
”َكاْلُمْهِل يَْغِلي ِفي اْلبُُطون”
شجرة الزقوم .. طعام األثيم

الزقوم  نزال أم شجرة  “أذلك خير  قال اهلل تعالى 
شجرة  إنها   - للظالمين  فتنة  جعلناها  إنا   -
رءوس  كأنه  طلعها   - الجحيم  أصل  في  تخرج 
منها  فمالئون  منها  آلكلون  فإنهم  ـ  الشياطين 
إن لهم عليها لشوبا من حميم”-  ـ ثم  البطون 
أيها  إنكم  “ثم  جاللة  جل  وقال   ،- الصافات 
الضالون المكذبون - آلكلون من شجر من زقوم 
من  عليه  فشاربون   - البطون  منها  فمالئون   -
 ..  - الواقعة   - الهيم”  شرب  فشاربون  ـ  الحميم 
وسميت الشجرة بشجرة الزقوم ألنه اسم مشتق 
من كلمة تزقم الطعام أي ابتلعه، واالبتالع يفيد 
األلم والقسر وليس األكل بما يعطيه من متعة، 
اآليات  ضوء  في   - وم  قُّ الزَّ السلف  فسر  وقد 
أو  َسَقر،  أصل  في  نابتة  شجرة  بأنه   - المتقدمة 
إلى  ترتفع  أو  تمتد  وأغصانها  جهنم،  َقْعر  في 
بحيث  عليها  ُحميت  قد  جهنم  وأن  َدَرَكاِتها، 
يتعاَطْوَنها  النار  أهل  وأن  كالُمْهل،  َتْغلي  صارت 
تلقي  “رمضانيات”   .. بطونهم  منها  تمتلئ  حتى 

الضوء على شجرة الزقوم طعام أهل النار ...
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شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس

البحرين أيام زمان .. كنز من الذكريات الماضية الجميلة الخالدة في قلوب أهالي البحرين محفورة على جدران منازلهم 
وبيوتهم وفرجانهم القديمة العامرة بالخير والحب .. “رمضانيات” تفتح الكنز على حلقات ثالث وتخرج درره وآللئه وجواهره 
الثمينة، وتكشف ألول مرة عن شخصيات أبطالها، وتنشر ما تخللها من قصص وصور وعبر وحكايات عاشها اآلباء واألجداد 
الذين بنوا وشيدوا ما نعيشه نحن من أمجاد وصروح ضخمة، وفي الحلقة األولى، تنفرد “رمضانيات” بنشر تفاصيل تأسيس 
فقط؟،  واألدب  الرياضة  على  نشاطه  يقتصر  أن  قرروا  ولماذا  للنادي  المؤسسون  اجتمع  وكيف  بالمنامة  األهلي  النادي 
10 ماليين  الوقت ألكثر من  رأسماله في ذلك  البحرين، وكيف تجاوز  بنك وطني في  أول  إنشاء  ونتعرف كذلك على قصة 
روبية؟، ونسترجع الذكريات الجميلة أيضا لتأسيس أول فرقة موسيقية لشرطة البحرين، وكيف أحرزت المركز األول على 20 
دولة في المسابقات الدولية قبل نحو خمسون عاما .. “رمضانيات” تفتح خزانة ذكريات البحرين أيام زمان العامرة بالقصص 

والحكايات التي تروي أمجاد اآلباء وبطوالت األجداد في بناء وطن أحبوه وأخلصوا االنتماء إليه ولترابه وسماءه ..

”رمضانيات” تنشر ألول مرة تفاصيل تأسيس النادي األهلي
البحرين أيام زمان .. قصة أول بنك بحريني وحكاية 

أول سباق للدراجات

المجالس الرمضانية

ذكريات من أيام زمان
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”فمالئون منها البطون”
َياِطيِن” شجرة الزقوم .. ”َطْلُعَها َكَأنَُّه رُُؤوُس الشَّ

قال رسول اهلل - صلى اهلل عليه وسلم  “لو 
الدنيا  دار  في  قطرت  الزقوم  من  قطرة  أن 
ألفسدت على أهل األرض معايشهم، فكيف 
–، إن طعام  الترمذي   – بمن يكون طعامه” 
وشرابهم  والزقوم،  الضريع  هو  النار  أهل 
الحميم والغسلين والغساق، قال تعالى “ِإنَّ 
وِم َطَعاُم اأَلِثيِم َكاْلُمْهِل َيْغِلي  قُّ َشَجَرَة الزَّ
 ،- الدخان   - اْلَحِميِم”  َكَغْلِي  اْلُبُطوِن  ِفي 
الزقوم  وتعالى شجرة  وقد وصف سبحانه 
في آية أخرى فقال تعالى “أََذِلَك َخْيٌر نُُّزاًل أَْم 
لِّلظاِلِميَن  ِفْتَنًة  َجَعْلَناَها  ِإنا  وِم  قُّ الزَّ َشَجَرُة 
ِإنََّها َشَجَرٌة َتْخُرُج ِفي أَْصِل اْلَجِحيِم َطْلُعَها 
َياِطيِن َفِإنَُّهْم آلِكُلوَن ِمْنَها  َكَأنَُّه ُرُؤوُس الشَّ
َعَلْيَها  َلُهْم  ِإنَّ  ُثمَّ  اْلُبُطوَن  ِمْنَها  َفَماِلُؤوَن 
إٍلَلى  َمْرِجَعُهْم  ِإنَّ  ُثمَّ  َحِميٍم  ْن  مِّ َلَشْوًبا 
اْلَجِحيِم” – الصافات –، وقال في موضع آخر 
آلِكُلوَن  ُبوَن  اْلُمَكذِّ الضالُّوَن  أَيَُّها  ِإنَُّكْم  “ُثمَّ 
وٍم َفَماِلُؤوَن ِمْنَها اْلُبُطوَن  ن َزقُّ ِمن َشَجٍر مِّ
َفَشاِرُبوَن َعَلْيِه ِمَن اْلَحِميِم َفَشاِرُبوَن ُشْرَب 
الواقعة   – يِن”  الدِّ َيْوَم  ُنُزُلُهْم  َهَذا  اْلِهيِم 
الشجرة  هذه  أن  اآليات  هذه  من  ويؤخذ   ،–
قعر  في  تضرب  جذورها  خبيثة،  شجرة 
النار، وفروعها تمتد في أرجائها، وثمر هذه 
الشجرة قبيح المنظر ولذلك شبهه برؤوس 
قبح  النفوس  في  استقر  وقد  الشياطين، 
خبث  ومع  يرونهم،  ال  كانوا  وإن  رؤوسهم 
هذه الشجرة وخبث طلعها، إال أن أهل النار 
مفرًا  يجدون  ال  بحيث  الجوع  عليهم  يلقى 

من األكل منها إلى درجة ملء البطون...

زقوم ابي جهل 

أصل  في  نابتة  شجرة  بأنه  وم  قُّ الزَّ السلف  فسر  وقد 
َسَقر، أو في َقْعر جهنم، وأغصانها تمتد أو ترتفع إلى 
صارت  بحيث  عليها  ُحميت  قد  جهنم  وأن  َدَرَكاِتها، 
َتْغلي كالُمْهل، وأن أهل النار يتعاَطْوَنها حتى تمتلئ 
الذي  الماء  وهو  الحميم،  يغلي  كما  بطونهم،  منها 
من  عليه  يشربون  منها  أكلهم  بعد  ثم  ه،  حرُّ انتهى 
ُترَوى  ال  التي  الِعطاش،  اإلبل  أي  الهيم  شرب  الحميم 
من  يروون  ال  جهنم  أهل  وكذلك  تموت،  حتى  أبًدا 
اسم  إّنه  المفّسرين:  بعض  قال  فيما  أبًدا،  الحميم 
وهو  الرائحة  وكريهة  مّرة  صغيرة  أوراقًا  يحمل  نبات 
المشركون،  يعرفه  وكان  تهامة،  أرض  في  موجود 
وأضاف صاحب تفسير روح المعاني أّن لهذا النبات لبن 
إذا أصاب جسد إنسان توّرم، وقال الراغب في مفرداته 

وقال  جهّنم،  أهل  اشمئزاز  يثير  غذاء  كّل  هو  الزّقوم 
أساسًا  يأتي  اللفظ  هذا  العرب  لسان  كتاب  صاحب 
اآلية  هذه  نزلت  عندما  ويضيف:  الشيء،  بلع  بمعنى 
أرضنا،  في  الشجرة  هذه  مثل  توجد  “ال  جهل  أبو  قال 
فمن منكم يعرف معنى زّقوم؟”، وهنا أجابه شخص 
قائال: الزّقوم بلغة أهل أفريقيا تعني الزبد والتمر، وفور 
ما سمع أبو جهل بجواب األفريقي، نادى جاريته، وقال 
فكانوا  والزبد،  التمر  من  بمقدار  زقّمينا  باستهزاء:  لها 
من  يخّوفنا  محّمد  إّن  ويقولون:  ويسخرون  يأكلون 
وحازمة  قاطعة  قرآنية  آيات  فنزلت  اآلخرة،  في  هذا 

ترّد على أبي جهل وبقّية المشركين. 

رؤوس الشياطين

الشياطين”،  رؤوس  “كأنه  قوله  أن  التفسير  في  وجاء 
الشياطين  رأس  وأن  حقيقة  أنه  أحدهما  وجهان  فيه 
شجر بعينه بناحية تسمى االستن وهو شجر مّر منكر 
الصورة سمته العرب بذلك تشبيها برؤوس الشياطين 
في القبح ثم صار أصال يشبه به وقيل الشياطين: صنف 
من الحيات، وقيل: هو شجر يقال له الصرم فعلى هذا 
قد خوطب العرب بما تعرفه وهذه الشجرة موجودة 
فالكالم حقيقي والثاني أنه من باب التمثيل والتخيل 
وذلك أن كل ما يستنكر ويستقبح في الطباع والصورة 
يره، والشياطين وإن  الوهم وإن لم  بما يتخيله  يشبه 
أنه  إال  للعرب  مرئيين  غير  لكنهم  موجودين  كانوا 
الزمخشري  أما  االستعارات،  من  ألفوه  بما  خاطبهم 
فقد قدم ما هو أولى فقال: والطلع للنخلة فاستعير 
استعارة  إما  حملها  من  الزقوم  شجر  من  طلع  لما 
لفظية أو معنوية وشبه برؤوس الشياطين داللة على 
تناهيه في الكراهة وقبح المنظر ألن الشيطان مكروه 
مستقبح في طباع الناس العتقادهم أنه شر محض 
ال يخلطه خير فيقولون في القبيح الصورة كأنه وجه 
المصورون  صوره  وإذا  شيطان  رأس  كأنه  شيطان، 

أنهم  كما  هوله  يقدروا  ما  أقبح  على  بصورته  جاءوا 
اعتقدوا في الملك انه خير محض ال شّر فيه فشبهوا 
به الصورة الحسنة قال الّله تعالى: ما هذا بشرا إن هذا 
الشيطان  وقيل  تخييلي،  تشبيه  وهذا  كريم  ملك  إال 
حية عرفاء لها صورة قبيحة المنظر هائلة جدا، وقيل 
إن شجرا يقال له األستن خشنا مرا منتنا منكر الصورة 
هذا  العرب  سمت  وما  الشياطين  رؤوس  ثمره  يسمى 
الثمر برؤوس الشياطين إال قصدا إلى أحد التشبيهين 

ولكنه بعد التسمية بذلك رجع أصال ثالثا يشبه به.

طعام األثيم 

هو  جهنم  في  الكفار  طعام  أّن  إلى  اآليات  وتشير 
اهلل  رسول  حديث  بشأنه  وورد  الزقوم،  شجرة  من 
صلى اهلل عليه وسلم الذي أخرجه الترمذي والنسائي 
“اتقوا اهلل حق تقاته، ولو أن قطرة من الزقوم قطرت 
في بحار الدنيا ألفسدت على أهل األرض معايشهم، 
سورة  آيات  من  ونعرف  طعامه”،  يكون  بمن  فكيف 
على  تترتب  التي  العذاب  أنواع  من  العديد  الصافات 
الشديد،  العطش  يورث  الذي  الزقوم  شجرة  طعام 
فيه  شراب  لهم  كان  منها  أكلوا  ما  إذا  النار  فأهل 
عذاب جديد، ويقول تعالى “أن لهم عليها َلَشْوبًا من 
الصديد  حميم  من  مزيج  النار  أهل  فشراب  حميم” 
وعيونهم،  فروجهم  من  يسيل  ما  وهو  والغساق 
يقول النبي عليه الصالة والسالم “يقرب إلى أهل النار 
ماء إذا ادني منهم شوى وجهه، ووقعت فروة رأسه 
فيه، فإذا شربه قطع أمعائه، حتى تخرج من دبره، أما 
إذا جاع أهل النار أكلوا من شجرة الزقوم ثم يشربون 
سورة  في  تعالى  عنه  قال  الذي  الشراب  ذلك  من 
يشوي  كالمهل  بماء  يغاثوا  يستغيثوا  “وان  الكهف 
الوجوه”، و“ماء المهل” في اآلية الكريمة وفي حديث 
للنبي صلى اهلل عليه وسلم هو ماء كعكر الزيت إذا 

قرب إليه سقطت فروة وجهه منه.
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”رمضانيات” تنشر كلمات المستشار بلجريف األخيرة في وداع المملكة
البحرين أيام زمان .. لماذا اجتمع مؤسسو النادي األهلي 

في عمارة كانو؟

في وداع بلجريف 

العامرة،  البحرين  ذكريات  عن  الحديث  يأتي  حينما 
حكومة  مستشار  على  الذكر  يأتي  أن  من  فالبد 
البحرين في ذلك الوقت السير تشارلز بلجريف، ورغم 
أن ذلك الجانب من خزانة الذكريات يمتلئ بالقصص 
رحيله  قصة  أن  إال  الخالصة،  باإلنجازات  المتنوعة 
ذكراها  لتحفر  بمفردها  لتقف  تبقى  البحرين  عن 
كامل  جيل  وعقول  وقلوب  نفوس  في  الخاصة 
مشاركات  وشهدوا  عاصروا  الذين  البحرينيين  من 
عن  بلجريف  رحيل  قصة  وتبدأ  الرجل  هذا  وبطوالت 
البحرين عام 1957، حينما أصدر - المغفور له بإذن اهلل 
تعالى - الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة قرارا بإلغاء 
منصب المستشار أو ما كان يعرف في ذلك الوقت بـ 
» المستشارية »، فقد استيقظ البحرينيون صباح ذلك 
اليوم على بيانا أصدره السير تشارلز بلجريف جاء فيه 
» لقد نصحت بالذهاب إلى انجلترا في الحال ألسباب 
صحية، ومن المتوقع أن أغادر البحرين يوم األربعاء أو 
الخميس في عطلة مرضية وسينوب عني أثناء غيابي 
حالما  البحرين  الى  وسأعود  سميث،  ج.و.ر.  المستر 
تسمح الظروف لفترة قصيرة قبل سفري في إجازة 
 - من  بالغ  أذيع  كما  يونيو«،  نهاية  في  تبدأ  طويلة 
المغفور له بإذن اهلل تعالى - صاحب العظمة الشيخ 
مستشار  أن   « فيه  جاء  خليفة  آل  حمد  بن  سلمان 
حكومتنا السير تشارلز بلجريف قد دخل المستشفى 
الطبي  للكشف  ه   1376 رمضان   11 الخميس  أمس 
احتياجه  التشخيص  ذلك  نتيجة  وكانت  والفحص، 
في أسرع وقت ممكن إلى عملية جراحية، ال يمكن 
ذلك  في  اختصاصية  مستشفيات  في  إال  إجراءها 
أن  في  مستشارنا  واستأذن  هذا  الجراحة،  من  النوع 
يسافر لذلك الغرض وقد نال ذلك موافقتنا«، وانتشر 
عقب ذلك خبر انتهاء العملية الجراحية التي أجريت 
للسير تشارلز بلجريف بنجاح في احدى مستشفيات 
أبريل  شهر  من   17 الموافق  السبت  يوم  في  لندن 

1957، وفي وقت الحق تم تعيين السيدة وفيقة ناير 
مساعدة مديرة المعارف والتي كانت تشغل منصب 
سفر  خالل  للبنات  المعارف  مديرة  بأعمال  القائم 

الليدي بلجريف إلى انجلترا كمديرة المعارف.

بنك  أن  تصدق  فهل  والمثيرة،  الطريفة  والحكايات  المشوقة  والقصص  الخالدة  بالذكريات  تمتلئ  ضخمة  خزانة  زمان  أيام  البحرين 
البحرين الوطني قد تم تأسيسه عام 1957 م برأسمال عشرة ماليين روبية، ولم تتجاوز قيمة السهم الواحد مائة روبية؟، هل تعرف 
الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة  - ولي  السمو  المغفور له صاحب  الهوائية تحت رعاية  البحرين شهدت أول سباق للدراجات  أن 
العهد آنذاك -، وشارك فيه ثالثون متسابقا يمثلون األندية الوطنية وانطلقوا من بوابة مدينة العوالي متوجهين إلى الحديقة المائية 
بالمنامة سالكين الطريق الصحراوي وطوله حوالي 11 ميال، هل تعرف أن عمارة كانو شهدت أول جلسة لتأسيس النادي األهلي بالمنامة 
في الساعة الثانية والنصف من ليلة الثالثاء الموافق 25 يناير 1939م، هل تصدق أن الفرق الموسيقية لشرطة حكومة البحرين والتي 
تأسست عام 1929م أحرزت المركز األول على 20 دولة في المسابقة الدولية .. “رمضانيات” تفتح خزانة ذكريات البحرين أيام زمان الجميلة 

والعامرة بقصص األمجاد الخالدة لآلباء واألجداد ..

وحول رحيله عن البحرين، ذكر تشارلز بلجريف »غادرت 
الباكر  الصباح  في  بالتبني  وابنتنا  وزوجتي  أنا  البحرين 
المناسب  غير  الموعد  ورغم   ،1957 أبريل   8 يوم  من 
واألوروبيين  البحرينيين  من  المئات  أن  إال  للسفر، 
التاريخية  الكتب  وذكرت  بالمطار«،  وداعنا  في  كانوا 
البحرين  من  رحيله  عن  كتب  بلجريف  المستشار  أن 
التي  الطائرة  من  كيلومتر   200 علو  من  يودعها  وهو 
كانت تغادر به من سماء البحرين، قائال  » عشت حياة 
سعيدة ومن الصعب علي أن أتخيل حقيقة أني لن 
عمل  وقد   ،« البحرين  في  عملي  الى  ثانية  مرة  أعود 
البحرين  حكومة  مستشار  بلجريف  تشارلز  السير 
لمدة احدى وثالثين عامًا 1926 – 1957 تحت أمرة ثالثة 
– المغفور لهم بإذن اهلل  من حكام البحرين، وهم 
والشيخ  خليفة،  آل  علي  بن  عيسى  الشيخ   :  - تعالى 

حمد بن 

نطالقة النادي األهلي 

خزانة الذكريات البحرينية العامرة بالقصص الشيقة 
والتي  السابقة  والبطوالت  األمجاد  حول  والمثيرة 
تعيش خيراتها األجيال الحالية، يأتي على رأسها قصة 
تأسيس النادي األهلي بالمنامة، ففي الساعة الثانية 

مبنى النادي األهلي في الستينيات

المستشار بلجريف
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المغفور له صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة يسلم درع البطولة لفريق نادي الدراجاتالمغفور له صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة يسلم جوائز خالل سباق الدراجات

1939م  يناير   25 الموافق  الثالثاء  ليلة  من  والنصف 
انعقدت جلسة تأسيس النادي األهلي بالمنامة في 
تأسيس  على  عام  من  أقل  بعد  وذلك  كانو،  عمارة 
تأسيسه  فكرة  جاءت  حيث   ، بالمحرق  البحرين  نادي 
الذي  المصري،  األهلي  النادي  باسم  تيمنًا  وتسميته 
الوطن  مستوى  على  وانتشارًا  شهرة  األكثر  كان 
العربي، وكذلك بسبب ارتباط المؤسسين من الجيل 
بالصحف  واهتمامهم  القومي  المد  أثناء  األول 
لهم  بانتظام  تصل  كانت  التي  المصرية  والمجالت 
والتي كانت تشكل لهم الوجهة السياسية والبعد 
كانوا  المؤسسين  أن  والسيما  والقومي،  الوطني 
المعروفة  العوائل  من  والميسورين  المثقفين  من 
من:  كل  هذه  التأسيس  جلسة  حضر  وقد  بالبحرين، 
عبد الرحمن خليل المؤيد الذي انتخب رئيسًا، وخليفة 
القصيبي، وأحمد كانو، وابراهيم خليل كانو، ومحمد 
وكمال  المهزع،  وحسن  المهزع،  اهلل  وعبد  كانو، 
وعبد  الجابر،  وأحمد  سكرتيرًا،  انتخب  الذي  المهزع 
الخلفان، وعبد  وابراهيم  العلوي،  الرحمن عبدالغفار 
أن  على  االتفاق  وتم  سيف،  وسلكان  تقي،  الرحمن 
أدبيًا  يكون  وأن  األهلي  النادي  باسم  النادى  يسمى 
وفي  ديني،  أو  سياسي  نشاط  أي  عن  بعيدا  رياضيًا 
الجلسة الثانية أقر قانون النادي ووافق األعضاء على 
الالئحة الداخلية ومواعيد فتح النادي التي كانت من 
حتى  الواحدة  الساعة  ومن  المغرب،  حتى   10 الساعة 
الرابعة ليال بالتوقيت العربي، وكان مقر النادي األهلي 
في بناية هالل المطيري بالمنامة وبعد اغالق المنتدى 
الموجودون  المؤسسون  قرر  م   1936 في  االسالمي 
من  بهيكلها  االسالمي  المنتدى  بمكتبة  التبرع 
األهلي  النادي  وأخذ  األهلي،  النادي  إلى  وكتب  أثاث 
وأفالم  مسرحيات  ويعرض  ثقافية  أمسيات  يقيم 
خليفة،  آل  عيسى  المشاريع.  من  وغيرها  سينمائية 

والشيخ سلمان بن حمد آل خليفة .

أول سباق للدراجات 

من  الكثير  نفوس  في  المثيرة  الذكريات  أبرز  ومن 
إقامة  ذكريات  الجميل،  الماضي  لرائحة  البحرينيين 

أول سباق للدراجات الهوائية من نوعه في البحرين، 

والذي أقيم تحت رعاية - المغفور له بإذن اهلل تعالى 

- صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة 

الفردوسي  نادي  نظم  حيث  آنذاك،  العهد  ولي 

“المنامة” حاليا سباق الدراجات الهوائية بين العوالي 

والمنامة، وذلك بعد ظهر يوم الجمعة الموافق 22 

للدراجات  سباق  أول  السباق  ويعتبر  1957م،  أكتوبر 

السباق عدد  البحرين، حيث شارك في  الهوائية في 

وبدأ  الوطنية،  األندية  يمثلون  المتسابقين  من  كبير 

دراجاتهم  على  متسابقًا  ثالثون  بانطالق  السباق 

الحديقة  الى  متوجهين  العوالي  مدينة  بوابة  من 

المائية بالمنامة سالكين الطريق الصحراوي وطوله 

إلى  ينتمي  والذي  األول  الفائز  وقطع  ميال،   11 حوالي 

وتاله  دقيقة،   33 في  المسافة  الفردوسي  نادي 

الثاني والثالث بفارق بسيط، وحين وصل المتسابقين 

من  غفير  جمهور  استقبلهم  المائية  الحديقة  إلى 

وعند  والتصفيق،  بالتشجيع  المتسابقين  أهالي 

الشيخ  السمو  صاحب  حضرة  تفضل  السباق  انتهاء 

عيسى بن سلمان آل خليفة وقدم الدرع إلى ممثل 

بين  الثالثة  الفائزين  إلى  والكؤوس  الفردوسي  نادي 

تصفيق جمهور المشاهدين، وبحضور رؤساء األندية 

العامة  العالقات  مدير  حضر  كما  والمنظمين، 

األندية  وأعضاء  بلجريف،  جبمس  البحرين  لحكومة 

الرياضية، وجمهور غفير من األهالي.

متسابقا،   13 السباق  في  المشاركة  عن  تخلف  وقد 

من  خمسة  أعاقت  واحدة  حادثة  سوى  تقع  ولم 

أحد  أصيب  وقد  السباق،  متابعة  عن  المتسابقين 

رجال  قام  وقد  طفيفة،  بإصابات  المتسابقين 

تأمين  على  والعمل  المتسابقين  بمتابعة  الشرطة 

طوال  أمامهم  الطريق  وإفساح  السباق  مسار 

التهاني  بتبادل  األندية  أعضاء  وقام  السباق،   مدة 

وسط جو حافل بالبهجة والفرحة، وتم أخذ الصور 

التذكارية مع الفائزين والمنظمين للمناسبة.

قصة أول بنك بحريني

في  وإثارة  تشويقا  والحكايات  القصص  أكثر  ولعل 
أيام  البحرين  ذكريات  خزانة  من  الجميل  الزمن  ذلك 
في  وطني  بنك  أول  وإنشاء  تأسيس  قصة  زمان 
البحرين عام 1957م وهو بنك البحرين الوطني، ففي 
1955م،  عام  من  أبريل  شهر  من  عشر  الحادي  اليوم 
البحرين  وصناعة  تجارة  غرفة  إدارة  مجلس  اجتمع 
للنظر في مشروع تأسيس بنك وطني بالبحرين، وقد 
وتقررت  رضا،  علي  أكبر  يوسف  الحاج  الجلسة  ترأس 
البحرين  بنك  لتأسيس  مشروع  على  الموافقة 
على  روبية،  ماليين  عشرة  قدره  برأسمال  الوطني 
ويتم  روبية،  مائة  بمبلغ  الواحد  السهم  يعرض  أن 
الخليج  وأبناء  للبحرين   %75 بنسبة  األسهم  توزيع 
سنوات،  عشر  عن  تقل  ال  لمدة  بالبحرين  القاطنين 
ما  دائمة  بصورة  النسبة  هذه  وتبقى  لغيرهم،  و%25 
عن  اإلعالن  وبعد  العمومية،  الجمعية  تغيرها  لم 
من   %10 يدفع  أن  مساهم  كل  من  يطلب  التأسيس 
في  الباقي  ويدفع  البنك،  لصندوق  األسهم  قيمة 
من  اإلدارة  مجلس  ويتكون  بعد،  فيما  يحدد  وقت 
تسعة أشخاص منهم رئيس ونائب رئيس وسكرتير 

ومدير عام ويجري اختيارهم باالنتخابات.

وتأسس بنك البحرين الوطني سنة 1957م، وتشكلت 
في  إدارته  مجلس  رئيس  وكان  به،  خاصة  إدارة  له 
1970م،  عام  حتى  رضا  أكبر  علي  يوسف  الوقت  ذلك 
ابراهيم  بن  خليل  اإلدارة  مجلس  رئاسة  في  وخلفه 
كانو، ثم أحمد بن علي كانو، وشهدت إدارته توسيع 
أعمال البنك محليًا واقليميًا وعالميًا، ووصلت فروعه 
في  خارجي  فرع  له  وفتح  فرعًا،   25 إلى  المحلية 
الجديد  البرج  انشاء  بدأ  رئاسته  فترة  وفي  أبوظبي، 
بكلفة  طابقًا،  وعشرين  خمسة  من  ويتكون  للبنك، 
علي  بن  أحمد  رئاسة  فترة  وفي  دينار،  مليون   12
من  نسبة  تخصيص  تم  البنك  ادارة  لمجلس  كانو 
الحقول  في  1980م  سنة  منذ  والتبرعات  الهبات  أرباح 
أواخر  حتى  وبلغت  والخيرية،  والصحية  التعليمية 

السبعينيات نحو 8 ماليين دينار بحريني.
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موسيقى الشرطة 

األهلي  النادي  تأسيس  لذكرى  المشوقة  القصة 
فرقة  أول  تأسيس  عن  تشويقا  تقل  ال  بالمنامة، 
بدأت  والتي  البحرين،  حكومة  لشرطة  موسيقية 
ذلك  في  البحرين  حكومة  اهتمام  مع  سطورها 
ليتم  الشرطة،  رجال  بين  الموسيقى  بإدخال  الوقت 
تأسيس أول فرقة موسيقية لشرطة حكومة البحرين 
النواة  بمثابة  كانوا  شابًا   18 قوامها  وكان  1929م،  عام 
أبناء  األولى للفرقة الموسيقية، حيث كان أفرادها من 
الشرطة الذين ولدوا وترعرعوا داخل القلعة، وقد تولى 
تشارلز بلجريف مستشار حكومة البحرين آنذاك مهمة 
تشكيل هذه الفرقة الموسيقية، واإلشراف على مهمة 
التعليم على استعمال كافة أنواع األجهزة والمعدات 
الموسيقية حتى تم تعيين شخص من طائفة السيخ 

لقيادتها. 

على  عملها  واقتصر  تقليديا،  زيا  الفرقة  وارتدت 
المارشات العسكرية في بادئ األمر، حتى بدأت طفرة 
التطور والتقدم المزدهر، حيث ارتفع عدد الموسيقيين 
بها عام  1950م إلى 25 عازفًا، وفي عام 1964م أصبحت 
واألمراء  الملوك  اعجاب  مثار  كانوا  عازفًا   116 تضم 
الذين  وغيرها  واألوروبية  العربية  الدول  بعض  ورؤساء 
في  العام  األمن  موسيقى  لفرقة  واستمعوا  شهدوا 

الداخل والخارج وفي المسابقات الدولية التي شاركت 
المركز  أحرزت  والثناء، حيث  األوسمة  أعلى  ونالت  فيها 
األول على 20 دولة في المسابقات الدولية التي أقيمت 
في دبي عام 1981م، وذلك في الطبول والقرب وكثيرًا 
واالحتفاالت  الدولة  ضيوف  استقباالت  في  تشارك  ما 

الرسمية والمناسبات الوطنية واألعياد.

األمن  لموسيقى  جناح  أول  انشاء  تم  1971م  عام  وفي 
أول  الموسيقى  لفرقة  أقيم  حيث  1971م،  عام  العام 
صالة لتدريب العازفين، وضم الجناح ثالثة أقسام هي 

الفرقة  اشتركت  وقد  والنحاسيات،  والطبول  القرب 
الموسيقية في أول طابور للشرطة ليصل عدد أفرادها 
الخاص  الزي  تغيير  تم  كما  1975م،  عام  عازفًا   125 إلى 
من  شملته  وما  المباركة  النهضة  مع  يتناسب  بما  بها 
االجتماعية  النواحي  مختلف  في  وتحديث  تقديم 
أرقى  على  أفرادها  تدريب  وتم  الفتية،  البحرين  لدولة 
وقد  والطبول،  والقرب  النحاسيات  وعلى  العزف  أنواع 
حتى  الخارج  الى  بعثات  في  منهم  الكثير  ابتعاث  تم 
التي  الطويلة  الخبرة  لديه  من  اآلن  بينهم  من  أصبح 

يشهد لها في الساحة المحلية والدولية.

أول فرقة موسيقية لشرطة البحرين عام 1929م



  

*
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مجلس عائلة أجور



9  األحد  22  رمضان 1435 هجرية   •   20  يوليو 2014   •   السنة السادسة   العدد   169

مجلس المسلم





اسبوع ا�طعمة والمأكوالت
17 - 23 يوليو
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ذكريات من �أيـام زمان

اندالع الحرب العالمية األولى عام 1914م  •

أظهرت االحصائيات التي أجريت من قبال مدارس   •
والمستوصفات والشرطة أن عشرين بالمئة من سكان 

البحرين يعانون من مرض المالريا في عام 1937م

تشكيل أول جمعية طبية في البحرين عام 1946م  •

األفالم الهندية تعرض في جميع دور السينما في   •
عام 1948م

�ملغفور له �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ عي�صى بن �صلمان �آل خليفة و�صاحب 

�ل�صمو �مللكي �لأمري خليفة بن �صلمان �آل خليفة يف م�صمار �صباق 

�خليل )�لري�س( يف �لعدلية يف �خلم�صينيات

�آثار موجة �ل�صقيع و�لثلوج على نافورة يف مدينة �لعو�يل عام 1964م

بيت “مكي�س” �صلمان بن مطر يف منطقة رية باملحرق

�ملدر�صة �لغربية للبنني باملنامة �أ�ص�صت عام 1928م
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�صارع �حلكومة يف �خلم�صينيات �أحد �صو�طىء �ملحرق يف �خلم�صينيات

منظر لد�ر �حلكومة من عر�س �لبحر يف �ل�صتينياتبلدية �ملنامة يف �لثالثينيات

�لكني�صة �لجنليكية وبرج �ل�صاعة يف �خلم�صينيات منظر جوي ملدينة �ملنامة
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بالتعاون مع إدارة المكتبة الوطنية بمركز عيسى الثقافي

ج2 - العدد 8 شعبان 1371 السنة الثانية

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

العادية كأننا في حالة حرب !!

في  يسافرون  البحرين  أبناء  من  كثيرا  ان  نالحظ 
وخاصة  المجاورة  البلدان  بعض  إلى  األيام  هذه 
أمراض  عن  مستشفياتها  في  للعالج  )الكويت( 
توافر  عدم  إلى  ذلك  ويعزون  مستعصية  غير 

العناية والخبرة في مستشفيات البحرين!

 العدد 3 – ربيع األول 1372 السنة الثالثة

أنباء البحرين والخليج العربي في موكب الزمن 
أشار رئيس الخليج في خطابه السنوي إلى التقدم 
الذي أحرزته البحرين على يد حكومتها خالل عام 
تم  التي  بالمدارس  ذلك  على  واستشهد  1952م 
المدارس  هذه  عدد  عن  نتساءل  ان  ونود   .. بناؤها 
الروضة  مدرسة  غير  نعرف  ال  فنحن  ومواقعها. 
عام  في  بنائها  في  شرع  التي  بالمحرق  الجديدة 
المدارس  يقصد  فخامته..  كان  اذا  اال  اللهم   ..1951
التي بنتها الشركة وهذه بدون شك ليس للحكومة 

فضل فيها!!..

العربية  المملكة  زيت  بدأ  الماضي  ديسمبر  أوائل  في 
السعودية يتدفق في خط جديد يمتد من ميناء الخبر 
إلى البحرين وينقل هذا الخط يوميًا حوالي 50000 برميل. 
المملكة  البحرين من زيت  إلى  ويبلغ مجموع ما يصل 
عن طريق هذا الخط والخط السابق 300 ألف برميل يوميًا.

في  للمنكوبين  بيوت  تشييد  البحرين  حكومة  قررت 
على  منهم  أثمانها  تتقاضى  ان  على  القضيبة  حريق 
مدد طويلة األجل. وهذه خطوة حميدة تشكر عليها 
فجعلته  المشروع  هذا  عممت  لو  وحبذا  الحكومة 
على  ولو  السعف  من  المبنية  البيوت  كل   يشمل 

مراحل متعاقبة. 

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

العدد 6 جمادي الثاني 1370 السنة األولى

باسم  الشقيقة  الكويت  في  ناد  أول  تأسيس 
)نادي المعلمين( فنتمنى له كل التوفيق. 

في االسبوع االول من الشهر الحالي جرى سباق 
الخيل لفصل الربيع، وقد بلغ ريعه ما يقارب 9500 
السل  بداء  المصابين  لمساعدة  وخصص  روبية، 

الذين يبعثون للعالج خارج البالد.

حكومة  موظفو  احتفل  1951م  مارس   31 في 
مستشار  لسعادة  الفضي  باليوبيل  البحرين 
 25 انقضاء  بمناسبة  وذلك  البحرين،  حكومة 
اليه  وسيقدم  البحرين  في  عمله  على   عامًا 
تحمل  الذهب  من  نخلة  االحتفال  هذا   في 

عذوقًا من اللؤلؤ.

فيها  تقدم  التي  الثانية  المناسبة  هي  وهذه 
قدم  ان  سبق  فقد  الهدية  هذه  مثل  البحرين 
البحرين  باسم  1927م  سنة  في  االدبي  النادي 
لتقليد  أقيم  الذي  الشعري  المهرجان  في  نخلة 

المرحوم أحمد شوقي بك امارة الشعر.

امتاز فصل الربيع هذه السنة بهبوب األهوية وتساقط 
اشتد  وقد  قبل  من  مألوفة  تكن  لم  بصورة  األمطار 
في  الخليج  منطقة  في  الشديدة  العواصف  هبوب 
جسيمة  مادية  أضرار  عنه  فنتجت  الشهر  هذا  أوائل 
السعودية  العربية  المملكة  وشرقي  الكويت  في 
وفي  الكويت  في  كثيرة  بيوت  تهدمت  إذ  والبحرين 
في  أما  السعودية.  العربية  المملكة  من  رحيمة 
حديث  كان  بعضها  بيوت  عدة  انهارت  فقد  البحرين 
البناء واقتلعت الرياح كثيرا من األشجار وحنت عددا غير 
قليل من أعمدة التلفون وقد بلغ من شدة العواصف 
إنها حملت سيارة جديدة كانت ال تزال في صندوقها 

من على فرضة المنامة وألقت بها في البحر.

عدة  العام  هذا  البحرين  حكومة  مدارس  نظمت 
معارض للرسم واالشغال اليدوية وقد استهلت هذا 
النشاط مدرسة الروضة الشرقية بمعرض صغير وتلتها 
لفت  وقد  حجرات  أربع  شغل  رائع  بمعرض  الغربية 
المحرقي  عبداهلل  أحمد  الطالب  رسوم  فيه  نظرنا 

بنوع خاص وهي تدل على موهبة جديرة بالتشجيع. 

فيه  للرسم  كان  معرضا  الثانوية  المدرسة  وأقامت 
في  الرسم  استاذ  رسوم  كانت  وقد  األوفر  السهم 
االعجاب  موضع  حامد  الفتاح  عبد  االستاذ  المدرسة 
من الجميع. وكانت حقا رائعة فقد بدا فيها االستاذ 
االلوان.  مزج  في  قديرا  الريشة  مرهف  الحس  شاعري 
كما  البحرين.  بيئة  من  كلها  منتزعة  مناظره  وكانت 

يسرنا ان ننوه هنا برسوم الطالب احمد راشد الخان.

صيدنا العدد 8 شعبان 1371 السنة الثانية 

كان هذا الشهر حافال بنشاط المدارس الحكومية 
المدرسة  أقامت  فقد  النواحي.  مختلف  في 
االبتدائية حفلة ناجحة وبعدها باسبوع  الشرقية 
سمر  حفلة  بالمنامة  الشرقية  الروضة  أقامت 
مدرسة  أقامتها  حفلة  ذلك  وتلى  رائعة.  لطيفة 

الحد االبتدائية. 
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عند اشتراكك في شبكة  4G LTE من بتلكو، يمكنك الحصول لغاية 4 شرائح لالستخدام على أي جهاز، مثل جهاز 
Mifi، أو جهاز O-net، أو الحاسوب اللوحي، أو الموبايل راوتر. استخدم حسابك على أجهزة متعددة واستمتع بنفس 

خدمة االنترنت أينما ذهبت. اشترك اآلن من خالل زيارة أي من فروع بتلكو.

عدد الشرائحLTE MifiLTE Dongleراوتر LTEاإليجار الشهريالباقات

152 د.ب15 د.ب30 د.ب10 د.بLTE 15GB مشترك

2مجانًامجانًامجانًا15 د.بLTE 30GB مشترك

2مجانًامجانًامجانًا20 د.بLTE 40GB مشترك

3مجانًامجانًامجانًا30 د.بLTE 80GB مشترك

3مجانًامجانًامجانًا45 د.بLTE 300GB مشترك

4مجانًامجانًامجانًا60 د.بLTE 500GB مشترك

عقد لمدة 12 شهراً. تطّبق الشروط واألحكام

احصل على 4G LTE موبايل برودباند غير محدود لعدة ٔاجهزة
حساب مشترك واحد مع 4 شرائح مختلفة


