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ت�صــدر عن  وكالــة اأبــرا�س

�شـور املجالـ�س الرم�شانيــة

”رمضانيات“ 
تــروي ذكريـات  

من اأيـام زمـان

يعد جمل�س ال�صيخ اإبراهيم بن حممد اخلليفة الذى �صهد اأ�صا�س 

بناء مركز ال�صيخ ابراهيم باملحرق اأول �صرح ثقايف تاأ�ص�س يف تلك 

املدينة القدمية، وكان املجل�س مبثابة امللتقى الأدبى والفكرى ي�ؤمه 

ال�صيخ  املجل�س  ل�صاحب  الف�صل  ويع�د  وزوارها،  املحرق  مثقف� 

ابراهيم بن حممد اآل خليفة يف ن�صر الثقافة واملطب�عات الثقافية 

من  زمالئهم  مع  البحرين  واأدباء  مثقفي  ت�ا�صل  ويف  والفكرية 

من  ابراهيم  ال�صيخ  اليه  و�صل  ما  �صدة  ومن  العربية،  البلدان 

علم وثقافة واأفق فكرى واأدبى، وميل نح� الطالع على املجالت 

اأمني  العامل و�صفه  الفكرية والأدبية فى  والعربية وتتبع احلركة 

الريحانى ب�صيخ الأدباء وال�صعراء فى البحرين..... 

يعود الف�شل ل�شاحبه يف ن�شر الثقافة وتوا�شل اأدباء البحرين مع زمالئهم العرب

القدمية  الأزمان  ومنذ  ال�صعيدة،  املنا�صبات  من  بكثري  العربية  املجتمعات  يف  والبخ�ر  الع�د  ارتبط 

املرم�قة  الهدايا  مقدمة  يف  يعترب  يزال  ول  لأ�صحابه،  الجتماعية  املكانة  والبخ�ر  الع�د  ويعك�س 

التي يجري تبادلها، ويعد الع�د على وجه التحديد رمزا خا�صا يف الثقافة اخلليجية ب�صكل عام، وقد 

اأفردت له الكثري من الأمثال وا�صتهلت به مطالع ق�صائد ال�صعراء .... 

عرف العرب بولعهم للطيب والتطيب 

العود والبخور.. عطر الرتاث 
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الن�شـاء يتفنن يف �شناعته ويعرفن جيدًا مكوناته ون�شبه

العود والبخور..ن�شيم الأهل فى روائح الأحبة

والتطيب  بالطيب  ولعهم  العرب  عن  عرف 

حتى اأ�صبح اأحد مظاهر حياتهم الي�مية، وكان 

الر�ص�ل �صلى اهلل عليه و�صلم يحث اأهل بيته على 

ا�صتعماله، كما مار�س العرب جتارة البخ�ر منذ 

ع�صر  الثالث  القرن  بداية  من  وحتديداً  القدم، 

بال�صابق ال من  �صرائه  امليالدي، وكان ل ميكن 

قبل الثرياء اأما يف ال�قت احلايل فه� مبتناول 

يد اجلميع، وعلى من يحب �صراء الع�د والبخ�ر 

وجلب  عليه  بالتعرف  خبرياً  يك�ن  اأن  فيجب 

الأ�صناف الأ�صليه، فالبخ�ر والع�د يعتربان من 

ال�صخ�صيات  كبار  اإىل  تقدم  التى  الهدايا  اأف�صل 

واأعزهم على القلب....

خم�سة �أمتار تعمر خلم�سني �سنة 

اأمتار  خم�سة  عن  ارتفاعها  يزيد  ل  �سجرة  من  العود  وي�ستخل�س 

وتعمر �سجرة العود اإىل اأكرث من اأربعني اإىل خم�سني �سنة ،وعندما 

تكون �سجرة العود �سليمة تكون اأخ�سابها بي�ساء اللون ل رائحة فيها 

اأ�سابها املر�س يتغري لون اخل�سب اإىل الأ�سود تقريبا ويوجد  واإذا 

بداخل جذع ال�سجرة.

والرائحة  اجلودة  حيث  من  الأوىل  املرتبة  الهندي  العود  ويحتل 

الطلب  لكرثة  كثريا  الهندي  العود  وجود  حاليا  قل  وقد  العطرة 

علية وارتفاع ثمنه وياأتي يف املرتبة الثانية اأو املرتبة املوازية للعود 

الهندي العود الكمبودي الذي ميتاز برائحته العطرة وثقله ومتانته 

وعود لو�س ميتاز اأي�سا بقوة الرائحة وطول مدة بقائة يف املالب�س 

العود  من  جيدة  بنوعيات  عديدة  اآ�سيوية  دول  ت�ستهر  ذلك  ،وبعد 

ولكنها اقل جودة من العود الهندي والكمبودي.

ر�ئحة �لعود ترجع �ىل موقع ��سجاره

وتختلف قوة رائحة العود تبعا للمكان الذي توجد فيه �سجرة فاإذا 

كانت يف  واإذا  قوية  الرائحة  كانت  را�س جبل  على  ال�سجرة  كانت 

ال�سفح تكون الرائحة ب�سيطة واأما اإذا كانت يف �سطح الأر�س فهي 

ومفردها  مطابق  يف  بالعود  يحتفظون  البحرين  اأهل  وكان  عادية 

مطبقة وهي اأوعية باأغطية ت�ستعمل حلفظ خ�سب العود والبخور، 

كما اأن هناك طرق عديدة ومتنوعة لغ�س العود ومنها و�سع خ�سب 

فرتة  با�ستمرار  وحتريكها  تدويرها  ويتم  ال�سمع  مادة  مع  العود 

زمنية حتى يذوب ال�سمع وبذلك يكون العود لمعا وبراقا.

�لدرجة و�لنوع و�لوزن

وتتفاوت اأ�سعار العود ب�سكل عام ح�سب درجتة ونوعة ويوزن العود 

وزن  يف  ت�ستعمل  هندية  وزن  وحدة  وهي  والتولة  جرام  بالكيلو 

العطور والأ�سياء الثمينة وحتر�س جميع فئات املجتمع على اقتناء 

العود دون ا�ستثناء وذلك ح�سب القدرة املالية ل�سرائه، كما ميكن 

متييز العود اجليد من الردي بوزنة و�سمة مع مالحظة درجة ملعانه 

ول�سعوبة فعل ذلك فانه ويف اأحيان كثرية يكون العود مغ�سو�سا ول 

ي�سل ال�سخ�س لذلك من الوهلة الأوىل اإل حني يحرتق العود.

دهن �لعود من �لأطايب

ومن م�ستقات خ�سب العود هو دهن العود وي�ستخرج على هيئة �سائل 

النفاذة  برائحتة  العود  دهن  الأ�سود،ويتميز  اللون  اإىل  لونه  مييل 

القوية التي متيزة عن �سائر اأنواع العطور ،ويعترب دهن العود من 

الطياب املحببة اإىل النفو�س والأكرث انت�سارا يف املجتمع اخلليجي 

رجال ون�ساء ،وهو من الطياب ال�سخ�سية للفرد وي�ستعمل ب�سكل 

دائم ب�سرف النظر عن نوع املنا�سبة.

من �أين تاأتى �لر�ئحة �جلميلة 

خماليط  على  اأو  عطرية  مفردات  على  اإما  البخور  كلمة  وتطلق 

عطرية تو�سع على اجلمر وبتاأثري حرارة اجلمر على املواد العطرية 

الرائحة،  جيد  عطري  دخان  اإىل  املخلوط  يتحول  لها  املكونة 

يعمل  بع�سها  متعددة  واألوان  اأ�سكال  ذات  مباخر  لذلك  وي�ستعمل 

على الكهرباء، والبع�س الآخر على اجلمر الطبيعي اأو ال�سناعي، 

وهناك العديد من الدول التي يحظى بها �سوق عود البخور وزيوته 

تلك  بثقافات  والبخور  العود  �سوق  يرتبط  حيث  خا�سة،  مبكانه 

وتقاليدها  وعاداتها  طقو�سها  من  بكثري  يرتبط  وبع�سها  ال�سعوب 

ما  العطور  هذه  من  ت�ستورد  املثال  �سبيل  على  فاليابان  ال�سعبية، 

التعبدية،  لدخوله يف طقو�سهم  نتيجة  دول اخلليج  واردات  يعادل 

كما ي�ستخدمونه كنوع من الرفاهية، ويف الهند كان ي�ستخدم قدميا 

لتعقيم غرف العمليات قبل اإجراء العمليات اجلراحية، وي�ستخدم 

املوتى  جثث  حلرق  اأخ�سابه  ت�ستخدم  كما  الدينية،  الطقو�س  يف 

الأخرى  الثقافات  من  كثري  توارثته  كما  ال�سخ�سيات،  كبار  من 

الأجواء  اأو  وال�سياطني  ال�سحر  بعوامل  البخور  تربط  لعالقة  نظرا 

م�سار  اأو  فوائد  الأخرى  الثقافات  بع�س  وتناقلت  الروحانية، 

تطبيبية للعود وزيوته العطرية

�ملبخر لبخور �أهل �لبيت 

واملبخر هو الأداة الرئي�سية الهامة يف ا�ستعمال البخور ويكون ا�سغر 

حجما من حجم املدخن وله حلقة لالم�ساك به واملدخن ل ي�ستعمل 

اخل�سب  من  املبخر  وي�سنع  للعود،  املبخر  ي�ستعمل  ول  للبخور 

واجلري والنحا�س ول ت�ستخدم النقو�س والت�سكيالت الزخرفية يف 

تقريبا  �سنم   80 بارتفاع  املبخرة من �سكل هرمي  وتتكون  املبخر، 

ولها اأربع قوائم تربطها ببع�سها اأعمدة مت�سابكة من اخل�سب ويتم 

و�سع املبخر حتت املبخرة ويت�سرب دخان البخور من خالل التدرج 

اخل�سبي املفتوح بني كل خ�سبة واأخرى من جميع اجلهات، واملبخرة 

ل تقدم لل�سيوف اأبدا واإمنا ي�ستعملها اأهل البيت، ول يخلو منزل 

خ�سو�سا  عنها  ال�ستغناء  ميكن  ول  املبخرة  وجود  من  بحرينى 

كبريات ال�سن من الن�ساء.

�لعود مكانة خا�سة فى �لبحرين

اأما فيما يتعلق بالعود فيعترب من �سمات ال�سخ�سية اخلليجية وله 

مكانة خا�سة حر�س عليها اأهل البحرين ومت�سكوا بها لأنها متثل 

البحرينى  املواطن  توارثها  التي  اخلليجية  ال�سيافة  كرم  اأ�سا�س 

يقطع  اأن  بعد  به  يتبخر  الطيب  من  هو  اللغوي  مبعناه  ،والعود 

والن�ساء  الرجال  العود  وي�ستعمل  واأعواد  عيدان  واجلمع  الغ�سن، 

وحفالت  الأعياد  ومنها  املنا�سبات  من  العديد  يف  ال�سواء  على 

الزواج والولئم والعزاء واأيام �سهر رم�سان املبارك واأيام اجلمع، 

وبذلك  الفحم يف مدخن،  العود على  يو�سع  املنا�سبات  ويف جميع 

يحرتق وتنت�سر رائحة الدخان العطرة، ويتم عادة تدخني ال�سيوف 

بعد تقدمي الطعام و�سب القهوة، ويطيب اأول ال�سيوف وير�س على 

اأداة  عن  عبارة  هو  والذي  املر�س  يف  املو�سوع  الورد  ماء  اأياديهم 

الورد  ماء  بداخلها  يو�سع  القاعدة  دائرية  الرقبة  طويلة  نحا�سية 

وبعد ذلك يقدم العود يف املدخن للدخون.

�ملدخن للعود فقط 

اأربعة  على  يقوم  جموف  ال�سكل  مربع  اإناء  عن  عبارة  واملدخن 

قوائم ترتكز على قاعدة مربعة ،ويك�سى املدخن ب�سفيحة معدنية 

من الداخل حلمايته من تاأثري النار، وقد كان املدخن ي�سنع من 

واخل�سب  املعدن  من  ي�سنع  اأ�سبح  ذلك  وبعد  والفخار  اجل�س 

اأن  بعد  واآ�سيوية  عربية  عديدة  دول  من  املداخن  الآن  ،وت�ستورد 

اأدوات  وللعود  التقليدية،  �سناعته  وتوقفت  ا�ستخداماته  تعددت 

واأماكن حلفظة اإذ يعترب من الأ�سياء الثمينة لذا يحفظ يف خزائن 

وحقائب خا�سة ،ول يتم تعري�سه لل�سم�س اأو الهواء حتى ل يف�سد.

لكل منا�سبة نوع وخلطة 

يقت�سر  كما  املنا�سبة  باختالف  امل�ستخدم  البخور  نوع  ويختلف 

البخور الرجايل عادة على حرق العود وحده بينما ت�ستخدم الن�سـاء 

نوعـًا من البخـور ا�سـمه “الدخون” يتفنن يف �سناعته ويعرفن جيدًا 

وامل�سك  العود  من  مكونة  عجينة  عن  عبارة  وهو  ون�سبه،  مكوناته 

والعنرب وقد ي�ساف اإليها دهن الورد وجمموعة من العطور ثم تخلط 

معًا وتعجن، وت�سكل على �سكل اأقرا�س م�ستديرة، وت�ستخدم بعد اأن 

جتف كالعود متاما بو�سعه مع الفحم امل�ستعل حتية لل�سيوف...
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�سيخ �أدباء و�سعر�ء �لبحرين 

ويرتبط ا�سم مركز ال�سيخ ابراهيم للبحوث والثقافة مبوؤ�س�س اأول 

جمل�س ثقافى فى جزيرة املحرق، وهو ال�سيخ ابراهيم بن حممد اآل 

خليفة ) 1850 - 1933( الذى لقب وا�ستهر ب�سيخ اأدباء و�سعراء 

البحرين، ويعد من خرية رجالها حيث و�سفه اأمني الريحانى باأنه 

ا�سد ميال اإىل الأدب وال�سعر منه اىل ال�سيا�سة، وهو رجل ع�سرى 

فى اأرائه واأحكامه، يطالع املجالت العربية ويتتبع احلركة الفكرية 

والأدبية فى العامل، وذلك فى وقت )بداية القرن املا�سى( كانت 

فيه مدينة املحرق العا�سمة الثقافية والدارية لدولة البحرين، فى 

الدول  باأقرانهم من  والتنوير  الثقافة  رواد  التقى  املوقع ذاته  هذا 

الذى  الأهلى  النظامى  التعليم  امل�سروع  ذلك  ناجت  وكان  العربية 

واإىل هذا  عليه،  القائمني  وا�سعة من  بدائرة  ا�سم �ساحبه  ارتبط 

ومنه  منتظمة،  ب�سورة  واملطبوعات  الدوريات  ترد  كانت  املجل�س 

العامل، وجاءت  اإىل �سحف  رواده  اأفكار  �سدرت مرا�سالت حتمل 

بيت حممد بن فار�س لل�سوت �خلليجى

الفنان  ي�سكل  التى  العريقة  الرتاثية  للفنون  مركزا  املحرق  وظلت 

هذا  بيت  اإعمار  وباإعادة  فيها،  ودعامة  رمزا  فار�س  بن  حممد 

الفنان الرائد وجعله معلما من معامل البحرين فى �سيتها املو�سيقى 

الأ�سيل الذى عرفت به، فانه يكون هناك متحف يحتوى على اآثاره 

وعلى وثائق احلقبة التى عا�سها، ومركز للدار�سني والباحثني فى 

على  اأخرى  مرة  املحافظة  اأجل  ومن  البحرينية،  ال�سعبية  الفنون 

جزء هام من تراث البحرين الفنى مت اقتناء البيت ال�سغري الكائن 

فى املحرق على ان يتم ترميمه ب�سورة حتافظ على طابعه الأ�سلى 

وحتويله بعد ذلك اإىل متحف �سغري لفن ال�سوت.

بيت �ل�سعر �بر�هيم �لعري�س

من  ح�سارى  م�سروع  وهو  العري�س  ابراهيم  ال�سعر  بيت  وينطلق   

العن�سر الأهم الذى �ساهمت ول تزال ت�ساهم به ثقافتنا العربية 

فى الثقافة الن�سانية وهو ال�سعر واطالق هذا البيت هو اي�سا تاأكيد 

ابراهيم  مثل  كبري  �ساعر  حققه  الذى  والتنويرى  البداعى  للدور 

العري�س من اأجل و�سع البحرين فى مركز الأدب والثقافة العربيني 

منذ منت�سف القرن الع�سرين.

بيت �لقهوة زهوة �لرت�ث

وو�سط اأحياء املحرق القدمية والبيوت الرتاثية التابعة ملركز ال�سيخ 

بافتتاح  للمكان  الثقايف  امل�سهد  يكتمل  والبحوث  للثقافة  اإبراهيم 

بيت القهوة الذي ي�سكل ا�سرتاحة لزوار هذه الأحياء والبيوت، اإذ 

اإنه ل ميكن اأن تكون موجودا بني البيوت القدمية دون اأن ت�ستطعم 

كزائر مزاج هذه البيوت ومزاجها هو القهوة، وبيت القهوة هو من 

البيوت املتفرعة عن مركز ال�سيخ اإبراهيم للثقافة والبحوث الذي 

ي�سعى لتحقيق هدف رئي�سي واحد وهو املحافظة على تراث مملكة 

منذ ن�صاأته الأوىل لعب جمل�س ال�صيخ ابراهيم بن حممد اآل خليفة الذى حت�ل حاليا اإىل 

النظامي  للتعليم  املبكر  التاأ�صي�س  يف  كبريا  دورا  والثقافة  للبح�ث  ابراهيم  ال�صيخ  مركز 

الأهلي، ومنه اأي�صا انطلقت فكرة اإن�صاء اأول ناد اأدبي يف املحرق، وقد تاأ�ص�س النادي الأدبي 

وا�صتمر  واأدبائها،  مثقفيها  من  وال�صباب  املحرق  رجالت  تاأ�صي�صه  يف  واأ�صهم   1920 العام 

النادي ي�ؤدي ه� الآخر دورا تن�يريا يف املدينة حتى قررت ال�صلطات الربيطانية اإغالقه 

جه�د  بف�صل  القدمي  املجل�س  اىل  الروح  اإعادة  وعقب  احلاىل  ال�قت  وفى   ،1936 العام 

وزيرة الثقافة والعالم مى اآل خليفة فان امل�ا�صم الثقافية الزاخرة بالثقافة والفكر والفن 

باملركز ل تت�قف ول تنقطع، من خالل اأبرز املفكرين واملثقفني والفنانني على ال�صعيدين 

املحلي والعربي، عالوة على اأم�صيات املركز الثقافية، ا�صافة اىل مهمة ن�صر اخر ال�صدارات 

الفكرية والأدبية

من بينها الزايد والعري�س وجم�شري والكورار وبيت القهوة

مركز ال�شيخ اإبراهيم.. اأ�شواء الثقافة فى 

بيوت العلم والفكر والأدب 

العلم  رائدة فى جمالت  و�سخ�سيات  ا�سحابه  لت�سل بني  الردود 

ال�سيخ ابراهيم اىل حلقة و�سل بني  والأدب، ليتحول بذلك مركز 

املا�سى واحلا�سر فى توا�سل ثقافى من اأجل امل�ستقبل.

بيت �لز�يد لرت�ث �لبحرين �ل�سحفى 

الزايد  اهلل  عبد  بيت  يقع  املحرق  مدينة  من  تراثى  موقع  وفى 

والذى افتتح فى نوفمرب 2003، وياأتى مكمال لعملية املحافظة على 

الرتاث، وفى الوقت ذاته تاأ�س�س مركز لرتاث البحرين ال�سحفى 

ي�سم الطبعات الأوىل من �سحف البحرين واأولها �سحيفة البحرين 

التى اأ�س�سها عبداهلل الزايد عام 1939 م، ومن املوؤمل من خالل 

املحافظة على هذا املنزل الرتاثى اأن يكون مركزا متميزا للملتقيات 

الثقافية لرواد ال�سحافة فى مملكة البحرين ودول جمل�س التعاون 

على  �سنعمل  التى  ووثائقها  ال�سحافة  لتاريخ  ومرجعا  اخلليجى، 

توفريها من خمتلف الدول العربية وال�سالمية.
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البحرين املعماري والثقايف، وداخل البيت ميكن م�ساهدة املرافق 

اجلميل  املا�سي  عبق  اإىل  تعيدنا  التي  واملقتنيات  فيه  املوجودة 

املمزوج بعراقة القهوة العربية حيث حتتل القهوة مكانة خا�سة يف 

وجدان ال�سعب البحريني امل�سياف منذ اأزمان بعيدة.

قهوة بوخلف 

وياأتي بيت القهوة ليكمل امل�سهد الثقايف للمحرق العتيقة التي اأ�سبحت 

حمل جذب لل�سائح العربي والأجنبي واأبناء البلد اأنف�سهم، ليحلقوا 

يف تراث البحرين البعيد ويعي�سون حالة من التوحد مع ثقافة املكان، 

ويلم�سون روح وقلب املحرق من خالل تواجدهم يف و�سط اأحيائها 

القدمية، خا�سة حينما يتداخل امل�سهد مع قهوة بوخلف التي حتتل 

املنطقة  لزوار  وتقدم  الرتاثية  للبيوت  املوؤدي  املدخل  عند  موقعها 

القهوة وامل�سروبات ال�سعبية حتت م�سمى “قهوة بوخلف” مبا مينح 

هذا  تاريخ  ويعود  حيث  القدمية،  ال�سعبية  للمقاهي  بليغة  �سورة 

املقهى ال�سعبي اإىل بدايات القرن املا�سي حيث احتل مكانة مهمة 

لدى اأهل املحرق الذين ارتبطوا بقهوة بوخلف ل�سنوات طويلة فقد 

عرفوها كمكان للقاء والنقا�س و�سرب القهوة وغريها من امل�سروبات 

ال�سعبية وبقيت منذ ذلك الوقت حا�سرة يف اأذهان هذه املنطقة مما 

دفع اإدارة مركز ال�سيخ اإبراهيم لإعادة احلياة وبث الروح فيها.

�قر�أ.. �سخ�سية �لطفل وعقله

واملكتبة  لالأطفال  القراءة  م�سروع  مبثابة  اقرا  م�سروع  ويعد 

هذه  وفى  عقله،  حتاكى  والتى  الطفل  �سخ�سية  فى  املتخ�س�سة 

�بر�هيم  �ل�سيخ  مركز  �أ�سم  يرتبط 

جمل�س  �أول  مبوؤ�س�س  و�لثقافة  للبحوث 

�ل�سيخ  وهو  �ملحرق،  جزيرة  فى  ثقافى 

 1850  ( خليفة  �آل  حممد  بن  �بر�هيم 

�أدباء  - 1933( �لذى لقب و��ستهر ب�سيخ 

و�سعر�ء �لبحرين، ويعد من خرية رجالها 

حيث و�سفه �أمني �لريحانى باأنه �أ�سد ميال 

�ل�سيا�سة،  �ىل  منه  و�ل�سعر  �لأدب  �إىل 

و�أحكامه،  �أر�آئه  فى  ع�سرى  رجل  وهو 

�حلركة  ويتتبع  �لعربية  �ملجالت  يطالع 

فى  وذلك  �لعامل،  فى  و�لأدبية  �لفكرية 

�لعا�سمة  �ملحرق  مدينة  فيه  كانت  وقت 

�لثقافية و�لد�رية للبحرين.

جزيرة  ن�ساء  من  الباقية  الأيادى  يجمع  م�سروع  هيئة  على  وذلك 

حملية  خامات  من  املحلى  التطريز  انتاج  اإعادة  اأجل  من  املحرق 

للمحافظة عليه وانتاجه ب�سورة مطورة.

م�سروعات �خرى جديدة 

للمركز،  امل�ستقبلية  اجلديدة  امل�سروعات  بني  من  وهى   : البنكلة 

ال�سيخ  مركز  باأن�سطة  املتعلقة  للمعلومات  مركز  عن  عبارة  وهى 

املختلفة  وفروعه  والبحوث  لثقافة  خليفة  اآل  حممد  بن  ابراهيم 

الرتاثية  باملواقع  اخلا�سة  للخرائط  وم�سدر  لال�سرتاحة  وموقع 

والبيوت التى مت ترميمها وامل�ساريع امل�ستقبلية.

الدكاكني: وتعد احد امل�سروعات التى تزيد من التوا�سل بني املركز 

و�سيوفه ومرتاديه، حيث �سيتم حتويل بع�س الدكاكني الواقعة فى 

بداية الطريق اىل املركز اىل حمالت للهدايا التذكارية واحللوى 

الرتميم  فى  التقليدى  الطابع  على  املحافظة  مع  والع�سائر 

والت�سميم الداخلى.

لل�سوت  فار�س  بن  حممد  لبيت  ملحق  مبثابة  وتعد  الطرب  قاعة 

اخلليجى هذه القاعة �سوف تبنى وجتهز وتعد حلفالت املو�سيقى 

الرتاثية من ا�سوات وفجرى وب�ستات وغريه من اليقاعات املتنوعة، 

وذلك �سمن برنامج دورى لكل الراغبني فى ال�ستماع وامل�ساركة .

جو�ئز و�إ�ساد�ت عربية وعاملية 

وحظى مركز ال�سيخ ابراهيم بالكثري والعديد من الإ�سادات العربية 

والعاملية ب�سهادة �سيوفه من كبار املثقفني والأدباء واملفكرين العرب 

والأجانب، ولعل من بني تلك اجلوائز جائزة منظمة املدن العربية 

الدورة الثامنة، تقديرا للجهود املبذولة فى م�سروع املركز وجدواه 

فى جمال العمارة العربية الإ�سالمية، وكذلك دوره الثقافى.

املكتبة �سوف تخ�س�س غرف املطالعة لثقافة الطفل و�سوف تكون 

الرابط بني ح�سارات خمتلفة من خالل كتاب، اإىل جانب ت�سجيع 

ادارة  فى  مب�ساركتهم  الأطفال  لدى  والتنظيمى  القيادى  الدور 

امل�سروع.

بيت جم�سري 

جند  واملتميزة  املتعددة  ابراهيم  ال�سيخ  مركز  بيوت  اىل  واإ�سافة 

الفرن�سى  املعهد  بني  م�سرتك  م�سروع  وهو  جم�سري،  بيت  اي�سا 

ومركز ال�سيخ ابراهيم وبنك باريبا، وذلك من اجل ن�سر الثقافة 

واحلوار وا�ست�سافة املعار�س، ويركز البيت اهتمامه يف عدة ق�سايا 

املعمارية  والهند�سة  الرتاث  على  واملحافظة  املعماري  الفن  منها 

والهند�سة املدنية، كما يقرتح املركز اإقامة معار�س �سور وم�ساريع 

معمارية واإقامة موؤمترات خلرباء مدعوين من قبل اأع�ساء املركز 

بي  ان  بي  وبنك  خليفة  اآل  حممد  بن  اإبراهيم  ال�سيخ  مركز  وهم 

�سيكون  كما  الفرن�سي،  الثقايف  واملركز  الفرن�سية  وال�سفارة  باريبا 

مركزا للم�ستندات واملعلومات وحمل اإقامة للخرباء الذين �سيكون 

لهم دور يف توفري معلومات متخ�س�سة للباحثني والدار�سني. كما 

يقرتح هذا املركز درو�سا يف اللغة الفرن�سية لل�سغار والكبار. 

بيت �لكور�ر

وفى اطار حر�س املركز على الهتمام بكل ما هو ثقافى وفنى، مت 

ان�ساء بيت الكورار وهى حرفة يدوية تكاد تندثر تعود مرة اخرى، 
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جمل�س حممود الكويف
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)غبقة( موظفو غرفة جتارة و�شناعة البحرين
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اأي تعديل على مواعيد املجال�س، الرجاء اإر�سال التعديل على الربيد اللكرتوين.

املجال�س الرم�شانية

 ال�صيخ عبداهلل بن علي بن حمد اآل خليفة

36411000 عايل  اأحمد حمف�ظ العايل  

39639888 املنامة  جمل�س املرح�م ال�صيـد م��صـى العلـ�ي  

اجلفري  جمل�س عائلة املديفع 

39454188 الق�سيبية  املرح�م علي بن ي��صف فخرو 

39457300 فريق العو�سية  �صـالح خنجــي 

17225547 النعيم  اأحمد ي��صف حمم�د 

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 العل�ي  

39585457 بني جمرة  احلاج حممد علي من�ص�ر الغ�صرة 

39458262 بوري  ال�صيخ اأحمــد الع�صفـ�ر  

األثنني
17229994 الرفاع  ال�صيخ �صلمان بن عبداهلل بن حمد اآل خليفة  

17752742 الرفاع  دكت�ر حممد بن جا�صم الغتم  

17290802 الرفاع  جا�صم عبد الرحمن الزياين  

39630707 الرفاع  خالد را�صد الزياين واأخ�انه  

39603130 الرفاع  اإبراهيم عبدالرحمن فخرو  

39463765 عايل  حمـي الديـن بهلـ�ل  

39426262 مدينة عي�سى  عبد الباري ال�صهابي  

 �صعادة عبدالعزيز بن هادف ال�صام�صي

17748310 الهملة   �صفري دولة الإمارات  

 عبد احلميد عبداجلبار الك�هجي 

39336636 اجل�سرة  واإخ�انه 

17293339 اجلنبية  �صعادة عبد العزيز حممد الفا�صل  

17490090 �سـار  الأ�صتاذ عبد النبي ال�صعلة  

 جمل�س املرح�م اإبراهيم بن  ح�صن 

39613888 املحرق  كمال واأولده -  

39666644 جبلة حب�سـي  د. كاظم رجب  

39453808 بوقوة  حبيب علي ع�اجـي  

39610011 �سـار  جمل�س املرح�م اإ�صماعيـل كازرونـي 

17223229 جنو�سان  الأ�صتاذ ماجد ج�اد اجل�صي 

39468668 حدائق املاجد  ابناء ال�صيد جميد املاجد 

17534040 قرب فندق اخلليج  �صعادة ال�صفري الك�يتي 

39615005 العدلية  ال�صيخ عبد احل�صيـن الع�صف�ر  

39658899 العدلية  عبد العزيزعبد اهلل الزامل  

39659009 اأم احل�سم  عبد العزيز الب�صام 

39464838 املنامة  نـ�ار علـي الـ�زان  

17822722 القفول  عبدالنبي حاجي علي حاجي 

39628881 ديوانية اخللف-املنامة  ح�صني خلف 

39454638 ال�سقية  د. من�ص�ر العري�س  

39622462 قرية القدم  جمل�س مريزا املحاري 

الثالثاء

اجملالس اليومية

 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 املط�ع 

39922222 الرفاع  خالد عبدالرحمن امل�ؤيد واإخ�انه 

39444420 عايل  �صعيــد ال�صيـريف  

17551111 عايل  جمل�س املرح�م حجي ح�صن العايل 

17249991 عايل  اأحمد من�ص�ر العايل 

36411000 عايل  اأحمد حمف�ظ العايل 

 ال�صيخ عبدالرحمن بن حممد 

39662685 اجلفيـر  بن را�صد اخلليفة 

17253429 الأم�اج  عبداهلل ي��صف اأكرب علي ر�صا  

17537722 ال�صفارة ال�صع�دية  �صعادة ال�صفري ال�صع�دي 

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 املحم�د  

احلد  جمل�س الذواوده  

39616151 احلد  عبد الرحمن ب� علي  

39650640 مدينة عي�صى  �صعادة جهاد ب�كمال 

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

39466666 احل�رة  النائب عادل الع�ص�مي 
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جلب الحجار من البحر 
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