
بينما كان المستشار البريطاني السابق في البحرين تشارلز بلجريف يقضي عطلته في لندن خالل صيف ١٩٢٥، لم 
يصدق عينيه ذات يوم حينما وقعتا على إعالن صغير في إحدى الصحف البريطانية يعلن عن وجود فرصة لشغل 
م بلجريف للوظيفة وأجرى  نبيل، وتقدَّ الوقت رجل شاب  وظيفة مستشار لحكومة دولة شرقية، كان في ذلك 
المقابلة الشخصية معه مسؤولون حكوميون بريطانيون، وحصل بعد ذلك على منصب المستشار، وفي خطاب 
م للوظيفة فقد كان يبلغ واحدًا وثالثين  ُمرَسل في سبتمبر ١٩٢٥ يكشف بلجريف عن أنه نسي ُعمره عندما تقدَّ
عامًا وكان الحد األقصى لُعمر المتقدمين للوظيفة هو ثمانية وعشرون عامًا.. وعلى مدى أكثر من ثالثين سنة كان 
تشارلز بلجريف يتمتع بسلطة ونفوذ واسع في البحرين ولعب دورًا رئيسيًا في تطويرها، إال أنه بحلول ١٩٥٧ خسر 
شعبيته وُأجبر على مغادرة الدولة نهائيًا وبال رجعة .. لماذا وماذا حدث وكيف كانت حياة بلجريف في البحرين .. 

“رمضانيات” تلقي الضوء على سيرة واحد من أبرز الشخصيات في تاريخ البحرين ...

“رمضانيات“ تروي سيرة “المستشار“
تشارلز بلجريف .. الطريق إلى البحرين

أن  يمكن  التي  الصحية  الفوائد  من  بالعديد  بذوره  وتكتظ  المفضلة،  الزهور  من  واحدة  هي  الشمس  عباد 
تساعدك في جميع أنحاء جسدك من الرأس إلى أخمص القدمين، ويتميز عباد الشمس بتوافره بسهولة على 
مدار السنة، ومجرد كمية ضئيلة منه يمكن أن يعني تحسن كبير في حاالتك الصحية، وهي نبتة بذور زيتية 
الدهنية األساسية  الذي يحتوي على األحماض  زيتها  للخبز والحصول على  الحمر كدقيق  الهنود  استعملها 
ومعظمها دهون غير مشبعة لهذا يفيد في تخفيض الكولسترول بالدم، كما استعمل األطباء قديمًا بذور 
دوار الشمس كعالج للمالريا، ولتخفيف كوليسترول الدم ومنع تصلب الشرايين، وتحتوى بذور دوار الشمس 
“أ” ولذلك تفيد في  التي تفيد في منع تسوس األسنان. كما تحتوى على فيتامين  الفلورين  اللب على مادة 
تراكم  منع  خالل  من  األعصاب  استرخاء  على  الشمس  دوار  بذور  تساعد  كذلك  الليلي،  العشى  مرض  عالج 
الضوء  تلقي  “رمضانيات”   .. العصبية  الناقالت  إرسال  زيادة  عدم  على  يعمل  مما  األعصاب،  داخل  الكالسيوم 

على فوائد ومنافع حب دوار الشمس الغذائية والصحية والعالجية...

المجالس الرمضانية

ذكريات من أيام زمان

استعمله القدماء عالجًا للمالريا 
حب دوار الشمس.. تسلية وعالج
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نتّبنى فكرتك .. نواصل دعمك .. 
لنفخر بنجاحك ..

www.bdb-bh.com
Bahrain Development BankBDBbahrainBahrainDevelopmentBank

•   تمويل المشاريع الجديدة

•   فترة سداد مرنة

•   فترة سماح مرنة

 بنك البحرين للتنمية يوفر لك مجموعة واسعة من الخدمات  التي
ال تقتصر على التمويل فحسب٫ بل تشمل المشورة والتدريب واالحتضان 

لمساعدتك على تأسيس وتطوير نشاطك التجاري أو توسعته.

تطبق الشروط وا�حكام
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أهم مصادر البروتين النباتّية
حب دوار الشمس .. العالج في زهرة

سبب التسمية؟

ألنها  اإلسم  هذا  الشمس  دوار  بذور  على  أطلق 
لتتبعه مسار  توجد داخل زهرة عباد الشمس ونظرًا 
الشمس  دوار  إستخدام  وتم  اليوم،  طوال  الشمس 
األمريكان واألسبان، وتم  ٥00 سنة عند  أكثر من  منذ 
األخرى،  األوربية  الدول  جميع  في  حديثًا  إدخاله 
وهناك العديد من الدول التي تعد من كبار المنتجين 
وبيرو  السوفيتي  اإلتحاد  وهي  الشمس  دوار  لزهرة 
دوار  ويعد  والصين،  وفرنسا  وأسبانيا  واألرجنتين 
تكتظ  حيث  المفضلة،  الزهور  من  واحد  الشمس 
متاح  انه  كما  الصحية  الفوائد  من  بالعديد  بذوره 

طوال أيام السنة.

تركيب البذور 

البروتين  مصادر  أهم  أحد  الشمس  دوار  بذور  وتعتبر 
النباتّية، حيث يحتوي كل ١00 جم منها على ٢0.٧8 جم 
من البروتين، كما يحتوي على ٥١.46 جم من الّدهون، 
المعدنّية،  العناصر  من  و3.0٢  النشوّيات،  من  جم  و٢0 

و8.6 جم من األلياف الغذائّية، و٥84.4 سعر حراري.

أمراض القلب 

لفيتامين  إستثنائي  مصدر  هي  الشمس  دوار  وبذور 
أمراض  من  الوقاية  في  هام  دور  يلعب  والذي  “إي” 
القلب واألوعية الدموية حيث يعد فيتامين “إي” أحد 

علي  القضاء  في  يساعد  والذي  األكسدة  مضادات 
الجذور الحرة ومنعها من أكسدة الكوليسترول، ألنه 
عند عملية أكسدة الكوليسترول يصبح لديه القدرة 
والتراكم  الدمية  األوعية  بجدران  اإللتصاق  على 
عليها، مما يتسبب في تصلب الشرايين وإنسدادها، 
والسكتة  القلبية  األزمات  في  أيضًا  يتسبب  وقد 
 %٩0 من  يقرب  ما  علي  الحصول  ويمكنك  الدماغية، 
كوب  ربع  تناول  عند  اليومية  الجسم  إحتياجات  من 

فقط من بذور دوار الشمس.

 مضاد للسرطان 

من  جيد  مصدر  الشمس  دوار  بذور  تعد  كذلك، 
قوية  عالقة  وجود  إلى  الدراسات  وتشير  السلينيوم، 
بالسرطان،  واإلصابة  السلينيوم  كمية  إنخفاض  بين 
حيث أثبت أن السلينيوم يحفز عملية إصالح الحمض 
النووي، مما يساعد على منع نمو الخاليا السرطانية 
ويعد  للخاليا،  الذاتي  التدمير  ومنع  الجسم  داخل 
المضادة  المركبات  أحد  جلوتاثيون  البيروكسيد 
في  يستخدم  والذي  الجسم  داخل  لألكسدة 
إنخفاض  وعند  الكبد،  داخل  السموم  من  التخلص 
مستوي هذا اإلنزيم داخل الجسم تتفاقم الجزئيات 
الخاليا  تلف  إلى  يؤدي  مما  الجسم،  في  الضارة 

والحمض النووي.

بروتينات وأحماض 

الدهنية  األحماض  على  الشمس  دوار  بذور  وتحتوي 
بالدم،  الدهون السيئة  والتي بدورها تقلل من نسبة 
بعض  وأظهرت  الحسنة،  الدهون  نسبة  من  وتزيد 
على  تحتوي  التي  األطعمة  تناول  أن  إلى  الدراسات 
المرتبطة  باألمراض  اإلصابة  من  يقلل  دهني  حمض 
دوار  بذور  شأن  أن  كما  والجلطات،  التاجي  بالشريان 
الشمس كشأن جميع المكسرات فهي تحتوي على 

البروتينات واألحماض األمينية وتساعد هذه األحماض 
تناول  وإن  لألطفال،  ضرورية  وهي  الجسم  نمو  على 
من   %3٧ يساوي  الشمس  عباد  بذور  من  ١00غرام 
دوار  بذور  تزود  كذلك  منها،  اليومية  الجسم  حاجة 
مكونة  وهي  البوليفينول  بمادة  الجسم  الشمس 
القضاء  في  كبير  دور  وتلعب  أحماض  مجموعة  من 
الحد  في  تساعد  كما  المؤكسدة،  الجزيئات  على 
من نسبة السكر بالدم عن طريق خفض طرح مادة 

الجليكوجين في الكبد.

إذابة الدهون 

وتحتوي بذور عباد الشمس على فيتامين “هـ” بنسبة 
الدهون  إذابة  على  “هـ”  فيتامين  ويعمل  عالية، 
غشاء  سالمة  عن  والمسؤولة  لألكسدة  المضادة 
من  وحمايتها  والبشرة  المخاطية  واألغشية  الخلية 
الشمس مصدر  بذور عباد  الحرة، وكما تعتبر  الجذور 
جيد لفيتامين “ب” المركب، وتعتبر بذور دوار الشمس 
تركيب  عن  المسؤول  الفوليك  لحمض  جيد  مصدر 
عباد  بذور  من  غرام   ١00 تناول  وأن  الوراثية،  الشفرة 
من  اليومية  الجسم  حاجة  من   %3٧ تلبي  الشمس 
تناوله  عند  الفوليك  حمض  ويعمل  الفوليك،  حمض 
الجنين  إصابة  منع  على  الحوامل  األمهات  قبل  من 
دوار  بذور  تحتوي  كذلك  العصبي،  األنبوب  بعيوب 
والبيريدوكسين  النيكوتين  حامض  على  الشمس 
نسبة  تقليل  على  المادتان  هاتان  وتعمل  بوفرة 
األيونية  القنوات  وتنشيط  الدم  في  الكولسترول 
االضطرابات  من  الحد  إلى  يؤدي  وذلك  الدماغ،  في 
العصبية والقلق، كذلك فإن بذور عباد الشمس غنية 
والكالسيوم  والحديد  المغنيسيوم  مثل  بالمعادن 
لهذه  ويمكن  والنحاس،  والسيلينيوم  والزنك 
واألنزيمات  الهرمونات  إنتاج  على  تساعد  أن  المعادن 

وإنتاج خاليا الدم الحمراء وتعزز العظام. 

أهّم  إحدى  الّشمس  دّوار  بذور  تعتبر 
محاصيل زيت البذور في العالم، وهو نبات 
حولّي يعود أصله إلى أمريكا، وينتمي إلى 
العائلة المعروفة في الّلغة العربّية باسم 
العائلة النجمّية، وينمو نبات دّوار الّشمس 
ما بين 1-3 متر، ويكون جذعه قائمًا وليس 
الجزء  أغصان في  له  باألصّح  أو  أغصان،  له 
كثيف  بشكل  ُمغطًى  ويكون  العلوي، 
أو  ُمنفصلة  كبيرة  بأزهار  ويتميز  بالّشعر، 
وتّتجه  أصفر  لونها  ويكون  كمجموعات، 
دوار  نبات  أزهار  وتشبه  الجذع،  نحو  عادًة 
تحتاج  أّنها  كما  الّشمس،  قرص  الّشمس 
للّنمو،  كامل  بشكٍل  الّشمس  ضوء  إلى 
الّصيف،  فصل  في  أفضل  نمّوها  ويكون 
الّشمس، وقد ُسّمي  تّتبع  أزهارها  أّن  كما 
هذا الّنبات باسمه لتلك األسباب، وتحتوي 
من  العديد  على  الّشمس  دّوار  بذور 
لجسم  الصحّية  الفائدة  ذات  المكّونات 
اإلنسان،.. “رمضانيات” تكشف أسرار وفوائد 

حب عباد الشمس ...
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تشارلز بلجريف

“رمضانيات“ تكشف تفاصيل شهر العسل والفراق الحزين
بلجريف .. 9 عقود في تاريخ البحرين

الطريق إلى البحرين 

 – مولدًا  السويسري   – البريطاني  المستشار  وقضى 
وأنهاها  ١٩٢6م  أبريل  في  بدأها  عامًا   3١ البحرين  في 
ذلك  وقبل  ١٩٥٧م،  العام  في  البالد  بمغادرته 
ولنكولن  بدفورد  كلية  في  تعليمه  بلجريف  تلقى 
حياته  لممارسة  بعدها  انتقل  أكسفورد،  بجامعة 
عمل  إذ  البريطاني،  الجيش  في  كعسكري  المهنية 
١٩١4م  العام  من  بدءًا  سنوات   4 لمدة  السودان  في 
ولغاية العام ١٩١8م، بعدها انتقل ألكثر من بلد عربي 
وكان  الليبية،  والصحراء  مصر  فلسطين،  بينها  من 
صفوف  في  احتياط  كضابط  يعمل  ذلك  كل  أثناء 
لوصول  األول  الطريق  الصحافة  وكانت  بالده،  جيش 
بلجريف للبحرين، إذ نشرت صحيفة التايمز البريطانية 
وكانت  البحرين،  لحاكم  مستشارًا  فيه  تطلب  إعالنًا 
لشغل  المتقدمين  مع  الشخصية  المقابالت 

الوظيفة حتى وقع اإلختيار على تشارلز بلجريف.

من العسكرية للمدنية

حياة  أن  إال  العسكرية،  خلفيته  من  الرغم  وعلى 
بـ  وصفه  يمكن  ما  شهدت  البحرين  في  بلجريف 
“النقلة”، فمع وصوله للبالد مطلع عقد العشرينيات 
الدوائر  إدارة  مهمة  تقلد  العشرين،  القرن  من 
التقارير  وتدوين  آنذاك  الموجودة  الحكومية 

على مدى أكثر من ثالثين عامًا كان تشارلز 
في  واسع  ونفوذ  بسلطة  يتمتع  بلجريف 
تطويرها،  في  رئيسيًا  دورًا  ولعب  البحرين 
لُحكام  كمستشار  عمل  و1٩٥٧   1٩٢٦ وبين 
البحرين المغفور له صاحب العظمة الشيخ 
له  والمغفور  خليفة  آل  عيسى  بن  حمد 
آل  بن حمد  الشيخ سلمان  العظمة  صاحب 
 ٩ في  إنجلترا  في  بلجريف  وُولد  خليفة... 
جامعة  في  تعليمه  وتلقى   1٨٩٤ ديسمبر 
بالجيش  إلتحق  تخرجه  وبعد  أوكسفورد، 
األولى  العالمية  الحرب  وخالل  البريطاني، 
والسودان  مصر  في  خدمته  سنوات  قضى 
وفلسطين مع لواء اإلبل اإلمبراطوري، وبعد 
أن وضعت الحرب أوزارها، أصبح مسؤواًل إداريًا 
في إنتداب عصبة األمم البريطانية لمنطقة 
سابقًا(،  األلماني  إفريقيا  )شرق  تنجانيقا 
من  للمزيد  بحاجة  حياته  سيرة  والتزال 
البحث والتأمل والدراسة .. ومع مرور ٩0 عامًا 
على بدء “مرحلة بلجريف” تركز “رمضانيات” 
الضوء وتسلطه على حياة الرجل الذي غير 

الوجه اإلداري للحياة في البحرين ...

الجوانب  تغطي  كانت  والتي  بعملها،  المرتبطة 
والقضائية،  والتعليمية  والصحية  اإلدارية  والشئون 
الخاصة  والحسابات  األهلية  الخدمات  على  عالوة 

بالميزانية السنوية.

تقارير بلجريف

بلجريف  يقوم  التقارير،  تدوين  مهمة  إنتهاء  ومع 
في  تواجده  مدة  وخالل  البالد،  لحاكم  برفعها 
هما  البالد،  حكام  من  إثنان  بلجريف  عاصر  البحرين 
المغفور له صاحب العظمة الشيخ حمد بن عيسى 
الشيخ  العظمة  صاحب  له  المغفور  وإبنه  خليفة  آل 
التقارير  هذه  وتمثل  خليفة،  آل  حمد  بن  سلمان 
آنذاك،  البالد  أوضاع  ومعرفة  لرصد  دسمة  مادة 
الخمس  المجلدات  احتوتها  التي   - سطورها  فعبر 
دون   )Bahrain Government Annual Reports( من 
البحرين  حكومة  حققتها  التي  االنجازات  بلجريف 
مضي  فبعد  المستقبلية،  المشروعات  من  وجملة 
بدأ  للبحرين،  بلجريف  وصول  على  العام  قرابة 
المستشار في كتابة أول تقاريره، ففي ١٧ يناير ١٩٢٧م 
أنجز مكتب مستشار حكومة البحرين باكورة تقاريره 
منه  ورفعت  البالد  في  التعليم  شئون  تناول  والذي 
الوقت  ذلك  في  البريطاني  المعتمد  إلى  نسخة 

“الميجر سيرك تشارلز جونسون بيرت”.

انجازات متعاقبة

بتحديث شامل  إيذانًا  للبحرين  بلجريف  وكان وصول 
طال مناٍح مختلفة من القطاعات، أبرزها المساهمة 
الخدماتي  وتحديدًا  الحكومية،  الدوائر  تنظيم  في 

المغفور له صاحب العظمة الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة 
مع تشارلز بلجريف 

المغفور له صاحب العظمة الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة 
مع تشارلز بلجريف
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الوجه اآلخر 

وبعيدًا عن السيرة المهنية والعملية لبلجريف وقريبًا 
البحرينيين،  من  كثير  عن  “مجهولة”  تفاصيل  من 
فقد أماطت المدة الزمنية التي قضاها بلجريف في 
اللثام عن جملة من اإلهتمامات والمواهب  البحرين 
“اإلنسان”،  بلجريف  صورة  معرفتها  لنا  تكشف  التي 
عند  وبقوة  الحاضرة  الرسم  موهبة  إلى  هنا  ونشير 
بلجريف، وقد تجلى ذلك في عدد من اللوحات التي 
فقد  ذلك  وبجانب  البحرينية،  للبيئة  بلجريف  رسمها 
حاضرًا  فكان  كبير،  اجتماعي  بحضور  بلجريف  امتاز 
يقيمها  التي  واألنشطة  الفعاليات  من  كثير  في 
بالمواطنين  اإللتقاء  على  حريصًا  وكان  البحرينيون، 

ومناقشتهم في الموضوعات العامة.

الفراق والرحيل

كل  على  “السحر”  تأثير  لها  دلمون  أرض  ألن  ونظرا 
قضاها  التي  الثالثة  العقود  تكن  ولم  يعرفها،  من 
تأثيرها  تترك  أن  دون  لتنتهي  البحرين  في  بلجريف 
١٩٥٧م  أبريل  من   ١8 الـ  صبيحة  حلول  فمع  عليه، 
ينهيا  أن  وابنته(  )زوجته  وأسرته  بلجريف  على  كان 
دخولهما  لحظة  منذ  قضوه  الذي  العسل”  “شهر 
البحرين  أرض  مغادرة  عند  بلجريف  ويقول  للبحرين! 
فوق  الطائرة  عبرت  عندما  لنا  حزينًا  موقفًا  “كان 
مرة  سأحظى  كنت  إذا  ما  متسائاًل  البحرين  أجواء 
سنوات  فيها  عشت  التي  البحرين  جزر  برؤية  أخرى 
منظر  أشاهد  وكنت  عمري،  من  سعيدة  كثيرة 
المنامة  مدينتي  بين  يربط  الذي  حمد  الشيخ  جسر 
الواسعة  الشوارع  بعيد  من  ألمح  وكنت  والمحرق، 
والمدارس  الجديدة،  البحرية  واألرصفة  المستقيمة، 
والقرى  المدن  من  المنبعثة  واألنوار  والمستشفيات 
التي تصلها الطاقة الكهربائية، شاهدت أيضًا منزلنا 

كان  ذلك  وبموازاة  والمواصالت،  كالكهرباء  منها، 
 – الطابو  إدارة  إنشاء  في  المشهود  الدور  لبلجريف 
المعنية بتنظيم قطاع البناء والعقار والتي تعتبر من 
الخليج،  ومنطقة  البحرين  في  تأسيسًا  الدوائر  أوائل 
والتطوير  التحديث  احتاج  فقد  فحسب،  هذا  ليس 
صعيد  على  مواٍز  آخر  وتطوير  لتحديث  اإلداري 
التشريعات والقوانين، ولهذا فقد عمل بلجريف على 
ليسجل  المحاكم  لعمل  المنظمة  القوانين  إيجاد 
خليجيًا  الرائدة  البحرين  سجل  في  آخر  سبق  بذلك 
وعربيًا، األمر الذي بانت نتائجه في تعزيز دولة العدالة 
بصماته  بلجريف  ترك  أخرى،  مواقع  وفي  والقانون، 
على قطاع التعليم عبر الدور الذي مارسه في إرسال 
دول  في  الخارج  في  للدراسة  البحرينيين  من  عدد 
وأثرى  وبريطانيا،  األميركية(  )الجامعة  ولبنان  كمصر 
الكوادر  من  بالعديد  البحرينية  – الساحة  ذلك  – عبر 

المتقدمة  المناصب  بعضها  تبوأ  التي  والقيادات 
فقد  التحتية،  بالبنية  المتعلق  الجزء  وفي  البلد،  في 
استغرق إنشاء بلجريف لجسر الشيخ حمد والذي يربط 
ساهم  وقد  عامًا،   ١١ والمحرق  المنامة  مدينتي  بين 
واقتصادية  اجتماعية  تغييرات  في  الجسر  هذا  بناء 
الثانية  العالمية  الحرب  خالل  وابان  البلد،  في  كبيرة 
األساسية  الغذائية  المواد  بجلب  قام  ١٩3٩-١٩4٥م 
ودول  الهند  من  األغنام  وخاصة  الحية  والمواشي 
أخرى لتامين احتياجات األهالي بأسعار مناسبة حيث 
تم إنشاء مراكز من قبل الحكومة لبيع هذه المواد 

في عدة أماكن في البحرين.

بحزن  وشعرت  زرعتها،  التي  العالية  باألشجار  محاطًا 
ذاته  بلجريف  ويعبر  البحرين”،  وفراق  لفراقه  عميق 
عن مرارة تلك اللحظات بقوله “من الصعب أن أتخيل 
ففي  البحرين”!  إلى  ثانية  مرة  أعود  لن  أنني  حقيقة 
3١ عامًا انتقلت فيها البحرين من كونها إمارة عربية 
لتصبح مركز تجاري وسياسي هام  صغيرة مغمورة 
تضاعف  وخاللها  واإلقليم،  المنطقة  مستوى  على 
على  االعتماد  من  مواطنوها  وانتقل  الدولة  إيرادات 
الوظائف البسيطة )الزراعة وصيد البحر( إلى االعتماد 
النفط  إنتاج  على  القائمة  الحديثة  الصناعات  على 

وتكريره.  

القصة الكاملة

العسل  شهر  رحلة  قصة  سطور  انتهت  أن  وبعد 
تشارلز  البحرين  في  السابق  البريطاني  للمستشار 
بلجريف     منذ أن بدأت تفاصيلها األولى والتي دشن 
حمد  الشيخ  العظمة  صاحب  له  المغفور  سطورها 
بن سلمان آل خليفة أثناء زيارته لبريطانيا عام ١٩٢٥م، 
حيث طلب المغفور له صاحب العظمة من الميجور 
في  البريطاني  المعتمد  ديلي  كيرباتريك  كاليف 
لطلب  اللندنية  تايمز  جريدة  في  اعالنًا  بنشر  البحرين 

وظيفة شاغرة للخدمة باحدى البلدان الشرقية. 

-  تقدم تشارلز دالريمبل بلجريف للوظيفة المعلن 
وأجرى  الوظيفة،  على  للحصول  آخرين  مع  عنها 
بلجريف المقابلة األولى للحصول على الوظيفة من 
الميجور كاليف كيرباتريك ديلي المعتمد البريطاني 

في البحرين. 

في  كانت  بلجريف  أجراها  التي  الثانية  المقابلة   -
البريطاني  المقيم  وكس  بريد  الكولونيل  مع  لندن 
على  الموافقة  تم  بأنه  بلجريف  وأبلغ  الخليج،  في 

طلبة في وظيفة مستشار مالي لحاكم البحرين. 

- مقابلة بلجريف األخيرة لنيل المنصب كانت مع آثر 
لشئون  الخارجية  لوزير  السياسي  المستشار  باترمان 
الهند، حيث تم تعيينه رسميًا لمنصب مستشار مالي 
للمغفور له صاحب العظمة السيخ حمد بن سلمان 

آل خليفة حاكم البحرين )١٩3٢ – ١٩4٢(.   

لينارد  لبل  مارجوري  السيدة  من  بلجريف  تزوج   -
بالمملكة  بريتون  مدينة  في  ١٩٢6م  فبراير   ٢٧ في 
المتحدة، وبعد عدة أيام من زواجه إنطلق من لندن 

هو وزوجته في رحلة شهر العسل إلى البحرين. 

مارس   3١ في  البحرين  إلى  وزوجته  بلجريف  وصل   -
سنة ١٩٢6 م واستغرقت رحلته قرابة الشهر، وسكن 

هو وزوجته في قلعة الشرطة. 

له  المغفور  وثقة  احترام  على  بلجريف  حصل   -
خليفة  آل  سلمان  بن  حمد  السيخ  العظمة  صاحب 
)إدارة  البحرين  لحكومة  كمستشار  عمله  وبدأ 
الشوون المالية (، وفي عام ١٩3٢ أصبح مستشارا على 
الذي  لقبه  جاء  هنا  ومن  الحكومية،  الدوائر  جميع 

عرف واشتهر به فيما بعد “المستشار”.

تشارلز بلجريف مع قائد سفينة فرنسية لدى زيارتها البحرين 
في منتصف الثالثينيات 

تشارلز بلجريف مع الشيخ خليفة بن محمد آل خليفة رئيس 
الشرطة العام في الخمسينيات
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المستشار بلجريف وزوجته يعاينان هدية مقدمة من شعب 
البحرين  وهي عبارة عن مجسم لنخلة من الذهب

المستشار وزوجته لدى مغادرتهم البحرين 

بلجريف في حفل زفافه مبنى السجن في جزيرة جدة في الخمسينيات

البحرين وقد خطط  - بدأ بلجريف مهام عمله في 
وصمم وبنى وأسس وأشرف على الكثير من االنجازات 
بالبنية التحتية أو ما يتعلق بكافة  سواء فيما يتعلق 
أركان المجتمع البحريني المدني، وذلك انطالقا من 
البحرين، حيث قام  المكلف بها من حاكم  مهامه 
والجهاز  المدنية  المحاكم  نظام  بتأسيس  بلجريف 

القضائي، وأصبح رئيسًا للقضاء. 

الشرطة  جهاز  تطوير  أعمال  على  بلجريف  أشرف   -
الخيالة  فرقة  أنشأ  كما  الشرطة،  قيادة  وتولى 
وفرقة الهجن، وأسس الفرقة الموسيقية للشرطة، 
العزف  الموسيقي على  وقام بنفسه بتعليم فرقة 

“المارشات العسكرية” في ١٩٢٩.  

والجمارك  الغوص  نظام  بلجريف  أسس  كذلك   -
العامة،  والخدمات  التعليم  إدارة  وطور  والصحة 
مسئولية  تولى  وكذلك  النفط،  شئون  في  وشارك 
بدالة  وأحضر  واإلتصاالت.  والتجارة  الصحافة  شؤون 
في  مباشرة  تليفونية  خطوط  أربعة  من  هاتفية 
البلدية  الجمارك ودائرة  بدائرة  مكتبة منزله لالتصال 
والقنصلية البريطانية وذلك في منتصف الثالثينيات. 

- كما ترأس عدة مجالس حكومية، وقام بتصميم 
مباني  وعدة  البحرين  باب  مبنى  على  البناء  وإشراف 
بها مرافق  وأنشأ  حكومية، واكتشف جزيرة  “جده” 
منزل  لنفسه  وبنى  والشرطة،  المساجين  وسكن 
تسمية  تم  كما  واالستراحة،  العطل  أليام  صغير 
“شارع  باسم  بالمنامة  الرئيسية  الشوارع  إحدى 

بلجريف”  

حيث  متعددة،  هوايات  بلجريف  للمستشار  وكان   -
لوحات  عدة  ورسم  والتصوير،  الرسم  يجيد  كان 
المفضلة  هواياته  ومن  البحرين،  وأسواق  لقرى 
حديقة  في  وزرعها  والزهور  األشجار  وغرس  االعتناء 
“حديقة  عليها   اطلق  حيث  البديع  وحديقة  منزله 
مختلفة  أنواع  البحرين  إلى  أحضر  كما  المستشار”،  

مناطق  بمختلف  زرعها  وتم  والنباتات  الورود  من 
البحرين خاصة قي حديقة البلدية “باخشة”. 

أيامه  عايشوا  ممن  الكثيرون  بلجريف  يتذكر   -
بجوالته  معروفا  كان  أنه  إلى  مشيرين  بالبحرين، 
باألسواق  “أوليندر”  فرسه  ظهر  على  اليومية 
والطرقات واألزقة والفرجان برفقه حارسه الشرطي 

“بالل”.

حسب  “فارس”  وسام  بلجريف  منح  تم   ١٩٥٢ في   -
وحصل  البريطانية،  لإلمبراطورية  العسكرية  الرتب 
الجليلة،  لخدماته  وأعترافًا  تقديرًا  “سير”  لقب  على 
الشيخ  المغفور له صاحب العظمة  كما وقد منحه 
والعرفان  الشكر  شهادة  خليفة  آل  عيسى  بن  حمد 
عظمته  من  بأمر  انجزها  التي  وأعماله  سلوكه  على 

بأمانة وإخالص.

 - في ١٩٢٩ رزق بلجريف وزرجته مارجوري بطفل وتم 
تسميته تيمنًا باسم حاكم البحرين “حمد”.

 – البحرين  نفط  شركة  في  بلجريف  حمد  عمل   -
بابكو، كما اسس مكتب خاص باألنشطة التسويقية 
واالعالم، كما أصدر كتاب عن البحرين تحت مسمى 
بعد  وفيما  االنجليزية  بالغة  بكم”  ترحب  “البحرين 

بالعربية ١٩٥3-١٩٧٥، وشارك مع بعض رجال األعمال 
في تأسيس “مجلة صوت البحرين”، وصحيفة “جلف 
في  االنجليزية  باللغة  ناطقة  صحيفة  أول  ميرور” 
الخليج العربي .  عين مديرا للعالقات العامة لحكومة 
البحرين، وكانت وفاته في ٢٩ يونيو ١٩٧٩ في البحرين.

أمر  فقد  مارجوري”  “الليدي  بلجريف  زوجة  أما   -
المغفور له صاحب العظمة الشيخ حمد بن عيسى 
كما  البنات،  تعليم  لدائرة  مديرة  بتعيينها  خليفة  آل 

قامت بتأسيس نادي البحرين للسيدات في ١٩٥3م.  

بالتبني  وإبنتهما  مارجوري  وزوجته  بلجريف  غادر   -
في صباح ١8 أبريل سنة ١٩٥٧م، وبدعوة من المغفور 
آل  سلمان  بن  عيسى  الشيخ  السمو  صاحب  له 
خليفة زار بلجريف البحرين في ١٩6٥م أي بعد مرور 8 
العمراني  بالتطور  سنوات من مغادرته، حيث أعجب 
واالجتماعي والتجاري الذي  شهدته البحرين. وكانت 

وفاته في ٢8 فبراير ١٩6٩م في بريطانيا. 



 يومية مسائية تصدر عن وكالة أبراس  
+973  38172402 973+   التوزيع:   17721503  اإلدارة: 

  aprasadvt@gmail.com :البريد اإللكتروني
www.aprasadvt.com :الموقع اإللكتروني

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

الكاتب واإلعالمي البحريني
سعيد الحمد

المؤرخ والكاتب البحريني
عبد اهلل الذوادي

رجل األعمال وأبن فريج الحورة
عبدالوهاب العسومي

الكاتب والصحفي الراحل
محمد الماجد

مستشار حكومة البحرين السابق
تشارلز بلجريف



 الخميس  11  رمضان  1437  هجرية  •  16  يونيو  2016  ميالدية  •  السنة الثامنة  •  العدد   8216

مجلس عائلة الخاجة
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الجمعة 5  يونيو سنة 1953 الموافق 23 رمضان 1372       
السنة األولى العدد 26

خواطر في رمضان 
شهر  أقطارهم  جميع  في  المسلمون  استقبل 
اإليمان  يعمرها  فرحة  بقلوب  المبارك  رمضان 

وتنورها العقيدة. 

في  االستبشار  هتافات  فتعالت  رمضان!  أقبل 
المالح  سفينة  في  وحتى  واألرياف  والقرى  المدن 
الذي أدركه شهر الصوم وهو في سفينته يصارع 

العباب الثائر في عرض البحار. 

أنها فرصة كبيرة يهلل لها كل مسلم فوق هذه 
هدى  القرآن  فيه  انزل  الذي  رمضان  )شهر  األرض 

للناس وبينات من الهدى والفرقان(. 

رمضان! 

فازدانت  الوضيئة  بلياليه  والغفران  الرحمة  شهر 
ووحدانًا  زرافات  اتوا  الذين  بالمصلين  المساجد 
ليؤدوا صالة التراويح بعدما سمعوا صوت المؤذن 
مرتفعًا ينادي بصوته الذي يغمر الترواح يفيض من 
الحياة  أدران  من  النفوس  فيطهر  االلهية  الرهبة 

ومن مباذلها الدنيوية.

صراع  في  والمسلمون  العام  هذا  رمضان!  أقبل 
مستمر مع دعاه االستعمار واالستبداد والفوضى. 
في  زالوا  ال  والجزائر  تونس  في  اخواننا  فهؤالء 
الغاشم  المغتصب  ضد  المستميت  نضالهم 
أرواح تزهق على  ومهما كلفهم هذا النضال من 
مذبح الحرية والشرف فإنهم ال يزالون كالصخرة 

الناتئة التي تسخر من مرور األجيال والحقب.

وأولئك إخواننا الالجئون الفلسطينيون عراة حفاه 
بعدما  بالدهم  من  نزحوا  والكهوف.  الوديان  بين 
الذي  العالم  هذا  من  الشر  قوى  عليهم  تكالبت 

يسمونه )العالم الحر(. 

ان رمضان له من القوى الروحية الهائلة ما تجدد 
روح العزيمة والنضال في نفس كل مجاهد وثم 
في  والثبات  الثقة  من  جبارة  طاقة  مصدر  انه 
في  تأخذهم  ال  الذين  الحماة  المناضلين  نفوس 

دينهم أو وطنهم لومه الئم.

الروحي  التجاوب  شهر  هو  رمضان  شهر  ان  حقًا 
بين كل مسلم وأخيه مهما تناءت به الديار. 

ان رمضان هو الشهر العظيم في حياة المسلمين 
الواهنة  الهمم  وتبعث  العزائم  تتجدد  ففيه 
عن  اهلل  أمام  المسؤول  هو  انه  المسلم  ويدرك 

وطنه ودينه.

5 دقائق
)مع األستاذ عبداهلل الطائي(

 س١: ما هي الذكرى التي أثرت فيك؟ 

ج١: كنت في الصف المنتهي من الدراسة اإلبتدائية 
آمرًا  الرسالة  مجلة  أساتذتي  أحد  إلي  قدم  حيث 
من  حوتها  بما  أواًل  فأعجبت  باستمرار.  بقرائتها 
الدائمين  قرائها  من  أصبح  بي  وإذا  وقصص  شعر 
وأعجبت أخيرًا بمقاالت الزيات فكان أستاذي يوضح 
الفرص..  أوقات  خالل  فهمه  يستعصي  ما  لي 
وما   .. بذهني  عالقة  اليوم  ذلك  ذكرى  ومازالت 
أتمثل  األدبية  حياتي  في  خطوة  أخطو  كلما  أزال 

أستاذي الكريم رديف محمود سعد اهلل. 

س٢: بماذا تنصح الناشئة من األدباء؟

ما  بجميع  تقوم  واحدة  نصيحة  اليهم  لي  ج٢: 
بعدم  اوصيهم  فأنا  قول  من  إليه  تستدرجني 
اإلعتماد على الموهبة وحدها وأوصيهم بالدراسة 
تحلي  ال  المكنونة  فالدرة  واألدب  اللغة  ألصول 
تجلب  ال  اليانعة  والشجرة  تهذيب  بعد  إال  الصدر 

االنظار إال بعد تهذيب.

س3: أي شاعر تراه جديرًا المارة الشعر بعد شوقي؟

جوانب  تعددت  الذي  العصر  هذا  في  أتريدنا  ج3: 
الحياة فيه ان نخصص أميرا للشعر وقد عجز أدباؤنا 
التمييز  في  أحتاروا  فحين  ذلك  عن  الجاهلية  في 
عينوا مجال كل شاعر فهذا شاعر إذا وصف وهذا 
إذا رهب وهذا إذا ركب وهذا إذا شرب وكذلك فعل 
األمويون والعباسيون وكذلك نفعل نحن فالشعر 

مكانه السماء ال األرض وال إمارة في السماء.

س4: ما رأيك في األدباء العراقيين ؟

على  تتنازع  أدبية  مدارس  اليوم  العراق  في  ج4: 
في  مشرق  بخير  تنير  ولكنها  المعترك  في  الثبات 
سماء األدب العراقي. فمن كالسيكين ومنطلقين 
حيث  من  أما  وذاك.  هذا  بين  معتدلين  قوم  إلى 
الطابع  ان  األدباء  من  الكثير  فيرى  توجيههم 
زيارتي االخيرة  الغالب هو السياسي غير أني خالل 
لبغداد الحظت ان أدب الغزل والوصف والشكوى 
في العراق يصمد جنب السياسي. ولعلك تعجب 
إذا علمت ان األستاذ عبد اهلل النقشبندي قد نظم 

  العدد الرابع األثنين 15 أيلول سنة 1952

الموشحات  نوع  من  موشحًا  وخمسين  وستة  مائة 
األندلسية رقة وسموا.

ولديك كثير من شعراء اليوم مثل عبد القادر الناصري 
وكاظم جواد وكمال عثمان وعبد الرحمن رضا.

وأوضح مثال لما أقول .. أما القصص التي تبوأت اليوم 
جانبًا هامًا من حياتنا فلها في العراق خطوة حميدة 

تسعى في طريقها إلى الهدف.

س٥: ما رأيك في الخميلة؟

ونجاحها   تكوين  دور  في  زالت  ما  الخميلة  ج٥: 
متوقف على حذقكم في معرفة اتجاة الرأي العام 
فالحكم  الصحافة.  رسالة  أداء  في  وطريقتكم 
عليها من ثالثة أعداد لن ينبعث منه لمن يريد القول 
الحق ألي صائب غير أني أالحظ منكم همة عالية في 
فاجعلني  الصحفي  فنكم  على  يدل  مما  تبويبها 
القراء  بريد  المنتظرين كما أجبت أحد قرائك في  من 
من العدد الثالث. داعيا اهلل عزوجل أن يمد في عمره 

المديد لخدمة أبناء هذا الوطن العزيز.

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
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ال�شارع امل�ؤدي اإىل عني عذاري وكان يطلق عليه عني 

ال�شاب يف ال�شتينيات

مبنى جمارك البحرين يف الأربعينيات

املغف�ر له �شاحب العظمة ال�شيخ �شلمان بن حمد اآل خليفة لدى 

ا�شتقباله املندوب ال�شامي املعتمد الربيطاين املقيم يف اخلليج لدى 

زيارته للبحرين يف اخلم�شينيات

الأمطار امل��شمية يف الأربعينيات
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البه� الداخلي ملبنى حماكم البحرين يف اخلم�شينيات باب البحرين يف ال�شتينيات ويرى دخ�ل ال�شيارة من خالل الب�ابة

ج�شر ال�شيخ حمد من جهة املحرق يف اخلم�شينيات ا�شطبل للخي�ل يف منطقه الرفاع يف اخلم�شينيات

قلعة عراد يف اخلم�شينياتمطار البحرين يف اخلم�شينيات



4255-Chevrolet Ramadan-2016-TAHOE-RAMDANIYAT -FP-Ad-320mmH x 245mmW-FInal.pdf   1   6/13/16   2:45 PM



نهنئ�كم بحلول شهر رمضان المبارك
وكل عام وأنتم بخري

Advert (24.5cm X 32cm).indd   1 6/7/16   1:40 PM



مرخـــص مــن قــبــل مــصــرف البــحــريــن المــركــزي كــبــنــك تجــزئــة تقــلــيـــدي
17 20 7777 I www.bbkonline.com

تابعـونا علـى: 

ــــــــر حياتــــــــك مــــــــع جائــــــــزة   غيِّ
500,000$ مــــــــن الهيــــــــرات!

إدخـــــر قبـــــل ١ يوليـــــو لتتأهـــــل

MOIC/PC/1543/2016

4196-BBK-Mid-Year-320mmHx245mmW.indd   1 6/5/16   3:30 PM


