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ت�صــدر عن  وكالــة اأبــرا�س

�ضـور املجالـ�س الرم�ضانيــة

اإن مل تكن تعرفها اأ�ضال عنها، واإن مل تعا�ضرها فا�ضتمتع بتفا�ضيلها

لكل مهنة حكاية وحواديت
بقـل ... رويـد ...  بربيـر ...

زري عتيـق ...  ماو عتيـق ...  

ال  �صور  البحرين  الأهل  ال�صعبية  الذاكرة  فى   

ميالون  وهناك  هنا  ميرون  كانو  الأ�صخا�ص  تن�صى 

يف  هامًا  دورًا  ويلعبون  املميزة  ب�صيحاتهم  الطرقات 

من  يتجزاأ  ال  جزءًا  كانو   ... النا�ص  حوائج  ق�صاء 

فى  كانت  مهامًا  عاتقهم  على  اأخذوا  ال�صعب  ن�صيج 

جاءت  حتى  بدونها  احلياة  ت�صري  وال  حيوية  وقتها 

وجعلت  ا�صواتهم  وا�صكتت  احلديثة  احل�صارة  الة 

اأدواتهم الب�صيطة تبدو كتحف  الت�صلح اال للعر�ص 

فى واجهات املتاحف ولكنها مل متحيهم من ذاكرتنا  

ومل تن�صينا اأ�صوات  ندائاتهم املحببة. 

م�ضاعداته واأعماله اخلريية ال تنقطع

الهالل االأحمر البحريني .. بيت املالئكة

�صوؤال  ؟،  الفرق بني املالئكة والب�صر  ما 

املواطنني  من  الكثري  ذهن  اإىل  تبادر 

حينما اأذهلتهم اجلهود اخلريية الرائعة 

االأحمر  الهالل  جنود  بها  يقوم  التى 

التى  املتوا�صلة  املجهولون، تلك اجلهود 

ال نراها باأعيننا ولكننا ن�صعر بلم�صاتها 

املئات بل االآالف  االن�صانية على وجوه 

ممن ت�صملهم ابت�صامات الرحمة والرقة 

الهالل  من  جعلت  التي  والعطف... 

االأحمر البحريني بيت للمالئكة.



�أجمل �لتهاين و�أطيب �لتربيكات نرفعها �إىل

مقام ح�سرة �ساحب �جلاللة �مللك حمد بن عي�سى �آل خليفة

 ملك مملكة �لبحرين �ملفدى

و�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ خليفة بن �سلمان �آل خليفة 

رئي�س �لوزر�ء �ملوقر 

و�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ �سلمان بن حمد �آل خليفة 

 ويل �لعهد �لأمني نائب �لقائد �لأعلى لقوة دفاع �لبحرين

 و�إىل حكومة و�سعب مملكة �لبحرين �لويف مبنا�سبة 

حلول �سهر رم�سان �ملبارك  

Bahrain Airpot Services
خدمات مطار البحرين
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مالئكة الهالل الأحمر البحريني

احل�صن  وقلعة  للمالئكة،   بيت  البحريني،  الأحمر  الهالل 

غريق  لكل  الدائم  النجاة  وطوق  والرب،  اخلري  لأعمال  الخري 

والآخر، خا�صة  بني احلني  املرء  تفاجئ  التى  القدر  كوارث  فى 

وان الأن�صطة والأهداف التى تقوم عليها جمعية الهالل الحمر 

البحريني تتعدد وتختلف لت�صمل الكثري من ال�صمات على راأ�صها 

العمل كجهاز دائم لالت�صال والدرا�صة والتن�صيق بني اجلمعيات 

برامج  ت�صجيع  كذلك  الأخرى،  واجلمعيات  العربية  الوطنية 

العربية  الوطنية  اجلمعيات  بني  واجلماعية  الثنائية  التعاون 

اأجل  من  والتطوير  التنمية  برامج  ودعم  الأخرى،  واجلمعيات 

لل�صليب  الدولية  احلركة  ر�صالة  حتقق  التي  امل�صاريع  اإجناح 

باجلمعيات  على  الهتمام  عالوة  الأحمر،  والهالل  الأحمر 

الوطنية العربية النا�صئة واجلمعيات ذات الإمكانيات املحدودة 

العمل من  اإىل  اإ�صافة  التكوين،  وم�صاعدة اجلمعيات يف طريق 

اأجل تبادل اخلربات وتن�صيط الإعالم واملعلومات بني اجلمعيات 

الإغاثة  عمليات  بتن�صيق  القيام  اأي�صًا  العربية،  الوطنية 

�صحايا  مل�صاعدة  العربية  الوطنية  اجلمعيات  بني  والإ�صعاف 

البالد  لها  تتعر�س  التي  الطبيعية  وغري  الطبيعية  الكوارث 

العربية والبالد الأخرى، هذا اإىل جانب تعزيز جمالت التعاون 

بني اجلمعيات الوطنية العربية والحتاد الدويل واللجنة الدولية 

واجلمعيات الوطنية الأخرى، واأي�صًا العمل من اأجل تن�صيق بني 

الإن�صانية  الق�صايا  العربية يف  الوطنية  نظر اجلمعيات  وجهات 

للحركة، كذلك  الدولية  املوؤمترات  اأ�صاليب عر�صها يف  وحتديد 

تن�صيط برامج الإعالم الدويل الذي تقوم به اجلمعيات الوطنية 

العربية وتطوير الو�صائل والأ�صاليب للتعريف باملبادئ الأ�صا�صية 

للحركة ون�صر القانون الدويل الإن�صاين والعمل من اأجل ال�صالم 

وحقوق الإن�صان، واأخريًا ربط املنظمة باملوؤ�ص�صات ذلت الطابع 

الإن�صاين على امل�صتوى العربي الدويل.

م�ساعدات ان�سانية ل تنقطع 

وامل�صاهد للواقع البحريني واملتابع لأخبار املنظمات واجلمعيات 

بالكثري  يقوم  البحريني  الحمر  الهالل  ان  يدرك  اخلريية 

املتوا�صلة  امل�صاعدات  ويقدم  والن�صطة  الفعاليات  من  والكثري 

غري املنقطعة اإىل اجلميع ، ولعل خري �صاهد على ذلك ما قدمته 

جمعية الهالل الحمر بالبحرين من م�صاعدات كبرية و�صخمة 

البعثات  وتوا�صل  الآن  من  اأ�صهر  عدة  قبل  غزة  اأهاىل  اإىل 

كذلك  بغزة،  ا�صقائهم  اإىل  البحريني  الهالل  من  الن�صانية 

التعليمية  اإىل املدار�س  التى يقدمها الهالل الحمر  امل�صاعدات 

وذوى الحتياجات اخلا�صة واملراكز ال�صحية وموؤ�ص�صات اخلري 

والكثري غريها من امل�صاعدات التى ل تتوقف من جانب جمعية 

الهالل الحمر البحرينية.

التن�سيق لالعمال اخلريية الدولية 

الأن�صطة والأهداف اخلريية التى تلقى بها جمعية الهالل الأحمر 

البحرينية على عاتقها تتعد وتختلف وتتميز لي�س فقط على ار�س 

العاملية  املنظمة  مع  بالتن�صيق  ت�صعى  ولكنها  وح�صب  البحرين 

يف  العربية  الوطنية  اجلمعيات  دور  اأهمية  لتاأكيد  التوا�صل  اإىل 

الإحتاد الدويل جلمعيات ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر حتى 

ا�صتطاعت بالتعاون مع اجلمعيات الوطنية العربية اإدخال اللغة 

العربية كلغة عمل ر�صمية يف الحتاد الدويل،  �صاعدت اجلمعيات 

الوطنية العربية يف حتمل نفقات ذلك، حيث كانت الأمانة العامة 

العربية حلقة الو�صل بني الحتاد الدويل وبني اجلمعيات العربية 

يف  التدريبية  الدورات  واإقامة  الإغاثة  الإ�صعاف  جمالت  يف 

جمالت حقوق الإن�صان وال�صباب والكوادر القيادية يف اجلمعيات 

العربية، 

كما متثل الأمانة العامة املنظمة يف املحافل واملنظمات الإن�صانية 

لدى  مراقب  ع�صو  وهي  والدويل،  العربي  امل�صتوى  على  الدولية 

وجه  على  العرب  ال�صحة  وزراء  جمل�س  ويف  العربية  اجلامعة 

 - العاملية  ال�صحة  منظمة  لدى  مراقب  وع�صو  اخل�صو�س، 

ت�صارك يف كل اجتماعات  املتو�صط، كما  ل�صرق  الإقليمي  املكتب 

الأحمر  والهالل  الأحمر  ال�صليب  جلمعيات  الدويل  الحتاد 

الإقليمية والدولية و ترتبط مع الحتاد الدويل مبذكرة تفاهم مت 

توقيعها بني الأمانتني، واملنظمة ترتبط بطبيعة احلال باتفاقية 

واحل�صانات  املزايا  متنحها  ال�صعودية  العربية  اململكة  مع  مقر 

الدبلوما�صية الالزمة .

الهالل الأحمر فى �سطور 

الهالل  جمعيات  ملنظمة  العامة  الأمانة  تاأ�صي�س  فكرة  وظهرت   

اجتماع  اأثناء  1965م  عام  العربية  الأحمر  وال�صليب  الأحمر 

 – فيينا  يف  الأحمر  والهالل  الأحمر  لل�صليب  الدولية  احلركة 

الوقت  العربية يف ذلك  الوطنية  النم�صا، حيث كانت اجلمعيات 

ل تربطها اأي رابطة ول يوجد اأي تن�صيق بينها، ومل يكن لها اأي 

تاأثري كمجموعة يف اأو�ساط احلركة الدولية، وكان �سبق املبادرة 

بع�س  اإىل  بالكتابة  قامت  التي  العراقي  الأحمر  الهالل  جلمعية 

للتن�صيق  �صيغة  اإيجاد  بخ�صو�س  العربية  الوطنية  اجلمعيات 

والتعاون فيما بينها بالتن�صيق مع جمعية الهالل الأحمر الأردين 

التي حتم�صت للفكرة وبادرت بدعوة اجلمعيات الوطنية العربية 

لجتماع يعقد يف عمان باململكة الأردنية الها�صمية بهدف توحيد 

ال�صف واخلروج براأي موحد يدعم احلركة يف الوطن العربي. 

وفى عام 2003 ويف املوؤمتر احلادي والثالثني جلمعيات الهالل 

الأحمر و ال�صليب الأحمر العربية املنعـقـد بالريا�س مت انتخاب 

خلفًا  للمنظمة  عامًا  اأمينًا  الهزاع  حممد  بن  اهلل  عبد  الأ�صتاذ 

لل�صيخ عبد الغني اآ�صي .

ما الفرق بين المالئكة 
والبشر ؟، سؤال تبادر إلى 
ذهن الكثير من المواطنين 

حينما أذهلتهم الجهود 
الخيرية الرائعة التى يقوم 

بها جنود الهالل األحمر 
المجهولون، تلك الجهود 
المتواصلة التى ال نراها 

بأعيننا ولكننا نشعر بلمساتها 
االنسانية على وجوه المئات 

بل االالف ممن تشملهم 
ابتسامات الرحمة والرقة 

والعطف...

م�ضاعداته واأعماله اخلريية ال تنقطع

الهالل االأحمر البحريني .. بيت املالئكة
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فى الذاكرة ال�صعبية لأهل البحرين �صور ل تن�صى لأ�صخا�س كانو ميرون هنا وهناك ميالأون الطرقات 

ب�صيحاتهم املميزة ويلعبون دورًا هامًا فى ق�صاء حوائج النا�س ... كانو جزءًا ل يتجزا من ن�صيج ال�صعب 

اأخذوا على عاتقهم مهامًا كانت فى وقتها حيوية ول ت�صري احلياة بدونها حتى جاءت الة احل�صارة 

احلديثة وا�صكتت اأ�صواتهم وجعلت اأدواتهم الب�صيطة تبدو كتحف  لت�صلح اإل للعر�س فى واجهات 

املتاحف ولكنها مل متحيهم من ذاكرتنا ومل تن�صينا اأ�صوات  ندائاتهم املحببة.

اإن مل تكن تعرفها اأ�ضال عنها، واإن مل تعا�ضرها فا�ضتمتع بتفا�ضيلها

لكــل مهنـة حكايـة وحواديــت

�سفار قدور

مع دخول �صهر رم�صان الكرمي ، كان هذا النداء ميال طرقات واحياء املنامة واملحرق وما اأن ي�صمعه 

�صنعت  التي  النحا�صية  قدورهم  له  ويقدمون  منازلهم  فيدخلونه  الكثريون   يطلبه  حتى  الهايل 

خ�صي�صًا لطبخ الهري�س فيقوم بتلميعها وازاله اأية اآثار لل�صدا الذى قد ا�صابها ا�صتعدادًا لل�صهر 

الكرمي. وقد اندثرت هذه احلرفة وبقى �صوق ال�صفافري �صاهدًا عليها.

النجار

ال�صناعه  بواكري  اكتافه  على  قامت  الذى  احلرفى  ذلك  هو  ال�صعبية  الذاكرة  فى  النجار  يبقى 

فا�صتغل  النجارة،  فى  احلديثة  والآلت  الو�صائل  اإىل  يفتقر  الوقت  ذلك  فى  كان  حيث  اخل�صبية، 

النجار بادواته التقليدية الب�صيطة التى تعتمد اعتمادًا ا�صا�صيًا على القوة الع�صلية واملهارة الفنية 

ذى  الثاث  من  القدمية  البيوت  حتتاجه  ما  كل  ي�صنع  اأن  ا�صتطاع  املرهف  وخياله  وباح�صا�صه 

الأدوات  لت�صليح  به  ي�صتعان  كان  كما  والكرا�صي(  والنوافذ  والبواب  )كال�صّرة  القدمي   الطراز 

الطويلة ما�صيًا على القدام يحمل عدته وراء  امل�صافات  البيوت فكان يقطع  التالفة فى  اخل�صبية 

ك�صب العي�س. وقد األف النا�س امل�صتغل بالنجارة �صابقًا وهو يحتل موقعًا متميزًا فى عرف املجتمع 

احلريف القدمي. 

عنرت وعبلة

كان م�صهد املنادين مالوفًا لدى املواطنني �صواء فى املنامة اأو املحرق فى اخلم�صينيات وهم يحملون 

التى  الفالم  احدث  عن  معلنني  الرئي�صية  وال�صوارع  ال�صواق  فى  بها  وميرون  الكبرية  الالفتات 

اأ�صهرها انئذاك �صينما الهلى واللوؤلوؤ واوال والبحرين وبن  �صتعر�س فى دور ال�صينما والتى كان 

ا�صتعانت بهم فى  الوقت لدرجة ان احلكومة  املنادين فى ذلك  هجر�س واملحرق وازدادت اهمية 

1941، وبظهور  لل�صكان وذلك فى عام  اإح�صاء �صامل  الرغبة احلكومية فى اجراء  العالن عن 

و�صائل العالم  احلديثة انتهى دور املنادين واندثرت هذه املهن.
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احلالق

مو�س  واهمها  الب�صاطة  فى  غايه  ادوات  على  حرفته  فى  يعتمد  اخلم�صينات  حتى  احلالق  كان 

احلالقة الذى كان يجلب من الهند و“امل�صن”  حلد �صفرة املو�س ليكون قاطعا واىل جانبه هناك 

املرايا وكذلك املق�س وال�صابون و املاء ال�صاخن، وقد داب الرجال فى املا�صى على ازاله ال�صعر 

كلية او تركه حتت رقم واحد او اثنني وهو ابقاء طبقة خفيفة من ال�صعر حيث كان العتقاد ال�صائد 

لفرتة من الزمن بان ذلك يعطى للرجل نوعا من اخل�صونه والرجولة.

كما اعترب القدمون حالقة اللحى وال�صارب كليه عيبا وامرا م�صتهجنا ومن ثم اطلقو لها العنان 

للرجال حيث  مار�س احلالق اىل جانب احلالقة حرفه احلجامه  وقد  تعديلها عند احلالق،  مع 

يقوم بعمليه جتميع الدم الفا�سد عن طريق ربط الرا�س بخيط ثم يقوم بجرح اجلانبني مب�سرط 

حاد وي�صع قنينتني من الزجاج ويقوم ب�صحب الدم عن طريق امل�س فيتدفق فيهما الدم الفا�صد 

ولكن  احلجامه  مثل  وهى  الف�صادة  احلالق  مهام  من  كان  وكذلك  الرا�س،  موؤخرة  فى  واملتجمع 

للن�صاء كما زاول مهنه اخلتان لالطفال .

اإن مل تكن تعرفها اأ�ضال عنها، واإن مل تعا�ضرها فا�ضتمتع بتفا�ضيلها

لكــل مهنـة حكايـة وحواديــت

النداف .. بني “القو�ص” و “الطفته”

لعبت حرفة حلج القطن دورا رئي�صيا فى املجتمع فا�صتطاع الن�صان البحرينى فى تلك الونه تلبية 

كافة احتياجاته من الفر�س والو�صائد واملطارح حمليا من خالل هذه ال�صناعه املحلية التى كان 

احلرفيون يزاولونها فى بع�س الدكاكني القدمية ، وبع�س القطانني كان يحمل عدته ويتجول بها فى 

�صر لتجديد الفر�صة وحلج القطن القدمي.  
ُ
الطرقات والحياء فت�صتاجرة الأ

وقد وجد ممار�صو هذه احلرفة طلبا واقبال متزايد من الهاىل نظرا لقلة امل�صتغلني بها ملا تتطلبة 

من مهارة وتدريب طويل فى حتمل م�صاق العمل.

وكان القطان ي�صتعمل اله ت�صمى “القو�س” لندف القطن وهى اله خ�صبية على �صكل فاأ�س طولها 

مرتان تقريبا ويتو�صطها خيط ي�صمى  “طفته”.

 والآن بعد ان غزت املن�صوجات ال�صفنجية ال�صواق وا�صبحت مناف�صا قويا للقطن نتيجة لرخ�س 

يف�صلون  يزالون  ل  الذين  الهاىل  خلدمه  �صيقة  حدود  فى  ال  يعمل  القطان  يعد  مل  ا�صعارها 

املنتوجات القطنية امل�صنوعه حمليا جلودتها ومتانتها.

زرى عتيق .. ماو عتيق

حامال على ظهره كي�س من اخلي�س او يجر امامه عربه تقليدية  كان ي�صري هذا الرجل اجلوال فى 

الحياء ال�صعبية  ليجمع فيها ما ي�صرتيه من  ب�صاعه قدميه مناديا باعلى �صوته : زرى عتيق .. ماو 

عتيق ..غورى عتيق �صفر عتيق.. �صحن عتيق.. ماو عتيق، فيبيعه النا�س ما لديهم من اوانى عتيقة 

واثاث متك�صر مقابل ثمن بخ�س جدا او مقابل كوؤوؤ�صا جديدة او اباريق �صينية.

كما ي�صرتى منهم اأي�صا اثواب الن�صل القدميه والبخانق املطرزة بالزرى ل�صتخال�س الزرى منها 

وبيعه للتجار او ل�صتخال�س الذهب منه بعد �صهره، وكانت هذه املهنه من املهن املربحة جدا رغم 

ب�صاطتها ب�صبب ما يقع فى يد هذا اجلوال من حتف نادرة ل يعرف ا�صحابها قيمتها.

بقل وبربري  و رويد

كانت ت�صمية البقال قدميا تطلق على بائع اخل�صار املتجول وعادة ما يكون من املزارعني الن�صطني 

ويبداأ عمله بو�صع ما لدية من اأنواع اخل�صار والفاكهه مثل اللوز والتني والتوت وكذلك البلح فى 

»مرحلتني« متماثلتني ي�صعهما على ظهر حماره ويطوف بهما فى طرقات الحياء ال�صعبية ويقف 

امام املنازل التى اعتاد ان يزودها بحاجياتها من اخل�صار يوميًا.
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جمل�س املرحوم عبداهلل يو�ضف فخرو
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اأي تعديل على مواعيد املجال�س، الرجاء اإر�صال التعديل على الربيد الكرتوين.

 ال�صيخ عبداهلل بن علي بن حمد اآل خليفة 

36411000 عايل  اأحمد حمفوظ العايل  

39639888 املنامة  جمل�س املرحوم ال�صيـد مو�صـى العلـوي  

اجلفري  جمل�س عائلة املديفع 

39454188 الق�صيبية  املرحوم علي بن يو�صف فخرو 

39457300 فريق العو�صية  �صـالح خنجــي 

17225547 النعيم  اأحمد يو�صف حممود 

39645444 بالد القدمي  عبد املهـدي الب�صري 

39424269 بالد القدمي  �صالح اجلـالوي 

17228855 املنامة  �صادق وتقي البحارنة 

39672223 احلد  جمل�س امل�صلم 

املنامة  اأبناء �صيد كاظم جعفر العلوي  

39585457 بني جمرة  احلاج حممد علي من�صور الغ�صرة 

39458262 بوري  ال�صيخ اأحمــد الع�صفـور  

الثالثاء

األربعاء

اجملالس اليومية

املجال�س الرم�ضانية

 ال�صيخ عبداهلل بن خليفة 

36343781 الرفاع  بن �صلمان اآل خليفة 

39330700 الرفاع  �صعادة ال�صيخ خالد بن عبداهلل اآل خليفة 

17214889 الرفاع  �صعادة حممد اإبراهيم املطوع 

39922222 الرفاع  خالد عبدالرحمن املوؤيد واإخوانه 

39444420 عايل  �صعيــد ال�صيـريف  

17551111 عايل  جمل�س املرحوم حجي ح�صن العايل 

17249991 عايل  اأحمد من�صور العايل 

36411000 عايل  اأحمد حمفوظ العايل 

 ال�صيخ عبدالرحمن بن حممد 

39662685 اجلفيـر  بن را�صد اخلليفة 

17253429 الأمواج  عبداهلل يو�صف اأكرب علي ر�صا  

17537722 ال�صفارة ال�صعودية  �صعادة ال�صفري ال�صعودي 

17345138 املحرق   املحافظ �صلمان بن عي�صى بن هندي 

39624283 املحرق  جمل�س بيت ال�صكـران  

17732220 املحرق  علي را�صـد الأميـن  

39678811 الب�صيتني  ح�صن علي البنفالح 

39476676 احلد  جمل�س عائلة املحمود  

احلد  جمل�س الذواوده  

39616151 احلد  عبد الرحمن بو علي  

39650640 مدينة عي�صى  �صعادة جهاد بوكمال 

39460713 مامت العري�س/املنامة  جمل�س العري�س 

39466666 احلورة  النائب عادل الع�صومي 

الدكتـور في�صـل واإخوانـه، اأبناء املرحوم   

39464048 القفـول  عبد اللطيـف ال�صليمان النا�صر  

39661855 الرفاع  عبد اهلل اأحمد نا�س واأولده 

قرب الأ�صتاذ الوطني  حممد اإبراهيم ال�صروقي 

39660661   الرفاع 

17780303 الرفاع  اأحمـد �صلمـان كمـال 

39455963 الرفاع الغربي  حممد عبداهلل الهرم�صي الهاجري 

39453233 اجلفري  ال�صيخ حممد جعفر اجلفريي 

39632020 اجلفري  اإبراهيم حممد علي زينل 

39631110 املاحوز  اأبناء عبد الكرمي الأن�صاري  

39699090 العدلية  حممد عبد هلل الزامل  واإخوانه 

39863993 جدحف�س  جمل�س املرحوم ال�صيخ �صليمان املدين 

39671166 الربهامة  جا�صم وفريد اخلاجة 

39652266 ال�صهلة بوقوة  �صماحة �صيد عبداهلل الغريفي 

39450480 ال�صناب�س  م�صطفـى ال�صرخـات  

39688688 املق�صع  في�صل اخلور واإخوانه 

39694924 راأ�س رمان  م�صطفـى عبداللطيـف 

39677077 دار كليب  احلاج اإبراهيم الكاظم 

17322978 املحرق  عبداللطيف جناحي 

39323932 اجلفري  جمل�س عائلة العو�صي 




