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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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اهلل يحمي بيته العتيق من كيد الكائدين
أصحاب الفيل ...“فجعلهم 

كعصٍف مأكول”

قبره  وصار  فيها،  ودفن  الطريق  في  توفي  رغال،  أبو 
مرجما عند العرب، وفي مكان يسمى المغمس بين 
أبرهة كتيبة من جنده، ساقت  أرسل  الطائف ومكة، 
بين  من  وكان  القبائل،  من  وغيرها  قريش  أموال  له 
هاشم،  بن  المطلب  لعبد  بعير  مائتي  األموال  هذه 
كبير قريش وسّيدها، فهّمت قريش وكنانة وهذيل 
طاقة  ال  أنهم  عرفوا  ثم  أبرهة،  قتال  على  وغيرهم 

لهم به فتركوا ذلك.

للبيت رب سيمنعه

هذا  سيد  عن  يسأل  مكة  إلى  رسوال  أبرهة  وبعث 
جاء  وإنما  لحربهم  يأت  لم  الملك  أن  ويبلغه  البلد، 
حاجة  فال  له  يتعرضوا  لم  فإن  البيت،  هذا  لهدم 
الحرب  يريد  ال  البلد  سيد  كان  فإذا  دمائهم!  في  له 
المطلب  عبد  الرسول  أخبر  فلما  الملك،  إلى  به  جاء 
برسالة الملك، أجابه: واهلل ما نريد حربه وما لنا بذلك 
إبراهيم  الحرام وبيت خليله  من طاقة. هذا بيت اهلل 
عليه السالم .. فإن يمنعه منه فهو بيته وحرمه، وإن 
يخل بينه وبينه فواهلل ما عندنا دفع عنه، ثم انطلق 
وكان  أبرهة،  لمحادثة  الرسول  مع  المطلب   عبد 
وأعظمهم،  وأجملهم  الناس  أوسم  المطلب  عبد 
فلما رآه أبرهة أجله وأعظمه، وأكرمه عن أن يجلسه 
سرير  على  معه  يجلس  الحبشة  تراه  أن  وكره  تحته، 
بساطه  على  فجلس  سريره،  عن  أبرهة  فنزل  ملكه، 
له:  قل  لترجمانه:  قال  ثم  جانبه،  إلى  معه  وأجلسه 
الملك مائتي  ما حاجتك؟ فقال: حاجتي أن يرد علي 
أبرهة لترجمانه:  بعير أصابها لي. فلما قال ذلك، قال 

وتبدأ سطور القصة حينما كانت اليمن تابعة للنجاشي 
كنيسة  ببناء  “أبرهة”  اليمن  والي  وقام  الحبشة،  ملك 
فيجعلهم  العرب،  حّج  وجهة  يغّير  أن  وأراد  عظيمة، 
الحرام،  اهلل  بيت  من  بدال  الكنيسة  هذه  إلى  يحّجون 
الملك  أيها  لك  بنيت  قد  “إني  النجاشي  إلى  فكتب 
كنيسة لم يبن مثلها لملك كان قبلك، ولست بمنته 
ذلك،  أبوا  العرب  أن  إال  العرب”،  حج  إليها  أصرف  حتى 
فهم  وأنسابهم،  بمعتقداتهم  عزتهم  وأخذتهم 
الذي  البيت  يتركون  فكيف  وإسماعيل،  إبراهيم  أبناء 
بناه آباءهم ويحّجوا لكنيسة  وقيل أن رجال من العرب 
ذهب وأحدث في الكنيسة تحقيرا لها، وأن بنو كنانة 
الحج  منهم  يطلب  جاء  الذي  أبرهة  رسول  قتلوا 

للكنيسة.

جيش جرار لهدم الكعبة 

جرارا،  جيشا  وجّهز  الكعبة،  هدم  على  أبرهة  وعزم 
يقال  عندهم  مشهورا  فيال  مقدمته  في  ووضع 
أبرهة،  قتال  على  العرب  فعزمت  محمود،  اسمه  أن 
اليمن  للقاءه، رجل من أشراف من  أول من خرج  وكان 
يقال له ذو نفر دعى قومه فأجابوه، والتحموا بجيش 
خرج  ثم  أبرهة،  إلى  أسيرا  وسيق  ُهِزم  لكنه  أبرهة. 
فهزمهم  أبرهة  وحارب  الخثعمي،  حبيب  بن  نفيل 
أبرهة وُأِخَذ نفيل أسيرا، وصار دليال لجيش أبرهة، حتى 
ألبرهة  وقالوا  ثقيف،  من  رجال  فخرج  للطائف،  وصلوا 
بيت  يهدم  ال  –حتى  مكة  في  موجودة  الكعبة  أن 
الجيش  مع  وأرسلوا  الطائف-  في  بنوه  الذي  الالت 
الرجل  اسم  وكان  الكعبة  على  ليدّلهم  منهم  رجال 

زهدت  قد  ثم  رأيتك،  حين  أعجبتني  كنت  قد  له:  قل 
أصبتها  بعير  مئتي  في  أتكلمني  كلمتني  حين  فيك 
لهدمه  جئت  قد  آبائك  ودين  دينك  هو  بيتا  وتترك  لك 
ال تكلمني فيه؟ قال له عبد المطلب: إني أنا رب اإلبل. 
ما  وقال:  أبرهة  فاستكبر  سيمنعه،  رب  للبيت  وإن 
على  أبرهة  فرّد   .. وذاك!  أنت  قال:  مني،  ليمتنع   كان 

عبد المطلب إبله.

جماعات من الطير

حدث،  بما  وأخبرهم  قريش  إلى  المطلب  عبد  وعاد 
الجبال  في  والبقاء  مكة  من  بالخروج  وأمرهم 
إلى  قريش  من  ورجال  وهو  توجه  ثم  بها،  المحيطة 
اهلل  يدعون  وقاموا  بابها،  حلقة  وأمسك  للكعبة 
ويستنصرونه، ثم ذهب هو ومن معه للجبل، ثم أمر 
أبرهة جيشه والفيل في مقدمته بدخول مكة، إال أن 
الفيل برك ولم يتحرك فضربوه ووخزوه، لكنه لم يقم 
ثم  يهرول،  فقام  اليمن،  ناحية  فوّجهوه  مكانه  من 
وّجهوه ناحية الشام، فتوّجه، ثم وّجهوه جهة الشرق، 
فتحّرك فوّجهوه إلى مكة َفَبَرك، ثم كان ما أراده اهلل 
جماعات  عليهم  فأرسل  وقائده،  الجيش  إهالك  من 
في  حجر  أحجار:  ثالثة  منها  طائر  كل  مع  الطير،  من 
منقاره، وحجران في رجليه، أمثال الحمص والعدس، ال 
تصيب منهم أحدا إال هلك، فتركتهم كأوراق الشجر 
الجافة الممزقة، فهاج الجيش وماج، وبدوا يسألون عن 
نفيل بن حبيب ليدلهم على الطريق إلى اليمن، وأصيب 
أبرهة في جسده، وخرجوا به معهم يتساقط لحمه 
قطعا صغيرة تلو األخرى، حتى وصلوا إلى صنعاء، فما 

مات حتى انشق صدره عن قلبه.

فها اهلل بالكعبة، وأراد صرف  استولى األحباش على اليمن، ورأى أبرهة عامل ملك الحبشة على اليمن أنَّ الناس يسافرون للحج إلى مكة شرَّ
اها القليس، وأراد حمل الناس على الحج إليها، ولكن العرب احتقروها، فغضب  النَّاس عن ذلك، فبنى كنيسة ضخمة بصنعاء لم ُير مثلها، وسمَّ
أبرهة وحلف ليسيرن إلى الكعبة في مكة حتى يهدمها، وعندما قرب أبرهة من مكة أرسل رجاًل من الحبشة يقال له األسود بن مقصود على 
مقدمة الخيلة، فقام األسود باإلغارة على مكة وساق إلى أبرهة أموال أهل مكة، وأصاب مائتي بعير لعبد المطلب بن هاشم سيد قريش وجد 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، الذى التقى أبرهة وطلب منه أبرهة يرد عليه إبله التي أصابها وأخذها، فقال أبرهة لعبد المطلب: أتكلمني 
انطلق عبد  ُثمَّ  ربًا يحميه”،  للبيت  اإلبل، وإنَّ  أنا رب  إني  المطلب:  آبائك، فقال له عبد  بيتًا هو دينك ودين  في مائتي بعير أصبتها لك، وتترك 
المطلب ومن معه إلى شعاب الجبال ينتظرون ما أبرهة فاعل بمكة إذا دخلها،ُثمَّ أرسل اهلل تعالى عليهم طيرًا من جهة البحر، ومع كل طير 
ثالثة أحجار، فما أصابت هذه، الحجارة أحدًا إال هلك، وسلَّط اهلل على أبرهة داء في جسده فأخذت تسقط أنامله، حتى انتهى إلى صنعاء وهو 

مثل فرخ طائر فما مات حتى انصدع صدره عن قلبه... وُيعرف هذا العام بعام الفيل الذى تسرد قصته “رمضانيات” فى السطور المقبلة....  
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أكد أن تمثيل البحرين في الخارج ليس بالمسؤولية 
البسيطة والسهلة 

كريم الشكر: المتابعة الدقيقة والمتأنية 
للقضايا العالمية أبرز شروط العمل الدبلوماسى 

الشكر  إبراهيم  اليافع كريم  الشاب  لم يكن 
ليتصور ما ستأخذه إليه األقدار من دور وطني 
الدبلوماسية  وتفعيل  تأسيس  في  كبير 
في  الدولية  المحافل  أبرز  في  البحرينية 
فى  إال  والصين،  ولندن  وجنيف  نيويورك 
لقيادتها  وبعيدة  ثاقبة  ورؤية  أجواء  ظل 
أكفاء حملوا على  رجاالت  السياسية، ووجود 
المواقف  التعبيرعن  مسؤولية  عاتقهم 
الرائدة والخيرة لمملكة البحرين في مختلف 
يحضرونها  التي  الدولية  والمواقع  المحافل 
أو يتفاعلون معها، فلقد ولد كريم إبراهيم 
الشكر وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية 
في أعقاب انتهاء الحرب العالمية الثانية ومع 
والتي  المتحدة،  األمم  منظمة  شمس  بزوغ 
أروقتها، مع  متميزة في  أنشطة  له  ستكون 
بزوغ شمسها ولد كريم إبراهيم الشكر، وذلك 
في 23 من شهر ديسمبر لسنة 1945م، وفي 
كانت  و«كانو«  »الفاضل  بين  »الحطب«  فريج 
البداية، حيث اللعب والمرح في أجواء المحبة 
والمحببة  الجاذبة  الكتاتيب  ودروس  واإلخاء 
إلى روح كريم الشكر الذى انتقل كما يروي لـ 
الشرقية  المدرسة  في  للدراسة  »رمضانيات« 
االبتدائية، وفي تلك االثناء انتقل محل سكن 
أسرته من فريج »الحطب« إلى فريج »المخارقة« 
الذي فرض عليه تغيير مدرسته إلى »الغربية«، 
الصديق الحقا،  ابوبكر  بمدرسة  والتي سميت 
وينطلق  الثانوية،  دراسته  ذلك  بعد  لينهي 
نحو آفاق الجامعة في الهند إحدى الوجهات 

األساسية للطلبة البحرينيين آنذاك.

دراسة العلوم السياسية 

بدراسة  والعملية  العلمية  مسيرته  الشكر  وبدأ 
كريم  يقول  دلهي،  جامعة  في  السياسية  العلوم 
الشكر معلقا على ذلك »لم أكن قد اخترت العلوم 
التجارية  الدراسات  استصعبت  ولكنني  السياسية، 
فيما  الرياضيات،  مادة  في  تمكن  من  تتطلبه  وما 
االنجليزية،  باللغة  التدريس  صعوبة  من  نعاني  كنا 
كل ذلك دفعني للتفكير في تغيير تخصصي، ألجد 
نفسي مخيرا بين الدراسات التاريخية ودراسة العلوم 
خالله  من  أساهم  علني  األخير  فاخترت  السياسية، 

في تنمية الوطن، وذلك سنة 1967م، وكانت البحرين 
البريطاني«،  االنتداب  تحت  تزال  ما  الوقت  ذلك  في 
الفتا إلى أن »نبيل قمبر رئيس المراسم الملكية سابقا، 
البحرينين  أوائل  من  هم  العياضي  عادل  والسفير 
دلهي،  جامعة  في  السياسية  للعوم  الدارسين 
البحرينيين  من  األولى  الدفعات  من  عناصر  ويمثلون 
الملتحقين بالدراسة في الهند آنذاك، وقد كان لهم 
دورا في تحفيز آخرين نحو التوجه للدراسة في الهند 
السابق،  العمل  وزير  الشعله  عبدالنبي  بينهم:  ومن 
والمرحوم سفير مملكة البحرين السابق في المانيا، 
الكفاءات  من  والعديد  أجور،  ومحمد  الزين،  ونبيل 
البحريني  المجتمع  في  المرموقة  والشخصيات 

اليوم«.

ذكريات الوالد الجميلة 

الدراسة والتعلم كانتا مفردتان كبيرتان في قاموس 
الحاج إبراهيم الشكر، وقد كان لهما اثرهما العميق 
الوالد شخصية  »كان  الشكر، حيث يقول  في كريم 

ولقد  عمله،  بإتقان  الحدود  ألبعد  يهتم  بشوشة، 
كان محبا ألسرته وأقاربه ومعارفه، يتفقد أحوالهم 
أجل  من  والمال  الجهد  بذل  في  يتردد  وال  باستمرار، 
البحرين  يحب  لوطنه،  مخلصا  كان  كما  إسعادهم، 
ويتمنى لها النماء والتطور لتكون في مصاف الدول 
المتقدمة، ولقد بذل كل جهده من أجل غرس هذه 

القيم في ابناءه«.
ويستطرد الشكر في وصف ذكرياته مع والده قائال: 
باستمرار،  والدراسة  بالعلم  يوصينا  كان  أنه  »أتذكر 
الجامعية  الدراسة  فرص  لتوفير  جهده  بذل  وقد 

لجميع ابناءه«.

»في  الشكر  يقول  الهند،  في  دراسته  ظروف  وحول 
تلك المرحلة من دراساتنا كانت أنديرا غاندي تحكم 
أجواء  على  مسيطرة  القومية  الروح  وكانت  الهند، 
كثيرا  أستسغ  لم  لذا  هناك،  العرب  الطلبة  دراسة 
مما  أكبر،  بشكل  الهند  على  المتركز  التاريخ  دراسة 
حفزني لدراسة العلوم السياسية، خاصة وأني كنت 

سعادة السفير كريم الشكر
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في  وطني،  خدمة  في  الفعالة  بالمساهمة  مهتما 
اي موقع من المواقع، كان طلبة جامعة دلهي من 
مختلف الدول العربية واآلسيوية، بما فيها مصر حيث 
يدرس معظم القادمين منها برامج في الماجستير 
والدكتوراه، كما كان للطلبة الفلسطييين تواجدهم 
وكذلك اإليرانيين ومن دول عربية وإسالمية وآسيوية 
ثقافتنا وأكسبنا  لنا فرصة إلثراء  أتاح  الذي  األمر  عدة، 

خبرة كبيرة في التعامل مع مختلف األجناس«. 

تواصل النجاحات الوظيفية

ويتطرق لقاء »رمضانيات« بوكيل وزارة الخارجية كريم 
الشكر إلى تاريخه الوظيفي، فيقول في هذا الشأن: 
اجتزت  أن  بعد  1970م،  سنة  الخارجية  بوزارة  »التحقت 
اختبار الوظيفة، وعملت ملحقا بالوزارة، ثم وبعد مرور 
بالوزارة،  ثالثا  سكرتيرا  اصبحت  عملي  على  عام  نحو 
الكويت  في  دبلوماسية  دورة  أنهيت  أن  بعد  وذلك 
استمرت لمدة 6 أشهر، ثم تمت ترقيتي إلى سكرتير 
ثان، وتكليفي بعضوية البعثة الدائمة  لمملكةالبحرين 
لدى األمم المتحدة، وهكذا تسلسلت في المواقع 
للشؤون  الخارجية  لوزارة  وكيال  تعييني  تم  حتى 
سفيرا  تعينت  الدبلوماسية  مسيرتي  وخالل  الدولية، 
في  للمملكة  وسفيرا  المتحدة،  األمم  في  للبحرين 
ليست  لفترة  تعييني  تم  كما  البريطانية،  العاصمة 
األمم  منظمة  لدى  دائما  ومندوبا  سفيرا  بالقصيرة 
في  سفيرا  تعييني  تم  كما  جنيف،  في  المتحدة 

جمهورية الصين الشعبية«.

وبعد تأمل قصير، علق الشكر والمسرة تملؤ شفتيه 
بها  قام  التي  الزيارات  من  العديد  بحضور  »تشرفت 
سمو األمير الراحل الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة 
في  مشاركته  أثناء  رافقته  كما   ،- ثراه  اهلل  طيب   –
الهند  من  لكل  زيارته  وفي  االنحياز،  عدم  مؤتمرات 

الفريق  بذلها  التي  الجهود  استذكر  ثم  وماليزيا، 
البحريني في جنيف سنة 1982م، والذي كان يترأسه 
شخصيا ويضم السفير إبراهيم الماجد والسفير باقر 
الفردان، وآخرون، حيث أنيطت به مهام تعزيز العالقة 
العام السويسري، ومراعاة  الدبلوماسية مع االتحاد 
مصالح البحرينيين الذين كانوا يختارون زيارة سويسرا 
الثلج،  التزلج فوق  في فترات معينة لممارسة هواية 
البحرين  تمثيل  في  األخرى  مسؤوليته  تمثلت  فيما 
والمشاركة  جنيف،  في  المتحدة  األمم  مكتب  لدى 

في المؤتمرات واالجتماعات التي تعقد هناك«.

ويعلق حول هذا الشأن، قائال: »العمل الدبلوماسي في 
سويسرا مختلف عن أي بلد آخر، وذلك ألن الشخصية 
والمهام  األعمال  من  بالكثير  تزدحم  الدبلوماسية 
العام، فسويسرا تضم مكتبا لمنظمة  هناك طيلة 

سعادة السفير كريم الشكر 

سعادة السفير مصافحا األمين العام لألمم المتحدة خافير بيريز دي كويالر 

المنظمات  من  العديد  تضم  كما  المتحدة،  األمم 
الصحة  كمنظمة  المتحدة،  األمم  لمنظمة  التابعة 
الدولية، ومنظمة حماية الملكية الفكرية، ومنظمة 
العمل الدولية، ولجنة حقوق اإلنسان، وكانت جنيف 

تستضيف المؤتمرات واالجتماعات طيلة العام«.

مسؤولية ليست بسيطة 

البعثة  أعضاء  عدد  محدودية  »رغم  ويضيف: 
الخليجية  بالدول  مقارنة  سويسرا  في  الدبلوماسية 
األخرى وعدد من دول العالم، فلقد تمكنت البحرين 
ومن خالل بعثتها في جنيف ترأس الكثير من اللجان 
والمؤتمرات، ومنها ما عرف باجتماع 77، كما حظيت 

البحرين بموقع نائب رئيس لجنة حقوق اإلنسان«.

الشكر:  يقول  لندن،  في  سفيرا  ذكرياته  وحول 
سنة  للكويت  العراقي  الغزو  بعد  لندن  إلى  »وصلت 
الخليجية  الدبلوماسية  من  مطلوب  وكان  1990م، 
آنذاك أن تنسق مواقفها وتوحد جهودها، وخصوصا 
الشقيقة،  الكويت  بدولة  المتعلقة  القضايا  في 
في  كبيرا  نجاحا  التعاون  مجلس  دول  حققت  وقد 
لتنسيق  مستمرة  االجتماعات  كانت  إذ  الجانب،  هذا 
وأن  خاصة  البريطانيين،  مع  والتعاون  الجهود، 
الدولي  التحالف  المملكة المتحدة كانت عضوا في 

من أجل تحرير الكويت«.
»تمثيل  قائال:  رمضانيات  مع  حديثه  الشكر  واختتم 
البسيطة  بالمسؤولية  ليس  الخارج  في  البحرين 
في  وخاصة  البعض،  يتصور  قد  كما  السهلة  أو 
على  يجب  إذ  جنيف،  أو  بنيويورك  المتحدة  األمم 
العالمية  القضايا  مختلف  متابعة  الدبلوماسي 
بشكل مفصل ودقيق، ودراستها بتأني بما يمكن من 
عكس وجهة نظر المملكة في تلك القضايا، إضافة 
إلى المسؤوليات األخرى المتمثلة في تعزيز العالقات 
الثنائية، وتعريف اآلخرين بجوانب التميز والريادة التي 

تتصف بها البحرين«.
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مجلس صحيفة األيام
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مجلس عادل العسومي
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أول بعثة للطالبات إلى سوريا لكلية التعليم في البحرين في عام  	•
1935-1937م.

	لعبت إذاعة البحرين دورًا كبيرًا في نشر الطرب الشعبي في عام  	•
1941-1942م.

صدر قرار من البلدية باعدام الفئران وحرقها وأن تدفع الى كل  	•
من يأتيها بالفئران آنه واحده عن كل فأر ونصف آنه عن كل فأر 

ميت وعينت مراكز الستالم الفئران في عام 1953 م 

تم انارة الشوارع والطرقات بالمصابيح الكهربائية في عام 1958 م  	•

سيارة “لوري” تفرغ الذبائح أمام سوق اللحم بالمنامة   مركز الشرطة قرب باب البحرين

الراحل الشيخ عبد اهلل بن عيسى آل خليفة وزير التربية والتعليم في 
العشرينيات

المغفور له صاحب العظمة الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة مع ضيفه 
المغفور له جاللة الملك عبد العزيز آل سعود في إحدى زياراته إلى 

البحرين في عام 1940م

ذكريات من أيام زمان
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سيارة  )سكوتر( كانت تستخدم في داخل مجمع شركة بابكو في عام 
1950م

المغفور له الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة مع المستشار بلجريف على ظهر 
قارب في عرض البحر في عام 1952م 

المغفور له صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة مع الراحل الشيخ 
شخبوط  حاكم أبوظبي وحاكم قطر في عام 1968 م 

المغفور له صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة يقوم بزيارة الى 
مستشفى النعيم يرافقه الشيخ مبارك بن حمد آل خليفة مدير ادارة الصحة 

المغفور له صاحب العظمة الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة أثناء تفقده 
األسواق وبرفقته المستشار بلجريف والسيد كاظم العلوي والسيد صالح 

الصالح وعدد من المرافقين 



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

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 

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  

السنابس   39453575  مجلس علي بوكنان وإخوانه 

 17533311 بجانب فندق الخليج  مجلس محمد يوسف جالل  

17661400 الرفاع الغربي   مجلس أبناء المرحوم أحمد عبدالرحمن الزياني 

17561177 الرفاع   مجلس الشيخ إبراهيم بن حمد آل خليفة 

 39661998 العدلية    مجلس عبدالحكيم الشمري 

 39323932 الجفير  مجلس عائلة العوضي 

 39652626 الجفير  مجلس حسن بوخماس  

 17249991 عالي  مجلس أحمد منصور العالي  

 39616900 خلف خارطة البحرين  مجلس علي ومحمود حسين 

 39633111 الرفاع  مجلس الشيخ محمد بن خالد آل خليفة 

 17530808 الرفاع  مجلس راشد عبد الرحمن الزياني 

 17812811 الرفاع  مجلس الشيخ عبد اهلل بن خالد الخليفة 

 39658800 القريه  مجلس سيد شرف سيد جعفر سيد أحمد 

 17572222 بالد القديم  مجلس المستشار أحمد بن سلوم 

 17311555 رأس رمان  مجلس مصطفى عبداللطيف 

 36666924 مقابل جامع السيف  مجلس الحاج علي بن أحمد الخاجة 

 39405405 كرانه  مجلس مجيد ومحمد الزيرة  

39607676 الشاخوره    مجلس أبناء المرحوم السيد محمد  صالح عدنان الموسوي   

39655977 الدراز  مجلس د. محمد الدرازي  

 17211200 السنابس  مجلس فاروق المؤيد  

39677388 الحورة  مجلس الدكتور سعدي محمد عبداهلل 

17505750 النبيه صالح  مجلس رشاد يوسف جناحي 

المجالس اليوميـةمجالس السبـتمجالس  الجمعة

@ TUBLI BRANCH
IFTAAR BUFFET

Ramadan Kareem
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أفضل نسبة فائدة 
المتالك سيارة أحالمك

مسجل و مرخص كبنك تجزئة من قبل مصرف البحرين المركزي

بدون
دفعة أولى

 3.5٪ أسعار خاصة  
 لموظفي الحكومة 

 )المدنيين والعسكريين(

  تخضع القروض لموافقة بي ام اي بنك فقط. 
نسبة مئوية سنوية تبدأ من 6.5٪ سنويًا )لقرض بقيمة 10,000 د.ب لمدة 7 سنوات(

 تتوفر قروض سلف للسيارات من بي ام اي بنك بنسبة فائدة منخفضة تصل إلى 
3.5٪ لجميع موظفي الحكومة )للمدنيين والعسكريين(، بل واألهم من ذلك 

بدون دفعة أولى! كما أن قروضنا تتوفر مع فترات سداد مرنة تتراوح من سنة إلى 7 
سنوات، إضافة إلى إجراءات بسيطة وميسرة. 

لتحصل على سيارة أحالمك، تفضل بزيارة أّي من فروع بي ام اي بنك اليوم! 

تقدم بطلبك اآلن
*تسري الشروط واألحكام


