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السنة الرابعة

Ramadanyat

تبدأ باالغتسال وتنتهي بغسل الذنوب

رحلة الحج ..لبيك اللهم لبيك

الحج أشهر معلومات يعيشها المسلم
بروحه وقلبه وجوانحه ،يجدد العهد مع
اهلل ،بإعالن التوبة واألوبة والندم على ما فات
واقترف من المعاصي واآلثام ،راجيًا بذلك
عفو اهلل ورضاه ومغفرته ،داعيًا اهلل أن يكون
ممن قال فيهم الرسول صلى اهلل عليه
وسلم “من حج هلل فلم يرفث ولم يفسق
رجع كيوم ولدته أمه” -رواه البخاري ،-وفي
الحج تتجلى المساواة في أعظم صورها،
فالجميع الغني والفقير ،األبيض واألسود،

الحاكم والمحكوم ،وقد طرحوا ما يميزهم
ولبسوا زيًا موحدًا بسيطًا ،كما تتجلى فيه
أيضًا معنى الوحدة ،وحدة المشاعر والشعائر
والغاية والوسيلة ،فالنية واحدة والرب واحد
والبيت واحد ،إنها الممارسة العملية للوحدة
والمساواة يضاف إلى ذلك ما يمكن أن يجنيه
الحجاج من معارف ومنافع ،يقول سبحانه
اس بِا ْل َح ِّج َي ْأ ُت َ
وك ِر َجاال
وتعالى َ
“وأَ ِّذ ْن فِ ي ال َّن ِ
ْ
ام ٍر َيأت َ
َو َع َلى ُك ِّل َ
يق”
ض ِ
ِين ِم ْن ُك ِّل َف ٍّج َع ِم ٍ
-الحج....-27 /

”رمضانيات” تنشر قصص من
التراث ألول مرة ()4

لغز وجبة ”الشحاذيذ”
فى جزيرة النبيه صالح

المجالس الرمضانية

ذكريات من أيام زمان

ماذا تعرف عن ”جزيرة النبيه صالح”؟ هل تعرف قصتها ،وهل سرد لك أحد من قبل
حكايتها ؟ هل سمعت من قبل عن “أسماك السلوس”؟  ،وهل تردد إلى أذنيك شيئا عن
“المستشار بلجريف” ؟  ،ما هي قصة “كنكو الخرساء” وهل كانت بالفعل تسمع الكثير
من األسرار من هنا وهناك؟ ماذا تعرف عن خالد السعدون وعبيد اليماني واألستاذ أحمد
يتيم؟ ،ما هي قصة جميع هؤالء وماذا حدث لهم ومعهم ومتى؟ أسئلة وتساؤالت
كثيرة تخفى اجاباتها كتب ودفاتر التراث البحريني المغلقة والتي كشفت “رمضانيات”
عن أوراقها وحروفها وتنشر ألول مرة تفاصيل قصصها ورواياتها المثيرة والشيقة
والتي تحمل بين طيات سطورها الكثير من الطرافة والترفيه والعبر والخبرات البحرينية
الضاربة في جذور التاريخ....
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الر ْح َم ِن َو ْفداً
يَ ْو َم َن ْح ُ
شرُ ا ْل ُم َّت ِق َ
ين إِلَى َّ

رحلة الحج  ...اآلم وآمال
تعد رحلة الحج أعظم رحلة يقوم بها
إنسان ،فهي تلك ال ّرحلة التي تسبق
مشاعره فيها جوارحه ،وترنو إليها روحه
ُ
ً
سابقة جسده ،ويهيم بها فؤاده قبل
ُّ
الصفات
الشروع فيها ،وال تجتمع هذه
ِّ
إ ّ
ّ
للحج والعمرة؛
ال لقاصدي البيت العتيق
ثم انتظار فرصة القرب لزيارة المدينة
َّ
والصالة في مسجدها ،ويالها من
ال َّنبوية
َّ
رحلة تستعذبها األرواح ،وتستروح ال ُّنفوس
ً
ُّ
عالقة في
وتظل ذكراها الجميلة
عبيرها،
ذهن منشئها زمنًا طوي ً
ال ،وفي الحج ترى
أعظم صورة في العالم إللغاء الطبقية،
وتخطى العنصرية ،وتجاوز الفروق بين
أنباء اإلنسانية ،وهي صورة عملية لهذا
التجانس والحب واإلخاء الذي ال يفرق بين
أبيض وأسود ،بين غني وفقير ،بين وزير
وفقير ،بين رجل وامرأة فالكل يحج إلى
جوار بعضه ،في مناسك واحدة في أماكن
محددة...
أسرار الحج
ومناسك الحج من اغتسال َ
وطواف وسعي وغيرها،
َ
َليست أعما ً
ال ُمجردة ،بل هي عبادات لها من األسرار
والعبَر ما يختزل كثيرًا من أوجه
وفيها من اآليات
ِ
فلسفة الفكر اإلسالمي ،والنظر إلى عبادة الحج
من زاوية فلسفية ،يكشف عن جانب من أسراره،
ومنها مث ً
ّ
فكأن المسلمين
ال أنه إذا جاء موسم الحج،
ينتدبون في كل عام وفدًا منهم لتقديم فروض
ّ
والطاعة هلل رب العالمين عند بيته المحرّم،
الوالء
هذا “الوفد” ،كما تقول ُكتب اللغة ،هم عليه القوم،
فهم وفد مكرمين عند اهلل تعالى ،ومن ذلك قوله
تعالى ،في وصف أهل الجنة “يَوْ َم َن ْح ُ
شرُ ا ْل ُم َّت ِق َ
ين ِإ َلى
الرَّ ْح َم ِن وَ ْفدًا” -مريم ،-85 /هذا الوفد أول ما يبدأ به
من مناسك الحج ،بعد تحرّي المال الحالل في النفقة،
ّ
ُّ
التطهر البَدَ ني فقط،
والتطهر ،ليس
هو االغتسال
ّ
التطهر الروحي أيضًا من الخطايا والذنوب ،فإذا
بل
اغتسل الحاج ،فهو يلبس ما يشبه َ
الك َفن ،ذلك الثوب
األبيض الذي ال جيب فيه وال مخيط وال محيط ،وفيه
تذكرة بحاله بعد مماته ،فإذا ودّ ع أهله وركب الباخرة
ّ
فيتمثل عندما يأتي الموت ،أنه أيضًا سوف
أو الطائرة،
ُحمل وي َ
ُترك وهو ذاهب إلى حسابه مع رب العباد،
ي َ
وإذا بلغ مكة المكرمة ،زادها اهلل تشريفًا وتعظيمًا،
ودخل المسجد الحرام َ
وطا َلع الكعبة المشرّفة أول
بيت وُ ِضع للناس وقِ ب َلة المسلمين في كل بقاع األرض،
فله دعوة مستجابة ،ونحن نطوف من هذا الرمز ،حيث
ُقسم اهلل ع ّز
الصالة عنده بمئة ألف صالة ،وحيث ي ّ
ّ
الرحمات في هذا المكان المبارك.
وجل َ

إخالص وتضحية
ويجتمع في الحج ماليين المسلمين ،وهؤالء ادخروا
من أقواتهم ،واقتطعوا من أوقاتهم ،وتركوا
أعمالهم وتجارتهم بل وأوالدهم ،وجاءوا في صورة
من اإلخالص الشديد ،وهذا أعظم رصيد لهذه األمة،
والحج يدل على أن في األمة رصيدا من التدين ،ووفرة
من اإلخالص ،ورغبة في العطاء ،وحرص على المناسك،
صحيح أنها تحتاج إلى ترشيد ومزيد من العلم وكثير
من التنظيم ،لكنه مع ذلك طوفان من اإلخالص،
وهي رصيد لعودة اإلسالم ينبغي أن نرجو في الغير
قبل غيرهم ،فمن توفرت عنده مواد األنباء األصلية،
وال يجوز له أن يبدأ في صناعتها في مكان آخر ويهمل
هذه المواد المتوفرة ،وهي تحتاج إلى عبء كبير في
التنظيم والترتيب ،لكنها في النهاية أعظم رصيد
جاءوا من كل أقطار األرض “من كل فج عميق” من
أمريكا شمالها وجنوبها ،وكندا وأوربا واستراليا ،وآسيا
وأفريقيا ،ربهم واحد ،كتابهم واحد ،يؤمنون بجميع
األنبياء ،يطوفون في اتجاه واحد ،ويتحركون جميعا
في اتجاه واحد من مكة إلى منى ،ومنها إلى عرفات،
ومن عرفات إلى المزدلفة ومنها إلى منى ثم مكة
ثم عودة إلى منى لرمي الحجرات ثم من مكة يكون
طواف الوداع والعودة إلى األهل واألوطان.

ال طبقية وال عنصرية
وفي الحج ترى أعظم صورة في العالم إللغاء
الطبقية ،وتخطى العنصرية ،وتجاوز الفروق بين أنباء
اإلنسانية ،وهي صورة عملية لهذا التجانس والحب
واإلخاء الذي ال يفرق بين أبيض وأسود ،بين غني وفقير،
بين وزير وفقير ،بين رجل وامرأة ،فالكل يحج إلى جوار
بعضه ،في مناسك واحدة في أماكن محددة ،ال
مكان للملوك دون غيرهم ،وال مكان للبيض دون
السود ،بل ال مكان للمرأة دون الرجل أو العكس ،وما
يزال العالم حتى اآلن يحمل العنصرية ،ونحن في

اإلسالم نجد الحل عمليا واقعيا ،ولذا سوى اإلسالم
بين أبي بكر من األشراف وبالل من العبيد في جميع
الحقوق ،وقدم زيد بن حارثة لكفاءته اإلدارية في
قيادة جيش المسلمين على جعفر بن أبي طالب
من أشراف المهاجرين وعبد اهلل بن رواحة من أشراف
األنصار ،وكان عبادة بن الصامت من السود يقود الحوار
مع المقوقس عظيم القبط في مصر الذي أنف من
عبادة لسواده فغضب الوفد كله وهموا باالنصراف
لوال تراجع المقوقس.

أخطاء تقع في الحج
ٌ
خطأ
وينزل بعض الحجاج خارج حدود عرفة وهذا
عظيم ،ومن وقف خارج حدود عرفة ولم يدخلها
ٌ
ّ
الصعود
حتى طلع فجر يوم ال ّنحر ،فقد فاته
الحج ّ
على الجبل المسمى جبل الرّحمة واالزدحام عليه،
بي صعد إليه أو أمر بذلك ،وهناك أيضا
ولم يرد أن ال ّن ّ
ّ
والس ّنة
والذكر في ذلك المقام،
الدعاء
ّ
الغفلة عن ّ
أن يكثر المسلم في ذلك اليوم من ّ
والدعاء
الذكر
ّ
ّ
وجل -واالستغفار وقراءة
وال ّتضرع إلى اهلل -ع ّز
القرآن ،كما يعتقد البعض أنه البد أن يكون واقفًا على
والصحيح أنه ال حرج أن يركب الحاجّ في سيارته
قدميه،
ّ
أو يجلس أو يضطجع ،كما ال يجوز االنصراف من عرفة
قبل غروب ّ
الشمس ،فمن خرج منها قبل الغروب ولم
والدم شاة يذبحها ويوزعها
يرجع إليها فعليه دم،
ّ
على فقراء الحرم ومن خرج منها ثم رجع إليها قبل
ّ
الشمس فال شيء عليه.ومن فاته الوقوف
غروب
بعرفة نهارًا فغربت الشمس قبل أن يأتيها جاز له أن
يقف بها لي ً
ال ولو لمدة يسيرة ودليل ذلك ما جاء في
حديث عروة بن مضرس ّ
الطائي قال“ :جئت يا رسول
اهلل من جبل طيئ أكللت مطيتي وأتعبت نفسي
واهلل ما تركت من حبل إال وقفت عليه ،فهل لي من
حج؟ فقال رسول اهلل :من أدرك معنا هذه الصالة وأتى
عرفات قبل ذلك لي ً
ال أو نهارًا فقد تم حجه وقضى
تفثه” -أخرجه داود وصححه األلباني.-
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«رمضانيات» تكشف حكايات من التراث ألول مرة

أسماك السلوس ووجبة الشحاذيذ فى رحلة
جزيرة النبيه صالح
يزخر التراث الشعبي البحريني بالكثير من القصص والروايات والحكايات البحرينية الخالصة  ..بعضها عايشه أهالي البحرين ولمسوا
تفاصيله بعيونهم قبل أصابعهم وبعضها اآلخر لم يكن إال مجرد أوهام وحكايات أسطورية لم تحدث بالفعل ولكن تناقلتها األجيال
جيل بعد اآلخر  ..ورغم المكتبة الشعبية البحرينية العامرة بأصناف الحكايات والروايات  ،إال أن هناك العشرات من القصص الطريفة
والجادة التي ال تعلم عنها األجيال الحالية والتي تحكي وتسرد لنا من العبرات والخبرات الهامة « ..رمضانيات» تكشف عبر صفحاتها ألول
مرة عن أبرز تلك القصص والحكايات البحرينية الخالصة  ،وتروي لكم عن حكايات شخوصها وأبطالها وقصص أماكنها وتاريخها...

وجبة “الشحاذيذ”
رغم القصص والروايات الكثيرة والمتنوعة التي قصها
علينا الراوي البحريني  ،إال أنه كانت هناك قليال منها
نود أن نقرأها ونسمع بتفاصيلها مرات ومرات  ،ومن
بين تلك القصص ما يعرف ب «رحلة إلى جزيرة النبيه
صالح»  ،حيث يروي لنا الراوي تفاصيلها  ،قائال « رحم اهلل
والدي وأصدقائه الذين صحبتهم في رحلة إلى جزيرة
النبيه صالح في الخمسينيات من القرن الماضي  ..فقد
اجتمعوا في الباحة الواسعة المطلة على البحرين من
خليج توبلي والمسماة «بو غزال» وانتظرنا فترة طويلة
من يأتي لنقلنا عبر البحر إلى الجزيرة  ,ولما طالت غيبة
الرجل الذي وعدهم بالمجيء أشار بعضهم إلى
أن هذا «الهوري» ربما يكون معدًا لهم ،أو أن عليهم
التصرف قبل الليل لالنتقال إلى الجزيرة ومالقاة الرجل
الذي اتفقوا معه على نقلهم  ،وبعد معارضة البعض
وتردد وموافقة بعضهم اآلخر  ,ركبنا الهوري الخشبي
وحملنا من لوازم الرحلة بما فيها «التيس» السمين الذي
لم يهدأ عن الحركة والصياح حين رأى البحر ،وبينما هم
في وسط البحر إذا بسابح يسبقه صياحه واحتجاجاته
ألخذهم محمله دون إذنه  ,وتعلق بحافة الهوري
المحمل باألشخاص واألغراض والتيس  ,محاو ً
ال اغراقه
وهو ال يرتفع عن الماء إال بمقدار بوصات قليلة  ،وكان
أبي خائفًا علي بالتأكيد وعلى الطفل اآلخر الموجود
معنا أحمد بوشقر ،وكنت أطمئنه بأنني ال أخاف
وأنني أستطيع السباحة  ،وكانت مشادة عنيفة وسط
البحر ،حتى أن بعضهم نزل إلى البحر الهائج الغاضب
بعد أن يئسوا من اقناعه محاولين ابعاده عن القارب

واعطاءه أي مبلغ يطلبه نظير توصيلهم  ,وبعد نقاش
حاد استطاعوا اقناعه بتوصيلهم إلى الجزيرة لمالقاة
صاحبهم الذي يعرفه حق المعرفة  ،وفي الظالم
الدامس تقافزت أسماك السلوس على جانبي القارب
حتى وصلنا إلى الجزيرة  ,وذهب أحدهم للبحث عن
الرجل الذي جاء معتذرًا ألنه أوصى ابنه بتجهيز القوارب
الالزمة وألمر ما لم يفعل  ،ومشينا بمحاذاة البحر
مسافة حتى وصلنا مكانًا نظيفًا يطل على البحر ,
حيث فرشوا ما لديهم من حصر وبسط وجلسوا
يتندرون بهذه الواقعة  ،ثم جاؤوا بالعشاء المكون
من محمر وسمك مقلي  ،وألنني كنت جائعًا فقد
أعجبني ذلك العشاء ،خصوصًا وأني سمعت كلمة

سلوم . .
شهر رمضان هو وقته ،ولياليه متعته وامتاعه آلخرين،
فما أن يهل الشهر الكريم حتى يبرز سلوم كهالله
يمأل الحي بهجة وانشراحا يطوف الطرقات مع
المسحر يغني و يتبدح كلمات حول الشهر والصيام،أو
يترنم بأغنيات شعبية وأهازيج جميلة  ،وفي النصف
من رمضان وليالي ( الكركاعون )يصول ويجول وسط
الصبية بطبولهم ودفوفهم وهو داخل ( الفريسه )

التي يتفنن في صنعها وزركشتها وتجميلها  ،رافعا
صوته باألغاني  . .كان محبوبا ومبهجا كرمضان
ولياليه التي يملؤها بظرفه وخفته وغنائه ومقدرته
على استعمال الطبول و الدفوف والفريسة ،رحم اهلل
ليالي رمضان القديمة بما فيها ومن فيها . .

«شحاذيذ» كما نطقها السيد  ,ولم أكن أعرف ما
هي الشحاذيذ حتى عرفتها فيما بعد  ,وهي أسماك
الشعري الصغيرة  ،ومن يومها وأنا أحب هذه األكلة
 ،وفي الصباح الباكر توجهنا نحو العين الكبيرة في
وسط الجزيرة «السفاحية» ومررنا ب «جوجب» أو اثنين
قبل وصولنا اليها  ،وتحت النخيل كانت الجلسة  ،وبدأ
الرجال يعدون للغذاء حيث تم ذبح التيس المسكين
الذي أحزنني كثيرًا أن أراه مقطع األوصال بعد عنفوانه
وهياجه في الليلة الماضية  ،وخففت من حزني
على التيس بالقفز إلى العين الصافية والغوص في
أعماقها ألثبت ألبي أنني سباح ماهر ..
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بلجريف اإلنسان

وإذا كان التراث البحريني زاخرا بالقصص والروايات
الشعبية التي تمتلئ بالخبرات والعبر  ،فهو أيضا
زاخرا بالحديث عن المستشار بلجريف  ،ولعل أكثر
تلك الروايات تشويقا حول هذا الرجل ما روى عنه
فى حكاية يحمل عنوانها اسمه «بلجريف»  ،يروي لنا
تفاصيلها الراوي  ،قائال «هو ذلك الرجل الطويل القادم
من بالد االنجليز وهو المستشار  ,وهو المستعمر
الذي جاء بناءًا على طلب رسمي من حكومة البحرين
 ,ومنح جميع الصالحيات للقيام بعمله  ,وقد لخص
ذلك بقوله « يجب أخذ أي بلد من تاريخها وموقعها
بين جيرانها  ,وضع كل اهتمامك في أهلها  ,ولكن
بتدرج وحذر  ,واحد واحد كما يقول األهالي باللهجة
المحلية «  ،وذلك ما فعله بلجريف في البحرين ,

إذ قام بدوره وعمله خير قيام  ,فهو واحد من
أهم الشخصيات التي سكنت البحرين طيلة واحد
وثالثين عامًا  ,وله أثر رئيسي في تطوير األمور اإلدارية
واالقتصادية في البحرين تحت اشراف قادتها ,ذلك
من الناحية الرسمية  ،أما هو فشخصيته فذة بمعنى
الكلمة  ,يظهر ذلك من مذكراته وأعماله التي تبرز
شجاعته وعدالته ودأبه واهتماماته  ،ذلك الرجل الذي
يمتطي صهوة جواده يوميًا يطوف البالد ويتفقدها
في الشوارع برفقة الشرطي بالل  ..وهو ذلك الفنان
الذي رسم بريشته لوحات للبحرين جميلة وتركها
في منزله لدى مغادرته البالد خشية أن تظل الجدارن
خالية  ،وهو الذي أهتم بجلب أنواع من النباتات إلى
البحرين  ،وهو الذي استغل نواحي الجمال في ربوع

البالد فزادها باهتمامه بعذاري وقصاري والحديقة
المائية  ,وبفرقة موسيقى الشرطة  ,وهو االنسان
المرهف  ،ورغم جسامة عمله ومسؤولياته الهتمامه
بحديقة منزله وعمله فيها بيديه  ,وبنتاج دجاجاته من
البيض وبتزيين مائدته يوميًا بزهور من حديقة البلدية
 ،وبعطفه على بسطاء الناس  ,واحقاق حقهم  ،وهو
الذي قدر البحرين والعرب بتسمية ابنه «حمد» أنا أحبه
كثيرا وال أنسى وقوفه لنا في بعض الصباحات ونحن
في طريقنا للمدرسة يحيينا ويداعبنا بابتسامة وود
وحنان  ،وقد عملت في دائرة العالقات العامة تحت
رئاسة ابنه حمد بلجريف «المستعمر» الذي لم أجد
منه طيلة وجوده معنا ما وجدته من بعض «رجاالتنا»
من استهتار بالعمل وبالناس وبالوطن».

ظل الثقالء
أما أكثر هذه الحكايات تشويقا قصة “الخفيف”،

محصورون خلف مكاتبهم يردون على المكالمات

يأتيك صوته في الهاتف هل عرفتني؟ الم تعرفني؟

ويحكي لنا الراوي تفاصيلها ،قائال “سئل الشافعي

الهاتفية أو يراجعون أوراقهم أو يفكرون في شي

بعد فتسأله من انت يا أخي؟ يرد بعد أقول أعرفني

هل يمرض الروح؟ ،قال نعم من ظل الثقالء” ،ومر

ما ،ويدخل الثقيل دون استئذان فيصفع الرأس

أنت؟ يااهلل  ..وتكاد تكسر التلفون أو تضرب بيدك على

به أحدهم ذات يوم وهو محاصر بأثنين من الثقالء،

بمنظره ويضرب األذان بحديثه ويتخذ المكان أمامك

الطاولة فقد فيها دون أن تشعر ،وال يقول لك من

فقال له كيف الروح؟ قال في النزع ولم يبالغ فإن

بادئًا في سرد كلماته الجوفاء وموضوعاته اللزجة

هو بل يسترسل في حديثه حتى يتبين تفاصيل من

الروح تكاد تنزع من البدن إذا ماحوصر اإلنسان بثقيل

يلطخ بها التفكير ويقبض على القلب وعبثا يحاول

هو ذلك الشخص ،وعرفت من هوالء أصنافا ،أحدهم

ال يستطيع الفكاك منه ،وقد جرب ذالك كثير من

التهرب منه باالنشغال بالهاتف أو النظر إلى األوراق

ذلك الذي إتصل بي وأنا منهمك بكتابة تقرير ،ورآني

الناس ،ومن عادة الثقيل أن يأتيك دائما في وقت غير

فهو ينتظرك متربصا بك محاصرا ،سائال ،متدخال

ورأى التقرير قبل ان يبرك على الكرسي ،وبدأ يتحدث

مناسب فيحمل عليك كما يحط الجراد على مشتل

حتى في مكالماتك أحدهم يدخل عليك قائال :واهلل

عن التقارير وأنا أكتب مسيال دم قلبي على الورق ...

مزروع ،ويلصق بك كما تلصق القرادة أو تحوم الذبابة

قلت أمر عليك أدردش معك ألنني فارغ اليوم ،وتصور

ولما توقف تفكيري ولم أستطع مواصلة الكتابة

العنيدة التي تحاول طردها عبثا ،ولهم صفات فيها

ألنه فارغ اليوم!! ،وآخر يأتيك يراجعك في أوراقه التي

وضعت األوراق جانبا وأنا أتنهد ،تلك التنهيدات التي

وأسماء :دهن التفك والودك ،والصل .ولزقة جونسون

سبق أن رأيتها وأعطيته رأيك فيها ويأخذ من وقتك

حسبتها عالمة انتهائي من عملي فقال متلطفا

والخفيف والبجبل والبهد وأكثر ما يصاب بالثقالء

الكثير ،وأنت تجاهد في إفهامه أنه ال جديد في

واآلن أال يمكنك أن تأخذني معك في طريقك للوزارة؟

أصحاب المكاتب أو التجارة وأصحاب الدكاكين ألنهم

أوراقه محاوال التخلص منه غير أنه ال ينصرف ،وثالث

انني أحمد اهلل كل صباح على تقاعدي المبكر”.
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ذكريات من أيـام زمان
• كانت معظم برامج إذاعة البحرين الالسلكية تقدم على
الهواء مباشرة لدرجة أن أي صوت في الخارج كان يتداخل مع
كالم المذيع على الهواء من خالل الميكرفون
• جيمس بلجريف كان أول مشرف لإلذاعة وكان مسئو ً
ال لمكتب
العالقات العامة ،وكان مكتبه قريبًا من باب البحرين
• تأسست أول مكتبة في البحرين عام 1892م
• تأسست أول مكتبة عامة في البحرين عام 1913م
• بدأ عصر االسطوانات والتي قام المطرب الراحل محمد زويد
ببدء تسجيلها عام 1929م ومن بعده محمد بن فارس وضاحي
بن وليد عام 1932م

المغفور له صاحب العظمة الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة و المغفور له
جاللة الملك عبدالعزيز آل سعود لدى زيارة عظمته السعودية

أسواق المنامة في الخمسينيات

صورة تذكارية (الجلوس من اليسار) المغفور له صاحب السمو الملكي األمير
محمد بن سلمان آل خليفة والسيد محمد جاسم كانو ثم (الوقوف من اليسار)
الشيخ ابراهيم بن محمد آل خليفة والعميد علي ميرزا يرحمهم اهلل

حديقة المستشار بلجريف بالقرب من عين عذاري
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سوق العلف (الجت) بالقرب من مركز النواطير وبلدية المنامة القديمة
في الخمسينيات

حمل الماء بواسطة الجمال في القرن الماضي

عبدالعزيز الشمالن يلقي كلمة أمام حشد من الجماهير

منظر من قصر الرفاع العامر في الخمسينات

المدرسة الخليفية للبنين ثم تغير اسم المدرسة خالل الزربعينيات الى الغربية
ثم الى «أبي بكر الصديق»

ﻋﺮوض ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﻘﻮارب اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ
Special Offer on
Sports Boat

اﺳﺘﺜﻤﺮ أﻣﻮاﻟﻚ واﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺻﺔ

ﻟﻠﻔﻮز ﺑﻤﺒﻠﻎ  500,000دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ.

اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻣﺘﺎﺣﺔ أﻣﺎﻣﻚ ﻟﻠﻔﻮز ﺧﻼل ﻋﻴﺪ
اﻟﻔﻄﺮ اﻟﻤﺒﺎرك.
ﻛﻠﻤﺎ زادت اﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﻚ ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻴﺎدي ﻟﻠﺘﻮﻓﻴﺮ ﻛﻠﻤﺎ زادت
ﻓﺮﺻﻚ ﻓﻲ اﻟﻔﻮز ﺑﺠﻮاﺋﺰ ﺗﺼﻞ اﻟﻰ  1,690,000دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ.

ﻣﻊ اﻃﻴﺐ أﻣﻨﻴﺎﺗﻨﺎ ﻟﻚ ﺑﻌﻴﺪ ﺳﻌﻴﺪ ﻣﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻴﺎدي ﻟﻠﺘﻮﻓﻴﺮ.
ﻃﺒﻘ� ﻟﻠﺸﺮوط وا�ﺣﻜﺎمBMIBANK/RET/AYD/24-07-12 MOIC/PC2137/2012 .

ﺑﺎدر ﺑﻔﺘﺢ ﺣﺴﺎب ﻋﻴﺎدي ﻟﻠﺘﻮﻓﻴﺮ اﻟﻴﻮم!

ﻣﺴـﺠـﻞ وﻣﺮﺧـﺺ ﻛﺒـﻨﻚ ﺗﺠـﺰﺋـﺔ ﻣـﻦ ﻗـﺒﻞ ﻣﺼـﺮف اﻟﺒﺤــﺮﻳﻦ اﻟﻤــﺮﻛـﺰي.

ﺗﻢ ﺗﻤﺪﻳﺪ
اﻟﻤﻮﻋﺪ ﻟﻐﺎﻳﺔ

 15أﻏﺴﻄﺲ
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