
الحشرية وتتسب هذه الشوارد في تدمير خاليا
الجسم واالسراع بظهور الشيخوخة وأمراضها،
وخاصة التهاب المفاصل وأمراض القلب والشرايين
والسرطان ودوالى األوردة وهشاشة جدار الشعيرات
الدموية والتى تساعد بذور العنب في الوقاية والعالج
من كل هذه األمراض ،كما تقى بذور العنب من أمراض
القلب وتقوى جدار الشرايين.

أنواع العنب
ويوجد نوعان رئيسيان من العنب ,وهما العنب األوروبي،
ويحتكر ما نسبته  %95من أنواع العنب الموجود في
العالم ،ويقسمه المزارعون بحسب خصائص معينه
إلى عنب المائدة ،وعنب الزبيب ،ويتميز عنب المائدة بأن
حباته تتميز بلون فاقع وتكون كبيرة الحجم وحلوة
المذاق ،ويوجد منه أصناف عديدة أهمها صنفان هما:
توكي وتنمو ثماره على عناقيد كبيرة وتكون حمراء
اللون ،واإلمبراطور ،وهناك أصناف أخرى لعنب المائدة
منها بيرليه ،وهو ذو لون أبيض مائل للخضرة وعديم
البذور ،وفليم وهو أيضًا عديم البذور ولكن أحمر
اللون ،وربيه وهو أسود اللون ،ومن أهم دول العالم
المنتجة لعنب المائدة جنوب أفريقيا والدول األسيوية
كالهند والفلبين وتايالند وتايوان ،بينما تكون السمة
المميزة لعنب الزبيب عديم البذور قشرته الناعمة بعد
ً
شهرة طومسون ،ويمتاز بلونه
تجفيفه ،وأكثر أصنافه
األخضر المائل للون الذهبي الفاتح ،وهناك أصناف أخرى
من هذا النوع ،فهناك ما يعرف بعنب أمريكا الشماليّة،
ويوجد نوعان رئيسيان من عنب أمريكا الشمالية ,وهما
فوكس وموسكادين ،وكال النوعين يمكن استخدامه
طازجًا لألكل ولصنع المربيات ،أما التجفيف لصناعة
الزبيب فإنهما ال يستعمالن له ،وأشهر أصناف عنب
الفوكس هو كونكورد ويتميز بثماره بنفسجية اللون
وكبيرة الحجم ،أما أشهر أصناف عنب الموسكادين
فهو أسكوبرنوج وثماره برونزية اللون ومتوسطة
الحجم ،وهناك نوع آخر من عنب أمريكا الشمالية غير
هذه النوعين ،وهي أنواع مهجنة تم إنتاجها بتهجين
العنب األوروبي وعنب أمريكا الشمالية ،ومعظمها
تؤكل أيضًا طازجة أو تستخدم لصناعة.
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البحرين تقود قطار الريادة والتقدم قبل  80عام ًا

إنشاء أول بنك وتأسيس أول مستشفى ..
مثل الكثير من دول العالم المتطور والمتحضر ،شهدت البحرين خطوات عمالقة في تاريخها الطويل نحو البناء والتميز ،فمنذ
نشأتها األولى وتحرص البحرين على مواكبة كافة خطى التطور والعلم والتكنولوجيا الحديثة ،وامتدت تلك الخطوات لتشمل كافة
المجاالت الحياتية والدنيوية بما يكفل سبل الحياة الرغدة والسهلة والمتميزة لمواطني المملكة ومقيمها ،ولعل أبرز تلك العالمات
المضيئة في تاريخ الوطن ما شهدته البحرين قبل  80عامًا من اآلن ،حيث تم تأسيس أول بنك ومؤسسة مصرفية خالصة في البحرين
وحملت اسم “البنك الشرقي المحدود” ،كما شهدت البحرين والدة أول مستشفى وعيادة حكومية خالصة في منطقة النعيم،
“رمضانيات” ترصد عالمات مضيئة في تاريخ الوطن قبل  80عامًا من اآلن .....

البنك الشرقي المحدود
أولى الخطوات المضيئة المتميزة التي سجل
سطورها التاريخ البحريني قبل  80عامًا من اآلن تمثلت
في تأسيس أول بنك ومؤسسة مصرفية بحرينية
وذلك في  25يونيو عام 1932م ،حيث أقيم احتفال
كبير بمنطقة المنامة بمناسبة افتتاح المبنى الجديد
للبنك الشرقي المحدود وذلك بعد  12سنة من افتتاح
البنك ومزاولة أعماله في سنة 1920م ،وحضر افتتاح
المبنى المغفور له صاحب العظمة الشيخ حمد

وبدأ بمزاولة عمله المصرفي ،وبدأ البنك يعمل تحت
ظروف صعبة بسبب قانون حظر تصدير الفضة من
الهند إلى الخارج الذي استمر لعدة أشهر ،وكان البنك
يدفع معامالته بالفضة أو معادلة األوراق النقدية
بها ،وقد أدى هذا األمر إلى زعزعة ثقة العمالء فيه
وبقي هذا البنك الوحيد في البحرين لمدة  26عامًا
حتى تم افتتاح البنك الثاني وهو البنك البريطاني
للشرق األوسط فرعًا له في البحرين عام 1946م،
والجدير بالذكر أنه وقبل تأسيس البنك كان السيد

المغفور له الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة لدى تفضله بافتتاح
المبنى الجديد للبنك عام 1951م

مبنى للبنك الشرقي المحدود في عام 1932م

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 لدى زيارتهم للبنك في الستينات

بن عيسى بن علي آل خليفة حاكم البحرين وعددًا
من رجاالت البحرين وأعيانها ،ويعتبر البنك الشرقي
المحدود أول مؤسسة مصرفية تداول هذا النوع
من األعمال وكانت ذلك خالل العام 1920م ،وبعد أن
كانت فكرة فتح فرع البنك في البحرين قد واجهت
صعوبات ،حيث تقدم البنك الشرقي المحدود في
عام 1916م بأول طلب لفتح فرع له في البحرين من
قبل فرع البنك في البصرة – العراق ،وفي عام 1918م
تقدم كبار تجار البحرين من المواطنين واألجانب
بطلب من المغفور له صاحب العظمة الشيخ حمد
بن عيسى آل خليفة حاكم البحرين بإعطاء اإلذن
لفتح فرعًا للبنك الشرقي المحدود في البحرين حيث
أبدى موافقته ،ثم أرسلت إدارة البنك إلى المعتمد
السياسي في البحرين باستعداد البنك بفتح الفرع

البنك الشرقي المحدود (ستاندرد تشارترد بنك) في الستينات

يوسف بن أحمد كانو يقوم بأعمال المصرفية في
البحرين ،كما كانت األوراق النقدية والذهب متوفرة
بكميات كبيرة لدى البنك ،لكن نواخذة الغوص وتجار
اللؤلؤ لم يكونوا يقبلون سوى الفضة.
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أول عيادة حكومية
ورغم العالمات المضيئة الكثيرة المتميزة والمتعددة
نحو التطور والبناء والحضارة التي شهدتها البحرين
عام  1932م ،إال أن أبرزها كان افتتاح عيادة النعيم
وهي أول عيادة ومستشفى حكومية في البحرين،
حيث افتتح في البحرين أول عيادة في المنامة
وهي في منطقة النعيم ،وفي عام 1937م تم
التخطيط لبناء أول مستشفى حكومي في البحرين
وهي مستشفى النعيم التي افتتحت على مراحل
بدءًا من عام 1940م حتى عام 1942م ،حيث قام
المغفور له صاحب العظمة الشيخ حمد بن عيسى
آل خليفة بافتتاح المستشفى في عام 1945م ،أما
جناح مستشفى النساء فقد تم افتتاحه من قبل
المغفور لها الشيخة عائشة بن محمد بن راشد آل
خليفة حرم المغفور له صاحب العظمة الشيخ حمد
بن عيسى آل خليفة في عام 1940م ،ومن الجدير

عيادة الدكتور بندركار في بناية سلمان بن حسين بن مطر في
المحدق في األربعينيات وفي االطار الدكتور بندركار

بالذكر أن بداية إنشاء العيادات الصحية في البحرين
كانت في عام 1892م وذلك من خالل بعثة تبشيرية
كانت تزاول مهنة العالج للمرضى في بيت استأجرته
في المنامة ،ويذكر التاريخ البحريني أن أول عيادة
تم إنشائها عام 1925م ،عبارة عن دكان في سوق
المحرق وكان يقوم بعالج المرضى فيها الدكتور بندر
كار أول طبيب حكومي يعين في تلك السنة ،ومع
مرور الوقت ونظرًا للنمو السكاني وتطور المعيشة
أصبحت هناك حاجة للخدمات الصحية أكثر تطورًا
وقد استمر ذلك حتى إنشاء دائرة الصحة العامة
عندما انتقلت تلك المسئوليات إلى هذه الدائرة

مستشفى اإلرسالية األمريكية عام 1902م

عام 1952م ،إال أن تاريخ بناء وتأسيس المستشفيات
بالبحرين زاخر بالخطوات الهامة والمتميزة التي تدل
على اهتمام القادة والحكومة بصحة المواطنين،
حيث تم افتتاح أول مستشفى في البحرين في
عهد المغفور له صاحب العظمة الشيخ عيسى بن
علي آل خليفة وهي مستشفى اإلرسالية األمريكية
عام 1902م.
أسهمت عائلة دويت ميسون من مدينة نيويورك
بالمبلغ المالي لهذا المشروع ولذا سميت
المستشفى باسم مستشفى ميسون التذكاري
عام 1903م ،كما كان محزنًا أن تتوفى الدكتورة
ماريون ويلز تومس نتيجة إصابتها بحمى التيفوئيد
خالل فصل الصيف عام 1905م ،ولذا عندما أنشأت
المستشفى الثاني في البحرين الحقًا عام 1906م
للعناية بالنساء وسميت باسمها “مستشفى ماريون
ويلز تومس التذكاري” تخليدًا لها ،وفي عام 1962م
افتتحت المباني الجديدة لمستشفى اإلرسالية
األمريكية وقد أزيل المبنى القديم لمستشفى
ميسون التذكاري ودمجت مستشفى ماريون ويلز
تومس التذكاري ضمن المجمع الجديد وأصبح يعمل
اآلن في وحدة واحدة ،كما تم افتتاح مستشفى
فكتوريا التذكاري عام 1905م وهي مستشفى تابعة
للحكومة البريطانية في منطقة رأس رمان بالقرب
من السفارة البريطانية وكان بها  12سريرًا ،إال أن هذه
المستشفى توقفت عن الخدمة عام 1948م ،أما
عيادة الشرطة فكانت قريبة من القلعة لمعالجة
رجال الشرطة والمساجين وغيرهم ،وكانت تقوم
بعالج المرضى من األمراض المعدية بجانب الخدمات
العالجية الصحية للمواطنين بصورة محدودة جدًا،
ثم بدأت مسؤولية القيام بتفتيش صحي على
البواخر وإصدار الشهادات الصحية والتطعيم ضد
األمراض المعدية ،فعند رغبة المغفور له صاحب
العظمة الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة حاكم

مستشفى فكتوريا التذكاري عام 1900م

مستشفى النعيم أول مستشفى حكومي في البحرين

البحرين في ضرورة تخصيص طبيب لمعالجة بحارين
الغوص أثناء تواجدهم في مغاصاتهم في البحر،
ولتحقيق هذه الرغبة تم تعيين الطبيب بندر كار عن
طريق نشر إعالن في أحد الجرائد الهندية وكانت
مهمته األساسية التي وظف من أجلها تقديم
العالج الالزم للمرضى بأعراض البحر في أماكن
تواجدهم وذلك من خالل تخصص يوم خاص
يتم الطلي باللونين األبيض واألحمر وكان ينتقل
من سفينة إلى سفينة أخرى في مغاصات اللؤلؤ،
وكان يصاحب الدكتور في رحلة عالجية شرطيين
ومضمد وكاتب وكان يقض في مهمته ما بين
أسبوعين أو ثالثة أسابيع على األرجح ثم يعود إلى
مقر عمله لتقديم الخدمات الطبية في الدكان
المخصص “العيادة” الستقبال مرضاه ،فكان هذا
الدكان المستأجر “العيادة” صغيرًا ال يزيد طوله عن 12
 15قدم ويقع في الطابق السفلي من بناية سلمانبن حسن بن مطر وكان يستخدم الفنر إلنارة الدكان
في عالج المرضى وبعد فترة استأجر له مكان آخر
وقد تقاعد أو أحيل على التقاعد إال أنه أستمر يزاول
عمله من عيادته الخاصة بالمحرق.
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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 ..

الجمعة  17جمادي األولى سنة  1373الموافق  22يناير سنة 1954

الظهران تستقبل
جاللة الملك سعود األول في جولته التفقدية
الجالية البحرينية تحتفل بجاللته

الخبر من محمود المردي ذات صباح – وفي يوم
األربعاء بالتحديد – دوت المدافع في الظهران بواحد
وعشرين طلقة تحية للعاهل السعودي عندما
وطئت قدماه أرض الظهران ،أرض الخيرات والذهب
األسود وخرج سكان المنطقة عن بكرة أبيهم لتحية
العاهل في محطة السكة الحديد – وهي إحدى
مآثر الملك الجديد في اإلصالح – وأقامت شركة
أرامكو سرادقًا رائعًا عند بوابتها اصطفت على
جوانبه الشرطة والحرس في مالبسهم الزاهية
وزحفت كتل بشرية متراصة عندما دوى صوت
المذياع يعلن عن وصول جاللة الملك وانطلقت
الحناجر تهتف بحياة العاهل الكبير مستبشرة
بالعهد الجديد والمليك وما أن استقر بجاللته
الجلوس حتى أخذ مندوبو سكان المنطقة يتناوبون
على منصة الخطابة مرحبين  ..رئيس بلدية الخبر،
والشرطة واألمارة وكل مرافق المنطقة  ..وختم
الحفل صديقنا األستاذ خليفة الصادق بقصيد
وطني رائع أشعل الحماس في نفوس الحاضرين.
وكانت الخبر والدمام كما سبق أن قلت في رسالة
سابقة – قد لبست الحلل القشيبة ابتهاجًا بهذه
المناسبة السعيدة وأنبثت األعالم وأقواس النصر
على طول الطريق ثم بدأت الجاليات العربية تشارك
في أقواس ترزم لها فأقام المصريون والسودانيون
قوسًا رمزوا له باالهرام وخطوا تحته “أبناء وادي النيل
يحيون جاللة الملك” وكذلك فعل أفراد الجالية
بالتعاون مع إدارة المكتبة الوطنية بمركز عيسى الثقافي

الحضرمية والزبيرية  ..وبدأنا نشعر أن من واجبنا – ونحن
أقرب جالية إلى المليك وشعبه – أن نساهم في هذا
المضمار فأهتم صديقنا األستاذ يوسف الساعي
بإقامة قوس مزركش جميل رفعنا قوامه العلمين
السعودي والبحريني متعانقين رمزًا للتكاتف وحليناه
بالبيتين التاليين لشاعرنا المعاودة:
أن الرياض مع البحرين قد دأبا
سعيا إلى المثل األعلى بال نصب
تكاتفا برباط الود واتحدا
في اهلل والشرق واإلسالم والعرب
وفي مساء اليوم الثاني من وصول صاحب الجاللة
أقام سمو حاكم المنطقة األمير سعود بن جلوي
مأدبة عشاء كبرى حضرها زهاء ثالثمائة شخص
وألقيت فيها الخطب وقصائد الترحيب وعندما انتقلنا
إلى قاعة الطعام رأيت صفوفًا من الطاوالت ال يكاد
يحدها البصر وقد تكدست فوقها الخراف محاطة
بأسورة من الدجاج ،بطريقة يسيل لها لعاب أكثر عباد
اهلل شبعًا وقناعة! وقد حاولت أن أحصي عدد الخراف
– بعد أن يأست في أن يؤثر ما أكلت في حجم الخروف
الذي أمامي – فوصلت إلى المائة واختلط علي العدد
فبئست وقمت وأنا أتلمظ حسرة على ما تركت!
وفي صبيحة يوم األحد دعينا للذهاب إلى المطار
لنكون في استقبال عاهل البحرين سمو الشيخ

سلمان بن حمد الخليفة الذي كان قادما للسالم
على جاللة الملك  ..واحتشد البحرينيون وكبار
المستقبلين في المطار في انتظار وصول الطائرة
السعودية الخاصة التي تقل الضيف الكريم  ...وقد
كان جميال من جاللة الملك أن يجيء بنفسه إلى
المطار الستقبال ضيفه وفي معيته األمراء والوزراء.
وما أن المست عجلة الطائرة المطار وترجل منها
عظمة الحاكم حتى دوت المدافع باحدى عشرة
طلقة للقادم الكريم وتعانق القطبان في لقاء
أخوي رائع  ...ثم أخذ المليك ضيفه إلى االستراحه
الملكية في المطار ،والتفت الملك إلى السيد
بلجريف مجامال فقال“ :اظنك قد أمضيت وقتا
طويال في البحرين فاني ال زلت أذكرك جيدا منذ
زيارتي األخيرة لها”  ...فانبرى عظمة الحاكم يقول
“نعم!  ..ان السيد بلجريف قد مضى عليه ثمانية
وعشرون عاما في البحرين فهو من البحرين
والبحرين منه” !  ..وكانت تحية رقيقة من الحاكم
لمستشاره.

إلتقى سكينا حادة لهيبة  . .لم يكد يختبر شفرتها
القاتلة حتى ارتمت على وجهه عالئم االرتياح . .
ومن ثم ذهب اليها رأسا!
فتح الباب بهدوء ،فرآها راقدة في شبه اغفاء . . .
كانت جميلة حقا – على األقل في نظره – ولو كان
األمر بيده لما فعل ما هو مقدم عليه  . .ولكن ما
حيلته وهذا سيده وولي نعمته؟!
وأقدم بهدوء خطوة فخطوة .فكان يريد أن
يباغته حتى ال تصيح أو تقاوم وفجأة  . . .اصطدمت
قدمه بصندوق خشبي ،فاستيقظت ووقع
المحظور نظرت إليه برعب وفزع ،ثم هبت تبغي
الفرار ،فانقض عليها ،لمنها راوغته وانطلقت نحو
الباب المفتوح وهي تستغيث  . . .لكنه كان أسرع
منهافأغلق الباب ،ثم استدار إليها وهو يسب
ويلعن وهو يحاول أن يمسك بها. .
وأخيرا خشى مغبة الصراخ فحاصرها في إحدى
أركان الغرفة  . .ثم  . .أمسك بها وهي تقاومه
وتستغيث .وفي أسرع من لمح البصر كانت
السكين الالمعة تغوص في عنقها ،فصاحت
صيحة مدوية ولم يلبث صوتها أن اختنق واستحال
إلى حشرجة ! ولما اختلج جسدها بعنف اندفع
السكين رغم ارادتها ففصل عنقها عن جسدها . .
وبدا المنظر بشعا  . .رهيبا  . .مخيفا  . .وقد تلطخت
ثيابه والسكين واألرض والجدران بالدماء  . .دماء
الدجاجة “الذبيحة” !!.
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بمناسبة مرور  33عام ًا على تأسيسه
”البحرين اإلسالمي” ..معامالت مصرفية بأسلوب عصري
تراعي أسس وثوابت الشريعة اإلسالمية
لمحة تاريخية

شبكة مصرفية إسالمية

تأسس بنك البحرين اإلسالمي في عام  1979باعتباره
أول بنك إسالمي تجاري في مملكة البحرين.
استخدم البنك منذ إنشاءه شعار (المأذنتين
المتقابلتين) داللة على اشتمال كافة إجراءته على
نظام مهني عالي المقاييس يراعي فقه المعامالت
المالية اإلسالمية ،ففي عام  2007دشن البنك هويته
الجديدة وأدخل تغييرًا جوهريًا على الشعار القديم
وذلك بهدف تبني إستراتيجية إعالمية وتسويقية
طويلة المدى من جهة ،وتعزيز وتقوية العالمة
التجارية للبنك من جهة ثانية للتأكيد على مفهوم
إيصال الوجه الحضاري للبنك لكافة فئات المجتمع
وفق نمط مدروس مبتكر ومبسط.

إن البنك ،ومن خالل فروعه المحلية البالغ عددها 13
فرعًا باإلضافة إلى  48صرافًا آليًا والمنتشرة في عموم
مناطق المملكة ،قد تمكن من تأسيس أكبر شبكة
مصرفية له في أوساط البنوك اإلسالمية العاملة
في مملكة البحرين .إذ تقدم هذه الفروع لزبائنها،
سواء من األفراد أو الشركات خدمات مصرفية
إسالمية متميزة تلبي معظم احتياجاتهم تتميز
بجودة عالية وفرص تمويلية واستثمارية متوافقة
مع أحكام الشريعة اإلسالمية الغراء ،يشرف عليها
مجموعة من أعضاء هيئة الرقابة الشرعية البالغ
عددهم خمسة من العلماء والمشايخ البارزين في
البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي ،وبمعنى
أدق ينظر أعضاء الهيئة في منتجات وتمويالت
وعقود ومستندات البنك بصدد فحصها من الناحية
الشرعية وفق قرارات المجامع الفقهية ورأي هيئات
الرقابة الشرعية للبنوك اإلسالمية وعلى األخص خالل
فترة إنشاء البنك (.)2012-1979

ويأتي تدشين البنك لهويته الجديدة بهدف التركيز
بشكل أساسي على دخوله عصر جديد وحيوي
بشكل يفوق كافة التوقعات سواء على صعيد
التطلع أو الطموح.

النمو واالستمرار

صورة قديمة للمقر الرئيسي القديم لبنك البحرين اإلسالمي
بشارع الحكومة

لقد حافظ بنك البحرين اإلسالمي على موقعه
الريادي في صفوف قطاع البنوك اإلسالمية ،وذلك
من خالل تبني طرح منتجات إسالمية استثمارية
وتمويلية مبتكرة مدعمة بالخدمات المصرفية
الكبيرة والمقدمة من قبل البنك لألفراد والشركات.
علمًا بأن بنك البحرين اإلسالمي مدرج ضمن قائمة
سوق البحرين لألوراق المالية ،كما أن المساهمين
الرئيسيين في البنك هم مؤسسات مالية محلية
وإقليمية رائدة .ويخضع البنك إلشراف مصرف
البحرين المركزي وإلطار عمله التنظيمي.

صورة قديمة لفرع بنك البحرين اإلسالمي بالقضيبية

صورة قديمة لفرع بنك البحرين اإلسالمي بشارع التجار بالمحرق
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ذكريات من أيـام زمان
• أصدرت حكومة البحرين إعالن يمنع منعًا باتًا صرم وتصدير
البرجي وخصايب العصفور والهاللي والحالو وزوف عام 1368هـ
• أول بنك غير رسمي في البحرين “بنك كانو” قبل عام 1920م
• أول محكمة نظامية في البحرين عام 1921م.
• تم تشكيل أول محكمة في عهد صاحب العظمة المرحوم
عيسى بن علي آل خليفة حاكم البحرين وأطلق عليها المجلي
العرفي عام 1920م
• تأسيس جمعية التجار العموميين في البحرين عام  1939وتم
تغيير التسمية إلى الغرفة التجارية عام 1951م

المغفور له صاحب العظمة الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة خالل زيارة
للمعرض السنوي لمدرسة الصناعة في الخمسينات

مسافرون يستقلون أحد القوارب للوصول الى السفن الكبيرة في عرض البحر

المغفور له صاحب العظمة الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة في زيارة الى
دولة الكويت في عام  1949م

جاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة يفتتح أحد المعارض الفنية في
عام 1964م

الجمعة  22رمضان  1433هجرية
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مسجد ابراهيم بن عبداللطيف في البديع في
الستينيات

العمارة المنهدمة التي ذكرت في أحد الوثائق العقارية في عام 1890م وهذه الصورة أخذت في عام 1911م
ويالحظ في الصورة بيت الشيوخ (قصر أمير المنامة) حاليًا فندق عذاري

صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة يسلم أحد الطالب جائزة
التفوق بحضور األستاذ أحمد العمران مدير عام التربية والتعليم في عام 1951م

مقصب (مسلخ) الحورة

المستشار بلجريف في زيارة تفقدية ألحد المدارس في الخمسينيات

سوق شعبي في أحد القرى في الستينات
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