
الخير  رسول  الوطن،  أطياف  بين  المحبة  من  جسر 
لحوار السالم والتنمية، خزانة الماضي والتراث العريق، 
 .. ومتميز  ومنفرد  جديد  هو  ما  لكل  التواصل  قناة 
وأسلوبا  نهجا  لنفسها  “رمضانيات”  اختارت  هكذا 
أعوام،  خمسة  قبل  األولى  انطالقتها  منذ  ومنهجا 
التوالي تحرص  الخامس على  وها هي في اصدارها 
على مواصلة رسالتها لنشر الخير والمحبة والتواصل 
والمعرفة إلى جميع أبناء وأهالي ومقيمي ذلك البلد 
 .. البحرين  مملكة  والوئام  والبر  بالود  العامر  الطيب 
“رمضانيات”  التوالي تعقد  الخامس على  في عامها 
والمنفرد  الجديد  نشر  تواصل  أن  والعزيمة  العزم 
وعائالت  وجهاء  كبار  مع  حوارات  من  والمتميز 
الشيقة  الدينية  الموضوعات  أهم  وطرح  البحرين، 

ترفع آيات التهاني لقيادة وشعب البحرين 
”رمضانيات” .. رمضان يجمعنا

تتفتح  رمضان  في  أيامك،  ألذ  وما  رمضان  يا  أجملك  ما 
في  نفرح؟،   ال  فكيف  النيران،  أبواب  وتغلق  الجنان،  أبواب 
رمضان تتنزل الرحمات، وتكثر من اهلل النفحات، فكيف ال 
نفرح؟، في رمضان تسعد النفوس، وتفرح األرواح، فكيف ال 
نفرح؟، في رمضان ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، 
فلماذا ال نفرح؟، في رمضان يكثر اإلحسان للفقراء، وتنتشر 
نستقبله،  بالحب  نفرح؟،  ال  فكيف  بالضعفاء،  الرحمة 

فيه تتفتح أبواب الجنان وتتنزل الرحمات
هال رمضان .. ”يا باغي الخير أقبل” 

في  فله  نلقاه،  الفؤاد  وبأشواق  نحييه،  التحايا  وبعاطر 
.. إنه رمضان، زين  النفس مكانة، وفي حنايا الفؤاد منزلة 
التالين،  ومعراج  الخاشعين،  درة  إنه  البدور،  وبدر  الشهور، 
إنه  التائبين،  وفرصة  الذاكرين،  وأنيس  العابدين،  وحبيب 
مدرج أولياء اهلل الصالحين، إلى رب العالمين .. “رمضانيات” 
حلول  فرحة  اإلسالمية  واألمة  البحرين  مملكة  تشارك 

شهر رمضان المبارك وفرحة الجميع بلقاءه ...

والمثيرة التي تعمق صلتنا بأيام الشهر الكريم ولياليه 
قلب  من  البحريني  التراث  صور  أبرز  وعرض  المباركة، 
خزانة ذكرياته العامرة، وتغطية كافة مجالس كبار 
والكثير  ومسئوليها،  ووجهائها  البحرينية  العائالت 
العامرة بوجبات رمضانية دسمة من  الصفحات  من 
واألحاديث  المباركة  القرآنية  واآليات  المعلومات 
ترفع  الخامس  عامها  في  “رمضانيات”   .. الشريفة 
البحرين  قيادة  إلى  والتبريكات  التهاني  آيات  اسمى 
واألعيان  والوجهاء  المسئولين  كبار  وإلى  الرشيدة، 
ومقيميها  البحرين  مملكة  شعب  وإلى  والعائالت، 
اهلل  أعاده  الكريم  رمضان  شهر  حلول  بمناسبة 
والخير  باليمن  البحرين  مملكة  وعلى  وعلينا  عليكم 

والبركات .. وعساكم من عواده. 
ذكريات من أيام زمان

من أرشيف الصحف البحرينية

شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس
األربعاء  1  رمضان  1434  هجرية   •   10  يوليو  2013  ميالدية 
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في عامها الخامس ترفع أسمى التهاني والتبريكات لمملكة البحرين قيادة وشعبًا 
”رمضانيات” تهنئكم بالشهر الكريم .. رمضان يجمعنا

يطل  وكأنه  عام  كل  رمضان  إلى  الحنين  يبقى 
علينا للمرة األولى .. وللعام الخامس على التوالي 
تهنئكم “رمضانيات” من قلب عامر بألوان المحبة 
الكريم،  رمضان  شهر  بحلول  والسرور  والبهجة 
الطيبة، ولم  رمضان يجمعنا بكم وبصحبتكم 
معه  نتناسى  الذي  الكريم  الشهر  وهو  ال؟، 
أجنحة  على  بأرواحنا  فيه  ونسمو  الدنيا  هموم 
رغبات  فوق  نفوسنا  فيه  وتعلو  والمودة،  الخير 
بابتسامات  روابطنا  فيه  وتشتد  فانية،  دنيوية 

الفرح بقدوم شهر الخير واليمن والبركات. 

وها أنت أقبلت يا رمضان تستحّث النفوس التي 
أسنت أن تغير سوادها بياضًا ناصعًا ينفذ منه كل 
في  وردة  أجمل  والطهارة  للطهر  فترسم  خير 
نفس أظلمت، أقبلت يا شهر الخير تهبُّ نسائم 
فتتعالى  العرش  ذي  إلى  قلبًا  لتحرك  الشوق 
روحه عن ركام دنيا فانية، أقبلت يا رمضان لتأخذ 
من  امضي  أن  الطريق  فترشده  تائٍه  كل  بيد 
هاهنا حيث سبقك الصحب، أقبلت يا شهر الخير 
لتقول لدنيانا أن توقفي في نفوسنا ولهمومنا 
أن تباعدي وتوحدي بالهّم األكبر رضا ربنا واملئي 
واحملي  وأعمال  أقوال  بيض  أيامك  صحائف 
واحمليها  طير  جناح  على  رقادها  طال  قلوبًا 
بعين  دنياها  وترى  وتعتلي  لتعتلي  سحاب  على 
عبٍد فّر إلى مواله، أقبلت يا شهر المحبة لتطرق 
فمع  الشوق  عبير  منها  يفوح  طرقًا  قلوبنا  على 
تعلو  خفقة  كل  ومع  شوقنا  يزداد  طرقة  كل 
نفوسنا ومع كل نسمة تترحل أرواحنا بعيدًا عن 
قيد لتحط أجنحة الشوق في جنات عدن فيا لذة 

البقاء ويا لذة نالها الواصلين. 

على  الخامس  عامها  في  تهنئكم  “رمضانيات” 
التوالي بالشهر الكريم، شهر الفضائل العظيمة 
والمزايا الكبيرة، الشهر الذي أنزل اهلل فيه القرآن، 
شهر التوبة والمغفرة، وتكفير الذنوب والسيئات، 
الجنان  أبواب  تفتح  فيه  النار،  من  العتق  شهر 
قال  الشياطين،  وتصفد  النيران،  أبواب  وتغلق 
ِفيِه  أنزَل  الِذي  َرَمضان  “شهر  وجل  عز  المولى 
َنات ِمَن اْلهَدى َوالفرَقان”،  القْرآن ُهدًى ِللناِس َوَبيِّ
شهر أختصه اهلل بتنزل الرحمات والبركات من رب 
األرض والسماوات، يقول النبي المصطفى صلى 
مباَرك،  شهر  َرَمَضان  “أََتاكم  وسلم  عليه  اهلل 
فيه  تفَتح  صيامه،  َعَليكْم  َوجل  َعز  اهلل  َفرَض 
َوتغل  الَجِحيم،  أَْبَواب  السماء، وتغلق فيه  أَبَواب 
أَلِف  ِمْن  َخير  َليَلة  ِفيه  ِللِه  الشَياِطين،  مردة  ِفيِه 

شهر، من حرم خيرَها فقد حرَم”.

“رمضانيات” في عامها الخامس فرحت معكم 
هالل  األهلة،  كبقية  ليس  فهالله  هالله،  برؤية 
العالم، ونشر في  أرجاء  ببركته  خير وبركة، عم 
النفوس روح التسامح واأللفة والمحبة والرحمة، 
عند  قوله  وسلم  عليه  اهلل  صلى  النبي  عن  صح 
واإليَماِن،  ِباأَلمِن  عَلْيَنا  ُه  أَِهلَّ “اللَّهم  الهالل  رؤية 
ُرْشٍد  ِهالل  ه،  اللَّ وَرّبَك  َربِّي  واإِلسالِم،  َوالسالَمِة 
مرور  أسرع  وما  بالبارحة،  الليلة  أشبه  وما  وَخْير”، 
كانت  “رمضانيات”  أن  فرغم  والليالي،  األيام 
تعتصر ألمًا لوداع أيامه ولياليه في آخر أعدادها 
قد  والليالي  األيام  هي  ها  أنه  إال  الرابع،  للعام 
بنا ونحن في استقباله من جديد معكم  مرت 
وفي صحبتكم؛ بفرحة العازمين على نيل أجره 
استغالل  على  والعزم  النية  مجددين  وفضله، 
ثماره، وليرى  أيامه ولياليه، الغتنام فرصه وجني 
هو  التقوى  وليكن  شهرنا،  في  خيرا  فينا  اهلل 
أول  من  للخيرات  ولنتسابق  وشعارنا،  هدفنا 
أيامه، فالنفوس مهيأة لذلك، يقول النبي صلى 
َليَلة ِمْن َرَمضان،  “ِإَذا َكاَنت أَول  اهلل عليه وسلم 
فتَحت أَْبَواب اْلَجنِة، َفَلْم يغَلق ِمْنَها َباب، َوغلَقت 
وُصفَدِت  َباٌب،  ِمْنَها  يفتْح  َفلم  َجهنم،  أَبَواُب 
َوَيا  أَْقِبل،  اْلَخيِر  َباغي  َيا  ُمَناٍد  ويناَدى  الشَياِطين، 
اِر، َوَذِلَك ِفي  ِه ُعَتَقاُء ِمَن النَّ رِّ أَْقِصْر، َوِللَّ َباِغي الشَّ

ُكلِّ َلْيَلة”. 

دائما  تعدكم  مثلما  الخامس،  عامها  في 
لكم  تطرح  جديد،  كل  بتقديم  “رمضانيات” 
الموضوعات  وجبة رمضانية عامرة وشاملة من 
والحوارات والتقارير والصور التي تزيد صلتنا بأيام 
الشهر الكريم الروحانية، وتعمق مشاعرنا بلياليه 
اللقاءات  من  الجديد  لكم  وتقدم  المباركة، 
البحرين  مجالس  كبرى  من  والمباشرة  الحية 
صور  بلحظة  لحظة  لكم  تنقل  الرمضانية، 
ورجالها،  وعلماءها  المملكة  لوجهاء  بانورامية 
الدينية  الموضوعات  أبرز  طرح  معكم  تواصل 
والممتعة  الشيقة  ومعلوماتها  وتفاصيلها 
أن  في  “رمضانيات”  أسرة  تنس  وال  والمسلية، 
ومنفردة  خاصة  وحوارات  لقاءات  لكم  تجرى 
األوفياء  ورجاالتها  البحرين  شخصيات  كبار  مع 
أصحاب الخبرة والعلم والتجربة لتتناقل األجيال 
الجديدة حكمتها ووصاياها بما ينفع المجتمع 

والوطن.

“رمضانيات” للعام الخامس على التوالي .. 
كل عام وأنتم بخير
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فرحة البحرين

فرحة استقبال شهر رمضان الكريم في البحرين فرحة 
غامرة وكبيرة على شعب أهالي هذا البلد الطيب، ولها 
نكهة خاصة تنعكس في الجو االيماني الذي يسيطر 
حيث  عالقاتهم  تجسده  الناس  بين  المعامالت  على 
الفرجان  أهل  ويلتقى  والتسامح  التراحم  قيم  تنتشر 
الصلوات  يؤدون  اهلل  بيوت  في  مستوياتهم  بمختلف 
جو  ويسود  القلوب  وتصفى  بعضا  بعضهم  ويرى 
خالل  البحرين  مملكة  وتعيش  والمحبة،  األلفة  من 
تطغى  خاصة  رمضانية  أجواء  المبارك  رمضان  شهر 
أهل  يعتبر  إذ  والروحانية  والود  المحبة  مشاعر  عليها 
البحرين رمضان فرصة ومناسبة مواتية إلحياء العادات 
أجياله  عبر  البحريني  الشعب  بها  تميز  التي  والتقاليد 
هذا  خالل  يكشف  البحريني  فالمجتمع  المتعاقبة، 
الراسخة  وتقاليده  األصيلة  عاداته  عن  الفضيل  الشهر 
التي تجسد قيم المحبة والتواصل الديني واالجتماعي 

وتنم عن التجانس بين أفراد المجتمع البحريني.

يهل بروائحه العطرة ولياليه اإليمانية 
هال رمضان .. كريم يا شهر الصيام

سعادة غامرة

ويهل علينا شهر اهلل، لتبدأ مح سنة سنوية اختطها 
دماثة  عن  خاللها  من  معربا  األصيل  البحرين  شعب 
الخلق التي يتحلى بها البحرينيون والكرم الذي تأصل 
في  يسير  الذي  والتراحم  والتواصل  جذورهم،  في 

عروقهم.    

الروحانيات  الفضيل، وتعم  الشهر  ليالي  تبدأ  أن  فما 
مشرعة  الرمضانية  المجالس  تفتح  حتى  والصلوات، 
مشاعر  تسوده  جو  في  والداني  القاصي  مستقبلة 
أهل  ميزت  عادة  وهي  والروحانية،  والود  المحبة 

البحرين عبر األجيال المتعاقبة.

األصيلة  للعادات  ترسيخ  إال  المجالس  هذه  وما 
البحرين،  أهل  عليها  دأب  التي  الراسخة  والتقاليد 
التي  والمحبة  اإلخاء  قيم  تجدد  التي  التقاليد  تلك 
فعال  رمضان  شهر  ليكون  الحنيف،  ديننا  عليها  حث 
قلما الذي  واالنسجام  والتراحم  التواصل   شهر 

نجد له نظيرا.

عام  كل  رمضان  شهر  علينا  يهل 
الرطبة  ونسائمه  العطرة  بروائحه 
الجميلة،  الساهرة  الساحرة  ولياليه 
ويلتقي  العائالت  شمل  يجتمع  حيث 
إلي جنب حول  واألحباب جنبا  األقارب 
يوم  قضاء  بعد  معا  اإلفطار  مائدة 
الصيام الذي يحلو فيه ذكر اهلل بقراءة 
مواعيدها،  في  الصلوات  وأداء  القرآن 
وخيرهما  المتخاصمان  فيه  ويتسامح 
الشهر  هذا  في  بالسالم  يبدأ  الذي 
لقضاء  وابنة  ابن  كل  ويأتي  الكريم، 
شهر  فهو  أسرته  مع  رمضان  شهر 
إال  الحياة  فيه  تحلو  وال  الشمل  جمع 
بين األهل واألقارب،  مع بزوغ أول ليلة 
وتتطلع  القلوب،  تخفق  لياليه،  من 
النفوس، إلى ذلك النداء الرباني الخالد 
الشر  باغي  ويا  أقبل،  الخير  باغي  “يا 
أقصر”، فيا هلل ما أجمله من نداء، يفرح 
المتقون،  به  ويستبشر  المؤمنون،  به 
على  ويقبلون  المساجد،  فيعمرون 
الرحمن،  بمناجاة  ويتلذذون  القرآن، 
ويؤمون  المساكين،  على  ويتصدقون 
ومصلين،  معتمرين  الحرام  البيت 
تخشع،  والقلوب  تدمع،  العيون 
دموع  تختلط  تخضع،  لربها  والرقاب 
وتمتزج  الخاشعين،  بلذة  التائبين، 
تالوات التالين، بدوي الذاكرين، فترسم 
صورة،  وأجمل  حلة،  أبهى  الدنيا  في 
بطاعة  الحياة  وجمال  معنى  تسطر 
اهلل .. “رمضانيات” ترصد مشاعر الفرحة 
نفوس  داخل  والسعادة  والسرور 
المسلمين بلقاء شهر رمضان الكريم..
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قبل  معدودة  الرمضانية  المجالس  كانت  وفيما 
العائالت  من  الكثير  نجد  بالكثيرة،  وليست  سنوات 
مستقبلة  المجالس  هذه  فتح  في  تتسابق  اليوم 
ضيوفها باختالف فئاتهم واتجاهاتهم، في جو من 
وأن  خاصة  البحرين.  أهل  ميز  طالما  الذي  التجانس 
مما يميز هذه المجالس أن روادها ال يقتصرون على 
البحرين  المنطقة فحسب، بل يتسابق أهالي  أهالي 
هنا  المجالس  مختلف  على  والمرور  الزيارات  لتبادل 
وهناك، لذلك تجد في المجلس الرمضاني المواطن 
عالم  وبينهما  األعمال،  رجل  جنبه  وإلى  البسيط، 
السياسي  وغيرهم  االقتصادي،  ورابعهم  الدين، 
لذلك  والمهندس،  والطبيب  والمفكر  واألكاديمي 
لم تعد هذه المجالس مجرد فرصة للقاء واالجتماع، 
يطرح  الذي  الفكري  بالمنتدى  اشبه  أغلبها  بات  بل 
ويأخذ  االجتماعية،  والمشكالت  القضايا  مختلف 
ما  وهذا  العميق،  والنقاش  البحث  في  مأخذه  منها 
جعلت  مضاعفة  قيمة  المجالس  هذه  مثل  أعطى 
المثقفين قبل غيرهم يتسابقون لحضورها واإلفادة 
فعال  باتت  ألنها  فيها،  يطرح  مما  االستفادة  أو 

منتديات فكرية تقدم مادة دسمة لمن يحضرها.

فرصة  فعال  تعد  أنها  المجالس  هذه  في  والملفت 
للتواصل وااللتقاء، فمن لم تقابله منذ سنين طويلة، 
المجالس  أحد  في  أمامك  غدا  أو  اليوم  ستجده 
كما  البحرين.  ربوع  كافة  في  المنتشرة  الرمضانية 
في  التواجد  على  والوزراء  المسئولين  كبار  يحرص 
مثل هذه المجالس قناعة منهم بأهميتها ودورها 

في تأصيل التواصل والتالحم المجتمعي.

مجالس نسائية

الرمضانية  المجالس  عن  بعيدة  المرأة  تكن  ولم 
أبناء الشعب  بين  المحبة والود والتآلف  بروح  العامرة 
أن تفرض  البحرينية  السيدة  الواحد، فقد استطاعت 
وقصرها  المجالس  هذه  احتكار  وتنهي  نفسها 

أبواب  يفتحن  المجتمع  سيدات  وباتت  الرجال،  على 
تقل  وال  الجميع،  أمام  الرمضانية  مجالسهم 
أهمية  المجالس  هذه  تتناولها  التي  النقاشات 
استطاعت  كما  الرجال،  مجالس  عن  وسخونة 
وبشكل  تساهم  أن  النسائية  الرمضانية  المجالس 
أبناء  تربط  التي  والعالقات  األواصر  تعميق  في  كبير 
الجاليات  جميع  حرص  إلى  األمر  تعدى  بل  البحرين، 
ايجابيُا  يعد  الذي  األمر  المجالس،  هذه  زيارة  على 
وبين  جانب،  من  البحرينيين  بين  العالقات  تعزيز  في 

البحرينيين وغير البحرينيين من جانب آخر.

سلوكيات خاطئة 

الجميع  ينطلق  عام  كل  الصوم  شهر  اطاللة  ومع 
حاجيات  ليشتري  األسواق  في  متدافعا  متزاحما 
ومتطلبات رمضان، وهو يتنهد ما أكثر متطلبات هذا 
الشهر وما أكثر مصاريفه، ولكن لم يتساءل أحد هل 
حقًا متطلبات شهر الصوم كثيرة؟ هل من الواجب 
أن نضاعف من ميزانيتنا حتى نتمكن من وضع أربعة 
االفطار؟  مائدة  على  الطعام  من  أصناف  خمسة  أو 
عن  ونعجز  نتخم  حتى  نأكل  أن  الصوم  من  وهل 
ولو  يحقق  ال  ذلك  كل  أفكارنا،  حتى  وتتبلد  الحركة 
اإلسالم  أركان  أحد  الصوم  حكمة  من  بسيطًا  جزءًا 
الخمسة الذي فرض على كل مسلم ومسلمة من 
البشرية  بالنفس  والسمو  الصبر  على  التعود  أجل 
إلى عالم الروحانية والشعور بما يحسه المحرومين 
المالذ  عن  واالبتعاد  والترفع  والعطش  الجوع  من 

الحسية.

شهر األكل 

الشهر  أيام  حلول  ينتظرون  الكثيرين  أن  ورغم 
وزيادة  والعبادات  الطاعات  فى  الستثمارها  الكريم 
الرصيد عند الباري سبحانه وتعالى من خالل االلتزام 
بالعبادات واألهداف التي جاءت من أجلها، إال أن هناك 

البعض من يغرق في سلوك َمَرضي يتمثل في شراء 
مبالغ فيه لحاجيات رمضان ومتطلبات رمضان، ويبدو 
الفارق بينهما شاسعًا وواضحا، فالطرف األول يكمل 
عدة الصيام من شهر رمضان وهو في خانة الرابحين، 
المضاعفة،  الخسارة  يكابد  فهو  الثاني  الطرف  أما 
خسارة معنوية تتمثل في خسارة األهداف التي من 
تتمثل  مادية  وخسارة  الصيام،  فريضة  جاءت  أجلها 
ألكياس  المأكوالت  بغالبية  ينتهي  الذي  البذخ  في 
الذين  هؤالء  أن  األمر  في  والمدهش  بل  القمامة، 
يشترون ما يفيض عن حاجتهم ينفقون على أسرة 
واحدة مقدار ما تحتاجه أسرتان، وال يكف عن التذمر 
غالء  ومن  الكريم  الشهر  متطلبات  من  والشكوى 
هؤالء  وينسى  تمامًا،  متناقض  سلوك  في  األسعار، 
أن المبذرين كانوا إخوان الشياطين  وأن غالء األسعار 
لم يكن لها أن تتم لوال هذا التدافع الهستيري على 

شراء ما نحتاجه وما ال نحتاجه. 

صيام ”الاليكات”

نفسها  أسئلة  مجموعة  تطرح  ذاته،  السياق  في 
بنفسها على كل من يجرفه تيار االستهالك المبالغ 
فيه في شهر رمضان، فهل يعتقد هؤالء أن سلوكًا 
كهذا يقربهم أكثر وأكثر من مبادئ وأهداف شهر 
رمضان؟ وهل جاءت فريضة الصيام لتزيد من أصناف 
بطبيعة  ننس  ولن  ؟  اإلفطار  مائدة  على  الطعام 
الحال اإلشارة إلى “صرعة” مواقع التواصل االجتماعي، 
رغبة  من  سيزيد  الذي  “انستغرام”  برنامج  تحديدًا 
فقط  رمضان  أغراض  من  المزيد  لشراء  األسر  بعض 
وحصد  المتابعين  أمام  بها  والتباهي  الصور  اللتقاط 
“الاليكات” منهم .. انها عالمات استفهام وتعجب ال 
تنقضي، وقد آن لنا التوقف عندها مليًا، لنقيم أفعالنا 
فالصيام  والتغيير،  للتصحيح  وصواًل  سلوكنا  ونراجع 
ومسلمة  مسلم  كل  على  وجل  عز  الباري  فرضه 
بينها  من  سامية،  وُمُثل  أهداف  مجموعة  أجل  من 
والسمو  والعطش  الجوع  على  الصبر  سلوك  تعلم 
واإلحساس  الروحانيات  عالم  إلى  البشرية  بالنفس 
عظيمة  أهداف  وهي  والفقراء،  المحرومين  بمعاناة 
من شأنها أن تنهض بنا كأفراد ومجتمعات فيما لو 
سعينا بجد لتحقيقها، وكم تحتاج مجتمعاتنا لهذه 
السمو  آفاق  في  تحلق  التي  الروح  نهضة  النهضة، 
من  بداًل  بأجسادنا  ترتقي  نهضة  واألفعال،  باألفكار 
لنا  يتحقق  ولن  والشهوات،  للملذات  أسيرة  جعلها 
ذلك إال بإرادات من فوالذ تتحكم في أفعالنا وتنحى 
بها ناحية الهدف الصحيح، نحتاج وتحتاج مجتمعاتنا 
إلى برامج وأفكار تستثمر كل اإلمكانيات الرهيبة التي 
يوفرها لنا شهر رمضان ماديًا ومعنويًا، والتي لو تم 
بقي  لما  معها  التعاطي  طريقة  وترشيد  تنفيذها 

في مجتمعنا فقير أو محتاج. 
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ج4 – العدد 11 – ذو القعدة 1372 السنة الثالثة 

أقوال الناس
أزمة الثلج 

اجتاحت الناس موجة من االستياء الشديد الختفاء 
الباعة، بعد  الثلج فجأة من المعامل ومن دكاكين 
النهار  ساعات  من  ساعة  كل  في  متيسرا  كان  ان 
السوداء  السوق  في  منه  الرطل  بيع  وقد  والليل، 
واحدة.  آنه  الرسمي  سعره  ان  حين  في  آنات  بست 
قدم  على  تقوم  تهريب  حركة  ان  الناس  ويقول 
وساق إلى خارج البحرين، بينما البالد في أشد حاجة 
اليه. ويطالب الناس من مدير التموين ان يضرب بيد 
من  الناس  بمصالح  يعبث  من  كل  على  حديد  من 
من  كل  الحكومة  تعاقب  وان  الجشعين،  هؤالء 

تثبت عليه تهمة التهريب، حت يكون عبرة لغيره.

 بلغنا أن الممثلة المصرية )فاطمة رشدي( اتصلت 
بأحد التجار في البحرين وطلبت منه المساهمة 
يصور  سينمائي  شريط  اخراج  في  ماديا  معها 
هذا  يزال  وال  التاريخية.  وآثارها  البحرين  مناظر 

الطلب تحت الدرس.

في  الريفية  )توبلي(  مدرسة  أسابيع  قبل  افتتحت 
حفلة رسمية شرفها صاحب العظمة. وليس هذا 
قبل  من  قرأوه  فقد  الناس  على  الجديد  بالخبر 
الحفلة  هذه  إلى  يدع  لم  انه  هو  الجديد  ولكن 
أن  كما  البالد،  هذه  أبناء  من  واحدة  شخصية  اال 
المحلية  الصحف  محرري  دعوة  تجاهلت  الشركة 
المتبعة  العادة  هي  كما  التدشين  حفل  لحضور 
آلمنا حقًا أن هذا  في كثير من بالد العالم. والذي 
صحيفة  محرر  دعي  فقد  عامًا  يكن  لم  التجاهل 
)بحرين آيلندر( التي تصدرها شركة )بابكو( لحضور 
هذه الحفلة .. ويضاعف من ألمنا من هذا التجاهل 

دائم الحدوث! ..

العدد 7 رجب 1370 السنة األولى 

لتتبارى  فضية  كأسا  )بليرز(  سجاير  شركة  باسم  العوجان  خالد  الحاج  قدم 
عليها فرق البحرين في كرة القدم. وقد اشتركت في هذه المباريات خمس 
نفط  شركة  عمال  وفريق  االتحاد،  وفريق  الرياضي،  المحرق  فريق  هي:  فرق 
راديو،  انترنشنال  وفريق  الملكي،  الطيران  سالح  وفريق  المحدودة  البحرين 
واالتحاد  المحرق  فريقي  بين  األولى  المسابقة  األول  االسبوع  في  جرت  وقد 
الثاني  باصابتين ضد ال شيء. وفي االسبوع  المحرق  النتيجة عن فوز  واسفرت 
الطيران  سالح  وفريق  االنجليز  الشركة  عمال  فريق  بين  الثانية  المسابقة  جرت 

الملكي، وانتهت المباراة بفوز العمال باصابتين ضد ال شيء.

العدد 7 رجب 1370 السنة األولى 

 اقامت معارف حكومة البحرين للبنين مهرجانها 
الرياضي السنوي في مساء اليوم التاسع عشر من 
رجب 1370 وقد كان البرنامج حافال بمختلف األلعاب 
وبلغت  التالميذ.  من  والكبار  األطفال  فيها  اسهم 
العالي  الوثب  في  التالميذ  سجلها  التي  االرقام 
والعريض حدا لم تبلغه في كثير من المهرجانات 

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

قررت مدرسة االرشاد االهلية بالتعاون مع نادي االصالح 
الخليفي تمثيل رواية )ذي قار( وهي رواية عربية قومية 
الثانية  المرة  هي  وهذه  المعاودة  االستاذ  نظم  من 
التي تتعاون فيها هاتان المؤسسات الثقافيتان للقيام 
بمثل هذا المشروع. وهذا لون من التعاون الذي تفتقر 

اليه مؤسساتنا على اختالف أنواعها.

بالتمرينات  األخص  على  اعجبنا  ولقد  السابقة. 
وخالصة  باالعالم.  الدنماركية  والتمرينات  األندلسية، 

القول فقد كان المهرجان موفقا ورائعا.

ج2 – العدد 8 شعبان 1371  السنة الثانية

البحرين  في  وخاصة  دائما  الكرام  القراء  منا  يطلب   
توسيع باب ) صيدنا ( وهم ال يعلمون ان دوائر حكومة 
في  كأننا  العادية  باخبارها  حتى  علينا  تضن  البحرين 

حالة حرب !! بالتعاون مع إدارة المكتبة الوطنية بمركز عيسى الثقافي

العدد 3 ربيع األول 1372 السنة الثالثة 
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عتاب الدهر وجنوى النف�س
  

على الدهر يل عتب فهل هو زائله

ويل عنده حق فهل انا نائله   

تعرث حظي بني دهري واهله

فال اهله وال الدهر قائله   

�ساأكتب يف طر�س املعايل بهمة

لها قلم عزمي وراأيي �ساكله   

واأ�ستخرب االأيام عن ق�سدي الذي

يطالبها قدري به ومتاطله   

فاين وان اأبديت مني تغافال

ففي النف�س امر لي�س تخفى دالئله   

�سيعلمه يا�ساح من كان جاهال

به ويراه روؤية العني عاقله   

اأال ان عمرا اأنفقته يد الهوى

على عيلة الغفالت غالت غوائله   

فما اأغفل االن�سان عن قدر نف�سه

واأجهله يف بذل ماهو باذله   

ت�سمن ماالي�ستقل ببع�سه

�سواه و�ساعت يف االنام ف�سائله   

فاأين ر�سى بالنق�س بعد ات�سافه

مبا تقت�سي منه الكمال عوامله   

فواخجلة االن�سان من ف�سل ذاته

وقد �ساع عنه نق�س ماهو فاعله   

اأ�ساع نفي�س العمر واغتال حتفه

لقد تب من بيعت عليه قواتله   

جتلى له بدر الوجود بعيد ما

ثوت يف زوايا العدم قد اأ�ساءت م�ساعله   

فالالعلم اأوعاه وال النف�س �سانها

وال عقله عن معقل النق�س عاقله   

فياليته اذا مل يفز بف�سيله

حترج ان تك�سوه ذال رذائله   

اأما يف ذهاب العمر للمرء مزعج 

اأذا فاته واملراء ي�ستد باطله   

بلى تزعج االحرار اأنفا�س �ساعه

تفوت �سدى والعلم �سفو مناهله   

اأما العلم اإك�سري ال�سعادة للفتى 

اأما العلم عز مل يفارقه حامله   

لعمري ان العلم روح وج�سمه

وجود الفتى والعقل يا�ساح عامله   

�شعراء من البحرين..
ً
ويبقى ال�شعر مكتوبًا ومقرواأ

ويبقى ال�شعر حمفوظًا تردده االأل�شنة وت�شت�شهد به يف كل ما مير به االن�شان عرب حياته.

ويبقى ال�شعر كذلك واحة للروح تعي�ش اأجواءه وتنتقل يف اآفاقه املتعددة الوا�شعة, 

وتهيم يف معانيه واأخيلته ومو�شيقاه, تعتنق من قيودها, لتعانق احلياة واجلمال..

وي�شعدنا اأن نلتقي يف رحاب ال�شعر وال�شعراء من نبات هذه االأر�ش الطيبة. 
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الشيخ ابراهيم بن محمد آل خليفة 

تخوف من الهدى

متى كنت يا قلبي عن الر�سد غاويا

اأراك على نهج البطالة �ساعيا  

برتك اتباع اللهو؟ هل كنت نا�سيا؟ 

األ�سَت فوؤادي �سابقًا قد وعدتني  

فان الهوى معناه كونك هاويا 

اأِعد نظرًا يا قلُب واجتنب الهوى  

متى كنت يا قلبي عن الغيب داريا 

تع�سقت ظبيًا واعتقدت �سالحه  

على و�سله, اأم انت ت�سبح را�سياً 

فواهلل ما اأدري اأت�سبح �ساخطًا  

فهل طبُعه يا قلب تلقاه �سافيا 

وهب اأنه ير�سيك باحل�سن وجهه  

فاإياك يل يومًا تكن منه �ساكيا 

وها اأنت يا قلبي اإليه دعوتني  

على �سيخك املعروف اذ كان هاديا 

ولومك ان �ساءتك منه خليقة  

فب�سراك يا قلبي مبن كنت القيا 

  وان فزت يومًا بالذي قد رجوته

ثمار م�سرات كما كنت راجيا 

هنالك حتلو يل احلياة واأجتني  

وح�سبك يغدرن الع�سري امل�سافيا 

على اأن ربات اخلدور غوا  

وكان بها برًا و�سواًل مواتيا 

فقد خانت احلرث بن عمرو هنيدة  

اأال حبذا من كان منهم وافيا 

وكم قد وفت منهن خوٌد لبعلها  
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مقام حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
ملك مملكة البحرين 

وإلى صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة 
رئيس الوزراء الموقر 

وإلى صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ولي العهد األمين النائب األول لرئيس مجلس الوزراء

وإلى جميع معالى الوزراء والسادة النواب وكبار المسؤولين بالمملكة ومواطنى وأهالي 
البحرين الكرام بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك أعاده اهلل عليكم وعلى األمة اإلسالمية بالخير 

واليمن والبركات وعساكم من عواده

الجهازين التنفيذي واإلداري
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مواقف با�سات االأجرة باملنامة يف االأربعينيات

املغفور له ال�سيخ عي�سى بن علي اآل خليفة )حاكم البحرين( يف الو�سط 

وعلى ميينه املغفور له �ساحب العظمة ال�سيخ حمد بن عي�سى اآل خليفة 

جامع الفا�سل  يف عام 1952موكبار اأفراد العائلة الكرمية وامليجور ديلي يف عام 1921م 

تم بناء المحجر الصحي عام 1909م.  •

انتشار وباء الكوليرا في البحرين عام 1904م.  •

بلغ عدد سكان المحرق والمنامة حوالي 30 ألف نسمة   •
في عام 1900م.

تم بناء مرفأ فرضة المنامة عام 1901م.  •

تأسست مدرسة )دار العلم( عام 1926م.  •

ذكريات من اأيـام زمان

�سارع ال�سيخ عي�سى جنوبًا بعد تقاطع منره 5 اىل �سارع حديقة اأوال يف ال�ستينيات
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قلعة الديوان )وزارة الداخلية حاليًا( يف االأربعينات

ماكنة ر�سف ال�سوراع باالأ�سفلت يف االأربعينيات �سوق املنامة يف منت�سف االأربعينيات

ر�سيف فر�سة املنامة يف اخلم�سينيات املغفور له �ساحب العظمة ال�سيخ �سلمان بن حمد اآل خليفة مع بع�س ال�سيوخ 

يف اإحدى املنا�سبات الوطنية يف الثالثينيات

فر�سة املنامة والتي مت بناوؤها نهاية الع�سرينيات
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نتقدم بأجمل التهاني والتبريكات إلى 

مقام حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
ملك مملكة البحرين 

وإلى صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة 
رئيس الوزراء الموقر 

وإلى صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ولي العهد األمين النائب األول لرئيس مجلس الوزراء

وإلى جميع معالى الوزراء والسادة النواب وكبار المسؤولين بالمملكة 
ومواطنى وأهالي البحرين الكرام بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك أعاده 

اهلل عليكم وعلى األمة اإلسالمية بالخير واليمن والبركات
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نتقدم بأجمل التهاني والتبريكات إلى 

مقام حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
ملك مملكة البحرين 

وإلى صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة 
رئيس الوزراء الموقر 

وإلى صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ولي العهد األمين النائب األول لرئيس مجلس الوزراء

 وإلى جميع معالى الوزراء والسادة النواب وكبار المسؤولين بالمملكة ومواطنى
  وأهالي البحرين الكرام بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك أعاده اهلل عليكم 

وعلى األمة اإلسالمية بالخير واليمن والبركات وعساكم من عواده



المصرف الخليجي التجاري ش.م.ب
بــرج المرفأ الشرقي، مرفـأ البحرين المالي

ص.ب. 60002، المنامة، مملكة البحرين
هاتف: 50 50 50 17 973+، فاكس: 17 00 10  17 973+

info@khcbonline.com :بريد إلكتروني

www.khcbonline.com

مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كمصرف إسالمي )قطاع التجزئة(

تم تأسيس المصرف الخليجي التجاري )ش.م.ب( في مملكة البحرين 
في عام 2004 كمصرف إسالمي تجاري رائد ومدرج في سوق البحرين 

لألوراق المالية. يقدم المصرف الخليجي مجموعة متكاملة من المنتجات 
والخدمات المصرفية التجارية باإلضافة إلى المنتجات اإلستثمارية 

المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية. ومع تنامي شبكة المصرف من 
الفروع التجارية وأجهزة الصراف اآللي والخدمات المصرفية اإللكترونية، 

فإن المستقبل يبدو واعدًا لتحقيق المزيد من النماء والتطور محليًا 
وأقليميًا وتقديم تجربة مصرفية متميزة ورائدة.

مع التغيير
هناك فرٌص واعدة
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نتقدم بأجمل التهاني والتبريكات إلى 

مقام حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
ملك مملكة البحرين 

وإلى صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة 
رئيس الوزراء الموقر 

وإلى صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ولي العهد األمين النائب األول لرئيس مجلس الوزراء

وإلى جميع معالي الوزراء والسادة النواب وكبار المسؤولين بالمملكة 
ومواطني وأهالي البحرين الكرام بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك أعاده اهلل 

عليكم وعلى األمة اإلسالمية بالخير واليمن والبركات
وعساكم من عواده
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