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السنة الرابعة

Ramadanyat

ثروة قومية في كثير من البلدان

البقرة ”..وإنا إن شاء اهلل لمهتدون”
م أَ ْن َت ْذ َب ُحوا َب َق َر ًة َقا ُلوا أَ َت َّت ِخ ُذ َنا ُه ُزوًا َق َ
“و ِإ ْذ َق َ
ال
َ
وسى ل َِق ْو ِم ِه ِإ َّن ال َّلهَ َي ْأ ُم ُر ُك ْ
ال ُم َ
ال ِإ َّن ُه َي ُق ُ
ي َق َ
اد ُع َل َنا َر َّب َ
اهل َ
وذ بِال َّل ِه أَ ْن أَ ُك َ
أَ ُع ُ
ول
ون ِم َن ا ْل َج ِ
ِين “َ ”67قا ُلوا ْ
ك ُي َب ِّي ْن َل َنا َما ِه َ
اد ُع َل َنا َر َّب َ
ان َب ْي َن َذل َ
ض َو َلا ب ِْك ٌر َع َو ٌ
ِإ َّن َها َب َق َر ٌة َلا َفا ِر ٌ
اف َع ُلوا َما ُت ْؤ َم ُر َ
ِك َف ْ
ك
ون “َ ”68قا ُلوا ْ
ال ِإ َّن ُه َي ُق ُ
ُي َب ِّي ْن َل َنا َما َل ْو ُن َها َق َ
اظ ِر َ
ين “َ ”69قا ُلوا
س ُّر ال َّن ِ
اء َف ِ
ول ِإ َّن َها َب َق َر ٌة َ
اق ٌع َل ْو ُن َها َت ُ
ص ْف َر ُ
شا َبهَ َع َل ْي َنا َو ِإ َّنا ِإ ْن َ
ي ِإ َّن ا ْل َب َق َر َت َ
اد ُع َل َنا َر َّب َ
اء ال َّل ُه َل ُم ْه َت ُد َ
ون “ ... ”70كثيرا
ْ
ك ُي َب ِّي ْن َل َنا َما ِه َ
ش َ
ما يتبادر إلى األذهان لماذا سميت أطول سورة في القرآن بسورة البقرة ،وكانت أول
السور ،ولماذا كان البقر أكثر الحيوانات ذكرًا رغم أن مكان نزول الرسالة ال يحوي
بقرًا بل إب ً
ال ،كما لماذا ُقرن البقر بالقمح في رؤيا سيدنا يوسف  ...أسئلة بحثت عن
اجاباتها “رمضانيات”...

أكد أن النزاهة واألمانة والشرف
مفاتيح النجاح

وليد الزامل ..رسخ والدي
داخلنا مبادئ األخالق قبل
أصول التجارة

من عنيزة بدأ خطواته األولى مع مجموعة
من أهل القصيم إلى اإلحساء وعمره  20سنة
واستغرقت الرحلة  17يومًا ،ولم يكن معهم
إ ّال جملين لحمل األغراض وأحيانًا يركب
عليها أوالد التجار الذين معهم ،وعمل في
الجبيل واإلحساء والبحرين لمدة خمسة
عشرة سنة كعامل حرفي عند أقربائه
ومن ثم بدأ برأسمال متواضع عالم التجارة
في البحرين والخبر  ...إنه المرحوم عبداهلل
الزامل الذي التقت “رمضانيات” بابنه رجل

األعمال المعروف وليد الزامل الذي أكد أن
الوالد المرحوم اجتهد لتأسيس العائلة على
المكارم واألخالق الحميدة ،فكان يرحمه
اهلل يحض جميع أفراد األسرة على االلتزام
بالصدق والنزاهة والشرف ،وكذلك التمسك
بأخالقيات اإلسالم في العمل واألصول
المهنية على أعلى مستوى ،التي تحكم
مقتضيات األمانة والنزاهة في تعاملنا مع
شركائنا “ ..رمضانيات” تلق الضوء على المسيرة
المضيئة للمرحوم عبداهلل الزامل...

من أرشيف الصحف البحرينية

المجالس الرمضانية

ذكريات من أيام زمان

•
•

ﻣﺠﺎﻧ� اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ واﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
ﻣﺠﺎﻧ� ﻛﻮﺑﻮن وﻗﻮد  50د.ب

ﻫﺎﺗﻒ ﺳﻨﺪ17 62 11 62 :

www.motorcity.com.bh

ﺗﻔﻀـﻞ اﻟﻴـﻮم ﺑﺰﻳــﺎرة ﻣﻌــﺮض ﺳﻮﺑـﺎرو ﻓﻲ ﺳـﻨـﺪ.

أوﻗﺎت اﻟﺪوام ﻓﻲ ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن :اﻟﺴﺒﺖ إﻟﻰ اﻟﺨﻤﻴﺲ  8:30ﺻﺒﺎﺣ� ﺣﺘﻰ  1:15ﻣﺴﺎء� و  8:00ﻣﺴﺎء� ﺣﺘﻰ  11:00ﻣﺴﺎء�.

•
•
دﻓﻌﺔ أوﻟﻰ ﻣﺨﻔﻀﺔ
ﻳﺘﻮﻓﺮ ﺧﻴﺎر اﻟﺘﺄﺟﻴﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻲ

•
•

• دﻓﻊ اﻟﻘﺴﻂ ا�ول
أﻗﺴﺎط ﺷﻬﺮﻳﺔ ﻣﺨﻔﻀﺔ
إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﺳﺘﺒﺪال ﺳﻴﺎرﺗﻚ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ

ﺑﻌﺪ  90ﻳﻮﻣ� )اﻟﻌﺮوض اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺒﻨﻚ(

ﺷﺮاء ﺳﻴﺎرة ﺳﻮﺑﺎرو ﻣﻦ ﻣﻌﺮض ﻣﻮﺗﺮﺳﻴﺘﻲ ﺧﻼل ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن اﻟﻤﺒﺎرك ﻳﺆﻫﻠﻚ ﻟﺪﺧﻮل اﻟﺴﺤﺐ ﻟﺮﺑﺢ ﺟﻮاﺋﺰ ﻧﻘﺪﻳﺔ
ﺗﺼﻞ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ إﻟﻰ  US$ 10,000ﺑﺎ�ﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﺮوض اﻟﺨﺎﺻﺔ داﺧﻞ ﻣﻌﺎرﺿﻨﺎ.

* ﺗﻄﺒﻖ اﻟﺸﺮوط وا�ﺣﻜﺎم.

•
•

ﺗﺨﻔﻴﻀﺎت ﺧﺎﺻﺔ
ﻣﺠﺎﻧ� ﺗﻈﻠﻴﻞ اﻟﻨﻮاﻓﺬ واﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺿﺪ اﻟﺼﺪأ

وأﻛـﺜــﺮ....

ﺳﺤﻮﺑﺎت أﺳﺒﻮﻋﻴﺔ  US$ 1,000واﻟﺴﺤﺐ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﺠﺎﺋﺰة اﻟﻜﺒﺮى US$ 6,000

إﺷﺘﺮ ﺳﻮﺑﺎرو ﺧﻼل ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن وارﺑﺢ ﺟﻮاﺋﺰ ﻧﻘﺪﻳﺔ

اﻟﻜـﻞ راﺑـــﺢ

MOIC/PC 2495/2012
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حيوان أليف ينفع اإلنسان

البقرة  ..كنز الخير والنماء
البقرة حيوان أليف ينفع اإلنسان يأكل لحمها ويشرب ألبانها ويستخدم جلودها في
أغراض متعددة ،والبقرة تعاون في جر المحراث والساقية ويستفيد منها االنسان حتى
في “الفرث” كسماد طبيعي للزراعة ،وقد ذللها اهلل تبارك وتعالى لإلنسان يقودها بال
متاعب ،وقد سميت بها أطول سورة في القران ،وهي “سورة البقرة” أول سورة نزلت بعد
الهجرة “وفيها أغلب التشريع اإلسالمي” ،ويطلق عليها “سورة االتقياء” ألن التقوى ذكرت
بها كثيرا ،كما أن البقرة اسم جنس يقع على الذكر واألنثى ،والشائع تسمية البقرة األنثى
بالبقرة والذكر بالثور ،وهي حيوانات ثديية مجترة من آكالت األعشاب منها ما هو أليف
ومنها ما هو وحشي ،ولها سالالت مختلفة ،ويختلف وزن البقرة من ساللة إلى أخرى،
وتلد البقرة في السنة الثانية أو الثالثة من عمرها وتدوم مدة حملها  258يومًا وتنجب
عج ً
ال واحدًا أو أثنين ،ومن الممكن أن يصل عمر البقرة من عشرين إلى خمسة وعشرون
سنة ،ولكنها تذبح قبل ذلك بكثير ،والبقرة من الحيوانات المفيدة لإلنسان ،حيث ُتربى
للبنها ولحمها وجلدها ،وتعتبر األبقار ثروة قومية في كثير من البلدان ...
قصة البقرة
وأصل قصة البقرة أن قتيال ثريا وجد يوما في بني
إسرائيل ،واختصم أهله ولم يعرفوا قاتله ،وحين
أعياهم األمر لجئوا لنبي اهلل موسى ليلجأ لربه،
ولجأ موسى لربه فأمره أن يأمر قومه أن يذبحوا
بقرة ،وكان المفروض هنا أن يذبح القوم أول بقرة
تصادفهم ،غير أنهم بدأوا مفاوضتهم باللجاجة،
وأتهموا موسى بأنه يسخر منهم ويتخذهم هزوا،
واستعاذ موسى باهلل أن يكون من الجاهلين ويسخر
منهم ،وأفهمهم أن حل القضية يكمن في ذبح
بقرة ،وإن األمر هنا أمر معجزة ،ال عالقة لها بالمألوف
في الحياة ،أو المعتاد بين الناس ،وليست هناك عالقة
بين ذبح البقرة ومعرفة القاتل في الجريمة الغامضة
التي وقعت ،لكن متى كانت األسباب المنطقية هي
التي تحكم حياة بني إسرائيل؟ ،إن المعجزات الخارقة
هي القانون السائد في حياتهم ،وليس استمرارها
في حادث البقرة أمرا يوحي بالعجب أو يثير الدهشة،
لكن بني إسرائيل هم بنو إسرائيل ،ومجرد التعامل
معهم عنت ،وتستوي في ذلك األمور الدنيوية
المعتادة ،وشؤون العقيدة المهمة ،وهكذا يعاني
موسى من إيذائهم له واتهامه بالسخرية منهم،
ثم ينبئهم أنه جاد فيما يحدثهم به ،ويعاود أمره أن
يذبحوا بقرة ،وتعود الطبيعة المراوغة لبني إسرائيل
إلى الظهور ،وتعود اللجاجة وااللتواء ،فيتساءلون:
أهي بقرة عادية كما عهدنا من هذا الجنس من
الحيوان؟ أم أنها خلق تفرد بمزية ،فليدع موسى
ربه ليبين ما هي ،ويدعو موسى ربه فيزداد التشديد
عليهم ،وتحدد البقرة أكثر من ذي قبل ،بأنها بقرة
وسط ،ليست بقرة مسنة ،وليست بقرة فتية ،بقرة
متوسطة.

فاقع تسر الناظرين
وإلى هنا كان ينبغي أن ينتهي األمر ،غير أن المفاوضات
لم تزل مستمرة ،ومراوغة بني إسرائيل لم تزل هي
التي تحكم مائدة المفاوضات .ما هو لون البقرة؟

لماذا يدعو موسى ربه ليسأله عن لون هذا البقرة؟
ال يراعون مقتضيات األدب والوقار الالزمين في حق
اهلل تعالى وحق نبيه الكريم ،وكيف أنهم ينبغي
أن يخجلوا من تكليف موسى بهذا االتصال المتكرر
حول موضوع بسيط ال يستحق كل هذه اللجاجة
والمراوغة ،ويسأل موسى ربه ،ثم يحدثهم عن لون
البقرة المطلوبة ،فيقول أنها بقرة صفراء ،فاقع
لونها تسر الناظرين ،وهكذا حددت البقرة بأنها
صفراء ،ورغم وضوح األمر ،فقد عادوا إلى اللجاجة
والمراوغة ،فشدد اهلل عليهم كما شددوا على نبيه
وآذوه ،وعادوا يسألون موسى أن يدعو اهلل ليبين
ما هي ،فإن البقر تشابه عليهم ،وحدثهم موسى
عن بقرة ليست معدة لحرث وال لسقي ،سلمت من
العيوب ،صفراء ال شية فيها ،بمعنى خالصة الصفرة،
وانتهت بهم اللجاجة إلى التشديد ،وبدءوا بحثهم
عن بقرة بهذه الصفات الخاصة ،وأخيرا وجدوها عند
يتيم فاشتروها وذبحوها ،وأمسك موسى جزء من
البقرة “وقيل لسانها” ،وضرب به القتيل فنهض من
موته ،وسأله موسى عن قاتله فحدثهم عنه ،ثم
عاد إلى الموت ،وشاهد بنو إسرائيل معجزة إحياء
الموتى أمام أعينهم ،واستمعوا بآذانهم إلى اسم
القاتل ،وانكشف غموض القضية التي حيرتهم زمنا
طال بسبب لجاجتهم وتعنتهم.

فوائد البقرة
والبقرة أهم حيوانات المزرعة ،فلها فوائد ال تحصى،
وهي ثروة حقيقية لمن يمتلكها ،ولهذا فالبقرة
عزيزة جدًا على الفالح الذي يقتنيها ،فالبقرة تعمل
في الحقل في الحرث وفي تدويرالساقية ،وهي
بهذا تعتبر مصدرا رخيصا للطاقة ،وهي تمنح اللبن
الذي يصنع منه الجبن والزبد والسمن والزبادي وكل
األشياء األخرى ،كما أنها إذا ذبحت “وهو آخر شيء
يمكن أن يفكر فيه الفالح” فإنه يُستفاد بلحمها،
وأيضًا بجلدها في صناعة األحذية ،وعند غلي

عظام البقرة وجلدها فإنها تنتج مادة ُتعرف بعد
تجفيفها باسم الجيالتين ،هذا الجيالتين يدخل في
صناعة الجيلي والحلوى وأفالم التصوير وأشرطة
التسجيل الموسيقية واألدوية أيضا ،بل إن روثها أيضا
له استعماالت ال تحصى “يسمونه الختا ،أو بالفصحى
الخثى” ،ويُجمع الختا ويُشكل على هيئة أقراص،
وحين يجف يصبح اسمه الج ّلة ،هذه الج ّلة تستعمل
كوقود للتدفئة أو إلشعال الفرن البلدي ،بل إنها
تدخل في صناعة الفرن نفسه ،وهناك ماكينة
معروفة في الصعيد تقوم باستخالص غاز الميثان
من الختا ،الذي يستخدم بدورة في إشعال البوتاجاز.
ناهيك طبعًا عن استعمال الختا كسماد بلدي ،وفي
الكثير من القبائل اإلفريقية ،وفي السودان أيضا ،تقدر
ثروة اإلنسان ومكانته االجتماعية بعدد ما يمتلكه
من أبقار ،كما تستخدم األبقار لدفع مهر العرائس،
لذلك فالبقرة كائن مفيد جدًا ،ولوال أن بيوتنا ضيقة،
لما منعنا شيء من اقتنائها وتربيتها في البيت عوضًا
عن القطط والكالب.

بقرة الخير والنماء
والبد أن المصري القديم كان يدرك الخير والنماء
الذي تمثله البقرة ،لذلك انتشر اعتقاد ،انتقل من
مصر إلى باقي بلدان العالم القديم بأن السماء ما
هي إال بطن بقرة جميلة ،وأصبح من المعتاد التحدث
عن السماء على أنها بقرة ،بل ورسمت باستمرار على
هذا الشكل ،فعلى جدران المعابد ترسم السماء
على هيئة بقرة يمسكها “شو” إله الهواء ،وعلى
بطنها النجوم ومركب الشمس ،وإذا حدث أن تخيل
أهل عصر آخر السماء بصورة أخرى ،رسموها على
هيئة امرأة انحنت فوق األرض ،وزينوا رأسها بقرون
بقرة وأسموها اإللهة “حتحور” ،ويبلغ وزن البقرة في
المتوسط  1400رطل ،أو حوالي وزن من  10إلى  25رجال،
والبقع على ظهر البقرة تمثل لها بصمة اإلصبع ،فال
توجد بقرتان تحمالن نفس عدد وترتيب البقع.
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أكد أن التمسك بأخالقيات اإلسالم أساس النجاح

الزامل  ...والدي حافظ للقرآن وإمام للمسجد وعلمنا أن
التجارة أمانة ونزاهة
الوالد  -رحمه اهلل  -كان حافظًا للقرآن ومتدينًا  ،ورغم أنه أصبح تاجرًا  ،بتعريف زمانه ،إ ّ
ال
أنه استمر إمامًا للمسجد والمؤذن الرئيسي في مسجد الحارة كلما تواجد ...هكذا بدأ
رجل األعمال المعروف وليد الزامل حديثه عن والده المرحوم عبداهلل الزامل ،مستطردا أن
الدين هو األساس في بناء هذا الرجل والذي ظهر بوضوح في طريقة حياته وتربية أوالده
وأسلوب عمله مع اآلخرين  ،ورسخنا هذه القيم فى أعمالنا وأهمها :النزاهــة و األمـانــة،
ونؤمن بأن المكانة والسمعة الممتازة هما أمران أساسيان لنجاح أعمالنا  ،أما عن خطواته
األول نحو النجاح والتمير فأكد رجل األعمال وليد الزامل أن الوالد بدأ خطواته األولى من
عنيزة حيث غادر بصحبه مجموعة من أهل القصيم إلى اإلحساء وعمره  20سنة واستغرقت
الرحلة  17يومًا ،وعن تفاصيل الرحلة والمسيرة المضيئة للراحل المرحوم عبداهلل بن حمد
الزامل يقص لـ “رمضانيات” رجل األعمال وليد الزامل واحدة من أبزر القصص النموذجية
لسيرة ومسيرة واحدا من أنجح الرواد األوائل فى عالم التجارة البحرينية ....
المرحوم عبداهلل بن حمد الزامل

 qاجتهد الوالد كثيرا لتأسيس هذا الكيان األسري
األصيل والمتميز ،فهل تلقي لنا الضوء على
الخطوات األولى فى تلك المسيرة المضيئة ؟
غادر الوالد عنيزة مع مجموعة من أهل القصيم إلى
اإلحساء وعمره  20سنة واستغرقت الرحلة  17يوما،
ولم يكن معهم إ ّ
ال جملين لحمل األغراض وأحيانًا
يركب عليها أوالد التجار الذين معهم ،وعمل في
الجبيل واإلحساء والبحرين لمدة خمسة عشرة سنة
كعامل حرفي عند أقربائه ومن ثم بدأ برأسمال
متواضع عالم التجارة في البحرين والخبر بمشاركة
أحد أقاربه  -حمد الروق يرحمه اهلل ،-وبعد عدة
سنوات انفصل الشركاء وعمل الوالد لوحده وأنشأ
مؤسسة فردية في البحرين والخبر ،وتركز نشاطها
في العقار والتجارة في الخبر والدمام والبحرين
فكان أول من قدم فكرة البناء واإلدارة ثم نقل
الملكية  BOTفي سوق البحرين العقاري بمشاريعه
في سوق المنامة  -يأخذ المباني القديمة من
البلدية أو األوقاف ويضمن لهم نفس الدخل لمدة
عشرين سنة ويبني العمارة ويؤجرها على مسئوليته
ويأخذ الفرق ويعيد المبنى بعد عشرين سنة  -كل
ذلك بدون مستشارين في البناء أو فنيين  ..هو كل
شئ  ..مهندس ومحاسب.

النزاهة واألمانة
 qوما هى أهم القيم التي غرسها فيكم؟
الوالد  -يرحمه اهلل  -كان حافظًا للقرآن ومتدينًا،
ورغم أنه أصبح تاجرًا ،بتعريف زمانه ،إ ّ
ال أنه استمر
إمامًا للمسجد والمؤذن الرئيسي في مسجد الحارة
كلما تواجد ،والدين هو األساس في بناء هذا الرجل
والذي ظهر بوضوح في طريقة حياته وتربية أوالده
وأسلوب عمله مع اآلخرين  ،ورسخنا هذه القيم
فى أعمالنا وأهمها :النزاهــة و األمـانــة  ،ونؤمن
بأن المكانة والسمعة الممتازة هما أمران أساسيان

لنجاح أعمالنا ،لذا نتمسك بأخالقيات اإلسالم في
العمل واألصول المهنية على أعلى مستوى ،التي
تحكم مقتضيات األمانة والنزاهة في تعاملنا مع
شركائنا  ،كما ترسخ داخلنا التمـيــز ،حيث نتفهم
احتياجات عمالئنا ونفي بها ،ونبذل قصارى جهدنا
إلرضائهم من خالل التركيز على عنصر الجودة في
أعمالنا وخدماتنا ،ونبادر إلى بذل المزيد من الجهد
لتحقيق التميز في تلبية رغباتهم ،كذلك ترسخ
داخلنا االبتكــار ،حيث نسعى دائمًا إلى التعلم ودعم
االبتكارات المفيدة ،مستفيدين من خبراتنا ومن
الخبرات العالمية األخرى ،ونبتكر الحلول المحلية
الرائدة المبنية على خبرات عالمية المستوى ،ونرحب
بالتغيير اإليجابي الذي ينتج عن اإلبداع والطموحات
من أجل تنمية أعمالنا ،أما أفضل ما رسخه الوالد
رحمه اهلل بداخلنا فكان الريـــادة ،حيث نعمل على
تنمية المواهب وخلق القدرات القيادية إليجاد
حلول عمل فاعلة تهدف إلى تلبية احتياجات عمالئنا
على أفضل وجه ،وتطوير أسواق لمنتجاتنا واالرتقاء
بمستوى موظفينا وتحقيق الفائدة للمساهمين،
وذلك عن طريق االستغالل األمثل لألموال والموارد
والتقنيات بما يؤدي إلى تنمية مفهوم الريادة في
الشركة ،كذلك ترسخ داخلنا خــدمة المجتمــع،
حيث نطمح لتحقيق النجاح في أعمالنا والرفاهية
لموظفينا وللمجتمعات التي نعمل داخلها  ،كما
نسعى من خالل ثقافتنا وأفكارنا واهتماماتنا البيئية
وعملنا الجماعي من خالل مركز عبداهلل حمد الزامل
على تمويل المشاريع الصغيرة و المتوسطة ودعم
المؤسسات الخيرية على ترسيخ قيمنا المميزة في
تعاملنا مع أفراد المجتمع من حولنا.

استضافة الغرباء
 qلو تتبعنا نهج الوالد وأسلوب حياته – رحمه اهلل
– فكيف كانت أهم مبادئه وركائزه فى الحياة ؟
عندما انتقل من عنيزه إلى الجبيل واإلحساء
والبحرين كان يقيم في بيوت من يعمل لديهم

وكان يرى السعوديين وهم يزورون هذه المدن
ويسكنون لدى كبار القوم لعدم وجود فنادق او
غيرها ولطبيعة كرم الناس وللحاجة ..مما جعل من
اولوياته بعد أن وفقه اهلل أن يفتح قسم كبير في
بيته في البحرين والخبر كمضياف للجماعة  ..وكان
الشباب السعوديين يذهبون او يستقدمون للبحرين
للعمل لدى رجال األعمال السعوديين وغيرهم،
وكان  -يرحمه اهلل  -يحرص على سكنهم عندنا
بالبيت ،ولذلك يحرص على أن يراقب تصرفاتهم
وأخالقياتهم  -ألن الوضع في البحرين يختلف عن
المملكة  ،-وكان ينصحهم باإلدخار وأال يتصرفوا
باألموال بطريقة غير الئقة مثل التدخين او الذهاب
إلى السينما ،وكان دائمًا يكرر المثل الذي عرف عنه
وهو  -بيزه وراء بيزه توديكم عنيزة  -والبيزه هي
عمله هندية كانت تستخدم في البحرين.

العلم والتعلم
 qشهدتم مواقف نموذجية من الوالد فماذا كان
أبرز هذه المواقف التي تؤكد سمو أخالقه ومبادءه
– رحمه اهلل  -؟
كان ال ينقطع عن بلده األصلي عنيزه  ،وكان عند كل
زيارة يحرص على زيارة المدارس ويقدم للطلبة هدايا
من الدفاتر واألقالم لحرصه على تشجيع الشباب
للتعلم  ،حيث أنه لم يحصل على هذه الفرصة
مع األسف ..ولقد عكس حرصه على التعليم على
اوالده حيث شجع كل األوالد والبنات على الدراسة
و تحصيل العلم  ..ونتائجها وهلل الحمد واضحة ،
وكان يشجع الشباب المقيم في القصيم على ان
يسافروا للعمل في البحرين والكويت طلبًا للرزق ألنه
مرّ بهذه التجارب وكان هناك بيت الزامل في البحرين
الستقبالهم وبيت عبدالرحمن المنصور الزامل
والعبدلي في الكويت  -نذكر ما يعمل األجانب
اليوم بالسعودية مع أقربائهم واستقدامهم أي
كنا مثلهم  ، -وأسلوب حياته الدينية أثرت كثيرًا
على طريقة تربية أوالده  ،فرغم أنهم من أمهات
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عدة  ،إ ّ
ال أن اسلوبه في التربية يتصف بالعدول  ،وكان
 يرحمه اهلل  -ال يشجع أوالده على النميمة وهيصفة يتصف بها األطفال من الغيرة ..فكان يرحمه
اهلل إذا تحدث أحد اإلخوة له بأن فالن عمل كذا وكذا
كان رد الوالد واضح للجميع ،وأنا الذي طلبت منه
ذلك ،مما يؤدي لخجل الشاكي وعدم العودة لها،
في حين أن الوالد يتابع األمر بعد ذلك مع األطراف
المعنية ،وكان يرحمه اهلل يؤكد على األبناء أهمية
احترام األكبر من اإلخوة.

أفراد العائلة ،كما توافقنا على نظام حوكمة
للعائلة واعمالها األمر الذى يحد من التداخل بين
أفراد االسرة واالعمال وينظم العالقة بينهما ،كما
وضعنا ميثاق العائلة للتعريف والتذكير بالقيم
والمسؤوليات تجاه العائلة والمجتمع واألعمال  ،إن
قيم العائلة هي قيم الشركة ،ومن أبرز العوامل
التى ساعدتنا بعد التوفيق من اهلل هي :او ً
ال  :رضا
الوالدين  ،ثانيًا :حسن النية والثقة المتبادلة بين اإلخوة
الشركاء ،وثالثًا  :المستوى العلمي لإلخوة الشركاء
والورثة والتي ساعدت على بناء الثقة المطلوبة
والتفهم ،رابعًا  :االعتراف بأهمية استمرارية ووحدة
العائلة وتنظيمها ،وخامسًا  :ابعاد العنصر المادي
كأساس في العالقة العائلية ،وسادسًا  :اإلبتعاد عن
األنانية وحـب الذات بين الشركاء ،وسابعًا  :إعطاء كل
شريك دورًا قياديًا يقوم به ،وثامنًا :اإلهتمام بتنويع
األنشطة وتكليف كل شريك بدور خاص ،و تاسعًا
:أهمية وجود الشريك العامل الذي يفهم ظروف
العمل ويطلع على تفاصيله الشريك الجاهل قنبلة
موقوتة  -الجهل هنا ليس التعليم من عدمه
وإنما المعلومه عن أعمال الشركة ،وعاشرًا  :عدم
المغامرة بأموال الشركاء والورثة والبدء بمشاريع
وأفكار صغيرة وعدم الدخول في مشاريع خطره
على الشركة ،وإحدى عشر  :أهمية اإلتفاق بين
الشركاء على التنظيم اإلداري والقيادي والشفافية
الواضحة في كل شئ.

األمانة والنزاهة
 qماذا عن أبرز المبادئ التى تسير عليها أنت وأخذتها
عن نهج الوالد ؟
كان الوالد حريصًا على تربية أوالده على أسلوب عدم
الصرف الغير مبرر  ..وكان يحدد لنا مبالغ بسيطة
للصرف اليومي ،مقارنة بأبناء العوائل األخرى كنا
نعتقد أنها قليلة جدًا ..ومرت األيام وفي يوم ما احتاج
أخي عبدالرحمن لمبلغ معين بعد ان وصل مرحلة
الثانوية وذهب له بالمحل التجاري ليطلبه المبلغ
وكانت الخزينة بجانبه األيمن ..ففتح الخزينة وترك
الكرسي  ..وعندما طلبه المبلغ قال اذهب للخزينة
ستجد النقود فخذ ما تريده  ..وبالفعل أخذ المبلغ
المطلوب وكان محددًا  ..فسأله لماذا لم يأخذ أكثر
فقال هذه هي حاجتي ..فحمد اهلل وقال كنت أريد
أن تصل لهذا اليوم الذي تستطيع أن تقرر بنفسك
ماتريد وال تسرف ،وضحك وقال هل تذكرون يوم
ما كنتم تصفوني بالبخل ،فاألمانة هي أساس كل
شئ للوالد يرحمه اهلل ..وعكس ذلك في تصرفاته
وتعامالته مع الجميع  ..وأثرها على الجميع واضح.

عائلة متحابة ومتماسكة
 qكيف هي العالقة بينكم كعائلة واحدة؟
العالقة جيدة ومتينة الحمدهلل بين جميع افراد
العائلة ،فهي مبنية على أسس سليمة وقيم راسخة
ونبيلة ،ولقد انتقلت العائلة من المالك الواحد الى
األبناء  -الجيل الثاني  -وتدريجيا الى إتحاد األقارب
الجيل الثالث ،-ولقد توافقنا على رؤية موحدةومواصلة العمل فى سبيل إستمرار نجاح العائلة
والمحافظة على مكانتها اإلجتماعية والمالية،
ونتعامل بأمانة وصدق وشفافية مع بعضنا البعض.
لقد انجزنا امور كثيرة والحمد هلل بما يعزز من تماسك

رسائل لألجيال المقبلة
 qماذا تقولون ألبنائكم اليوم من والدكم ،وما هي
الرسائل التي يمكن أن يستفيدوا منها؟
قبل سفره للعالج كتب خطابًا في غاية األهمية
لسمو أمير البحرين آنذاك يوصيه بأوالده المقيمين
بالبحرين واعتبارهم أوالده وأنه يثق بإبنه محمد
والبالغ يومها  22عامًا ليكون مسئو ً
ال عن العائلة،
وتنبع أهمية الرسالة من أنه في البحرين هناك إدارة
خاصة بإسم إدارة أموال ُ
صر ..ومسئوليتها أن
الق َّ
صر
تتدخل بعد وفاة أي إنسان لدية أموال ولديه ُق ّ
للحفاظ على ورثهم إ ّ
ال أن أسلوبها كان تجميد
األموال والعقار ،فكان الجميع يحاول تفادي هذه
اإلدارة وبالفعل بمجرد وفاة الوالد حاولت اإلدارة
التدخل إ ّ
ال أن أصدقاء الوالد الخال عبدالعزيز عبداهلل
الزامل والعم عبدالعزيز العلي البسام وهم من

التجار السعوديين بالبحرين ذهبوا لوزير العدل الشيخ
دعيج بن حمد آل خليفة وهو شقيق الحاكم وصديق
الوالد يرحمه اهلل ويعرفه عن قرب ويعرف ما يريد ..
فأمر إدارة القاصرين بترك ورثة عبداهلل الحمد الزامل
في البحرين لوحدهم وإنني على يقين أن وزير
العدل يرحمه اهلل نسق واسترشد برأي الشيخ سلمان
آل خليفة حاكم البحرين ،وإن هذا اإلجراء انقذ
العائلة من التقسيم واإلنفصال حيث كان باإلمكان
أن يعطي كل وريث حقه ويحفظ حق ُ
صرْ وهم
الق ّ
ق ّلة  ..كان باإلمكان أن توزع األموال القليلة وتنتهي
ويضيع اإلستثمار األكبر وهو سمعة الوالد وعالقاته
الشخصية في سوق األعمال ،كل هذا تم بسبب ثقة
الجميع بالوالد نحمد اهلل على ذلك ،فاستلم األخ
محمد القيادة في السنوات العشر القادمة حتى
بدأ اإلخوة الــ  11يتخرجون ويشتركون معه في إدارة
العمل في البحرين والسعودية ،خاصة وأن أسلوب
التربية الدينية والمتوازنة وعدم النظرة المادية لألمور
سهلت عملية االنتقال للمرحلة الثانية ،فخالل هذه
المرحلة كان األخ محمد مهيئًا لقيادة العائلة واتفق
جميع الورثه عليه أن تستمر األمور كما هي في حياة
الوالد وعلى أن تنشأ شركة توصية بسيطة تحت
قيادة األخ األكبر في الخبر ،وكان محمد يحاول إدارة
الشركة بحكمة ويحاول عدم تغيير أي شئ  ،وكان
محمد محل ثقة الشركاء واألمهات ..حيث كان بعيدًا
عن األنانية وكان يؤثر اإلخوة اآلخرين على نفسه،
وكانت تصرفاته المالية حكيمة  ..ولم تظهر عليه أي
تصرف يشكك فيه الشركاء او الذين يتعاملون معه
من شركاء أبيه وأصدقائه ،وأهمية المحافظة على
األمانة الكاملة في التعامل مع الشركاء والشفافية
المالية الواضحة وكذلك أهمية العدل في التعامل
مع الشركاء لضمان استمرار الثقة بين الجميع.

مواصلة النجاح والتميز
 qوما هي المرحلة التى تقفون على عتباتها اليوم
فى مجال عملكم التجاري ؟
 أمامنا تحديات كبيرة أهمها اإلنتقال الى الجيلالثالث بنجاح واستمرار النمو فى أعمالنا والمساهمة
فى بناء مجتمع منتج وفاعل ،كذلك نجتهد دائما
لوضع الخطط المدروسة للتوسع فى أعمالنا وخلق
المزيد من فرص العمل لكوادرنا الوطنية وتدريبها
وتمكينها.
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حمفوظ
االن�سان عرب حياته.
يف �آفاقه
وتنتقل
به �أجواءه
تعي�ش
للروح
ويبقى ال�شعر كذلك واحة
حياته.
عرب
االن�سان
مير
ما
ومو�سيقاه,ال�شعر كذلك واحة للروح تعي�ش �أجواءه وتنتقل يف �آفاقه
املتعددة الوا�سعة ,وتهيم يف معانيه و�أخيلته ويبقى
ومو�سيقاه,
تعي�شو��أخيلته
يف معانيه
واحة وتهيم
كذلكالوا�سعة,
ويبقى ال�شعر املتعددة
وتنتقل
أجواءه
للروح
تعتنق من قيودها ,لتعانق احلياة واجلمال..
يف معانيه و�أخيلته
وتهيم
املتعددة
يف �آفاقه
واجلمال..
الوا�سعة ,احلياة
قيودها ,لتعانق
تعتنق من
وي�سعدنا �أن نلتقي يف رحاب ال�شعر وال�شعراء من نبات هذه الأر�ض
ومو�سيقاه,
وي�سعدنا �أن نلتقي يف رحاب ال�شعر وال�شعراء من نبات هذه الأر�ض
الطيبة .
الطيبة .
�شعراء من البحرين..
البحرين..احلياة واجلمال..
قيودها,منلتعانق
من
تعتنق
�شعراء
وي�سعدنا �أن نلتقي يف رحاب ال�شعر وال�شعراء من نبات
هذه الأر�ض الطيبة .
�شعراء من البحرين..
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ويبقى ال�شعر مكتوب ًا ومقرو�أً
ويبقى ال�شعر حمفوظ ًا تردده الأل�سنة وت�ست�شهد به يف كل ما مير به االن�سان عرب حياته.
ويبقى ال�شعر كذلك واحة للروح تعي�ش �أجواءه وتنتقل يف �آفاقه املتعددة الوا�سعة,
وتهيم يف معانيه و�أخيلته ومو�سيقاه ,تعتنق من قيودها ,لتعانق احلياة واجلمال..
وي�سعدنا �أن نلتقي يف رحاب ال�شعر وال�شعراء من نبات هذه الأر�ض الطيبة.

ولي�س �سوى “الأيام” تنبيك عن غد
«�ستبدي لك الأيام ما كنت جاه ً
ال
فما احلق اال ما يقول بيانها
غدا �سوف تلقى ما تراه معقدا
فال ت�ستبقها بالتوقيع انها
ف�أنت قمني �أن يزل بك الهوى
يقينا ,وما الأيام اال �صحائفا
فدعها ومنها ما يعرف عندنا
فبادر اليها وابتدرها لأنها
وت�صدر عن رهط �صدوق ك�أنه
فان تلتم�سها للبحوث وجدتها
رم�ضان حل
رم�ضان حل فكل نف�س خا�شعة
وا�ستب�شر العا�صون بال�شهر الذي
فبدت لهم كل الذنوب حقرية
فال�شهر �شهر املعر�ضني عن الهوى
�شهر الفقري اذا جنى خرياته
�شهر اليتيم و�سائل حاجاته
�شهر تبارك بالنزول وكبلت
�شهر به اخلري العميم مل�سرف
نور االله ي�ضيء حالك ليله
ها قد �أتى رم�ضان بالعبق الذي
فلنتقي وجه االله ونتبع
«دعاء رحلة االميان»
يارب غثني من عظيم خطيئتي
وارحم حمب ًا جاء بابك تائب ًا
تاه ابن �آدم اذ رفعت مكانه
جحد النعيم جهالة ويح الذي
�أمهله ربي يا رحيم ف�أنه
م�سكني �أ�سلم للعني قياده

وي�أتيك بالأخبار من مل تزود»
وما القول اال باليقني امل�ؤكد
بيومك هذا الطريق املمهد
خلوف لراي احلاذق املت�أكد
و�أنت حرى �أن ت�ضل وتهتدي
ن�سجل فيها واقع الأمر باليد
نبوءات عقل بر�أي عن هوانا حميد
متج ثياب الزيف واحلق ترتدي
بكل حري بالأمانة بقتدي
مراجع تن�أى عن هراء مفند

هرعت اىل عفو العظيم م�سارعه
يرجونه وي�ؤملون منافعه
وتعاظمت رحمات ربي الوا�سعة
طوبى ملن كبح اجلموح الرائعة
�شهر الغني اذا �أقام نوازعه
وابن ال�سبيل ومن دهته الفاجعه
فيه اجلبابر بالقيود الرادعة
يرجو اخلال�ص من الأمور اخلادعة
والنور يدرك بالقلوب اخلا�شعة
ن�صبو اليه ون�ستطيب روائعه
يف �شهره منهاجه و�شرائعه

وا�سبغ علي كرائم الغفران
يا من علمت مبحنة االن�سان
فوق اخلالئق من بني احليوان
ن�سي العظيم ونقمة الديان
عبد �سبته حبائل ال�شيطان
فم�شى به يف م�سلك اخل�سران

محمد عبدالعال العتيبي

الجمعة  29رمضان  1433هجرية

7

 17أغسطس  2012ميالدية

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 ..

 8شوال  1375ه الموافق  18مايو  1956م  -السنة األولى – العدد 23

عودة الحرية ...الى الصحافة
أصدرت حكومة البحرين االعالن التالي:
نعلن للعموم بأننا نعيد بهذا اصدار اعالننا رقم  1372 – 28الصادر بتاريخ  15فبراير  1953م وكذلك قانون
الصحافة رقم  1374 – 1الصادر بتاريخ  24فبراير سنة  1955م المتعلقين بالصحافة والمطبوعات.
سيبقى هذان االعالنان نافذين حتى يصدر قانون موسع للصحافة وعليه فأنه ابتداء من يوم االثنين 21
مايو  1956م سوف يسمح للصحف بطبع موادها دون حاجة الى عرضها على الرقابة.
 22شوال  1375ه الموافق  1يوليو  1956م السنة األولى العدد 24

بيان عن االحصاء المهني لعام  1956م
أصدرت دائرة العمل لحكومة البحرين البيان التالي :
ان حكومة البحرين تود أن تحصل على معلومات
تتعلق بعدد األشخاص المشتغلين في بالد البحرين
وحرفهم ومهاراتهم .كما أنها تريد أن تتحقق من
المستوى العام لألجور في مختلف الحرف وعدد
الوظائف الشاغرة للعمل.
ان هذه المعلومات ضرورية لغايات كثيرة.
فالحكومة تود أن تسن تشريعات تنظم العالقات
بين العمال ومستخدميهم  ,وقد عينت الحكومة
هيئة لتقدم لها توصيات في هذا الشأن وان من
الصعب وضع تشريع كهذا يخدم المصالح المثلى
الصحاب العمل والعمال على السواء دون الحصول
على معلومات صحيحة تتعلق بحاالت العمل في
البالد.
والمشكلة التي تدعو الى القلق هي قلة أنواع معينة
من العمل .والمطلوب هو الحصول على معلومات
صحيحة تتعلق بعدد الوظائف الشاغرة الموجودة
وأنواع العمل المطلوب ,وهذه المعلومات سوف
تساعد الحكومة على رسم سياسة حكيمة من
خصوص هجرة العمال األجانب كما أنها ستكون
بمثابة مرشد لها في توسيع برنامج التدريب
التعليمي والمهني.
وفي القريب العاجل ستصبح هذه المعلومات ذات
مساعدة كبيرة لدائرة العمل التي أسست لمساعدة
أولئك الذين ليس لديهم أعمال ليحصلوا على عمل
مالئم.
ومن الطبيعي فان مهمة دائرة العمل لها عالقة
مباشرة بنسبة طول الوقت الذي يبقى فيه األشخاص
بالتعاون مع إدارة المكتبة الوطنية بمركز عيسى الثقافي

في وظائفهم .والمعلومات من هذه الناحية ستكون
لها أهمية أساسية من حيث األثر الفعال لدائرة العمل.
وللحصول على هذه المعلومات فان الحكومة ستعد
صحيفة استبيان تستوفي فيها جميع المعلومات عن
كل مؤسسة يشتغل فيها أشخاص بيدهم أي نوع
من الحرف أو الصناعة.
فالمؤسسات الكبيرة سوف ترسل لها صحيفة استبيان,
أما المؤسسات الصغيرة سواء كانت في المدن أو
القرآ فسوف يرسل لها عدادون دربوا خصيصًا لجمع
المعلومات المطلوبة.
وان من مصلحة كل فرد أن تحرص الحكومة على
معلومات صحيحة لهذه الغايات .وهذا ال يمكن
الحصول عليه اال بتعاونكم معنا .لذلك نرجوا منكم
جميعًا أن تساعدوا العدادين في مهمتهم الشاقة
باالجابة على أسئلتهم بقدر ما يمكن من حيث
السرعة والدقة .والحكومة تؤكد أن هذه المعلومات
التي ستجمع ليس لها أي صلة بالضرائب أو اي التزامات
أخرى .وسوف ال تستعمل بأي شكل في غير صالح
أولئك الذي يقدمونها.
ان هذه المعلومات سوف تستعمل ألغراض احصائية
فقط .وستصدر األوامر للعدادين بأن ال يفشوا أي
معلومات يتحصلون عليها الشخاص غير مصرح
لهم بذلك وال حتى الى موظفي الحكومة الذين ال
يشتغلون في االحصاء وباالضافة الى ذلك فان نتائج
المعلومات سوف تنشر بطريقة ال تفشي فيها البيانات
التي أدلى بها أصحاب المؤسسات الفردية.

واذا وضعنا هذه التأكيدات نصب أعيننا واذا علمنا
ان هذه المعلومات سوف ال تستعمل اال لصالح
أهل البحرين فاننا ندعو كل فرد أن يتعاون ويساعد
الحكومة لنجاح أو احصاء عمالي يجري في
البحرين.
هدية لناديين
أهدى للنادي االهلي االستاذ احمد قاسم
السنى لوحة فنية من معرضه في نادي
العروبة االسبوع الماضي وقد كانت الصورة
لشوقي أمير الشعراء كما أهدى أخوه حسن
قاسم صورة آخرى لنادي البحرين لمحبوب
الشعب سيدي محمد بن يوسف.

الفنان احمد السنى
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ذكريات من أيـام زمان
• تأسس أول نادي للسيدات في البحرين عام 1953م
• إحصائيات تؤكد وجود أكثر من  6آالف جهاز تلفزيون في
البحرين عام 1964م
• أصدرت حكومة البحرين قانون المؤونة نظام بطاقات التموين
الغذائي في البحرين عن طريق بطاقات سميت (بطاقات
الروشن) عام 1939م
• أقيم سباق الخيل في قاللي عام 1943م للمساهمة في
تموين تكاليف الحرب
صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة يفتتح نيابة عن
والده المغفور له صاحب العظمة الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة معرض
البحرين الزراعي والتجاري عام  1959م

منظر من المنامة في العشرينيات
فرضة المنامة في الثالثينيات ويرى خط العربة التي كانت تستخدم
في نقل البضائع

المغفور له صاحب العظمة الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة في زيارة إلى
بريطانيا عام 1936م

جماهير غفيرة تقيم تشييعًا رمزيًا للزعيم جمال عبدالناصر أمام النادي
األهلي بالمنامة
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