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Ramadanyat

بصماته خلدتها سطور كتابه

جيمس بلجريف  ..عاشق البحرين
أول طفل بريطاني يولد في البحرين نشأ على أرضها

البحرين ،ولم تقتصر بصمات جيمس بلجريف

الطيبة وعاش تحت سماءها الساحرة وتربى على خير

على أدوار هنا وإنجازات هناك ،إذ تجاوزت هذا

سفن بحورها ،أنه جيمس بلجريف نجل المستشار

السقف لتعبر عن رؤية متكاملة ورائدة ،استشرف

البريطاني تشارلز بلجريف ،من مواليد العام 1929م،

من خاللها مستقبل البالد اإلقتصادي وكانت

بدأ مشواره المهني من خالل عمله في شركة نفط

مضامينها مدار حديث المختصين بعد  60عامًا

البحرين المحدودة بابكو لمدة عامين ،ومع إنشاء

من طرحها ،معبرًا من خاللها عن حس وطني

حكومة البحرين لدائرة العالقات العامة عين مديرًا

وروح عشقت تراب هذا البلد ،وآمنت برقية ورفعة

لها وتولى إلى جانب ذلك مسؤولية محطة اإلذاعة

شأنه وموهبة أبناءه وعظمة قادته “ ..رمضانيات”

الجديدة المعروفة بـ “إذاعة البحرين الالسلكية”

تقرأ سطورا من سيرة جيمس بلجريف ودوره.

والنشرة الخاصة بها التي تطورت إلى مجلة هنا

أكثر الطيور فخرا وزهواً

الطاووس  ..الطائر المختال

�شعراء من البحرين

الطاووس طائر من فصيلة الدجاج أصله من الهند
وماليزيا ،وله ريش جميل وصوت مرتفع ومزعج إلى
حد ما ،والطاووس يصنع مظلة جميلة بذيله ،وبسبب
ريشه الجميل يقتنيه البعض كطائر زينة ،وهو طائر
معمر ،ومتوسط عمره حوالى ثالثين عامًا ،وهو رمز
الزهو والخيالء واأللوان الزاهية والكبرياء والتبختر،
ويقولون :فالن يمشي مشية الطاووس ،أو فالن
كالطاووس في جماله وسلوكه وتبختره وكبريائه،

المجالس الرمضانية

وهم يصفون بعض الديوك بأن لهم ذيل طاووس،
واللون الطاووس هو األخضر الذهبي والمتعدد
األلوان ،ويطلق على اللؤلؤ والياقوت المتعدد األلوان
أو على بعض أنواعهما :اللؤلؤ الطاووس والياقوت
الطاووس ،والطاووس في المنام امرأة أعجمية،
جميلة وغنية ،والذكر من الطاووس ملك أعجمي،
ومن رأى أنه أصاب الطاووس أو ملكه فإنه تمكن
من ملك أعجمي ،ومن رأى أنه ملك طاووس أنثى
فإنه ينال ما ً
ال وولدًا“ ...رمضانيات” تلتقط ألوان الجمال
االلهي في خيوط ريش الطاووس ..

ذكريات من أيام زمان
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يتخذه البعض رمزاً للندرة والجمال

الطاووس  ..طائر الحسن والبهاء
أهمها :الضباع والنمور والصقور والنسور ،لكنه يملك
إستراتيجية خاصة لحماية نفسه والبقاء على قيد
الحياة ،فهو قوي النظر ويستطيع رؤية عدوه من
مسافة بعيدة فيطلق صيحات عالية ليحذر بقية
مجموعته لتلوذ بالفرار واالختباء بين األشجار الكثيفة.

الذكر واألنثى
ويمكن معرفة الفارق بين ذكر وأنثى الطاووس
باللون وجمال الذيل فالذكر ألوانه أجمل وأزهى وله
ذيل كبير يستخدمه لالستعراض أمام االناث وسيقان
أطول ،وعند وصول الطاووس لسن سنتين وقتها
يستطيع أن يتزاوج ويتناسل وهو يعيش في الغابات
المفتوحة الجافة ويقوم بالقفز على األشجار
العالية في األوقات المبكرة من اليوم ويقوم بإصدار
صيحات عالية ،و يقوم الذكر بإظهار ريش ذيله الرائع
لألنثى للمغازلة والتزاوج ،والذكر متعدد الزوجات
فيكون له من  2الى  5زوجات ،ويقوم الطاووس
ببناء العش وسط األعشاب المرتفعة ،أما في األسر
فتقوم األنثى بوضع البيض في عش خشبى أو

الطاووس أجمل الطيور ريشًا وأكثرها
بهاء ،وقد قدرها الملوك والحكام منذ
ً
القدم فسكنت حدائق القصور لجمالها،
الطاووس الذكر يمكنه نشر ريشه إلى
الخلف في شكل مروحة جميلة طولها
نحو خمس مرات طول جسم الطاووس،
وهو طائر من أكثر الطيور بهرجة وزهوًا
وذلك لكثرة ريشه ولجماله ،وأكثر أنواع
الطاووس ألوانًا هو النوع الهندي ،ويبلغ
حجم الذكر حجم الديك الرومي ،وله
عنق وصدر بلون أزرق مخضر معدني ،ولون
األجزاء السفلى بنفسجي مائل للزرقة ،وله
ّ
صف طويل من الريش األخضر المخطط
ببقع واضحة تشبه شكل العين ،وهذا
الريش ينمو من الظهر ال من الذنب ،وأثناء
فترة التخصيب ينشر الذكر صفوف ريشه
في شكل مروحة عظيمة أثناء استعراضه
البطيء أمام األنثى ،وحجم األنثى أصغر،
وألوانها أقل بهرجة من ألوان الذكر ...
حياة الطاووس
ويعيش الطاووس حياة برية في الهند وسريالنكا،
ويمكن رؤيته في متنزهات المدن ،وفي المزارع
بالقرى ،وقد يكون لأللوان الخضراء الداكنة المفرقة
قيمة وقائية وسط النباتات االستوائية المتعددة
األلوان ،ويأكل الطاووس الحلزونيات ،والضفادع،

والحشرات ،إضافة إلى الحبوب ،والحشائش المثمرة
والنباتات بصلية الشكل ،وكثيرًا ما يُخرب الطاووس
المحاصيل ،وقد توجد منه أنواع بيضاء الريش يحتفظ
بها الناس ،ويوجد النوع األخضر من الطاووس في
بورما ،وماليزيا ،ولون عنقه وصدره أخضر ذهبي،
وتوجد األنواع المستأنسة من الطاووس في كل
أرجاء العالم ،وال يستطيع الطاووس الصغير مقاومة
تقلبات الطقس في المناطق الحارة ،ولهذا تصعب
تربيته ،وتقيم األنثى عشها في بقعة محمية على
األرض ،وتضع عشر بيضات أو أكثر ذات لون بني ،وكان
الطاووس يُحمل إلى كل أنحاء العالم بوصفه شيئًا
نادرًا ،وكان يُعد من األطعمة المشوية الفاخرة وكان
يقدم على المائدة محلى بريشه الجميل.

تفاصيل الجمال
ويكثر وجود الطاووس في الغابات االستوائية والتالل
الخضراء واألنهار ،ويبلغ طوله  1.90سم ،ووزنه  4.5كيلو
غرام ،وطول ذيله  90سم ،مكسو بريش مزركش
بألوان رائعة ،يقوم بفتحه كالمظلة للتباهي أمام
الطيور ،ويتميز الطاووس برأس صغير وعرف كالتاج،
وعنق طويل بلون أزرق برّ اق ،وسرعة كبيرة في
المشي ،وخفة في الطيران ،وبعلو صوته حتى يلفت
األنظار إليه ،وهو طائر اجتماعي بطبيعته يعيش
كمجموعات تأكل وتنام سوية ،ويتغذى الطاووس
على الحبوب وفتات الخبز وأنواع الفواكه وعلى
رأسها العنب واألعشاب الخضراء والورود والديدان
والحشرات والزواحف الصغيرة ،ويشرب كثيرًا من
الماء العذب ،وللطاووس أعداء كثر من الحيوانات

براميل فارغة وينبغى أن تملى بالقش ،وتقوم كل
أنثى بوضع من  3إلى  5بيضات.

خمسة أزواج
والطاووس اجتماعي بطبيعته ،ويعيش في
مجموعات مكونة من زوجان إلى خمسة أزواج،
وتساعد بعضها عند وجود خطر بحيث تبدي بالصراخ
القوي ،ويكثر وجودها على األرض بحثا عن الطعام،
وتنام على األشجار ،وتنام في مكان واحد تقريبا
وحياة الطاووس البري منظمة من حيث األكل في
مكان معين من الغابة ،ويبلغ الطاووس عند بلوغ
ثالثة سنوات بحيث يكون اكتمل الذيل ليبدأ بطقوس
المغازلة ،في موسم الربيع يبدأ بطقوس المغازلة
بحيث يمر على أعداد أنثي الطاووس “النسور” ناشرًا
ذيله متباهيا بجماله.

الطاووس في المنام
والطاووس في المنام امرأة أعجمية ،جميلة وغنية،
والذكر من الطاووس ملك أعجمي ،ومن رأى أنه
أصاب الطاووس أو ملكه فإنه تمكن من ملك
أعجمي ،ومن رأى أنه ملك طاووس أنثى فإنه ينال
ما ً
ال وولدًا ،والطاووس يدل على التيه والعجب
بالحسن والجمال ،وربما د ّلت رؤيته على النميمة
والغرور والكذب وزوال النعم والخروج من النعيم
إلى الشقاء ،ومن السعة إلى الضيق ،ومن رأى أنه
يأكل لحم طاووس فإن امرأته تموت ويرث مالها،
ومن رأى أنه أصاب من ريش طاووسه فإنه يصيب ما ً
ال
من امرأة أو بسبب امرأة.
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أول طفل بريطاني يولد على أرض الجزيرة الطيبة

جيمس بلجريف  50 ..عام ًا في حب البحرين
اعتبر نفسه بحرينيًا منذ يوم والدته ،كان
ينظر ألرضها وموانيها وسماءها وشوارعها
وبيوتها وأهلها بعين المواطن البحريني،
عاش على أرضها نحو  50عاما ورغم مرور
أكثر من  30عاما على وفاته إال أنه ترك
خلفه مجموعة من األفكار والبصمات التي
أثرت في حياة المجتمع البحريني ونموه
وتطوره ،إنه جيمس بلجريف أو كما يعرف بـ
“حمد بلجريف” الذي كان له أنشطة إعالمية
وتجارية وتسويقية متنوعة ومتعددة
شملت الكثير من نواحي الحياة االقتصادية
واالجتماعية ولعل أبرزها كتابه الشهير “أهال
بكم في البحرين” والذي أعده وألفه ليؤكد
من خالله أهمية هذه الجزيرة الصغيرة في
المساحة إال أنها كبيرة في الموارد والخيرات
وروح شعبها الطيبة المحبة للسالم
والعمل والخير “ ..رمضانيات” تلقي الضوء
على واحدا من الشخصيات التي مرت على
تاريخ البحرين تأثرت بها وأثرت فيها وتركت
بصمات ال يمكن تجاهلها ...

حمد بلجريف
 50عامًا هي عدد سنوات عمر جيمس بلجريف نجل
المستشار البريطاني في البحرين تشارلز بلجريف،
وجميس  -المعروف أيضًا باسم حمد بلجريف حيث
سماه والده المستشار على اسم حاكم البحرين
آنذاك المغفور له الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل
خليفة  -من مواليد العام 1929م ،وهو بالمناسبة أول
طفل بريطاني يولد في البحرين ،لكنه في نشأته
وانتمائه يعتبر بحرينيا بامتياز ،أرسله والده في عام
 1936لبريطانيا ليبدأ من هناك أولى مراحل التعليم
ولينتقل بعدها إلى باكستان في عام 1940م ليكمل
دراسته في مدينة كشمير على إثر اندالع الحرب
العالمية الثانية ،تخرج من جامعة لندن وأدى الخدمة
في الجيش البريطاني في فلسطين عام 1947م
وعاد بعد ذلك إلى البحرين ليبدأ مشواره المهني
من خالل عمله في شركة نفط البحرين المحدودة
بابكو لمدة عامين ،ومع إنشاء حكومة البحرين
لدائرة جديدة هي دائرة العالقات العامة عام 1955
كان جيمس الرجل المناسب لتولي مسئوليتها
إذ عين مديرًا لها وتولى إلى جانب ذلك مسؤولية
محطة اإلذاعة الجديدة المعروفة بـ “إذاعة البحرين
الالسلكية” والنشرة الخاصة بها التي تطورت إلى
مجلة هنا البحرين ،أهله لكل ذلك نشاطه الدءوب
والواسع الذي ورثه واكتسبه من والده.

مع المغفور له صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة

العالقات العامة
وحين تقلد جيمس منصب مسئول العالقات العامة،
أنيطت به مهام متعددة من بينها اإلشراف اإلعالمي،
تنظيم الفعاليات واألنشطة الخاصة بالمناسبات
الوطنية ،إضافة لترتيب الزيارات الرسمية لحاكم
البحرين المغفور له الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة
ومرافقته ،وكان إلى جانب ذلك مسؤ ً
ال عن طلبة
البحرين في الخارج تحديدًا في بريطانيا التي كانت
قبلة حكومة البحرين آنذاك إلبتعاث الطلبة البحرينيين
من أجل إكمال دراستهم والذين ينتمي غالبيتهم إلى
شركة نفط البحرين  -بابكو وفئة التجار.

النجمة األسبوعية

جيمس (حمد) بلجريف

وقد مارس جيمس أدوارًا بارزة في مواقع عدة ،منها
ما هو إعالمي ومنها ما هو اقتصادي واجتماعي ،نشير
هنا إلى أبرز األدوار اإلعالمية التي لعبها والتي تتقدمها
مسئوليته عن مجلة “النجمة األسبوعية” التى تصدرها
شركة نفط البحرين – بابكو ،حيث كان مشرفا عليها
وعمل في جريدة الخليج منذ صدورها حتى لحظة
توقفها في العام 1956م ،وشارك كذلك في تأسيس
صحيفة صوت البحرين ،وكان مساهمًا في تأسيس أول
جريدة في الخليج في عقد السبعينيات حين أسس
جريدة مرآة الخليج األسبوعية “غلف ميرور” وعمل
كرئيس تحرير لها ،ومثل عام 1959م نقطة النهاية
لمشواره في خدمة حكومة البحرين ،مقررًا بعد ذلك
التفرغ لمشروعه الخاص والمتمثل في تأسيسه ألول
شركة عالقات عامة وتسويق دولية في البحرين ،كما
افتتح مكتبًا متخصصًا في العالقات واالستشارات

بالشراكة مع أحد البحرينيين ،ومن بين أبرز أعماله إصدار
كتيب “أًه ً
ال بكم في البحرين” welcome to Bahrain
الذي يعتبر أول مرجع ودليل تجاري سياحي وإعالمي،
يهدف إلى تعريف الزوار والسياح بمقومات الدولة
وصروحها التاريخية والوطنية ،إذ صدر العدد األول منه
في العام 1953م وتضمن موضوعات تاريخية وتراثية
عن البحرين باإلضافة إلى الصور واإلعالنات التجارية ،أما
آخر عدد منه فقد صدر في العام 1975م ،وكان لهذا
الكتيب أو الدليل الدور المشهود في تعزيز صورة البلد
اإليجابية وتسويقها خارجيًا.

التصوير والطوابع
وللجانب الفني موقعه أيضًا في حياة جيمس ،إذ
اشتهر بهوايات متعددة من بينها هواية جمع الطوابع
التي كانت منتشرة آنذاك في البحرين وكان جيمس
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مع المغفور له صاحب العظمة الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة

صورة تجمع كل من محمد رضا آل شريف وعبدالنبي آل شريف وصالح آل شريف وميرزا آل
شريف (وقوفًا) وعيسى محميد وعيسى الجودر وجيمس بلجريف وعبدالعزيز كانو في
لندن في أوائل الخمسينيات

من الفنانين إعداد لوحات فنية من أجل المشاركة
في مسابقة المعرض الفني العالمي التي نظمتها
إحدى شركات التبغ المشهورة والتي كانت تعرض
األعمال الفنية المشاركة في عدة دول من بينها
البحرين.

رؤية مستقبلية
لم تقتصر بصمات جيمس بلجريف التي تدل على
حبه وعشقه للبحرين على أدوار هنا وإنجازات هناك ،إذ
تجاوزت هذا السقف لتعبر عن رؤية متكاملة ورائدة،
استشرف من خاللها مستقبل البالد االقتصادي
وكانت مضامينها مدار حديث المختصين بعد 60
عامًا من طرحها ،معبرًا من خاللها عن حس وطني
وروح عشقت تراب هذا البلد ،وقد تعددت محاور هذه
الرؤية ،فمنها ما هو اقتصادي تركز حول مطالباته
المبكرة بتنويع مصادر الدخل من خالل استثمار
وتنمية الموارد البشرية وعدم التركيز فقط على ثروة
جيمس في طفولته مع والده المستشار ووالدته

يمارسها بمشاركة آخرين من األصدقاء والمعارف،
كذلك عشق جيمس هواية التصوير ،وكان نتاج هذا
العشق مجموعة صور التقطها ألماكن مختلفة
في البحرين ضمنها ونشرها بعد ذلك في كتاب
خاص عن البحرين ،وفي العام 1959م طلب من عدد

البالد النفطية ،وهذا ما تضمنته مقالته الصحفية
في العام 1951م والتي جاءت تحت عنوان “ مستقبل
البحرين االقتصادي “ وركز فيها على ضرورة االنتقال
من اقتصاد قائم على الثروة النفطية إلى اقتصاد
منتج قادر على المنافسة عالميًا ،مطالبًا في الوقت
ذاته بتشجيع مصادر النمو االقتصادي غير النفطي
كقطاعات السياحة وخدمات األعمال والصناعة،

وكان إلى جانب حديثه االقتصادي يتحدث عن الثروة
الطبيعية وركائزها والتي تشتمل على صيد اللؤلؤ،
الزراعة والمياه الجوفية ،وذهب إلى أبعد من ذلك
حين طالب بضرورة االعتماد على الثروة الطبيعية
كمصدر آخر للدخل ،بما في ذلك العيون العذبة
الموجودة في البحر  -ينابيع المياه الموجودة تحت
البحر  -وتحسين المستوى الزراعي من خالل مد
أنابيب من البحر إلى اليابسة ،ولم يقتصر األمر على
ذلك إذ سلط جيمس الضوء على قضايا أخرى ال تقل
أهمية ،إذ شدد على أهمية استغالل الموانئ البحرية،
واالستفادة من الغاز الناتج عن احتراق ألسنة لهب
المصانع عبر مد أنابيب للمدن واستخدامه كوقود
للطبخ والتدفئة ،الفتًا االنتباه إلى صناعة الفخار
ومطالبًا باالهتمام بها والعمل على تصدير منتجاتها
لخارج البحرين ،دون أن يغفل عن أهمية الثروة
السمكية التي كانت رؤيته تتمثل في طرح الحلول
الكفيلة بمواجهة مشكلة ارتفاع أسعارها ،وهذا ما
حدا به القتراح تجميد جزء منها وبيعه خارج البالد،
ليس هذا فحسب ،فجيمس أو حمد – الذي توفي
في العام 1979م ودفن في المقبرة المسيحية في
منطقة سلماباد – تنبأ وتوقع قبل غيره بأن تصبح
البحرين مركزًا رائدًا للطب الحديث والرعاية الصحية
المتطورة في المنطقة ،معبرًا من خالل ذلك عن
فكر سابق لعصره وقراءات غفل عنها الكثيرون.

مجموعة نسخ من كتاب “البحرين ترحب بكم “ ”WELCOME TO BAHRAINالذي ألفه جيمس عام  1953م واستمر صدوره حتى عام 1975م

إربح شيفروليه كمارو

و المئات من الجوائز الفورية

تـريـل بلـيــزر
ابتداء من  9,999د.ب
ً

ماليبـــو
ابتداء من  6,999د.ب
ً

كـــروز
ابتداء من  5,999د.ب
ً

تـاهــــو LT

ابتداء من 13,333
ً

د.ب

اكتشف ما تخبئه خزنة شڤروليه للعروض الذهبية!

تمي ًزا من أي عام مضى .فهذا العام ولدى شرائك أي من سيارات شڤروليه،
عادت عروض شڤروليه الذهبية أكثر ّ
ستدخل السحب للفوز بسيارة شيفروليه كمارو  ،2013اضافة الى المئات من الجوائز الفورية.

ً
واحدا من الفائزين.
ال تفوت فرصتك ،تفضل بزيارتنا لتكن
@chevroletarabia

facebook.com/chevroletarabia

chevroletarabia.com

عروض سخية
لمبادلة السيارات
المستعملة
7/9/13 2:09 PM

* تطـــبـق األحـكـــام والشـــروط

لالستفسار عن شراء أسطول من
السيارات الرجاء اإلتصال على

17 457 186

17 457 211
Chevrolet-Ramadanyat-FP 32X24.5.indd 1
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�شعراء من البحرين..
النخلة

كل الثمر

�أيتها النخلة امللتحفة

خم�س دقات لقلبي

�أر�ض الغ�ضب

معفرة �أنت باحل�صى

قد �سارت عيناي

يف �سقم غا�ص

يف وجل على جمراتك
كال�شفرة ت�شري

بال�سعف اىل التوابيت

اخلارجة لي ً
ال من حمارقهم !

قبل �أن �أ�صيخ اىل

من الع�صافري املزقزقة
خم�س دقات لقلبي

ال �أ�سكن حلظ:

فهنا �آالف الزقزقات ال�صاخبة

و�أنا وحدي الراق�صة الأوىل.

يا �أبهى من رق�صا على �أوتاري

تهطالن علي

يغرد قلبي مزغرد ًا

ايمان أسيري

املتخفي

مرة ,وهو يلتف حول وجعه
�أب�صر ذاك املتخفي,
ظنه ظ ً
ال

انكما �أعذب �أوتاري

فم�ضى..ون�سى..

وكان �سرتك عا�صفة خائفة

يا مهجتي
كم ربيع ًا �أنبتما يف داري

اب�صرت ذاك املتخفي,

لكنني قلت لطفلتي:

وكم تغريت نوامي�سي

�آه ال حول يل فيها وال ..
كنت با�سقة كمرمي

ت�سربت من العذوق,

غد ًا �ستكونني �أجمل.

ملاذا نذرت قرابينك لنا,

نحن الذين ارتع�شنا من عريك..

من ولولة حلقت بنا

تو�شحنا بالعباءات

حني ميمت ريحك
�شيئ ًا كما العطاء

ف�صارت اجلموع

تقر�ض من واديك

و�أجمل عذاباتي

وكم ردمتما �سياج العمر
عند ح�ضوركما !
يا مهجتي

نب�ض قلبيكما يدفىء هذا العامل

ال�شعر و�أنتما قب�س
يف �ضو�ضاء الروح

فوق ترابات املدينة

�أ�صلي لكما

ف�أنتما عبق يزخر بالنور

و�أنا حار�سة الكوخ البحري
فاي �سحر تراه ميلأ ع�شي !

ويجعل الكائنات �أحلى.

مرة ,وهي حتلم بربيع �صيف
ظنته حلم ًا,

فم�ضت..ون�ست..

مرة ,وهما يتعانقان

�أب�صرا ذاك املتخفي,
�أيقنا �أنهما معا
فالتقيا..

ذاك املتخفي �شد الزناد
انت�سيا!..

ويبقى ال�شعر مكتوب ًا ومقرو�أً

والرتاب ملء نتوءاتك القاحلة

يف بيتي خم�سة

ويبقى ال�شعر مكتوبا ومقروا
بهبه
ما مير
تردده الأل�سنة
حمفوظ ًا
ويبقى ال�شعر
ويبقى ال�شعر حمفوظ ً
يفماكلمير
وت�ست�شهديفبهكل
وت�ست�شهد به
أل�سنة
حياته.ل
تردده ا
ا
حياته .عرب
االن�سان
االن�سان عرب
ويبقى ال�شعر كذلك واحة للروح تعي�ش �أجواءه وتنتقل يف �آفاقه
ومو�سيقاه� ,آفاقه
وتنتقل يف
تعي�ش
واحة
ويبقى ال�شعر كذلك
أجواءهأخيلته
يف�معانيه و�
للروحوتهيم
الوا�سعة,
املتعددة
واجلمال..ومو�سيقاه,
احلياةأخيلته
معانيه و�
وتهيم يف
املتعددة الوا�سعة,
قيودها ,لتعانق
تعتنق من
واجلمال..وال�شعراء من نبات هذه الأر�ض
يف رحاب ال�شعر
نلتقي
وي�سعدنا �أن
احلياة
لتعانق
تعتنق من قيودها,
الطيبة .
البحرين..ال�شعر وال�شعراء من نبات هذه الأر�ض
�شعراءيفمنرحاب
وي�سعدنا �أن نلتقي
الطيبة .
�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.
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مجلس علي راشد األمين
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ذكريات من �أيـام زمان
• صدور إعالن تخفيض األنوار بالليل بسبب الحرب العالمية
الثانية عام 1942م
• أقامت مديرية المعارف مسابقة لمدارس حكومة
البحرين في عين عذاري عام 1952م
• إقامة أول معرض مدرسي للرسم في قصر القضيبية
القديم عام 1948م
• تأسيس فرقة ندوة البحرين الموسيقية عام 1957م.

املغفور له �صاحب العظمة ال�شيخ �سلمان بن حمد �آل خليفة بعد افتتاحه
الفرع اجلديد للبنك ال�شرقي باملنامة (ت�شارترد بنك حالي ًا) يف ال�ستينيات.

مبنى احلكومة (ال�سكرتارية) يف اخلم�سينيات

عني احلنينية يف الأربعينيات

ال�ساحة املقابلة لفريج الفا�ضل وتظهر منارة جامع الفا�ضل يف اخلم�سينيات
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املبنى الذي �سكن فيه بع�ض العوائل الفل�سطينية كملج�أ بعد نكبة فل�سطني
ثم حتول �إىل املدر�سة الو�سطى يف املنامة عام 1959م

�سوق ا ل�سمك واخل�ضروات مبدينة املحرق عام 1953م

عني ق�صاري يف اخلم�سينيات

موقف البا�صات (النقل العام) القريب من فر�ضة املنامة عام  1940م

الفرقة املو�سيقية لل�شرطة يف ال�ستينيات

�سيارة تابعة لبلدية املنامة وهي تقوم بعملها يف �أواخر الأربعينيات



IFTAAR BUFFET

.

BD 4 300


Hoora,Muharraq,Hamala,Sanad,Tubli

17 711 711

Discover stevia,
nature’s sweet gift
Caderel Green.
sweet taste from nature,
low calorie.

4G

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

اآلن يمكن لجميع أفراد عائلتك المشاركة واالستمتاع بخدمة  4G LTEبسرعات خيالية على جميع األجهزة
المزودة بتقنية الالسلكي " "WiFiمع باقات  4G LTEموبايل برودباند المنزلي التالية من بتلكو.
اإليجار الشهري

البيانات

السرعة

الجهاز

 18د.ب

غير محدودة

حتى 100Mbps

راوتر  4G LTEمجان ًا

لالشتراك ،تفضل بزيارة اقرب محل بتلكو
*تطبق الشروط واألحكام

