
أودع اهلل فيها من آياته ما تتحير بها العقول
البعوضة ..  الحشرة الخارقة

ا  مَّ َمَثاًل  َيْضِرَب  أَن  َيْسَتْحِيي  اَل  َه  اللَّ “ِإنَّ  تعالى  قال 
َفَيْعَلُموَن  آَمُنوْا  الَِّذيَن  ا  َفَأمَّ َفْوَقَها  َفَما  َبُعوَضًة 
َفَيُقوُلوَن  َكَفُروْا  الَِّذيَن  ا  َوأَمَّ بِِّهْم  رَّ ِمن  اْلَحقُّ  ُه  أَنَّ
ِبِه  َوَيْهِدي  َكِثيرًا  ِبِه  ُيِضلُّ  َمَثاًل  ِبَهـَذا  ُه  اللَّ أََراَد  َماَذا 
–البقرة -، وقال  اْلَفاِسِقيَن”  ِإالَّ  ِبِه  َكِثيرًا َوَما ُيِضلُّ 
هذه  في  أنس  بن  الربيع  عن  الرازي،  جعفر  أبو 
اآلية قال: “هذا مثل ضربه اهلل للدنيا، أن البعوضة 
والبعوضة  ماتت”،  سمنت  فإذا  جاعت،  ما  تحيا 
من  سبحانه  اهلل  مخلوقات  جميع  أن  برهان  خير 
آية دالة على استحقاق  أصغرها إلى أكبرها هي 
هذه  بدت  وإن  سواه،  دون  للعبادة  وجل  عز  اهلل 
الحشرة تافهة فقد أودع اهلل سبحانه فيها من 
“رمضانيات”   .. العقول  بها  تتحير  ما  وقدرته  آياته 
البعوضة  خلق  في  اآللهية  المعجزة  في  تبحر 

وتكشف الكثير من العجائب ..   

“ رمضانيات “ تفتح خزانة “ جنرال استورز “ 
محمود شكيب .. ذكريات الصورة

ما سبب توافد الجميع على متجر جنرال استورز في 
أربعينيات القرن الماضي؟، لماذا كان يحرص الكثيرين 
من أفراد األسرة الحاكمة آنذاك وكبار التجار والوجهاء 
كان  وماذا  المتجر؟  ذلك  زيارة  على  األعمال  ورجال 
يقدم من خدمات؟ وهل كان بالفعل يمثل ثورة في 
وأجهزة  األفالم  وتحميض  التصوير  تكنولوجيا  عالم 
السباحة  أدوات  ابتكارات  وآخر  الحديثة  الكاميرات 
والمحركات البحرية؟ .. اإلجابات تكشف عنها سطور 
في ولد  الذي  شكيب  محمود  الراحل  حياة   من 

 9 أغسطس من عام 1912 وإنطلق في حياته العملية كمدير 
حبه  أن  إال  عوالي،  مدينة  في  بابكو  شركة  بريد  لمكتب 
للتصوير وشغفه بهذا العالم دفعه إلى إفتتاح متجر جنرال 
يوسف  بناية  إلى  ينتقل  أن  قبل  البحرين  باب  بشارع  أستورز 
كانو بشارع الخليفة ليكون من أوائل محالت التصوير في 
حديث  استديو  أول  أسس  بعدما  خاصة  البحرين،  مملكة 
ومتطور للتصوير وأجهزة الطباعة والتحميض والكاميرات 
الراحل  حياة  ومسيرة  أوراق  في  سطورا  تقرأ  “رمضانيات”   ..
محمود شكيب وتلقي الضوء على أبرز محطات نجاحاته ...

المجالس الرمضانية

ذكريات من أيام زمان

�شعراء من البحرين
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تنقسم إلى 3 آالف نوعًا و35 جنسًا
ا الَِّذيَن آَمُنوْا َفَيْعَلُموَن  البعوضة .. ”َفَأمَّ

أَنَُّه اْلَحقُّ ِمن رَّبِِّهْم”

هناك أكثر من 3 أالف نوع من البعوض، ويصنِّف علماء األحياء أنواع البعوض فيما يقرب 
الصفراء،  الحمى  فيروس  األِدس  جنس  من  البعوض  أنواع  بعض  ويحمل  جنسًا،   35 من 
والبعوض فصيلة من الحشرات من رتبة ذوات الجناحين تتغذى إناثها على دم اإلنسان 
وينقل  المتكررة،  بلدغاته  المضايقة  ويسبب  انتشارًا،  للدماء  الماصة  الحشرات  وأكثر 
العديد من األمراض منها المالريا، كما يتغذى البعوض أيضا على دم الحيوانات والطيور، 
وأنثى البعوض هي وحدها التي تتغذى على الدم ألنه ضروري لنضج البيوض، في حين 
أن الذكر يتغذى على عصارة النباتات ورحيق األزهار، ويتميز فم األنثى بأنه مزود بأجزاء 

دقيقة تساعد على ثقب الجلد وامتصاص الدم اللسان الثاقب الماص...

اإلعجاز في القران 

بالتأنيث واإلعجاز  “بعوضة”  ان اهلل سبحانه ذكر كلمة 
البعوض هى  أنثى  أن  إال حديثا في  الذى لم يكتشف 
تسبب  وبذلك  صغارها،  لتغذى  الدم  تمتص  التي 
فقط،  األزهار  رحيق  على  فيتغذى  الذكر  أما  األمراض، 
و لها  في  لها  مائة  عين  في  رأسها،  األنثى  فالبعوضة 
و لها  ثالث  قلوب  في  جوفها  بكل  سن،   48  فمها 
ولها  ستة  سكاكين  في  خرطومها  ولكل   أقسامها، 
ولها  ثالث  أجنحة  في  كل  طرف،   واحدة  وظيفتها، 
و مزودة  بجهاز  حراري  يعمل  مثل  نظام  األشعة  تحت 
وظيفته  يعكس  لها  لون  الجلد  البشري  الحمراء 
و مزودة   في  الظلمة  إلى  لون  بنفسجي  حتى  تراه، 
 بجهاز  تخدير  موضعي  يساعدها  على  غرز  إبرتها 
أن  يحس  اإلنسان  وما  يحس  به  كالقرصة  هو     دون 

نتيجة  مص  الدم. 

لسعة البعوضة 

إن البعوضة ال تستطيع أن تعض، وذلك ألنها ال تستطيع 
فتح فكيها، ولكنها تغرز في جلد فريستها ستة أجزاء 
وسط  في  توجد  وهي  الُقليمات  تسمى  اإلبر  تشبه 
هذه  للبعوض  السفلى  الشفة  ي  وُتغطِّ الخرطوم، 
الجلد،  في  ودخولها  القليمات  غرس  وعند  القليمات، 

تنحني الشفة الُسفلى وتنزلق إلى األعلى مبتعدة عن 
عبر  الحيوان  جسم  داخل  اللعاب  ينساب  ثم  الطريق، 
الدم،  تخثر  اللعاب  ويمنع  القليمات،  نها  تكوِّ قنوات 
الناس  وأغلبية  بسهولة،  تمتصه  البعوضة  يجعل  مما 
لديها حساسية ضد لعاب البعوض، ونتيجة لذلك تنشأ 
دمامل مثيرة للحك على الجلد تسمى دمامل لسعة 
الدم  من  كفايتها  البعوضة  تمتص  وعندما  البعوض، 
تنزلق الشفة  القليمات ببطء من الجسم، ثم  تسحب 
ثم  القليمات،  فوق  السابق  وضعها  لتأخذ  السفلى 

تطير.

أخطار البعوض

وتسبب لسعة البعوضة التهابا في الجلد خاصة عند 
األطفال، وتظهر بقعة حمراء حول مكان اللدغة وقد 
البعوض  من  أنواع  وهناك  لذلك،  نتيجة  الجلد  يتورم 
الدم،  على  تغذيتها  أثناء  لإلنسان  المرض  تنقل  قد 
ومن أهم األمراض التي ينقلها البعوض مرض المالريا 
الفيل - ومرض الحمى الصفراء،  الفالريا - داء  ومرض 
التي  وحدها  هي  البعوض  أنثى  أن  المعروف  ومن 
تتغذى على الدم وتنقل األمراض، ومن أنواع البعوض: 
ذكر العلماء والبيولوجيين أنواع وسالالت منها االيدس، 
ومنها أنواع كثيرة من بينها ايدس اجبتاي وتنقل حمى 

في  السكانية  المناطق  من  بالقرب  وتعيش  الضنك 
السيارات،  وكفرات  الخزانات  وتحت  المكيفات  فتحات 
والمياه  األودية  في  وتعيش  اربينسز  فكسن  وايدس 
قرب  الريفية  المناطق  في  بكثرة  وتعيش  الصافية 
الوادي  حمى  مرض  عن  ومسئولة  واألنهار  السدود 
بين اإلنسان والحيوان ويبقى  المتصدع مرض مشترك 
أنواع  ومن  طويلة،  لسنوات  البيض  مع  الفيروس 
عن  مسئولة  وهي  االنوفيلس:  هناك  أيضا  البعوض 
المالريا والفالريا وتعيش في األودية والمناطق الريفية، 
فيروس  بنقل  تقوم  وهي  الكيولكس  هناك  كذلك 
البيض وتعيش  المتصدع وال تحمله في  الوادي  حمى 

في كل مكان حتى في الصرف الصحي.

غذاء األنثى

النباتات  رشف  على  بالتغذي  البعوض  ذكر  ويختص 
دم  بمص  فقط  اإلناث  تختص  وهكذا  والرحيق، 
بعوضة  اآليات  به  جاءت  كما  واإلنسان،  الحيوانات 
البحث  الدم  لمص  تخصصها  في  والسر  التأنيث،  بتاء 
تفرزه  الذي  البيض  وإنضاج  إلنتاج  للبروتين  مصدر  عن 
على  تحافظ  لكي  الدم  المتصاص  مضطرة  فهي 
مزعجة  ليست  عضتها  أن  من  وبالرغم  نسلها،  دوام 
يكمن  الخطر  أن  إال  خطيرًا،  ليس  ذاته  بحد  وجرحها 
تحقن  عندما  مزعج  بمرض  الضحية  تأثر  إمكانية  في 
البعوضة لعابها فيه، ويقال أن البعوضة تحيا ما جاعت 
فإذا سمنت ماتت، وثبت أن للبعوضة جهاز استشعاري 
درجة،   1000/1 بمقدار  حساسيته  ومقدار  حساس،  حراري 
الموجودة  الحمراء  تحت  األشعة  استخدام  ويعتمد 
رؤيتها  البعوضة  تستطيع  التي  األضواء  طيف  ضمن 
فتحس  عضوية  األكثر  المادة  تحديد  من  يمكنها 
والطفل  واألب  األم  بين  وتفرق  اليقظان  دون  بالنائم 

وحتى بين الحامل وغير الحامل.

عمليةاإلمتصاص

تقوم البعوضة بعد الهبوط على سطح جسم العائل 
موضعي  مخدر  بإفراز  وذلك  الجلد  سطح  بترطيب 
البعوضة  فتثقب  الجلد  في  خرطومها  إمرار  لتسهل 
الجلد ثم تمتص الدم ويكمن السر في نقلها لألمراض 
وعملية التقيؤ التي تقوم بها في كل مصة دم حيث 
تفرغ ما أخذته من جسم في جسم آخر حاصلة من 

األخير على وجبة دم جديدة.
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”رمضانيات” ترصد ذكريات البداية وسر النجاح
محمود شكيب .. اللقطة األولى

ليس هناك بيتا من بيوت البحرين العودة 
محفوظا  أو  حوائطه  على  ومعلقا  إال 
صورة  والنادرة  الثمينة  أوراقه  خزانة  في 
في  التقاطها  تم  فوتوغرافية  لقطة  أو 
القرن  اربعينيات  منذ  ستورز  جنرال  متجر 
مقصدا  المتجر  كان  وقد  ال  ولم  الماضي، 
آنذاك  الحاكمة  األسرة  أفراد  من  لكثير 
وكذلك  البحرين  ووجهاء  العائالت  وكبار 
التجار ورجال األعمال والطلبة والمسافرين 
وحتى العائالت البحرينية والوافدة، المتجر 
للتصوير  استديو  بدايته  كانت  والذي 
محمود  المرحوم  أسسه  الفوتوغرافي 
وبيع  للصور  ألبومات  يوفر  كان  شكيب 
وأفالم  الحديثة  التصوير  كاميرات  أجهزة 
الوقت  ذلك  في  التصوير  شركات  ألشهر 
األمريكية”  و“بوالريد  األلمانية  “أجفا”  وهما 
ذكريات  على  الضوء  تلقي  ...“رمضانيات” 
مملكة  في  التصوير  محالت  اوائل  أحد 
البحرين وسطور من حياة صاحبه المرحوم 

محمود شكيب....

المولد والبداية 

الغنية بقصص  الراحل محمود شكيب  سطور حياة 
لـ “رمضانيات”  النجاحات والطموحات الكبيرة يرويها 
يوسف صالح الدين وهو ابن اقرب األصدقاء إلى قلب 
الراحل شكيب، قائال “متجر جنرال استورز من المتاجر 
ذكريات  وله  المنامة  مدينة  في  والمميزة  المعروف 
ولي  والعائالت  األشخاص  من  كثير  على  عزيزة 

شخصيا عن هذا المتجر وصاحبه المرحوم محمود 
المرحوم  بوالدي  تربطه  الذى  خليل”  “بو  شكيب 
المهندس صالح الدين عالقات أخوية حميمة، ومازال  
التقطها  الصور  من  كثير  وأخواتي  وأخواني  لدي 
في  المرحوم  ولد  وقد  ومصوريه،  المرحوم   لنا 
العملية  حياته  بداية  في  1912وعمل  أغسطس   9
مدينة  في  بريدها  لمكتب  كمدير  بابكو  شركة  في 
الماضى وكانت هوايته  القرن  العوالى في ثالثينيات 
وأوائل  ثالثينيات  آواخر  في  سنوات  وبعد  التصوير 
باسم  تجارى  محل  فتح  الماضي  القرن  أربعينيات 
باب  شارع  في  البضائع  مختلف  لبيع  استورز  جنرال 
وشاركة  الحالي  يعقوبي  محل  من  بالقرب  البحرين 
كريم  محمد  المرحومان  وهما  أصدقائه  من  اثنان 
أحمد آل شريف وعبدالحسين محمد طاهر آل شريف 
شريكيه  حصتي  المرحوم  اشترى  سنوات  وبعد 
كانو  أحمد  بن  يوسف  بناية  مقابل  بناية  إلى  وانتقل 
صغير  ركن  المحل  إلى  وأضاف  الخليفة  شارع  في 
للتصوير وأصبح المحل من أوائل محالت التصوير في 
الهندي  المصور  محل  بذلك  وسبق  البحرين  مملكة 
كنكيرا في بناية هالل المطيرى في شارع الحكومة 
في مكان بناية يونيتاك الحالية واستوديو اعجاز في 

مقابل بناية كانو”.

أجهزة متطورة 

الراحل  ويواصل يوسف رواية سطور هامة من حياة 
بناية  إلى  المرحوم  “انتقل  قائال  شكيب،  محمود 
مجمع  مقابل   1955 سنة  الخليفة  شارع  في  والدي 
محلين  المرحوم  أضاف  سنوات  وبعد  الحالي  يتيم 
محله  مقابل  بناية  في  األول  المحل  وكان  أخرين، 
والدي  مكتب  وكان  لمحله  مالصق  الثاني  والمحل 
استخدمه   1957 أكتوبر   16 في  وفاته  بعد  ولكن 
المحالت  من  الثالث  محالته  وأصبحت  المرحوم 
ووفر  الفترة  تلك  عاصروا  الذين  وللناس  لي  المحببة 
المختلفة  والبضائع  الخدمات  من  الكثير  المرحوم 
والمميزة عن البضائع المتوفرة في المحالت األخرى، 
أجهزة  وجلب  للتصوير  حديث  استوديو  ابتكر  فقد 
مختلف  وبيع  األفالم  وتحميض  للتصوير  حديثة 
تحفز  متميزة  أطفال  وألعاب  وملتزماتها  الكاميرات 

مجسمات  بصنع  االبتكار  على  األطفال  وتعلم 
عديدة ومختلفة من شركة ميكانو ودراجات أطفال 
من شركة تريناغ المشهورة في ذلك الوقت وقوارب 
ومحركات  وغطس  سباحة  وأدوات  ايطالية  بحرية 
وجونسون  ايفررود  شركتى  من  أمريكية  بحرية 
وبنادق صيد بحرية، وكان التواجد في هذه المحالت 
كامل  مجسم  وجود  أذكر  زلت  وما  للناس  متعة 
وكبير معروض في محل األلعاب لقطار ملون بألوان 
حديد  سكة  على  ويسير  بالكهرباء  يعمل  زاهية 
ويطلق  الخشب  من  كبيرة  طاولة  على  موضوع 
مجسمات  بين  يسير  حقيقي  قطار  وكأنه  صفارة 
وتغلق  تفتح  حديدية  وجسور  وقرى  ومدن  ألودية 
ويتوقف القطار عند المحطات وكان كثير من الرجال 
والنساء واألطفال يحرصون على متابعة سير القطار 

باعجاب ودهشة”.

ولع السيارات

باقتناء  مولعا  المرحوم  كان  كيف  يوسف  ويتذكر 
السيارات من ماركات مشهورة ومميزة بألوان جميلة، 
قائال “مازلت أذكر سيارته من موديل اولدزموبيل 1958 
لونها تركواز، وسيارته موديل اولدزمومبيل 1964 لونها 
والراكب  السائق  بين  للتحدث  هاتف  وبداخلها  أزرق 
للسيارة  الخلفي  الجزء  في  ظاهر  بشكل  موضوع 
بأنه  الناس العتقادهم  انتباه  وكان الهاتف يسترعى 
هناك  يكن  لم  الوقت  ذلك  في  ألن  حقيقي  هاتف 
 1968 كاديلك  سيارة  المرحوم  واقتنى  نقال  هاتف 
لونها أخضر وكاديلك 1973 لونها ذهبى وسيارة رولز 
رويز 1977 لونها ذهبي فاتح وبني غامق وكان بعض 
الجميلة  سياراته  يستعيرون  ومعارفه  أصدقائه  من 
المرحوم  مع  عالقاتنا  كانت  وقد  الزواج،  لحفالت 
وأسرته قوية وبعد وفاة والدي كنا نحرص على زيارة 
محمد  المهندس  أخي  خاصة  محله،  في  المرحوم 
أخي  أن  العجيبة  المصادفات  ومن  الدين  صالح 
التأثر  وعالمات  المرحوم  وفاة  عن  أعلمنى  محمد 
وفاة  كيفية  عن  باستغراب  فسألته  وجه  على  بادية 
عن  مندهشا  منى  فاستفسر  البحر  في  المرحوم 
سبب قولى بأن وفاته في البحر، رغم أنه توفى في 
حادث سيارة فاعلمته أن المرحوم كما هو معروف 

محمود شكيب

بقلم يوسف صالح الدين

متجر جنرال ستورز بشارع الخليفة
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القديمة  والصور  التصوير  كاميرات  ببعض  يحتفظ 
والحديثة، وحببني حصولي على الكاميرا في صغري 
الكاميرا مالزمة  بالتقاط الصور وجعل  في األهتمام 
على  ذلك  حفزني  وقد  وسفراتي  تنقالتي  في  لي 
قراءة بعض المواضيع والمقاالت عن أجهزة التصوير 
وعلمت بأن أحد العلماء المسلمين هو األب الحقيقي 
عشر  الحادى  القرن  في  واستطاع  التصوير  لفكرة 
في  وسمعت  الكاميرا،  عمل  تفسير  من  ميالدى 
المرحوم  العالم من جدي  بأعجاب عن هذا  صغري 
الحاج أحمد بن حسن ابراهيم والذى أعلمني بأن أبو 
علي الحسن بن الحسن بن الهيثم سبق عصره في 
في  عديدة  اسهامات  وقدم  البصريات  استخدام 
الفلك  وعلم  والهندسة  العيون  وطب  الفلسفة 
والفيزياء وله حادثة مشهورة مع الخليفة الفاطمي 
لتنظيم  مصر  إلى  دعاه  الذي  اهلل  بأمر  الحاكم 
لسد  الحالي  الموقع  في  سد  ببناء  النيل  فيضانات 
ذلك  في  المتاحة  اإلمكانيات  ضعف  ولكن  أسوان 
هذا  جدوى  بعدم   يعلم  الهيثم  ابن  جعل  الوقت 
بأمر اهلل فادعى  الحاكم  المشروع ولكنه خاف من 
الجنون، كما علمت بعدها أن أبن الهيثم  أسس علم 

على  ويحرص  السمك  وصيد  البحر  محبى  من  عنه 
الذهاب كل يوم جمعة إلى البحر في يخته وقد زرته 
باألمس في محله ودعانى إلى مصاحبته في رحلة 
الرتباطات  فاعتذرت  للبحر  بحبى  لمعرفته  بحرية 
مسبقة فأصر على ذهابي معه في األسبوع القادم، 
يوليو 1977   8 الجمعة  البحر عالية يوم  أمواج  وكانت 
مع  البديع  في  بستانه  إلى  الذهاب  المرحوم  فقرر 
األليم  الحادث  ووقع  خليل”  “أم  زوجته  المرحومة 
لنا  صدمة  المرحوم  وفاة  خبر  وكان  العصر،  في 
المرحوم  ألن  البحرين  ووافدي  مواطني  من  ولكثير 
ومعروفة  ومحبوبة  مميزة  اجتماعية  شخصية  كان 

للكثيرين”.

رحلة الكونكورد 

شكيب  محمود  المرحوم  حب  سبب  ما  ولكن، 
كثير  المرحوم  “كان  قائال  يوسف،  يجيبنا  للسفر؟، 
المانيا لحضور معرض كولون المشهور  األسفار إلى 
ألجهزة التصوير وكانت شركة بى او أ سى البريطانية 
أيروايز”  “بريتش  البريطانى  بالطيران  األن  المعروفة 
بين منطقة  الوقت  الوحيدة في ذلك  الوصل  حلقة 
للمرحوم  رحلة  أول  وكانت  واوروبا  العربى  الخليج 
بالطائرة سنة 1951 إلى المانيا عن طريق لندن بطائرة 
تستخدم  وكانت  محركات  األربع  ذات  اورغونات 
الكوميت  الطويلة قبل استخدام طائرة  للمسافات 
الوقت  ذلك  في  تستغرق  الرحلة  وكانت  النفاثة 
حوالى 27 ساعة وخط طيرانها: البحرين – الكويت – 
بيروت – روما – زيورخ – لندن، وأصبح المرحوم حديث 
الصحف  في  صوره  ونشرت  الوقت  ذلك  في  الناس 
سفر  تذكرة  أول  اشترى  بحريني  شخص  أول  بكونه 
على أول رحلة لطائرة الخطوط الجوية البريطانية عبر 
البريطانية باستخدام أول طائرة للركاب تطير  البحار 
الكونكورد  طائرة  وهي  الصوت  سرعة  من  بأسرع 
وكانت الرحلة من مطار البحرين إلى مطار هيثرو في 
الصحف وأعطيت  يوليو 1976 ونشرت صورته في   22
الكونكورد،  بطائرة  سفره  عن  ورسالة  شهادة  له 
لي  واهدى  لنا  وحببه  بالتصوير  مولع  والدي  وكان 
متجر  من  أشتراها  كاميرات  وأخواتي  وألخواني 
منذ  محمد  المهندس  أخي  تولع  وقد  المرحوم 
التقاط  في  وولعا  حبا  أكثرنا  وأصبح  بالتصوير  صغره 
الصور لألشخاص والمباني والمناظر الطبيعية ومازال 

وأطلق  وانعكاسه  الضوء  انكسار  وفسر  البصريات 
كلمة  جاءت  ومنها  “القمرة”  نظرية  اسم  عليها 
أن  نعرف  أن  دون  اليوم  نستخدمها  التي  كاميرا 
أصلها عربي وله العديد من المؤلفات والمكتشفات 
الشباب  الحديث، وانصح  العلم  التى أكدها  العلمية 
نبذة  وأذكر  الجليل،  العالم  هذا  سيرة  على  باالطالع 
التصوير  فكره  بدأت  والتي  الكاميرا  عن  مختصرة 
الضوء  مرور  بسبب  جدار  على  مقلوبة  صورة  برؤية 
حجرة  جدار  أو  سقف  في  ضيق  ثقب  خالل  من 
بأن  الوقت  ذلك  في  الناس  أغلب  وأعتقد  مظلمة 
الصور تمثل الجان ولكن أبن الهيثم أنكر ذلك وفسر 
الصور المقلوبة بأسلوب علمى، واستخدمت الفكرة 
في القرن السادس عشر في غرفة مظلمة  بأدخال 
الضوء اليها عبر ثقب موجود على السقف أو إحدى 
الجدران وتكون الصورة مقلوبة في الجهة المقابلة 

ومنهم   الفنانين  بعض  واستغلها  الفتحة  أو  للثقب 
ليونارد دفينشي، واستعمل الفنان لويس داجير  لوح 
ثيوسولفات  استعمل  ثم  الزئبق  وبخار  الفضة  من 
التصوير  لعمليه  األولية  المبادئ  وهي  الصوديوم 
الفوتوغرافي وكان على اتصال مع مصنع النظارات 
“شيفاليه” الذي نصحه باالتصال بفنان آخر من عمالئه 
يجرب استخدام الشمس في التصوير وهو “جوزيف 
بيت  نافذة  من  صورة  التقاط  استطاع  والذى  نيبس” 
عائلته لتظهر الحديقة الخارجية وبعض المبانى سنة 
بينهما  العالقة  وتوطدت  بنيبس  داجير  اتصل   1826
وتصغير  الفوتوغرافي  التصوير  تقنية  إلى  وأهتدى 
التجارب  توالت  تصوير.  آله  لتصبح  المظلمة  الغرفة 
والتطورات واضيفت تعديالت ساهمت في صنع أول 
داجير  عرض  للميالد.  عشر  التاسع  القرن  في  كاميرا 
أول مجموعة من الصور في قصر “مازران” في سنة 
بعضهم  وداسوا  لمشاهدتها  الناس  وتدافع   1839
بعضا ووصفتها صحيفة  “ليبزج” بانها منافية للدين 
االنسان على صورته فال يصح  “لقد خلق اهلل  وقالت 

أن يسجن داخل صندوق أسود مظلم”.

محمود شكيب، عبد الكريم آل شريف، خليل شكيب، محمد رضا آل شريف في لندن في بداية الخمسينيات

شهادة مهداة إلى محمود شكيب لسفره بالطائرة الكونكورد
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 �أطري عليكم 

�أطري عليكم يا ربعي

لو ن�سيتموين

ال �نتو� �ساألتو� وال 

جيتو� تزوروين

�أ�سرق �ىل �أحد طر�كم

يوم جد�مي

و�نتو� ��ش بالكم 

وال مرة طريتوين

�أطري عليكم يا ربعي

لو ن�سيتوين

الأ وقف على �ل�سيف

و�أطالع بيتكم مده

و�أقول ذ�ك �لوطر

��سلون برنده

عني رحلو� وظل �لبيت يذكركم

وظل قلبى يناديكم يبي وده

�أ�سرق �ىل �أحد طر�كم

يوم جد�مي

و�نتو� ��ش بالكم 

وال مره طريتوين                                                     

�أطري عليكم يا ربعي  

لو ن�سيتوين

ىل نامت �لنا�ش

�سهرت �لليل �أناديكم

و�أطلب من �هلل

ولو مره �أو�فيكم

ولهان وخايف مير

�لعمر يا �أخو�ين  

�أكرب و�أبعد وال

�أقدر �أو�فيكم

ح�سبي على ذ�ك 

�لقمر 

ح�سبي على ذ�ك �لقمر

وجنومه �لو�يد

لل�سوق وجروح �لهوى 

و�سط �ل�سما قاعد

�أقول للنا�ش بكذب

يا نا�ش ما �أحبه

�أ�سوفه ي�سحك يف �ل�سما 

ويقول �أنا �ل�ساهد

وح�سبي على ذ�ك �لقمر

وجنومه �لو�يد

لل�سوق وجروح �لهوى

و�سط �ل�سما قاعد
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�شعراء من البحرين..
ً
ويبقى ال�شعر مكتوبًا ومقرواأ

ويبقى ال�شعر حمفوظًا تردده االأل�شنة وت�شت�شهد به يف كل ما مير به االن�شان عرب حياته.

ويبقى ال�شعر كذلك واحة للروح تعي�ش اأجواءه وتنتقل يف اآفاقه املتعددة الوا�شعة, 

وتهيم يف معانيه واأخيلته ومو�شيقاه, تعتنق من قيودها, لتعانق احلياة واجلمال..

وي�شعدنا اأن نلتقي يف رحاب ال�شعر وال�شعراء من نبات هذه االأر�ش الطيبة. 
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عذبني �ملكحل
 

عذبني �ملكحل

طويل �لهدب

ملا مر و�سلم

عجبي عجب

�سالمه بهرين

و�ساع �لكالم

ما طاوع ل�ساين

يرد �ل�سالم

و�سل له �ل�سالم

يا طري �حلمام 

قول له ما �أنام

يا طري �حلمام

                         

الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة
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مجلس محمد عبداهلل عيسى المناعي
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مجلس الكبيسي

مجلس عبدالحكيم الشمري



تسوق بمبلغ ٢٠ د.ب* واربح  بطاقات هدايا مجمع 
السيف تصل قيمتها إلى ٥٠٠٠ د.ب* وتأهل للفوز 

بالجائزة الكبرى، سيارة تويوتا برادو ٢٠١٣ 

ضاعف فرص فوزك ثالث مرات عند استخدام 
أيًا من بطاقات بنك اإلثمار.

مكتب  عند  السحب  ببطاقات  اإليصاالت  استبدال  يمكنك 
خدمات الزبائن في المجمع.

تسري الحملة الترويجية من

٨ يوليو ــ ٨ أغسطس

*تطبق الشروط واألحكام

تسوق واربح في رمضان

الجائزة الكبرى سيارة تويوتا برادو 



Always with attitude.

Bentley for Men. The new Fragrance.
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تظاهرة �أثناء �نتفا�سة مار�ش بالقرب من نادي �لبحرين يف �ملحرق 

عام 1965م

 �سفينة غو�ش ويرى �لغو��سون وهم ي�ستعدون للغط�ش د�خل �لبحر

�ساحب �جلاللة �مللك حمد بن عي�سى �آل خليفة ويل �لعهد �آنذ�ك �أثناء 

زيارته لقوة دفاع �لبحرين

أسست جمعية طالب البحرين في المملكة المتحدة   •

عام 1951م

إجراء أول مسابقة للنشيد الوطني عام 1952م  •

أنشئت في الرفاع الشرقي مدرسة للبنين عام 1936م  •

أنشئت مدرسة ثانية في الرفاع الغربي عام 1948م  •

افتتحت أول محطة كهربائية بالرفاع عام 1956م  •

ذكريات من اأيـام زمان

بيع منتوجات �لنخيل )�حل�سري و�ل�سالل( يف �سوق �الأربعاء يف �خلم�سينيات
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فرجان �ملنامة يف �الأربعينيات

بيت كريبال )بيت �لبليوزالحقًا( ثم بيت �لدولة ثم د�ر �العتماد 

يف �الأربعينيات

قلعة �لبحرين عام 1870م

جانب من ��ستعر��ش طلبة وز�رة �لرتبية و�لتعليم باإحتفاالت �لعيد 

�لوطني �الأول عام 1971م

�ملغفور له �ساحب �لعظمة �ل�سيخ �سلمان بن حمد �آل خليفة يف رحلة �سفر 

�إىل �إيطاليا بالباخرة يف �خلم�سينيات
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IFTAAR BUFFET


BD 4.300


Hoora,Muharraq,Hamala,Sanad,Tubli

Discover stevia,
nature’s sweet gift

Caderel Green.
sweet taste from nature, low calorie.
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اآلن يمكن لجميع أفراد عائلتك المشاركة واالستمتاع بخدمة 4G LTE  بسرعات خيالية على جميع األجهزة 
المزودة بتقنية الالسلكي " WiFi " مع باقات  4G LTE  موبايل برودباند المنزلي التالية من بتلكو.

موبايل برودباند المنزلي من بتلكو   4G LTE  خدمة
سعة تحميل خيالية في منزلك

لالشتراك،  تفضل بزيارة اقرب محل بتلكو
*تطبق الشروط واألحكام

الجهازالسرعةالبياناتاإليجار الشهري

راوتر 4G LTE مجانًاحتى 100Mbpsغير محدودة18 د.ب


