
“َذِلَك َخْيرٌ َوأَْحَسُن تَْأِويال“
الدينار “مثقال شرعي“ .. 
“َوأَْوُفوا اْلَكْيَل ِإَذا ِكْلُتْم“

حدثنا القرآن الكريم عن قوم شعيب أنهم كانوا يخسرون المكيال 
والميزان فأرسل اهلل سبحانه نبيه شعيبا ليعيد تلك األمة إلى جاّدة 

أَْوُفوا  َقْوِم  َوَيا  تعالى:  قال  األرض،  في  اإلفساد  عن  وينهاهم  العدل، 
َتْعَثْوا  َواَل  أَْشَياَءُهْم  اَس  النَّ َتْبَخُسوا  َواَل  ِباْلِقْسِط  َواْلِميَزاَن  اْلِمْكَياَل 

باآلية  المراد  أن  المفسرين  من  الكثير  وقال  ُمْفِسِدين،  اأَلْرِض  ِفي 
الكريمة عدم إنقاص حجم المكيال عن المعهود والمتعارف، 

وليس  مضبوطة،  وافية  تكون  أن  يجب  “األوزان”  فالصنجات 
تعالى  قوله  مضمون  فذلك  يوزن،  أو  يكال  ما  إيفاء  المراد 
اْلُمْسَتِقيِم  ِباْلِقْسَطاِس  َوِزُنوا  ِكْلُتْم  ِإَذا  اْلَكْيَل  “َوأَْوُفوا 
األمر  غير  الكيل  بإيفاء  فاألمر  َتْأِويال”،  َوأَْحَسُن  َخْيٌر  َذِلَك 
العدل  تحقق  ضرورة  بوضوح  تقرر  فاآليات  المكيال،  بإيفاء 

وعرف  الوزن،  وآلة  الموزون  وفي  الكيل،  وآلة  المكيل  في 
والموازين  المكاييل  من  عددًا  اإلسالم  صدر  في  المسلمون 

منها ما يختص بهم ومنها ما أخذوه من األمم المجاورة، ومن 
أشهر األوزان المتعارفة بينهم الدرهم والدينار ..“رمضانيات” تلقي 

الضوء على الدينار مثقال شرعي وتروي تاريخ العمل به واألوامر اإللهية 
في إيفاء المكيال والميزان...  
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يروى تفاصيل رحلة القطب الجنوبي “2-1“
العسومي .. الحوره وأشبال الكشافة 

أكد عبد الوهاب العسومي -ابن فريج الحوره- أن وجود المجالس الرمضانية شيء طيب وهو يعطي دفعة 
متجددة للعالقات المتنوعة لإلنسان والقدرة على التحدث والتواصل مع المجتمع، إال أنه لألسف فإن مشاغل 
الحياة أشغلت الناس عن حضور تلك المجالس واالنتظام في اللقاء ببعضهم البعض. وقال “عشت في بيت كبير 
في فريج الحوره وأعمامي ثالث هم: عبد اهلل، ويوسف، وعبد الرحمن، وكنا نعيش جميعا في بيت واحد“. وأضاف 
“كنا نذهب للبحر للصيد وكنا نرقد في المقصب 20 و 30 شخص حيث لم يكن هناك مجلس، واذا ذهب الماء 
كنا نلعب بالكرة”، الفتا إلى أنه “في الصيف كانت تخرج العائالت للعيون المشهورة مثل أبو زيدان وعين الرحى 
والنبيه صالح، وكان فيها عدد كبير من المطربين وكنا نذهب ونسبح ونبيت هناك في بعض األحيان”. وكشف 
أنه كان الدخول إلى المدرسة يكون في سن 12 ولم يكن هناك مدرسة ثانوية، ولعل ذلك السبب الذي جمعني 
 مع النسور وجماعة الفاضل، وكان لدينا من األصدقاء في الحورة أذكر منهم: حسن الرميحي، ويوسف ياسين، 

وعبداهلل الذوادي، ومن خاللهم أسسنا نادي الوحدة”.

المجالس الرمضانية

ذكريات من أيام زمان
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“َوِزنُوا ِباْلِقْسَطاِس اْلُمْسَتِقيِم“
الدينار مثقال شرعي .. “َواَل 
َتْبَخُسوا النَّاَس أَْشَياَءُهْم“

المكاييل  من  عددًا  اإلسالم  صدر  في  المسلمون  عرف 
والموازين منها ما يختص بهم ومنها ما أخذوه من األمم 
الدرهم  بينهم  المتعارفة  األوزان  أشهر  ومن  المجاورة، 
والدينار، فقد كانا معروفين في العصر النبوي يتعامل بهما 

الناس، بدليل ذكرهما في القرآن الكريم، وال يعقل أن يخاطب 
الشارع األمة بما ال تعقله وال تدرك معناه أو تعرفه، فمن ذلك 

قوله تعالى متحدثًا عن أهل الكتاب: “َوِمْنُهْم َمْن ِإْن َتْأَمْنُه ِبِديَناٍر 
ِه ِإَلْيَك ِإال َما ُدْمَت َعَلْيِه َقاِئمًا”، وقوله تعالى في سورة يوسف:  اَل ُيَؤدِّ

النبوية  َمْعُدوَدٍة”.. كما ذكرت األحاديث  َدَراِهَم  َبْخٍس  ِبَثَمٍن  “َوَشَرْوُه 
الدرهم والدينار في أحاديث متعددة ومن أشهرها الحديث النبوي: 
ودينارها،  ها  ُمدَّ الشام  ومنعت  ودرهمها،  قفيزها  العراق  “منعت 
ومنعت مصر إردّبها ودينارها، وعدتم من حيث بدأتم”، وقد فهم 
المستشرق - ولها وزن - من الحديث عكس معناه تمامًا عندما ظن 
أن الحديث يعني استحالة توحيد العملة اإلسالمية، وعودة أقطار 

اإلسالم إلى انفصالها القديم، بينما الراجح في معنى الحديث واهلل 
أعلم أن النبي صلى اهلل عليه وسلم أخبر بما لم يكن وهو في علم 

ما  بإسالمها  فتمنع  اإلسالم  في  ستدخل  البالد  هذه  بأن  كائن  اهلل 
يوظف عليها من الخراج والجزية...

الدينار الشرعي

ولم يتغير عما كان عليه في عهد رسول اهلل صلى اهلل عليه 
وآله، بل بقيت إلى ما يقرب من عصرنا، وقال المفسرون ما 
لفظه: إن الدنانير لم تغير عما كانت عليه في عهد رسول 
اهلل صلى اهلل عليه وآله، وذلك ألن األصل عدم التغير، ما لم 
ولم  البلوى  لعموم  إلينا،  لنقل  كان  لو  وأيضا  خالفه،  يثبت 
ينقل، مع أنه اتفق علماء الخاصة والعامة على عدمه، وقال 
الرافعي في شرح الوجيز: “المثاقيل لم تختلف في جاهلية 

وال إسالم، وكذا غيره من علمائهم”.

المثقال والدينار 

أوزان  من  فهو  الدينار  أما  الكيل،  أوزان  من  والمثقال 
النقد، وهذا األمر أحد أسباب االشتباه بين الوزنين، وهما 
الفقهاء،  عند  الراجح  وهو  واحدة  كمية  الحقيقة  في 
وقال  المثقال،  هو  الحنفية  من  الزيلعي  عند  فالدينار 
ابن الهمام في فتح القدير: والظاهر أن المثقال: اسم 
للمقدار المقّدر به، والدينار اسم للمقدر به بقيد ذهبي، 
وكذلك األمر عند ابن الرفعة من الشافعية الذي يعتبر 
األمر  فكذلك  واحدًا  النقد  وزن  ودرهم  الكيل  درهم 
في المثقال والدينار، ويرجح العلماء والخبراء أن المثقال 
عدد  يميل  ولكن  الفقهاء،  باتفاق  واحد  شيء  والدينار 
من الخبراء إلى وجود اختالف بين الدينار والمثقال، ولعل 
اآلثار الواردة في نصاب الذهب كانت تعبر بالمثقال حينًا 
عن  شعيب،  بن  عمرو  حديث  ففي  آخر،  حينًا  وبالدينار 
أبيه، عن جده عن النبي صلى اهلل عليه وسلم قال: ليس 
في أقل من عشرين مثقاال من الذهب، وال في أقل من 
وعائشة  عمر  ابن  حديث  وفي  صدقة،  درهم  مائتي 
كان  وسلم  عليه  اهلل  صلى  النبي  أن  عنهم  اهلل  رضي 

يأخذ من كل عشرين دينارًا نصف دينار.

الدينار الذهبي 

أما الدينار الذهبي فهو عملة معدنية مصكوكة 
المسلمون  وكان  اإلسالم،  فجر  في  الذهب  من 
البيزنطيون، وأول دينار  الروم  يتداولون دنانير يصّكها 
إسالمي ُصّك بأمر من عبد الملك بن مروان في عصر 
خليفة  كل  قبل  من  ُيصك  واستمر  االموية،  الدولة 
 ،1918 عام  العثمانية  الخالفة  إنتهاء  مع  انتهى  حتى 
 ،22 عيار  ذهب  من  غرام   4,25 بوزن  تصك  وكانت 
لألونصة  بالنسبة  اإلسالمي  الدينار  قيمة  وتحسب 

الذهبية عيار 24.

الدينار اإلسالمي 

الدينار  ويعادل  حسابية،  وحدة  اإلسالمي  والدينار 
السحب  حقوق  وحدات  من  وحدة  اإلسالمي 
المركزية  البنوك  بالدينار اإلسالمي  الخاصة، وتتعامل 
في  الدين  رجال  من  والكثير  المالية،  والمؤسسات 
الذهبي  الدينار  بعودة  ينادون  اإلسالمي  العالم 
الوحيد  النقدي  الّنظام  ويعتبرونه  الفضي  والدرهم 
المالي،  واالستبداد  الّظلم  من  اإلنسان  يحمي  الذي 
القائم  العالمي  النقدي  النظام  ينتقدون  حين  في 
أن  ابرزها  من  عديدة  ألسباب  الورقية  العملة  على 
أي فقدان  المالي،  للتضّخم  الورقية معّرضة  العملة 
النقود لقدرتها الشرائّية، وهذا ُيفقد قيمة المّدخرات 
يملكون  من  إلى  النقد  يملكون  ممن  الثروة  ويحّول 
أكثر  والفقراء  ملموسة  وأمالكا  وعقارات  أراض 
الورقية  العملة  أن  كما  النظام،  هذا  من  المتضررين 
طريق  عن  عدم  من  الثروة  خلق  من  البعض  تمّكن 
طباعة األوراق المالّية وهذا يتعارض مع اإلسالم الذي 

جعل األرزاق بيد اهلل ومنع االحتكار.

الدينار القديم 

الدوالر  علينا  يطل  أن  وقبل 
العالم  على  ويهيمن 
في  تراث  للمسلمين  كان 
حتى  النقود  استخدام 
فقد  العثمانية،  الخالفة 
الرسول  حياة  أثناء  استخدمت 
اهلل  صلى  عبداهلل  بن  محمد 
الذهبية  القطع  وسلم  عليه 
الفضية  والدراهم  البيزنطية، 
عهد  وفي  الساسانية، 
بن  عمر  الراشد  الخليفة 
الخطاب وضعت الدولة 
بصماتها  اإلسالمية 
رغم  العمالت  على 
أسماء  على  اإلبقاء 
والتاريخ  السك  جهة 
المنقوش  الروماني 
المعدنية،  القطع  على 
الدراهم  بضرب  وذلك 
الطريقة  على  الفضية 
النقدين  معيار  وُوِضَع  الكروية، 
لكل  فضي  درهم   1.43 أساس  على 
عبارات  إضافة  جانب  إلى  ذهبي،  دينار 
إال  إله  “الحمد هلل، محمد رسول اهلل، ال  إسالمية، مثل: 
اهلل”، وحين بويع الخليفة الراشد عثمان بن عفان نقش 
اهلل“،  بسم  أكبر،  “اهلل  عبارة  الساسانية  الدراهم  على 
اإلسالمية  الفترة  في  البيزنطيين  نقود  ُتدولت  وقد 
خالل  الخالفة  مروان  بن  عبدالملك  تولى  حتى  األولى 
إسالمية  مسكوكات  بضرب  فأمر  األموي  العهد 
بأمر  الثقفي  يوسف  بن  الحجاج  قام  حيث  خالصة؛ 
إسالمي  درهم  أول  بضرب  66هـ  سنة  في  الخليفة 
“ال  التوحيد  كلمة  عليه  منقوش  الخالصة  الفضة  من 
إال اهلل وحده ال شريك له”، وفي سنة 73هـ/692م،  إله 
تعريب  عملية  في  مروان  بن  عبدالملك  شرع 
فتحها  التي  البالد  في  والنظم  للمؤسسات  منظمة 
الدينار  ضرب  عملية  77هـ  عام  في  وأنجز  المسلمون، 
بالكامل  إسالمية  مسكوكة  أول  ذلك  ويعد  الذهبي، 
من الذهب الخالص ال تحمل صورًا أو أسماًء لحكام غير 
الدينار  المنقوشة على  القرآنية  اآليات  مسلمين، وتعبر 
الذهبي عن أسس العقيدة اإلسالمية. فقد كتب في 
اهلل  إال  إله  “ال  التوحيد  كلمة  المسكوكة  وجه  وسط 
وحده ال شريك له”، وفي المحيط أضيف اسم الرسول 
عليه الصالة والسالم إلى جزء من آية التوبة على هيئة 
الحق  ودين  بالهدى  رسوله  أرسل  الذي  “هو  شعار: 
ليظهره على الدين كله”، كما جاءت عبارة الوسط على 
الصمد  اهلل  أحد  “اهلل  اإلخالص  سورة  من  جزءا  الظهر 
الدينار  شكل  على  الحفاظ  وتم  يولد”،  ولم  يلد  لم 
الخالفة  زمن  إلى  اإلسالمية  العهود  طوال  الذهبي 
الدينار  التي كان لها قطعها من  اإلسالمية العثمانية 

الذهبي والدراهم الفضية اإلسالمية.
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الحوره  فريج  في  أن  الحوره-  فريج  -ابن  العسومي  الوهاب  عبد  أكد 
كانت هناك ما تعرف بأرض الشيخ مصطفى ويعيش فيها مختلف 
أنواع الناس، وكان يأتي الذين يعملون الزار وكنا نحن أشبال الكشافة 
الصغار مولعين بهذا ونذهب لنرى ونستمتع بالمشاهدة، وكان يقام 
كل ليلة الجمعة. وقال إنه “من المدرسة تعرفت على جماعة النسور، 
النادي  عن  انفصلوا  وبعدها  األهلي  النادي  بكشافة  أشباال  وكانوا 
وأنشأوا نادي النسور بالقرب من جامع الفاروق في المنامة وبعدها 
النجدي  اهلل  عبد  عند  األمريكي  المستشفى  قرب  مكان  إلى  انتقلنا 
وبعدها قرب فندق “الالفندروم” وبعدها اشترينا أرض بقيمة 200 دينار 
النادي  بين  الدمج  فكرة  ظهرت  حتى  وبنيناها  اليهود  مقبرة  قرب 
استغرقت  الجنوبي  القطب  رحلة  أن  وأوضح  العروبة”.  ونادي  األهلي 
لندن  في  المتواصل  التدريب  جاء  ثم  والبحث،  للدراسة  عامين 
والبرازيل للوصول إلى ذلك المكان البعيد، وكانت مغامرة صعبة إال 

أننا استطعنا ان نرفع علم البحرين في أقصى مكان بالعالم”...

مشاغل الحياة ألهت الناس عن المجالس الرمضانية “2-1”
العسومي .. ليلة الزار في فريج الحورة

الطنبورة والزار 

بدأ العسومي حديثه بالتطرق إلى فريج الحورة، قائال 
ثالث  وأعمامي  الحوره  في  كبير  بيت  في  “عشت 
نعيش  وكنا  وعبدالرحمن،  ويوسف،  عبداهلل،  هم: 
وكنا  حجرة  لديه  واحد  وكل  واحد،  بيت  في  جميعا 
غداء  وجبه  هناك  تكن  فلم  األكل  أما  متفرقين، 
أما  سكر،  عليه  والخبز  بالتمر  نكتفي  وإنما  رسمية، 
صالة  عقب  العشاء  وجبة  فكانت  الرسمية  الوجبة 
في  الشوارع  يفرشون  كانوا  العيد  وفي  المغرب، 
وذلك  الطعام،  والتجار  المقتدرين  ويضع  الفرجان 
في الخمسينات، وكنا نذهب للبحر للصيد وكنا نرقد 
هناك  يكن  لم  حيث  شخص   30 و   20 المقصب  في 
وفي  بالكرة،  نلعب  كنا  الماء  ذهب  واذا  مجلس، 
مختلف  فيها  يعيش  مصطفى  أرض  كانت  الحورة 
وكنا  الزار  يعملون  الذين  يأتي  وكان  الناس،  أنواع 
الصغار مولعين بهذا ونذهب  الكشافة  نحن أشبال 
الطنبورة  يدق  من  وهناك  الجمعة،  ليلة  وكان  لنرى 
والمشاهدة،  للفرجة  يتجمعون  الناس  مكانا  وكان 
المشهورة  للعيون  العائالت  فتخرج  الصيف  في  أما 
الرحى والنبيه صالح، وكان ذلك  زيدان وعين  أبو  مثل 
المطربين  من  كبير  عدد  وفيها  الصيف  في  دائما 
ذهبوا  المرات  من  ومرة  ونبيت،  ونسبح  نذهب  وكنا 
تأخروا  الخروج  ووقت  “اللنج”،  في  صالح  للنبيه 
حتى  يرميه  شيئا  سرق  من  إن  فقالوا  اللنج  وتعطل 
ألومهم  ال  فأنا  للشباب  بالنسبه  أما  اللنج،  يمشي 
أبهرتهم، فكنا سابقا  ألنه ظهرت تسهيالت معينه 
أما  نشتريه  شيء  يوجد  وال  للمدرسة  فلسا   50 ندخر 
اليوم فالشباب أخذتهم التكنولوجيا، فنحن فقدنا 

إذا  فاليوم  األوالد،  تربية  على  السيطرة  على  قدرتنا 
أصبحت  فالقوة  عليه،  تقدر  ال  عاما   17 الولد  وصل 
التثقيف  دور  يأتي  هنا  ومن  التربية،  في  محبوبة  غير 
واالنفتاح والتوعية، فمثال األوروبيون يتركون أبناءهم 
من سن 18 عاما أما هنا فنحن وهم متزوجين 30 أو 40 
سنة والزلنا نفرض أوامرنا عليهم، واليوم في الخليج 
في  ليست  والخبرة  السهل،  العمل  ثقافة  هناك 
الناس  مع  التعامل  كيفيه  في  ولكن  فقط  العمل 
مكملة  وكلها  بالصبر  والتحلي  بالوقت  وااللتزام 
الدراسة،  أثناء  بالعمل  الشباب  وأنصح  العمل،  إلجادة 
فيعمل الشاب أثناء العطلة ويأخذ الخبرة ويتعلم ان 
الحصول على المال ليس سهال، وبالنسبة للمجالس 
فوجود  الناس،  اشغلت  الحياة  فمشاغل  الرمضانية 
متجددة  دفعة  يعطي  وهو  طيب  شيء  المجالس 
التحدث  على  والقدرة  لإلنسان  المتنوعة  للعالقات 
ويأخذ فكرة عن أمور كثيرة مثل السياسة واالجتماع 

واالقتصاد فهي مدارس.

أيام الكشافة 

للمدارس  يذهبون  كانوا  الفريج  أبناء  “أن  وقال: 
في  األبناء  تجنيد  يتم  كان  أنه  وأتذكر  التعليمية، 
الكشافة في الخمسينات ضد االستعمار وكنا أسرة 
القوية  والعالقات  متالصقة  كانت  والبيوت  واحدة 
الفريج، وكان  أبناء  بين  والمتصلة كانت هي األساس 
دخول المدرسة في سن 12 ولم يكن هناك مدرسة 
النسور  مع  جمعني  الذي  السبب  ذلك  ولعل  ثانوية، 
الثاني  الصف  فقط  هناك  وكان  الفاضل،  وجماعة 
الثانوي التجاري، وبعد ذلك التوجيهي، وكان لدينا من 
الرميحي،  حسن  منهم:  أذكر  الحورة  في  األصدقاء 
خاللهم  ومن  الذوادي،  وعبداهلل  ياسين،  ويوسف 
أسسنا نادي الوحدة، وكان هناك حسن ياهو والذي 
وكان  سعد  وأيضا  عنده  للتجمع  دكانا  يمتلك  كان 
وأنواع  الكيرم  نلعب  وكنا  النكات،  بإلقاء  معروفا 
على  تعرفت  المدرسة  ومن  البسيطة،  الرياضات  من 

فرقة الليوةرقصة الطنبورة 

األحياء السكنية في منطقة الحوره
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األهلي  النادي  في  أشبال  وكانوا  النسور،  جماعة 
النسور  نادي  وانشأوا  النادي  عن  انفصلوا  وبعدها 
إلى  انتقلنا  وبعدها  المنامة  في  الفاروق  من  بالقرب 
عبداهلل  عند  األمريكي  المستشفى  قرب  مكان 
وبعدها  الالفندرم  فندق  قرب  وبعدها  النجدي 
اليهود  مقبرة  قرب  دينار   200 بقيمة  أرض  اشترينا 
وبنيناها حتى ظهرت فكرة الدمج بين النادي األهلي 
ونادي العروبة ولكن المسؤولين بالعروبة استصعبوا 
اقناعهم الختالف طبيعتهم  الفكرة ولم نستطع 
من المثقفين مع الصبية والشباب، وكنت رئيس نادي 
النسور وطرأت فكرة أنه لماذا ال تندمجون مع األهلي 
رئيس  اهلل-  -رحمه  المردي  محمود  كان  ووقتها 
النادي األهلي، وكلمتهم ولكن لم يقتنعوا، إال أنهم 
عادوا وافقوا بعد تسهيالت بمنحهم األرض وباصات 
انتخابات  وأقيمت  1974م،  عام  وذلك  إليها  للذهاب 
سكرتير  وأنا  الرئيس  المردي  محمود  وصار  للتعيين 
وكان  للجمارك  مديرا  تقي  الرحمن  عبد  ترشيح  وتم 
وبعدها  كمال،  يوسف  فوضعوا  كبيرا  عبدالرحمن 
اتفق  ثالثة  أو  اسبوعين  وبعد  االسم  على  اختلفنا 
األمور  وتعاقبت  األهلي  النادي  اسم  على  األكثرية 
الرحمن كانو يرحمه اهلل،  وذهب محمود وجاء عبد 

واذكر انه في احدى المرات كنا نريد أن نعمل بطاقة 
اجتماعات  عشر  من  أكثر  واجتمعنا  للنادي  عضوية 
له  كان  شخص  وكل  االتفاق  على  قادرين  نكن  ولم 
رأي مغاير، وقمت أنا وقلت لعبد الرحمن كانو سأطبع 
االجتماع  في  بعرضها  وقمت  بها  وآتي  البطاقة 

فوافق عليها الجميع.

الرحلة إلى القطب 

القيادة  مع  اتصاالت  دائما  هناك  كانت  أنه  إلى  وأشار 
والمستمر  المتواصل  الهتمامها  نظرا  الرشيدة 
وكنا  سألتنا  اللقاءات  أحد  وفي  والرياضيين،  بالرياضة 
ان  نستطيع  كنا  إن  رياضيين  خمسة  من  مجموعة 
اقتنعت  جانبي  ومن  الجنوبي،  القطب  إلى  نذهب 
بتلكو  في  ويعمل  األصدقاء  بأحد  واتصلت  بالفكرة، 
كنا  سنتين  ولمدة  الالزمة،  االتصاالت  لي  يجري  حتى 

كل  حتى  صديقك  مع  حبل  مع  مربوطين  ثم  ومن 
أول  ووضعنا  ونزلنا  الثاني،  ينقذ  أن  يستطيع  واحد 
نهار،  كله  ليل،  يوجد  ال  وهناك  البحرين  علم  مرة 
في  وكأنهم  البطاريق  لنرى  الصبح  نذهب  فكنا 
 ،15000 إلى   10000 وعددهم  الجيش  مارشال  استعراض 
هناك  الموجودة  القواعد  على  دورة  بعمل  وقمنا 
ونيوزيلندا  والبرازيل  األرجنتين  مع  وصولنا  نثبت  حتى 
واالنجليز واألمريكان، وحملنا معنا شهادات وأختام 
التذكارات،  معهم  فتبادلنا  لتوزيعها  ودروع  دلمون 
وطبعا  بلدنا  وحضور  حضورنا  تأكيد  هدفنا  وكان 
الصيف  فصل  في  إال  يذهبوا  ان  يستطيعون  ال  هم 
وكانوا  الصفر،  تحت   150 والشتاء  الصفر  تحت   50
أو  شهرين  ويجلسون  الجنكو  من  عششا  يصنعون 
تتجمد  ال  لماذا  يدرسوا  أن  كانت  وأهدافهم  ثالثة 
وما  ساعة،   24 الثلج  على  يمشي  الذي  البطريق  رجل 
فيها من مواد، وكذلك يدرسون عند سقوط قطع 
أن  الثالث  القاع، والهدف  إلى  تنزل  أي مدى  إلى  الثلج 
يحددوا ما إذا كان هناك معادن أو بترول أو أية مواد 
أخرى قد تكون مدفونة تحت الثلج، وظلوا يدرسون 
نحن  أما  شيئا،  يحققوا  ولم  عاما   12 لمدة  هناك 
فاستغرقنا فترة زمنية ال تزيد عن الثالثة أشهر، ورأينا 
الحوت األزرق الذي يصل حجمه إلى 70 قدما وإذا مر 
أمواجه،  قوه  بسبب  وينزل  المركب  فيرتفع  علينا  
المركب  في  وننام  للوجبات  طباخين  لدينا  وكان 

وصعوبات أخرى لم تكن لدينا خبره فيها.

نخطط كيف نذهب وكيف نتدرب ونجمع المعلومات 
وبالنسبة  للشخص،  دينار   5000 المركب  سعر  وكان 
للشيء الثاني فكانت هناك معضلة المالبس وكيفية 
لمدة  يدربونك  كانوا  لندن  ففي  خاللها،  من  التحرك 
أسبوع أو أسبوعين، وفي منطقة األرجنتين فمناخها 
فكنا  أسهل  ولكنها  الجنوبي  القطب  مناخ  نفس 
هناك  الميناء  وفي  البرودة  وعلى  الجبال  على  نتدرب 
عن  ورتبنا  األمواج،   مثل  وتنزل  لترتفع  يدربونك  بواخر 
طريق صالح بن هندي والمصاريف كانت لكل شخص 

10000 دينار، وتكفلت بها بابكو وألبا وبناغاز.

خطورة الثلوج 

على  نتدرب  لندن  إلى  “سافرنا  قائال  ويستطرد 
وبعدها  ارتدائها  وكيفية  المخصصة  المالبس 
ثم  ومن  الجزيرة  على  األرجنتين  إلى  سافرنا 
المركب،  على  للتدرب  األرجنتين  في  الميناء   إلى 
القطب  من  االقتراب  يستطيعون  ال  أنهم  وقالوا 
سينزلوننا  ولكن   الضخمة  الثلوج  سقوط  لخطورة 
وتحت  لفوق  ترتفع  وكانت  مطاطية،  قوارب  في 
الحبل  طريق  عن  ينزلوننا  فكانوا  إليها  ويربطوننا 
حياة  توجد  ال  وهناك  القطب،  إلى  القارب  ويمشي 
والشيء  الكبيرة،  والفقمات  والبطاريق  الثلج  سوى 
فتغوص  إليها  تذهب  إذا  لينة  مناطق  هناك  الثاني 
البطن  في  بالحبل  مربوطين  فكنا  تخرج  وال  فيها 

النادي األهلي

جانب من البيوت المنتشرة في المنامة قديما 

عين بوزيدانعين الرحى
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مجلس الشيخ عبدالحسين العصفور
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مجلس أجور
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مجلس يوسف الجاسم
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شركة البحرين الوطنية للتأمين 
بتأمين  يتعلق  فيما  للتأمين  فعالة  حلول  توفير  خالل  من  المبتكرة،  والمنتجات  المتميزة  الخدمة  بين  الجمع  إلى  نسعى 

البحرين.  مملكة  أنحاء  في  المنتشرة  فروعنا  خالل  من  والتجاري  الشخصية  والتأمينات  السيارات 

مركز االتصال: ٨٢٨٨ ٨٠٠٠

bni Super  •
bni PLUS  •

bni Standard  •
 •
 •
 •
 •
 •

المنتجات

تأمين السيارات والتأمينات الشخصية

 •
 •
 •
 •
 •

 منتجات التأمين الموحد
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •

المنتجات

التأمينات التجاري

عرض شهر رمضان،
أمن وسافر لوجهتك

المفضلة !
لمعرفة المزيد قم بزيارة الموقع اإللكتروني أو التحدث 

ألحد موظفي خدمة العمالء

لإلعالن أو لمزيد من المعلومات يرجى االتصال على: 33972970
aprasadvt@gmail.com       :البريد اإللكتروني

هل إعالنك ُيشاهد من ِقبل اآلالف؟
“رمضانيات” تصدر للسنة 

 الثامنة على التوالي...  
المجلة الرمضانية 
اليومية المسائية 

 الوحيدة في البحرين...  

“رمضانيات” تنفرد بإجراء 
الحوارات والموضوعات 

الصحفية مع كبار 
الشخصيات في المجتمع 

البحريني ...

رجل األعمال المشهور
أكرم مكناس

سيدة األعمال المتألقة
ديما الحداد

سيدة األعمال الناجحة
أفنان الزياني

المؤرخ والكاتب البحريني
عبد اهلل الذوادي

الكاتب واإلعالمي البحريني
سعيد الحمد

رجل األعمال وأبن فريج الحورة
عبدالوهاب العسومي

الكاتب والصحفي الراحل
محمد الماجد

مستشار حكومة البحرين السابق
تشارلز بلجريف
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العدد االول السنة االولى األحد 30 محرم 1396 الموافق 1 فبراير  1976

ميرور  الجلف  جريدة  مقر  أجنبيان  لصان  سرق 
من  باكستانيان  -وهما  اللصان  حطم  بالبحرين، 
حطما  كم  الخارجي،  الباب  السوابق-  أصحاب 
أدراج المكاتب واستوليا على 216 دينارا. أبلغ الحادث 

للشرطة.

تم القاء القبض على اللصين..  اتضح من التحقيق 
ثم  الجريدة  بمقر  فراشا  يعمل  كان  أحدهما  أن 
أصدقائه  أحد  مع  الجريمة  فدبر  عنه  استغنى 
مقر  خلو  فرصة  منتهزين  السوابق  أصحاب  من 
شريك   قام  والموظفين   المحررين  من  الجريدة. 
الفراش وهو مجرم خطير بأحداث ثقب في الباب 

واالستيالء  الباب  بفتح  األول  المتهم  وقام  الخارجي 
الحادث  المكاتب.أبلغ  بأحد  الموجودة  األموال  على 
المنامة  شرطة  آمر  الخليفة  سلطان  بن  خليفة  للرائد 
الخارجي  الباب  كسر  اسلوب  على   المعاينة  دلت    ..
الذي تمت به عدة سرقات سابقة  هو نفس األسلوب 
... فقد تم سرقة 300 دينار من متجر ديكور األنصارى و 
وقامت  الطريقة  بنفس   .. المؤيد  مخزن  من  دينارا   161
أجهزة األمن  بالقبض على فراش المكتب السابق الذي 
اعترف على شريكه وكانت المفاجاه عندما انهار هذا 
السابقة  بالسرقات  القبض عليه  الشريك واعترف فور 
سالم  الرئيس  باشراف  مستمرا  التحقيق  ومازال   ..

العماري تمهيدا  إلحالة المتهمين إلى المحكمة.

لصان أجنبيان يسرقان جريدة الجلف ميرور
انهار أحد اللصين فأعترف بسرقاته السابقة.

صورة غالف العدد األول لجريدة أخبار الخليج 
الصادر في فبراير 1976م

عزيزي القارئ 
أن  وأريد   .. الموعودة   الخليح(   )أخبار  األول من  جريدة   العدد  هذا هو 
أسبقك إلى النقد الذاتي. فأعترف -مسبقا- بأني ال أزعم لها الكمال. 
ال  لعلى  بل  لك،  ندخرها  التى  المعجزة  لنا  حققت  قد  أنها  أدعى  وال 
أستطيع أن  أزعم لنفسي أنني  -واخواني المحررين-  راضون كل الرضا 
عنها ولكني أستطيع ان أقول واثقا -وأرجو أن تضم صوتك معي في 
بأننا وضعنا أقالمنا بخطى ثابتة واثقة على أولى معالم  هذا القول- 

الطريق  للصحافة الحديثة.

ولقد  سئل أحد عمالقة الصحافة في الغرب. عن التعريف الذي أوحته 
تكذبك  ال  كالمرآة،  الصحافة  فقال؛  الحديثة،  للصحافة  تجربته  اليه 
الخبر، فهي تعرى لك قبحك أو وسامتك وتبرز لك عيوبك ومحاسنك، 
في  شكلك  يكون  أنت  تكن  فهمها   مجاملة،  أو  رياء   أو  زيف  دونما 
الصحافة  لمفهوم  والعمق  الدقة  منتهى  في  تعريف  وهذا   .. المرآة 
الحديثة .. الصحافة مرآة المجتمع، بصدقه وزيفه، بجده وهزله، بتزمته 
فاذا  وارزاء.  مساوئ  أو  من  فيه  ما  وبجميع  واكتسائه،  بعريه  وتبذله، 
للمجتمع  أن تكون مرآة صادقة  الصحيفة -أية صحيفة-  أستطاعت 
الذي تعيش فيه، واذا استطاعت الصحيفة أن تقدم لقارئها كل صفات 
هذا المجتمع - على تناقضها- بكل موضوعية ودقة، فانها    تستطيع 

آنذاك أن تزعم بأنها تؤدي رسالتها على الوجه  المهنى الصحيح ..

هذه   .. الخليج  وفي  البحرين  في  القارىء  عزيزى  يا  آخرا  وليس  وآخيرا 
والتوجيه  بالرأي    علينا  تضن  فال  لنا،  تكون  أن  قبل  لك  هي  الجريدة 
والتشجيع، فنحن بحاجة إلى كل هذا منك لكى تتلوا خطواتنا األولى 
خطوات ثابتة على الطريق .. واهلل نسال أن يوفقنا لخدمتك في سبيل 

الخير والعزة والرخاء.

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

بالتعاون مع إدارة المكتبة الوطنية بمركز عيسى الثقافي

محمود المردي
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اإحدى اأ�سواق املحرق عام 1950م

 املغفور له �ساحب ال�سمو ال�سيخ عي�سى بن �سلمان اآل خليفة اأثناء

 زيارته اإىل اإجنلرتا عام 1964م وعن ي�ساره الأ�ستاذ اأحمد العمران

 وال�سيد يو�سف ال�سرياوي وال�سيد �سميث �سكرتري حكومة البحرين اآنذاك

وال�سيد جيم�س بليجريف

حديقة البلدية – الباخ�سة يف الأربعينيات

مطار البحرين يف الثالثينات
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مبنى دار املحاكم يف اخلم�سينيات

 مكتب اإدارة بريد املنامة اأمام مبنى باب البحرين املتال�سق مع

مركز �سرطة املنامة يف ال�ستينيات
مدر�سة اخلمي�س يف الأربعينيات

منظر جوي لل�ساحل البحري باملنامة يف ال�سبعينيات

املق�سب يف منطقة احلورة يف الأربعينيات
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