
البحرين محفورة على  الخالدة في قلوب أهالي  الماضية الجميلة  الذكريات  .. كنز من  أيام زمان  البحرين 
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 
بنوا وشيدوا ما نعيشه نحن من أمجاد وصروح  الذين  قصص وصور وعبر وحكايات عاشها اآلباء واألجداد 
ضخمة، وفي الحلقة الثالثة، تنفرد “رمضانيات” بنشر تفاصيل تأسيس مدرسة الهداية الخليفية بالمحرق، 
وهي أول مدرسة أهلية بنيت في البحرين عام 1919 تحت اشراف - المغفور له - الشيخ عبداهلل بن عيسى آل 
خليفة، ومجموعة خيرة من رجاالت البلد، كذلك نلقي الضوء على تفاصيل تأسيس نادي العروبة وإنشاء أول 
بلدية في الخليج العربي .. “رمضانيات” تفتح خزانة ذكريات البحرين أيام زمان والعامرة بالقصص والحكايات 

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

”رمضانيات” تكشف ألول مرة تفاصيل تأسيس نادي العروبة 
البحرين أيام زمان .. الهداية الخليفية أول صروح 

النهضة التعليمية

”وما تدري نفس ماذا تكسب غداً”
الموت .. ”ال َيْسَتْأخُروَن َساَعًة َوال 

َيْسَتْقِدُموَن”
وإنما  الموت،  ذائقة  نفس  “كل  تعالى  ه  اللَّ قال 
توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار 
متاع  إال  الدنيا  الحياة  وما  فاز،  فقد  الجنة  وأدخل 
ماذا  نفس  تدري  “وما  جالله  جل  وقال  الغرور”، 
تكسب غدًا، وما تدري نفس بأي أرض تموت”، وقال 
تخشع  أن  آمنوا  للذين  يأن  “ألم  وتعالى  سبحانه 
يكونوا  وال  الحق،  من  نزل  وما  ه  اللَّ لذكر  قلوبهم 
كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم األمد 
وعن  فاسقون”،  منهم  وكثير  قلوبهم،  فقست 
اللَّه  َرسوُل  أََخَذ  قال:  عنهما  ه  اللَّ رضي  عمر  ابن 
في  “ُكْن  َفَقاَل  ِبمنِكِبي  وَسلَّم  َعَلْيِه  اهلُل  َصّلى 
ُعَمَر  اْبُن  َوَكاَن  َسِبيٍل”،  عابُر  أَو  َغِريٌب  َكَأنََّك  ْنَيا  الدُّ
َتْنَتِظِر  َفال  أَمَسيَت،  “ِإذا  يقول  عنهما  ه  اللَّ رضي 
ِمن  وخذ  الَمَساَء،  َتْنَتِظِر  َفال  أَْصَبْحَت،  َوِإَذا  َباَح،  الصَّ
ِتَك َلَمَرِضك َوِمن َحَياِتَك لَموِتَك” - البخاري - ..  ِصحَّ
آخر  الموت  حقيقة  على  الضوء  تلقي  “رمضانيات” 

أيام الدنيا وأول منازل اآلخرة..
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شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس

المجالس الرمضانية

ذكريات من أيام زمان
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”بَاِدرُوا ِباألَْعَماِل َسْبعًا”
الموت .. ”وإنما توفون أجوركم يوم القيامة”

مفاهيم علمية ودينية 

المفاهيم  عن  للموت  العلمية  النظرة  وتختلف 
بأنه  الموت  العلماء  يفسر  حيث  الشاملة،  الدينية 
الجزيئات  الحياتية، بحيث تصبح  الوظائف  توقف كل 
المكونة لألجسام الحية غير منتظمة وغير محددة 
النقطة  بأنه:  الموت  البيولوجى  علماء  ويعرف  البنية، 
التى عندها ال تقوم العمليات التى تحافظ على حياة 
العلماء  الكائن العضوى بوظيفتها، في حين يعرف 
في مجال الطب الموت بأنه: التوقف الواضح للحياة، 
والتنفس، من  القلب  نبضات  والذى يظهر في غياب 
جهة أخرى فينظر ديننا اإلسالمي الحنيف إلى الموت 
مقدوٌر  قدٌر  فالموت  شمولية،  وأكثر  أعم  بنظرة 
وقضاٌء محتوم، وأن لكل أجٍل كتابًا، وأن أحدًا مهما 

عن  يستقدم  فلن  والغنى  والقوة  العلم  في  بلغ 
الحقيقة  بهذه  واإليمان  يستأِخر،  ولن  ساعًة  أجله 
أجاًل،  يطيل  ال  والحرص  الخوف  بأن  ُطمأنينًة  يمنُحنا 
ر عمرًا. إن الموت قضاء  وأن الشجاعة واإلقدام ال يقصِّ
محتوم، وُسنٌة ماضية في الخلق جميعًا، وقد هدانا 
وشعورًا،  نظرًا  منه  الصحيح  الموقف  إلى  اإلسالم 
وإلى التصور الصحيح لحقيقته اعتقادًا وِفكرًا، ولفت 
من  إليه  تلتفَت  أن  يجب  حيث  إلى  وقلوبنا  عقولنا 

حقائقه، وأوقفها حيث يجب عليها أن تقف.

معجزة قرآنية

وقد أكد العلماء في عدد من الدراسات الحديثة أنه 
في داخل كل خلية من خاليا جسدنا ساعة حيوية 
لتتحكم  اهلل  سخرها  الساعة  وهذه  الدقة،  فائقة 
اإلنسان  والدة  من  بدءًا  الحيوية  العمليات  بجميع 
الموجود  البرنامج  إن  العلماء  ويقول  موته،  وحتى 
يشذ  ال  دقيقة  بخطوات  يسير  والذي  خلية  كل  في 
محددًا  عددًا  لتدق  الساعة  هذه  ُبرمجت  وقد  عنها، 
تزيد وال تنقص، وعندما تدق آخر دقة  الدقات، ال  من 
نعجب  وربما  أبدًا،  يتأخر  وال  بعدها  يأتي  الموت  فإن 
من دقة البيان اإللهي عندما وصف لنا لحظة الموت 
َوال  َساَعًة  َيْسَتْأِخُروَن  َلا  أََجُلُهْم  َجاَء  “َفِإَذا  فقال 
َيْسَتْقِدُمون” - النحل -، كما أنه وبعد أبحاث طويلة 
مثله  مخلوق  الموت  أن  العلماء  اكتشف  ومضنية 
الحياة  توجد  لم  الموت  وجود  لوال  وأنه  الحياة،  مثل 
إشارة  نجد  أننا  والعجيب  األصل،  هو  الموت  وكأن 
َخَلَق  “الَِّذي  تعالى  قوله  في  األمر  هذا  عن  واضحة 
َوُهَو  َعَماًل  أَْحَسُن  ُكْم  أَيُّ ِلَيْبُلَوُكْم  َواْلَحَياَة  اْلَمْوَت 
أن  العلماء  يؤكد  كذلك   ،- الملك   - اْلَغُفوُر”  اْلَعِزيُز 
الموت ُيخلق في داخل النطفة، ويتطور داخل الخاليا 
أمه، وهذا ما حدثنا  اإلنسان في بطن  أن يكون  منذ 

اْلَمْوَت  َبْيَنُكُم  ْرَنا  َقدَّ “َنْحُن  تعالى  بقوله  القرآن  عنه 
تبارك  اهلل  أن  أي   ،- الواقعة   - ِبَمْسُبوِقين”  َنْحُن  َوَما 
الموت،وهذا  لعملية  مبرمجًا  نظامًا  وضع  وتعالى 

يشهد على إعجاز القرآن الكريم.

الموت المفاجئ

من  “إن  وسلم  عليه  اهلل  صلى  الكريم  النبي  قال 
أمارات الساعة أن يظهر موت الفجأة” - الطبراني-، 
غير  موت  أنه  على  المفاجئ  الموت  العلماء  وعّرف 
الساعة  تتجاوز  ال  قصيرة  فترة  خالل  يحدث  متوقع 
بأمراض  المصابين  نصف  أن  تبين  وقد  الزمن،  من 
في القلب سوف يموتون موتًا مفاجئًا، وإن معظم 
حاالت الموت المفاجئ تكون بسبب اضطرابات في 
الشريان التاجي للقلب، وإن الموت المفاجئ يهاجم 
اإلنسان المريض حتى وهو في المشفى، فقد دلت 
الدراسات أن 10 بالمائة يموتون بشكل مفاجئ داخل 

المشفى، و90 بالمائة خارج المشفى.

النهي عن تمني الموت 

ُه  أخرج الشيخان البخاري ومسلم َعْن أََنٍس -َرِضي اللَّ
َم “ال  ُه َعَلْيِه َوَسلَّ ِه -َصلَّى اللَّ َعْنُه- َقاَل، َقاَل َرُسوُل اللَّ
َينَّ أََحٌد ِمْنُكُم اْلَمْوَت ِلُضرٍّ َنَزَل ِبِه، َفِإْن َكاَن ال ُبدَّ  َيَتَمنَّ
ُهمَّ أَْحِيِني َما َكاَنِت اْلَحَياُة  يًا ِلْلَمْوِت، َفْلَيُقِل: اللَّ ُمَتَمنِّ
وأخرج  ِلي”،  َخْيرًا  اْلَوَفاُة  َكاَنِت  ِإَذا  ِني  َوَتَوفَّ ِلي،  َخْيرًا 
اهلل  رضي   - هريرة  أبي  عن  صحيحه،  في  مسلم 
ين  َيَتَمنَّ “ال  َقاَل  والسالم  الصالة  عليه  قال  قال  عنه- 
ِإْن  ُه  ِإنَّ َيْأِتَيُه،  أَْن  َقْبِل  ِبِه ِمْن  َيْدُعو  اْلَمْوَت، وال  أََحُدُكُم 
ُه ال َيِزيُد اْلُمْؤِمَن  َماَت أََحُدُكُم، اْنَقَطَع َعْنُه َعَمُلُه، َوِإنَّ
والنسائي  البخاري  أخرج  وكذلك  َخْيرًا”،  ِإال  ُعْمُرُه  من 
ِه -َصلَّى  -رضي اهلل عنه- َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة، أَنَّ َرُسوَل اللَّ
ا  َم- قال “ال َيَتَمنَّى أََحُدُكُم اْلَمْوَت، ِإمَّ ُه َعَلْيِه َوَسلَّ اللَّ

ُه َيْسَتْعِتُب”. ا ُمِسيئًا َفَلَعلَّ ُه َيْزَداُد، َوِإمَّ ُمْحِسنًا َفَلَعلَّ

قال تعالى “َفِإَذا َجاَء أََجُلُهْم ال َيْسَتْأِخُروَن 
الموت  -النحل-،  َيْسَتْقِدُموَن”  َوال  َساَعًة 
هو آخر أيام الدنيا وأول منازل اآلخرة، وهو 
اإلنسان  عبرها  يعبر  التي  القنطرة  بمثابة 
من مكان إلى آخر، يعبر من خاللها اإلنسان 
من عالم الدنيا إلى عالم اآلخرة إلى عالم 
ال زيف فيه، حيث تبدو كلُّ الحقائق ماثلًة 
أمام العين، وهو ارتقاء لمرحلة أقوى وأشد 
حياة من الحياة الدنيوية المادية، وقد أّكد 
بيان اهلل تعالى في القرآن الكريم، في أكثر 
وإنَّما  عدما،  ليَس  الموت  أنَّ  موضع،  من 
إلى  هذه  الدنيوية  الحياة  من  انتقال  هو 
الحياة البرزخية التي تفصل ما بين الحياة 
الدنيا والحياة اآلخرة ولّما كان الموت فيما 
الروح عن  انفصاَل  الكريم  القرآن  عنه  أخبر 
الجسد فإنَّ كلَّ ما نراه من أمور عند موت 
اإلنسان، كسكون القلب، وغياب اإلحساس 
جوهر  هي  ليست  وأمثالها  األمور  هذه 
وآثاره، وعن  وإنَّما هي من عوارضه  الموت، 
ه  اللَّ َرُسوَل  أَنَّ  عنه  ه  اللَّ رضَي  هريرة  أبي 
َصّلى اهلُل َعَلْيِه وَسلَّم قال “َباِدُروا ِباأَلْعَماِل 
َسْبعًا، َهل َتْنَتِظُروَن إالَّ َفْقرًا ُمْنِسيًا، أَو ِغَنى 
ُمَفنِّدًا،  َهَرمًا  أو  ُمفِسدًا،  َمَرضًا  أَْو  ُمطِغيًا، 
َغاِئٍب  َفَشرُّ  اَل،  جَّ الدَّ أَو  ُمْجهِزًا،  َموتًا  أَو 
 -  ” وأََمرُّ أَْدَهى  اَعُة  َوالسَّ اَعَة  السَّ أَِو  ُيْنَتَظُر، 
ه َصّلى  الترمذي-،  وعنه قاَل: قاَل رسوُل اللَّ
اِت”  ذَّ اهلُل َعَلْيِه وَسلَّم “أَْكِثُروا ِذْكَر هادم اللَّ

 

َيعني الَمْوَت - الترمذي -...
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”رمضانيات” تكشف قصص وحكايات من التراث تروى ألول مرة
البحرين أيام زمان .. تأسيس أول بلدية في الخليج، 

ولماذا نجح نادي العروبة ؟
خزانة ذاكرة البحرين أيام زمان عامرة بالقصص والحكايات المشوقة والمثيرة حول البدايات األولى لصروح العلم والصناعة والتجارة 
التي نعيشها اآلن، بطوالت وانجازات بناها اآلباء واألجداد لتوفير راحة العيش والمستقبل الزاهر لألجيال البحرينية المتعاقبة، ويأتي 
انبثقت فكرة  الخليفية، وقد  الهداية  بتأسيس مدرسة  البحرينية  التعليمية  النهضة  االنجازات وضع حجر األساس في  أبرز تلك  من 
إنشاء المدرسة عندما أسس نخبة من الشيوخ والوجهاء المتنورين هيئة سميت باإلدارة الخيرية للتعليم، والتي بارك ورحب بها حاكم 
البحرين آنذاك - المغفور له - الشيخ عيسى بن علي آل خليفة، كما يأتي ضمن انجازات اآلباء واألجداد أيضا تأسيس بلدية البحرين قبل 
الخليجية  بالمنطقة  البحرين فحسب ولكن  إداري مؤسسي ليس في  األولى ألول عمل  الخريطة  أكثر من مائة عام من اآلن ووضع 
بأكملها، ولعل ذاكرة البحرين أيام زمان تكشف لنا أيضا عن تفاصيل تأسيس نادي العروبة، وكيف اجتمع نحو 45 شابا لتشكيل النواة 
األولى للنادي الذي انتشرت أنشطته لتشمل الكثير من الدول العربية؟ .. “رمضانيات” تفتح خزانة ذاكرة البحرين أيام زمان وتلقي الضوء 

على نجاحات وبطوالت اآلباء واألجداد ..

الهداية الخليفية 

ذكريات البحرين الجميلة تمتد لتشمل قصص عديدة 
من حكايات التراث الخالدة التي يفخر بتالوة تفاصليها 
كل بحريني محب لتراب هذا الوطن الغالي، ولعل أبرز 
تلك القصص المشرفة هي قصة تاريخ بداية التأسيس 
صروحها  على  نشهد  واسعة  تعليمية  لنهضة 
الضخمة حاليا بالمملكة، والتي بدأت خطواتها األولى 
ألول  النظامي  التعليم  بداية  شهد  والذي   ،1919 عام 
الهداية  مدرسة  تأسست  عندما  البحرين،  في  مرة 
الخليفية بالمحرق، وهي أول مدرسة أهلية بنيت في 
البحرين عام 1919 تحت اشراف - المغفور له - الشيخ 
من  خيرة  ومجموعة  خليفة،  آل  عيسى  بن  عبداهلل 
رجاالت البلد، وقد انبثقت فكرة انشاء المدرسة عندما 
هيئة  المتنورين  والوجهاء  الشيوخ  من  نخبة  أسس 
سميت باإلدارة الخيرية للتعليم، والتي بارك ورحب بها 
حاكم البحرين آنذاك - المغفور له - الشيخ عيسى 
بن علي آل خليفة، وأمر بتخصيص أرض شمالي مدينة 
الهيئة  قامت  حين  في  المدرسة،  إلنشاء  المحرق 
بجمع تبرعات مالية من األهالي بلغت مجملها مائتي 
المدرسة  واتخذت  البناء،  لتكاليف  وذلك  روبية  ألف 
المحرق  الزياني في  ابراهيم  الحاج علي بن  من منزل 
مقرًا مؤقتًا لها، حتى يتم جمع التبرعات من األهالي 
في  حكومية  نظامية  مدرسة  ألول  دائم  مقر  لبناء 
حافظ  األستاذ  مرة  ألول  المدرسة  أدار  وقد  البحرين، 
من  اعتيقي  عبدالعزيز  الشيخ  ثم  مصر،  من  وهبة 
مختلف  في  المدارس  انتشرت  وبعدها  الكويت، 
المناطق بالبحرين كالعاصمة المنامة والحد والرفاع، 
مجتمع  فيه  انتقل  الذي  العام  هو   1919 عام  وبات 
البحرين إلى بيئة التعليم الحديث، فكان منطلقا إلى 
واالزدهار مبنية على أسس متينة  التقدم  عهود من 
الحديث  فالتعليم  عاملة،  صالحة  شخصيات  من 
من  الصالح  السلف  عند  لما  امتداد  هو  البحرين  في 
العربية  اللغة  وآداب  الدين،  علوم  في  أصيلة  معارف 
والفلك والحسابات التجارية، وال تزال مدرسة الهداية 
بقديمه  المتجدد  األمل  صورة  تمثل  قائمة  الخليفية 

تنظر  وهي  عاما،  خمسين  في  التعليم  من  وحديثه 
األصيل  القديم  وبين  تحد.  ال  آفاق  إلى  العلم  بروح 

مدرسة المحرق عام 1959م

المغفور له صاحب العظمة الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة والشيخ عبداهلل بن عيسى آل خليفة رحمه اهلل  لدى حضورهما 
احدى المسرحيات بمدرسة الهداية الخليفية بالمحرق في العشرينيات 

مما  الكثير  بذلوا  ونساء  رجال  المتجدد  الحديث  وبين 
يحفظه لهم التأريخ في سبيل المعرفة الحقة. 
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مبنى بلدية البحرين المركزية ـ شيدت في عام 1921م

المغفور له صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة يفتتح بلدية المنامة الجديدة في عام 1962م

أول بلدية في الخليج
بلدية البحرين

ومن الحديث عن ذكريات الصحافة الخالدة في تاريخ 
زمان  أيام  البحرين  ذكريات  حديث  ينتقل  البحرين، 
لتناول أبرز المؤسسات الوطنية في المملكة وتاريخها 
وهي  أال  عام،  مائة  من  أكثر  إلى  يرجع  الذي  الطويل 
البحرين  في  البلدية  تأسيس  تم  حيث  البحرين،  بلدية 
المنامة، ويعتبر  بلدية  بإنشاء  ألول مرة عام 1919، وذلك 
الحكومية  الدوائر  لتشكيل  االنطالقة  بداية  تأسيسها 
بلدية  أول  البلدية  هذه  وتعد  لها،  المسيرة  واألنظمة 
على  والثالثة  العربي،  الخليج  منطقة  في  تشكل 
تشكل   1920 عام  في  بعدها  العربي،  الوطن  مستوى 
أعضاء،  ثمانية  من  يتكون  بالتعيين  بلدي  مجلس  أول 
ثم في عام 1924 تطور المجلس وزاد عدد األعضاء إلى 
أربعة وعشرين عضوًا تم انتخاب نصفهم من األهالي 
شغلت  وقد  الحكومة،  من  معينون  اآلخر  والنصف 

بلدية المنامة قسمًا من عمارة الحاج يوسف بن أحمد 
كانو في شارع التجار، وبعد سنة من االعداد والتنظيم 
انتقلت إدارة البلدية إلى بناية المغفور له الشيخ حمد بن 
عيسى آل خليفة فوق المكتب الذي يشغله العجاجي 
الدوائر  أوائل  من  تعد  وهي  البحرين،  لباب  المقابل 
الرسمية التي أنشئت عند بدء تنظيم الجهاز الحكومي 
المغفور  هو  لها  رئيس  أول  وكان  حديثة،  أسس  على 
مجلس  وأول  خليفة،  آل  عيسى  بن  عبداهلل  الشيخ  له 
من  تعيينهم  تم  أعضاء  ثمانية  من  مؤلفًا  كان  بلدي 
الزياني،  محمد  بن  عبدالرحمن  وهم:  الحكومة  قبل 
رجب،  بن  وعبدعلي  القصيبي،  حسن  بن  وعبدالعزيز 
الموسوي،  حسن  بن  وعبداهلل  بوشهري،  النبي  وعبد 
الوزان،  وعبدالرحمن  الدين،  قطب  شريف  ومحمد 

والسيت دويان همنداس..

رؤساء بلدية المنامة

الشيخ   - له  المغفور   - البلدية  ترأس  1920م  عام  وفي 
صاحب  خان  نائبه  وكان  خليفة،  آل  عيسى  بن  حمد 
محمد شريف قطب الدين، وظل الشيخ حمد رئيسًا لها 
حتى سنة 1939 م، حين خلفه في الرئاسة - المغفور 

سنة  وفي  خليفة،  آل  عيسى  بن  محمد  الشيخ   - له 
1942م أصبح عدد أعضاء المجلس 20 عضوًا، تم انتخاب 
نصفهم من قبل أهالي المنامة وهو أول انتخاب يجري 
في البحرين وعينت الحكومة النصف اآلخر، ومنذ عام 
عضوًا،   24 المجلس  أعضاء  عدد  يكون  أن  تقرر  1949م 
يعينون  منهم  و12  الناخبين  من  ينتخبون  منهم   12
برئاسة  كلف  1938م  عام  وفي  الحكومة،  قبل  من 
الشيخ عبداهلل بن  المغفور له -  الثانية -  للمرة  البلدية 
محمد  الشيخ  سمو  لشقيقه  خلفًا  خليفة  آل  عيسى 
خليفة  آل  حمد  بن  دعيج  الشيخ   - له  المغفور   - وعين 
1951م حتى عام 1956م،  للرئيس من عام  نائبًا مساعدًا 
حيث  1956م،  عام  حتى  رئيسًا  عبداهلل  الشيخ  وبقى 
رئاسة  في  وخلفه  اإلداري  المجلس  رئاسة  به  أنيطت 
عيسى  الشيخ  السمو  صاحب   - له  المغفور   - البلدية 
بن سلمان آل خليفة حين كان وليًا للعهد، وعين سمو 
خلفًا  للرئيس  نائبًا  خليفة  آل  محمد  بن  سلمان  الشيخ 
لسمو الشيخ دعيج، وبعد وفاة - المغفور له -صاحب 
أواخر  في  خليفة  آل  حمد  بن  سلمان  الشيخ  العظمة 
حاكمًا،  عيسى  الشيخ  بعظمة  والمناداة  1961م  عام 
عين عظمته أخيه صاحب السمو الملكي األمير خليفة 

عام  مطلع  وذلك  للبلدية،  رئيسًا  خليفة  آل  سلمان  بن 
الشيخ  عين  1967م  عام  من  سبتمبر  شهر  وفي  1962م، 
البلدية  مدراء  أما  رئيسًا،  خليفة  آل  خالد  بن  عبداهلل 
أن  منذ  فكانوا  البلدية  رئيس  معاون  أحدهم  ويسمى 
البلدية في عام 1919م حتى عام 1934م على  تأسست 
الفاضل،  التوالي: محمد روشن أخطر، وعلي بن خليفة 
وعلي بن حسين خلفان، وأخيرًا شغل هذا المنصب من 
عام 1934م حتى عام 1975م محمد صالح يوسف الشتر.

بلدية البحرين المركزية

وبالنظر لكون بلدية المنامة هي الوحيدة في البحرين، 
فقد امتدت خدماتها لتشمل مناطق وقرى أخرى خارج 
المركزية،  البحرين  بلدية  بمثابة  وقتها  ولتعتبر  المنامة، 
اقامة مبنى  أن يشرع في  وهو ما استوجب مرة أخرى 
من  لديها  ما  استيعاب  على  قدرة  وأكثر  لها  مستقل 
نشاطات ومسئوليات، وهو المبنى الذي شرع في بنائه 
بمديان  اليوم  تعرف  التي  المنطقة  في  1921م  عام 
والبلدية،  عبداهلل  الشيخ  شارعي  تقاطع  على  البلدية 
عام  في  البلدية  اليه  وانتقلت  صحاري،  فندق  وأمام 
القرن  من  الستينات  في  أزيل  حتى  فيه  وبقيت  1923م، 
 - له  المغفور   - تفضل  1957م  عام  وفي  الماضي، 
حاكم  خليفة  آل  عيسى  بن  حمد  بن  سلمان  الشيخ 
أرض  بامتالك  البلدية  طلب  على  ووافق  آنذاك  البحرين 
خاصة  جديدة  دار  لتشييد  الحكومة  شارع  على  بحرية 
بالبلدية عليها، وفي 17 ديسمبر 1962م افتتح - المغفور 
له - صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة 
األولى  الذكرى  مناسبة  في  الجديد  البلدية  دار  مبنى 
البالد، وهو  الحكم في  لجلوس سموه وتوليه مقاليد 
المبنى الحالي والذي شغلته في البداية بلدية المنامة، 
ومعها وزارة البلديات والزراعة، والهيئة البلدية المركزية، 
وبلدية  الوزارة  تشغله  واليوم  الوطني،  والمجلس 
بن  خليفة  األمير  الملكي  السمو  صحب  وكان  المنامة 
سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر هو رئيسًا للبلدية.



مدخل نادى العروبة عام 1957ممبنى نادي العروبة 

نادي العروبة

ولعل حديث الذكريات الجميلة في مملكة البحرين 
وتطور  نشأة  تفاصيل  عن  بالحديث  إال  يكتمل  ال 
على  األولى  نواته  تشكلت  والذي  العروبة،  نادي 
محمد  المرحوم  بقيادة  الشباب  من  مجموعة  يد 
دويغر وقرروا معا تأسيس ناد خاص في أوائل فبراير 
العروبة، وبدأت مجموعة  نادي  عام 1939 تحت اسم 
التحديد  وجه  على  شابا   46 من  والمكونة   - الشباب 
- أول أعمالها بدعوة لالجتماع التأسيسي، حيث جاء 
“أرجو   .. المؤسسين  إلى  الموجهة  الرسالة  نص  في 
في  للتداول  دويغر  محمد  السيد  محل  تشرفوا  أن 
الثانية  الساعة  في  حديثا  المؤسس  النادي  شئون 
الموافق  األربعاء  ليلة  العربي - من  التوقيت  تماما - 
الليلة  تلك  وفي  الشكر”،  ولكم   1357 الحجة  ذي   19
للنادي،  األساسي  النظام  على  المجتمعون  وافق 
الذي ركز أعضاؤه على انتماءه العروبي، وتطبيق هذا 
االيمان في قبول األعضاء الجدد وأنشطة النادي، كما 
جرى االتفاق على مالية النادي المكونة من التبرعات 
من  يومين  وبعد  خاص،  مقر  وإيجاد  واالشتراكات 
إلى  التالية  الرسالة  توجيه  تم  التأسيسي،  االجتماع 

الكائن  النادي  محل  تشرفوا  أن  “فالرجاء  األعضاء: 
غربي حديقة البلدية والمواجهة لمقهى السيد رضا 
ليلة الجمعة الموافق 28 من ذي الحجة 1357 الساعة 
بفتح  لالحتفال  وذلك  الغروب  بعد  والنصف  الواحدة 
النادي”، ولم يكن مقر النادي سوى بيت واسع قديم 
لدائرة  يعود  البيت  وكان  عبداهلل،  الشيخ  شارع  في 
الوقت  نفس  في  يرأسها  كان  التي  القاصرين  أموال 
المبنى  أن  النادي، كما  رئيس  المرحوم محمد دويغر 
األسبق  السر  أمين  المدني  يتذكر حسن  - حسب ما 
مستطيلة  واسعة  غرفة  على  يشتمل   - للنادي 
النادي،  وزوار  األعضاء  الستقبال  خصصت  الشكل 
الصحف  لمطالعة  كبيرة  طاولة  منها  جانب  وفي 
مخصصة  أخرى  غرفة  توجد  كانت  كما  والمجالت، 
للشطرنج والكيرم والطاولة، إضافة إلى غرفة صغيرة 
في سطح النادي يوجد بها جهاز الراديو يتجمع فيها 
كان  حيث  العريض،  ابراهيم  أبرزهم  ومن  األعضاء، 
العريض يحضر مبكرا، وقبل مجيء األعضاء، ويجلس 
عاكفا  الطويلة  الساعات  ويبقى  الكراسي  أحد  على 
إلذاعة  األخبار  وترجمة  بإعداد  يقوم  أو  القراءة  على 

البحرين القديمة أيام الحرب العالمية الثانية.

طموحات كبيرة 

ورغم تواضع مقر النادي، إال أن أول إعالن وضع على 
المجموعة  فعالية  عن  إال  يعبر  لم  اإلعالنات  لوحة 
الصغيرة وطموحاتها، حيث جاء في اإلعالن .. “تعلن 
أنه على كل  المحترمين  األعضاء  النادي لكافة  إدارة 
سنة  أمد  بالنادي  لالنتساب  وافرا  عددا  يرغب  من 
إليه  النادي  يقدمها  تذكارية  جائزة  سيعطى  كاملة 
سيقررها  الجائزة  وهذه  بخدماته،  ينوه  كتاب  برفقة 
المجموعة  تأخذ  وبسرعة  بالطبع”،  اإلدارة  مجلس 
الثقافي  النشاط  خارطة  على  موقعها  الصغيرة 
النادي،  عضوية  وتزداد  البحرين،  في  واالجتماعي 
أوائل  وفي  بسهولة،  مكانته  العروبة«  »نادي  ويثبت 
ويقبل  األمية،  لمحو  فرعا  النادي  يفتتح   1940 عام 
مستمرا  المشروع  وظل  الرجال،  من  الكثير  عليه 
لسنوات عديدة مما أكسب النادي سمعة طيبة في 
بمشاركة  النادي  يكتفي  ولم  البحريني،  المجتمع 
والوطنية  الثقافية  المناسبات  جميع  في  األنشطة 
في  وفعاليته  األخرى،  األندية  بقية  مع  والدينية 
األدبية  والمناظرات  الندوات  عبر  الداخلية  األنشطة 
إلى  البحرين  دائرة  من  خرج  بل  الشعرية،  واألمسيات 
وفي  للنادي،  العروبي  األفق  ضمن  العربي  الوطن 
النادي  أنشطة  ازدياد  وبسبب  األربعينيات  أواخر 
التفكير  بدأ  واحتياجاتهم  األعضاء  وازدياد  وتنوعها 
أواخر  وفي  للنادي،  كبير  جديد  مقر  ايجاد  في  جديا 
عام 1952 اكتمل بناء النادي الحالي وجرى االستعداد 
“كوراي”  في  النادي  مكتبة  نقل  وتم  به  لالحتفال 
أقيم  أيام  وبعد  باليد،  تجر  خشبية  عربات  وهي 
المغفور   - الحضور  رأس  على  وكان  االفتتاح.  حفل 
البالد  آل خليفة حاكم  الشيخ سلمان بن حمد  له - 
بلجريف،  والمستشار  البريطاني،  والمعتمد  آنذاك، 
وتم  واألعضاء،  المدعوين  من  كبير  جمهور  بجانب 
والقصائد  الترحيبية  الكلمات  من  العديد   القاء 

الحماسية خالل الحفل.

المغفور له صاحب العظمة الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة لدى إفتتاحه نادي العروبة في عام 1954م 
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مجلس عبداهلل راشد العثمان

مجلس محمد سالم الزياني
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مجلس ناصر العريض



اربحوا سيارة فولفو رباعية الدفع خالل شهر رمضان المبارك!
شارك مجمع السيف فرحة قدوم الشهر الفضيل مع مجموعة من ا
نشطة التقليدية واالحتفاالت الرائعة. 
وسواء كان تناول الطعام أو ا
زياء أو الموسيقى هي ما تستهويك، فإن مجمع السيف يقدم لك حملة 

رمضانية تستمر طوال أيام الشهر الكريم.
تسوقوا بقيمة 20 ديناراً@ واحصلوا على فرصة للفوز بجوائز سخية!

الجائزة الكبرى: سيارة فولفو XC60  رباعية الدفع
الجائزة الثانية: تذاكر سفر@ لشخصين من طيران الخليج 
ي وجهة سفر

الجائزة الثالثة: طقم  من ساعتين مرصعتين با
لماس
الجائزة الرابعة ــ العاشرة: بطاقات هدية بقيمة 100 دينار بحريني لكل بطاقة

@ تطبق الشروط وا
حكام

28 يونيو - 28 يوليو 
تسوقوا واربحوا جوائز رائعة

برعـايــــة





 السبت  28  رمضان 1435 هجرية   •   26  يوليو 2014   •   السنة السادسة   العدد   12175

ذكريات من �أيـام زمان

تم انتخاب مجلس التعليم والصحة عام 1956م  •

أول محكمة شبه نظامية شكلت عام 1921م  •

تم افتتاح أول استوديو تصوير في البحرين عام 1928م  •

أنشئت أول محكمة نظامية في البحرين عام 1921م  •

ذكريات من �أيـام زمان

 �ملغفور له �شاحب �لعظمة �ل�شيخ  �شلمان بن حمد �آل خليفة مع �لعاهل �ل�شعودي �مللك �شعود بن عبد�لعزيز  رحمه �هلل يف �الحتفال �لذي �أقامته �شركة بابكو 

خالل زيارته للبحرين عام  1954م 

�حدى �الأ�شو�ق �لقدمية يف �ل�شتينيات
�ملغفور له �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ عي�شى بن �شلمان �آل خليفة يزور 

م�شت�شفى �لوالدة يف �ل�شتينيات    



13  السبت  28  رمضان 1435 هجرية   •   26  يوليو 2014   •   السنة السادسة   العدد   175

عني عذ�ري يف �ل�شتينيات

 �شورة تذكارية من حفل زو�ج بلجريف يف بريطانيا  عام  1926م 

�ل�شوق �ملركزي باملنامة عام 1960م

�شوق �الأثنني يف منطقة �جلابور وي�شاهد قلعة �لبحرين يف �الأربعينيات م�شجد �لفاحت يف �ل�شتينيات
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بالتعاون مع إدارة المكتبة الوطنية بمركز عيسى الثقافي

األرض  من  كبيرة  برقعة  المنامة  مقبرة  تستأثر 
العاصمة  شوارع  من  رئيسيين  شارعين  بين  تقع 
وفي منطقة سوف تأهل بالعمران في السنوات 
المقبرة نطاق  أربع سنوات تعدت  المقبلة. ومنذ 
شارع  نحو  شرقي  اتجاه  في  وامتدت  سورها 
تربة  بأن  أجبنا  السبب  عن  سألنا  ولما  بلجريف. 
لوجود  للدفن  صالحة  ليست  الحالية  المقبرة 
الماء تحتها. هنا تبدأ مشكلة رئيسية  طبقة من 
محصورة  صغيرة  الشارعين  بين  األرض  رقعة  ألن 

مقبرة المنامة

ثم  جدًا  قالئل  سنوات  غضون  في  تمتلئ  وسوف 
فكرت  التي  الجماعة  من  مطلوب  الجواب  ماذا؟ 
بطلب هذه األرض، واستعمالها للدفن. هذا من ناحية 
في  قبور  توجد  أن  الالئق  من  هل  أخرى  ناحية  ومن 
منطقة كالقضيبية التي تعرف اآلن بالمنامة الممتازة 

مشاكلنا

هذه  يسكنون  عندما  الناس  شعور  سيكون  ماذا 
جنازة  وآخر  حين  بين  يشاهدون  وهو  المنطقة 
أوالد  أن يشاهد  العدل واإلنصاف  وأكثر، وهل من 
الثانوية والقسم الداخلي هذا المشهد كل يوم 

لتذكرهم بتفاهة الحياة وعبرة الموت؟

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

الجمعة 14 جماد أول 1373 الموافق 30 يناير 1953م

)اذا كان الوخز يؤلم فان هناك أشياء أشد ايالما من الوخز(

ماذا عن االذاعة..!! يظهر لي أننا سنحتاج إلى اذاعة   n
أخرى السماع المسؤولين صوتنا..!!

هل سمعتم بقصة ابريق الزيت التي ليس لها   n
نهاية؟ اذن اقرأوا قصة البلدية ودائرة التليفون. 

البلدية تعبد الشوارع .. ودائرة التليفون تعمد إلى 
حفرها..!!

كثر الكالم مؤخرًا عن المدارس والمناهج   n
التعليمية في البحرين ..

تكلم في ذلك حتى الطلبة ..

رحم اهلل بلدًا أنصاف متعلميه مربون..!!

يأخذ بعض رواد دور السينما المفتوحة األغطية   n
الصوفية معهم )لوقاية( أنفسهم من البرد 

والمطر في هذا الفصل .. وقديمًا قيل:

“معطف وقاية خير من طن أمراض”

هذا الجيش العرمرم من العجزة والضعفاء   n
الذين يشوهون منظر العاصمة..لماذا ال تتحرك 

الحكومة من أجلهم؟.. أم ترى ستقنع بهذا 
الملجأ العاجز الكسيح الذي لم يؤي فقيرًا واحدًا 

منذ تأسس حتى اآلن؟

الجمعة 17 شعبان سنة 1372 الموافق 1 مايو 1953 م

ما أتعس الذي  أسعده الحظ وحصل على    n
بيت للسكنى قرب مديرية الصناعة .. في 

النهار..قرقعة مكائن المعمل وفي الليل ... 
موسيقى صامتة على )مكسرة الحجارة( من 

تأليف وتلحين هولوى اخوان

إياكم وانتقاد حوادث المرور ونظام السير.    n
زوروا مكتب قلم المرور بطاوالته المبعثرة 

ذات الخرق البالية ...واألصوات المزعجة. 
شاهدوا ذلك ثم قولوا »من هنا نبدأ«

كنت أعبر الطريق حين رأيت أحد الشرطة    n
يطارد صبيا قيل لي بأنه سرق فرخة سابلة 
 في الطريق... وعجبت ..!! أين هذا الشرطي 

 عن أولئك اللصوص الكبار وهم يسرقون 
في وضح النهار..!!

من ضمن شروط العمل في بابكو أنه اذا    n
غاب أحد موظفيها عن العمل يوما من أيام 

االسبوع فان الجمعة التي تقع في اسبوع 
ذلك اليوم ال تحسب له... جميل .. أي شيء 

أجمل من أن تمرض يوما لتكون كأنك مرضت 
يومان؟ قل لي بعد ذلك: أال يصيبك الصداع 

 والدوار وأنت تقرأ اعالنات هذه الشركة 
في جريدة...

رمضان سنة 1373 الموافق 14 مايو سنة 1954م

كلمة التحرير
صديقنا القاريء

طويلة  قرون  وراء  من  برأسه  يطل  كبيرًا  حدثًا  ان 
من التنافر والشقاق والتباغض .. ذلك هو الدعوة 

إلى االئتالف والوحدة..

الدعوات  عالم  في  بدعا  الدعوة  هذه  وليست 
الحاضرة  الظروف  تحتمها  ضرورة  ولكنها 

ويفرضها الوضع الراهن..

ونحن هنا يا قارئنا العزيز ندعوك إلى أن تشاركنا 
ودائرتك.. محيطك  ضمن  الدعوة  بهذه  التبشير 
وأن تسعى جاهدا إلى تحقيقها ومحاولة ابرازها..

ثمارها  تؤتى  ال  الفردية  المجهودات  أن  تظن  وال 
فان  الجماعية،  المجهودات  تؤتيه  كما  المرجوة 
الواقع.. يحتمله  ال  جسيم  خطأ  التفكير  هذا 

أفراد  صنعها  قصة  من  أكثر  لنا  يروي  والتاريخ 
بمجهوداتهم الفردية وكفاحهم الشخصي..

معنا  المضي  بضرورة  نقنعك  أن  نريد  ال  بهذا  أننا 
من  واثقون  ألننا  اال  لشيء  ال  الطريق،  هذا  في 
لكي  وإنك  وجوراحك..  عواطفك  بكل  معنا  أنك 

تعمل، ال تنتظر إال اإلاشارة إليك بذلك..

الجمعة 30 ربيع الثاني 1373 الموافق 17 يناير 1953
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