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أَْتَقَن ُكلَّ َشْيٍء” الَِّذي  ِه  اللَّ “ُصْنَع 
الحرير  .. مصنع  القز  دودة 

دودة القز من آيات اهلل الدالة على عظمته، يسميها العلماء ملكة 
األنسجة بال منازع، فمهما تفنن اإلنسان في صنع قماش لطيف 
لّين خفيف الوزن ال يمكن أن يرقى إلى مستوى صناعة دودة القز 
فإذا  الدودة،  هذه  لعاب  الحرير  خيط  أن  والحقيقة  الحرير.  لهذا 
المس لعاب هذه الدودة الهواء أصبح خيطًا  هذا اللعاب مطلي 
بمادة بروتينية، يعطيه لمعانًا لؤلئّيًا، خيط أساسه، لعاب جّف في 
الهواء، مطلية بمادة بروتينية تجعله المعًا، ودودة القز تستطيع 
 300 خيطها  وطول  الواحدة،  الدقيقة  في  بوصات  ست  تنسج  أن 
آالف  عشر  وإن  واحدًا،  حريرًا  قميصًا  تساوي  شرنقة   360 كل  متر، 
على  الدالئل  أبرز  من  أنه  الحرير،  من  واحدًا  كيلوًا  تساوي  شرنقة 
ُه َخِبيٌر ِبَما َتْفَعُلوَن”. ِه الَِّذي أَْتَقَن ُكلَّ َشْيٍء ِإنَّ عظمة اهلل.. “ُصْنَع اللَّ

ذكريات من أيام زمان

المجالس الرمضانية

انتهج العمل طريقا والعمل والمعرفة سبيال
الحاج عبدعلي عيسى آل نوح.. الرجل العصامي 

“كان جدي الحاج عبدعلي عيسى آل نوح - رحمه اهلل - كثيرا ما 
ينصحني، ويقول “الصدق مع الناس أهم المبادئ التي عليك 
جاهل  من  تغضب  وال  منٍج،  فالصدق  الناس  أصدق  اعتناقها، 
أن  أردت  وإذا  تهلك،  تبعته  وإذا  يعقل  ال  فالجاهل  عصبي،  أو 
ُتحترم، فالبد أن تحترم أنت اآلخرين، وإذا أهنت إنسانا توقع أن 
يهينك، فاإلنسان كرامة عليك الحفاظ عليها”...الحديث على 
لسان أكبر أحفاد الوجيه الراحل سعيد حمد آل نوح مستعرضا 
والبر  الخير  رجل  كان  أنه  مؤكدا  جده،  حول  جميلة  ذكريات 
والعطاء، وكانت أياديه البيضاء تصل القريب والبعيد، موضحا 
“اكتشفنا بعد وفاته عطاء أكبر وبذال أسع لم نكن على دراية 
به في حياته، فهذا يأتي ليعزينا ويذكر معروفه معه في بناء 
العزاء ويذكر محاسنه في ترميم  يأتي مجلس  منزله، وذاك 

مسجد هناك أو مساعدة أرملة أو غير ذلك، ولقد سن - رحمه اهلل - في المجال الخيري وخاصة 
في شهر رمضان المبارك مجموعة من السنن التي عاهدنا أنفسنا في العائلة على االستمرار فيها 
الوجيه  التقت بأكبر أحفاد  كل عام، سائلين اهلل ان يزيد بذلك من درجاته وحسناته”...”رمضانيات” 
الراحل الحاج عبدعلى عيسى آل نوح، وتحدثت معه حول مسيرة الوجيه الراحل العطرة والكريمة 

وأبرز العبر والمثل والقيم التى أورثها ألبناءه....
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انتشار صناعة الحرير

استفادت  حيث  الصين،  من  الحرير  صناعة  وانطلقت 
الصين كثيرًا من تجارة الحرير مع دول الغرب منذ عهد 
أسرة هان نحو سنة 202ق.م. وقام التجار من بالد فارس 
التجار  من  الحرير  من  الجميلة  األلوان  بشراء  القديمة 
الصينيين. ولقد شقت الطرق لقوافل الجمال عبر آسيا 
لنقل الحرير من الصين إلى دمشق، حيث ملتقى الشرق 
أصبحت  الميالدي،  عشر  الثالث  القرن  وفي  والغرب، 
في  الحرير  نسج  وبدأ  الغرب،  في  الحرير  مركز  إيطاليا 

دودة القز هي عثة كبيرة بيضاء ذات أجنحة 
من  العثة  قياس  ويبلغ  بالسواد،  مخططة 
نهايتي الجناحين 5سم، كما أن جسم العثة 
قصير وأرجلها ضخمة نسبيًا، وال يستطيع أحد 
أن يحدد تمامًا متى اكتشفف الحرير وعملية 
القز،  دودة  من  يسيل  لعاب  بين  من  صنعة 
الحرير  اكتشف  الصينية،  لألسطورة  وطبقًا 
حوالي سنة 2700 ق.م في حديقة اإلمبراطور 
هوانجدي. فقد أمر اإلمبراطور زوجته زيلتش 
التوت  أشجار  تلف  سبب  معرفة  بمحاولة 
زيلتش ديدان بيضاء  به، واكتشفت  الخاصة 
شرانق  بغزل  وتقوم  التوت  بأوراق  تتغذى 
المعة. وقامت اإلمبراطورة بالصدفة بإسقاط 
تلعب  وبينما هي  ماء ساخن.  الشرنقة في 
الماء الحظت خيطًا عنكبوتا  بالشرنقة في 
وقامت  الشرنقة.  من  وينفصل  يتشابك 
زيلتش بسحب الخيط من الشرنقة، ووجدت 
أن الخيط الرفيع يتفكك من الشرنقة وهكذا 
كانت بداية اكتشاف الحرير، وأقنعت زيلتش 
زوجها لمنحها أيكة من أشجار التوت، حيث 
يمكنها تربية اآلالف من دود الحرير التي تنتج 

تلك الشرانق الجميلة. 

تنسج 6 بوصات في 
الدقيقة الواحدة

دودة القز.. خيوط 
من حرير

وسرعان  الميالدي،  عشر  السادس  القرن  في  فرنسا 
صناعة  في  اإليطاليين  بمنافسة  الفرنسيون  قام  ما 
المهمة في  الحرير من الصناعات  الحرير. وأصبح نسج 

إنجلترا أواخر القرن السادس عشر الميالدي.

تربية دود الحرير

العناية  من  كبيرًا  قدرًا  الحرير  دودة  تغذية  وتتطلب 
والصبر. ويعامل منتجو الحرير دود القز بنفس الحرص 
ويقومون  الوالدة،  حديثي  األطفال  به  يعاملون  الذي 
من  فائقة  بدرجة  محددة  حرارة  درجات  عند  بتربيته 

التحكم، يحمونه من البعوض وباقي الحشرات.

كيف تنتج الحرير

بين  القز في بداية الصيف بوضع ما  أنثى دودة  تقوم 
خاصة  ورقية  شرائط  على  وتضعها  بيضة،   500 و   300
بعد  سريعًا  الفراشات  وتموت  الحرير،  منتج  بمعرفة 
االختبارات  من  العديد  على  البيض  ويمر  البيض.  وضع 
للتأكد من عدم احتوائه على أي ديدان مريضة، وبعد 
الربيع  بداية  ومع  بارد،  مكان  في  البيض  يوضع  ذلك، 
انة.  حضَّ في  البيض  بوضع  الحرير  منتج  ويقوم  التالي، 
وتعتبر الحضانة وسيلة لحفظ البيض عند درجة حرارة 
البيض  يفقس  يومًا،  عشرين  وبعد  للفقس.  مناسبة 

وتخرج منه ديدان الحرير.

نمو دود القز 

لحمايته  نظيفة  مسطحات  على  الحرير  دود  ويوضع 
الحرير شرهة  البداية، تكون ديدان  األمراض. وفي  من 
كل  التوت  أوراق  مستمرة  بصفة  تأكل  حيث  لألكل، 
حوالي  إلى  الديدان  وتنمو  ساعات،  ثالث  أو  ساعتين 
أربع  جلدها  وتغير  األصلي،  حجمها  ضعف  سبعين 
أسابيع، يصل  أربعة وخمسة  بين  مرات. وبعد فترة ما 
قطر  ويصل  8سم،  حوالي  إلى  الحرير  دودة  طول 
 12 جسمها  ويشمل  2سم،  من  أكبر  إلى  جسمها 

مقطعًا وثالثة أزواج من األرجل.

نسج الشرنقة 

األكل  عن  الحرير  دودة  تتوقف  النمو،  اكتمال  وبعد 
وتزحف  للشرنقة.  الخارجي  الغالف  لنسج  وتستعد 
أو  عيدان  على  يحتوي  صغير  خشبي  حيز  إلى  الدودة 
سيقان من القش قام منتج الحرير بإعدادها في وقت 
لتمسك  نسيج  شبكة  بنسج  الدودة  وتقوم  سابق. 
ن بذلك الشرنقة،  بنفسها على هيئة عود أو ساق، وُتكوِّ
وهي الحرير. لعمل ذلك، تقوم الدودة بتحريك رأسها 
من جانب إلى آخر في مجموعات من الحركات على، 
للدودة  السفلي  الفك  من  بالقرب  غدتان  تقوم  كما 
رفيعة  حريرية  خيوط  شكل  على  يتجمد  سائل  بإفراز 
تقوم  الوقت،  نفس  وفي  للهواء.  مالمسته  عند 
ويعمل  سرسيون  تسمى  صمغية  مادة  بإفراز  الدودة 

السرسيون الناتج على لصق خيطي الحرير معًا.

من دودة إلى يرقة

جسمها  حول  الحرير  نسج  في  الحرير  دودة  وتستمر 
حتى ينتهي جميع السائل، وبعد حوالي ثالثة أيام من 
النسج، تكتمل الشرنقة. وبعد ذلك تتحول الدودة إلى 
القز.  دودة  حياة  دورة  من  الثالثة  المرحلة  وهي  يرقة 
اليرقة  فإن  الحياة،  في  باالستمرار  لليرقة  سمح  وإذا 
تتحول إلى عثة بعد حوالي ثالثة أسابيع، وبذلك تكتمل 
بالنسبة  التحول  هذا  ويمر  التحول،  أي  حياتها،  دورة 
الحرير  دودة  إلى  البيضة  من  بمراحل  القز  دود  إلى 
اليرقة  تحول  وعند  العثة.  ثم  اليرقة  إلى  )اليسروع(، 
الحرير  خيوط  وتقطع  الشرنقة  تخرق  فإنها  عثة،  إلى 
الطويلة إلى قطع قصيرة وكثيرة، ولهذا السبب فإن 
منتج الحرير يسمح لنسبة صغيرة من اليرقات بالتحول 
المجموعة  لوضع  العثات  هذه  وتحفظ  فراشات.  إلى 
قبل  اليرقات  تقتل  الحرير،  وإلنقاذ  البيض.  من  القادمة 
بوضع  غالبًا  اليرقات  تلك  وتقتل  الشرنقة  من  خروجها 

الشرانق في أفران.
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أكبر أحفاده سعيد آل نوح يسرد سيرته العطرة 
الحاج عبدعلي عيسى آل نوح..صانع النجاح 

الشغف بالعلم والمعرفة 

الذكريات،  يسترجع  وكأنه  لبرهة  سعيد  يصمت 
عبدعلي  حميد  الحاج  ووالده  جده  من  جمعه  وما 
آل نوح من أخبار، ويقول “ولد جدي عبد علي عيسى 
مقعده  ترك  إلى  القدر  واضطره  م،   1919 عام  نوح  آل 
الدراسي رغم شغفه بالعلم في التاسعة من العمر، 
واالنطالق نحو الحياة العملية مع أخواله في الغوص، 
ليصبح الحقا شابا يافعا، ويتعلم النجارة التي اشتهر 
عبدعلي  الحاج  التحق  ثم  النعيم،  منطقة  أهال  بها 

ريعان  في  نجارا  بابكو  شركة  في  بالعمل  نوح  آل 
مع  الشركة  في  يعمل  “كان  أنه  إلى  منوها  شبابه”، 
أن  الحاج عبدعلي  أن قرر  إلى  اليومية،  بنظام  أخويه، 
في  وكانت  النفط،  مصفاة  في  العمل  إلى  ينتقل 
ذلك الوقت في سترة، ورغم أن يوميته كانت ستقل، 
إال أنه اختار ذلك ليجد األجواء المناسبة لتعلم اللغة 
االنجليزية من البريطانيين العاملين هناك، األمر الذي 

اثار حفيظة أخويه اآلخرين”.

ويضيف سعيد “بعد فترة من عمل والدي في مصفاة 
العمل،  على  مشرفا  تعيينه  تم  سترة  في  النفط 
وكان يعلم نفسه بنفسه من اإلنجليز، فتعلم اللغة 
بوافر  وحظي  الخرائط،  قراءة  تعلم  كما  االنجليزية، 
من العلم في العديد من الجوانب الهندسية، إال أن 
ذلك لم يشبع طموحاته، فانتقل مع مجموعة من 
المملكة  في  أرامكو  شركة  في  للعمل  “النجاجير” 
على  مشرفا  وعين  هناك،  السعودية،  العربية 
من  الكثير  يده  تحت  يعمل  وكان  “النجاجير”،  عمل 

المقاولين المشهورين اليوم في البحرين”.

الترقية لرتبة مالزم 

ويستطرد سعيد فى حديثه الشيق والثرى عن جده 
ومعرفة  خبرة  من  اكتسبه  ما  “ومع  قائال  الراحل، 
إلى  انتقل  فقد  عبدعلي،  الحاج  طموحات  تعلو 
مع  هنالك  وعمل  العراق،  في  الحبانية  منطقة 
الجيش البريطاني من أجل بناء مساكن لهم، وألنه 
قراءة  كيفية  ويعرف  االنجليزية،  اللغة  يتقن  كان 
الخرائط، فقد نال رتبة مالزم، حتى أنه بعد فترة رفض 
وطالب  العمال،  عموم  مع  غذاءه  وجبة  يأكل  أن 
تكبرا  ال  الرئيسية  الكافتيريا  على  التردد  في  بحقه 
على الناس، وإنما من أجل نيل فرصة أكبر لالحتكاك 
بالخبراء البريطانيين واالستفادة بأكبر قدر ممكن من 
بعد  للسعودية  إلى  عاد  ثم  وخبراتهم،  معارفهم 

أن عمل فترة من الزمن في الكويت، وهنالك حصل 
تعارف بينه وبين أحد أمراء المنطقة الشرقية حينذاك، 
والذي واجه مشكلة في تثبيت الرمال واألحجار في 
وسط البحرين من أجل إقامة قصر هناك، فاستعان 
كنت  “إذا  له  قال  والذي  نوح،  آل  عبدعلي  بالحاج 
البلديات في  أبني هذا القصر اؤمر جميع  أن  تريدني 
المنطقة الشرقية بأن تلقي بالقمامة في المنطقة 
البحرية المراد بناء القصر فيها، واندهش األمير وقال 
فشرح  القمامة؟،  على  قصري  تبني  أن  تريد  “هل  له 
لتثبيت  الوحيد  الحل  هو  هذا  ان  عبدعلي  الحاج  له 
الرمال واألحجار بعد دهس المخلفات والنفايات في 

المنطقة البحرية، وبناء قواعد القصر الحقا”.

آل  عيسى  عبدعلي  الحاج  عاد  الزمن  من  فترة  وبعد 
نوح لوطنه البحرين وذلك في العام 1952 م ،ليقيم 
مشروعا خاصا به ويستقر في بلده بين أهله وعياله، 
إذ يصف سعيد آل نوح تلك المرحلة، قائال “عاد جدي 
يخض  لم  ولكنه  للبحرين،  نوح  آل  عبدعلي  الحاج 
اكتسب  ما  غرار  على  النجارة  أو  البناء  مقاوالت  غمار 
من خبرة ومعرفة، وإنما قاده طموحه إلى اقتحام 
البناء،  بمواد  االتجار  في  يعمل  فأخذ  أخرى،  مجاالت 
بشراء كميات كبيرة، وبيعها مجزئة، ولكن لم يقنع 
بنفسه  يقوم  أن  في  يفكر  وصار  تجارته،  بحجم 
ذلك،  وغير  وحديد  أخشاب  من  البناء  مواد  باستيراد 
فقام بالسفر بنفسه إلى الهند وماليزيا والعديد من 
توسع  ومع  البناء،  ومواد  األخشاب  الستيراد  البلدان 

تجارته صار يستورد بكميات أكبر”.

قرارات مستقبلية حكيمة 

وفي لحظات تأمل هادئة، يعلق سعيد المتخصص 
في إدارة األعمال والتسويق على قرارت وخيارات جده 
االستثمارية، قائال “لم أكن ألمتلك الجرأة التخاذ تلك 
القرارات التي اتخذها جدي، إنه يتحرك ويتخذ قرارات 

الحاج حميد آل نوحالمرحوم الحاج عبدعلي عيسى آل نوح 

“إن كانت مفردة الرجل العصامي تصدق 
على مجموعة من رجاالت البحرين في 
الوجيه  سيرة  فإن  الحديث،  عصرها 
رحمه   – الحاج عبدعلي عيسى آل نوح 
ومن  ألنه  لها،  مصداق  أعظم   - اهلل 
قلب المأساة استطاع أن يحقق نجاحا 
القريب  به  يشهد  ومشهودا  كبيرا 
والبعيد”...بهذه العبارة بدأ أكبر أحفاد 
نوح  آل  حمد  سعيد  الراحل  الوجيه 
يولد وفي  الذي لم  الحديث عن جده 
لم  بل  فقط،  ذهب  من  ملعقة  فمه 
تتهيأ له الظروف المناسبة الستكمال 
ترّبى  وقد  النظامية...سعيد  دراسته 
على األصول، وعرف أن الصدق منٍج، وأن 
العمل عبادة، وأن الحق البد أن يصل إلى 
صاحبه، وأن العاقل ال يصاحب الجاهل 
المعارف  واسعة من  من ضمن حزمة 
عبدعلي  الحاج  جده  عن  أخذها  الذي 
آل نوح ووالده الحاج حميد عبدعلي آل 
نوح، حدثنا سعيد في “رمضانيات” عن 
يصنع  أن  استطاع  كيف  شارحا  جده 
إلى  مستندا  واسرته،  لنفسه  مجدا 
والعمل..سعيد  بالعلم  وإيمانه  حبه 
الذي أنهى دراسته الثانوية في مدرسة 
واستكمل   ،1996 سنة  العمران  أحمد 
دراسته الجامعية في عاصمة الضباب 
لندن، ليعود مضيفا المعارف الحديثة 
شركة  في  واآلباء  األجداد  لخبرات 
عبدعلي آل نوح وأوالده، والتي تأسست 
على يد جده الحاج آل نوح منذ  نحو 60 

عاما”.
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المرحوم الحاج عبدعلي عيسى آل نوح وولده حسن 

واالستثمارية  التجارية  القرارات  أكثر  من  اليوم  تعتبر 
يستثمر  أن  واختار  البحرين  إلى  عاد  فلقد  خطورة، 
اكتسبه  ما  بكل  يرتبط  ال  جديد  مجال  في  أمواله 
والمملكة  العراق  في  علمية  وقدرات  خبرات  من 
الكبير والمتميز في  العربية السعودية، رغم نجاحه 
يشتري  أن  قرر  أنه  له  اذكر  كما  هناك،  المجاالت  تلك 
هذه االرض التي تضم مقر شركتنا الرئيسي بمنطقة 
على  تجاريا  يكن  لم  الشارع  هذا  أن  رغم  النعيم، 
النحو الذي هو عليه اآلن، بل لم يكن يضم اي متجر، 
مما دفع الكثيرين النتقاد قراره بشراء األرض، لكنهم 
كان  أنه  يعني  مما  مصيبا،  كان  أنه  الحقا  اكتشفوا 
واتخاذ  بالمستقبل،  التنبؤ  على  كبيرة  قدرة  يملك 

القرارات المناسبة استنادا لذلك”.

ويؤكد سعيد لـ رمضانيات أنه “حظي باهتمام خاص 
على  جدته،  وكذلك  نوح  آل  عبدعلي  الحاج  جده  من 
اعتبار أنه األبن األول من جهة ابنائهما الذكور، فلقد 
كانوا يدللونه ويعتنون به بشكل خاص، وقد أتاح له 
حيث  قرب،  عن  جده  شخصية  على  يتعرف  أن  ذلك 
متواضعا  نوح  آل  عبدعلي  الحاج  جدي  “كان  يقول 
إلى ابعد الحدود، فلد كان ينزل إلى أدنى األشخاص 
كما  وأسلوب،  لغة  من  يفهمونه  بما  ويحادثهم 
المثقفين  لمحادثة  أمكن  ما  بنفسه  يرتقي  كان 
وفي  شابه،  وما  ومهندسين  أطباء  من  والمتعلمين 
إطار األسرة كان يحب أن يجمع أبناءه وبناته وأحفاده 
يكن  لم  واللين،  الشدة  بين  يجمع  وكان  حوله،  من 
ليرفض اي طلب كان ألحد من ابناءه او بناته ما دام 
يحرص  نفسه  الوقت  في  ولكنه  باستطاعته،  االمر 
على أن يكون عادال ومنصفا لجميع ابنائه فيما يهبه 
غير  أو  مال  او  محبة  مشاعر  من  يعطيهم  او  لهم 

ذلك”.

عالقة  فهي  والمعرفة  العلم  “أما  سعيد  ويضيف 
نوح،  آل  عبدعلي  الحاج  جدي  بها  يختص  استثنائية 
فلقد كان يعتني بالعلم والدراسة بشكل كبير، فلقد 

كان يخصص من حسابه الخاص ألبناءه وأحفاده من 
جهة األبناء والبنات مبالغ خاصة من أجل استكمال 
طلب  على  حريصا  كان  كما  الجامعية،  دراستهم 
إلى  االلمانية  اللغة  درس  أنه  حتى  بنفسه،  العلم 
دروس  بعض  يحضر  وكان  االنجليزية،  اللغة  جانب 
واحد،  صف  في  بناته  إحدى  مع  االلمانية   اللغة 
اإلدارة  مجاالت  في  الدورات  من  العديد  درس  كما 

والتسويق واالقتصاد”.

عالقته بالقيادة السياسية

ويصف سعيد آل نوح عالقة جده بالقيادة السياسية، 
من  خاص  واهتمام  بحب  يحظى  جدي  “كان  قائال 
القيادة السياسة، وكان التشاور فيما بينه وبين أفراد 
المترددين  من  كان  فلقد  جدا،  كبيرا  المالكة  األسر 
السمو  صاحب  له  المغفور  مجلس  على  باستمرار 
طيب   – خليفة  آل  سلمان  بن  محمد  األمير  الملكي 
عبدعلي  الحاج  يزور  سموه  كان  كما   – ثراه  اهلل 
الشيخ  الراحل  األمير  واما  باستمرار.  أحواله  ويتفقد 
عيسى بن سلمان آل خليفة طيب اهلل ثراه، فلقد كان 
فيما  التواصل  يكن  ولم  خاصة،  بمعزة  جدي  يخص 
بينهما لينقطع تحت أي ظرف من الظروف، حتى أن 
سموه كان قد حضر لتقديم التهنئة لجدي في يوم 
الضيوف نحو 45  زفافي، وجلس في صالة استقبال 
المعتادة  بالفترات  قياسا  طويلة  مدة  وهي  دقيقة، 
للتجاوز  تكن  لم  والتي  األعراس،  في  سموه  لزيارات 

الربع ساعة أو العشرين دقيقة في أكثر األحيان”.

العطاء االنساني

الكبير  والخيري  اإلنساني  الدور  إلى  الحفيد  ويتطرق 
البيضاء  أياديه  “كانت  قائال  نوح،  آل  عبدعلي  للحاج 
تصل القريب والبعيد، وقد اكتشفنا بعد وفاته عطاء 
حياته،  في  به  دراية  على  نكن  لم  اوسع  وبذال  أكبر 

بناء  في  معه  معروفه  ويذكر  ليعزينا  يأتي  فهذا 
منزله، وذاك يأتي مجلس العزاء ويذكر محاسنه في 
ذلك،  غير  أو  أرملة  مساعدة  أو  هناك  مسجد  ترميم 
شهر  في  وخاصة  الخيري  المجال  في  سن  ولقد 
عاهدنا  التي  السنن  من  مجموعة  المبارك  رمضان 
عام،  كل  فيها  االستمرار  على  العائلة  في  أنفسنا 

سائلين اهلل ان يزيد بذلك من درجاته وحسناته”.

نصائحه وعظاته

“كان  وعظاته  نصائحه  موضوع  في  سعيد  ويقول 
جدي الحاج عبدعلي عيسى آل نوح كثيرا ما ينصحني، 
عليك  التي  المبادئ  أهم  الناس  مع  “الصدق  ويقول 
اعتناقها، أصدق الناس فالصدق منٍج، وال تغضب من 
جاهل أو عصبي، فالجاهل ال يعقل وإذا تبعته تهلك، 
وإذا أردت أن ُتحترم، فالبد أن تحترم أنت اآلخرين، وإذا 
أهنت إنسانا توقع أن يهينك، فاإلنسان كرامة عليك 

الحفاظ عليها”.

حق  هضم  بعدم  دائما  ينصحنا  “كان  ويستطرد 
أن يجّف  الفقير حقه قبل  “أْعِط  الفقير، وكان يقول 
عرقه”، نعم كان جدي يفعل ذلك، ففي السابق لم 
يكن هناك راتب شهري، وال أسبوعي، وإنما كان الراتب 
يعطي  المغرب  وقت  يوم  كل  جدي  وكان  يوميَا، 
يشعرون  حتى  يوميتهم،  والموظفين  العمال  كل 
ايضا  الجهد. وكان يقول  بالراحة، ويشعرون بحصاد 
لكل  عملك،  في  ربك  وراِع  سواسية،  الناس  “عامل 
الوقت  وفي  بدنيتك،  واستمتع  اضحك  أذان،  وقت 
العمل، ال تستهزئ  وقت  اعمل بجد وإخالص  نفسه 

بالناس حتى ال يستهزؤن بك، وال تتكبر على أحد”.

مع المغفور له صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة  
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مجلس عبدالعزيز جناحي
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مجلس عبدالنبي الشعلة
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بب 

ذكريات من أيام زمان

المغفور له صاحب العظمة  الشيخ سلمان بن حمد آل خليفه  لحظة 
وصوله الى احدى الجزر وكان مهتمًا بزيارة المناطق األكثر بعدًا وجزيرة 

المحرق وكانت طريقة الوصول اليها عن طريق البحر

الناقلة كالتكس جرينش اكبر ناقلة آنذاك  والبالغ وزنها 54000 طن و هي 
تعبأ ألول مرة شحنة من منتجات بابكو في 1962م

الدكتور علي فخرو رئيس دائرة الصحة يستلم مفاتيح سيارة مقدمة من بابكو 
الى جمعية الهالل البحريني  في عام 1970م 

بروفسور غلوب  األثري  الدنماركي في المعسكر الدنماركي في قلعة البحرين 
في عام 1964 م

أصيبت أوروبا بكارثة الركود االقتصادي في عام 1930 م  	•

ساهم فريق من العدادين البحرينيين في القيام بعملية تعداد  	•
السكان في االمارات في عام 1968 م

دخلت البحرين عضوا في منظمة األقطار العربية المصدرة  	•
للنفط )األوابك ( في عام 1970 م

مد خط أنابيب بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين  	•
في عام  1944 - 1945م
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بب 

منظر جوي لمدينة الحد ويرى  مصائد  األسماك

 المغفور له صاحب ال عظمة الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة مع ضيفه 
المغفور له الشيخ علي بن عبداهلل آل ثاني حاكم قطر آنذاك خالل زيارتهما الى 

محطة توليد الكهرباء في منطقة رأس رمان في عام 1951 م 

صاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان آل خليفة الرئيس العام 
للشرطة واألمن العام آنذاك يتفضل بتقديم الجوائز على سائقي بابكو 

الفائزين في مسابقة سائق السنة في عام 1969 م 

المغفور له صاحب العظمة الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة مع المستشار 
بلجريف وزوجته والسيد حسين يتيم  والسيد سام فونبرج أحد كبار مسؤولي 

شركة  نفط البحرين بابكو على الرصيف الذي أنشأ من قبل الشركة وحتى 
جزيرة أم الصبان 

 ميجور هولمز توصل إلى عقد اتفاقية 
لحفر آبار للمياه وقد نجح في العثور 

على الماء عام 1924م ثم اكتشاف 
النفط عام 1932م

الجيولوجي سوكال  ديفس علق 
بايجاب على امكانية وجود النفط في 

البحرين عام 1930م 



 ألي إضافات أو تعديل على بيانات المجالس
 ramadanyat@live.com :الرجاء مراسلتنا على

39465800 الرفاع  مجلس  سعادة الشيخ عبداهلل بن خالد الخليفة 

 مجلس  الشيخ عبداهلل بن خليفة 
39799999 الرفاع  بن سلمان آل خليفة 

17680071 الرفاع  مجلس  سعادة د. ماجد بن علي النعيمي 

39461369 الجفير  مجلس  عبدالغفار الكوهجـي 

39615005 العدلية  مجلس  الشيخ عبدالحسين العصفور 

39604494 العدلية  مجلس  فيصل جواد 

17748801 السهلة  مجلس  سعادة علي صالح الصالح  

39687777 جبلة حبشي  مجلس  جميل كاظم العلوي 

17400056 بوقوة  مجلس  حبيب علي عواجي 

39455566 الدراز  مجلس  ديوانيـة العصفـور 

39476676 الحد  مجلس  آل محمود 

39616151 الحد  مجلس  عبدالرحمن بوعلي 

39671417 الحد  مجلس  عيسى مبارك الكبيسي 

39689389 سماهيج  مجلس  علي محمد السماهيجي 

17776351 الرفاع  مجلس  الشيخ عبدالقادر قاسم خنجي واخوانه 

مجلس الشيخ عبداهلل بن علي بن حمد آل خليفة

36411000 عالي  مجلس أحمد محفوظ العالي  

39639888 المنامة  مجلس المرحوم السيد موسى العلوي  

الجفير  مجلس عائلة المديفع 

39454188 القضيبية  مجلس المرحوم علي بن يوسف فخرو 

39457300 فريق العوضية  مجلس صالح خنجي 

17225547 النعيم  مجلس أحمد يوسف محمود 

39645444 بالد القديم  مجلس عبد المهدي البصري 

39424269 بالد القديم  مجلس صالح الجالوي 

17228855 المنامة  مجلس صادق وتقي البحارنة 

39672223 الحد  مجلس المسلم 

المنامة  مجلس أبناء سيد كاظم جعفر العلوي  

39585457 بني جمرة  مجلس الحاج محمد علي منصور الغسرة 

39458262 بوري  مجلس الشيخ أحمد العصفـور  

17230088 باربار  مجلس يوسف عبدالوهاب الحواج  

 مجلس سعادة الشيخ عبدالرحمن 
36744404 الرفاع الغربي  بن علي بن خليفـة آل خليفـة 

39665552 العدلية  مجلس أبناء المرحوم  أ. أحمد العمران  

36411000 عالي  مجلس أحمد محفوظ العالي 

 مجلس الشيخ عبدالرحمن بن
39662685 الجفيـر   محمد بن راشد الخليفة 

39678000 القضيبية  مجلس ابناء حسن حيدر درويش 

39666491 الديه  مجلس الحاج علي الطويل 

39660066 أبو صيبع  مجلس  إبراهيم عبداهلل  لطف اهلل 

39468668 حدائق الماجد  مجلس  ابناء السيد مجيد الماجد 

39454948 سـار  مجلس  عبد الغني وإبراهيم جهرمي وإخوانهم  

39466688 دمستان  مجلس  جعفر محمد آل ضيف 

39636364 الدراز  مجلس  السيد كاظم الدرازي 

39660036 مدينة حمد  مجلس  د. أحمد جاسم جمال 

39458262 بوري  مجلس  الشيخ أحمـد العصفـور 

39622462 قرية القدم  مجلس  ميرزا المحاري 

39400944 النعيم  مجلس  الشيخ جاسم المؤمن  

39666917 البسيتين  مجلس علي عبدالعزيز العلوي 

المجالس اليوميةمجالس الجمعةمجالس الخميس






