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السنة الرابعة

Ramadanyat

يستخدمه الرجال معياراً لمكارم األخالق

الذهب  ..ساحر العيون

عرف معدن الذهب منذ القدم ،وكان إمتالك الذهب عالمة تدل على الثراء ،وقد عرف
قدماء المصريين كيف يتم طرق الذهب لصفائح رقيقة ،وخالل القرون الوسطى نشأ
علم كامل قائم بذاته يسمى الخيمياء نتيجة المحاوالت التي بذلت لصنع الذهب بطرق
إصطناعية ،وفي وقتنا الحالي نجح بعض العلماء من تحقيق أحالم الكيميائيين القدامى
حيث أصبح في اإلمكان استخراج الذهب من ماء البحر ،والذهب معدن ثمين أصفر اللون،
يمتاز بمرونته وقابليته للسحب ومقاومته للتآكل ،وقد تم استخدامه للزينة منذ أكثر
من خمسة آالف عام ،ويشكل معدن الذهب ما نسبته  0.005جزء من المليون من القشرة
األرضية ويقدر بأنه قد تم تعدين حوالي  130ألف طن من الذهب حتى اآلن ،والذهب األصفر،
هو الذهب الخالص ،ولونه أصفر قوي مع مسحة برتقالية ،وخلط الذهب مع النحاس
والفضة والزنك في بعض األحيان ينتج عنه عيارات للذهب صفراء اللون بشرط التحكم
في نسبة النحاس والذهب والفضة....

شعراء من البحرين

في فريج الفاضل شق
خطواته األولى

عبدالعزيز جناحي ..
مسيرة العمل والنجاح
بدأ حياته العملية حينما إلتحق للعمل بشركة بابكو كمتدرب براتب  45دينار ،وبعد
أن تدرج في عدد من الوظائف األخرى قرر اإلنطالق إلى عالم التجارة من خالل
أجهزة الفيديو والتي لم تكن معروفة بعد بالبحرين ،ليحصل على سجل تجاري
بعنوان “أشرطة تلفزيونية” ليحقق موقع الصدارة في مبيعات الفيديو ليس فى
البحرين فحسب ولكن بالمنطقة العربية بأكملها  ...أنه عبد العزيز يوسف جناحي
رئيس مجلس إدارة شركة العز الذي إلتقته “رمضانيات” وكشفت عن تفاصيل مثيرة
وشيقة في مسيرة حياته المضيئة بالنجاحات...

المجالس الرمضانية

ذكريات من أيام زمان
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تعشقه النساء ويموت في سبيله الرجال

الذهب  ..البريق األصفر
الذهب فلز أصفر براق على هيئة كتل
بإمكانها عكس الضوء أما صفائحه
الرقاق فتبدو خضراء اللون أو زرقاء ،أما
الذهب المقطع تقطيعًا دقيقًا  -مثله
مثل المساحيق المعدنية األخرى  -فيتميز
باللون األسود ،بينما توجد أنواع أخرى
من الذهب يتدرج لونها بين الياقوتي
واألرجواني ،ويأتي الذهب في المجموعة
اإلنتقالية رقم  11من الجدول الدوري،
ورقمه الذري  ،79ووزنه الذري ،196.967
ويبلغ وزنه النوعي  ،19.3وينصهر الذهب
في درجة حرارة قدرها  1063درجة مئوية،
والذهب موصل جيد للحرارة والكهرباء،
وال يفوقه في هذه الصفة سوى الفضة
والنحاس ،ويعتبر الذهب الخالص من أكثر
أنواع المعادن القابلة للطرق والسحب،
حيث يمكن ضربه أو طرقه حتى كثافة
تصل إلى  0.000013سم ،كما يمكن تشكيل
سلكا ذهبيا طوله 100كم من كمية قدرها
 29جرام ،والذهب واحد من أكثر المعادن
ذات الملمس الناعم ،إذ تبلغ صالبته من
 2.5إلى  3على مقياس الصالدة ،والذهب
من المعادن الخاملة جدًا وهو ال يتأثر
بالهواء أو الحرارة أو الرطوبة ،وهو ال يذوب
في الحوامض المركزة المعدنية المعروفة
أمثال حامض الهيدروكلوريك ،والكبريتيك،
والفوسفوريك ،والنتريك ولكنه يذوب في
الماء الملكي الذي يعد مزيجًا من حامضي
الهيدروكلوريك والنتريك المركزين ،حيث
يتحرر الكلور الحديث التولد فيذيب الذهب،
وهناك حوامض أخرى تؤثر في الذهب مثل
حامض التلمريك ومحلول كلوريد الحديد
الساخن وغيرهما.
استخدامات الذهب
عرف الذهب وبرزت قيمته منذ عصور سحيقة
كمعدن يسهل تشكيله أكثر من أي معدن آخر،
إضافة إلى سهولة الحصول على الذهب في صورته
النقية ،كما أن جمال الذهب ورونقه ومقاومته للتآكل
قد جعلته من المعادن المتميزة في الفنون والحرف
المختلفة منذ قديم الزمن ،ونظرًا لندرته النسبية،
استخدم الذهب كعملة وأساس للمعامالت المالية
الدولية ،والوحدة المستخدمة في وزن الذهب
هي األونصة وهي تعادل  31.1جرامًا ،ومن أهم
استخدامات الذهب اآلن فأنه يستخدم كاحتياطي
للعمالت ،ولعدة قرون مضت ،كان الذهب والفضة
يستخدمان استخدامًا مباشرًا كعملتين ،وأثناء القرن

التاسع عشر لعب الذهب دورًا جديدًا ،حيث أصبح
األساس الوحيد لعمالت معظم دول العالم ،وقد
أصبح الطلب متزايدًا جدًا على الذهب في عمليات
التصنيع ،وألن الذهب موصل جيد للكهرباء وذو
مقاومة عالية للصدأ والتآكل ،فقد أصبح ذا أهمية
كبرى في صناعة الدوائر الكهربائية الدقيقة ،وإذا
أذيبت كميات صغيرة من الذهب ووضعت في األلواح
الزجاجية أو البالستيكية ،فإنها تمنع مرور األشعة
دون الحمراء وتكون بمثابة واقي حراري فعال ،وألن
الذهب يتميز بثباته الكيميائي ،فإنه يستخدم في
اآلالت التي تعمل في غالف جوي يؤدي إلى الصدأ،
كما يطلى به األسطح المعرضة للصدأ أو التآكل
بسبب السوائل أو األبخرة ،كما يستخدم الذهب
أيضا على شكل رقائق في الطالء والكتابة بالذهب،
وتستخدم أحد مشتقات الذهب في تلوين الزجاج
األحمر ،ويستخدم سيانيد البوتاسيوم المضاف إليه
الذهب في عملية الطالء بالذهب التي تتم كهربائيًا،
وكذلك يستخدم الذهب في الطب لما ثبت من
توافقه مع أجهزة الجسم الحية ،فهو يستخدم
في طب األسنان ،وفي تغليف األدوية ،كما تستخدم
النظائر المشعة من الذهب في األبحاث البيولوجية
وفي عالج السرطان ،ويستخدم الكم األكبر من
الذهب المنتج في العمالت والمجوهرات ،وللوفاء
بهذه األغراض يخلط الذهب بمعادن أخرى ليصل إلى
الصالبة المطلوبة ،ويعبر عن الذهب الموجود في
هذا الخليط بالقيراط ،ويحتوي الذهب المستخدم
في صناعة المجوهرات على النحاس والفضة ،بينما
يحتوي الذهب األبيض على الزنك والنيكل أو المعادن
البالتينية.

تاريخ الذهب
ال يعرف أحد بشكل قاطع متى تم اكتشاف الذهب
للمرة األولى في تاريخ البشرية ،ولكن من المعروف
للجميع أن الذهب لديه تاريخ طويل مع البشرية منذ
قيام الحضارات ،حيث قدرت جميع الحضارات قيمة
هذا المعدن النفيس ،بل واقترن الذهب في بعض

الحضارات باآللهة وحظي المعدن النفيس بمكانة
خاصة ميزته عن غيره من المعادن النفيسة األخرى،
ومؤخرًا اكتشف علماء اآلثار مجوهرات وكؤوس
ذهبية يرجع تاريخ صنعها إلى عام  3500ق.م صنعها
الفراعنة المصريين ،كما تم العثور على نماذج ترجع
للتاريخ نفسه صنعها أصحاب الحضارة التي قامت
على أرض العراق ،وكان يعتقد أصحاب الحضارات
القديمة أن الذهب معدن مميز ،وكان غالبية حكام
وملوك الحضارات يلبسون تيجانًا ومالبس تم صنعها
من الذهب دون غيره من المعادن ،وعثر العلماء على
مثل هذه الكاسات في مقابر ملكية يرجع تاريخها
إلى  1500عام قبل الميالد تقريبًا ،ذلك كله فض ً
ال عن
الدور الكبير الذي لعبه الذهب في حضارات الهند
والصين وكريت ،فتم العثور في هذه البالد علي
أطباق وكاسات وسلطانيات تم صنعها قديمًا من
الذهب ،بل وتم العثور على سيوف غطيت مقابضها
بالذهب ،ويثبت ذلك دور الذهب في جميع نواحي
حياة اإلنسان منذ القدم.

تداول الذهب
في كل مرحلة من مراحل التاريخ تم إستخدام
معدن الذهب كوسيلة للتبادل التجاري ،كما تم
إستخدامه كمخزون للقيمة ،خاصة وأن معدن
الذهب يمثل أفضل أشكال الحماية مقابل التضخم
ويقوم بحماية األرباح المستقبلية ،وتوجد أشكال
عديدة لإلستثمار في معدن الذهب ،كالطريقة
التقليدية المتمثلة في شراء سبائك الذهب ،كما
يستطيع المستثمرون القيام بعمليات المتاجرة
على الذهب في السوق اآلني عن طريق المتاجرة
اإللكترونية ،أو عن طريق اإلستثمار في أسهم
شركات التعدين وشركات التنقية ،ويعتبر اإلستثمار
في معدن الذهب من أشكال التنويع اإلستثماري
الناجح ،والذي يؤدي إلى خفض عامل الخطورة
المحيطة بمحفظة إستثمارية معينة ،ويتم التداول
والمتاجرة بهذا المعدن األصفر في العديد من
األسواق حول العالم.
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أول من أدخل ”الفيديو” إلى البحرين

عبدالعزيز جناحي  ..رحلة الحلم والطموح
النجاح ال يأتي إال بالتعب واإلصرار والعزيمة  ..هكذا لخص عبد العزيز يوسف جناحي
رئيس مجلس إدارة شركة العز معادلة النجاح والتفوق والتميز التي بدأ أولى خطواته
فيها بفريج الفاضل بالمنامة ،حيث إلتحق بشركة النفط (بابكو) وحصل على دبلوما
الهندسة الصناعية ،ومنها إلتحق بكلية الشرطة بالكويت ،إال أن حلمه القديم دفعه
للعودة إلى البحرين حيث استطاع أن يستعيد شخصيته المدنية من جديد وينطلق
نحو أفق التجارة الواسعة ،ليكون أول من يدخل جهاز “الفيديو” إلى البحرين ليبدأ بعدها
رحلته مع العطور ،إال أن زخم الحياة الشديد في أيام عبدالعزيز جناحي لم يوفر له
فرصة االستمتاع بهواياته الخاصة والتي من أبرزها قراءة الكتب التراثية والمجلدات
التي تعني بالشئون الخارجية ،واألدبية والفقهية أيضا“ ...رمضانيات” تجولت في عالم
عبدالعزيز جناحي ووقفت أمام أهم المحطات في مسيرة النجاح والتميز....
اهلل -استلمت أنا زمام األمور في العائلة ،رغم وجود
ثالثة أخوة يسبقوني سنًا ،وذلك يعود إلنشغالهم
بحياتهم الزوجية وأمورهم الحياتية الملتزمة
بأسرهم ،والبيت والعمل ،وأنا لم أكن حينها متزوجًا
ما جعلني في موقع “األب” ،وما تبعه من تحمل
المسؤولية ألسرة بكاملها ،وليست الجوانب المادية
فحسب وإنما اإلنسانية.

 qتجمعك وأخوتك عالقة أسرية قوية ومتينة،
فهل تلقي لنا الضوء على جوانبها؟

والده المرحوم يوسف جناحي

 qهل تعرفنا أكثر عن عبد العزيز جناحي اإلنسان
واألب؟
عبدالعزيز يوسف جناحي من مواليد 1953م متزوج
وأب لولدين وثالث بنات :عبير وفيصل وفواز وعلياء
ولطيفة ،ونصفي اآلخر زوجتي التي أعتبرها مثا ً
ال
للزوجة التي تشكل بمساندتها ووعيها الدعم
األساسي لنجاح الزوج ونجاح الحياة األسرية ،وهي
التي منحتنى الحب واإلحترام ،وعرفت كيف تدير
وترعى أسرتها وأوالدها ،واستطاعت أن تقاسمني
تجربتي اإلنسانية بصبر جميل وأهتمام مسؤول،
فقطفت معها ثمار هذا الصبر ،وأنا أثمن لها هذا
الدعم المعنوي في التخفيف عن الهموم والعبء
النفسي .وجاء رحيل والدي إلى جوار ربه وأنا في
الثامنة عشرة من عمري ،وفي رحيله بدأت حياتي
انعطافة مفاجئة ،فبمجرد وفاة والدي –رحمه

نحن نجسد الصداقة من خالل هذه الرابطة الدموية
حتى يومنا هذا ،وهي صداقة تزداد يومًا بعد يوم،
وتصور أن يكون شقيقك الصديق الذي يفهم ما
بداخلك ،أليس في ذلك نعمة وعطاء إلهي كبير؟،
وطبعًا لم يأت ذلك من فراغ ،فقد كانت والدتي
رحمها اهلل -تتابع وتحرص على لم شملنا كلجمعة من األسبوع ،فهي تتصل بجميع أوالدها
وبأسرهم مع حلول يوم الثالثاء حتى يأتي يوم
الشمل العائلي وهو يوم الجمعة ،ومن الصعب
االعتذار لهذه الدعوة األمومية الطيبة ،فكان لهذا
التقليد وهذه العادة أثر طيب على نفوسنا ،وانعكس
ذلك على عالقتنا األخوية.

 qكنت حريص ًا على التحصيل العلمي ،فكيف كان
الطريق؟
كانت ظروف والدي -رحمه اهلل -والظروف
المالية الصعبة لم تكن مواتية لمواصلة دراساتي
الجامعية ،رغم أني حصلت على الثانوية العامة من
القسم العلمي ،وكنت الثاني والعشرين على جميع
المدارس ،فالتحقت بشركة النفط “بابكو” ،وأمضيت
فيها عامين كمتدرب براتب  45دينارًا ،وحصلت على
الدبلوما في الهندسة الصناعية .وبعد فترة التدريب
عملت بشركة المصفاة بباكو لمدة سنة براتب
شهري  52دينارًا حتى عام 1971م ،ومن ثم حصلت
على وظيفة أخرى في الشركة البريطانية إلنشاء
المصاهر ،وهي الشركة التي رسى عليها مناقصة

إنشاء “ألبا” ،كان ذلك عام 1971م ،وكان راتبي 80
دينارًا ،فاشتغلت مساعد مساح كميات لمدة عامين،
وخالل فترة عملي كنت أذهب إلى العمل قبل بزوغ
الشمس صباحًا وأعود إلى البيت بعد غروبها.

 qكنت تحلم بأن تكون طبيب ًا ،فماذا كان الدافع
والحافز؟
كان حلمي أن أصبح طبيبًا ،وبدافع حبي للناس
ومساعدتهم ففي داخلي غريزة حب الناس ،وحب
المساعدة ،ولكن تأتي الرياح بما ال تشتهي السفن.

 qهل تتذكر أولى خطواتك تجاه األعمال الحرة؟
بدأت أولى خطواتي التجارية في عام 1973م بافتتاح
بوتيك الملوك ،وربما نتيجة حتمية لطبيعة عملي
في شركة طيران الشرق األوسط “الطيران اللبناني”
في المطار كممثل الشركة في المطار واالهتمام
بالشخصيات المهمة  VIPمن كبار الضيوف
والشخصيات الكبيرة للشركة  CIPمن رجال األعمال
وتجار إلى جانب السفر الدائم إلى لبنان ففي هذا
العام .وفي العام نفسه إلتحقت بكلية الشرطة
بدولة الكويت.

 qما الذي دفعك إذ ًا إلى العسكرية؟
بحكم خبرتي في األمن الصناعي “دبلوما األمن
الصناعي وأمن المطار” إلى جانب إلمامي باللغتين
العربية واإلنجليزية ،وساعدني في هذا االتجاه عدة
عوامل ،وكنت أطمح أن يكون عطائي للجميع أكبر
من خالل وصولي إلى رتبة ضابط واستمرت الدراسة
في كلية الشرطة لمدة عامين.

 qوما هي مكتسباتك في هذه التجربة؟
ثمة مكاسب أساسية منها القدرة على سن واتخاذ
القرارات المناسبة ،والطاعة المتبادلة بين الرؤساء
والمرؤوسين ،والحزم وعدم التساهل تجاه األخطاء،
وبعد عودتي إلى البحرين استعدت شخصيتي
المدنية من جديد منطلقًا نحو أفق التجارة من خالل
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عبد العزيز أيام الدراسة بكلية الشرطة بدولة الكويت

عبد العزيز مع زمالءه أيام عمله في بابكو

 qولكن متى بدأت رحلتك مع العطور؟
بدأت العمل مع العطور في عام 1983م ،حيث دخل
معي أخي عثمان في الشركة ،كزميل وكرفيق درب
وشريك ،وكلمة الحق تقال أن العز ما كان يصل إلى
هذا المستوى لوال “عثمان” وأنا أعترف بهذا الكالم
جهرًا وسرًا.

 qإذ ًا أنت المؤسس وهو ”الداينمو” إن صح
التعبير؟
ألنه كما يقال قبطانين في سفينة تغرق ،وأنا أميل
إلى العمل اليدوي والفني واإلبداعي ،فأسست
شركة أخرى وهي م .ج للديكور حيث نفذت حتى
اآلن معظم ديكورات فنادق الخمس نجوم والبنوك
في البحرين ،وكما ترى ديكورات مركز العز هي من
تنفيذ شركتنا وقد حازت على إعجاب خبراء الديكور
الفرنسيين واإليطاليين عند زيارتهم للمركز وأنا من
النوع الذي ال يستجيب للمكوث في المكاتب ،والفراغ
من غير عمل كالحكم علي بالموت البطيء.

 qهل نتعرف على أصدقائك؟
عبد العزيز وإخوته

“أشرطة صوتية” ،وكنت أعمل من السابعة صباحًا
حتى منتصف الليل ،ثم بدأت بخطوة جريئة مع
وصول أول جهاز فيديو في البحرين بطلب سجل
من وزارة التجارة ،وبالتحديد في بناية الرميحي .وكان
كمال الحبيشي –رحمه اهلل -وجعفر الحايكي
وجعفر حماد مندهشين من هذا الطلب متسائلين:
“فيديو ،ماذا يعني الفيديو؟” وعندما شرحت لهم،
تم منحي سج ً
ال تحت عنوان “أشرطة تلفزيونية”،
فبدأت في هذا المجال بقوة واستطعت أن أحرز
موقع الصدارة في مبيعات الفيديو في المنطقة
العربية ،وكنت أحمل الصناديق الكارتونية على
كتفي ،وتمتد ساعات العمل حتى منتصف الليل،
وكان رأس المال الذي بدأت به هي مستحقاتي من
عمل الحكومة وقدره  540دينارًا.

أصدقائي منذ أيام المدرسة وحتى اآلن منهم
الدكتور محمد حسين الرفاعي طبيب أطفال،
ومحمد عبد الرحمن راشد بستكي صاحب عقارات
العاصمة ،ورياض أحمد الزياني ،وأحمد غلوم الخبير
في شئون الفنادق ،ومحمود عبدالرحمن ،وزمالء
كثيرين عندما كنت طالبًا ببابكو وكاتبًا بشركة ألبا
وموظفًا في الطيران وطلبة كلية الشرطة بدولة
الكويت .وأصدقاء الرفقة هم نصف أهل البحرين،
إذا تم عدهم فال تسع هذه الصفحات لذكر
أسماءهم.

 qيعرف عنك حرصك الشديد على االطالع والقراءة
لكافة أنواع المعرفة والروافد الثقافية؟
لدي دائما نهما للقراءة وهو ما دفعني إلى البحث
عن مصادر المعرفة والثقافة لسد هذا النهم

شقيق عبدالعزيز (عثمان)

المتواصل ،وبعد  25عامًا من إتمام الثانوية العامة
التحقت بجامعة البحرين ،وكان ذلك في عام 1996م
بكلية إدارة األعمال ،وحصلت على الدبلوما في اإلدارة
التنفيذية بمرتبة امتياز .ولهذه التجربة قصة ،فقبل
أن التحق بالجامعة خضعت المتحان من قبل سبعة
أساتذة في تخصصات مختلفة ،والشرط األساسي
أنه في حالة فشلي في أي من المجاالت سأحرم
من دخول الجامعة ،وكانت النتيجة إعجاب الدكاترة
بي تعبيرًا عن إجتياز االمتحان بتفوق وهلل الحمد.

 qعودة إلى هذه الكتب ،ماذا تقرأ؟
أقرأ في الكتب التراثية والمجلدات التي تعني
بالشئون التاريخية ،وهي مجلدات أدبية وعلوم دينية
وفقهية متنوعة ،وأعتبرها معينًا ألوقات أصبحنا
فيها في حاجة إلى القراءة والكتب.
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ويبقى ال�شعر مكتوب ًا ومقرو�أً
ً
ومقرو�أومقرو�أً
مكتوب ًا
ال�شعر مكتوب ًا
ويبقى ال�شعر ويبقى
ويبقى ال�شعر حمفوظ ًا تردده الأل�سنة وت�ست�شهد به يف كل ما مير به
مير به
بهكل ما
يف
أل�سنة وت�ست�شهد به
تردده ال
ال�شعر حمفوظ ًا
ويبقى ال�شعر ويبقى
االن�سان عرب حياته.
ً
كل
يف
وت�ست�شهد
أل�سنة
تردده ال
ا
حمفوظ
االن�سان عرب حياته.
يف �آفاقه
وتنتقل
به �أجواءه
تعي�ش
للروح
ويبقى ال�شعر كذلك واحة
حياته.
عرب
االن�سان
مير
ما
ومو�سيقاه,ال�شعر كذلك واحة للروح تعي�ش �أجواءه وتنتقل يف �آفاقه
املتعددة الوا�سعة ,وتهيم يف معانيه و�أخيلته ويبقى
ومو�سيقاه,
تعي�شو��أخيلته
يف معانيه
واحة وتهيم
كذلكالوا�سعة,
ويبقى ال�شعر املتعددة
وتنتقل
أجواءه
للروح
تعتنق من قيودها ,لتعانق احلياة واجلمال..
يف معانيه و�أخيلته
وتهيم
املتعددة
يف �آفاقه
واجلمال..
الوا�سعة ,احلياة
قيودها ,لتعانق
تعتنق من
وي�سعدنا �أن نلتقي يف رحاب ال�شعر وال�شعراء من نبات هذه الأر�ض
ومو�سيقاه,
وي�سعدنا �أن نلتقي يف رحاب ال�شعر وال�شعراء من نبات هذه الأر�ض
الطيبة .
الطيبة .
�شعراء من البحرين..
البحرين..احلياة واجلمال..
قيودها,منلتعانق
من
تعتنق
�شعراء
وي�سعدنا �أن نلتقي يف رحاب ال�شعر وال�شعراء من نبات
هذه الأر�ض الطيبة .
�شعراء من البحرين..

شعراء من البحرين..

ويبقى ال�شعر مكتوب ًا ومقرو�أً
ويبقى ال�شعر حمفوظ ًا تردده الأل�سنة وت�ست�شهد به يف كل ما مير به االن�سان عرب حياته.
ويبقى ال�شعر كذلك واحة للروح تعي�ش �أجواءه وتنتقل يف �آفاقه املتعددة الوا�سعة,
وتهيم يف معانيه و�أخيلته ومو�سيقاه ,تعتنق من قيودها ,لتعانق احلياة واجلمال..
وي�سعدنا �أن نلتقي يف رحاب ال�شعر وال�شعراء من نبات هذه الأر�ض الطيبة.

قال ال�شيخ خالد بن حممد �آل خليفة هذه الق�صيدة:
�أ�صرف النوى �أبليت يوم النوى �صربي
جرحت ف�ؤاد َا مل ت�صبه جراحه
و�أجريت دمع ًا مل يكن �سال �سابق ًا
أمرها
فباهلل ما �أقوى النوى و� ّ
و�إن �أن�س ال �أن�س غداة وداعنا
تفرفر مثل الطري يف كف العب
تطوق جيدي بالذراعني تارة
ّ
ً
وتذري دموعا يختلطن ب�أدمعي
بنف�سي �أفدي ذلك الدمع �إن همى
تقول �أمت�ضي ذاهب ًا وتفوتني

و�أ�سقيتني ك�أ�س ًا من املر وال�صرب
على حد ناب للزمان وال ظفر
فذل وقدم ًا كان يو�صف بالكرب
و�أ�شعلها للنار يف داخل ال�صدر
دموع ًا جرت من مقلتيها على النحر
وكالوا�ضع الأقدام يف الهب اجلمر
وت�ضغط بال�صدر احلنون على �صدري
و�أبكي و�إياها دم ًا وهي ال تدري
و�أجرى دمي من دونه وهو ال يجري
وترتكني وحدي وحزين يف �صدري

قال ال�شيخ خالد بن حممد �آل خليفة هذه الرباعيات:

ل�سائر �أبناء الورى غاية املنى
�أيا مع�شر الن�سوان �أننت يف الدنى
ولي�س لهم عن جن�سكن غناء
ينالون منكن املتاعب والعنا
وال ت�ستطيع ال�صرب عنكن �ساعة
�إليكن تنقاد ال�سالطني طاعة
وال ترت�ضي �إال لكن �شفاعة	�إذا النا�س يوم ًا �أذنبوا و�أ�ساءوا
وكم ملك تخ�شى لقاه ذوو احلجى	�إذا ما ر�أوه بالوقار متوج ًا
وت�ضربه بالكف حيث ت�شاء
تالعبه احل�سناء منكن يف الدجى
وي�سقي �أعاديه من احلتف ك�أ�سه
وكم من �شجاع ترهب الأٌ�سد ب�أ�سه
وذاك لعمري للكماة بالء
يط�أطئ عند النوم للغيد ر�أ�سه
و�ص ّلت �صفوف ًا خلفه النا�س واقتدت
وكم عامل فيه الأنام قد اهتدت
ولي�س عليها برقع وغطاء
تهيجه ذات اجلمال �إذا بدت
ّ

قال ال�شيخ خالد بن حممد �آل خليفة مبنا�سبة العيد الوطني:
ثم ا�سقياين �صرف ًا واترعا القدحا
يا �ساقيي �أديرا ك�أ�سكم فرح ًا
والطري من طرب يف الرو�ض قد �صدحا
ف�إن يوم الهنا وايف بعزته
فالأن�س منت�شر واحلزن قد طرحا
والب�شر قد كلل البحرين فازدهرت
جتر ثوب البها خمتالة مرح ًا
مثل العرو�س زهت يف يوم فرحتها
وحبه يف قلوب ال�شعب فرحا
وال�شعب با�سم حبيب ال�شعب من�شغل
و�أيد اهلل مو ً
ال زين املدحا
عيد اجللو�س �أعاد اهلل طلعته
عي�سى ومن مثل عي�سى يف �سماحته	�أعلى امللوك مبيدان العلى قدحا
تذكر لنا احلزن يوم ًا ال وال الرتحا
مادام عي�سى �أمري ًا للبالد فال

الشيخ خالد بن محمد آل خليفة
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مجلس الحاج علي بن أحمد الخاجة
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الوافر
أكثر إشراقا

إفتح حساب الوافر اآلن و إربح جوائز فورية عديدة باإلضافة إلى التأهل للفوز بسيارة فورد موستانغ  2012م خالل
السحب الكبير لجائزة  200,000دوالر أمريكي
•
•
•
•
•

جائزة نقدية كبرى  200,000دوالر أمريكي
سيارة فورد موستانج موديل 2012
 40جائزة نقدية شهرية
جوائز فورية قيمة*
فرص أكبر للفوز للعمالء الدائمين*

الفروع التجارية:
مرفأ البحرين المالي ،المجمع المالي • المنامة ،شارع الحكومة •
سند ،شارع االستقالل • المحرق ،شارع المطار • البديع ،شارع البديع

*تطبق الشروط و األحكام و حتى نفاذ الكمية

@KHCBonline

Khaleeji Commercial Bank

www.khcbonline.com

مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كمصرف إسالمي (قطاع التجزئة)
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ذكريات من أيـام زمان
• شب حريق في فريق الذواودة بالمنامة في عام 1950م
ودمر عدد كبير من البيوت المبنية من السعف واستخدمت
سيارات مطافئ البلدية وسيارات مطافئ السالح الملكي
البريطاني بالمحرق إلطفائه
• غادرت الدكتورة غويج كبيرة طبيبات مستشفى حكومة
البحرين إلى لندن عام 1950م
• زيارة المغفور له صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان
آل خليفة إلى حاملة الطائرات  HMS CENTEX 1خالل زيارة
البارجة البحرين.

المغفور له صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة يرافقه
المغفور له الشيخ عبد اهلل بن عيسى آل خليفة في حفل شركة بابكو

معدات وتجهيزات مصفاة النفط بابكو عام 1936م

مستشفى الوالدة في منطقة السلمانية في منتصف األربعينيات

صورة نادرة لمسجد كانو عام 1945م
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مبنى مستشفى ماريون ويلس تومس التذكاري للنساء والذي تم
إنشاؤه عام 1927م

الحجاج البحرينيين في طريقهم إلى الديار المقدسة عبر البحر من فرضة
المنامة في الخمسينات

المستشار بلجريف لدى تواجده في منطقة الحريق

استعراض الفرقة الموسيقية للشرطة خالل أحدى المناسبات الوطنية

فرقة الخيالة التابعة لألمن العام تستعرض في إحدى المناسبات الوطنية
في الستينات

تقاطع شارع الشيخ عيسى قرب مستشفى اإلرسالية األمريكية عام 1965م

ﻋﺮوض ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﻘﻮارب اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ
Special Offer on
Sports Boat

اﺳﺘﺜﻤﺮ أﻣﻮاﻟﻚ واﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺻﺔ

ﻟﻠﻔﻮز ﺑﻤﺒﻠﻎ  500,000دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ.

اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻣﺘﺎﺣﺔ أﻣﺎﻣﻚ ﻟﻠﻔﻮز ﺧﻼل ﻋﻴﺪ
اﻟﻔﻄﺮ اﻟﻤﺒﺎرك.
ﻛﻠﻤﺎ زادت اﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﻚ ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻴﺎدي ﻟﻠﺘﻮﻓﻴﺮ ﻛﻠﻤﺎ زادت
ﻓﺮﺻﻚ ﻓﻲ اﻟﻔﻮز ﺑﺠﻮاﺋﺰ ﺗﺼﻞ اﻟﻰ  1,690,000دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ.

ﻣﻊ اﻃﻴﺐ أﻣﻨﻴﺎﺗﻨﺎ ﻟﻚ ﺑﻌﻴﺪ ﺳﻌﻴﺪ ﻣﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻴﺎدي ﻟﻠﺘﻮﻓﻴﺮ.
ﻃﺒﻘ� ﻟﻠﺸﺮوط وا�ﺣﻜﺎمBMIBANK/RET/AYD/24-07-12 MOIC/PC2137/2012 .

ﺑﺎدر ﺑﻔﺘﺢ ﺣﺴﺎب ﻋﻴﺎدي ﻟﻠﺘﻮﻓﻴﺮ اﻟﻴﻮم!

ﻣﺴـﺠـﻞ وﻣﺮﺧـﺺ ﻛﺒـﻨﻚ ﺗﺠـﺰﺋـﺔ ﻣـﻦ ﻗـﺒﻞ ﻣﺼـﺮف اﻟﺒﺤــﺮﻳﻦ اﻟﻤــﺮﻛـﺰي.

ﺗﻢ ﺗﻤﺪﻳﺪ
اﻟﻤﻮﻋﺪ ﻟﻐﺎﻳﺔ

 15أﻏﺴﻄﺲ
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