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“إن الساعة آتية أكاد أخفيها”
يوم القيامة.. هل أتاك حديث الغاشية

ذكريات من أيام زمان

المجالس الرمضانية

كاميرا المجلة تجولت في الشوارع واألسواق
“رمضانيات” ترصد أجواء العيد 

اْلَكاِفِريَن  َعَلى   * َعِسيٌر  َيْوٌم  َيْوَمِئٍذ  َفَذِلَك   * اُقوِر  النَّ ِفي  ُنِقَر  “َفِإَذا  تعالى  قال 
– المدثر 8 و9، إذا قامت القيامة خرج الناس من قبورهم حفاة عراة  َغْيُر َيِسيٍر” 
ال  القيامة  النداء فاليوم هو يوم  يلبون  عليهم غبار قبورهم كلهم يسرعون 
كالم، ينظر الناس حولهم في ذهول هل هذه األرض التي عشنا عليها؟، الجبال 
دكت واألنهار جفت والبحار اشتعلت واألرض غير األرض والسماء غير السماء وال 
ال  بنفسه  مشغول  الكل  يصمت  والكل  الواقعة،  وقعت  النداء،  تلبية  من  مفر 
يفكر إال في مصيبته، وتتعلق العيون بالسماء وهى تنشق في صوت رهيب يزيد 
الرعب رعبا والفزع فزعا وينزل من السماء مالئكة أشكالهم رهيبة ويقفون صفا 
واحدا في خشوع وذل ويفزع الناس يسألونهم أفيكم ربنا؟، وترتجف المالئكة 
سبحان ربنا ليس بيننا ولكنه آت ويتوالي نزول المالئكة حتى ينزل حملة العرش 
ينطلق منهم صوت التسبيح عاليا في صمت الخالئق، ثم ينزل اهلل تبارك وتعالي 
في جالله وملكه ويضع كرسيه حيث يشاء من أرضه، ويقول سبحانه، يا معشر 
اسمع  هذا  يومكم  إلى  خلقتكم  أن  منذ  إليكم  أنصت  قد  إني  واإلنس  الجن 
تقرأ  وصحفكم  أعمالكم  هي  فإنما  إلي،  فأنصتوا  أعمالكم،  وأبصر  قولكم 

عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد اهلل ومن وجد غير ذلك فال يلومن إال نفسه ....

كمعظم الدول العربية واإلسالمية، تبدأ أجواء فرحة 
معدودة،  بأيام  الصالة  أداء  قبل  البحرين  في  العيد 
األضواء  بآالف  المملكة  وجسور  شوارع  تتزين  حيث 
تساهم  رائعة  فنية  لوحة  لترسم  واألعالم  المتأللئة 
التي  المناسبة  هذه  على  احتفالية  أجواء  إضفاء  في 
استعدادها  درجة  الحلويات  محالت  فيها  ترفع 
اليوم  هذا  في  يزداد  كما  لفعالية،  لهذا  استقبااًل 
البحرينيون  يقوم  حيث  والورود،  الزهور  على  الطلب 
كما  الجميلة،  الطبيعية  بالورود  مجالسهم  بتزيين 
تستعد السيدات في البيوت والمنازل بإعداد مأكوالت 
المنازل  وترتيب  وحلويات،  حلوى  من  الشهية  العيد 
وإعدادها بالزينة والبخور الطيبة والمباركة بما يتناسب 
بتهيئة  الرجال  يستعد  جانبهم  ومن  المناسبة،  مع 
واألصدقاء  األحبة  ولقاء  الشمل  ولم  للعائلة  األجواء 
حينما  بالعيد  فرحتهم  تبدأ  األطفال  وحتى  واألقارب، 
والتخطيط  الجديدة  مالبسهم  لتهيئة  يتفرغون 
لكيفية قضاء المناسبة السعيدة بصحبة ذويهم بين 

الحدائق والمراكز التجارية ومدن األلعاب...
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أسماء يوم القيامة

فإن  عظيم،  كل  شأن  كثيرة  القيامة  يوم  أسماء 
أطلقوا  نفوسهم  في  الشيء  عظم  إذا  كانوا  العرب 
األسد  أسماء  في  معروف  هو  كما  أسماء،  عدة  عليه 
وكثرة  أمرها  عظم  لما  فالقيامة  واألفعى  والسيف 
عديدة  بأسماء  كتابه  في  تعالى  اهلل  سماها  أهوالها 
قال  اآلزفة:  يوم  بينها  من  كثيرة  بأوصاف  ووصفها 
الحناجر  لدى  القلوب  إذ  اآلزفة  يوم  “وأنذرهم  تعالى 
يطاع”،  شفيع  وال  حميم  من  للظالمين  ما  كاظمين 
ليوم  يجمعكم  “ومن  تعالى  قال  التغابن:  ويوم 
تعالى  قال  التالق:  ويوم  التغابن”،  يوم  ذلك   الجمع 
على  أمره  من  الروح  يلقي  العرش  ذو  الدرجات  “رفيع 
الصاخة:  ويوم  التالق”،  يوم  لينذر  عباده  من  يشاء  من 
قال  الواقعة:  ويوم  الصاخة”،  جاءت  “فإذا  تعالى  قال 
تعالى “إذا وقعت الواقعة”، ويوم الطامة الكبرى: قال 
تعالى “فإذا جاءت الطامة الكبرى”، ويوم القارعة: قال 
تعالى “القارعة، ما القارعة”، ويوم الغاشية: قال تعالى 
تعالى  قال  الحاقة:  ويوم  الغاشية”،  حديث  أتاك  “هل 
“الحاقة، ما الحاقة”، ويوم الحساب: قال تعالى “هذا ما 
توعدون ليوم الحساب”، ويوم الدين: قال تعالى “مالك 
يوم الدين”، ويوم الفصل: قال تعالى “إن يوم الفصل 

كان ميقاتا”.

العالمات الصغرى  

تطاول  القيام:  ليوم  الصغرى  العالمات  أبرز  بين  ومن 
الناس في البنيان، وكثرة الهرج والقتل حتى أنه ال يدري 
الزنى،  وانتشار  قتل،  فيما  والمقتول  قتل  لما  القاتل 

ادخلوها بسالم ذلك يوم الخلود
يوم القيامة.. “إن يوم الفصل 

كان ميقاتا”

ُه َعَلْيِه  ِبيُّ َصلَّى اللَّ َلَع النَّ روى مسلم َعْن ُحَذْيَفَة ْبِن أَِسيٍد اْلِغَفاِريِّ رضي اهلل عنه َقاَل: اطَّ
َتُقوَم  َلْن  ِإنََّها  اَعَة، َقاَل:  َنْذُكُر السَّ َتَذاَكُروَن؟ َقاُلوا:  َما  َنَتَذاَكُر، َفَقاَل:  َوَنْحُن  َعَلْيَنا  َم  َوَسلَّ
ْمِس ِمْن َمْغِرِبَها  ابََّة َوُطُلوَع الشَّ اَل َوالدَّ جَّ َخاَن َوالدَّ َحتَّى َتَرْوَن َقْبَلَها َعْشَر آَياٍت َفَذَكَر الدُّ
َخْسٌف  ُخُسوٍف  َوَثالَثَة  َوَمْأُجوَج  َوَيَأُجوَج  َم  َوَسلَّ َعَلْيِه  ُه  اللَّ َصلَّى  َمْرَيَم  اْبِن  ِعيَسى  َوُنُزوَل 
َتْطُرُد  اْلَيَمِن  ِمْن  َتْخُرُج  َناٌر  َذِلَك  َوآِخُر  اْلَعَرِب،  ِبَجِزيَرِة  َوَخْسٌف  ِباْلَمْغِرِب  َوَخْسٌف  ِباْلَمْشِرِق 
القيامة  التي تسبق وقوع  القيامة وأشراطها هي  َمْحَشِرِهْم، وعالمات يوم  ِإَلى  اَس  النَّ
والصغرى  وكبرى،  صغرى  إلى  تقسيمها  على  اصُطلح  وقد  حصولها،  قرب  على  وتدل 
يزال  وال  ظهر  ما  ومنها  وانقضى،  وقع  ما  ومنها  طويلة،  بمدة  القيامة  حصول  تتقدم 
يظهر ويتتابع، ومنها ما لم يقع إلى اآلن، ولكنه سيقع كما أخبر الصادق المصدوق صلى 
اهلل عليه وسلم، وأما الكبرى: فهي أمور عظيمة يدل ظهورها على قرب القيامة وبقاء 

زمن قصير لوقوع ذلك اليوم العظيم ..... 

وانتشار الربا، الخمور، قال الرسول صلى اهلل عليه وسلم: 
الزمان خسف ومسخ وقذف قالوا ومتى  سيكون أخر 
الخمور،  وشربت  المعازف  ظهرت  إذا  اهلل؟  رسول  يا 
اإلبل  أعناق  لها  تضيء  الحجاز  من  نار  خروج  وكذلك 
كعلو  بنيانها  وعلو  بمكة  األنفاق  وحفر  الشام،  ببصرة 
الزوجة  وإعانة  األموال  وكثرة  الزمان،  وتقارب  الجبال، 
زوجها بالتجارة، وظهور موت الفجأة، وأن ينقلب الناس 
عليه  اهلل  صلى  الرسول  قال  حيث  المفاهيم،  وتبدل 
يصدق  خداعات  سنون  الناس  على  سيأتي  وسلم: 
الخائن  الكاذب ويكذب الصادق ويخون األمين ويؤَمن 
يتكلم  التافه  الرجل  هو  والرويبظة  الرويبظة،  وينطق 

في أمر العامة.

خروج الدجال 

الدجال،   خروج  القيام  ليوم  الكبرى  العالمات  أبرز  ومن 
حيث يمكث في األرض أربعين يومًا، يوم كسنة، ويوم 
كشهر، ويوم كأسبوع، وباقي أيامه كأيامنا، ويعطيه 
إذا  فتنبت  واألرض  فتمطر،  السماء  فيأمر  قدرات  اهلل 
بأن  السماء  يأمر  به  وكفروا  يؤمنوا  لم  وإن  به،  آمنوا 
تمسك مطرها واألرض بأن تقحط حتى يفتن الناس به 
ومعه جنه ونار، وإذا دخل اإلنسان جنته دخل النار، وإذا 
كالغيث  جدا  سريعة  وتنقالته  الجنة  دخل  النار  دخل 
أستدبرته الريح ويجوب األرض كلها ماعدا مكة والمدينة 
وقيل بيت المقدس، ومن فتنه هذا الرجل الذي يدعي 
األولوهيه وإنه هو اهلل )تعالى اهلل( لكنها فتنه، طبعا 
ويتبعون  اليهود  من  ألف  سبعين  يخرج  ما  أول  يتبعه 

كثيرا من الجهال وضعفاء الدين. ويحاجج من لم يؤمن 
زمن  منذ  ماتوا  قد  فيقول  وأمك،  أباك  أين  بقوله،  به 
أفتصدق؟  وأباك،  أمك  أحييت  إن  رأيك  بعيد، فيقول ما 
هيئه  على  الشيطان  منه  ويخرج  فينشق  القبر  فيأمر 
أمه فيعانقها وتقول له األم، يا بني، آمن به فإنه ربك، 
أن  وسلم  عليه  اهلل  صلى  الرسول  أمر  ولذا  به،  فيؤمن 
يهرب الناس منه ومن قابله فليقرأ عليه فواتح وخواتيم 
فتنته.  من  اهلل  بإذن  تعصمه  فإنها  الكهف   سورة 

نزول عيسى بن مريم

الجيوش  يجيش  المهدي  يكون  الزمان  ذلك  في 
فلسطين  إلى  الدجال  ويذهب  )الشام(  دمشق  في 
مع  فلسطين  في  كلهم  اليهود  جميع  ويتجمع 
المنارة  في  ويجتمعون  الكبرى،  للملحمة  الدجال 
بعض  )قال  األبيض  المسجد  في  بدمشق،  الشرقية 
موجود  يكون  المهدي  األموي(،  المسجد  أنه  العلماء 
ال  ولكن  الدجال  مقاتله  يريدون  معه  والمجاهدون 
يستطيعون، وفجأة يسمعون الغوث )جائكم الغوث، 
جائكم الغوث( ويكون ذلك الفجر بين األذان واإلقامة، 
على  السماء  من  ينزل  مريم  بن  عيسى  هو  والغوث 
ويقدم  الفجر  لصالة  الناس  فيصف  ملك،  جناحي 
يرضى  فما  بالناس،  للصالة  مريم  بن  عيسى  المهدي 
ويصلي  للصالة  المهدي  ويقدم  السالم  عليه  عيسى 
صيحات  وتنطلق  مريم،  بن  عيسى  الراية  يحمل  ثم 
الجهاد )اهلل أكبر( إلى فلسطين ويحصل القتال فينطق 
الشجر والحجر يا مسلم يا عبد اهلل، هذا يهودي ورائي 
الدجال  على  أحد  يسلط  فال  المسلم  فيقتله  فأقتله، 
ويرفع  فيقتله  بحربه  فيضربه  مريم  أبن  عيسى  إال 
الرمح الذي سال به دمه  ويكبر المسلمون ويبدأ النصر 
األرض.  في  البشرى  وتنطلق  الناس  بين  الفرح   وينطلق 

خروج يأجوج ومأجوج 

اهلل  يخبره  الدجال،  مريم  بن  عيسى  يقتل  أن  وبعد 
إلى  عبادي  حرز  عيسى  يا  مريم،  بن  عيسى  وجل  عز 
 الطور، فقد أخرجت عبادًا ال ديدان ألحد على قتالهم،

يأجوج  ويخرج  الجبال،  رؤوس  إلى  المسلمون  فيهرب 
على  يأتون  بل  يابس،  وال  أخضر  يتركون  ال  ومأجوج 
يأتي  حتى  )تجف(،  أخرها  عن  فيشربونها  بحيرة 

أخرهم فيقول، قد كان في هذه ماء. 
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عدسة كاميرا المجلة التقطت صورا 
ومشاهد الفرحة في عيون المواطنين 

“رمضانيات” تشارك أهالي 
البحرين أجواء االستعدادات 

أليام عيد الفطر المبارك 

رداء الزينة ووشاح السعادة

يوم  الستقبال  استعداداتها  البحرين  مملكة  وتبدأ 
يعيش  حيث  السعادة،  ووشاح  الزينة  برداء  العيد 
الجميع أجواء العيد من المواطنين والمقيمين بصورة 
جميلة ومتميزة، خاصة مع زيادة عدد أماكن الترفيه 
ألعاب تتيح الفرصة  من حدائق ومراكز تجارية ومدن 

للعائالت للتنزه خالل عطلة عيد الفطر المبارك، وقد 
والمسارح  والحدائق  التجارية  المجمعات  شكلت 
عددًا  تجذب  حيث  األكبر  الجذب  عامل  السينما  ودور 
كما  البحرين،  وخارج  داخل  من  العائالت  من  كبيرًا 
تشهد مراكز السيتي سنتر ودوحة عراد وجنة دلمون 

المفقودة أعدادًا كبيرة من العائالت واألطفال.

االستعداد لطبخ “الغوزي”

وقبل فجر األول من شوال وقبل عيد الفطر السعيد 
وجبة  “الغوزي”  طبخ  عملية  في  بالبدء  النساء  تقوم 
متطلبات  جميع  تجهيز  يتم  أن  بعد  المفضلة  العيد 
وجرت  الغداء  يجهز  حتى  الليل  في  والذبايح  الطبخ 
أو  أو الجدة  العادة أن العائالت تتجمع في بيت الجد 
األخ األكبر لتناول وجبة الغداء والتي تكون على الساعة 
األسر  تضع  ما  عادة  المناسبة  هذه  وفي  الصبح،   10
يقضيه  العيد،  عطلة  أيام  طوال  بها  خاصًا  برنامجًا 
والتسلية  الترفيه  أماكن  في  وصغارًا  كبارًا  أفرادها 
والمطاعم  التجارية  والمجمعات  كالمتنزهات 
هذه  على  والمتعة  البهجة  من  جو  إلضفاء  وغيرها، 

األيام السعيدة.

الزكاة قبل الفطر 

ويعتبر إخراج الزكاة إلى الفقراء هو أهم مظاهر العيد 
والفرحة به لما يمثله ذلك من قيمة روحية ووجدانية، 
حيث  اإليمانية  بالطمأنينة  ُتشعر  مجتمعية،  ودالالت 
التي  مواعيدها  في  الزكاة  بإخراج  األسرة  رب  يقوم 
إخراجها  على  الجميع  ويحرص  الشرع،  حددها 
العيد  وأزياء  صدر،  ورحابة  وقناعة وحرص  دقة  بكل 
ومالبسه لها حكايات في غاية الخصوصية مع كل 

عيد الفطر من أهم المناسبات السعيدة التي يحتفل بها الناس في البحرين وفي جميع 
األهل  واستقبال  الزيارات  لتبادل  ذهبية  فرصة  ويعد  واإلسالمي،  العربي  العالم  أقطار 
واألقارب والجيران وتقديم التهاني لهم، كما أن العيد يعتبر مناسبة للقاء من لم نرهم 
منذ زمن بسبب االنشغال وضيق الوقت، وفرصة للتصالح وصفاء األنفس وإنهاء العداوات 
والخالفات ... واستعداد لهذا اليوم السعيد على جميع قلوب المواطنين، يتأهب الرجال 
والنساء وحتى األطفال استعدادا لقضائه، حيث تعم الزينة الشوارع والجسور والدوارات 
والمنازل والبيوت العود، وينطلق الجميع في سرعة كخلية نحل تواصل عملها للحاق 
الحلوى  محالت  أصحاب  فتجد  معدودة،  أياما  يتجاوز  ال  والذي  المتبقي  القليل  بالوقت 
لألهل  هدايا  من  لديهم  ما  أجمل  لتقديم  يستعدون  والورود  والشكوالتة  والحلويات 
األطباق  إلعداد  المتنوعة  الباقة  بجمع  والخضر  الفاكهة  أسواق  تستعد  كما  واألحباب، 
باقاتها  طرح  في  فتبدأ  الضخمة  التجارية  واألسواق  المموالت  أما  واللذيذة،  الشهية 
األيام  تلك  في  والمتعة  والتسلية  للترفيه  الضخمة  وبرامجها  والمتميزة  المتنوعة 
المباركة استعدادا الستقبال جمهورها من المواطنين والوافدين واألجانب ... “رمضانيات” 
استعدت أيضا بكاميراتها لتلتقط صور ومشاهد الفرحة في وجوه جميع أهالي وشعب 

البحرين استعدادا الستقبال يوم العيد ....
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عيد،  فهي سمة أساسية للجديد والجديد فقط على 
كافة الفئات العمرية من الجنسين حيث تبدأ حركة 
العشر  قبل  حتى  وربما  العيد  تباشير  مع  عادية  غير 
األواخر من رمضان تكون محالت خياطة ثياب الرجال 
التشغيلية  الحركة  بدأت  قد  المشاغل  النساء  وحتى 
قد  الموسمي   اإلقبال  هذا  الذروة،  إلى  لتصل  لها 
العيد،  لصباح  األولى  الساعات  مع  حتى  يتوقف  ال 
ويتصدر الشباب والمراهقون هرم الذين يركزون على 
التمّيز في هذا المجال والحرص على األخذ بكل جديد 
للموضة فيعزف أكثرهم عن المالبس الجاهزة رغم 
الوقت  لضيق  األسر  بعض  إال  لها  تلجأ  وال  تطويرها 
وخصوصًا  إليها  األطفال  حاجة  مثل  أخرى  واعتبارات 
أو  والغريبة  والملونة  الزاهية  المالبس  يحبون  الذين 
العقد  وخالل  العسكرية،  المهن  إلى  تشير  التي  تلك 
األخير، لم يعد من الممكن الجزم بصالحية أي تطوير 
أو موضة ألكثر من شهور حتى تختفي ويحل غيرها، 
اللباس  أجزاء  بقية  على  يسري  كله  الحديث  هذا 
كالشماغ  والغترة والطاقية والُعقل وحتى األحذية 
السعر  يعد  ولم  المشهورة  ماركاتها  تعددت  التي 
الجانب  على  المناسبة،  وأهمية  جمال  أمام  حاجزًا 
اآلخر ال تتوقف المرأة البحرينية وخصوصًا الفتيات عن 
تطوير الزي واالحتفاء به بطريقتها الخاصة حيث تعد 
وتحرص  الرجل  من  بالجمال  وعناية  دقة  أكثر  المرأة 
كالحناء  األخرى  الزينة  على  مماثلة  وبدرجة  أيضًا 
التجميل،  مستلزمات  من  وغيرها  بالشعر  والعناية 
مناطق  في  القديمة  األزياء  أجمل  مشاهدة  ويمكن 
محدودة ما زالت تحرص على الزي الشعبي والقديم 

وتجدد العالقة به في هكذا مناسب. 

المجالس والحلوى

االستعدادات  في  نصيب  الرمضانية  وللمجالس 
األسرة  رجال  يجتمع  ففيها  بالبحرين،  العيد  ليوم 
القضايا  من  العديد  لمناقشة  والمعارف  واألصدقاء 
يتناولون  وهم  العيد،  أيام  قبل  والعامة  الخاصة 
الشهيرة  البحرينية  والحلوى  والشاي  والقهوة  التمر 
الشهر  أيام  طيلة  بيت  كل  في  تكون  أن  بد  ال  التي 
المتوارثة  الشعبية  الصناعات  من  والحلوى  الفضيل، 
المنامة  العاصمة  في  صيتها  ذاع  وقد  البحرين،  في 
وفي المحرق، وهي عبارة عن خلطة مركبة من النشا 
والسكر والدهن والزعفران والهيل وماء الورد والجوز 
معدنية  طسوت  في  تجهيزها  بعد  وتصنع  اللوز،  أو 
لتباع للناس في الدكاكين، وهناك حلوى يقبل عليها 
خاصة  معامل  في  وتصنع  البحرين  في  الصائمون 

مثل الزالبية والرهش والعسلية.

المالبس الجديدة للجميع 

شهر  من  األخير  األسبوع  في  البحرينيون  ويستعد 
بالمالبس  المبارك  الفطر  عيد  الستقبال  رمضان 
الحلوة  والسمبوسة  الحلوى  وصناعة  الجديدة 
لتقديمها لضيوفهم ليلة العيد المبارك، وفي صباح 
يتصدر  كبير  وصحن  القدوع،  تنصب  العيد،  أيام  أول 
وهي  والدجاج  األرز  عليها  ويقدم  الضيوف،  مجلس 
عادة بحرينية تقوم بها األسر بدال من الغداء، ويجتمع 
الغداء  طعام  لتناول  أقاربهم  مع  العائلة  أفراد 
إليهم  وتقدم  الوالد  بيت  في  الفطر  عيد  أيام  في 
الحلوى، أما األطفال فيطوفون من بيت إلى آخر في 
الفريج، الحي، ويرددون بصوت واحد: “عيدكم مبارك 

عساكم من عّواده”.

بهجة أكثر وفرحة أغمر

يحتفل  التي  الدينية  المناسبات  من  العيد  كان  وإذا 
بها المسلمين وهي رمز المحبة والتالف فيما بينهم 

بالعيد  البحرين  أهل  فيحتفل  المسلمين  وكسائر 
البحريني  المجتمع  الزال  حيث  بقدومه  ويفرحون 
التي كانت  محافظا على بعض العادات والمراسيم 
موجودة في الماضي حيث كانت مناسبة العيد لها 
الصبر  بفارغ  الناس  ينتظره  أغمر،  وفرحة  أكثر  بهجة 
إليهم  بالنسبة  ألنه  االستعداد  كامل  له  ويستعدون 
الجديد،  فيه  يلبسون  فهم  والتجديد  التغيير  يعني 
وجمال  ورونق  خاص  بريق  له  كان  ويلعبون  ويأكلون 
الوقت  هذا  في  عليه  هو  عما  يختلف  كان  قديما 
الحالي من حيث المراسيم والعادات التي كان أهلنا 
إندثر  والتي  قدومه  قبل  بها  يقومون  اهلل  رحمهم 
بعضها ومازال بعضها قائمًا والتى هي جزء ال يتجزأ 
بين  الترابط والتالحم  الذي يدل على مدى  التراث  من 

أهل البحرين قديما.

روح التكافل المجتمعي

البهجة  بمظاهر  البحرينيين  لدى  األعياد  تكتفي  وال 
خالدة،  وروحانية  دينية  سمات  تحمل  فقط، فهي 
المجتمعي،  التكافل  روح  فيها  تتجلى  حيث 
فيها  وتتجدد  الروحي،  والسمو  اإلنساني،  والتسامح 
بين  والتقدير  التعاون،  جسور  ومد  األخوية،  األواصر 
جميع أفراد األسرة والمجتمع، إضافة إلى أن مظاهر 
األصيلة  والعادات  التقاليد  من  الكثير  تحيي  العيد  
زالت محل  السنين وما  إلى عشرات  الممتدة بعضها 
المصاحبة  المظاهر  أن  كما  كبيرين،  وتقدير  احترام 
ذات  فعاليات  تمثل  أصبحت  المملكة  في  لألعياد 
بالتهاني  وتمر  المسجد  من  بهجة حقيقية تنطلق 
تسود  التي  والبهجة  بالفرح  تنتهي  وال  والتبريكات 
تتحرر  األعياد  احتفاالت  أصبحت  ولقد  العيد،  أيام 
والمنازل  الشوارع  العام، وتنتقل في  إلى  الخاص  من 
تصب  كلها  وحكومية  شخصية  بتنظيمات  واألحياء 

في االحتفاء بهذه المناسبة الكريمة.
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مجلس أحمد بن سلوم
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مجلس سعيد الصيرفي



األحد 28 رمضان 1432 هجرية        28 أغسطس 2011 ميالدية رمضانيات 8

  

ذكريات من أيام زمان

المغفور له صاحب العظمة الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة مع المغفور له 
جاللة الملك عبدالعزيز آل سعود في أول زيارة له الى البحرين في عام 1939 م 

شارع التجار )باريت سابقا( في عام 1938م 

موكب المغفور له صاحب العظمة الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة مع  
المغفور له جاللة الملك عبد العزيز آل سعود عند وصوله إلى البحرين في 

أول زيارة له ملكًا في عام 1950م

منظر عام لفرضة المنامة    

سقوط طائرة تابعة لشركة أير فرانس في البحر قرب الحد  	•
اسفر عن مقتل 46 وفقدان 5 ونجاة 6 أشخاص عام 1950م

سقوط طائرة تابعة لشركة أير فرانس بعدعدة أيام  قتل فيها  	•
53  شخصا باالضافة الى طاقم الطائرة وفقد منهم 7 في عام 

1950م

تم جلب مشروب )النامليت( في عام  1920 م  	•
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الراحل الشيخ خليفة بن محمد آل خليفة مدير الشرطة برفقة أفراد من 
الشرطة في قلعة المنامة في عام 1946م 

عربات الحمير تشحن الكيروسين )الجاز( للتوزيع على البيوت والمخابز 
المحلية في عام 1965م  وكانت هذه المهنة مستمرة إلى بداية السبعينات

الراحل الشيخ خليفة بن محمد آل خليفة مدير الشرطة يتوسط أفراد من سالح 
البحرية البريطانية وجنود وضباط من الشرطة البحرينية وأفراد من الشرطة 

وذلك في نهاية األربعينيات )بعد الحرب العالمية الثانية( 

منظر عام لرصيف فرضة المنامة في نهاية األربعينيات 



The Philips Airfryer makes so much, so tasty and so healthy. Now you won’t have to compromise between 
health and taste. Besides crispy french fries, which turn out so perfect and are ready in 12 minutes, you can 
proudly turn out chicken wings, kibbeh, brownies and many more family favorites they love. While their taste 
buds are happy you’ll know you’re doing your best.

www.philips.com/kitchen  a helping hand

Fry all that your family loves, with no oil. Introducing the Philips Airfryer
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