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كلفة مشروعاته تجاوزت  88مليون روبية

أسبوع اإلنشاء  ..نهضة عمرانية متواصلة
شهدت مملكة البحرين عبر تاريخها الطويل نموا
وتطورا هائال في مجال البناء واإلنشاء والحركات
العمرانية المستمرة والمتواصلة ،والتي تتوجت
مالمحها في ظل المشروع اإلصالحي لحضرة جاللة
الملك حمد بن عيسي آل خليفة عاهل البالد المفدى،
وقد تواصل ذلك النمو العمراني الهائل ليشمل عهودا
طويال من االنجازات الضخمة التي سعت فيها القيادة
الرشيدة إلى أن تكفل كافة سبل الراحة وهناء العيش
لكافة مواطني وأهالي المملكة ،ولعل أبرز تلك
الفترات ما عرف بـ “أسبوع اإلنشاء” في عهد المغفور
له حضرة صاحب العظمة الشيخ سلمان بن حمد آل
خليفة حاكم البالد ،حيث شهدت المملكة توسعات
عمرانية ضخمة شملت كافة مجاالت البنى التحتية
والفوقية كالصحة والتعليم والصناعة والتجارة،
إضافة إلى توسعات كبيرة وهائلة في جميع مبان
ومؤسسات الجهاز الحكومي ،وقد تجاوزت كلفة
تلك النهضة العمرانية الكبيرة نحو  88مليون روبية
آنذاك ،لترتسم االبتسامات والسعادة على وجوه
أهالي البحرين ومواطنيها بتلك االنجازات العمرانية
الضخمة “ ..رمضانيات” تلقى الضوء على واحد من
أهم األحداث التاريخية التي شهدها تاريخ النهضة
العمرانية واإلنشائية بالبحرين في اسبوع اإلنشاء ...
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كبار المسئولين والوجهاء
يشيدون بدور ”رمضانيات”
في تغطيتها

المجالس الرمضانية ..
برلمانات الحب واألخوة
بين أهالي البحرين

أكد عدد من كبار المسئولين والوجهاء ورجال األعمال
بالبحرين على “أهمية ما تلعبه المجالس الرمضانية
بالمملكة من دور في تعزيز أواصر المحبة والمودة
بين أهالي البحرين ،وكذلك دورها اإليجابي في
التالحم والترابط بين أفراد المجتمع والعائلة الواحدة”.
وشددوا على “أهمية أن تستمر المجالس في أداء
دورها ورسالتها االجتماعية والوطنية التي ال تخرج عن
الطابع العام للمجالس البحرينية األصيلة ،وتبتعد عن
أجواء الشحن والتوتر العصبي المذهبي والسياسي”.
وأشاد كبار المسئولين والوجهاء ورجال األعمال بدور
مجلة “رمضانيات” وحرصها على توفير تغطية شاملة
ومصورة لكافة مجالس البحرين الرمضانية ،الفتين
إلى أن إنها حققت نجاحًا ملحوظًا من خالل تركيزها
على الجوانب االجتماعية والتراثية“ ،رمضانيات” ترصد
آراء كبار المسئولين والوجهاء ورجال األعمال حول
أهمية دور المجالس الرمضانية في نشر أواصر المحبة
واألخوة بين كافة فئات المجتمع البحريني ..

أغلى ثوب في العالم

كسوة الكعبة  ..رداء االيمان
المجالس الرمضانية

ذكريات من أيام زمان

كسوة الكعبة أو الكسوة الشريفة من أهم مظاهر
التبجيل والتشريف لبيت اهلل الحرام ،ويرتبط تاريخ
المسلمون بكسوة الكعبة المشرفة وصناعتها
واإلبداع فيها وتسابقوا لهذا الشرف العظيم حتى
جعلوا يوم تبديلها من كل عام احتفا ً
ال مهيبًا ال

نظير له؛ وتشتمل الكسوة على ستارة باب الكعبة
المصنوعة من الحرير الطبيعي الخالص ،ويبلغ
ارتفاعها سبعة أمتار ونصف المتر ،وبعرض أربعة أمتار،
مكتوب عليها آيات قرآنية وزخارف إسالمية ،ومطرزة
تطريزا بارزا مغطى بأسالك الفضة المطلية بالذهب،
وتبطن الكسوة بقماش خام ،وتوجد ست قطع آيات
تحت الحزام ،وقطعة اإلهداء ،و 11قنديال موضوعة
بين أضالع الكعبة ،ويبلغ طول ستارة باب الكعبة 7.5
متر ،بعرض أربعة أمتار مشغولة باآليات القرآنية من
السلك الذهبي والفضة “ ....رمضانيات” تشد الرحال
إلى الكعبة وتلقي الضوء على كسوتها الشريفة
وتاريخها ومراحل صناعتها ....
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قماشها حرير مطرز بالذهب

كسوة الكعبة  ...أغلى رداء
تعد كسوة الكعبة من أهم مظاهر
االهتمام والتشريف والتبجيل للبيت
الحرام ،وتحظى صناعتها بتقاليد عريقة
بما في ذلك اختيار نوع الخيوط والقماش
واأليدي العاملة المتخصصة في التقطيب
والتطريز ،ولم تكن كسوة الكعبة بهذا
الهندام واالهتمام إال حينما أصبحت في
كنف العهد السعودي ،حيث رصعت
بالذهب والفضة حتى أضحت أغلى ثوب
في العالم ،وكسوة الكعبة مصنوعة
من أجود أنواع الحرير الخالص المستورد،
وهي مطرزة بخيوط ذهبية وفضية ،ويتم
تغيير القماش مرة واحدة في العام في
احتفال خاص ،ويتم إزاء ذلك تغيير الثوب
بعينه ،باستخدام أجود أنواع الخيوط من
الحرير ،التي تجلب من سويسرا وإيطاليا،
فضال عن مواضع الذهب والفضة التي يتم
استخدامها للتطريز ،حيث تصل حزم الحرير
الخام إلى مصنع الكسوة ،ويتم غسلها
ثالث مرات إلزالة طبقة الشمع عنها؛ فما
قصة هذه الكسوة المشرفة التي برع في
صناعتها أكبر فناني العالم اإلسالمي؟ ...
وصف الكسوة

والفضي ،وعلى الرغم من مكينة اإلنتاج ،فان العمل

ثم صاروا يقطعونها فيصير البيت كهيئة المحرم،

اليدوي ما زال يحظى باالهتمام ،ويستهلك الثوب

فإذا حل الناس يوم النحر كسوها الكسوة الجديدة.

الواحد  670كجم من الحرير الطبيعي ،ويبلغ مسطح

مراحل صناعتها

الثوب  658مترًا مربعًا ،ويتكون من  47طاقة قماش
طول الواحدة  14مترًا بعرض  95سم ،وتبلغ تكاليف
الثوب الواحد للكعبة حوالي  22مليون ريال سعودي؛
هي تكلفة الخامات وأجور العاملين واإلداريين وكل ما
يلزم الثوب ،ويبلغ عدد العاملين في إنتاج الكسوة 240
عام ً
ال وموظفًا وفنيًا وإداريًّا.

وتمر كسوة الكعبة المشرفة بعدة مراحل ،وأول
مراحلها ما يعرف بمرحلة الصباغة :وهي أولى
مراحل إنتاج الثوب بالمصنع؛ حيث يزود قسم
الصباغة بأفضل أنواع الحرير الطبيعي في العالم،
ويتم تأمينه على هيئة شلل خام عبارة عن خيوط
مغطاة بطبقة من الصمغ الطبيعي تسمى سرسين

تصنع كسوة الكعبة من الحرير الطبيعي الخالص

تاريخ الكسوة

تجعل لون الحرير يميل إلى االصفرار ،وتزن الشلة

المصبوغ باللون األسود المنقوش عليه عبارة “ال إله

وتذهب بعض المصادر التاريخية إلى أن سيدنا

حوالي  100جرام وبطول حوالي  3000متر تقريبا وبارتفاع

إال اهلل محمد رسول اهلل”“ ،اهلل جل جالله”“ ،سبحان

إسماعيل  -عليه السالم  -هو أول من كسا الكعبة،

اهلل وبحمده سبحان اهلل العظيم”“ ،يا حنان يا منان”،

والبعض اآلخر يذهب إلى أن عدنان جد النبي  -صلى

76سم ،أما المرحلة الثانية من صناعة الكسوة
فتعرف بمرحلة النسيج :وهي تحويل ِّ
الشلل الحريرية

كما يوجد تحت الحزام على األركان سورة اإلخالص

اهلل عليه وسلم  -هو أول َمن كساها ،غير أن الثابت

إلى أكوام ليتم تسديتها على مكنة السداء؛ وذلك

مكتوبة داخل دائرة محاطة بشكل مربع من الزخارف

تاريخ ّيًا أن أول َمن كساها هو “تبع أبي كرب أسعد”
ملك حمير سنة  220قبل الهجرة بعد عودته لغزوة

بتجميع الخيوط الطولية للنسيج بجانب بعضها
على أسطوانة تعرف بمطوة السداء ،ثم تأتي

الثلث األعلى من هذا االرتفاع حزام الكسوة بعرض

يثرب ،وتدرج في كسوتها حتى كساها “المعافير”

المرحلة الثالثة وهي مرحلة التصميم ،حيث يقوم

 95سنتمترًا ،وهو مكتوب عليه بعض اآليات القرآنية

وهي كسوة يمنية ،كما كساها “المالء” وهي كسوة

المصمم بعمل دراسات للزخارف والخطوط في

ومحاط بإطارين من الزخارف اإلسالمية ومطرز بتطريز

ومفتاحا ،ثم تبعه خلفاؤه
لينة رقيقة ،وعمل لها بابًا
ً

الفن اإلسالمي ،ثم توضع تصميمات مدروسة ترسم

بارز مغطى بسلك فضي مطلي بالذهب ،ويبلغ طول

من بعده فكانوا يكسونها “الوصايل” ،وهي أثواب حمر

رسما دقيقا في المساحة المطلوبة ويتم تلوينها

الحزام  47مترًا ،ويتكون من ستة عشره قطعة ،كما

مخططة ،و“العصب” وهي أثواب يمنية يصعب غزلها،

وتحبيرها ،ثم المرحلة الرابعة وهي مرحلة الطباعة

تشتمل الكسوة على ستارة باب الكعبة المصنوعة

وأخذ األمراء في تقديم الهدايا إليها من األكسية

وفي هذا القسم يتم أوال تجهيز المنسج وهو

من الحرير الطبيعي الخالص ،ويبلغ ارتفاعها سبعة

المختلفة ،وكلما جاءت كسوة طرحت سابقتها إلى

الذي يطبع عليه حزام الكسوة ،وستارة باب الكعبة

أمتار ونصفًا وبعرض أربعة أمتار مكتوب عليها آيات

أن جاء عهد “قصي بن كالب” ،ففرض على القبائل

المشرفة وكافة المطرزات ،وأخيرا المرحلة الخامسة

قرآنية وزخارف إسالمية ومطرزة تطريزًا بارزًا مغطى

رفادة كسوتها سنو ّيًا ،أما أول امرأة كست الكعبة
في الجاهلية فهي “نبيلة بنت حباب” أم العباس بن

وهي مرحلة التطريز باألسالك الفضية والذهبية

بقماش خام ،كما يوجد ست قطع آيات تحت الحزام،
وقطعة اإلهداء و 11قندي ً
ال موضوعة بين أضالع الكعبة،

عبد المطلب ،وكانت قد نذرت ذلك ،ومن المعلوم أن
الكعبة قبل اإلسالم كانت ُتكسى في يوم عاشوراء،

كسوة الكعبة المشرفة يتم فيه تسليم كسوة

ويبلغ طول ستارة باب الكعبة  7.5أمتار بعرض اربعة

ثم صارت ُتكسى في يوم النحر ،وصاروا يعمدون إليها

الكعبة المشرفة إلى كبير سدنة بيت اهلل الحرام،

أمتار مشغولة باآليات القرآنية من السلك الذهبي

في ذي القعدة فيعلقون كسوتها إلى نحو نصفها،

كما يسلم كيس لوضع مفتاح باب الكعبة.

اإلسالمية ،ويبلغ ارتفاع الثوب  14مترًا ،ويوجد في

بأسالك الفضة المطلية بالذهب ،وتبطن الكسوة

لألشياء المكتوبة؛ وعقب جميع هذه المراحل يقام
في موسم حج كل عام احتفال سنوي في مصنع
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أسبوع اإلنشاء  ..نهضة عمرانية متواصلة

1

شمل تدشين عشرات المشروعات أسعدت قلوب األهالي

أسبوع اإلنشاء  ..للنهضة العمرانية تاريخ وأصالة

تعد النهضة العمرانية بالبحرين ممتدة
ومتواصلة منذ آالف السنين ،وقد شهدت
الكثير من فترات النمو والتطور عبر عهود
من االنجازات التاريخية الضخمة ،ولعل من
أبرز تلك الفترات ما عرف آنذاك بـ “أسبوع
اإلنشاء” في عهد المغفور له حضرة صاحب
العظمة الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة
حاكم البالد ،حيث شهدت المملكة في
ذلك الحدث التاريخي نموا وتطورا متسارعا
في الكثير من اإلنشاءات والحركات
العمرانية المتميزة في كافة مجاالت البنى
التحتية والفوقية كالتعليم والصحة
والطرق والكباري والصناعة والتجارة إلى
جانب التوسعات الكبيرة في جميع مبان
المؤسسات والوزرات الحكومية ،وقد
صاحب تلك النهضة العمرانية الضخمة
سعادة وفرحة بالغة من أهالي البحرين
في كافة المحافظات والمدن والقرى،
ففي أسبوع اإلنشاءات احتفل أهالي
الرفاع بتأسيس أول مستشفى للوالدة،
كما احتفل أهالي سترة بتدشين مبنى
البلدية والعيادة الخارجية ،كذلك شهد
أسبوع اإلنشاءات افتتاح مدرسة النعيم
وهي اكبر مدرسة في المنطقة ،وغيرها
من اإلنشاءات التاريخية الهامة ..

المياه آلالف البيوت
وترصد ذاكرة البحرين التاريخية في أسبوع اإلنشاء
حدث هام وتاريخي استقبله أهالي المملكة
ومواطنيها بالفرحة والسعادة ،حينما تفضل
المغفور له حضرة صاحب العظمة الشيخ سلمان
بن حمد آل خليفة حاكم البالد في تلك الحقبة
التاريخية الهامة من تاريخ البحرين بتدشين مشروع
إسالة المياه في المحرق ،وأمر بالبدء في المشروع،
وذلك في حفل حاشد ضم عددا من أفراد األسرة
الحاكمة ،وعدد من كبار رجال الدولة والحكومة،
وكبار الشخصيات ،وقد دعى للحفل أيضا عدد
كبير من كبار شخصيات المحرق قامت بدعوتهم
بلدية المحرق ،كما وجه السيد جيمس بلجريف
مدير دائرة العالقات العامة لحكومة البحرين آنذاك
الدعوة لعدد من كبار الموظفين والتجار ،والى
مندوبي الصحافة واإلذاعة ووكاالت األنباء العالمية
في البحرين ،وقد أشرفت على تنظيم االحتفال
دائرة األشغال العامة باالشتراك مع بلدية المحرق،
وقد أعلن بدء االحتفال يوسف شيراوي مساعد
سكرتير حكومة البحرين آنذاك ،بقوله “نفتتح هذه
الحفلة ،التي تبدأ بها صفحة من صفحات مدينة
المحرق ،وهي بدء العمل إلسالة المياه إليها ،وأن
هذه المناسبة لتزداد أهمية وقدرا اذ تفضل صاحب
العظمة وأمر أن تكون تحت رعايته حفظه اهلل ذخرا
ونجما مضيئا في طريق تقدمها وازدهارها” ،لقد
تفضل صاحب العظمة وأمر برصد مبلغ مليوني

االفتتاح الرسمي لقسم الوالدة بمستشفى النساء من قبل
المغفور له صاحب العظمة الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة
في عام 1957م

روبية لهذا المشروع الحيوي الذي سيمد بالماء العذب
ثالثة آالف من البيوت في الوقت الحاضر من هذه
البئر التي ساعدت في حفرها شركة نفط البحرين،
وهي محفورة بعمق  310أقدام تحت األرض ،وتعتبر
من أحسن اآلبار االرتوازية في هذه الجزيرة ،وتبلغ

أحداث تاريخية

قوة دفعها  900غالون في الدقيقة الواحدة ،وقد

في األسبوع االول من شهر نوفمبر عام  ،1957وقبل

تفضل المغفور له صاحب العظمة الحاكم فضغط

 57عاما على وجه التحديد ،رفعت مملكة البحرين

على الزر الكهربائي المعد خصيصا لهذه المناسبة

أعالم ورايات االحتفاالت بتدشين أضخم وأبرز مبانيها

ايذانا ببدء العمل في هذا المشروع ،وانطلق هدير

في حركة عمرانية كبيرة تكلفت نحو  88مليون

محرك اآللة الحفارة وانطلقت معها زغاريد الطفال

روبية ،وقد شملت تلك المبان مؤسسات تعليمية

والسيدات وتصفيق الحاضرين.

وصحية وصناعية وتجارية وحكومية وحكومية من

ميناء المنامة األضخم بالمنطقة

أبرزها  :أوال  :تدشين مشروع إسالة المياه في المحرق
ثانيا  :تدشين العمل في الميناء العميق ثالثا :افتتاح

ولعل أبرز مشروعات أسبوع اإلنشاء ضخامة كان

جناح الوالدة بمستشفى النساء الجديد رابعا :افتتاح

تدشين ميناء المنامة ،والذي كان يعد آنذاك أضخم

محطة توليد القوة الكهربائية بالبديع ،خامسا:

ميناء بمنطقة الخليج ،وقد تفضل المغفور له

افتتاح “عيادة سترة” وتدشين “بناء بلدية سترة”،
بتدشين بناء بلدية سترة سادسا :تدشين مستشفى
الرفاع سابعا :افتتاح مدرسة النعيم وعيادة المعارف

المغفور له صاحب العظمة الشيخ سلمان بن حمد آل
خليفة يقوم بإنزال أول اسطوانة خرسانية من األسمنت
معلنًا بذلك البدء في مشروع الميناء العميق وهو ميناء
سلمان الحالي عام 1957م

صاحب العظمة الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة
حاكم البحرين فشمل االحتفال الكبير برعايته،
وكان برفقته نجله سمو الشيخ عيسى وسمو

5

ااألربعاء  25رمضان  1435هجرية •  23يوليو  • 2014السنة السادسة العدد 172

أسبوع اإلنشاء  ..نهضة عمرانية متواصلة

2

عدد من الحضور في حفل افتتاح توصيل التيار الكهربائي لقرية البديع ،نوفمبر عام 1957م

الشيخ محمد ،كما كان من بين الحضور عدد من
رجال الحكومة والشركات وعلى رأسهم السير
برنارد باروز المقيم السياسي في الخليج والمستر
سميث سكرتير حكومة البحرين ومستر فيليب
النائب المقيم لرئيس مجلس إدارة شركة بابكو،
ووكيل شركة “كمن باكستان” المتعاقدة على بناء
المرفأ ،وقد افتتح الحفل بكلمة صاحب العظمة
الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة حاكم البحرين
ألقاها يوسف الشيراوي ،وكذلك ألقى وكيل شركة
“كمن باكستان” خطابا بمناسبة الشروع في األعمال
الدائمة على رصيف البحرين في المياه العميق،
ومما جاء في الخطاب “ان هذا الرصيف سيمتد
على خط مستقيم إلى خارج البحر من هذا المكان

المغفور له صاحب العظمة الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة يرعى حفل افتتاح مستشفى
الوالدة بمستشفى السلمانية عام 1957م

له صاحب العظمة حاكم البحرين بالضغط على

يكن ليشيد” ،مشيرة إلى أنه “لقد مرت أربع سنوات

الزر ايذانا ببدء العمل في انزال أول األعمدة في

منذ أن بدأنا أول تخطيط لمشروع هذا المستشفى

المياه وبذلك دخل المشروع في مرحلته الثالثة

األنيق ،وثالث سنوات منذ أن وضع الحجر األساسي

وهي بناء ست مراس لرسو البواخر ،وسيتصل الميناء

في قاعدته ،وان جميع أدوات وأجهزة األقسام في

الجديد بفرضة الجمرك بواسطة سكة حديد ذات

هذا الجناح ،كالمطبخ والمستودع ،والكهرباء والبخار

مقياس صغير وهذه العملية ستسهل نقل البضائع

والماء الحار والبارد لهي جاهزة تماما ومعدة للعمل

والشحنات العابرة من البواخر في الميناء الجديد إلى

في أية لحظة ،أما بقية المستشفى المعد لعالج

السفن الشراعية والزوارق التجارية الراسية في المرفأ

مختلف األمراض فانه سيكمل في خالل سنة أو

لشحن البضائع إلى مختلف أرجاء الخليج ونتيجة

سنة ونصف ،وأما تكاليف المستشفى بكامله بما

لبناء هذا الميناء تتوقع حكومة البحرين أن تزداد

في ذلك جناح الوالدة ومساكن الموظفين فانها ال

حركة التجارة العابرة التي تعتبر من المصادر الحيوية

تقل عن  17مليونا من الروبيات”.

الكبيرة القتصاد الدولة”.

مستشفى الرفاع الشرقي للوالدة

أول جناح للوالدة

وفي هذه المناسبة التي لطالما انتظرها أهالي

فمسافة  1500قدم األولى ستكون رصيفا بالمحاذاة

ورغم فرحة أهالي ومواطني البحرين العامرة

البحرين ومواطنيها ،والتي تؤلف ركنا من أركان

عرضه  37قدما و  6بوصات بينما سيكون رصيف

بالمشروعات العديدة التي شهدها وتضمن افتتاح

برنامج أسبوع االنشاء بافتتاح مستشفى الرفاع

األعماق الرئيسي ذاته أكثر من  1600قدم طوال

العمل بها أو تدشين تأسيسها أسبوع االنشاء ،إال أن

الشرقي للوالدة ،تعاونت الدائرة الطبية وبلدية

وسيتمتع بعرض  70قدما ،وسيساند هذا الرصيف

تلك الفرحة كانت مضاعفة بتدشين جناح الوالدة

الرفاع في تنظيم االحتفال بارساء الحجر األساسي،

بإنزال مساند اسطوانية من الفوالذ إلى قاع البحر

بمستشفى النساء الجديد ،حيث تفضل بحضور

وقامت دائرة العالقات العامة بالتعاون مع الدائرة

ويبسط سطحه مفروشة بالكونكريت المصبوب

االحتفال المغفور له صاحب العظمة الشيخ سلمان

الطبية بتوجيه الدعوات لعدد من الضيوف ،وافتتح

المسلح فوقها ،وهذه االسطوانات ستكون من

بن حمد آل خليفة ،ونجاله سموا الشيخ عيسى والشيخ

الحفل بحضور سمو الشيخ مبارك بن حمد آل خليفة

الكونكريت المسح ،وهي جوفاء ذات جدران ثخنها

محمد وأعضاء األسرة الحاكمة ،كما حضر كبار رجال

رئيس مجلس الصحة ،وكان على رأس الحاضرين

 8بوصات ،وتبنى على أقسام يبعد الواحد عن اآلخر

الحكومة والوجهاء وأعيان البالد ،وقد ألقت رئيسة

سمو الشيخ عيسى وسمو الشيخ محمد نجال عظمة

 15قدما ،وسيتم وصلها الواحدة فوق األخرى حتى

الطبيبات الدكتورة دويك كلمة رحبت فيها بعظمة

الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة وعدد من شيوخ

نستكمل الطول المطلوب عند كل ركيزة ،االحتفال

الحاكم وقالت فيها “أن هذا اليوم هو خطوة هامة

األسرة الحاكمة وكبار رجال الحكومة والدائرة

بمناسبة تدشين الهمل في ميناء المنامة العميق،

في تقديم الخدمات الصحية في هذا البلد األمين،

الطبية ،وأعلن سعادة الشيخ عبداهلل بن خالد رئيس

والبد لهذا المشروع من مراحل يمر بها حتى يتم

وانه لدليل ساطع على مدى اهتمام عظمة موالنا

بلدية الرفاع الشرقي وعضو مجلس الصحة بدء

انجازه ،وأهم هذه المراحل مرحلتان أولهما تشييد

بإرساء قواعد متينة لرفاهية هذا البلد وتقدمه،

االحتفال في مبنى البلدية ،ثم ألقى سعادة الشيخ

ترعة تمتد من اليابسة حتى المياه العميقة ،أما

فلوال ما أظهرتم عظمتكم من رغبة أكيدة في

عبداهلل بن خالد آل خليفة كلمة قال فيها “باألصالة

المرحلة الثانية فهي حفر الترعة ومنطقة الميناء،

كل مراحل هذا المشروع ،ولوال مصادقة عظمتكم

عن نفسي وبالنيابة عن اخواني أعضاء مجلس بلدية

وقد بدأت المرحلة الثالثة مؤخرا عندما قام المغفور

على مصاريفه الباهظة ،فان هذا المستشفى لم

الرفاع وسكان الرفاع كافة أحييكم أزكى تحية

الذي نقف عليه اآلن لمسافة تربو على نصف ميل،

بإمكاننا أن نكون جزءًا كبيرًا
من التغييرات التي تأتي مع
المستقبل
الغناه للمقاوالت توفر خدمات مميزة في مجال البناء والعمل مع فريق من
الموظفين المؤهلين وذوي الخبرة في مجال األعمال المدنية والميكانيكية.
نحن نعمل هنا ونحن هنا على المدى الطويل...

الغناه للمقاوالت ذ.م.م
ص.ب ،2510 .بناية  ،853طريق 3218
المنامة  ،332مملكة البحرين
هاتف+973 177 22 333 :
فاكس+973 177 22 233 :
www.alghanah.com
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المغفور له صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة
خالل تفقده أحد الصفوف الدراسية

حفل افتتاح مدرسة النعيم في نوفمبر 1957م وفي الصورة المغفور له صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل
خليفة والمغفور له الشيخ عبد اهلل بن عيسى آل خليفة (وزير المعارف)

للبلدية ليعد أحد األركان المشهودة واألساسية
بأسبوع اإلنشاء ،وقد تفضل بافتتاح العيادة ،سمو
الشيخ مبارك بن حمد آل خليفة رئيس مجلس
الصحة ،كما تفضل الشيخ حمد بن ابراهيم آل
خليفة رئيس بلدية سترة ،بتدشين بدء العمل في
افتتاح مركز سترة الصحي من قبل المرحوم الشيخ مبارك آل
خليفة رئيس مجلس الصحة في عام 1957م

بناء البلدية ،وقد حضر الحفل مستر سميث سكرتير
حكومة البحرين ،والمستر جرانت مدير الدائرة الطبية

وأرحب بكم أجمل ترحيب ،باألمس القريب تشرفت

والدكتور اسنو ،كبير األطباء بحكومة البحرين وعدد

هذه القاعة باحتفال مماثل الفتتاح القوة الكهربائية

من الرجال الحكوميين والشخصيات البارزة في

في مدينة الرفاع ،وفي هذا اليوم السعيد نحتفل

سترة ،وبدأ الحفل بكلمة ألقاها أحمد الستراوي شكر

بوضع الحجر األساسي لمبنى مستشفى الرفاع

فيها الحكومة على ما تقوم به من اصالحات لرفع

الشرقي ،فنضع حجرا على حجر في صرح مستقبلنا

مستوى األهالي ،فألقى كلمة سمو رئيس مجلس

الزاهر ونهضتنا المباركة ،ويسعدني أن انتهز هذه

الصحة ،وقد جاء فيها“ :ان افتتاحنا اليوم لهذه

الفرصة ألزف بشرى أخرى إلخواني سكان الرفاع

العيادة ما هو إال تأكيد للتحسينات التي نسعى إلى

وتلك هي أن حكومتنا الجليلة تدرس في هذه األيام

تحقيقها ،والتي أعدت لها الدائرة الطبية برنامجا

مشروع اسالة المياه في مدينة الرفاع وسيوضع

يهدف إلى تعميم الخدمات الطبية في البلديات

ذلك موضع التنفيذ في القريب العاجل .وقد ألقى

واألرياف النائية ،ان هذه العيادة صغيرة نسبيا ،إال أن

سعادة الشيخ خليفة بن سلمان بن حمد آل خليفة

هذا االحتفال الذي نشهده اليوم مهم في حد ذاته،

بكلمة شكر نيابة عن أهل الرفاع  .وبعد ذلك توجه

ألننا نعتقد أن هذه العيادة ستساعد كثيرا على رفع

الجميع إلى موقع المستشفى الجديد حيث تفضل

المستوى الصحي بين أهالي سترة”.

سمو الشيخ مبارك بارساء حجر األساس ووضع لبنة

مدرسة النعيم وعيادة المعارف

أخرى في صرح مستقبل أهل الرفاع الشرقي.

على المستوى حقل التعليم والعلم ،تضمن الحدث

بلدية سترة وعيادتها الخارجية

التاريخي المتمثل في أسبوع اإلنشاء عدد من

الحدث التاريخي أسبوع اإلنشاء لم يقتصر فقط على

المشروعات التعليمية الضخمة والتي ألهبت قلوب

تدشين ميناء المنامة ومشروع إسالة المياه بالمحرق

األهالي فرحا بصروح العلم والتعلم الشامخة

ومستشفى الرفاع الشرقي للوالدة ،حيث تواصلت

بوطنهم البحرين ،وكان من أبرز تلك الصروح مدرسة

فرحة األهالي وسعادتهم بالمشروعات الجديدة

النعيم والتي كانت تعد في ذلك الوقت أكبر

الواحد تلو اآلخر ،وجاء افتتاح عيادة خارجية جديدة

مدرسة في المنطقة ،كما شمل حفل افتتاحها

في سترة ،وكذلك تدشين بدء العمل في مبنى

وتدشين العمل بها افتتاح صرح طبي كبير يتمثل

المغفور له صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة
يدير المفتاح الكهربائي لمحطة توليد الكهرباء

في عيادة المعارف ،وقد كان الحفل الخاص بافتتاح
“مدرسة النعيم” و“عيادة المعارف” ضخما وكبيرا،
وقد تفضل سموا وزير المعارف الشيخ عبداهلل بن
عيسى آل خليفة ،ورئيس مجلس المعارف سمو
الشيخ عيسى بن عظمة الشيخ سلمان ابن حمد آل
خليفة ،بافتتاحهما في االحتفال الكبير الذي حضره
كبار رجال الحكومة وعلى رأسهم مستر سميث
سكرتير حكومة البحرين وكبار رجال التعليم في
البحرين ،وعلى رأسهم أحمد العمران مدير المعارف،
ويعقوب القوز مساعد مدير المعارف ،وأعضاء
مجلس المعارف :الشيخ خالد بن محمد آل خليفة،
والشيخ عطية اهلل ابن عبدالرحمن آل خليفة ،ومحمد
جالل ،ومحمد كانو ،وأحمد حسن عبداللطيف رئيس
البعثة التعليمية المصرية ومدير المدرسة الثانوية،
وعدد من كبار رجال التعليم والتفتيش بدائرة
المعارف ،كما دعى لحضور االحتفال عدد من كبار
الشخصيات ،ورجال الصحافة واإلذاعة ومندوبي
وكاالت األنباء العالمية في البحرين.
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Al Namal

Al Namal
Contracting & Trading Co. W.L.L

G R O U P

V.K. Universal
Property
Management Co.

Bahraini Indian
Investment &
Development Co. W.L.L

Middle East

HIDD
SALMABAD

Hospital

SAACH
International Trading W.L.L

Authorised Dealers of
AIR CONDITIONERS

R

Hidd Mall - Ramli Mall - Wadi Mall

HOTELS : Best Western Plus The Olive - Hawar Resort
Diva - Taj Plaza - Casanova - Al Murooj
Samada Hoora - Royal Phoenicia

SAACH
Interior Designers

Al Namal Mechanical
Contracting Co. W.L.L

Al Saman for
Sand & Concrete
Arab Asia
Business & Exhibition Centre
VK Universal Hotel & Resturant Management Co.

Al Namal
GROUP

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻨﻤﻞ
Al Namal
& VKL Group
P.B.: 1713, Manama, Kingdom of Bahrain

T:1725 1444, F:1724 2332, E:namalco@batelco.com.bh
www.al-namal.com

G R O U P
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نور الكهرباء يغمر قرية البديع
فرحة أهالي الرفاع بمستشفى الوالدة ،وسعادة
أهالي سترة بمبنى البلدية الجديد والعيادة الصحية،
وسرور أهالي المحرق بمشروع اسالة المياه ،جميع
أجواء السعادة والفرح انتقلت أيضا إلى أهالي
البديع ،الذين باتوا على أضواء الكهرباء بعدما امتدت
أسالكها إلى قريتهم العامرة ،وتم افتتاح محطة
توليد القوة الكهربائية بها ،في حفل بهيج ووسط
سعادة المواطنين ضمن أسبوع اإلنشاء ،وقد تفضل
بحضور الحفل سمو الشيخ عيسى والشيخ محمد
نجال صاحب العظمة الشيخ سلمان بن حمد آل
خليفة ،كما حضرها عدد من أعضاء األسرة الحاكمة،
وكذلك المستر سميث سكرتير حكومة البحرين
ومساعده يوسف الشيراوي ،حسين منديل مساعد
مدير دائرة العالقات العامة لحكومة البحرين فقال:
“عندما يقوم صاحب السمو الشيخ عيسى نجل

حفل إفتتاح مشروع مياه المحرق

صاحب العظمة بافتتاح القوة الكهربائية ينار أربعون
بيتا في قرية البديع ،وقرية البديع هي المنطقة

أكبر مدرسة بالمنطقة

الرابعة عشر التي تنار بالكهرباء منذ أن دشنت محطة

وحول فرحة أهالي البحرين ومواطنيها الغامرة

البالد ،وشرح كيف تطور التقدم الثقافي وتسهياله

بافتتاح ذلك الصرح التعليمي الكبير ،والذي يعد

في البحرين منذ األيام األولى له ،وأن أول بعثة أرسلت

األضخم في المنطقة بأكملها ،ألقى يعقوب القوز

من أبناء البحرين للتعلم في الخارج كانت في عام

مساعد مدير المعارف آنذاك بكلمة االفتتاح التي

1929م إلى الجامعة األمريكية ببيروت ،مشيرا إلى

رحب فيها بالحاضرين وشكر لسمو وزير المعارف

أن تسهيالت التعليم ظلت تتحسن باطراد بالرغم

استجابتهما لدعوة افتتاح هذه المؤسسات التابعة

من األزمات العالمية التي كانت سائدة في سنوات

لدائرة المعراف ،ومما قاله في كلمته “انه اذا كانت

وتميز أسبوع اإلنشاء أيضا بافتتاح عدد من مشروعات

العقد الرابع من هذا القرن ،الفتا إلى أنه “منذ عام

البنى التحتية الضخمة بالبحرين ،أبرزها مشروع رأس

 ،1942افتتح في عهد عظمة الشيخ سلمان بن حمد

جسر الميناء الجديد ،حيث تم االنتهاء من المرحلة

آل خليفة ،حاكم البالد ،أكبر عدد من المدارس

األخيرة من انشاء المراسي الستة ،نلك المراسي التي

االبتدائية ،وبدأ نظام القسم الخاص للمعلمين

يسرت وصول الركاب وإنزال البضائع رأسا ،واالستغناء

ونظام الدراسات المسائية الذي يهدف إلى

عن خدمات مراكب النقل في الميناء ،وقال متحدث

توفير الكفايات المهنية الالزمة لمواصلة النهضة

رسمي آنذاك أن التقدم في انشاء هذا الميناء سوف

العلمية” .ثم تفضل صاحبا السمو فافتتحا المدرسة

يساعد البحرين على االحتفاظ بمركزها التجاري في

رسميا وطافا يتفقدان صفوف الدراسة ،وتتسع

الخليج العربي – هذا المركز الذي سيزداد قوة عندما

المدرسة الستيعاب  1000طالب.

يصير الميناء حرا للتجارة العابرة.

األجسام تعالج في المصحات من األمراض الخطيرة
بالسوائل الطبية الممكنة فان النفوس تعالج
في هذا العصر في مثل هذه المعاهد العلمية
من أخطر مرض فتاك تهدد البشر ويالته ومحنه،
اال وهو الجهل العدو األول األلد لالنسان” ،مشيرا
إلى أنه “وانه لم حسن حظنا في البحرين ان ترى
حكومتنا الموقرة في هذا العهد المجيد عهد
عظمة حاكمنا المفدى سمو الشيخ سلمان بن حمد
آل خليفة حفظه اهلل تقتفي هذا األثر ،فتغتنم ما
أمكنها من الفرص ،وتبذل ما تستطيعه من جهود
في هذا المضمار ،وال تدخر وسعا فيه ،وما افتتاح هذا
المعهد الذي سيتسع لما يقرب من األلف تلميذ ،وما
افتتاح مستوصف التالميذ ومدرسة عراد ،كل ذلك
هذا العام ،اال دليل ناصع يشهد بما ذكرت ويسجل
لصاحب العظمة خالد الذكرى وبيض الصحائف”،
ثم تفضل بعد ذلك أحمد العمران مدير المعارف
فارتجل كلمة بليغة ،سرد فيها تاريخ ما أسماه “قصة
التعليم” في البحرين ،في خالل األعوام األربعين
الماضية ،منذ افتتاح أول مدرسة حديثة في البحرين
في عام 1919م ،وقال“ :ان طلبة اليوم في البحرين
يعيشون في العصر الذهبي للنهضة التعليمية في

أصحاب السمو خالل حفل افتتاح محطة توليد الكهرباء

الكهرباء الرئيسية التي تعمل على الغاز الطبيعي
في عام  ،”1953وسيبلغ مجموع القوة الكهربائية
التي ستزود بها تلك المنطقة أحد عشر ألف فولت.

جسر الميناء الجديد
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سعادة المهندس باسم بن يعقوب الحمر ،وزير اإلسكان

نهضة عمرانية مستمرة
أسبوع اإلنشاء ،ورغم مرور أكثر من نصف قرن على
تدشين مشروعاته ،إال أنه كان الشعلة الموقدة التي

يحقق صالح الوطن والمواطنين وراحة الحياة وهناء
العيش ألهالي البحرين ومقيميها.

أنارت طريق النهضة العمرانية التي بدأها األجداد

ولعل أبرز المشروعات العمرانية العمالقة التي يجري

واستكمل مشوارها األبناء واألحفاد وبنوا وعمروا

العمل عليها حاليا مشروع جسر المحبة الذى يمتد

وشيدوا في “الديرة” مئات المشروعات واإلنجازات

 40كيلومترا ليكون بذلك اطول جسر بحرى في

المعمارية التي لطالما حصدت الجوائز العالمية

العالم كما تم االنتهاء من منشآت سوف تكون

وأسعدت قلوب األهالي ووفرت لهم راحة الحياة

من معالم البحرين مثل برج الميناء الذى يرتفع 53

وهناء العيش ،ويأتي على رأس مشروعات البناء

طابقا وهو جزء من مشروع الميناء المالى ومركز

والتشييد الحديثة ما شهده عهد المشروع اإلصالحي

التجارة العالمى في المنامة الذى يحتوى على

والحديث عن المشروعات العمرانية الضخمة

الزاخر لجاللة الملك المفدى من اإلنجازات التي ال

توربينات هوائية كجزء من التصميم األساسى فيه،

بالبحرين ونهضتها ونموها في مجال البناء والتشييد

تعد وال تحصى ،وكثيرا ما أشادت التقارير والدراسات

كذلك فإنه من أبرز المشاريع العمرانية العمالقة

في اطار حرص القيادة الرشيدة بالمملكة على توفير

الدولية والعالمية بما حققته مملكة البحرين وما

أيضا في مملكة البحرين مشروع درة البحرين

كافة السبل التى تكفل راحة الحياة وهناء العيش

تشهده حاليا من طفرة نوعية وتطور ملموس على

والذى يمثل لوحة فنية على شكل أوراق الورد

ألهلها ومواطنيها ومقيميها ،فإن الحديث البد وأن

صعيد النهضة العمرانية والمشاريع العقارية الهائلة

في مياه الخليج يقام على أراض تم استصالحها

يشمل ما تقوم به وزارة اإلسكان بالبحرين من جهود

التي تمثل المفتاح الذي وضع البحرين على خريطة

جنوب البحرين بتكلفة تصل إلى ثالثة مليارات دوالر،

ضخمة ،فالوزارة والتي يعود تاريخ نشأتها وتأسيسها

المعمار والعقار الدولية وتحولها إلى مقصد عالمي

ويحتوى المشروع على  13جزيرة ومساحات تصل إلى

إلى العام  ،1975عندما أصدر المغفور له بإذن اهلل

وبما يعزز مكانتها كمركز جذب مالي واستثماري

 20كيلومترا مربعا ويضم ألفى فيال ومارينا ومسجدا

تعالى سمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة أمير

رئيسي في المنطقة ،مشيدة التقارير بالجهود

وفندقا ومركزا تجاريا وملعب غولف باإلضافة

دولة البحرين مرسومًا أميريًا يقضي بإنشاء وزارة

الكبيرة التي تبذلها حكومة مملكة البحرين في

إلى مدارس ومستشفى ومراكز رياضية ،كذلك

لإلسكان ،يطلع دورها في توفير السكن االجتماعي

االرتقاء بالبنية التحتية ،خاصة مع وجود مشاريع

من بين المشروعات العمرانية الضخمة بالبحرين،

للمواطنين من ذوي الدخل المحدود ،وقد تم تعيين

ضخمة تكون في ما بينها العمود الفقري للنهضة

هناك مشروع العرين الذى الذى يغطى مساحة

سمو الشيخ خالد بن عبد اهلل آل خليفة كأول وزير

العمرانية في البحرين وهى ميناء البحرين المالي

مليونى متر مربع ويضم مجمعات سكنية وتجارية

لوزارة اإلسكان في ذلك الوقت ،ومنذ إنشاء الوزارة

ودرة البحرين والعرين والرفاع فيوز فضال عن

وترفيهية منها حديقة مائية بتكلفة تزيد عن المليار

شرعت في بناء العديد من المشاريع اإلسكانية

عدة مشاريع أخرى ال تقل أهمية ولكنها حديثة

دوالر ما يتميز بموقعه الجغرافى بقربه من العاصمة

في مختلف محافظات البالد ،وحققت الوزارة

العهد ،مؤكدة التقارير والدراسات الدولية أن هذه

البحرينية المنامة وال يبعد عنها اكثر من نصف ساعة

نجاحًا ملحوظًا في تطبيق سياسات الحكومة في

المشروعات العمالقة تؤكد بالشك الجهود الجبارة

بالسيارة باتجاه الجنوب في منطقة تضم حاليا

مجال اإلسكان ،عن طريق استخدام البحث الشامل

لقيادة البحرين الرشيدة وسعيها الدؤوب لكل ما

حديقة مائية ومضمار سباق فورموال .1

واعتماد المواصفات التقنية الحديثة ،وكان أبرز

وزارة اإلسكان شريك النهضة

Delo Computer Press UAE Arabic.ai
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انجازات الوزارة التي أسهمت بشكل كبير في توفير
اإلحتياجات السكانية للمواطنين هي بناء الوحدات
السكنية بالمدن الجديدة في ذلك الوقت ،حيث تم
تنفيذ العديد من المشاريع السكانية بمدينة عيسى
التي انشأت عام 1968م وسميت على اسم األمير
الراحل الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة ،فض ً
ال
عن تأسيس مدينة حمد عام 1984م ،والتي سميت
أيضًا على أسم حضرة صاحب الجاللة الملك حمد
بن عيسى آل خليفة ملك البالد المفدى ،ولي العهد
خالل تلك الحقبة التاريخية ،وقد توالى بعد ذلك بناء
المشاريع االسكانية على مدار الـ  36عامًا الماضية
وصو ً
ال إلى يومنا هذا ،سواء من خالل المجمعات

المواطن البحريني ،وهو ما أدركته القيادة الرشيدة

من المشاريع اإلسكانية الضخمة خالل العام الجاري

منذ عقود طويلة ،وبناء على ذلك تأسست وزارة

واألعوام المقبلة بمجرد االنتهاء من المخططات

اإلسكان عام  1975لتكون الجهة المناطة بالعمل

والتصاميم الخاصة بها ،من أجل اإلسراع في تلبية

على توفير السكن االجتماعي للمواطنين ذوي

الطلبات ،كما تنتظر الوزارة االنتهاء من دراسة العديد

الدخل المحدود ،بموجب النص الدستوري” ،مشيرا

من المقترحات األخرى غير التقليدية لتخفيض

إلى “وفي سبيل ذلك ،وضعت وزارة اإلسكان خطة

القوائم ،منها برنامج المطورين العقاريين ونظام
الرهن العقاري ،فض ً
ال عن العديد من المقترحات

والبرامج التي من خاللها تسعى الوزارة إلى تخفيض

المتجددة التي تهدف جميعها إلى هدف واحد،

الطلبات الموضوعة على قوائم االنتظار مع نهاية

سرعة توفير السكن االجتماعي للمواطنين ذوي

العام  ،2016وهي االستراتيجية التي تتضمن بناء

الدخل المحدود ،مشددا على أن “ال تزال سفينة

وتتجلى جهود وزارة اإلسكان في بناء وتشييد

مشاريع مدن البحرين الجديدة التي تعول عليها

وزارة اإلسكان عاقدة العزم على المضي قدمًا نحو

المشروعات اإلسكانية لتؤكد أن المواطن البحريني

الوزارة الكثير في توفير ما يقارب  24إلى  25ألف طلب
إسكاني ،فض ً
ال عن االستمرار على النهج الجديد في

إيجاد وتطبيق كافة الحلول التي تقود إلى إحداث
انفراجة في الملف اإلسكاني ،وهذا بفضل الدعم

أو تطلع مستقبلي لحياة أفضل ألهالي ومواطني

توقيع اتفاقيات الشراكة مع القطاع الخاص لبناء

الالمحدود من قبل القيادة الرشيدة ،والتوجيهات

البحرين ،وهو ما تؤكد عليه كلمات وزير اإلسكان

مشاريع السكن االجتماعي بمختلف محافظات

السديدة للحكومة الموقرة ،باإلضافة إلى السواعد

بالبحرين المهندس باسم بن يعقوب الحمر ،موضحا

المملكة ،وهي االتفاقيات التي من شأنها إحداث

البحرينية المخلصة بالوزارة وخارجها ممن يعشقون

أن “ملف اإلسكان بمملكة البحرين يعد من أبرز

طفرة في بناء المشاريع وفي فترة زمنية موجزة،

تراب الوطن ،ويحرصون على مصالحه ويهدفون إلى

الملفات المعيشية التي تحظى بأولوية اهتمامات

كما تتضمن االستراتيجية قيام الوزارة بطرح حزمة

رفعته ورفعة أبنائه”.

السكنية في محافظات المملكة الخمس ،أو عبر
إنشاء المدن الجديدة كمدينة زايد ،وحديثًا المدينة
الشمالية ،ومدينة شرق الحد ،ومدينة شرق سترة،
كما تم بدء بناء العديد من المشاريع اإلسكانية
في محافظات المملكة الخمس ،وتشمل مشاريع:
شمال شرق المحرق ،وعراد ،والدير وسماهيج،
والبرهامة ،والبسيتين ،والقلعة ،والزالق ،والمالكية،
والرفاع الشرقي ،وجو وعسكر ،وسافرة ،ومدينة زايد
 -المرحلة الثانية.

يأتي دائما في المقام األول ألي تخطيط استراتيجي

استراتيجية خمسية ،تتضمن العديد من األهداف
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”رمضانيات” تحظى بإشادة كبار المسئولين والوجهاء في تغطيتها

المجالس الرمضانية  ..منبر التنوير والتثقيف بروح
العائلة الواحدة

أكد عدد من كبار المسئولين والوجهاء ورجال األعمال بالبحرين أن المجالس الرمضانية في
البحرين تعتبر منذ تاريخ نشأتها الطويل كبرلمانات مصغرة التي تخرج منها الكثير من األفكار
والمقترحات التي تزدهر كتشريعات تمس حياة المواطن والدولة ،مشددين على أنه “في
ظل االنفتاح الذي أختطه عاهل البالد جاللة الملك المفدى لتنفيذ سياسة اإلصالح ازدهرت
المجالس وتنوعت وارتفع سقف الحريات” .وأشاروا إلى أنه “ال يمكن أن نغفل مدى انجذاب
رواد المجالس للمحاضرات والنقاشات الدينية التي من شأنها زيادة معرفة الناس بأمور
دينهم و دنياهم فاستقطبت المجالس العلماء والمشايخ لنصح وتوجيه الرواد واإلجابة
عن مختلف استفساراتهم ،وتساؤالتهم في شتى أمور الحياة” .وشدد كبار المسئولين
والوجهاء ورجال األعمال على أهمية ما تلعبه مجلة “رمضانيات” في نشر ثقافة المجالس
الرمضانية ،مشيدين بجهود القائمين على المجلة في تعزيز دور المجالس الرمضانية وتعميق
أثر الثقافة المجتمعية وزيادة أواصر المحبة والترابط بين مختلف فئات المجتمع والحث على
تبادل الزيارات التي تصب في زيادة اللحمة الوطنية .وطالبوا القائمين على مجلة “رمضانيات”
بأال يقتصر صدورها على أيام وليال الشهر الكريم وأن تواصل صدورها طيلة أيام العام لنشر
تغطيتها الشاملة والمصورة للمجالس البحرينية العامرة طوال السنة وليس فقط في شهر
رمضان الكريم“ .رمضانيات” ترصد أراء كبار المسئولين ورجال األعمال والوجهاء حول أهمية
الدور الذي تلعبه المجالس الرمضانية في نشر ثقافة المحبة واألخوة بالبحرين ...

والسياسي” ،مشددا بقوله “أكرر مرة أخرى أن الشهر
المبارك يحمل عادات طيبة تتمثل في التواصل بين
أفراد المجتمع البحريني الذي اعتاد منذ الماضي
على إحياء المجالس الرمضانية ،وأن حرص الجميع
على مواصلة هذه العادة الطيبة والتي تعبر عن مدى
تالحم وتماسك الشعب البحريني بكافة أطيافه
ومكوناته ،وفي هذا المقام استشهد بأهمية دور
المجالس الرمضانية وخصوصًا لهذا العام فقد
خالل هذا شهر المبارك لقاء أهالي العاصمة بجالله
الملك المفدى في اليوم الثاني من رمضان لتقديم
التهاني بالشهر الفضيل اعطي ذلك طابعا خاصا
وفرحة عارمة واستبشار بالخير”.
وحول مجلة “رمضانيات” وأهمية ما تقوم من
تغطية اعالمية وصحفية شاملة لكافة المجالس
الرمضانية بالبحرين ،أكد الشيخ هشام بن عبدالرحمن
آل خليفة محافظ محافظة العاصمة أنه “ال يخفى
على الجميع األدوار الكبيرة التي تقوم بها مجلة
رمضانيات كل عام من خالل اختصاصها في تغطية
عموم المجالس الرمضانية في مملكة البحرين
ككل ،ومن هذا المنطلق اسهمت المجلة في
تحقيق انتشار واسع منقطع النظير خالل األعوام
الخمس الماضية نالت استحسان العامة وخصوصًا
رواد المجالس منهم الذين يولون للمجالس أهمية
خاصة ،حرصًا منهم على أهمية المحافظة عليها
وضرورة نقلها وما تحتويه من عادات وتقاليد الى
األجيال القادمة” ،مشيرا إلى أن الجميع يدرك بإننا في

الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة ،محافظ
محافظة العاصمة:

مملكة البحرين ينقصنا التخصصية في المجالت ذات
وحول أهمية دور المجالس الرمضانية ،قال الشيخ

الطبيعة الجماهيرية ،وعلى ضوء ذلك أخذت المجلة

هشام بن عبدالرحمن آل خليفة محافظ محافظة

دورًا أكثر ريادية من خالل تخصيصها لصفحات

العاصمة أنه “مما ال شك فيه ان للمجالس دورا إيجابي

عديدة لنقل كافة األحاديث والنقاشات التي تدور

في التالحم والترابط بين أفراد المجتمع والعائلة

في المجالس الرمضانية مع توثيقها للصور المهمة،

الواحدة فتري الحركة مستمرة لزيارة المجالس

وبدوره يساهم ذلك في حفظ تراث جدير باالهتمام

والتزاور بقصد التهنئة وزيادة التعارف واالستفادة من

نظرًا لمحافظها على تأصيل المجالس الرمضانية

بعض اللقاءات والدروس التي تعكف على اقامتها

بوصفها كيان األجداد الواجب الحفاظ عليه ،وبهذا

بعض المجالس سنويا وهي من العادات الحميدة”،

المناسبة ارفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى

الفتا إلي أنه “من األهمية أن تستمر المجالس في أداء

القيادة الرشيدة والمواطنين والمقيمين في مملكة

دورها ورسالتها االجتماعية والوطنية المعقولة التي

البحرين وإلى األمتين اإلسالمية والعربية وذلك

المجالس الرمضانية تتصف بأجواء حميمية لها طابع

ال تخرج عن الطابع العام للمجالس البحرينية األصيلة

بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك ،داعيًا المولى عز

تتسم بالمحبة والتراحم والترابط بين روادها”.

وتبتعد عن أجواء الشحن والتوتر العصبي المذهبي

وجل أن يعين المسلمين على صيامه وقيامه.

المجالس الرمضانية حافظت على موروثها المتأصل
من األجداد حتى اآلباء
أكد الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة محافظ
محافظة العاصمة أن “األجواء الرمضانية لها طابع
خاص نظرًا لكثرة عدد المجالس الرمضانية التي
حافظت على موروثها المتأصل من األجداد حتى اآلباء
فهذا الحرص ساهم في نقل العادات والتقاليد التي
نراها في يومنا هذا ،وأصبحت صفة تتصف بها عموم
المجالس في المملكة وفي العاصمة خاصة ،كما أن
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والترابط والتسامح والتواصل ،ومكانا مهما لنبذ

التكاتف المجتمعي ،والشعور بروح العائلة الواحدة،

الطائفية والعرقية ،والقضاء على الطبقية ،واالتصال

وتعزيز الوحدة الوطنية بين أبناء الشعب الواحد،

االجتماعي بين أفراد المجتمع من خالل تبادل

مؤكدا أنه “كما تعتبر هذه المجالس مكانا للتالحم

الزيارات ،حتى أصبح بعض المجالس معروفا بأسماء

والترابط والتسامح والتواصل ،ومكانا مهما لنبذ

مقيمي تلك المجالس الذين يفتحون مجالسهم

الطائفية والعرقية ،والقضاء على الطبقية ،واالتصال

للقاصي والداني ،وبفضل المجالس الرمضانية

االجتماعي بين أفراد المجتمع من خالل تبادل

تعود صلة الرحم بين األهالي واألصدقاء ،حيث

الزيارات ،حتى أصبح بعض المجالس معروفا بأسماء

يلتقي الناس في المجالس باألشخاص الذين باعدت

مقيمي تلك المجالس الذين يفتحون مجالسهم

بينهم مشاغل الدنيا ومتطلباتها ،لمعرفة أخبار

للقاصي والداني من مختلف مناطق الدولة وباتت

وإنجازات بعضهم البعض ،كما تكون المجالس

مجالسهم أشبه ما تكون بمنتديات فكرية وثقافية

رجل األعمال وجيه باقر

منتديات حوار ونقاش للشؤون الثقافية واالجتماعية

واجتماعية يحرص الناس على حضورها والتواجد

وغيرها ،وتبادل المعلومات والخبرات المعرفية بين

أسسها األجداد استمرت،
الس ّنة التي ّ
فيها ،وأن هذه ّ

مجالس البحرين الرمضانية منبرا للتنوير والتثقيف
والتكاتف المجتمعي

الحاضرين ،بحيث تلعب دورا كبيرا في التواصل بين

وأكملها بعدهم اآلباء ،وصوال إلى األبناء الذين

الكبار والصغار ،الغني والفقير”.

المتوجب عليهم الحرص عليها ألهميتها في
من
ّ

أكد رجل األعمال وجيه باقر أن “شهر الخير والبركات

وحول أهمية الدور الذي تلعبه مجلة “رمضانيات”،

أطل علينا بنفحاته العذبة وأجواءه اإليمانية الغامرة،

شدد رجل األعمال وجيه باقر على أنه “تأتي محاولة

وكعادة أهل البحرين عمرت المجالس بروادها

األخوة في مجلة “رمضانيات” كلبنة إضافية في

وقام الناس بالتزاور فيما بينهم ،وفي رمضان يحلو
السمر مع اﻷصحاب والخالن لمعرفة أحوال الناس
وأخبارهم ومناقشة أمورهم الحياتية وكل ما
يهمهم ،وهنا يبرز دور المجالس في تقريب الناس
ببعضهم وزيادة اللحمة الوطنية وزيادة الثقافة
المجتمعية والسياسية لدى المواطنين ،ويتحمل
أصحاب المجالس األعباء الكثيرة في سبيل الحفاظ
على مجالسهم مفتوحة وعامرة ،وأيضا المحافظة
على الجو الودي الذي يسود هذه اللقاءات الخيرة،
ومنذ القدم وحتى اليوم تعتبر هذه المجالس
كبرلمانات مصغرة خرجت منها أفكار كثيرة تطورت
وانتهت بخروجها كتشريعات تمس حياة المواطن
والدولة ،وفي ظل االنفتاح الذي اختطه عاهل

بناء صرح المجالس الرمضانية وتعميق الثقافة

تعميق العالقات والتواصل بين أفراد المجتمع،
وقدرتها على تعزيز صلة األرحام ،وتبادل الخبرات
بين كبار وحديثي السن ،وردم الفجوات بين األجيال
القديمة والحديثة”.

المجتمعية وزيادة أواصر المحبة والترابط بين

وأكد السيد جهاد البنفالح أن مجلة “رمضانيات”

مختلف فئات المجتمع والحث على تبادل الزيارات

حققت نجاحًا ملحوظًا من خالل تركيزها على

التي تصب في زيادة اللحمة الوطنية ،وللقائمين

الجوانب االجتماعية والتراثية ،والمطلوب هو االبتعاد

على هذه المجلة المباركة كل الشكر والتقدير على

عن المواضيع الطويلة والتركيز على المعلومات

جهودهم الحثيثة في هذا الشهر المبارك ،وحبذا لو

القصيرة ،وكذلك على الصور التي تحمل من ورائها

استمرت في الصدور طوال أيام السنة ،حيث تعمر

قصصًا وأحداثًا.

المجالس طوال السنة وليس فقط في رمضان،
والشكر موصول لجميع أصحاب المجالس على ما
يبذلونه من جهد إلثراء الثقافة المجتمعية ولم
شمل اللحمة الوطنية”.

السيد جهاد البنفالح

البالد جاللة الملك المفدى لتنفيذ سياسة اإلصالح

أبناء الفريج الواحد تجمعهم عالقات الود والمحبة

إزدهرت المجالس وتنوعت النقاشات فيها ،وارتفع

تحت سقف المجالس الرمضانية

سقف الحريات وأهمها حرية الرأي فأصبح النقاش

أكد السيد جهاد البنفالح أن “المجالس الرمضانية

السياسي هو أكثر ما يدور فيها”.

تلعب دورًا كبيرًا في تقوية العالقات العائلية وكذلك

وقال رجل األعمال وجيه باقر أنه “ال يمكن أن نغفل

عالقات أبناء الفريج الواحد واألصحاب والمعارف،

مدى انجذاب رواد المجالس للمحاضرات والنقاشات

كذلك في خضم االلتزامات اليومية للناس يصبح

الدينية التي من شأنها زيادة معرفة الناس بأمور

المجلس نقطة مهمة للقاء أفراد العائلة الواحدة

دينهم ودنياهم فاستقطبت المجالس العلماء

وتقوية أواصل الرحم فيما بينهم ،كما يمثل

والمشايخ لنصح وتوجيه الرواد واإلجابة عن مختلف

المجلس مكانًا تربويًا مهمًا لألجيال الجديدة

استفساراتهم” ،مشيرا إلى أن “مجالس البحرين

في كل عائلة من خالل التقائهم برجال العائلة

الرمضانية تسهم بشكل فاعل وإيجابي على

واالستفادة من خبراتهم في الحياة” ،مشيرا إلى أن

أوضح رجل األعمال عبدالحميد محمد حاتم أن

الصعيد الوطني باعتبارها مكانا للتنوير والتثقيف

“المتتبع لحركة المجالس في شهر رمضان المبارك،

“المجالس الرمضانية بمملكة البحرين تلعب دورًا

من خالل طرح الموضوعات الهادفة التي تزيد

شهر الرحمة والمغفرة والتواصل والتراحم ،يدرك أن

رائدًا تاريخيًا لمملكة البحرين ،حيث تلتقي أطياف

من التكاتف المجتمعي ،والشعور بروح العائلة

مجالس البحرين تسهم بشكل فاعل وإيجابي على

المجتمع كافة تحت راية واحدة ،وقد أكد جاللة

الواحدة ،وتعزيز الوحدة الوطنية بين أبناء الشعب

الصعيد الوطني باعتبارها مكانا للتنوير والتثقيف

الملك المفدى أهمية دور المجالس الرمضانية في

الواحد  ..كما تعتبر هذه المجالس مكانا للتالحم

من خالل طرح الموضوعات الهادفة التي تزيد من

مجلسه الرمضاني ،مبينًا جاللته أن شهر رمضان

رجل األعمال عبدالحميد محمد حاتم
المجالس الرمضانية تجمع كافة أطياف البحرين
تحت راية واحدة
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المبارك هو شهر كريم يعزز قيم األخوة والتكاتف

اختطها في التواصل مع الجميع في هذه االيام

متخصصة الستقطاب الشباب بأفكار جديدة تناسب

والتالحم بين الجميع ،ويؤكد مبدأ السماحة

المباركة ،والتي تأتي في سياق التواصل الدائم الذي

العصر للحفاظ على عاداتنا وتقاليدنا القديمة

والتعاليم القيمة للدين االسالمي الحنيف ،وأن

يحرص سموه على ترسيخه بين جميع المواطنين،

والمتابعة في تطوير هذه المجالس” ،الفتا إلى والبد

المجالس الرمضانية فرصة لجميع الناس للقاء

باعتبار المجالس الرمضانية إحدى القنوات التي

من التأكيد على أهمية الدور التثقيفي والتربوي الذي

بعضهم البعض ،فهي فرصة للم الشمل بين

يتفقد سموه من خاللها احتياجات المواطنين،

تضطلع به المجالس الرمضانية ،وبفضلها تعود

المعارف الذين تشغلهم هموم الدنيا مع ما

ويطمئن على أحوالهم المعيشية ،كما أن صاحب

صلة الرحم بين األهالي واألصدقاء .وحول ما تقوم

يثقل كواهلهم من مسؤوليات طيلة العام عن

السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي

به مجلة رمضانيات من تغطية شاملة وموسعة

لقاء اآلخرين ،مشيرا إلى أن “القيادة الحكيمة تؤكد

العهد األمين نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس

ومصورة لكافة مجالس البحرين الرمضانية ،أعرب

دائما على أهمية استثمار الشهر المبارك في كل

مجلس الوزراء يبدي أشد الحرص على تخصيص الجزء

رجل األعمال عبدالحميد محمد حاتم عن إشادته

معاني الخير والمحبة ،لذلك نرى أن حضرة صاحب

الكبير خالل الشهر الفضيل لتعزيز التواصل ،وااللتقاء

وتثمينه للدور الذي تؤديه “رمضانيات” في المجال

الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل

عبر زياراته الشخصية للمجالس الرمضانية ،التي

االجتماعي وخاصة في التذكير بالتراث البحريني،

البالد المفدى رعاه اهلل يحرص دائما على توجيه

تجسد أسمى معاني األصالة البحرينية ،إيمانا من
ّ

وقال “أثمن كل ما تقدمه للشعب البحريني الذي

خطاب شامل للمواطنين في الشهر الفضيل ،حيث

سموه بحفظ سمات الحاضر ،والنظر لبناء المستقبل

ومن خالل المجلة يلتمس قوة التالحم بين جميع

يعزز جاللته من خالله أواصر المحبة وروح التسامح،

الذي ينشده كل مواطني هذا البلد العزيز”.

أطياف المجتمع ،فشهر رمضان المبارك هو الشهر

وأهمية الزيارات العائلية ،والمجالس الرمضانية ،وهذا

وأضاف رجل األعمال عبدالحميد محمد حاتم

الفضيل الذي أنزل فيه القرآن ويحظى بمنزلة

الخطاب األبوي يعد إحدى العالمات المضيئة التي

أن “أؤيد تعيين لجنة لتنظيم وتنسيق المجالس

خاصة لدى المسلمين ،حيث لقبه المصطفى صلى

يسعد بها المواطنون ،خاصة وأنها تأتي في الشهر

الرمضانية في مملكة البحرين ،حيث ترتب عملية

اهلل عليه وسلم بشهر اهلل ،وهو الشهر الذي ينبه

الفضيل ،كما أن صاحب السمو الملكي األمير خليفة

جدول المجالس فتتيح الفرصة لمن هم أقل

األذهان الى االستعانة بالتقوى والورع ،وهو فرصة

بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر يحرص

امكانية الستقطاب العدد األكبر من الزوار ،كما

تتيح الوئام بين الناس جميعا ،ومجلتكم العزيزة

دائما على زيارة المجالس الرمضانية ،والتواصل مع

أجد أنه من المهم تعاون الصحف في تبيان تاريخ

احتضنت في صفحاتها وبينت فرحة البحرينيين

أصلها سموه ،وس ّنة حميدة
المواطنين ،وهي عادة ّ

االستقبال في كل مجلس ،وأنصح بفتح مجالس

بما يتم من لقاءات”.
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ذكريات من �أيـام زمان
•

صدر عن حكومة البحرين قانون الحراسة البلدي عام
1920م

• إصدار جريدة الشعلة البحرينية عام 1956م
• انقضاء مرض الجدري في البحرين في عام 1957م
• إقرار نظام التقاعد لموظفي الحكومة عام 1955م

�إعادة ترميم ال�سوق امل�سقف يف ال�ستينيات

املفغور له �صاحب ال�سمو ال�شيخ عي�سى بن �سلمان �آل خليفة و�صاحب
ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان �آل خليفة ،خالل م�أدبة غداء
ويرى ال�سيد �أحمد العمران مدير املعارف وال�سيدة �سلوى العمران

مظاهرات حا�شدة بوفاة جمال عبدالنا�صر

بناية هالل املطريي على �شارع احلكومة
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NO PRINT
REFRENCE

الأمرية �ألي�س ،حفيدة امللكة فيكتوريا

املغفور له �صاحب العظمة ال�شيخ حمد بن عي�سى �آل خليفة لدى ا�ستقباله الأمرية �ألي�س ،وهي �أول �أمرية
من العائلة املالكة الربيطانية تزور البحرين يف عام 1938م

املغفور له �صاحب العظمة ال�شيخ �سلمان بن حمد �آل خليفة لدى
ا�ستقباله ال�سيد حممد ف�ؤاد مندوب جمال عبدالنا�صر يف اخلم�سينيات

باب البحرين يف بداية الأربعينيات

املغفور له �صاحب العظمة ال�شيخ �سلمان بن حمد �آل خليفة يف �إحدى
�إحتفاالت العر�ضة

�شرطي �أمام بوابة دار الإعتماد (بيت الدولة)

نيسان باثفايندر

تبدأ من ١٠٫٩٩٥

د.ب

** سيارات باترول  -تسجيل جماين ،طالء واقي من الصدأ ،وجوائز العجلة الدوارة.

التأمني والتسجيل والطالء الواقي من الصدأ والصيانة جمانًا

نيسان أرمادا

تبدأ من ١٣٫٩٩٥
د.ب

جوائز العجلة الدوارة

عروض رمضان
الســخية

د.ب **

نيسان باترول

تبدأ من ١٥٫٩٩٥

أفضل األسعار التنافسية تشمل التسجيل والتأمني

قسائم مشرتيات

أوقات دوام املعرض خالل شهر رمضان :السبت  -اخلميس  9:00صباحًا  1:00 -ظهرًا  7:30 /مسا ًء  11:30 -مساءً ,اجلمعة  7:30مسا ًء  11:30 -مسا ًء
أوقات الصيانة :السبت  -األربعاء  7:30صباحًا  4:00 -عصرًا 8:00 ،مسا ًء  10:00 -مسا ًء  /اخلميس  7:30صباحًا  1:00 -ظهرًا
معدالت فائدة مغرية ،وأسعار خاصة على موديالت .2013
فرتة احلملة الرتويجية 18 :يونيو ــ  27يوليو 2014

نيسان جوك

تبدأ من ٦٫٩٩٥

د.ب

تطبق الشروط واألحكام ،وتسري هذه العروض على مبيعات التجزئة فقط.
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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 ..

 14جمادي الثانية  27 - 1375يناير 1956م  -السنة األولى  -العدد 18

دمعة!...

القافلة تسير

ما هي الحياة ...؟
وما هو الموت ...؟

• ستقوم بعض األوانس والسيدات بتمثيل
مسرحية يرصد ريعها لمشروع مكافحة السل...
وقد وافقت مديرية معارف البنات على اعطاء
القائمات بهذا المشروع مسرح مدرسة عائشة
أم المؤمنين ..وهكذا بدأت الفتاة البحرينية تثبت
وجودها.

ما هو الفرح  ..وما هو األلم ..؟
انني ال أريد أن افلسف هذه الحقائق..ولكنني
اتساءل في هدوء وبساطة .لماذا يخلق االنسان..
ولماذا يكتب عليه أن يزامل في حياته المآسي
واآلالم؟
أسئلة عبرت فكري في جنون طائش وأنا أتلقى
النبأ الدامي الذي تلقاه الكثيرون مثلي في وجوم
وشك..
هذا الشاب الناضج  ..المليء بالحيوية الدافقة
والذي اذا مشى تكاد تحس أن األرض تهتز من
تحته ..كيف يمضي هكذا وفي لمحة خاطفة..
كيف يتركنا لآلالم واألحزان ليلتقي مصيره؟ ترى ..
كيف التقى بقدره في تلك اللحظة؟ ..وماذ 1كان
شعوره وهو يرى أصابع الموت تزحف في سرعة
مجنونة لتنتزع منه هذا الشيء الذي نسميه
الحياة ..؟
في حياة كل منا مأساة  ..وفي حياة كل منا خط
أسود تتالشى فيه كل الخيوط البيضاء  ..وفي
أعماق كل منا ذكرى مؤلمة تلقاها ذات يوم  ..ثم
عاشت في سريرته تتحداه  ..تتحدى فيه جبروته ..
وتتحدى فيه شبابه وقوته ..وتتحدى فيه أحالمه
وآماله وأفراحه..
وأنا في حياتي ثالثة أحزان دامعة كبيرة..
حين توفيت المرحومة ليلى يتيم في حادث
الطائرة المعروف
وحين توفي المرحوم حسن العمران أثر مرضه
بالسرطان
وحين توفي المرحوم علي يعقوب أثر اصابته هو
اآلخر بالسرطان.
وفي ليلة الجمعة قبل اسبوع كنت على موعد
مع حزن كبير آخر  ..ويشهد اهلل انني بكيت
وحدي  ..بكيت في حرقة  ..بكيت ال بدموعي ..
ولكن باحساساتي ومشاعري  ..بكيت هذا الشاب
الذي كان ملء السمع والبصر فاذا به بين لحظة
وأخرى ليس أكثر من كومة من اللحم مهشمة
العظام ..مهرأة األمعاء متفجرة الشرايين..
بالتعاون مع إدارة المكتبة الوطنية بمركز عيسى الثقافي

الجمعة  3ربيع الثاني  1375الموافق نوفمبر سنة
1955م السنة األولى – العدد 13

ولم أكن ابكي وحدي..فان هناك عشرات األلوف
بكوا معي  ..بكوا في صمت وفي صدق  ..وكان كل
صديق أمر به اقرأ في وجهه هذه األحاسيس الحزينة
الصامتة..
وكنت أعجب لهذه الدنيا أن ال يكون للمرء فيها عدو ..
ولكني ما عدت أعجب بعد أن عرفت الفقيد وعاشرته
وجالسته  ..عاشرته صديقًا جمعتني به الظروف ..
وعرفته رياضيًا تراقصت أقدامه على جميع مالعب
الكرة  ..ثم عرفته قلبًا كبيرًا يسع كل شيء  ..إال شيئًا
واحدًا  ..وهو الحقد.
كان دائمًا يبتسم  ..وكانت ابتسامته هادئة ليس
فيها من المجون أو السخرية أو المرارة شيء ..
كانت ابتسامة شخص ال يعرف له عدوًا على األرض
 ..شخص رضى عنه كل الناس فرضي هو عن نفسه
 ..واالبتسامة بعد ذلك هي رأس ماله الوحيد  ..كان
يبتسم لكل الناس  ..حتى من هم دونه  ..ولهذا كان
قريبًا من القلوب  ..ولهذا وجفت هذه القلوب كلها
عندما وصلها نعيه.
انني ال أرثي الفقيد بهذه الكلمات فان الرثاء شيء
تافه بالنسبة لما يعتمل في نفسي من الحزن واأللم
 ..ولكنن أحاول أن اترجم هذا الحزن وهذا األلم في
صدق واخالص  ..وأحاول أن أترجم هذه األحاسيس
التي انتفضت في كياني ساعة تلقيت النبأ المروع ..
وهي أحاسي جعلت لها مكانًا في قلبي يجوار
األحاسيس الدامعة الكبيرة..
وبعد  ..فما هي سلوى كل منكم أيها األهل
واألصدقاء والمحبون؟
أما أنا فسلواي  ..ان اهلل يختار هو الذي اختاره فرفعه
اليه  ..ولن يختار اهلل الى جواره اال عباده الصالحين..
واقرأو معي الفاتحة على روحه الطاهرة الكريمة ..

• لوحظ في أسواق الكويت أن هناك أنواطًا
من فئة المائة روبية مزيفة تحمل األرقام
التالية  583342أي و  883753أي ومن المحتمل
أن يحاول المزيفون صرف هذه األنواط في
البحرين...فنحذر المواطنين.
• استلم رئيس تحرير هذه الجريدة ثالث رسائل
من المستشارية تحوي كل منها أمرًا معينًا.
فان احداها تطلب من رئيس التحرير أن ال يدخل
على لجنة الرقابة أثناء مراقبتها المواد...وثانيها
تطلب منه أن ال يترك فراغًا في الجريدة فيما اذا
حذفت لجنة الرقابة أي مقال أو مادة من مواد
العدد ....وثالثها أن ال يشار الى المواد المحذوفة
أو يكتب عنها...
• ستصل من أمريكا قريبًا الى البحرين أجهزة
طبية حديثة تقدر قيمتها بمبلغ ثالثمائة ألف
روبية لعيادة الدكتور المصري محمد الجندي.
وقد فهمنا أن هذه األجهزة دقيقة للغاية.
وهذا يعني أن أي مريض سوف لن يضطر في
المستقبل الى السفر الى الخارج للفحص
والعالج.
• يعلم الجميع أن الميجور هلز مدير دائة األشغال
العامة قد استقال من منصبه منذ فترة طويلة..
ولكن الذي ال يعرفونه هو أن المذكور مازال
يصمم بنايات البحرين الحكومية.
الملك سعود على العرش
وافق يوم السبت الماضي يوم ارتقاء جاللة
الملك سعود العرش ،والوطن تنتهز هذه الفرصة
السعيدة وترفع الى جاللة العاهل السعودي
بأخلص تهانيها وتهاني شعب البحرين عامة
راجية المولى أن يمد في عمره ويحفظه ذخرًا
للعروبة واالسالم.

ﺑﺮﻋـﺎﻳــــﺔ

ﺗﺴﻮﻗﻮا وارﺑﺤﻮا ﺟﻮاﺋﺰ راﺋﻌﺔ
 28ﻳﻮﻧﻴﻮ  28 -ﻳﻮﻟﻴﻮ

ارﺑﺤﻮا ﺳﻴﺎرة ﻓﻮﻟﻔﻮ رﺑﺎﻋﻴﺔ اﻟﺪﻓﻊ ﺧﻼل ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن اﻟﻤﺒﺎرك!
ﺷﺎرك ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺴﻴﻒ ﻓﺮﺣﺔ ﻗﺪوم اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻔﻀﻴﻞ ﻣﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ا ﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ واﻻﺣﺘﻔﺎﻻت 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  20دﻳﻨﺎراً@ واﺣﺼﻠﻮا ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﻔﻮز ﺑﺠﻮاﺋﺰ ﺳﺨﻴﺔ!
اﻟﺠﺎﺋﺰة اﻟﻜﺒﺮى :ﺳﻴﺎرة ﻓﻮﻟﻔﻮ  XC60رﺑﺎﻋﻴﺔ 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  100دﻳﻨﺎر ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ ﻟﻜﻞ ﺑﻄﺎﻗﺔ
@ ﺗﻄﺒﻖ اﻟﺸﺮوط وا ﺣﻜﺎم

1:09 PM
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سمسم موبايل برودباند
استمتع بتحميل أكبر مع إعادة تعبئة
ابتداء من  1د.ب فقط
ً

باقة سمسم موبايل برودباند ()4G LTE

السعر

سعة االستخدام

استخدام البيانات

الصالحية

السرعة

 3د.ب *

1GB

غير محدود**

 15يوم

4G LTE

* تدفع لمرة واحدة
** تطبق سياسة االستخدام العادل
تطبق الشروط واألحكام

batelco.com

