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رؤيته تدل على المال الوفير

الس ْل َوى”
”وأَ ْن َز ْل َنا َع َل ْي ُك ُ
السمان َ ..
م ا ْل َم َّن َو َّ
“و َ
ام َوأَ ْن َز ْل َنا
قال تعالى َ
م ا ْل َغ َم َ
ظ َّل ْل َنا َع َل ْي ُك ُ
الس ْل َوى ُك ُلوا ِم ْن َ
ات َما
ط ِّي َب ِ
م ا ْل َم َّن َو َّ
َع َل ْي ُك ُ
م َو َما َ
َر َز ْق َن ُ
م
س ُه ْ
ظ َل ُمو َنا َو َل ِك ْن َكا ُنوا أَ ْن ُف َ
اك ْ
َي ْ
ظل ُِم َ
ون”  -البقرة  ،-وقال سبحانه وتعالى
ي َع ْ
“و َق َّ
س َب ً
ط ْع َن ُ
اطا ُأ َم ًما َوأَ ْو َح ْي َنا
َ
ش َر َة أَ ْ
اه ُ
م ْاث َن َت ْ
َ
ص َ
س َقاهُ َق ْو ُم ُه أ ِن ْ
اك
اض ِر ْب ب َِع َ
اس َت ْ
وسى ِإذِ ْ
ِإ َلى ُم َ
ت ِم ْن ُه ْاث َن َتا َع ْ
س ْ
ِم
ش َر َة َع ْي ًنا َق ْد َعل َ
ا ْل َح َج َر َفا ْن َب َج َ
اس َم ْ
م َو َ
ام
ُك ُّل ُأ َن ٍ
م ا ْل َغ َم َ
ظ َّل ْل َنا َع َل ْي ِه ُ
ش َر َب ُه ْ
الس ْل َوى ُك ُلوا ِم ْن َ
ات
ط ِّي َب ِ
م ا ْل َم َّن َو َّ
َوأَ ْن َز ْل َنا َع َل ْي ِه ُ
م َو َما َ
َما َر َز ْق َن ُ
م
س ُه ْ
ظ َل ُمو َنا َو َل ِك ْن َكا ُنوا أَ ْن ُف َ
اك ْ

الطيور المهاجرة والذي تم استئناسه منذ زمن
بعيد حيث أول من بدأ استئناسه هم اليابانيون
منذ حوالي  200سنة ،وهو طائر صغير الحجم
يوجد في أنحاء أوربا ونادرًا في بريطانيا وهذا
الجنس هو الوحيد من رتبة طيور الدجاجيات
الذي له المقدرة على الطيران والهجرة حيث
يقضى فصل الصيف في أوربا ويهاجر إلى
أفريقيا في فصل الشتاء ثم يعود مرة أخرى إلى
موطنه “ ..رمضانيات” تلتقط صورا من حياة طائر
السمان وفوائد تناوله التي ال حصر لها ..

َي ْ
ظل ُِم َ
ون” - ،األعراف  .. -السمان طائر بري من

تميزوا بأصواتهم العذبة
الخاشعة
من أرشيف الصحف البحرينية

المجالس الرمضانية

ذكريات من أيام زمان

قراء القرآن الكريم ..
أصوات من الجنة
عبد الباسط عبد الصمد ،محمد صديق
المنشاوي ،محمد رفعت ،محمود على البنا،
أحمد الرزيقي ،السيد متولي عبد العال ،محمد
محمود الطبالوي ،عبد الفتاح الشعشاعي،
سعود بن ابراهيم الشريم ،محمد رفعت،
عبد الفتاح الطاروطي ،محمود خليل الحصري،
عبد الرشيد بن الشيخ صوفي ،محمد جبريل،
وغيرهم من مئات مشاهير قراء القرآن الكريم
الذين استطاعوا بأصواتهم العذبة الخاشعة أن
يغزوا القلوب والوجدان في قراءة عذبة خاشعة
بصوت يشرح اآليات ،ويجمع بين الخشوع وقوة
التأثير ،وبأسلوب فريد ومتميز في القراءة والتالوة
والتجويد ،ليصلوا بأصواتهم إلى العالمية

ويشاركون في المناسبات الدينية الضخمة
والدولية ،مما دفع الكثير من دول العالم
العربي والغربي إلى عقد مسابقات دولية ذات
جوائز ضخمة لنشر القرآن الكريم وتعاليم
قراءته وتالوته وتجويده “ ..رمضانيات” تفتح
صفحات قراء القرآن الكريم وتلقي الضوء على
تلك الموهبة الفريدة التي وهبها اهلل للبعض
وتمكنوا من أدواتها بحالوة أصواتهم وعذوبة
أرواحهم وخشوع ايمانهم ...
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يتمـيز بلحمـه الشهـي واللذيـذ

السمان  ..طيبات الرزق

حيلة عجيبة
وال تبني طيور السمان أعشاشا بل تضع بيضها على
األرض ،مما يجعله فريسة سهلة ألعدائها ،لكن إناث
السمان تستخدم حيلة عجيبة لتمويه عشها وإخفاء
بيضها بأن تختار األرضية المناسبة للون قشرة بيضها
والبقع على هذه القشرة ،والسمان داهية في إخفاء
بيضه ،فحسب مجموعة من الباحثين يبدو أن طيور
السمان تعرف لون بيضها والنقوش على قشرته
مسبقا ،فتعمد إلى اختيار المكان المناسب للون
بيضها كي تبيض فيه ،وبهذه الحيلة تموّ ه عشها
ويصعب على الحيوانات والطيور المفترسة العثور
على بيض السمان ،وقال الباحثون في دراستهم
إنهم توصلوا إلى هذه النتيجة بعد إجراء عدة تجارب
ولكنهم ال يعرفون بعد ما إذا كان هذا الفن في
التمويه يزيد من فرص نجاة نسل هذا الطائر.

أنواع السمان

س َرائ َ
ِيل َق ْد أَ ْن َج ْي َن ُ
م
اك ْ
قال تعالى “ َيا بَنِ ي ِإ ْ
م َو َواعَ ْد َن ُ
ُّ
الطو ِر
ِب
اك ْ
مِ ْن عَ ُد ِّو ُك ْ
م َجان َ
م ا ْل َم َّ
األ ْي َم َ
الس ْل َوى”  -طه -
ن َو َّ
ن َو َن َّز ْل َنا عَ َل ْي ُك ُ
 ..ان طائر السلوى المعروف بالسمان يتميز
لحمه بطاقة حرارية أعلى من الدواجن
األخرى عالوة على سهولة هضمه ونفعه
الكبير في معالجة كثير من االمراض ،كما أن
بيض السمان مفيد للنمو لذلك يوصف في
غذاء األطفال وكبار السن فهو يماثل بيض
الدجاج في التركيب إال انه أغني منه في
العناصر المعدنية والفيتامينات ،وما ُع ِرف
علميا عن السمان ،حسبما جاء بموسوعة
الحيوان أنه طائر نادرا ما يراه الناس ،و ُتشبه
األنثى َّ
الذ َكر في الحجم ،و ُي ِّ
فضل عند الفرار
أن يجري وسط المزارع أكثر من الطيران،
ويطير لمسافات طويلة جدا أثناء الهجرة،
شتاء إلى
ويعيش في أوروبا وآسيا ،ويهاجر
ً
وجد
منطقة البحر المتوسط وأفريقيا ،و ُي َ
غالبا في المناطق العشبية والحقول ....
حياة السمان
السمان طائر صغير الحجم بالمقارنة بجميع أنواع
الطيور األخرى ولذلك فهو يحتاج لمساحة صغيرة في
التربية ففي المتر المربع يربي من  100-80سمانة بالغة
بالمقارنة بالدجاج فيربي في المتر المربع للدجاج من
 6-5دجاجات ،والفترة بين جيلين في السمان تصل
إلى  50يومًا تقريبًا ،وهي الفترة بين الحصول على
كتكوت إلى أن ينضج ونحصل منه على بيض إلنتاج
كتاكيت جديدة ،حيث تنضج السمانة جنسيًا عند 42
يومًا ،ومعدل إنتاج البيض في السمان عالي جدا حيث
يصل إنتاج األنثى من  350-300بيضة سنويًا ،حيث تنتج
السمانة حجمًا كبيرًا جدًا من البيض بالنسبة لوحدة

وطيور السمان كثيرة وأشكالها متعددة وهناك
أنواع كثيرة منها :السمان البني المرقط بالسواد،
والسمان األبيض المرقط بالسواد ،وهناك السمان
الهولندي ويمتاز بالطول ورأسه ابيض وصوته جميل
جدا ،وهناك السمان ا ُالوروبي ويعد من أجمل أنواع
السمان.

مميزات لحم السمان

وزن الجسم وفي وقت أقل ،واالحتياجات الغذائية
للطائر تعتبر ضئيلة بالمقارنة بالطيور األخرى وذلك
يرجع إلى صغر حجم الطائر حيث يستهلك الطائر 450
جم عليقة من بداية الفقس حتى عمر الذبح وهو 50
يومًا ،ومدة التفريخ في السمان تعتبر أقصر مدة في
جميع أنواع الطيور حيث تصل إلى  18 - 17يومًا من
بداية وضع البيضة في المفرخ وحتى الحصول على
كتاكيت ،ويعتبر كتكوت السمان من النوع الذي يغادر
العش وذلك لقدرة الكتاكيت على األكل والشرب
مباشرة بعد خروجها من المفرخ بعد تمام فطامها
وجفافها ،والسمان له معدل تمثيل غذائي عال عن
الدجاج ولذلك فنموه سريع جدًا فهو يضاعف حجمه
ثالث مرات خالل األسبوع األول بعد الفقس.

ويتميز لحم السمان بأن محتوى اللحم من الدهن
غير مرتفع وبالتالي يكون منخفضًا في الكولسترول
حيث ارتفاع نسبة الكولسترول تسبب أمراض القلب،
كما يمتاز لحم السمان بالنعومة ،حيث أن نسيج
العضالت يعتبر من النوع الناعم وال توجد ألياف في
نسيج اللحم ،مما يجعله سهل المضغ واالستساغة،
كذلك يمتاز لحم السمان بالصفة المرمرية  -توزيع
حبيبات الدهن الضئيلة الموجودة بين ألياف نسيج
اللحم  -مما يجعل لحم السمان ذا طعم جيد،
ولحم السمان يفضله األطفال ويطهى بطرق
عديدة يجعله صنفًا جيدًا لألكل ،ونتيجة الستئناس
طائر السمان أصبحت عضالت الجسم بها طراوة
ونعومة مما يجعل اللحم ذا طعم ومذاق خاص
مميز فيحتوى لحم الصدر على  % 73.5ماء% 20.3 ،
بروتين %2.9 ،دهن %1.9 ،رماد ،باإلضافة إلى احتوائه
على العناصر المعدنية من الكالسيوم والفوسفور
والحديد وكذلك الفيتامينات وأهمها مجموعة
فيتامين ب وفيتامين أ وفيتامين ج.

السمان في المنام
وتدل رؤية السمان في المنام على العالم الكبير
والمتفنن في الفضائل والمشارك للناس في العلم
والمال وتدل رؤيته على االنتقال في صفته على
الزواج لألعزب بذات الجمال والسمان رجل موسر
يعيش في ظله من تبعه والسمان يدل في المنام
على رجل يحتوي على أموال الرجال ألن السمن مال
فمن رأى أنه يبيع سمنًا فإنه ينال فائدة ويعيش في
كنف إنسان غنى صاحب مال.
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جمعوا بين خشوع التالوة والحفظ التام وفن التجويد

قراء القرآن الكريم  ..أصوات من السماء

قراءة القرآن من العادات المحببة التي تتوهج في شهر رمضان الكريم ،والمقاريء
العربية جزء ال يتجزأ من التراث العربي اإلسالمي ،حيث قالوا قديما إن القرآن نزل في مكة،
وطبع في إسطنبول ،وقرىء في مصر ،وتتميز مدرسة التالوة بعدد ال حصر له من القراء
أصحاب األصوات المميزة التى جمعت بين :حالوة الصوت ،والتمكن من األداء ،والحفظ
التام للقرآن ،والدراسة الدقيقة لفن التجويد من إدغام وإظهار وتنوين ومد وغيرها
من أحكام التالوة ،فهم كما قال عنهم شيخ مشايخ كردستان في كتابه “أفضل قراء
القرآن” إنهم يجتازون عتبات األذن ليصلوا بالمتلقى إلى قمة النشوة القرآنية ليتخيل أنه
يسبح فوق نهر من لبن ،إال أن الباحث في علوم القرآن يؤكد أن هناك الكثير من قراء
القرآن الكريم من الدول العربية واإلسالمية الذين برعوا بموهبتهم وعذوبة أصواتهم
ونقاء أرواحهم وخشوع ايمانهم في قراءة وتالوة القرآن الكريم ووصلوا إلى العالمية
بعد مشاركتهم في الكثير من المسابقات الدولية والعربية “ ..رمضانيات” تلقي الضوء
على قارئ القرآن الكريم وفضل وتاريخ قراءة القرآن وتالوته وتجويده ....
المصير ،والصفة الرابعة :اتقان علم التجويد :كما قال
تعالي “ورتل القرآن ترتيال”  -المزمل  ، -قال علي بن
ابي طالب رضي اهلل عنه الترتيل هو تجويد الحروف
ومعرفة الوقوف ومن اهم ما في ذلك اتقان
التفخيم والترقيق ،وكذلك معرفة آداب الوقوف
واالبتداء حتى ال نغير في معاني القرآن شيء ونأتي
بمعنى آخر ليس هو مراد اهلل عز وجل ،وهذا يأتي
بالتلقي على يد شيخ عالم فاهم ألحكام تجويد
القرآن ،أما الصفة الخامسة فهي حسن الصوت :وهو
أن يحسن القارئ صوته بالقرآن على حسب االستطاعة
لقولة صلى اهلل عليه وسلم “زينو القرآن بأصواتكم”.

نور ،محمد صديق المنشاوي ،محمد الليثى ،علي بن
عبداهلل جابر ،محمد عبد العزيز حصان ،عبد المتعال
منصور عرفة ،راغب مصطفى غلوش ،محمد رفعت،
شيرزاد بن عد الرحمن بن طاهر  ،عبد الفتاح الطاروطي،
محمود خليل الحصري ،عبد الرشيد بن الشيخ صوفي،
ّ
الوهاب الطنطاوي أبو
محمد جبريل ،محمد عبد
العينين شعيشع ،محمود أحمد عبد الحكم ،عبد
الرحمن الدروي ،محمد السيد ضيف ،عمر القزابري،
مصطفى اسماعيل ،عبد الباسط عبد الصمد.

فطرة الحفظ والفهم

القارئ الحسن
على مر التاريخ اإلسالمي الطويل أوصى كبار العلماء
والفقهاء على أهمية التنبيه على صفات قارئ القرآن
الرباني الذي يستطيع حمل هم هذه االمة فأن كان
حامل القرآن ال يحمل هم األمة فليس هناك حامل
لها ومن تلك الصفات :أوال :االخالص :وهو أن يتعلم
الطالب أن كل عمل يعمله االنسان في هذه الحياة
مما يراد به وجه اهلل عز ،ويعلم ان أول من تسعر
به النار يوم القيامة قارئ قرآن يقال له ماذا فعلت
فيقول يارب قرأت القرآن فيك فيقال له كذبت وإنما
قرأته حتى يقال قارئ وقد قيل ثم يسحب على
وجهه فيلقى في النار ،ثانيًا  :الفهم في كتاب اهلل:
وهو أن يفهم القارئ ما يقرا فليس من الحكمة أو
العقل ان نقرأ شيئا وال نفهمه لذا فيجب علينا قراءة
التفسير لنستطيع تدبر القرآن الكريم ،ثالثًا :الصدق
واإلحساس :وهو أن يتعلم الطالب كيف يعيش
معاني القرآن الكريم فيأخذه القرآن إلى السماء
ويجول به في األرض وينزل به إلى البحار ويأخذه إلى
الماضي للعبرة ويأخذه إلى المستقبل لينتبه إلى

مشاهير القراء
وشهد تاريخ األمة اإلسالمية منذ بداية عصورها
المئات من شيوخ القراءة للقرآن الكريم الذين تمتعوا
بالموهبة الفطرية الربانية في القدرة على الحفظ
والفهم والتالوة وحسن الصوت وقوة الكشف عن
روح الكلمات والحروف النورانية االلهية ،ومن بين
أبرز هؤالء :محمود على البنا ،أحمد الرزيقي ،السيد
متولي عبد العال ،محمد محمود الطبالوي ،عبد
الفتاح الشعشاعي ،شعبان عبد العزيز الصياد ،حجاج
الهنداوي ،سعود بن ابراهيم الشريم ،سعيد محمد

ولم يشهد تاريخ التالوة القرآنية موهبة ربانية في
القدرة على الفهم والحفظ منذ نعومة األظفار
األولى ،مثلما عرفته على لسان الشيخ محمد صديق
المنشاوي ،حيث ولد الشيخ محمد بقرية المنشاة
التابعة لمحافظة سوهاج في جمهورية مصر
العربية ،وأتم حفظ القرآن الكريم وهو في الثامنة
من عمره ،حيث نشأ في أسرة قرآنية عريقة ،فأبوه
الشيخ صديق المنشاوي هو الذي علمه فن قراءة
القرآن الكريم ،وقد وضع أبوه الشيخ الجليل صديق
المنشاوي هذه المدرسة العتيقة الجميلة والمنفردة
بذاتها وبإمكاننا إن نطلق عليها المدرسة المنشاوية،
حيث اشتهر الشيخ محمد بقراءته بمقام النهاوند
والذي أبهر بها العالم اإلسالمي وصار علما من
أعالم خدام القرآن وقد استمد الشيخ محمد من
تلك المدرسه الكثير الذي كان سببا في نجاحه بعد
صوته الخاشع ولقب الشيخ محمد صديق المنشاوي
بالصوت الباكي ،وقد ذاع صيته ولقي قبو ً
ال حسنا
لعذوبة صوته وجماله وانفراده بذلك ،إضافة إلى
إتقانه لمقامات القراءة ،وانفعاله العميق بالمعاني
واأللفاظ القرآنية ،وللشيخ المنشاوي تسجيل كامل
للقرآن الكريم مرتال ،وله أيضا العديد من التسجيالت
في المسجد األقصى والكويت وسوريا وليبيا ،كما
سجل ختمة قرآنية مجودة باإلذاعة ،وله كذلك قراءة
مشتركة برواية الدوري مع القارئين كامل البهتيمي
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كذلك إلى موهبة اإلنشاد ولكن ليس كثيرًا وذلك لما
وهبه اهلل من صوت جميل ومحترف وكانت قصيدة
خالد والتي قام الشيخ بتسجيلها وفاء ألعز أصدقائه
عادل الوديك رحمه اهلل ،وقد كان الشيخ في بداياته
يقرأ أحيانًا بالنمط العراقي والذي اشتهر عنه ،والشيخ
يُعد من القراء المشهورين في العالم اإلسالمي فقد
دُ عي إلى مراكز ومنتديات وكذلك دُ عي للقراءة في
بعض القنوات الفضائية ،والزال الشيخ يواصل عطائه
في تالوة القرآن الكريم وهو حاليًا يصلي التراويح في
رمضان بمسجد خادم الحرمين بجده.

الشهرة العالمية

وفؤاد العروسي ،وقد تزوج مرتين أنجب من زوجته
األولى أربعة أوالد وبنتين ،ومن الثانية خمسة أوالد
وأربع بنات ،وقد توفيت زوجته الثانية وهي تؤدي
مناسك الحج قبل وفاته بعام ،وفي عام  1966أصيب
بمرض دوالي المريء ورغم مرضه ظل يقرأ القرآن
حتى توفى رحمة اهلل عليه.

الموهبة الربانية
والحديث عن حالوة الصوت والقدرة على كشف
السمو الروحاني لكلمات القرآن التي عرف بها قراء
القرآن الكريم على مر العصور اإلسالمية ،تأخذنا
السطور إلى الحديث عن الشيخ الشيخ أحمد بن علي
بن محمد آل سليمان العجمي الذي في أسرة صالحة
محافظة ،فوالده رحمه اهلل كان إمامًا وخطيبًا في
الجامع الكبير بالخبر الجنوبية ،وقد حرص على تربية
أبنائه تربية صالحة ومنها تحفيظهم القرآن الكريم
وكان يصطحب أوالده دائمًا إلى المدينة المنورة ،وقد
لمع نجم الشيخ في اإلمامة وقراءة القرآن الكريم
منذ أن كان في المرحلة المتوسطة وعمره  17سنة
فكان أول مسجد صلى فيه هو مسجد العز بن عبد
السالم ،وبعدها بسنتين تولى اإلمامة في الجامع
الكبير في مدينة الخبر ،وأول إصداراته :شريط سورة
آل عمران ،وبعدها توالت اإلصدارات ،ولقد أتجه الشيخ

المدهش أنه ورغم الشهرة العالمية الكبيرة التي
حققها قراء القرآن في ذيوع صيتهم وطلب الناس
والجماهير لسماع أصواتهم العذبة وحرص الرؤساء
والحكام على الجلوس إليهم واالستمتاع بروعة
خشوع تالوتهم ،إال أن أكثر هؤالء القراء والشيوخ من
حقق شهرة عالمية واسعة هو الشيخ الشيخ عبد
الباسط والذي انطلقت شهرته األولى من صعيد
مصر ،في مقتبل شبابه ،ولم يكن يرغب في التقدم
لإلذاعة في أول األمر ،ولكن اهلل قدر له أن يعتمد
في اإلذاعة المصرية عام  ،1951ومن خالل اإلذاعة،
حقق الشيخ عبد الباسط عبد الصمد شهرة واسعة،
وانتشارا كبيرا في شتى أرجاء مصر ،بمدنها وقراها

والواليات المتحدة وفرنسا ولندن والهند ومعظم
دول العالم ،فلم تخل جريدة رسمية أو غير رسمية،
من صورة وتعليقات ،تظهر أنه أسطورة تستحق
التقدير واالحترام.

مدارس القرآن

ونجوعها ،ومن بعدها إلى العالم العربي واإلسالمي،
والعالم أجمع ،حيث أنه ومن أقصى الصعيد إلى
اإلذاعة المصرية ،صعد نجم الشيخ عبد الباسط عبد
الصمد ،نحو شهرة عالمية بلغت اآلفاق ،وانهالت عليه
الدعوات ،من شتى بقاع الدنيا في شهر رمضان وغير
شهر رمضان فكان االحتفال به ومن أجله ،ألنه كان
يضفي جوًا من البهجة والفرحة ،على المكان الذي
يحل به  ،وهذا يظهر من خالل استقبال شعوب دول
العالم له ،استقبا ً
ال رسميًا على المستوى القيادي
والحكومي والشعبي ،ولم يقتصر الشيخ عبد الباسط
في سفره على الدول العربية واإلسالمية فقط ،وإنما
ال وجنوبًا ،وصو ً
جاب العالم شرقًا وغربًا شما ً
ال إلى
المسلمين ،في أي مكان من أرض اهلل الواسعة ،ومن
أشهر المساجد التي قرأ بها القرآن ،المسجد الحرام
بمكة والمسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة
بالسعودية ،والمسجد األقصى بالقدس ،وكذلك
المسجد اإلبراهيمي بالخليل بفلسطين ،والمسجد
األموي بدمشق ،وأشهر المساجد بآسيا وإفريقيا

ولعل ما حققه قراء وشيوخ القرآن الكريم من شهرة
واسعة في حفظ القرآن وحسن وإجادة تالوته شكل
حافزا كبيرا لدى الماليين من المسلمين في شتى
بقاع العالم على حفظ القرآن وإجادة تعاليم تالوته
وتجويده ،وهو ما دفع الكثير من الحكومات بدورها
إلى إنشاء وتأسيس مئات المدارس المتخصصة في
هذا المجال والتخصص ،ولعل حرص حكومة البحرين
في هذا االتجاه كان واضحا ،حيث وجهت قيادتها
الرشيدة إلى بناء وتشييد الكثير من المؤسسات
العلمية والمتخصصة في بحث علوم القرآن
واجادة تالوته وتجويده وقراءته القراءة الصحيحة،
كما عكفت حكومات كافة الدول اإلسالمية على
الخطى في هذا االتجاه ،وهناك المئات من مدارس
تعليم قراءة القرآن وتالوته وتجويده في جميع
الدول اإلسالمية.

تكنولوجيا القراءة
ومثلما حرص المسلمون على مر التاريخ على تطويع
التطور الهائل في تكنولوجيا العصر الحديث لخدمة
الدين اإلسالمي في كافة المجاالت والدروب ،عكف
الكثير من العلماء المسلمين على أن يكون لعلم
قراءة القرآن نصيبا من تلك التكنولوجيا الحديثة
وبخاصة األدوات الرقمية الجديدة ،ولعل أحدها جهاز
في شكل قلم وظيفته المساعدة على تالوة القرآن
الكريم ،سواء للمسلمين أو غير المسلمين الذين
يعانون من صعوبات في تالوته أو المبتدئين في
تعلم تالوته ،حيث يحتوي على نص القرآن الكريم
ومكبر صوت  -تم دمجه داخل الجهاز  ،-إضافة
إلى سماعات األذن أو الرأس ،ويستخدم تكنولوجيا
نادرة تقوم بالمسح الضوئي لصفحات وسور
وآيات المصحف المطبوع مع نطق آياته ،كما أنها
اختيار القارئ المفضل من بين مشاهير القراء.
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من أرشيف الصحف البحرينية
ذكريات الصحافة البحرينية عامرة بالدرر والآللئ النفيسة والثمينة  ..تكشف عن كنوز مقاالتها وعناوينها
وقصصها “رمضانيات” حتى تسترشد األجيال الحالية بحكمتها وما طرحته من دروس وعبر وتجارب هائلة
ونادرة ...مقاالت وقصص – لم يعاد نشرها من قبل  -قد تراها بسيطة وموجزة للوهلة األولى ،ولكنها كانت مثار
جدل ونقاشات طويلة بين األهالي وداخل كافة أرجاء بيوتهم ومنازلهم  ..ذكريات جميلة عايشها الكثيرون من
أبناء تلك الفترات الجميلة الماضية ويشعرون بصدمة قراءتها اآلن ،وكأنهم يقرؤونها للمرة األولى ..

(الوطن) الجمعة  26شوال سنة 1374
الموافق  17يونيو 1955

(الوطن) الجمعة  13رجب سنة 1375
الموافق  24فبراير 1956

بوعبود  ..أو ابن الشعب

رأت عيني وسمعت أذني

وجه دقيق نحيل  ..وعينان هادئتان عميقتان ..
ومالمح تعبر عن نفس صافية وقلب أبيض ..
وشخصية فيها كل الخصائل النبيلة التي ليتمتع
بها أبناء هذا البلد  ..شجاعة إلى حد التهور ووطنية
إلى حد التطرف  ..وايمان بالمبدأ إلى حد الفناء في
سبيله .ونفس غنية كريمة نزيهة ال تهزها المادة
وال يغريها بريق الذهب  ..ويد ال تمتد إلى محرم ..

طلب من قلم المرور

ذلك هو بو عبود الذي نقدمه لقرائنا اليوم ..
ونقدم لهم معه فلسفته ونظرته في هذه
الحياة  ..فهو كابن للشعب ال يرى األشياء وال يري
ما يحدث في هذا البلد إال من زاوية واحدة زاوية
المصلحة التي تكمن وراء ذلك الشيء أو هذا
الحديث بالنسبة لبالده وأبناء وطنه ..
ال تمديد أن نصفه لك أيها القارئ أكثر من
ذلك  ..ولكنك على كل حال ستلتقي به كل
اسبوع على هذه الصفحات .ويقينًا أنك سوف لن
ترى فيه إال قطعة من ذاتك  ...وكتلة من مشاعرك
وأحاسيسك  ..فما هو إال ابن الشعب  ..وما هو إال
نحن جميعًا أبناء هذا البلد.
التحرير -

نشرت الزميلة (الميزان) في عددها األخير موضوعًا
عن دائرة قلم المرور وكيف انها تعطي رخصة
السياقة لكل من هب ودب .شريطة أنه يجيد إشارات
المرور وذكرت أن قلم يعطي الرخص حتى للصم
الذين ال يسمعون مما يشكل خطرًا على سالمة
الجمهور وعلى الشخص نفسه الذي يقود السيارة
وذكرت شخصًا معينًا وطالبت بسحب الرخصة منه
حفظًا لسالمته وسالمة الجمهور معه  ...والواقع أن
الشخص الذي عنته الميزان ليس هو الوحيد األصم
الذي يقود سيارة بل هناك آخرون مثله صم وهم
يقودون السيارة من يدري ربما هناك قاعدة لدى دائرة
قلم المرور ال تستثنى حرمان الصم والبكم من
قيادة السيارة شريطة أن يجيدوا إعطاء اشارات المرور.
(الوطن) السنة األولى العدد ( 6 )9صفر 1375
 23سبتمبر 1955

حملة تفتيش على الخبازين

قبل أسبوع قامت بلدية المنامة تشاركها دائرة الصحة
بهجوم خاطف( .وكلمة خاطف ليست من عندي
إنها من عند أحد مفتشي البلدية)  ..قامت بهجوم
خاطف على الخبازين بغية التفتيش عن الطحين
الفاسد وقد حالفها النجاح في هجومها .إذ تمكنت
بالتعاون مع إدارة المكتبة الوطنية بمركز عيسى الثقافي

شيء واحد نطلبه من دائرة قلم المرور إذا أصرت
على إبقاء رخص السياقة في أيدي هؤالء  ....الصم
هذا الشيء .هو أن تأمرهم بأن يضعوا على سارية
سياراتهم أعالمًا حمراء كدليل على أن السيارة
محظورة ليتلقي الجمهور خطرها.

من العثور على كميات كبيرة من الطحين الفاسد
لدى غالبية الخبازين  ..وقد اعتبر هذا مخالفة من
الخبازين لشروط اإلجازة التي يحملونها من البلدية.
وسيقوا إلى المحاكم ليلقوا جزاء مخالفتهم.
وحسن أن تقوم البلدية أو دائرة الصحة بالتفتيش
عن الطحين الفاسد وتنجح في العثور على كميات
كبيرة منه  ...وكان يمكن أن يكون الهجوم أنجح
لو انه شمل بائعي الطحين الموردين له رأسًا من
الخارج هؤالء هم المسئولين عن الطحين الفاسد
واسمعوا القصة كما يرويها الخبازون أنفسهم.
يقول الخبازون أن استعمالهم للطحين الفاسد
ليس اعتباطًا بل اضطرار منهم .فهم يذهبون
للتاجر بائع الطحين فيعرض عليهم نوعين من
الطحين نوع جديد ونوع فاسد ويصر على بيع
النوعين فيجدون أنفسهم وال حول لهم أما أن
يقبلوا عرض التاجر أو ينصرفوا ..ويغلقوا مخابزهم.
وطبعًا يقبلون عرض التاجر ويأخذون منه الطحين
الجديد والفاسد ويأتون به إلى مخابزهم ويخلطون
النوعين ويصنعون منه خبزًا يبيعونه على الجمهور،
وتأتي البلدية أو دائرة الصحة وتصادر الطحين
الفاسد الذي دفع الخباز ثمنه إلى التاجر ويقدم
للمحاكمة.أما قلنا أن الهجوم كان يمكن أن يكون
أنجح لو أنه شمل البائع المورد للطحين ...؟
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مجلس الشيخ عبدالحسين العصفور
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ذكريات من �أيـام زمان
• شركة نفط البحرين بابكو تستخدم باصات نقل العمال
(سالم خطر) عام 1948م.
• تم تأسيس مكتبة الماحوزي عام 1950م.
• إدارة المعارف تشرف على الحركة الكشفية في
المدارس الحكومية عام 1953م.
• تم هدم بيت سكينر عام 1956م.
• أصدرت حكومة البحرين قانون نظام االدخار لموظفي
الحكومة عام 1929م.

املغفور له �صاحب العظمة ال�شيخ �سلمان بن حمد �آل خليفة لدى ا�ستقباله
ال�شيخ عبد اهلل بن جا�سم �آل ثاين حاكم قطر �أثناء زيارته �إىل لبنان

�شارع احلكومة (ال�شارع البحري) باملنامة يف �أواخر اخلم�سينات

�أعمال حفر بئرماء يف امل�ست�شفى الأمريكي وتن�صيب برج هوائي ل�سحب
املياه العذبة يف عام 1925م

جمموعة من اجلماهري وهي ت�شاهد �سباق اخليل (الري�س) مبنطقة العدلية
يف �أوائل اخلم�سينات
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منطقة �سوق املنامة يف منت�صف الثالثينات

�صورة تظهر فيها جرار املياه العذبة املعرو�ضة للبيع والتي يتم جلبها من
كوكب (جوجب) يف املحرق وذلك يف منت�صف الع�شرينات

و�صول طائرة تابعة للخطوط اجلوية الإمرباطورية الربيطانية �إىل البحرين عام 1937م

م�ست�شفى الإر�سالية الأمريكية قيد الإن�شاء عام 1904م

�أحد الأ�سواق القدمية يف املنامة يف الثالثينات
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ﺿﺎﻋﻒ ﻓﺮﺹ ﻓﻮﺯﻙ ﺛﻼﺙ ﻣﺮﺍﺕ ﻋﻨﺪ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ
ً
ﺃﻳﺎ ﻣﻦ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺑﻨﻚ ﺍﻹﺛﻤﺎﺭ.

ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﺍﻹﻳﺼﺎﻻﺕ ﺑﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺴﺤﺐ ﻋﻨﺪ ﻣﻜﺘﺐ
ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ.
ﺗﺴﺮﻱ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﺮﻭﻳﺠﻴﺔ ﻣﻦ

 ٨ﻳﻮﻟﻴﻮ ــ  ٨ﺃﻏﺴﻄﺲ

ﺍﻟﺠﺎﺋﺰﺓ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﺳﻴﺎﺭﺓ ﺗﻮﻳﻮﺗﺎ ﺑﺮﺍﺩﻭ

*ﺗﻄﺒﻖ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﻭﺍﻷﺣﻜﺎﻡ
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