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شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس

يومية مسائية تصدر عن وكالة أبراس
39757015 17721503، التوزيع:  اإلدارة: 

36504114 اإلعالنات: 
aprasadvt@gmail.com

www.aprasadvt.com

عبد  بن  مقبل  الحاج  ولد  نجد  بالد  من  عنيزة  في 
الرحمن بن مقبل الذكير األسعدي العتيبي عام 1844، 
نشأ بها وتعلم مبادئ القراءة والكتابة في الُكتاب، 
أما حياته العملية فقد بدأها في مدينة جدة حيث 
بالد  على  مترددًا  آنذاك،  رائجة  اللؤلؤ  تجارة  كانت 
في  استقر  حتى  والبحرين،  والبصرة  كالهند  عدة 
لشهرتها  أحبها  أن  بعد  1877م،  عام  األخيرة  هذه 
المراكز  أهم  أحد  وكونها  اإلستراتيجي  بموقعها 
إقامته  مكنته  وقد  اللؤلؤ،  لصيد  المهمة  التجارية 

وحكامها  أهلها  معرفة  من  البحرين  في  الطويلة 
حتى  جميعًا  معهم  وتعامل  وتجارها،  وشيوخها 
وذكاءه  ثقافته  وسعة  أمانته  بسبب  شهرته  طارت 
التجاري، ويعتبر الذكير شيخ الجالية النجدية بال منازع، 
“التاجر  فالذكير  الوحيد،  همه  التجارة  تكن  لم  كما 
أهم  من  واحدًا  ذاتها  الفترة  في  أضحى  المثقف” 
.. “رمضانيات” تفتح كنوز سيرة حياة  مثقفي البحرين 
مسيرتهم  على  الضوء  وتلقي  الماضي  من  رجال 

العامرة بمحطات النجاح والتميز ...

“ رمضانيات “ تكشف كنوز رجال من الماضي 
الشيخ مقبل بن عبد الرحمن الذكير .. 

تاجر اللؤلؤ

المجالس الرمضانية

ذكريات من أيام زمان

�شعراء من البحرين

في  اهلل  ذكرها  التي  النباتات  من  اليقطين  أو  القرع 
ِمن  َشَجَرًة  َعَليِه  “َوأَنَبتَنا  تعالى  قال  الكريم،  القرآن 
َيقِطيٍن”  - الصافات -، وتذكر الموسوعات العلمية 
يزرع  للزينة، ومنها ما  يزرع  القرع أصناف منها ما  بأن 
مختلفة  وبألوان  مختلفة  بأحجام  وأنه  ثماره،  ألكل 
كالبطيخ  دائري  وبشكل  حجمه  يكبر  فالذي  أيضا، 
ليس  وهو  الشائع،  المصطلح  في  القرع  هو  األحمر 
بها  فضلها  بامتيازات  اهلل  خصها  بل  عادية،  شجرة 
اهلل  صلى  الرسول  كان  ولذلك  األخرى،  األشجار  على 
أبو  ويقول  القرع،  هو  الذي  الدباء  يحب  وسلم  عليه 
عليه  اهلل  صلى  الرسول  “رأيت  عنه  اهلل  رضي  هريرة 
أتتبع  اليوم  ذلك  منذ  زلت  فما  الدباء  يتتبع  وسلم 
بأكله  القديم كان يوصى  الدباء”، والقرع في الطب 
ويذهب  العطش  يقطع  وماؤه  البدن،  يغذي  ألنه 
ومسكن  للبول  ومدر  للبطن  ملين  وهو  الصداع، 
تناول  حالوة  تكشف  “رمضانيات”   .. واألورام  لآلالم 

القرع وترصد فوائد شجرته وأوراقه ... 

يغذي البدن وماؤه يقطع العطش
ن َيْقِطيٍن”  القرع .. ”َوأَنَبْتَنا َعَلْيِه َشَجَرًة مِّ
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ذكر في كتب الطب العربي القديم
القرع .. غذاء األنبياء

يعرف القرع العسلي أو اليقطين كما ذكر 
وقد  األنبياء،  غذاء  بأنه  الكريم  القرآن  في 
ذكره الرسول الكريم عندما قال “عليكم 
والدماغ”،  العقل  في  يزيد  فإنه  بالقرع 
فإن  الطعم  حلو  أنه  من  الرغم  وعلى 
القرع العسلي يعد من أصناف الخضراوات، 
السفرة  على  تقديمه  في  الطهاة  وتفنن 
والمالحة،  الحلوة  األطباق  من  العديد  في 
القرع  يحتوي  التغذية  خبراء  وحسب 
من  كبيرة  مجموعة  على  العسلي 
باإلضافة  أ،  فيتامين  أهمها  الفيتامينات 
للجسم،  المهمة  األحماض  من  كثير  إلى 
وزنه  من   %90 على  يحتوى  أنه  من  وأيضا 
المفيدة  الدهون  من  ضئيلة  ونسبة  ماء 
لألكسدة،  كمضادات  تعمل  كما  للقلب، 
اإلصابة  من  وتقلل  المناعة  تقوية  وتدعم 
العسلي  القرع  ويعتبر  المزمنة،  باألمراض 
الحمية  لمتبعي  مالئمة  األغذية  أكثر  من 

والرياضيين، وأيضا األطفال...

اليقطين وذو النون 

إذ  الكريم،  القرآن  في  اليقطين  أو  القرع  ذكر  ورد 
 – َيْقِطيٍن”  ن  مِّ َشَجَرًة  عليهِ  “َوأَنَبْتَنا  تعالى  اهلل  يقول 
اليقطين  في  اهلل  حكمة  من  أن  حيث   ،  - الصافات 
نبات  وهو  السالم،  عليه  يونس  سيدنا  حول  أنبته 
وظليل،  وكثير  النعومة  غاية  في  وورقه  النمو،  سريع 
إلى  نضوجه  أول  من  ثمره  ويؤكل  الذباب،  يقربه  وال 
الالزمة  الغذائية  المواد  على  ثماره  وتحتوي  آخره، 
ناضجة،  ومطبوخة  طرية  خضراء  وتؤكل  للجسم، 
ويقوي الدماغ وله قابلية للتخزين من دون تلف لمدة 

لليقطين  وليس  الثمرة،  جدار  لسمك  وذلك  طويلة 
رائحة تجذب النمل والحشرات، وقال ابن قيم الجوزية 
الصداع  وُيذهب  العطش  يقطع  ماؤه  اليقطين  عن 
للبطن،  ملين  وهو  الرأس،  به  ُغسل  أو  ُشرب  إذا  الحار 
وبالجملة هو من ألطف األغذية وأسرعها نفعا، وبذور 
الدباء أو القرع تطرد الدودة الوحيدة من األمعاء وُيعد 
مدرا للبول، ومزياًل لإلمساك وصالحًا لمرضى الكليتين 

واألمعاء والتهاب المفاصل والروماتيزم.

القرع في الطب النبوي 

وقد ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك أنَّ 
خياطًا دعا رسوَل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم لطعام 
رسوِل  مع  “فذهبُت  عنه  اهلل  رضى  أنٌس  قال  صَنعه، 
ب إليه ُخبزًا من شعير،  اهلل صلى اهلل عليه وسلم، فقرَّ
اهلِل  رسوَل  فرأيُت  أنس:  قال  وَقِديٌد،  ُدبَّاٌء  فيه  ومَرقًا 
ْحَفِة،  بَّاء من َحوالى الصَّ ُع الدُّ صلى اهلل عليه وسلم َيتتبَّ
بارد  واليقطين  اليوم”،  ذلك  من  بَّاَء  الدُّ ُأِحبُّ  أزل  فلم 
رطب، وهو سريُع االنحداِر، وإن لم يفُسد قبل الهضم، 
منه  يتولَّد  أنه  خاصيته  وِمن  محمود،  ِخْلٌط  منه  تولَّد 
ِخلط محمود مجانس لما يصحُبه، فإن ُأِكَل بالَخْردل، 
ومع  مالح،  ِخلٌط  وبالملح  يف،  ِحرِّ ِخلٌط  منه  تولَّد 
ِغذاًء  البدن  َغَذا  بالسفرجل  ُطبَخ  وإن  قابٌض،  القابض 
جيدًا، وهو لطيٌف مائي يغذو غذاًء رطبًا بلغميًا، وينفع 
الغالُب عليهم  الَمْبرودين، وَمن  الَمْحرورين، وال ُيالئم 
داع الحار  البلغُم، وماؤه يقطُع العطش، وُيذهُب الصُّ
كيف  للبطن  ُمليِّن  وهو  الرأُس،  به  ُغِسَل  أو  ُشِرَب  إذا 
بمثله، وال أعجَل منه  المحرورون  يتداَوى  اسُتْعِمل، وال 
في  وُشِوَى  بعجين   ُلِطَخ  إذا  أنه  منافعه  ومن  نفعًا، 
األشربة  ببعض  وُشِرَب  ماؤه  واسُتْخِرج  ور  نُّ التَّ أو  الفرن 
وقطع  الملتهبة،  ى  الُحمَّ حرارة  ن  َسكَّ اللَّطيفة  

ى ِغذاًء حسنًا. العطش، وغذَّ

فوائد ال حصر لها 

ولكن  والحلويات،  القرع  بين  الناس  من  الكثير  ويربط 
بالسعرات  منخفض  القرع  أن  هو  الناس  يعرفه  ال  ما 
الحرارية، فكل كوب منه يحتوي على 49 سعر حراري 
فقط، ويحتوي لب وبذور القرع على فيتامين أ، ج، و أي، 
التي تحافظ على بشرة صحية ونضرة، ويحتوي القرع 
التي  الملونة  البرتقالية  المادة  أو  الكاروتين،  على  أيضا 
بدورها  تحمي  والتي  أ،  فيتامين  إلى  الجسم  يحولها 
البشرة من التجاعيد وتزيد من تألق البشرة، كما يحتوي 
على األلياف، مما يساعد على حرق الدهون والسعرات 
من  وفيرة  كمية  على  القرع  يحتوي  كذلك  الحرارية، 
إلى  باإلضافة  والبوتاسيوم،  والمغنيسيوم  األلياف 
الزنك، الحديد واللوتين التي تعمل على تحسين البصر، 
القرع  بأن  القديم  العربي  الطب  كتب  في  ذكر  وقد 
على  تساعد  بأنها  عنها  وأشتهر  جدًا  مغذية  ثمرة 
الطبية  الوصفات  ومن  مرقها،  شرب  اذا  الصداع  عالج 
غدة  تضخم  عالج  في  يساعد  القرع  بذور  أكل  فإن 
البروستاتا عند كبار السن وما ينتج عنه من اضطرابات 
تفرك  أن  للقرع  الشعبية  الوصفات  ومن  التبول،  في 
القرع  من  بقطعة  والحبوب  بالبثور  المصابة  البشرة 

الطازج يوميا إلزالة البثور بعد مدة بسيطة.

القرع في المنام 

خطير  رفيع  طيب  أو  عالم  رجل  المنام  في  والقرع 
شفاء  للمريض  وهو  المؤنة  خفيف  الناس  إلى  قريب 
مطبوخا  منه  أكل  فمن  الرؤيا  في  الطبائخ  وأفضل 
حبيبه  أو  نفسه  أو  دينه  من  فقده  شيء  إليه  رجع 
الجن  من  فزع  أصابه  نيئًا  القرع  أكل  ومن  ولده  أو 
من  استأنس  بظله  استظل  ومن  إنسانًا  خاصم  أو 
وحشته وقيل شجرة القرع رجل فقير ال مال له ومن 
لقصة  مرض  من  نجا  قرعًا  البطيخ  مزرعة  من  جنى 
تقريع ومالمة ومن أكل  والقرع  السالم  يونس عليه 
أو  منه  أكل  ما  بقدر  علمًا  يحفظ  مطبوخًا  القرع 
الهم  على  رؤيته  تدل  والقرع  متفرقًا  شيئًا  سيجمع 
دل  وربما  الحبس  أو  المرض  أو  العيش  وضيق  والنكد 
تدل  القرع  وأوعية  والفطنة  الذهن  صالح  على  أكله 

على النساء الجميالت الجليالت الكثيرات النفع.
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“ رمضانيات “ تروي رحلته من عنيزة إلى أرض اللؤلؤ
الشيخ مقبل بن عبد الرحمن الذكير .. 

مسيرة العلم والتجارة
تعد قصة حياة الشيخ مقبل بن عبد الرحمن الذكير حكاية أقرب إلى الخيال، خاصة وأنها 
عام  بدأت  عامًا   43 استمرت  التي  الحكاية  وأحداث  بالمغامرات،  ومليئة  باإلنجازات   زاخرة 
1870م، حين قرر الشيخ مقبل بن عبدالرحمن الذكير وهو التاجر البسيط ترك قريته النجدية 
“عنيزة” بالجزيرة العربية، قاصدًا مع ثلة من أصدقائه البحرين حيث تجارة اللؤلؤ مزدهرة 
وعامرة، إال أن المثير في قصة حياة الذكير، أن حياته التي بدأها في البحرين مرت بمراحل 
الذكير  بدأ  “قوة” ضعفًا، فمن خالل مال زهيد  “قوة” ومن بعد  فـ  الثالث “ضعف”  اإلنسان 
نشاطه في البحرين، ما لبث أن تطور ليشهد حالة من الرخاء على صعيد جوانب حياته 
المادية، الثقافية وحتى اإلجتماعية، لكن “بقاء الحال من المحال” كما يقال، إذ غادر الذكير 
مخلفًا  بسيط  بماٍل  دخلها،  كما  تمامًا  والعطاء  بالنشاط  حافلة  فصواًل  منهيًا  البحرين 
بصمة ال تمحها السنون .. “رمضانيات” تسرد قصة حياة الشيخ مقبل بن عبد الرحمن الذكير 

المليئة بالنجاحات والتحديات وكيف تأثر وأثر في المجتمع البحريني ..

من هو الذكير؟

الذكير  مقبل  بن  عبدالرحمن  بن  مقبل  الحاج  ولد 
نجد،  بالد  من  بعنيزة  1844م  عام  العتيبي  األسعدي 
الُكتاب،  في  والكتابة  القراءة  مبادئ  وتعلم  بها  نشأ 
حيث  جدة  مدينة  في  بدأها  فقد  العملية  حياته  أما 
تجارة اللؤلؤ رائجة آنذاك، مترددًا على بالد عدة كالهند 
في  اآلخيرة  هذه  في  استقر  حتى  والبحرين،  والبصرة 
وهي  أحبها  أن  بعد  1877م،  الموافق  1294هـ  العام 
وكونها  اإلستراتيجي  بموقعها  المشهورة  البالد 
اللؤلؤ، وقد  المهمة لصيد  التجارية  المراكز  أحد أهم 
معرفة  من  البحرين  في  الطويلة  إقامته  مكنته 
أهلها وحكامها وشيوخها وتجارها، وتعامل معهم 
وسعة  أمانته  بسبب  شهرته  طارت  حتى  جميعًا 

ثقافته وذكاءه التجاري.

شيخ الجالية النجدية

سطورنا  تحملها  التي  المتشعبة  نشاطاته  جوار  إلى 
بال  النجدية  الجالية  شيخ  الذكير  يعتبر  القادمة، 
الوقت  ذلك  في  النجديين  الجالية  أكثرية  أما  منازع،  
إذ عمل  الفقر،  أفرادها من قسوة  فقد كانت تعاني 
تكفي  بالكاد  التي  البسيطة  المهن  في  بعضهم 
مهنة  منها  نذكر  والتي  اليومية  عيشهم  لقمة 
الحمالين في ميناء المنامة ومهنة البحارة في بعض 
وخدم  وفراشين  كخياطين  للعمل  إضافة  السفن، 

وكتبة عند التجار وأعمال أخرى صغيرة.  

سوق الطواويش 

مغامراته  في  الذكير  شرع  البحرين  وصوله  وفور 
صغير  مال  رأس  خالل  من  البداية  وكانت  التجارية، 
لكن  المعيشية،  واحتياجاته  بمتطلباته  يفي  بالكاد 
وما  الطواويش،  سوق  اقتحام   من  يمنعه  لم  ذلك 
الدخول  من  الذكير  تمكن  حتى  سنوات  بضع  إال  هي 

كل  وفهم  بل  التجارة،  وهذه  السوق  هذا  عمق  في 
رائعة  األولى  الصفقة  وكانت  وأسرارها،  تفاصيلها 
أهله  جيد  مال  رأس  تكوين  من  مكنته  إذ  النتائج، 
وليصبح  التجار،  أحد  بوصفه  السوق  في  لإلستمرار 
وفي  المشهورة،  الفرنسية  كارتييه  لماركة  وكياًل 
التي  وجوالته  صوالته  والمثقف  التاجر  واصل  العمق، 
لم تقنع بحدود سوق الطواويش وامبراطورية اللؤلؤ، 
والمنامة،  المحرق  في  الشعبية  المجالس  إلى  لتصل 
هذه  في  الثقافي  نهمه  يشبع  ما  الذكير  وجد  حيث 
بالمؤسسات  تشبيهها  يمكن  التي   - المجالس 
أشعار  قراءة  في  روادها  يشارك  حيث   – الثقافية 
المتنبي والبحتري وأبونواس وغيرهم، إضافة لقصص 

بما  متعددة  شئون  في  والتباحث  وليلة،  ليلة  ألف 
الحياة  وشئون  والوطنية  الدينية  المسائل  ذلك  في 
العامة، وبموازاة ذلك، كان للذكير تواجده في حلقات 
المساجد الدينية، لتشكل موردًا إضافية لمخزونه من 
الثقافة الدينية التي تعلمها في مسقط رأسه “عنيزة”، 
من  العديد  طبع  على  الذكير  عمل  ذلك  سياق  وفي 
في  وتوزيعها  مصر  في  نفقته  على  الشرعية  الكتب 

بلدان الخليج العربي.

فخر التجار

مع  موعد  على  الذكير  كان  1890م  عام  حلول  ومع 
المزيد من التوهج والتألق، حدث هذا بفضل النجاحات 

مسجد مقبل الذكير 

الشيخ مقبل الذكير مع يوسف بن أحمد كانو رحمهما اهلل  و تاجر المجوهرات الفرنسي كارتييه
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الموضوع،  في  والملفت  وغيرها،  “المنار”  و  “المؤيد”، 
أن جهود الذكير لم تتوقف عند حد جلب الصحف 
بالمناسبة ذات  – وهي  إشتراكاتها  المذكورة ودفع 
اإلرسالية  مكتبة  في  تتواجد  كانت  التي  الصحف 
األمريكية بالمنامة كما يشير إلى ذلك المؤرخ مبارك 
الخاطر في كتابه “الكتابات األولى لمثقفي البحرين” 
– إذ عمل على إرسال بعض اإلعانات المالية للصحف 
صحيفة  ضمنها  من  واآلخر،  الحين  بين  نفسها 
لكل  وإضافة  ذلك،  كل  على  عالوة  المصرية،  المنار 
دعم  في  نوعها  من  والفريدة  الرائعة  الجهود  تلك 
الصحف والعمل على نشرها للرواد والمثقفين، امتاز 
الذكير بتفاعله الشخصي الكبير مع موضوعات هذه 
الصحف، تشهد على ذلك أسئلته التي كان يرسلها 
لصحيفة المنار اإلسالمية ولصاحب الصحيفة بصورة 
في  تدور  كانت  والتي  رضا،  رشيد  الشيخ  مباشرة 
النشاط  هذا  إثر  على  وليصبح  الدينية،  المسائل  فلك 
المحموم وكياًل لعدد من الصحف في البحرين بما 

في ذلك صحيفة المنار. 

مكانة إجتماعية ووطنية

بمعركته  اإلسالمي  األدبي  النادي  ينشغل  وبينما 
الذكير  واصل  المبشرين،  مع  لوجه  وجهًا  الحضارية 
صعيد،  من  وأكثر  جبهة  من  بأكثر  المتصل  نشاطه 
نصيبهما  والوطنية  اإلجتماعية  للجبهتين  كان  وقد 
من كل ذلك، فاجتماعيا، قام الشيخ الذكير بتجديد 
المسجد  شرقي  تقع  عين  وحفر  بالمنامة  مسجد 
الواقع جنوب فريج الفاضل، ويعرف الحي الذي يقع 
أما  الذكير،  بفريج مقبل  الوثاق  فيه كما تشير بعض 
تولى  األولى  العالمية  الحرب  إندالع  فمع  وطنيًا، 
تحت  البحرين  في  كبيرة  حملة  قيادة  الذكير  الشيخ 

والتي  التجاري،  الصعيد  على  حققها  التي  الكبيرة 
والخليج،  البحرين  في  اللؤلؤ  تجار  أكبر  أحد  جعلته 
العالقات  من  الكثير  نسج  من  مكنه  الذي  األمر 
والصداقات مع التجار األوربيين واآلسيويين وغيرهم، 
ومراسلة الكثير من الشركات التجارية المرموقة في 
عند  اإلنجازات  تتوقف  وال  التألق  يتوقف  وال  العالم، 
هذا الحد، إذ حصل الذكير عن جدارة واستحقاق على 
األخالق  اعتماد  في  لتفرده  نسبة  التجار”  “فخر  لقب 
التجارية ركنًا هامًا من أركان عمله وسط إمبراطورية 

غلب على سلوك تجارها الجشع والطمع.

التاجر المثقف

“التاجر  فالذكير  الوحيد،  همه  التجارة  تكن  ولم 
أهم  من  واحدًا  ذاتها  الفترة  في  أضحى  المثقف” 
مثقفي البحرين، تتحدث عن ذلك مشاركاته الفعالة 
خليفة،  آل  محمد  بن  إبراهيم  الشيخ  مجلس  في 
والذي يعتبر من أهم المنتديات الثقافية في البحرين 
مع  وباإلتفاق  ذلك  خالل  من  الذكير  وليصبح  آنذاك، 
المؤهلة لعملية  الوحيدة  إبراهيم الشخصية  الشيخ 
1895م  العام  في  وجلبها  العربية  الصحف  إستيراد 
“المقتطف”،  صحف  ذلك  في  بما  ورواده،   للمنتدى 

الذكير  وبالفعل، عمل  لتركيا”،  اإلعانات  عنوان “جمع 
بنفس  للقيام  الخليج  دول  رجاالت  مراسلة  على 
أثر ذلك جليًا من خالل ما ذكره تقرير  الحملة، وكان 
بجانب  1914م،  عام  البريطانية  السياسية  الوكالة 
ذلك، قاد الذكير حملة تبرعات أخرى، من بينها حملة 
إلعانة المجاهدين الليبين في حربهم ضد االستعمار 
1914م  أبريل  في  بدأها  أخرى  وحملة  اإليطالي، 
مستهدفًا جمع كل ما يمكنه من المال لمساعدة 

المسلمين في إحدى الواليات الهندية. 

النادي األدبي اإلسالمي

التجارية  المكانة  مع  متسقة  تبدو  وكمحصلة 
الذكير،  شخص  بها  حظي  التي  والدينية  والثقافية 
خاض “فخر التجار” تحٍد من نوع مختلف، بل معركة 
بكل ما تحمل الكلمة من معنى، فصول هذا التحد 
الذكير  عمل  حينها  1913م،  عام  منتصف  في  بدأت 
المعروف  البحريني  والتاجر  الوجيه  مع  وبالشراكة 
األدبي  النادي  تأسيس  على  كانو  أحمد  بن  يوسف 
يتعلم  إنشاء مدرسة حديثة  الذكير  وأراد  اإلسالمي، 
الدين،  جانب  إلى  الحديثة  العلوم  الطالب  منها 
تقوم  بحيث  المحلية،  للكتاتيب  تطويرية  كخطوة 
لطالبها،  فكرية  تغذية  بعملية  المدرسة  هذه 
وهكذا، جاء النادي األدبي على هيئة مدرسة صغيرة 
ويضم  اإلسالمي،  الدين  علوم  كل  التالميذ  تعلم 
الدين  صفين صغيرين يدرس فيهما عدد من شيوخ 
المبنى  إحتواء  إلى  إضافة  المتطوعين،  المحليين 
بالكتب  على غرفة صغيرة رفوف جدرانها مكدسة 
اإلسالمية وغيرها، وبعد عدة أشهر من إفتتاح النادي، 
مؤسسا  قرر  حققه،  الذي  الباهر  النجاح  ظل  وفي 
حاجة  كانو  يوسف  والحاج  مقبل  الشيخ  النادي 
الشيخ  لنقلة إضافية، وبعد بحث طويل وجد  النادي 
مقبل أن رجل المرحلة والشخصية المؤهلة إلستالم 
مهام النادي هو العالم النجدي وصاحب الخبرة في 
مقاومة البشير الشيخ محمد عبدالعزيز المانع، فقرر 

إحضاره من مقر إقامته بالبصرة.

حافة اإلفالس 

وبدأت  التقلب،  في  األحوال  بدأت  1917م  عام  وفي 
من  بوجهها  تطل  المالية  والتحديات  الصعوبات 
جديد، إذ تعرضت تجارة الشيخ الذكير في بيع اللؤلؤ 
وليجد  اإلفالس،  لحافة  أوصلته  فادحة  لخسائر 
األدبي  النادي  لمشروع  وحيدًا  ممواًل  نفسه  الذكير 
دعمهم  تقديم  عن  الممولين  بقية  توقف  بعد 
على  الذكير  أصر  ذلك  كل  من  وبالرغم  المالي، 
تالحق  لوال  واإلسالمي  الحضاري  مشروعه  مواصلة 
لكل  ونتيجة  بعد،  فيما  عليه  واشتدادها  األحداث 
الصعب  القرار  اتخاذ  من  بدًا  الذكير  يجد  لم  ذلك، 
كما  لـ“عنيزة”  عائدًا  البحرين  ومغادرة  النادي  بإغالق 
بماٍل ال يكاد يكفي حتى قوت يومه، مودعًا  تركها 

هذه الدنيا بعد 3 سنوات من رحيله.

الشيخ مقبل الذكير عند أحد ينابيع المياه العذبة في البحر ) الكوكب(

عدد من الصحف العربية كان يستوردها الذكير 
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مجلس محمد حمادة
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مجلس عائلة السليس العتيبي

مجلس خليفة علي
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�سلوا من بقلبي

�سلوا من بقلبي كيفما �ساء يلعُب اأال وقلبي يف هواه ُيعّذُب؟ 

وقولوا له هال ترّق ملغرم له يف احل�سا ناٌر من الوجد تلهب 

اإذا جّنه الليل ا�ستطار فوؤاده ولي�س له من لوعة ال�سوق مهرب 

وان نام من ال يعرف احلب قلبه يبيت على نار الهوى يتقلب 

يراعي النجوم الزهر يف غ�سق الدجى اذا غاب عنه كوكٌب جاء كوكب 

اإذا طلعت �سم�س النهار ح�سبته خليعًا وما يدري اإىل اأين يذهب 

يق�سي لياليه الطويلة باملنى ويف غده مل يدِر ماذا �سيك�سب 

حبيبَي هل من نظرة ي�ستفي بها فوؤاد حمّب يف و�سلك يرغب 

تغّل �سوقي فيك حتى وجدتني راأيُت بك التعذيب يحلو ويعذب 

فعلت بقلبي ما ابتغيت لقتله وحللت ما مل ُيفته لك مذهب 

ق�سى اهلل يل باحلب فيك مبا ق�سى ولي�س لقلبي دون حبك م�سرب 

فيا مبعدي اين قتيل �سبابة ك يفنيني وعتبك اأ�سعب 
ُ
وهجر

وحقك ما اأبقى يل احلب حاجة لغريك عبداهلل ارنو واأرقب 

فخذ بيدي واجذب اإليك لعلني اأرى ممحالتي عند غيثك تخ�سب 

اأزل داء قلبي ما ا�ستطعت فمنك يل حياة واأنت العارف املتهذب 

فمثلك من يرجى لتقريب حاجة متى �ساءت االأيام اأو عز مطلب 

ومثلك من يوؤتى اإىل حل عقدة ملا لك من ح�سن اخلليقة ين�سب 

ومتتلك االألباب حتى كاأنها لنحوك عبداهلل بالرغم تداأب 

واأنت حكيم ال تزداد فطانة واأنت الذي مُتلي علي واأخطب 

اأوفى من االأ�سجار 

ورب �سفات يف فتى زانها الفعل رواكد ال يح�سي لها ال�سرح والنقل 

بها كملت اأخالق �سخ�س مهذب يفوق ذوي االأخالق لي�س له �سكل 

اأرى ملتقى االخوان فيه خليقة خليق بفعل اخلري اإن ُفِقَد اخِلّل 

يفوق على اأقرانه يف فعاله وحقًا بذا االأفواه من ذكره حتلو 

وما فعل اأجماد الرجال كفعله ويف وقد ا�سغى له اجلار واالأهل 

وقد نال نال ما نال الكرام بقومهم عمادًا رفيع املجد ما ناله بطل 

وحق به تاأتي الهداة ملثله ويهديهم �سبل العدالة ان �سلوا 

ق�سدت بذا جنل االأماجد يو�سفًا به قومه عن كل دانية جّلوا 

ينادونه عند النوائب مثلما ينادون اأهل الف�سل يا ف�سل يا ف�سل 

واأنعم به من ماجد قل �سكله وي�سهد يل عن ح�سن قويل به العقل 

فيا يو�سُف اقبل من وداد اأحبٍة اإليك �سالمًا زاكيًا لل�سدى يجلو 

فاأول من يهديك منا �سالَمه عّلي فريُد الع�سر اأجنبه االأ�سل 
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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, تنعتق 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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عبداللطيف بن فارس بن محمد 
بن خليفة آل خليفة



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 





12 األثنين 20 رمضان 1434 هجرية   •   29 يوليو 2013   •   السنة الخامسة   العدد   138

ي

املغفور له �ساحب العظمة ال�سيخ �سلمان بن حمد اآل خليفة يف حفل 

نادي البحرين باملحرق الذي اأقيم على �سرفه مبنا�سبة عودته من 

لندن عام 1953م

صدر قانون جزيرة جدة للبحرين عام 1961م  •

بطل العالم في المالكمة محمد علي كالي يزور البحرين   •
عام 1972م

افتتح المعرض الزراعي والتجاري الثاني عام 1958م  

اقامة أول مباراة في كرة القدم نظمها اتحاد كرة القدم   •
عام 1952م

صدرت جريدة أخبار الخليج عام 1979م  •

ذكريات من اأيـام زمان

ا�ستعرا�س الل�سرطة الع�سكرية يف ال�ستينياتفر�سة املحرق يف الثالثينيات

�سارع احلكومة )ال�سارع البحري( باملنامة يف اأواخر اخلم�سينيات
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ي

مواقف �سيارات االأجرة باملنامة يف اخلم�سينيات

مبنى بلدية املنامة يف االأربعينياتمنظرجوي لدوار مدخل مدينة املحرق ال�سابق  يف ال�ستينيات

املغفور له �ساحب ال�سمو ال�سيخ عي�سى بن �سلمان اآل خليفة مع �ساحب 

ال�سمو امللكي االأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة وبجانبهما ال�سيد 

حممود العلوي يف افتتاح منتزه عني ق�ساري  يف عام 1974م

العبي فريق الن�سور يف بداية اخلم�سينيات 



المصرف الخليجي التجاري ش.م.ب
بــرج المرفأ الشرقي، مرفـأ البحرين المالي

ص.ب. 60002، المنامة، مملكة البحرين
هاتف: 50 50 50 17 973+، فاكس: 17 00 10  17 973+

info@khcbonline.com :بريد إلكتروني

www.khcbonline.com

مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كمصرف إسالمي )قطاع التجزئة(

تم تأسيس المصرف الخليجي التجاري )ش.م.ب( في مملكة البحرين 
في عام 2004 كمصرف إسالمي تجاري رائد ومدرج في سوق البحرين 

لألوراق المالية. يقدم المصرف الخليجي مجموعة متكاملة من المنتجات 
والخدمات المصرفية التجارية باإلضافة إلى المنتجات اإلستثمارية 

المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية. ومع تنامي شبكة المصرف من 
الفروع التجارية وأجهزة الصراف اآللي والخدمات المصرفية اإللكترونية، 

فإن المستقبل يبدو واعدًا لتحقيق المزيد من النماء والتطور محليًا 
وأقليميًا وتقديم تجربة مصرفية متميزة ورائدة.

مع التغيير
هناك فرٌص واعدة
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17 711 711

IFTAAR BUFFET


BD 4.300


Hoora,Muharraq,Hamala,Sanad,Tubli



ا�ن يمكنك تحميل ورفع الملفات الكبيرة بسرعة خيالية

توفر خدمة 4G LTE (الجيل الرابع) سرعات موبايل برودباند هائلة عن طريق:

للحصول على خدمة 4G LTE ، كل ما تحتاجه هو:

4G3G

 

1

4G تغطية لشبكة 

2

4G جهاز يدعم

3

4G شريحة

 

4G باقة

4

ما هي خدمة 4G LTE ؟ 

10x
أســـــرع

3G

4G

أو أو

الهواتف الذكية و التابلت  جهاز MiFi و الراوتر المنزليالكمبيوتر المحمول و O-نت 


