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للعام الثالث نودع معكم شهر الخير واليمن 
مجددا  باللقاء  وعدناكم  وكما  والبركات، 
بمواصلة  أيضا  نعدكم  الماضيين،  العامين 
الموضوعات  لتقديم  والجهد  العمل 
الدينية  اإلعالمية  والتغطيات  والتقارير 
العام  الذكريات الجميلة  واالجتماعية وصور 
المقبل.. هكذا نترككم فى رعاية اهلل وأمنه 
فهكذا  الكريم،  الشهر  نودع  ونحن  وأمانه 
وبكم،  معكم  الكريم  الشهر  استقبلنا 
لقاءكم،  وشوق  انتظار  فى  نودعه  وهكذا 
لساعات  وداعا  الحبيب،  الشهر  أيها  فوداعا 
الوصال، وأيام اللقاء، ولحظات الصفاء؛ وداعا 
والحسنات،  والبر  والبركات،  الخير  شهر  يا 
الطاعة؛  ميدان  يا  وداعا  والنفحات،  واللطف 
فيها  صفت  أليام  وداعا  العبادة،  وموسم 
الفكر؛  بها  وسما  الفؤاد،  بها  وزكا  النفس، 
وداعا لليال نشطت فيها األجسام، وتراصت 
الخضوع،  وعُذب  الخشوع،  وحُسن  األقدام، 
بعد  اإلفطار  لحالوة  وداعا  الدموع؛  وُنِثَرت 
بعد  والري  القيام،  بعد  والراحة  الصيام، 
الصائمين،  بتفطير  للتلذذ  وداعا  العطش؛ 
وإطعام الجائعين، ومعونة المعوزين؛ وداعا 
الدعاء،  بعبير  األجواء  فيها  تعطرت  أليام 
الثناء... »رمضانيات«  بأريج  وتزينت فيها األرجاء 
تشتاق لرؤيتكم فى حلتها الجديدة لعامها 

الرابع على التوالي  فإلى غد قريب...

سعدنا معكم بتغطية 

أكثر من 90 موضوعًا دينيًا 

و6 آالف صورة 

“رمضانيات” تودع 
الشهر الكريم 

وتعدكم بلقاء 
قريب العام المقبل

ليلة العيد .. إبتسامات الخير

المجتمع  وأفراد  أبناء  جميع  بين  والترابط  والتواصل  والود  المحبة  عناوين  بأجمل 
والوطن الواحد، وأرق كلمات الخير والبر واليمن والبركات تحت سماء مملكة البحرين، 
ترفع أسرة مجلة رمضانيات أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجاللة 
البالد المفدى، وإلى صاحب السمو الملكي  الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وإلى صاحب السمو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولى العهد األمين، بمناسبة عيد الفطر المبارك، كما 
تهنئ “رمضانيات” السادة الوزراء وكبار المسئولين وأعضاء مجلس الشورى والسادة 
النواب والوجهاء ورجال األعمال وكافة فئات وأطياف الشعب البحريني بهذه المناسبة 

السعيدة، أعادها اهلل عليكم وعلى األمة اإلسالمية باليمن والخير والبركات....

بأجمل عناوين الود والمحبة وأرق مشاعر الخير والسعادة 

“رمضانيات” تهنئ القيادة الرشيدة وشعب 
وأهالي البحرين بعيد الفطر المبارك

ما أروَعها ليلَة العيد، حيث تبدو األرُض باقَة زهر شذّية، ويبدو األفُق باسمًا وضيئًا من صدى دعاء 
المخلصين، وِصدق مناجاة قائمي الليل .. في ليلة العيد، ترقُّ القلوُب لتنسَج من نبضاتها أناشيَد 
المحّبة، ومن شرايينها المتدّفقة حباَل الوّد، ومن ُشُغِفها الطرّية ثياَب الّصفاء .. في ليلة العيد 
تمتلُئ وسائُد األطفال باألحالم المزركشة، وُتصبح أسّرتهم مروجًا من الّزهور واألعشاب الطرّية .. 
فالعيُد جّنُة األطفال، وما العيد بنظرهم إال أكوامًا من السكاكر الملّونة، وجيوبًا ممتلئًة بالنقود 
الجبال  وتهتزُّ  واآلفاق،  المدى  يخشُع  ومالبسهم،  شعورهم  على  األبيض  الّثلج  تنُثُر  وُسحبًا   ..
العامرة  المآذن  تنبعُث من  التي  التكبير  نداءات  األرُض والسماُء لجالل وبهاء  الراسيات، وتطرُب 
مضّمخًة بذكر الخالق، شاّلل من الفرح يتدّفق في قلوب المسلمين الذين فازوا بالجائزة الغالية، 
فتصبُح مشاعرهم الّرهيفة أكثر بياضًا من الّثلج، وتصبح أحاسيسهم الّشفيفة أغصانًا مثمرة 

تمأُل النفس عطرًا وجمااًل وروعة.. إنها بالفعل ليلة مباركة عامرة باألجواء الروحانية الربانية.



نتقدم بأجمل التهاني والتبريكات إلى 

حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
ملك مملكة البحرين 

وإلى صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة 
رئيس الوزراء الموقر 

وإلى صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ولي العهد األمين نائب القائد األعلى

وإلى جميع معالي الوزراء والسادة النواب وكبار المسؤولين بالمملكة 
ومواطنى وأهالي البحرين الكرام بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك أعاده 

اهلل عليكم وعلى األمة اإلسالمية بالخير واليمن والبركات.
وعساكم من عواده
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أسرة المجلة تشكر آالف القراء 
الذين أكدوا حبهم لصفحاتها

“رمضانيات” تودع شهر الخير 
وتعدكم بحلة جديدة 

العام المقبل

وداعا يا شهر الخير 

يالوداع ... يالوداع ... ياشهر رمضان 
عليكم سالم ... يا شهر الصيام

وغدًا  رمضان،  ُيختم  واآلن  رمضان،  ُيستقبل  هكذا 
يبعثر  وبعده  العمر،  يختم  غد  وبعد  العام،  يختم 
الصدور، وتجثو األمم  ل ما في  القبور، ويحصَّ ما في 
إما  جميعها  الرحلة  تختم  ثم  النشور،  يوم  لهول 
َما  َنْفٍس  َتِجُد ُكلُّ  )َيْوَم  نيران حامية،  أو  بجنان عالية، 
َلْو  َتَودُّ  ُسوٍء  ِمْن  َعِمَلْت  َوَما  ُمْحَضرًا  َخْيٍر  ِمْن  َعِمَلْت 
أَنَّ َبْيَنَها َوَبْيَنُه أََمدًا َبِعيدًا( ]آل عمران:30[، هكذا يباغتنا 
هكذا  األعوام؛  بنا  وتسافر  األيام،  وتطوينا  الزمن، 
غريبة،  سرعة  في  الحياة  وتنصرم  العمر،  ينقضي 

منذ انطالقتها األولى ترفع مجلة “رمضانيات” شعارات الخير والبر وتعلو بآيات الحب والمودة 
نشر  بدأت  أن  منذ  البحريني،  المجتمع  وأبناء  فئات  جميع  بين  والتراحم  واألخوة  والتواصل 
صفحاتها وتؤكد “رمضانيات” أن نعمة األمن واألمان تحت راية قيادة مملكة البحرين الرشيدة 
وتالحم أبناءها وشعبها وحتى وافديها ومقيمها هو جسر الحب الذي نلتقي جميعا فوقه 
أن  اعتدنا  واالنتماء..هكذا  والوالء  الفخر  سماء  في  خفاقة  عالية  البحرين  مملكة  راية  لنرفع 
نصطحبكم طيلة أيام وأمسيات وليال الشهر الكريم، وهكذا دائما هي سطور موضوعاتنا 

وكلمات تغطياتنا ومشاهد صورنا...

ومثلما ودعنا معكم وبكم شهر رمضان شهر الخير والبر والبركات العامين الماضيين، نودعه 
معكم وبكم أيضا للعام الجاري، ونعدكم مثلما وعدناكم من قبل بمواصلة العمل والجهد 
قيم  نشر  في  تساهم  التي  واالجتماعية  الدينية  اإلعالمية  الوجبات  لتقديم  دائما  والسعي 
أبناء المجتمع وتعزز مبادئ الحب والتسامح واألخوة والترابط بين كافة  الخير والبر بين جميع 

فئات الوطن الواحد..

– في صورة جديدة وحلة أبهى وأفضل، تتناسب  – إن شاء اهلل  نلتقي معكم العام المقبل 
في  اآلن  نترككم  والمعرفة،  العلم  وأصيل  والمستنير  المثقف  البحريني  المواطن  مع  دائما 
نهاية الشهر الكريم وليس فى قلوبنا سوى لهفة اللقاء بكم وشوق األمل برؤيتكم للعام 

المقبل، ولنودع معا كأسرة واحدة الشهر الكريم على أمل اللقاء بكم ...

َعَدَد  اْلَأْرِض  ِفي  َلِبْثُتْم  َكْم  )َقاَل  عجيبة:  وحركة 
يَن  َلِبْثَنا َيْومًا أَْو َبْعَض َيْوٍم َفاْسَأِل اْلَعادِّ ِسِنيَن * َقاُلوا 
َتْعَلُموَن(  ُكْنُتْم  أَنَُّكْم  َلْو  َقِلياًل  ا  ِإلَّ َلِبْثُتْم  ِإْن  َقاَل   *
إطاللة  كانت  جمع  ثالث  قبل  ]المؤمنون:114-112[، 
بالترحاب،  ولقيناه  بالبشر،  فاستقبلناه  رمضان،  شهر 
واليوم في طرفة عين، نودعه، نودعه ولم نمأل بعد 
من وصاله أعيننا، ولم تشبع أنفسنا، ولم ترتِو قلوبنا. 
نودعه ونحن ال زلنا نعيش في غمرة استقباله، وفرحه 
إطالله، فكيف عجل بفراقه، وبادر برحيله، دون مراعاة 

ألحبة تكاد قلوبهم تتمزق لغيابه عنها، فحناَنْيَك يا 
ْث! يا اهلل! يا رمضان!  ْل! َتَريَّ ْق يا َرَمضان! تمهَّ رمضان! ترفَّ
ه من  ه من فراق! وما أَمضَّ ه من وداع! وما أشقَّ ما أشدَّ
تزهق  واألنفس  لرحيلك،  ترحل  القلوب  تكاد  رحيل! 
الدافئة،  أحضانك  في  األرواح  اْرَتَمت  لقد  لغيابك، 
من  َعْت  وتضلَّ بُقرِبك،  وأِنَسْت  بَعْطِفك،  وَحِظَيْت 
َمعينك، وامتزج حبك بدمائها، فكيف ستطيق ُبعدك، 

ل فراقك؟ وتتحمَّ
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قال تعالى »َوَحَمْلَناُه َعَلى َذاِت أَْلَواٍح َوُدُسٍر »13« َتْجِري ِبَأْعُيِنَنا َجَزاًء ِلَمْن َكاَن ُكِفَر »14« َوَلَقْد َتَرْكَناَها آََيًة 
ِكٍر »15« ] القمر [ ... كان نوح عليه السالم تقيا صادقا أرسله اهلل ليهدي قومه وينذرهم  َفَهْل ِمْن ُمدَّ
عذاب اآلخرة ولكنهم عصوه وكذبوه، ومع ذلك استمر يدعوهم إلى الدين الحنيف فاتبعه قليل 
أن يؤمنوا حتى  نوح  المطر ودعاهم  الكفرة في طغيانهم فمنع اهلل عنهم  الناس، واستمر  من 
وأخذ  كفرهم،  إلى  رجعوا  ولكنهم  العذاب  عنهم  اهلل  فرفع  فآمنوا  العذاب  عنهم  اهلل  يرفع 
ببناء السفينة وأن يأخذ معه زوجا من كل نوع ثم جاء الطوفان  يدعوهم 950 سنة ثم أمره اهلل 

فأغرقهم أجمعين ... 

ذكريات من أيام زمان

المجالس الرمضانية

“قال اَل َعاِصَم اْلَيْوَم ِمْن أَْمِر الّلِه”
سفينة نوح .. ذات ألواح ودسر 

كرمه القرآن فعال شأنه عند العرب
الخيل.. الوذنان وكحيلة وأم زرير والصقالوية

كرم اهلل تعالى الخيل بذكرها في كتابه الكريم ..قال تعالى 
والقناطير  والبنين  النساء  من  الشهوات  حب  للناس  “زين 
واألنعام  المسومة  والخيل  والفضة  الذهب  من  المقنطرة 
عامة..  الرياضة  ممارسة  على  الحنيف  ديننا  حثنا  كما  والحرث”، 
عند  شأنها  لها  والخيل  الخيل،  وركوب  والسباحة  والرماية 
من  وكثير  بينهم،  مفاخرة  مصدر  وكانت  القدم،  منذ  العرب 
القوة  مصادر  من  مصدرا  باعتبارها  بها  يتباهون  كانوا  الشعراء 
الخيل.. في  ألقيت  التي  القصائد  من  العديد  وهناك  لديهم، 

تعرفني..  والبيداء  والليل  “الخيل  المتنبي:  قول  أشهرها  ولعل 
في  القيس  امرئ  وقول  والقلم”،  والقرطاس  والرمح  والسيف 
وصف فرسه “مكر مفر مقبل مدبر معا.. كجلمود صخر حطه 
مدى  تعكس  التي  الشعر  أبيات  من  وغيرها  عل”،  من  السيل 
اهتمام العرب بالخيل .. وتعتبر رياضة الفروسية من الموروثات 

التي تحافظ عليها الشعوب العربية حتى وقتنا هذا ...

رمضانيات
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس

Ramadanyat الجمعة 5 رمضان 1432 هجرية        5 أغسطس 2011 ميالدية        السنة الثالثة
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أكد أن حب العمل وعشق المهنة واالنتماء 
للوطن خير طريق للنجاح

نبيل الحمر .. اإلعالمي األول 

طيب المذاق، وملين للمعدة ومفيد جدا للصحة
التين .. فاكهة الجنة 

باإلبتسامة  آخرون  وميزه  الصعبة،  المهام  ذو  الناجع  باإلعالمي  كثيرون  لقبه 
بالصديق  جيدا  يعرفونه  وآخرون  األول،  باإلعالمي  يناديه  بعضهم  الصادقة، 
المخلص الوفي لكل من يحبه.. هو عاشق الصحافة واإلعالم، ومربي األجيال.. 
انفردت  الذي  الحمر  نبيل  اإلعالم  لشؤون  المفدى  الملك  جاللة  مستشار  إنه 
“رمضانيات” بفرصة األجواء الروحانية والربانية للشهر الكريم لتلتقي به وتحتفي 
به رمزًا من رموز مملكة البحرين وعلمًا من أعالمها اإلعالمية والصحافية القديرة 
القدوة  بعين  إليها  للنظر  ودفعته  الوطن  شباب  أحالم  ألهمت  ما  كثيرًا  التي 
والمثل الذي يحتذى به في طريق النجاح والتميز، فكيف بدأ مسيرته المتميزة؟، 
اختار  ولماذا   ، شخصيته؟  صقل  في  دورا  الفاضل  فريج  في  نشأته  لعبت  وهل 
الصحافة تخصصًا الستكمال مسيرته الدراسية؟، ولماذا قرر أن يبدأ عمله مخبرًا 
صحفيًا يتقصى الحقائق ويحللها ويكشف أغوارها وجذورها؟، وما هي قصة 
الثانوي؟... أسئلة  األول  “الرائد” حينماكان في الصف  لرئاسة تحرير جريدة  توليه 
االحترام  بعين  ينظرون  وهم  الكثيرين  فلك  في  تدور  كثيرة  غيرها  وتساؤالت 
والتقدير واإلعجاب لمسيرة نجاح وتميز وعطاء متواصل لمستشار جاللة الملك 
في  كاملة  اإلجابات  تسرد  “رمضانيات”   .. الحمر  نبيل  اإلعالم  لشؤون  المفدى 

صفحاتها الرمضانية العامرة بأجواء الحب والود والتآلف .....

وسلم  عليه  اهلل  صلى  النبي  أن  الدرداء  أبى  عن  روى 
وقال  منه”  وأكل  “كلوا  فقال   تين  من  طبقا  أهدى 
هذه، قلت  الجنة  من  نزلت  فاكهة  إن  قلت  “لو   : 
تقطع  فأنها  منها  فكلوا  عجم  بال  الجنة  فاكهة  ألن 
البواسير وتنفع من النقرس” .... أغرم الناس منذ قديم 
المذاق،  طيب  ألنه  بالتين  الشرق،  في  وخصوصا  الزمان 
تختلف  وفيما  للصحة.  جدا  ومفيد  للمعدة  وملين 
خص  أخرى،  إلى  منطقة  من  كثرتها  على  التين  أنواع 
الثمرة  الحضارات  مختلف  في  والكتاب  المؤرخون 
في  شجره  واعتبر  كبيرتين،  ومكانة  باحترام  الغنية 
القرآن الكريم شجرا مباركا كما جاء في سورة “التين”. 
وتقول الدراسات األخيرة إن التين كان من أول األشجار 
اإلنسان  استغلها  التي  الزراعية  المحاصيل  أو  المثمرة 

ذكريات من أيام زمانقبل استغالل الشعير والقمح على نطاق واسع. 
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ذكره القرآن نحو خمسين مرة 
ن نَّار” اِرٍج مِّ الجن.. “َوَخَلَق اْلَجآنَّ ِمن مَّ

أنزل سورة  من عقيدة أهل جماعة اإليمان بوجود الجن ألن اهلل تبارك وتعالى 
كاملة عن الجن في القرآن الكريم، كما ذكر لفظ الجن ومشتقاته في القرآن 
الحكيم نحو خمسين مرة، وقد صحت األحاديث عن صلى اهلل عليه وسلم  في 
إسالم الجن ووجودهم، وهو ما يعنى أن الجن من األشياء المعلومة بالضرورة 
الجن فهو منكر لمعلوم من  أنكر وجود  إنكار وجودها، ومن  والتي ال يمكن 
أبو  وقال  باهلل،  والعياذ  اإلسالم  ملة  عن  خارجا  فيصبح  السنة،  وصحيح  القرآن 
العباس ابن تيميه رحمه اهلل، لم يخالف أحد من طوائف المسلمين في وجود 
وجمهور  إليهم،  وسلم  عليه  اهلل  صلى  محمدا  أرسل  اهلل  أن  في  وال  الجن 
فهم  والنصارى  اليهود  من  الكتاب  أهل  أما  الجن،  إثبات  على  الكفار  طوائف 
مقرون بهم كإقرار المسلمين، وفى كتاب عالم الجن والمالئكة ما نصه: هناك 
العوالم  ذات  من  ليست  فهي  لإلنسان  تماما  مجهولة  تعتبر  ما  العوالم  من 
التي يستطيع أن يصل إليها بأساليبه التي يعرفها، وهي ليست بالصورة التي 
عالم  المجهولة،  العوالم  هذه  ضمن  ومن  مجهولة،  عوالم  إنها  بعهدها، 
الجن وعالم المالئكة، وأن العلم إذ بدأ يثبت وجود هذه العوالم فانه ال سبيل 
الكريم قد تكفل - سابقا  القرآن  المزيد، وأن  عنده حتى اآلن ألن يعرف عنها 

العلم بعشرات المئات من السنين - ببيان هذه العوالم.....

ذكريات من أيام زمان

المجالس الرمضانية

بدأ سيرة حياته العطرة من المنامة 
غازي القصيبي.. إبداع العلم والقلم 

العذبة  الرقيقة  كلماته  يقرأ  لم  منا  من  يعرفه،  ال  منا  من 
الحروف واألسطر والكلمات فى  باالنسانية وجميل  المفعمة 
مختلف قضايا األمة.. إنه الدكتور غازى القصيبى الوزير والسفير 
الجامعي، وقبل كل ذلك اإلنسان  واألديب والمفكر واألستاذ 
أمره  ولوالة  لبالده  المخلص  ووطنه،  لدينه  المحب  المثقف 
البحرين  في  غازي  قضاها  التي  السنوات  كانت  ولقد  وألمته، 
كسفير هي السنوات التي فجرت قلمه اإلبداعي، حيث لم يكن 
الشعر  بروائع  القلم  يتدفق  فبدأ  ضغط  أي  له  يسبب  العمل 
والقادة،  الملوك  صديق  القصيبي  الدكتور  عن  وُعرف  والنثر، 
قام  التي  األعمال  في  وتفانيه  وإخالصه  وشاعريته،  إنسانيته 
غازي  الدكتور  من  اقترب  من  كل  إليه...سيذكر  أوكلت  أو  بها، 
القصيبي إنسانيته، وعقالنيته وحبه للعمل والنظام، ومشاعره 
تحكمه  الذي  الدبلوماسي  اإلطار  حتى  تخطت  التي  الجارفة 
وسيذكره  سياسي،  حرج  في  وأوقعته  المشاعر  ألهبت  جياشة  قصائد  في  ليعبر  بروتوكوالت، 

األدباء والشعراء والمفكرون، كما سيذكره كل من عاصره واقترب منه......
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ذكريات من أيام زمان

المجالس الرمضانية

في فريج “الحطب” كانت البداية
كريم الشكر.. مسيرة العمل الدبلوماسى 

في فريج “الحطب” بين “الفاضل و”كانو” حيث اللعب والمرح في أجواء 
البداية..  كانت  والمحببة  الجاذبة  الكتاتيب  ودروس  واإلخاء  المحبة 
قاموس  في  كبيرتان  مفردتان  كانتا  اللتان  والتعلم  الدراسة  ومن 
والده الحاج إبراهيم الشكر كان الطريق والمنهج والسبيل إلى النجاح 
للشؤون  الخارجية  وزارة  وكيل  الشكر  كريم  مسيرة  اآلخر..انها  وراء 
الدولية الذى التقته “رمضانيات” لتلقى الضوء على أبرز محطات التميز 
والتفوق فى تلك المسيرة، وتكشف لقراءها عن الكثير من التفاصيل 
بداياته  حول  التساؤالت  من  كثير  عن  وتجيب  النجاح،  هذا  وراء  الهامة 
العلمية والعملية، فى أسباب اختياره لدراسة العلوم السياسية؟، وما 
هى ذكرياته بمدرسة الشرقية االبتدائية؟، وماذا كانت مشاعره حينما 
“المخارقة”؟،  فريج  إلى  “الحطب”  فريج  من  أسرته  سكن  محل  انتقل 

وكيف تعلم أن يحافظ عن ظهر قلب وصايا والده بمواصلة العلم والدراسة والحرص على االخالص 
بعمله  ومرورا  الخارجية  بوزارة  العمل  تولى  أن  منذ  واجهته  التى  التحديات  أبرز  هى  وما  العمل؟،  فى 
جنيف  في  المتحدة  األمم  منظمة  لدى  دائما  ومندوبا  وسفيرا  ولندن،  سويسرا،  فى  للبحرين  سفيرا 
وحتى وكيال للوزارة للشؤون الخارجية؟.. تساؤالت كثيرة تلقى اجاباتها الضوء على مسيرة عمل وعطاء 

متواصل لوكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية كريم شكر ...

“للبيت رب يحميه”
أصحاب الفيل ..“ألم يجعل كيدهم في تضليل”

 * الفيل  بأصحاب  ربك  فعل  كيف  تر  “ألم  وتعالى  سبحانه  اهلل  يقول 
ألم يجعل كيدهم في تضليل * وأرسل عليهم طيرًا أبابيل * ترميهم 
الفيل-،   -سورة  مأكول”  كعصٍف  فجعلهم   * سجيل  من  بحجارة 
أهل  أراد  ولماذا  الفيل؟،  أهل  هم  ومن  الفيل؟،  أصحاب  قصة  ماهي 
الفيل هدم الكعبة ؟، كان سبب قصة أصحاب الفيل - على ما ذكر 
ملك  للنجاشي  عامال  كان  الصباح  بن  أبرهة  أن   - إسحاق  بن  محمد 
 - مكة  إلى  الموسم  أيام  يتجهزون  الناس  فرأى  اليمن  على  الحبشة 
بنيت  “إني  النجاشي  إلى  وكتب  بصنعاء،  كنيسة  فبنى   - اهلل  شرفها 
لك كنيسة لم يبن مثلها، ولست منتهيا حتى أصرف إليها حج العرب 
بالعذرة،  قبلتها  فلطخ  ليال،  فدخلها  كنانة  بني  من  رجل  به  فسمع   “
البيت  ذلك  أهل  من  رجل  قيل  هذا؟،  على  اجترأ  الذي  من  أبرهة  فقال 
يهدمها،  حتى  الكعبة  إلى  ليسيرن  أبرهة  فحلف  قلت،  بالذي  سمع 
وكتب إلى النجاشي يخبره بذلك فسأله أن يبعث إليه بفيله، وكان له 
فيل يقال له محمود لم ير مثله عظما وجسما وقوة، فبعث به إليه، 
فخرج أبرهة سائرا إلى مكة .. فماذا حدث فى مكة؟، وهل نجح أبرهة 
في هدم الكعبة ؟... “رمضانيات” تسرد قصة من أعظم القصص فى 

التاريخ اإلسالمي وتطرح أهم العبر والقيم المستقاة من سطورها.....
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عالجًا ألحد عشر مرضًا 
الرمـان.. ثمـرة الجنـة

رمضانيات
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الرمان فاكهة صيفية وشجرته معمرة ذات أزهار بيضاء جميلة 
اللون أو أصفر محمر منه  تتحول إلى ثمار لذيذة بجلد قرمزي 
ورقيق  الحمرة  وشديد  وأملس  كبير  وهو  األجود  وهو  الحلو 
والحامض  المعتدل  الحلو  ومنه  الماء  كثيرة  وحباته  القشرة 
وهو من ثمار الجنة وورد ذكره في القرآن الكريم ثالث مرات، 
أنزل من السماء ماء فأخرجنا  إحداها قوله تعالى “وهو الذي 
نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا  به 
ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون 
والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن 
في ذلكم آليات لقوم يؤمنون” األنعام 99، وورد في قول اهلل 
تعالى “ومن دونهما جنتان. فبأي آالء ربكما تكذبان. مدهامتان. 
فبأي آالء ربكما تكذبان. فيهما عينان نضاختان. فبأي آالء ربكما 

تكذبان. فيهما فاكهة ونخل ورمان” “سورة الرحمن”. 

ُه َوْهًنا َعَلى  ْيَنا اإلنَساَن ِبَواِلَدْيِه َحَمَلْتُه ُأمُّ “َوَوصَّ
َوْهٍن األم” .. الجنة تحت أقدام األمهات

ُه َوْهًنا  ْيَنا اإِلنَساَن ِبَواِلَدْيِه َحَمَلْتُه ُأمُّ قال تعالى “َوَوصَّ
َعَلى َوْهٍن َوِفَصاُلُه ِفي َعاَمْيِن أَِن اْشُكْر ِلي َوِلَواِلَدْيَك 
كل  في  الروح  هي  األم   ...  14 لقمان:  اْلَمِصيُر”-  ِإَليَّ 
مكان وزمان، هي الشعاع الذي يمنحنا األمن واألمان 
والعطف والحنان واألمل والصبر وتحمينا من الخطر 
عانت  كم  واأليام،  الليالي  مر  على  الدائم  بدفاعها 
من أجلنا وتحملت صرخاتنا ونحن في المهد وكم 
تحملت لحل مشكالتنا ونحن كبار، وهي التي علمتنا 
ووهبتنا كل شيء في حياتها دون أن تنتظر أي مقابل 
ويكفينا  عظمى  مكانة  لها  اإلسالم  في  واألم  منا، 
األمر  بعد  ببرها  أمر  وتعالى  سبحانه  اهلل  أن  شرفا 
وطاعتها  بإكرامها  تعالى   فأمر  مباشرة،  بعبادته 
على  والحفاظ  معاملتها  وحسن  معصية،  غير  في 
كينونتها، وجعل لها مكانة قد تفوق درجة الجهاد،  
وال يعرف التاريخ دينًا وال نظاما كرم المرأة باعتبارها 

أمًا، وأعلى من مكانتها، مثل اإلسالم، 
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“وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم”
الصدقة .. القرض الحسن

للصدقة شأن عظيم في اإلسالم، فهي من أوضح الدالالت وأصدق العالمات على صدق إيمان 
ماله  أنفق  فمن  كنزه،  إلى  والسعي  المال  حب  من  النفوس  عليه  جبلت  لما  وذلك  المتصدق، 
وخالف ما ُجِبل عليه، كان ذلك برهان إيمانه وصحة يقينه، وفي ذلك قال النبي صلى اهلل عليه 
وسلم “والصدقة برهان” أي برهان على صحة إيمان العبد، هذا إذا نوى بها وجه اهلل ولم يقصد 
في  واإلنفاق  الصدقة  فضائل  تبين  التي  الكثيرة  النصوص  جاءت  هذا  ألجل  سمعة،  وال  رياء  بها 
اهلل  جعل  فقد  وجل،  عز  اهلل  من  األجر  ابتغاء  والعطاء  البذل  على  المسلم  وتحث  اهلل،  سبيل 
اإلنفاق على السائل والمحروم من أخص صفات عباد اهلل المحسنين، فقال عنهم “إنهم كانوا 
قبل ذلك محسنين، كانوا قلياًل من الليل ما يهجعون، وباألسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم 
حق معلوم للسائل والمحروم” - الذاريات 16،19-، ووعد سبحانه - وهو الجواد الكريم الذي ال 
يخلف الميعاد - باإلخالف على من أنفق في سبيله، فقال سبحانه “وما أنفقتم من شيء فهو 
أنفقوا  مما  بأعظم  للمنفقين  العطية  بمضاعفة  ووعد   ،-39 سبأ   - الرازقين”  خير  وهو  يخلفه 
أضعافًا كثيرة، فقال سبحانه “من ذا الذي يقرض اهلل قرضًا حسنًا فيضاعفه له أضعافًا كثيرة” 

-البقرة 245-....

ذكريات من أيام زمان
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من فريج الفاضل انطلق وفي لندن تعلم ودرس  
عبد الرحمن جمعة.. نصائح والدي أساس 

نجاحي وتعاليمه سر تميزي  
“بدأت دراستي التعليمية في المدرسة الشرقية، فيما كنا ندرس في 
فترة الصيف بما نعرفه بـ “المطوع” ولدى البعض يعرف بـ “الكتاب”، 
والتي  الثانوية،  للمرحلة  انتقلت  أن  إلى  الكريم،  القرآن  ندرس  حيث 
تأثرت خاللها بأساتذتي كثيرا، ومن ثم درست الهندسة الميكانيكية 
في  بالعمل  أللتحق  للبحرين  وعدت  الشمالية،  لندن  جامعة  في 
شركة نفط البحرين “بابكو”، والتي بقيت فيها لمدة 5 سنوات، إلى 
رحمه  الوالد،  ونصائح  لتوجيهات  استجابة  الخاصة  أعمالي  بدأت  أن 
اهلل  عبد  محمد  الرحمن  عبد  المهندس  لسان  على  الحديث  اهلل”... 
جمعة والذي يمثل واحدا من النماذج الناجحة في الحياة البحرينية 
ويمتلك مسيرة من العطاء المتواصل والمتميز كشف لـ “رمضانيات” 
مال  برأس  الخاصة  أعمالي  “بدأت  قائال  تفاصيلها،  من  الكثير  عن 

منحني إياه والدي، وألني أحب تخصصي الجامعي ومجال الهندسة، فلقد اخترت إنشاء مشاريع 
في المجال نفسه، فأنشأت شركتي المختصة بتقديم خدمات في مجاالت االتصاالت والتصنيع 
والتحكم عن بعد، وتوسعت شيئا وشيئا بتوفيق من اهلل – عز وجل – وبفضل نصائح الوالد ورؤيته 
الثاقبة لألمور”... ولكن كيف واصل المهندس عبد الرحمن جمعة مشوار نجاحه؟ وكيف استطاع 
ان يتغلب على ما واجهه من تحديات ومعوقات؟، وهل كان لنشأته األولى بفريج الفاضل أثرا على 
قراراته واختياراته المستقبلية .. اإلجابات تحمل الكثير والكثير من التفاصيل التي تسردها “رمضانيات”  

فى سطور حوارها مع المهندس عبد الرحمن جمعة....
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رائحة البخور األصيلة

وتشهد الشوارع واألسواق التجارية ليلة العيد ازدحاما 
للتسوق  والفتيات  الصبيان  خروج  مع  يتزامن  شديدا، 
وجددت  آنستينا،  العيد  ليلة  “يا  يردد  حالهم  ولسان 
العيد  ليلة  في  الخروج  وليس  العيد”  ليلة  يا  فينا  األمل 
يخرجن  اللواتي  السيدات  فهناك  هؤالء،  على  مقتصرا 
إضفاء  باب  من  المنزلية،  المستلزمات  بعض  لشراء 
شيء من الجمال تتنازعه الرغبة في اإلحساس بحلول 
كانت  حينما  القديمة،  الذكريات  واستعادة  العيد 
وألن  ليال،  أربع  أو  بثالث  العيد  ليلة  تسبق  االستعدادات 
المسافة بين تنظيف السجاد واألغطية، وتزيين المنازل 

“ولعلكم تشكرون ولتكبروا
اهلل على ما هداكم” 

ليلة العيد .. إبتسامات الخير 
واستعدادات الفرح تغمر منازل 

وشوارع وبيوت البحرين
باسمًا وضيئًا من  األفُق  باقَة زهر شذّية، ويبدو  األرُض  تبدو  العيد، حيث  ليلَة  أروَعها  ما 
صدى دعاء المخلصين، وِصدق مناجاة قائمي الليل .. في ليلة العيد، ترقُّ القلوُب لتنسَج 
الوّد، ومن ُشُغِفها الطرّية  المتدّفقة حباَل  المحّبة، ومن شرايينها  أناشيَد  من نبضاتها 
ثياَب الّصفاء .. في ليلة العيد تمتلُئ وسائُد األطفال باألحالم المزركشة، وُتصبح أسّرتهم 
مروجًا من الّزهور واألعشاب الطرّية .. فالعيُد جّنُة األطفال، وما العيد بنظرهم إال أكوامًا 
من السكاكر الملّونة، وجيوبًا ممتلئًة بالنقود .. وُسحبًا تنُثُر الّثلج األبيض على شعورهم 
ومالبسهم، يخشُع المدى واآلفاق، وتهتزُّ الجبال الراسيات، وتطرُب األرُض والسماُء لجالل 
الخالق، شاّلل من  العامرة مضّمخًة بذكر  المآذن  التي تنبعُث من  التكبير  وبهاء نداءات 
مشاعرهم  فتصبُح  الغالية،  بالجائزة  فازوا  الذين  المسلمين  قلوب  في  يتدّفق  الفرح 
الّثلج، وتصبح أحاسيسهم الّشفيفة أغصانًا مثمرة تمأُل النفس  الّرهيفة أكثر بياضًا من 
لذلك  الربانية،  الروحانية  باألجواء  ليلة مباركة عامرة  بالفعل  إنها  وروعة..  عطرًا وجمااًل 
يوصينا علماء المسلمين بخطوات اساسية لحصد فوائد تلك اليلة هي: إحياء ليلة العيد 
بأنواع العبادات والقربات من ذكر هلل وصاله وتسبيح وقراءه القران،   واالغتسال والسواك 
والتطيب والتزين ولبس أحسن الثياب، وكذلك اإلكثار من التكبير عند الفجر .. قال تعالى 
“ولتكملوا العده ولتكبروا اهلل على ماهداكم ولعلكم تشكرون”، وأيض  إخراج الزكاه قبل 
الصالة، واالكثار من الصدقات والمبرات ، و اظهار البشاشة والفرح ، إضافة إلى  التكبير في 
الذهاب  قبل  الطعام  من  شيئ  تناول  ويستحب  المسجد،   في  العيد  صالة  إلى  التوجه 
إلى الصالة، إلى جانب  السالم على األهل واألخوة واألصدقاء والجيران والمعارف وجميع 
“رمضاينات” تصحبكم فى جولة قبل  واألصدقاء  ...  والعلماء  األرحام  و زيارة  المسلمين ، 
وكذل  الليلة،  تلك  احياء  كيفية  على  خاللها  نتعرف  المبارك..  الفطر  عيد  من  ساعات 

نصطحبكم فى جولة مصورة ألهم مظاهر وأجواء تلك الليلة..... 

ليلة العيد برداء الفرح 

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

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

العائالت واألطفال.

رائحة  تقطعها  زمن،  مسافة  العيد  وزينة  باألزهار 
في  العيد  أجواء  تعطر  كانت  التي  والمستكة  البخور 
الحارات واألزقة القديمة، التي لم يكن يخلو منها بيت 
شيء  كل  ألن  اآلن  منه  أقوى  كان  بالعيد  واإلحساس 

كان له وقت مما كان يجعل من انتظاره متعة.

فساتين العيد المزركشة

صباح  ابتسامة  ترسمها  كانت  التي  االنتظار  ومتعة 
على  البنات  حرص  يجسدها  الصغار  وجوه  على  العيد 
التي  العيد  أحذية  الخاصة بهن، فمن  المنمات  تحضير 
توضع بمحاذاة الباب بعد تلميعها، إلى تحضير فساتين 
العيد المزركشة و المطرزة بأبهى الحلل، مع القبعات 
الكبيرة التي يعتمرنها لحمايتهن من شمس الظهيرة 
الحقائب  نسيان  دون  والجيران،  األقارب  معايدة  أثناء 
الصغيرة التي ستمتلئ بالعيدية والحلويات، في الوقت 
الذي تزدحم فيه محالت الخياطين لخياطة ثوب العيد 
الخياطين  على  زحمة  هناك  تكن  لم  وقديما  للفتيان، 
كما نرى اآلن، ألن كثيرا من األهالي كانت تجهز مالبس 
وفرحة  اإلزدحام،  من  خوفًا  رجب  شهر  من  العيد 

الصغار بكسوة العيد ال تعادلها فرحة.

فرحة الصغار بليلة العيد

وما بين فرحة الصغار بليلة العيد واستعداد ربات البيوت 
فرش  بين  التحضيرات  تتقاطع  المهنئين،  الستقبال 
إلى  المحلية،  الحلوى  وتحضير  الجديد،  باألثاث  المنزل 
تنسيق طبق تقديم الحلوى المكون من ثالثة صحون 
الحلوى  من  نوع  على  منها  واحد  كل  يحتوي  فضية، 
المغناج  اللوزية  وجمال  الليمونية،  بطعم  المعتقة 
المكسرات  جالل  الفضي  الطبق  ليتوج  الزاهية  بألوانها 
الفستق والبندق والكاجو، وليكتسي بقطعة من  من 
القماش المطرزة حواشيها بخيوط ذهبية في كل مرة 

يتم فيها تقديمه للضيوف.
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النوم مبكرًا لصالة العيد

وكل تحضيرات العيد ال يحاكيها شيء من فرحة حضور 
العيد  ليلة  بالنوم  الناس  لها  يستعد  التي  العيد،  صالة 
من  التكبيرات  لتزفهم  لها،  استعدادا  جفونهم  ملء 
مكبرات المسجد الحرام الذي تمتلئ ساحاته الداخلية 
لصالة  طريقهم  في  وهم  بالمصلين،  والخارجية 
العيد، لتحيل فرحة العيد إلى نمط حياة استثنائي، في 
الوقت الذي يتزامن طريق العودة من الصالة مع شراء 
تطل  للحرم،  المجاورة  الدكاكين  من  للصغار  األلعاب 
تعبير  بحسب  األكف  على  المحمولة  الزالبية”  “أقراص 
العم صديق لبيت كبير العائلة لتناول فطور العيد ومن 

بعدها العودة لبيوتهم الستقبال المهنئين بالعيد.

أناشيد الفرحة بأصوات الغناء

وليلة العيد ال ينس األطفال ترديد أناشيدهم الجميلة 
التى تلمس القلوب وتسعدها، تلك األناشيد التى قمنا 
بغناها نحن أيضا حينما كنا صغارا سعداء بليلة العيد، 
بملبسي  العيد..  يوم  خرجت  األناشيد:  هذه  بين  ومن 
فيومنا   .. الدكان  إلى  هيا   .. أخواني  يا  أقول   .. الجديد 

سعيد.

اأزياء العيد ومحالت الخياطة 

وأزياء العيد ومالبسه لها حكايات في غاية الخصوصية 
والجديد  للجديد  أساسية  سمة  فهي  عيد،  كل  مع 
فقط على كافة الفئات العمرية من الجنسين حيث 
حتى  وربما  العيد  تباشير  مع  عادية  غير  حركة  تبدأ 
قبل العشر األواخر من رمضان تكون محالت خياطة 
ثياب الرجال وحتى النساء المشاغل قد بدأت الحركة 
التشغيلية لها لتصل إلى الذروة، هذا اإلقبال الموسمي 
قد ال يتوقف حتى مع الساعات األولى لصباح العيد، 
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 مناسبة. 

التفرغ لنصب القدوع  

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

عساكم من عّواده”.

إختالف حول قيام الليلة 

الوسيط  كتابه  في  الغزالي  حامد  أبو  اإلمام  ذكر  وقد 
في فقه الشافعية سنن العيد فذكر منها إحياء ليلته 
بالعبادة، واستدل على ذلك بقول النبي صلى اهلل عليه 
العيد لم يمت قلبه يوم تموت  ليلة  أحياء  وسلم “من 
القلوب”، قال ابن الصالح “إحياء ليلتي العيد جاء فيه ما 
الدرداء،  أبي  على  موقوفا  الشافعي  نقله  لكن  ذكر”، 
ولفظه “من قام ليلتي العيدين هلل محتسبا، لم يمت 
الشافعي  اإلمام  وقال  القلوب”،  تموت  حين  قلبه 
ليال:  خمس  في  يستجاب  الدعاء  يقال  كان  أنه  “وبلغنا 
في ليلة الجمعة، وليلة األضحى، وليلة الفطر، وأول ليلة 
حديث  روى  وقد  شعبان”،  من  النصف  وليلة  رجب،  من 
إحياء ليلتي العيد غير الشافعي مرفوعا إلى النبي صلى 
اهلل عليه وسلم من حديث أبي أمامة الباهلي، وإسناده 
موقوفا ومرفوعا ضعيف، لكن أهل العلم يتساهلون 
“ويوم  الصالح  ابن  وقال  األعمال،  فضائل  أحاديث  في 
الخوف  غمرها  إذا  القيامة،  يوم  هو  القلوب  تموت 
لعظمة الهول”، والحديث يحث على قيام ليلتي العيد 
في طاعة اهلل عز وجل وشكره، والثناء عليه وتعظيمه، 
أو  الليلتين  هاتين  بعض  أحيا  لمن  الثواب  هذا  ويحصل 
بهذه  الليلتين  هاتين  يحيي  من  خص  وقد  معظمهما 
الجزيل، بحيث يظل قلبه  العظيمة، وهذا األجر  الصفة 
حيا بينما تموت كثير من القلوب؛ ألنه أحيا هاتين الليليتين 
فيما  أحياهما  أو  ذلك،  عن  غيره  غفل  بينما  طاعة،  في 
يغضب اهلل، أو يسخطه، وذلك ألن المؤمن ال ينسى اهلل 
عز وجل في أي وقت، وأنه إنما يفرح بفضل اهلل تعالى 
إياه  وتوفيق  عليه،  اهلل  نعمة  بإتمام  ويسعد  ورحمته، 
لما يرضي ربه قال اهلل تعالى “ُقْل ِبَفْضِل اهلِل َوِبَرْحَمِتِه 
يونس،  َيْجَمُعوَن”..-  ا  مَّ مِّ َخْيٌر  ُهَو  َفْلَيْفَرُحوا  َفِبَذِلَك 
فرحتان:  “للصائم  وسلم  عليه  اهلل  صلى  النبي  وقال 

فرحة يوم فطره، وفرحة يوم لقاء ربه”. 
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السعادة  بمشاعر  العامرة  والخير  الحب  من  أجواء  في 
غبقتها  الحواج  عائلة  أقامت  والبركات،  والخير  والسرور 
الشخصيات  كبار  من  ضخم  حشد  بحضور  الرمضانية، 
األعمال  ورجال  والسفراء  والوجهاء  واألهلية  الرسمية 
لحضرة  اإلعالمي  المستشار  يتقدمهم  واإلعالميين 
جاللة الملك المفدى السيد األستاذ نبيل الحمر الذي تم 
مملكة  لدى  المصري  والسفير  المناسبة،  بهذه  تكريمه 
عبد  السيد  الوسطى  المحافظة  ومحافظ  البحرين، 
اللطيف السكران، وعدد من الضيوف األعزاء بالسعودية 
من بينهم عائلة الياقوت، وكذلك عدد من أعضاء غرفة 
حيث  الصحفيين،  من  كبير  وعدد  والصناعة،  التجارة 
وتخلل  القيمة  الجوائز  من  كبير  عدد  على  السحب  تم 

المناسبة عدد من الفقرات الشيقة والممتعة.

رجاء  القديرة  الفنانة  حضور  الغبقة  مفاجأة  وكانت 
إلى  الحواج  عائلة  بادرت  وقد  شرف،  كضيفة  الجدواى 
عطر  زجاجة  عن  عبارة  للفنانة  خاص  تكريم  تقديم 
العطور  شركة  إنتاج  من  النقي  الكريستال  من  عمالقة 
بريشة  منقوشة  رسوم  وعليها  ميكاليف  العالمية 

الرسامة العالمية الشهيرة مارلين ميكاليف. 

بحضور حشد هائل من كبار الشخصيات الرسمية 
والوجهاء والسفراء واإلعالميين

عائلة الحواج تحتفي بأحباءها في غبقتها 
الرمضانية العامرة بالخير والبركات 
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ذكريات من أيام زمان

المغفور له صاحب العظمة الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة حاماًل أحد 
الصقور وبجانبه الصقار وبعض المرافقين 

صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة يتشرف بتقديم 
جوائز للطلبة المتفوقين بإحدى المدارس  األجنبية في البحرين 

قصر الضيافة في القضيبية 

صورة لمطار البحرين ويرى الجرس المنبه لرحالت المسافرين في عام 1934م سوق الخضروات والفواكه المفتوح بالقرب من بلدية المنامة القديمة 

بدأ تشغيل جسر الملك فهد في عام 1986م  	•

إفتتاح البنك الشرقي في عام 1920م  	•

تم تبليط وتغطية سوق باب البحرين )السوق المسقف( في  	•
عام 1933م 

إنشاء مجلس الدولة في عام 1970م  	•

انضمت البحرين إلى جامعة الدول العربية في عام 1971م  	•
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بائع التتن )التنباك( وهي أحد المهن التي مازال لها  شعبية وكان هناك 
سوق خاص لبيع التتن

أحد المناطق المزدحمة في العاصمة ويرى فيها مطعم ومقهى 
)بسم اهلل( 

مواطنون يجتمعون على محل في السوق حيث يتواجد أفراد من البحرية 
األمريكية لدى تسوقهم في األسواق الشعبية 

مأدبة عساء أقامه اللورد زتالند على شرف المغفور له صاحب العظمة الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة خالل زيارة الى المملكة المتحدة بدعوة من  
الحكومة  البريطانية في عام 1936م 








