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السنة السادسة العدد

عيدكـــم مبـــارك  ...وع�ساكـــم من عـــواده
أثرى مكتبة الموسيقي العربية بفنه المتميز

وديع الصافي  ..صوت الجبل

عمالق الغناء الجبلي ومن عمالقة الطرب في لبنان
والعالم العربي  ..هكذا كان يعرف واشتهر المطرب
والملحن اللبناني وديع الصافي ،الذي كان له الدور
الرائد بترسيخ قواعد الغناء اللبناني والعربي وفنه ونشر
األغنية العربية في أكثر من بلد حتى أصبح مدرسة في
الغناء والتلحين ،ليس في لبنان فقط ،بل في العالم
العربي أيضًا  ..وقد ولد الفنان وديع الصافي في األول
من نوفمبر عام  1921في قرية نيحا الشوف وجاء إلى
بيروت عندما كان في سن العاشرة وهو األبن الثاني

في ترتيب العائلة التي تضم ثمانية أبناء  ..وكانت
انطالقته الفنية عام  1938حين فاز بالمرتبة األولى لحنا
وغناء وعزفا من بين أربعين متباريا في مباراة لإلذاعة
اللبنانية أيام االنتداب الفرنسي في أغنية “يا مرسل
النغم الحنون “ للشاعر األب نعمة اهلل حبيقة  ..ويحمل
الصافي واسمه الحقيقي وديع فرنسيس إضافة إلى
الجنسية اللبنانية ثالث جنسيات أخرى هي المصرية
والفرنسية والبرازيلية “ ..رمضانيات” تعزف مسيرة
النجاح واإلبداع والتميز في حياة الفنان وديع الصافي ..

ألم الفراق ال ينسيه إال أمل اللقاء

وداعا رمضان  ..عساكم من عواده

رمضان  ..أيام مضت ،وصفحات ُ
طويت ،وحسنات
ُقيدت ،وصحائف رُفعت ،وها قد حان وقت الرحيل،
لقد مر بنا الشهر الكريم كلمحة برق أو غمضة
عين كان مضمارًا يتنافس فيه المتنافسون،
وميدانًا يتسابق فيه المتسابقون ،فكم من
وحق
أكف ضارعة رفعت ،ودموع ساخنة ذرفتُ ،
لها ذلك في موسم المتاجرة مع اهلل وموسم
المجالس الرمضانية

الرحمة والمغفرة والعتق من النار ،لقد مر بنا الشهر
المبارك كطيف خيال ،مر بخيراته وبركاته ،مضى
من أعمارنا وهو شاهد لنا أو علينا بما أودعناه فيه،
وما أشبه الليلة بالبارحة ،فقد كنا في شوق للقائه،
نتحرى رؤية هالله ،ونتلقى التهاني بمقدمه ،وها
نحن في آخر ساعاته ،نتهيأ لوداعه ،وهذه سنة
اهلل في خلقه ،أيام تنقضي ،وأعوام تنتهي ،إلى
أن يرث اهلل األرض ومن عليها وهو خير الوارثينن ..
“رمضانيات” تودع معكم ليال الشهر الكريم

ذكريات من أيام زمان

بدموع الفراق وأمل اللقاء ...
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”رمضانيات” ترفع دعاء ختام الشهر الكريم

وداعا رمضان ” ..فأولئك هم الفائزون”
وداعًا رمضان ،نقولها وقلوبنا من ألم الفراق تتفطر ،ودموعنا في المآقي تتحجر ،فيا
عجبًا لحال الدنيا ،فما أسرع مرور األيام وتعاقبها ،وانقضاء السنين وتالحقها ،فقد كنا
في لهفة ننتظر قدومه ،نستبشر برؤية هالله ،وفي اشتياق لألنس به ،وها نحن في
أخر أيامه ،يغادرنا بعد تصرم أيامه ولياليه ،فقد مضى بنا سريعًا بخيراته وبركاته ،حتى
أننا في ذهول لمغادرته ومفارقته ،وأفول هالله وانقضائه ،إن المتأمل لحال الصالحين
عند وداعهم لرمضان ،يجدهم في خوف ودعاء ،خوف من رد العمل ،ودعاء بالقبول من
ذي الجود والكرم ،لذا كان سلف هذه األمة عند خروج رمضان يدعون اهلل ستة أشهر أن
يتقبل منهم رمضان ،خوفًا من رده ،رمضان هذا العزيز الذي يغادرنا ،كان فرصة ثمينة
الحت لمن أحسن استغالله ،ألحداث تغيير إيجابي في حياته ،ومع وداعنا له ،وتلمسنا
لحصول تغيير في بعض جوانب حياتنا ،كان لزامًا أن يكون هذا التغيير مستمرًا ال
منقطعًا؛ لتكون نتيجته هي الباقية حتى بعد رمضان ،وهذا هو الجانب األهم من
مراحل التغيير ،والذي يحتاج إلى بذل الجهد لالستمرار في ثباته ،وكان عبد اهلل بن
مسعود رضي اهلل عنه يقول عند رحيل الشهر “من هذا المقبول منا فنهنيه ،ومن هذا
المحروم منا فنعزيه ،أيها المقبول هنيئا لك ،أيها المردود جبر اهلل مصيبتك” ،وقد ذكر
العلماء عالمات لقبول العمل من أبرزها إتباع الحسنة بالحسنة ،والثبات على الطاعات
بعد رمضان ،فرب رمضان هو رب سائر شهور العام “ ..رمضانيات” تودع أيام وليال الشهر
الكريم بسطور الدعاء وحروف المواصلة على العمل والمواظبة على الطاعة ...
ختام رمضان
ومما يسن فعله عند ختام الشهر كثرة التكبير،

وتعالى ،وقيل لبشر الحافي رحمه اهلل  :إن قومًا

تعظيما هلل وشكرا له على إتمام الصيام والقيام،

يتعبدون ويجتهدون في رمضان  ..فقال “بئس

كما قال اهلل تعالى “ولتكملوا العدة ولتكبروا اهلل

القوم قوم ال يعرفون هلل حقًا إال في شهر رمضان،

على ما هداكم ولعلكم تشكرون” ،ومما يشرع

إن الصالح الذي يتعبد ويجتهد السنة كلها” ،ويحذر

أيضا ويجمل بالصائم في آخر شهره أن يكثر من

الفقهاء من الرجوع إلى المعصية وترك الطاعة بعد

االستغفار ،وهي سنة متبعة في عموم العبادات،

رمضان ،فيا من صبر وصابر في هذا الشهر وذاق

فاالستغفار يكون ألجل التقصير الذي حصل في

طعم اإليمان وحالوة قراءة القرآن إياك إياك أن

الصيام من تفويت بعض الطاعات ،والوقوع في

تفسد ذلك كله بالرجوع إلى المعصية واالنغماس

بعض المنهيات كالغيبة أو الكذب أو نحو ذلك،

في أوحالها ،وال تكن كالتي نقضت غزلها من بعد

وكتب عمر بن عبد العزيز إلى األمصار يأمرهم أن

قوة أنكاثا ،واحذر أن تهجر طاعة موالك وترك الجمع

يختموا شهرهم باالستغفار وصدقة الفطر ،ومما

والجماعات ،والعيش في رحاب الباقيات الصالحات،

جاء في كتابه ذلك للناس قولوا كما قال أبوكم

وال تكن من عباد رمضان فبئس القوم ال يعرفون اهلل

آدم “ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا

إال في رمضان.

لنكونن من الخاسرين”.

مواصلة الطاعة

ترك المعصية

كما يوصي علماء وفقهاء المسلمين ويشددون على

ويؤكد علماء وفقهاء المسلمين على أهمية ترك

مواصلة الطاعة بعد انقضاء أيام الشهر الكريم،

المعصية وهجر الذنب بعد انقضاء رمضان ،إذ أن
بعض َا من المسلمين إذا انقضى رمضان عادوا إلى

فللطاعة أثرها البيّن على النفوس ،وسلطانها القوي
على القلوب ،فهي تدفعها للخير دفعًا ،وتكفها

ما كانوا عليه من التهاون أو التقصير بالعبادات

عن الشر كفًا ،إذا أداها المرء كما أمر اهلل تعالى ،كم

وما هكذا يكون حال المؤمنين ،فليس للطاعات

من إنسان استقام بعد رمضان ،وكم تبدلت أحوال

موسم معين ،ثم إذا انقضى هذا الموسم عاد
ٌ

خلق من آثار الصيام ،فاستأنف عملك أيها الصائم

اإلنسان إلى المعاصي ،بل إن موسم الطاعات

فالطاعة ال انقضاء لها وال انتهاء إال بالموت ،والمؤمن

مستمر مع العبد إلى ان يلقى ربه سبحانه

مقصر في جنب اهلل تعالى
يرتقي بالطاعة ،ويرى أنه
ِّ

مهما تقرّ ب إليه ،وأي طاعة ُتوفي بحق الكريم
المنعم المتفضل أو ً
ال وآخرا ،فهو
سبحانه ،وهو ُ
ابتداء والمتفضل بالقبول انتهاء،
وفق للطاعة
الم ِ
ُ
ً
وتذكر فضل كل طاعة عند انقطاع عملك ،وانتهاء
أجلك ،واعلم أن طول عمر المؤمن ال يزيده إال خيرا،
وكن على يقين أن كل طاعة ترقيك وترفعك
درجات عند موالك ،فكم من طاعة بعد رمضان
كانت سببا في نزول العبد منازل األبرار المتقين،
وكم نعرف من أشخاص كانت هدايتهم بعد
رمضان ،فهي عطاء من اهلل ،وعطائه ال يُحد ،بل
اسموا بهمتك بعد رمضان لالنتقال من مرحلة
العمل القاصر على النفس ،إلى أن تكون منار هدى
للناس ،وسببا في داللة غيرك إلى طريق الرشاد.
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صوته رمز الشموخ في الغناء والتلحين

وديع الصافي  ..عمالق الغناء الجبلي
وديع الصافي فنان لبناني يعتبر من
عمالقة الطرب والغناء في لبنان والعالم
العربي ،أضاف للتراث العربي مجموعة
فريدة من األغاني الرائعة التي يحبها
األجيال بفنه الفريد حتى أصبح رمزا للغناء
والتلحين بصوته المعروف بالشموخ والقوة
مثل الجبال ،ولد الصافي في قرية نيحا
الشوف وهو األبن الثاني في ترتيب العائلة
المكونة من ثماني أوالد كان والده بشارة
يوسف جبرائيل فرنسيس ،رقيب في الدرك
اللبناني ،وعاش الصافي طفولة متواضعة،
وفي عام  1930سافرت عائلته إلى بيروت
حيث التحق الصافي بمدرسة دير المخلص
الكاثوليكية ،وبعدها بثالث سنوات اضطر
ّ
للتوقف عن الدراسة بسبب حبه الشديد
للموسيقي ولكي يساعد والده من جهة
أخرى في إعالة العائلة ،وكانت انطالقة وديع
الصافي الفنية سنة  1938حين فاز بالمرتبة
األولى في مسابقة نظمتها اإلذاعة اللبنانية
وبداية نجاحه الفني بأغنية “طل الصباح
وتكتك العصفور” سنة “ .. 1940رمضانيات”
تعزف لحن النجاح والتميز في حياة عمالق
الموسيقى العربية وديع الصافي ...

موهبة مبكرة
وشاءت الصدف أن يردد العبارة نفسها الفنان
الراحل محمد عبد الوهاب عندما سمعه يغني
اوائل الخمسينات “ولو” المأخوذة من أحد أفالمه
السينمائية ،وكان وديع يومها في ريعان الشباب،
فشكلت هذه األغنية عالمة فارقة في مشواره
الفني وتربع من خاللها على عرش الغناء العربي،
ولقب بصاحب الحنجرة الذهبية وقيل عنه في
مصر مبتكر “المدرسة الصافية”  -نسبة إلى

طفولة متواضعة
ولد وديع فرنسيس المعروف بوديع الصافي في
نوفمبر  ،1921وكان والده بشارة يوسف جبرائيل
فرنسيس ،رقيب في الدرك اللبناني ،وعاش وديع
الصافي طفولة متواضعة يغلب عليها طابع
الفقر والحرمان ،وفي عام  1930نزحت عائلته إلى
بيروت ودخل وديع الصافي مدرسة دير المخلص
الكاثوليكية ،فكان الماروني الوحيد في جوقتها
والمنشد األوّ ل فيها ،وبعدها بثالث سنوات ،اضطر
ّ
للتوقف عن الدراسة ،ألن جو الموسيقى هو الذي
كان يطغى على حياته من جهة ،ولكي يساعد
والده من جهة أخرى في إعالة العائلة ،ولم يكن
وديع الصافي قد اكمل بعد السنتين من عمره
عندما اذهل خاله نمر العجيل بقوة صوته ونقاوته،
وكان يطيب له أن يمسك بيده ويجول واياه في
احياء بلدة نيحا ،وعند سماع صياح الديك كان الطفل
يتوقف لبرهة ويصيح بدوره مقلدًا الديك ببراعة
فيربت الخال على كتفه اعجابًا وهو يتمتم “مش
معقول ولد بها العمر بيملك هالصوت”.

وديع الصافي ،-وفي االغنية الشرقية إنهالت
العروض على وديع إلحياء الحفالت وتمثيل األفالم
وانقلبت حياته رأسًا على عقب فصار ملك الغناء

الصافي وفي فترة قصيرة ابراز موهبته على افضل
وجه ،وكانت أول أغنية فردية له بعنوان “يا مرسال
النغم” ،وهو ال ينسى اليوم الذي اضطر فيه أن يحل
مكان احد الشيوخ ليؤذن لصالة العصر ،وانهالت
بعدها االتصاالت والرسائل على االذاعة تسأل من هو
هذا الشيخ صاحب هذا الصوت الشجي؟

طريق الشهرة
ولم تتسع بيروت للمطرب الصغير الباحث عن
األفضل ،فسافر أكثر من مرة بحثًا عن لقمة العيش،
وكانت بدايته مع احد متعهدي الحفالت من آل
كريدي ،وذلك أثناء الحرب العالمية الثانية عندما
اختاره ليقوم بجولة فنية في دول اميركا الالتينية

من دون منازع.

المزدهرة حينها بالصناعة والزراعة ،واستقر في

ثمان ليرات

البرازيل ،ثم عاد إلى لبنان ليكتشف أن األغنية اللبنانية

وكان أول أجر قيّم تقاضاه في بداية مشواره الفني
كان ثماني ليرات ذهبية من نظيرة جنبالط والدة
الزعيم الدرزي الراحل كمال جنبالط ،وذلك لقاء
غنائه لها وهي طريحة الفراش ،وكان يومها ال
يتجاوز الحادية عشرة ،وفي عام  1938انتقلت عائلة
فرنسيس إلى بيروت وهناك لعبت الصدفة دورها،
عندما دخل عليه شقيقه توفيق يحمل قصاصة
ورق عن اعالن لمسابقة غنائية تنظمها إذاعة لبنان

ما زالت في بداياتها لولوج العالم العربي ،وعندما
عرف بالنجاح الكبير الذي حققته أغنية الراحل فريد
األطرش في تلك األثناء “يا عوازل فلفلو” قرر ان يغامر
بأغنية جديدة من نوعها بعنوان “عاللوما” ،وذاع
صيت وديع الصافي بسبب هذه األغنية التي صارت
تردد على كل شفة ولسان ،وأصبحت بمثابة التحية
التي يلقيها اللبنانيون على بعضهم بعضا.

السفر إلى مصر

الرسمية والمعروفة حينذاك بإذاعة الشرق األدنى،

وقد أراد وديع الصافي ان يثبت خطواته الفنية اكثر

وشارك وديع في المسابقة ونال الجائزة األولى في

فأكثر ،فحاول ذلك جاهدًا اوائل الستينات عندما

الغناء من بين اربعين متباريا ولشدة اعجاب لجنة

عرض عليه نقوال بدران والد المطربة الكسندرا بدران

التحكيم بصوته وبمقدمهم رئيسها اميل خباط

المعروفة باسم “نور الهدى” العيش في مصر،

طلبت منه االنتساب رسميًا إلى االذاعة وأطلقت عليه

وهناك تعرف الصافي إلى ملحنين وممثلين مصريين

اسم وديع الصافي بدل وديع فرنسيس ،واستطاع

ومكث حوالي العام ليعود إلى لبنان ويتبناه هذه
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عربي يغني الكلمة البسيطة وباللهجة اللبنانية

ألنه كان األدرى بصوته وألنه كان يدخل المواويل في

طعمها بموال “عتابا” الذي أظهر قدراته
بعدما
ّ

أغانيه حتى أصبح مدرسة يحتذى بها ،وغنى الصافي

الفنية ،وقال عنه محمد عبد الوهاب عندما سمعه

طيلة مشوار حياته أكثر من خمسة آالف أغنية

يغني أوائل الخمسينات “ولو” المأخوذة من أحد

وقصيدة لحن معظمها ومنها أغنية “طل الصباح

افالمه السينمائية وكان وديع يومها في ريعان

وزقزق العصفور” التي كانت أولى أغانيه عندما هاجر

الشباب “من غير المعقول أن يملك أحد هكذا
ّ
فشكلت هذه األغنية عالمة فارقة في
صوت”،

لمدة ثالث سنوات إلى البرازيل ،ومن أشهر أغانيه
أيضا “ :لبنان يا قطعة سما” ،و“صرخة بطل” ،و”الليل يا

مشواره الفني وتربع من خاللها على عرش الغناء
العربي ،ف ُلقب بصاحب الحنجرة الذهبية ،وقيل عنه

و“لوين يا مروان” ،و“عصفورة النهرين” ،و“اهلل يرضى

في مصر أ ّنه مبتكر “المدرسة الصافية” .

عليك يا ابني” ،و“اهلل معك يا بيت صامد بالجنوب”،

أفالمه السينمائية

و“موال يا مهاجرين ارجعوا” ،كما غنى “طلوا احبابنا”

شارك الصافي في أكثر من فيلم سينمائي من
بينها “الخمسة جنيه” من اخراج حسن حلمي

ليلى يعاتبني” ،و”شاب الهوى وشبنا” ،و”مريت ع الدار”،

من ألحان األخوين رحباني.

تكريم الصافي

وفيلم “موال” و“نار الشوق” مع صباح في عام

وتم تكريم الفنان المبدع وديع الصافي في أكثر

 ،1973ومع بداية الحرب اللبنانية غادر وديع لبنان إلى

من بلد ومؤسسة وجمعية وحمل أكثر من وسام

المرة محمد سلمان زوج المطربة نجاح سالم وشارك

مصر سنة  1976ومن ثم إلى بريطانيا ليستقر سنة
ً
اعتراضا على الحرب
 1978في باريس ،وكان سفره

استحقاق منها خمسة أوسمة لبنانية نالها أيام كميل
شيمعون ،فؤاد شهاب وسليمان فرنجية والياس

المطرب األجيال بصوته ،وأطرب الكبار والصغار

مدافعا بصوته عن لبنان الفن
الدائرة في لبنان،
ً

الهراوي ،أما الرئيس اللبناني اميل لحود فقد منحه

فغنى مئات األغاني منها ما أفرح القلوب مثل
“لرميلك حالي من العالي” و“لبنان يا قطعة سما”

تجدد إيمان المغتربين
والثقافة والحضارة ،فكان
ّ

وسام األرز برتبة فارس ،ومنحته جامعة الروح القدس

بوطنهم لبنان من خالل صوت الصافي وأغانيه

في الكسليك دكتوراه فخرية في الموسيقى في

و”جايين” ،ومنها ما حرك الحنين لدى المهاجرين

الحاملة لبنان وطبيعته وهمومه ،ومنذ الثمانينات،

 30حزيران  ،1991كما منحه سلطان عمان وسام رفيع

كأغنية “عا اهلل تعود عا اهلل” ،ولم يغب يومًا عن

بدأ الصافي بتأليف األلحان الروحية ،نتيجة معاناته

المستوى يدعى وسام التكريم من الدرجة األولى

برامج المسابقات التلفزيونية الغنائية فوقف يشجع
أغانيه وبينها “عندك بحرية يا ريّس” والمعروفة انها

من الحرب وويالتها على الوطن وأبنائه واقتناعً ا منه
بأن ّ
كل اعمال اإلنسان ال يتوّ جها سوى عالقته بال ّله،

وذلك في عام 2007م وقد أحيا العديد من الحفالت
في ش ّتى البلدان العربية واألجنبية.

ويحمل الصافي ثالث جنسيات المصرية والفرنسية

ثمرة تعاون بينه وبين الراحل محمد عبد الوهاب،

والبرازيلية إلى جانب جنسيته اللبنانية اال أنه يفتخر

رحيل الصوت الذهبي

وكان أول لقاء له مع محمد عبد الوهاب سنة 1944

بلبنانيته ويردد أن األيام علمته بأن “ما أعز من الولد

حين سافر إلى مصر ،وسنة  ،1947سافر مع فرقة

إال البلد.

معها في أكثر من فيلم سينمائي ،وقد جذب

المواهب الجديدة التي رافقته وهو يغني أشهر

فنية إلى البرازيل حيث أمضى  3سنوات في الخارج.

وبرحيله ،خسرت األوساط الموسيقية العربية عمالق
الغناء الجبلي ،المطرب والملحن وديع الصافي عن
عمر يناهز  92عامًا قضى أكثر من نصفها في الغناء،

أغانيه الخالدة

فتوفي في أحد مستشفيات لبنان بعد صراع طويل

بعد عودته من البرازيل ،أطلق أغنية “عال ّلوما” ،فذاع

وغنى الصافي للعديد من الشعراء خاصة أسعد

مع المرض ،وكان الصافي قد تعرض لوعكة صحية

السبعلي وللعديد من الملحنين أشهرهم :األخوان

خالل وجوده في منزل ابنه ،حيث شعر بهبوط حاد

صيته بسبب هذه األغنية التي صارت تردَّ د على كل

رحباني ،وزكي ناصيف ،وفيلمون وهبي ،وعفيف

في الدورة الدموية ،نقل على إثره للمستشفى ،ولم

شفة ولسان ،وأصبحت بمثابة التحية التي يلقيها

رضوان ،ومحمد عبد الوهاب ،وفريد االطرش ،ورياض

تفلح جهود األطباء في إنقاذه ،بسبب عدم تحمل

اللبنانيون على بعضهم بعضا ،وكان أول مطرب

البندك ،ولكنه كان يفضل أن يلحن أغانيه بنفسه

قلبه لإلجراءات العالجية.

المدرسة الصافية

هناك املزيد
لتقوم بتجربته
خالل شهر رمضان.
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*تطبق ال�شروط والأحكام

ا�ستمتعوا بعرو�ض رم�سان املميزة والتي ت�سمل التمويل وال�سيانة و االك�س�سوارات.
•
•
•
•

ن�سبة فائدة مميزة %2.25
حزمة ال�سيانة ب�سعر منخف�ض ابتدا ًء من  205دب
�سمان مُممدد الى � 5سنوات من غري حتديد الكيلومرتات بـ  151د.ب
نظام احلماية جاردك�ض فقط  100دب

اأوقات دوام معر�ض انفينيتي يف رم�سان:
ً
ال�سبت  -اخلمي�ض � 9:00سباح ًا  1:00 -ظهرا 7:30 ,م�سا ًء  11:30 -م�سا ًء
اجلمعة (م�سا ًء فقط)  7:30م�سا ًء  11:30 -م�سا ًء

سترة ،هاتف17 732732 :
www.infiniti-bahrain.com

اأوقات ال�سيانة يف رم�سان:
ً
ً
ال�سبت  -االأربعاء � 7:30سباحا  4:00 -ع�سرا 8:00 ,م�سا ًء  10:00 -م�سا ًء
اخلمي�ض � 7:30سباح ًا  1:00 -ظهر ًا

Infiniti.Bahrain
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مجلس عثمان محمد شريف
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ذكريات من �أيـام زمان
• انتشر مرض الكوليرا في البحرين في عام 1821م
• احتل البرتغاليون البحرين عام  1521م حتى عام
1602م
• صدرت الئحة السير والمرور للبحرين عام 1955م
• وضعت أول خطوط للمشاة عام 1947م
• تأسست نادي البحرين للسيدات في عام 1953م

املغفور له �صاحب العظمة ال�شيخ �سلمان بن حمد �آل خليفة ي�ستقبل
نوري ال�سعيد ،رئي�س وزراء العراق

املدر�سة ال�شرقية االبتدائية يف الأربعينيات

�أحد الأ�سواق باملنامة يف الأربعينيات

طائرة من نوع (هانيبال) تابعة للخطوط اجلوية الإمرباطورية الربيطانية يف
الثالثينيات
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املغفور له �صاحب ال�سمو ال�شيخ عي�سى بن �سلمان �آل خليفة و�صاحب ال�سمو
املنطقة الدبلوما�سية يف ال�سبعينيات

امللكي الأمري خليفة بن �سلمان �آل خليفة لدى احدى لقاءاتهما خالل
تواجدهما يف �أوروبا

م�صائد ال�سمك على �شاطىء حالة ال�سلطة ويرى يف اخللف مدينة احلد

الكني�سة الإجنيلية املحاذية مل�ست�شفى الإر�سالية الأمريكية يف الثالثينيات

بيوت بحي العو�ضية باملنامة يف الثالثينيات

مباراة يف كرة القدم على ملعب اجلفري عام 1947م
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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 ..

الجمعة  30ربيع األول  1374الموافق  26نوفمبر 1954م

في يوم الجمعة  12نوفمبر جرت مبارة من مباريات
الدوري العام بين فريق الفردوسي وفريق المحرق،
على ساحة فريق المحرق .وقد أسفرت عن هدف
واحد لكل الفريقين المتبارين .وكان المؤمل قبل
بدأ المباراة لدى أنصار المحرق وللفردوسي أن يخرج
من المباراة مغلوبًا بخمسة أهداف على األقل
لألسباب اآلتية:
أوال -ألن فريق المحرق قد أحضر نخبة العبيه وزج
بهم في المباراة.
وثانيا -ألن فريق الفردوسي قد تخلف من
العبيه اثنان يعدون من أبرع العبي الفريق منهم
(عبدالكريم) و(عبدالرزاق) ولكن النتيجة كانت كما
ذكرنا .ويعللون اخفاق المحرق في كسب المباراة
بأن معظم العبيه كان ينقصهم النوم الكافي
ليلة الجمعة وهي الليلة التي سبقت يوم المباراة
اذ امتدت بهم السهرة إلى الساعة الثالثة والنصف
افرنجية ليال وبدال من أن يأخذوا قسطًا أكبر من
الراحة ويبقوا في فراشهم استيقظوا في الصباح
ولبسوا ثيابهم وأخذوا يتجولون في العاصمة إلى
ساعة متأخرة من الظهر.

وفي المحرق -في نفس اليوم -جرت مباراة بين
فريقي األهلي والهالل على ساحة فريق الهالل.
وقد أسفرت عن  4أهداف فاز بها فريق الهالل
مقابل  3لألهلي .وكان يمكن أن تكون النتيجة أسوأ
بالنسبة لفريق األهلي لو أن حافظ مرمى الهالل
كان أكثر مرانًا ودراية في التقاط الكرة.

وفي نفس اليوم (الجمعة) جرت مباراة في الدوري
أيضًا بين فرق الهالل والقوة الجوية البريطانية.
وأسفرت عن هدف واحد للقوة الجوية مقابل
الشيء .وقد دهش الذين شاهدوا المباراة من
النتيجة اذ كان المتوقع أن يخرج الهالل منتصرًا
ولكن الحظ لعب دوره ضد الهالل..
وفي يوم الجمعة  19نوفمبر جرت مباراة بين فريق
بابكو وفريق المحرق على ساحة فريق بابكو
وأسفرت عن ثالثة أهداف أحرزها فريق بابكو مقابل
الشيء .وقد كان اللعب في شوطه األول ينبئ بفوز
المحرق .ولكن تدخلت الصدف أخيرًا وبرز الحظ في
جانب فريق بابكو فسجل هدفين في الشوط األول
كان لبرود حافظ مرمى المحرق (سفنديار) النصيب
األكبر من اللوم في تسجيل احداهما.
بالتعاون مع إدارة المكتبة الوطنية بمركز عيسى الثقافي

وقد برز من العبي الهالل كل من المنصوري ورجب
وميطويع وشمسان ومحمد .رغم أن في الالعب
شمسان بعض البرود وبعض األخطاء كتمريره
للكرة في منطقة الدفاع وتعطيله لها في رجله.
وابتدأ الشوط الثاني من اللعب فتمكن فريق بابكو من
تسجيل هدفه الثالث رغم الجهود التي بذلها أفراد
فريق المحرق .وانتهت المباراة على النحو الذي ذكرنا.
وال نستطيع أن ننتقص من الجهد الذي بذله جميع
أفراد فريق المحرق .ونستطيع أن نقول أنهم قد أدوا
واجبهم نحو فريقهم عدا (محمد المال) الذي لم يبرز
في المباراة كما هو معهود عنه.

وفي نفس اليوم جرت مباراة في المحرق بين
فريقي الفردوسي والكلستان وأسفرت عن
هدفين للفردوسي مقابال الشيء .ومن المؤسف
أنه حدث بعض النزاع بين الفريقين أثناء اللعب.
وقد تمكن بعض المصلحين من فض النزاع
واعادة الصفاء بين الفريقين.
“رياضي متقاعد”
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