
كتاتيبها  وفي  مولده،  كان  المنامة  مدينة  في 
حريصا  كان  الفقه،  وعلوم  القرآن  تعلم  ومدارسها 
حتى  شديد  بنهم  واإلطالع  والقراءة  الثقافة  على 
إنه  بالبحرين،  العامة  للمكتبات  مؤسس  أول  أصبح 
اليزال  وهو  العزم  عقد  الذي  صنقور  حسن  محمد 
ابن السادسة عشرة من عمره على نشر حب القراءة 
واإلطالع في جميع أرجاء البحرين، تخرج من المدرسة 
أنه  إال  التدريس،  بسلك  التحق  ثم  االبتدائية  الشرقية 
فحصل  المسائية  الدراسة  طريق  عن  دراسته  أكمل 

شهادة  بمثابة  يعد  الذي  التكميلي  التعليم  مؤهل  على 
وقد  الحالي،  عصرنا  مصطلحات  وفق  التعليم  في  دبلوم 
أول  أمانة  تولى  والتاريخ،  االنجليزية  اللغة  بتدريس  تخصص 
مكتبة عامة في البحرين، وكانت المكتبة تحتوي على 2500 
كتاب وكانت ميزانيتها السنوية ال تتجاوز 250 روبية  - أي 25 
دينار -، ولكنه استطاع أن يجعل منها منارة علمية لكل أبناء 
البحرين .. “رمضانيات” تروي سطور السيرة المضيئة لمحمد 
للمكتبات  المؤسسين  أهم  وأحد  كأول  صنقور  حسن 

العامة بالبحرين .. 

ميزانيتها لم تتجاوز 250 روبية 
محمد حسن صنقور .. رائد المكتبات
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شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس

المجالس الرمضانية

ذكريات من أيام زمان

�شعراء من البحرين

فوزية السندي

عرفه العرب وأعجبهم طعمه
اللوز .. ”حبا ونباتا”

أَْحَيْيَناَها  اْلَمْيَتُة  اْلَأْرُض  َلُهُم  “َوآََيٌة  تعالى  قال 
وقال   ،- يس   - َيْأُكُلوَن”  َفِمْنُه  َحّبًا  ِمْنَها  َوأَْخَرْجَنا 
اجًا،  َثجَّ َماًء  اْلُمْعِصَراِت  ِمَن  “َوأَْنَزْلَنا  جالله  جل 
وقال   ،- النبأ   - أَْلَفافًا”  اٍت  َوَجنَّ َوَنَباتًا،  َحّبًا  ِبِه  ِلُنْخِرَج 
َوَقْضبًا”  َوِعَنبًا  َحّبًا،  ِفيَها  “َفَأْنَبْتَنا  وتعالى  سبحانه 
القدم  منذ  اللوز  العربي  االنسان  عرف   ،- عبس   -
وأعجبه طعمه وأجاد زراعته وتجارته بعد أن وضع 
الكثيرة  والعالجية  الغذائية  فوائده  على  يده 
العرب  األطباء  عنها  تحدث  والتي  والمتعددة، 
الصدر  ينقى  الحلو  اللوز  إن  بينها:  ومن  القدامى 
ويعالج الربو وينقى الرئة، كما أن مالزمة تناول اللوز 
تسمن وتحفظ القوى وتصلح الكلى وتزيل حرقان 
قبل  بقشره  اللوز  أكل  وإذا  األعضاء،  وتقوى  البول 
النضج فإنه يسكن ما فى الفم واللثة من أوجاع، 
الهضم  وسهل  المنى  فى  زاد  بالسكر  أكل  وإذا 
وخواصه  اللوز  ثمار  فوائد  تحصد  “رمضانيات”   ..

العالجية المتعددة ...
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فوائده المتعددة تتجاوز طعمه الشهي 
اللوز .. ”َوأَْخَرْجَنا ِمْنَها َحّبًا َفِمْنُه َيْأُكُلوَن”

كثيرون،  يحبها  التي  المكسرات  من  اللوز 
ويدخل في إعداد وصفات طعام متعددة 
شهر  في  خصوصا  شهيا  مذاقا  فيمنحها 
رمضان المبارك، حيث يعتبر اللوز من المواد 
األساسية في أي مطبخ، والطعم الشهي 
فباإلضافة  الوحيدة،  فائدته  ليس  للوز 
تجعل  التي  الصحية،  فوائده  تتعدد  لذلك 
ويحتوى  األعمار،  لجميع  مناسبا  غذاًء  منه 
فوائد  وله  عالية  غذائية  قيمة  على  اللوز 
اللوز  من  المستخرج  الزيت  ويدخل  كثيرة 
وصيدالنية  تجميلية  صناعات  في  الحلو 
ويهدئ  الجاف،  الجلد  ويقوى  يطرى،  فهو 
الحكة، ويسرع في شفاء األمراض الجلدية 
األذن  آالم  ويسكن  السطحية،  والحروق 
إلى  إضافة  الطبل،  الوسطى ويرمم غشاء 
استخدامه في المعاجين العطرية والروائح 
والحلويات والسكاكر، ويمكن ان يتم تناوله 
ثمرة  تناول  ويسهم  وناضج،  أخضر  طازجا 
اللوز في تخفيض نسبة الكوليسترول في 
الدم ولبذورها الحلوة آثار مسكنة ومهدئة 
ولألنيميا  للتشنج  مضادة  وهي  وملينة، 
وفقر الدم، ومرممة للنقص المعدنى في 

الجسم وتساعد على النوم الهادئ...

أصل وتاريخ اللوز 

منطقة  إلى  وأصلها  الشجرة  هذه  جذور  تعود 
وتركيا  سوريا  مناطق  في  المتوسط  البحر  حوض 
إلى  انتقلت  العربي وإسرائيل، وقد  واسبانيا والمغرب 
التي  كاليفورنيا  إلى  وحديثا  وأوروبا  أفريقيا  مناطق 
تتمتع بمناخ شبيه بمناخ المتوسط مع خصوبة عالية 
لألراضى، حيث أصبحت كاليفورنيا اليوم منتجة ألكثر 
من 80 % من إنتاج العالم من هذه الثمرة، ومعدل إنتاج 
ضعف معدل إنتاج المناطق األخرى من العالم، وتعد 
شجرة اللوز من األشجار التي عرفت منذ القدم، حيث 
الجيد وفائدتها الصحية، كما كانت  عرفت بمذاقها 
ثمار اللوز من بين األنواع التي طلب النبي يعقوب من 

أبنائه ان يأخذوها هدية إلى ملك مصر.

ماذا يحتوي؟

النباتية  الدهنية  الحمضية  بالزيوت  غني  الحلو  واللوز 
على  ويحتوي  والسكر،  والبروتين،  المشبعة،  غير 
الفوسفور،  مثل  ومعادن  معدنية  وأمالح  فيتامينات 
والبوتاسيوم، والماغنزيوم، والكالسيوم، أما لب اللوز 
يعتبر مهما  لذلك  الطبيعي،  الفوسفور  يحتوي على 

جدا لألعصاب ونشاط الدماغ، وعالجه من أمراضه. 

أنواع اللوز 

مفيد  وهو  الحلو  وهو  األول  اللوز  من  نوعان  وهناك 
للشعر، ويؤمن له تغذية مفيدة ويضفي عليه لمعانًا، 
الشعر  بصلة  لنمو  الالزمة  بالفيتامينات  غني  أنه  كما 
غسله  بعد  الشعر  فيه  يدهن  زيت  وهو  وتقويتها، 
من أي زيت آخر ألن الزيوت األخرى تتأثر بسرعة عندما 
يتعرض الشعر ألشعة الشمس وغيرها من العوامل، 
لكنه  اللوز  من  مستخرج  وهو  المر  اللوز  أيضا  وهناك 
قطر  إذا  األذن  وجع  من  ينفع  هو  لذلك  مؤكسد 
زيته فيها وغسل الرأس يمنع الجزاز، وهو مفيد إلزالة 
التصبغات والبقع من البشرة كما يدخل في صناعات 
تجميلية وصيدالنية فهو يطرى ويقوى الجلد الجاف 
الجلدية  االمراض  شفاء  في  ويسرع  الحكة  ويهدىء 
الوسطى،  األذن  آالم  ويسكن  السطحية  والحروق 
الشديدة  للبشرة  اجمااًل  اللوز  صابون  ويستخدم 
الجفاف فيعطيها الملمس الناعم والتغذية الالزمة 
للحفاظ على نضارتها، أما كريم اللوز المر فيستعاض 
به عن الصابون لغسل األكزيما وإلزالة النمش الجلدى 

ورائحة الرجلين واإلبط.

القلب وزيادة الوزن

وكشفت الدراسات الحديثة أن األلياف الموجودة في 
الدهون،  إمتصاص  على  الجسم  قدرة  من  تحد  اللوز 
كما ان اللوز هو مصدر غني جدا بالفيتامين والدهون 
والمواد  والمغنيسيوم،  األحادية،  المشبعة  غير 
المضادة لألكسدة التي تزيد من تدفق الدم وتعمل 

الحفاظ  في  يساعد  مما  الكوليسترول،  خفض  على 
قوة  تعزيز  في  يساعد  اللوز  كما  القلب،  صحة  على 
األساسية  الغذائية  العناصر  وجميع  الدماغ،  وقدرة 
والمغنيسيوم  الريبوفالفين  مثل  باللوز  الموجودة 
تعمل على تعزيز الذاكرة وتقلل أيضا من خطر اإلصابة 
بمرض الزهايمر أو ما يعرف بفقدان الذاكرة في سن 
الشيخوخة، ويحتوي اللوز على مجموعة متنوعة من 
الفيتامينات والمعادن والمواد المغذية األخرى، والتي 
لها القدرة على كبح جماح الرغبة الشديدة للحصول 
على الكربوهيدرات التي تؤدي إلى زيادة الوزن، كذلك 
على  يعمل  يوميًا  اللوز  من  واحدة  حفنة  تناول  فإن 
الحفاظ على جمال بشرتك باإلضافة إلى الوقاية من 

أمراض القلب وضعف الذاكرة.

فوائد متعددة 

يغذي  اللوز  أن  الغذائية  الدراسات  من  عدد  وأكدت 
الطبقات المختلفة من الجلد وينعم البشرة الجافة، 
الجلد وتآكله، يعالج كثيرًا من أمراض  ويزيل تحريض 
ويعالج  والرجلين،  اليدين  ونشاف  وتشقق  الجلد 
الحروق من الدرجة األولى، ويستعمل حليب اللوز “لوز 
مسحوق، سكر، ماء”، ألمراض الصدر والسعال المزمن 
والربو، ويعالج حليب اللوز أيضا تهيج الجهاز الهضمي 
المهيجة،  المناطق  المسحوق فوق  اللوز  عبر ترسيب 
وأشارت دراسة حديثة إلى قدرة اللوز على العالج من 
كما  والرمل،  الحصى  يفتت  البولية،  المسالك  أمراض 
النشاف  أمراض  ويمنع  الكلى،  التهابات  يكافح  أنه 
كما  الباركنسوني،  والرعاش  والجلطات،  واالنسداد 
النطف  تعداد  في  ويزيد  الجنسية،  الطاقة  ينشط 
األمراض  يعالج  كذلك  العقم،  وكافح  المنوية 
بي  فيتامينات  بواسطة  الدم  فقر  ويمنع  العصبية، 
يحمص  حينما  وأنه  والمعادن،  والحديد  المركبة، 
الكافيين،  نسبة  فيخفف  القهوة،  إلى  ويضاف  اللوز 
ومفعوله يمنع تشنج العضالت ويرخيها، ويستعمل 
ويمنع  البصر،  يقوي  اللوز  أن  كما  الفقرات،  عالج  في 

قصور النظر والعشى الليلي.

أضرار اللوز 

بزيت  يوجد  الذي  الهيدروجين  سيانيد  مركب  ويعتبر 
اللوز المر هو سم قاتل، وأثبتت الدراسات أن تناول نحو 
حياة  على  بالقضاء  كفيل  المر  اللوز  زيت  من  مل   7.5
استخدامه  عند  جيدا  الحذر  توخي  يجب  لذا  اإلنسان، 
تؤدي  قد  زائدة  جرعة  أي  ألن  خارجيا،  أو  داخليا  سواء 
إلى الموت المباشر، وال ينبغي أن يستخدمه األطفال 
أو الحوامل أو كبار السن، وال يتم تناوله بصورة منفردة 

ويفضل خلطه مع زيت البرتقال والمشمش.
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أخذ على عاتقه نشر حب الثقافة واإلطالع 
محمد حسن صنقور .. القراءة عبر ”عربات الكتب”

من  للكثير  والناجحة  المضيئة  بالسير  عامرة  البحرينية  الكتب  كنوز 
الرواد األوائل في كافة المجاالت التي شملت الطب والقانون واإلعالم 
منهم  واحدا  أن  إال  والطرب،  والغناء  الموسيقي  وحتى  والصحافة 
دور  وتوسعة  واإلطالع  والقراءة  الثقافة  نشر  مهمة  عاتقه  على  أخذ 
المنامة  بمدينة  ولد  الذي  صنقور  حسن  محمد  إنه  العامة  المكتبات 
أول  أمانة  بعدها  ليتولى  ومدارسها،  كتاتيبها  في  تعليمه  وتلقى 
مكتبة عامة بالبحرين، وينطلق منها إلى جميع أرجاء البالد لينشر روح 
الثقافة والقراءة وحب االطالع، حتى أخذت المكتبة في التوسع والنمو 
وتم افتتاح قسم للسيدات وآخر لألطفال، إضافة إلى قاعة المطالعة 
بالمحرق  العامة  للمكتبة  تابعة  فرعية  مكتبة  فتحت  كما  للرجال، 
تتمثل في  نوعها  فريدة من  تجربة  له  وكانت  بمدينة عيسى،  وأخرى 
األحياء  وتطوف  الكتب  عليها  توضع   - ترولي   - صغيرة  عربات  إعداد 
1976م  العام  في  وذلك  األهالي  على  الكتب  إلعارة  المنامة  بمدينة 
السبل  بمختلف  البحريني  المواطن  إلى  الكتاب  إيصال  في  منه  رغبة 
في  المضيئة  صنقور  حسن  محمد  ومسيرة  سيرة  تسرد  ..“رمضانيات” 

نشر ثقافة حب القراءة واالطالع والمكتبات العامة بالبحرين ... 

النشأة والمولد

عام  في  المنامة  بمدينة  صنقور  حسن  محمد  ولد 
التحق  عمره  من  السادسة  بلوغه  وعند  1926م 
بالكتاتيب لتعلم القرآن الكريم وبعض مبادئ الفقه، 
الجعفرية  بالمدرسة  النظامية  بالدراسة  والتحق 
سالم  المرحوم  آنذاك  مديرها  وكان  سنة   13 وعمره 
إلى  انتقل  ثم  سنوات،  خمس  فيها  ومكث  العريض، 
حينذاك  مديرها  وكان  االبتدائية  الشرقية  المدرسة 
المرحلة  من  تخرجه  وبعد  الجشي،  جواد  حسن 
كان  حيث  مباشرة  التدريس  بسلك  التحق  االبتدائية 
التعليم االبتدائي يؤهل لشغل مهنة التدريس، إال أنه 
فحصل  المسائية  الدراسة  طريق  عن  دراسته  أكمل 
على مؤهل التعليم التكميلي الذي هو بمثابة شهادة 
الحالي،  عصرنا  مصطلحات  وفق  التعليم  في  دبلوم 
وزاول  والتاريخ،  االنجليزية  اللغة  بتدريس  تخصص  وقد 
عند  آنذاك  الالسلكية  البحرين  إذاعة  في  إضافيًا  عماًل 
افتتاحها حيث كان يعد نشرة األخبار اليومية، وكذلك 
القاعدة  من  معلوماتها  يستقي  التي  الجوية   النشرة 

الجوية البريطانية بالمحرق.

أول مكتبة 

في  عامة  مكتبة  أول  تأسيس  تم  1946م  عام  وفي 
البحرين وذلك بعد أن حول مدير المعارف آنذاك أحمد 
المنامة  مدرسة   - الثانوية  الكلية  مكتبة  العمران 
الثانوية فيما بعد - إلى مكتبة عامة، وأسند إلى أحمد 
وتجليد  محتوياتها  وترتيب  تصنيف  مهمة  السني 

الممزق منها، والعمل على زيادة مقتنياتها من الكتب 
وبعض المجالت،  وقام أحمد السني بعمله خير قيام 
ووضع للكتب أرقامًا متسلسلة وبانتهاء تلك اإلجراءات 
أعلنت دار المعارف عن افتتاح المكتبة في عام 1946م، 
في  المعارف  مبنى  غرف  من  غرفة  في  مقرها  وكان 
بناية يملكها الوجيه المعروف منصور العريض بشارع 
سنة  السني  أحمد  واستمر  بالمنامة،  عبداهلل  الشيخ 
مواصلة  على  عزم  بعدها  بالمكتبة،  يعمل  واحدة 
دراسة الفن التشكيلي األمر الذي جعل أحمد العمران 
مدير المعارف آنذاك يبحث عن شخص مناسب ليتولى 
أحمد  زيارة  أثناء  1947م  عام  وفي  المكتبة،  أمانة 
العمران التفقدية لمدرسة الخميس االبتدائية وتجواله 
في  يدرس  كان  الذي  صنقور  حسن  محمد  لمح  فيها 

وأمر  ضالته  فوجد  يقرأه،  كتابًا  وبيده  المدرسة  تلك 
المكتبة  العامة، وكانت  المنامة  أمينًا لمكتبة  بتعيينه 
السنوية 250  2500 كتاب وكانت ميزانيتها  تحتوي على 
روبية  - أي 25 دينار -، واستطاع من خالل تلك الميزانية 
حقول  بعض  غطت  للمكتبة  جديدة  كتب  شراء 
والدين،  والتراجم  والتاريخ  األدب  وبخاصة  المعرفة 
الصحف  بعض  في  مرة  ألول  المكتبة  اشتركت  كما 
عمل  1960م  عام  وفي  البحرين،  إلى  ترد  كانت  التي 
تاريخ  في  مرة  ألول  العشري  ديوي  نظام  إدخال   على 

المكتبة لتصنيف مقتنياتها.

مكتبات فرعية 

افتتاح  وتم  والنمو  التوسع  في  المكتبة  أخذت  وقد 
قاعة  إلى  إضافة  لألطفال،  وآخر  للسيدات  قسم 
تابعة  فرعية  مكتبة  فتحت  كما  للرجال،  المطالعة 
عيسى  بمدينة  وأخرى  بالمحرق  العامة  للمكتبة 
منصور  الكاتب  يروي  حسبما   - وظيفته  وتحولت 
المكتبات  مراقب  إلى  مكتبة  أمين  من   - سرحان 
العشرين  القرن  من  السبعينيات  عقد  وفي  العامة، 
في  البالد  في  العامة  المكتبات  من  المزيد  فتحت 
وعراد،  وجدحفص،  والرفاع،  وسترة،  الحد،  من:  كل 
القرى  على  للتطواف  المتنقلة  المكتبة  سيرت  كما 
والمدن التي ال توجد بها مكتبات عامة،  وكذلك سيرت 
االبتدائية  المدارس  على  للتطواف  متنقلة  مكتبة 
وبرز  آنذاك،  مكتبات  فيها  تأسس  لم  التي  واإلعدادية 
العامة  للمكتبات  مراقبًا  وجوده  أثناء  عهده  في 
1975م  عام  في  البحرينية  للمصنفات  اإليداع  قانون 

بقلم: الدكتور منصور سرحان

بجائزة  تكريمه  خالل  خليفة  آل  سلمان  بن  خليفة  األمير  الملكي  السمو  صاحب  مع 
الدولة للعمل الوطني

في حفل التكريم بمناسبة التقاعد
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العامة  المنامة  مكتبة  فيه  اعتبرت  الذي  العام  وهو 
أدخل  كما  المتحدة،  األمم  لمطبوعات  إيداع  مكتبة 
السلمانية  مستشفى  إلى  العام  المكتبة  خدمات 
طويلة  مددًا  يمكثون  الذين  المرضى  إلعارة  الطبي 
وذلك لالستفادة من أوقاتهم وذلك في عام 1979م، 
قدم  أن  بعد  التقاعد  على  أحيل  1988م  عام  وفي 
المكتبات  تطوير  مجال  في  الجليلة  الخدمات  تلك 
العامة وخدماتها في مملكة البحرين، غير أن نشاطه 
على  عمل  حيث  التقاعد  على  بخروجه  يتوقف  لم 
إشهارها  تم  التي  للمتقاعدين  الحكمة  دار  تأسيس 
إلى  سعى  الحالي  القرن  بداية  وفي  1992م،  عام  في 
شيخان  الوجيه  من  جليلة  بمساهمات  المبنى  تشييد 
البحرين  في  والتجار  الوجهاء  من  والعديد  الفارسي 
الجاللة  صاحب  برعاية  المبنى  افتتح  حيث  وخارجها، 
 الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين 

في عام 2004م.

عربات الكتب 

تجربة  له  كانت  صنقور  حسن  محمد  تجارب  أبرز  ومن 
 – صغيرة  عربات  إعداد  في  تتمثل  نوعها  من  فريدة 
بمدينة  األحياء  وتطوف  الكتب  عليها  توضع   - ترولي 
العام  في  وذلك  األهالي  على  الكتب  إلعارة  المنامة 
المواطن  إلى  الكتاب  إيصال  في  منه  رغبة  1976م 
البحريني بمختلف السبل. وقد دشن هذه التجربة وزير 
آل  محمد  بن  عبدالعزيز  الشيخ  آنذاك  والتعليم  التربية 
أهداف  من  تحمله  ما  مع  التجربة  هذه  أن  إال  خليفة، 
العربات  خدمات  فتوقفت  تنجح،  لم  رائدة  ثقافية 
المتنقلة في العام نفسه 1976م، كما عمل على افتتاح 
فرع لمكتبة المنامة العامة بمجمع السلمانية الطبي 
من  بالمستشفى  والعاملين  للمرضى  خدماته  يقدم 
أطباء وممرضين وموظفين وعاملين،  وقد استمر هذا 
الفرع في تقديم خدماته قرابة خمسة أعوام متتالية 

اعتبارًا من أوائل ثمانينيات القرن العشرين.

صنقور وبلجريف

مع  شهيرة  واقعة  صنقور  حسن  لمحمد  وكان 
المستشار بلجريف، وبدأت أحداثها حينما التحق صنقور 
افتتاحها،  بعد  البحرين  إذاعة  في  كمتعاون  بالعمل 
يستقي  وكان  الجوية،  والنشرة  لألخبار  معد  بوظيفة 
بالمحرق،  البريطانية  الجوية  القاعدة  من  المعلومات 
سببت  األخبار  وإعداد  الجوية  النشرة  في  عمله  أن  إال 
بلجريف  بالمستشار  واصطدم  المتاعب،  من  الكثير  له 
أسلوب  على  يعترض  األخير  كان  حيث  مرة،  من  أكثر 
صنقور في إعداد النشرة، ألنها - حسب ادعاء بلجريف 
تخفيفها،  والمطلوب  الالزم  من  أكثر  جريئة  كانت   -
من  االستقالة  وفضل  القرارات  هذه  صنقور  ورفض 
عمله في اإلذاعة على الخضوع لقرارات بلجريف وكان 
يرى فيها تدخاًل سافرًا في عمله، أما سبب اصطدامه 
يترجم  أن  رفض  عندما  فبدأت  بلجريف  مع  الرئيس 
كان  عبدالناصر،  جمال  الراحل  الرئيس  يهاجم  مقااًل 
أشهر،   6 وسجن  اعتقل  وإثرها  الخمسينات  في  ذلك 
قرر  لكنه  اإلذاعة،  في  للعمل  وأعيد  عنه  أفرج  بعدها 

تركها والتوجه للعمل في المكتبات.

جمعية الموسيقى 

على  صنقور  حسن  محمد  خدمات  تقتصر  ولم 
يتطلع  أخذ  وإنما  فقط،  العامة  المكتبات  تطوير 
إلى  فاتجه  أبعادها،  بكل  الثقافة  مفهوم  نشر  إلى 
مبنى  مقرها  كان  للموسيقى  جمعية  أول  تأسيس 
الجمعية  هذه  إلى  وانضم  العامة،  المنامة  مكتبة 
الموسيقى.  فن  محبي  من  الكثير  تأسيسها  أبان 
وبعد أن قوي عود الجمعية تركها ليتوالها مجموعة 
الموسيقي،  بالشأن  والمهتمين  الموسيقيين  من 
الحكمة  بيت  لجمعية  األول  المؤسس  صنقور  ويعد 
للمتقاعدين، حيث عرض الفكرة على مجموعة من 
تأسيس  من  رفاقه  مع  وتمكن  بالدولة،  المسئولين 
أول جمعية للمتقاعدين في المنطقة، وفي 30 أبريل 
2012م توفي رحمه اهلل أثر حادث أليم تعرض له وهو 
يمارس هوايته المفضلة المشي حيث صدمته سيارة 
بالقرب من مسجد مدينة عيسى بعد أن قدم الكثير 

من العطاء ألبناء بلده.

في حفل تكريم األستاذ مهدي التاجرمع المستشار نبيل الحمر والدكتور منصور سرحان في حفل وزارة اإلعالم

حفل إفتتاح المكتبة الموسيقية بالمنامة
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ت  ا�ستمتعوا بعرو�ض رم�سان املميزة والتي ت�سمل التمويل وال�سيانة و االك�س�سوارات.*
%2.25 مميزة  فائدة  •    ن�سبة 

دب  205 من  ابتداًء  منخف�ض  ب�سعر  ال�سيانة  •    حزمة 
د.ب  151 بـ  الكيلومرتات  حتديد  غري  من  �سنوات   5 الى  دد  مممُ •    �سمان 

دب  100 فقط  جاردك�ض  احلماية  •    نظام 

اأوقات دوام معر�ض انفينيتي يف رم�سان:
ال�سبت - اخلمي�ض 9:00 �سباحًا - 1:00 ظهرًا, 7:30 م�ساًء - 11:30 م�ساًء

اجلمعة )م�ساًء فقط( 7:30 م�ساًء - 11:30 م�ساًء

اأوقات ال�سيانة يف رم�سان:
ال�سبت - االأربعاء 7:30 �سباحًا - 4:00 ع�سرًا, 8:00  م�ساًء - 10:00 م�ساًء

اخلمي�ض 7:30 �سباحًا - 1:00 ظهرًا

سترة، هاتف: 732732 17
www.infiniti-bahrain.com

  Infiniti.Bahrain
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ً
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. 

�شعراء من البحرين..

فوزية السندي

للغرفة،لبابها املوارى اأبدًا

ممن تخافني

م�صرعة تقذفني العتبات بقدمني اأ�صغر من خطاها

تدحرجني ال�صالمل نحوك حتى تدنو رائحة النوم

و..ت�صتّلج دارًا عفًا  كغ�صن ع�صفور

ملن يقراأ امل�صاُء �صباب النوافذ

لريا كم نزوية،

ترتقني الفراغ باأ�صابع ك�صولة

تنحتني الهواء ب�صعب ال�صهيق

لي�صفي من �صاأم انح�صار كالوحيد

ملن تر�صمني ملطخة بحريق الكلمات

اأمام ورقة تعلو وتهبط

كفرا�صة يتيمة تنحاز

لوردة حتتار لتف�صي رحيق النار

امللمات

 ملن�صدٍة تْنوي احرتاقي

 اأالم�ُس حافة اخل�صب بعروق ت�صتهوي الغدر

رعدُة دٍم ت�صتويف �صالاًل يطّوح براحة االأوردة
 

ُت،  َتَلَفّ

 رمبا هّلت ن�صائم توهك

 لتحتوي ولهًا يخلو بي

مل تكن هنا.. وال هناك.

 �صاَد ليٌل

 فقدت ريادة الولهى لتحارمي الوقت

 وا�صت�صلمت لذوات احلرب

كنَّريحتلَن على مهّب ال�صطر
 

فِّ مياٍم ُمريِب
َ
ر

َ
ك

 

 ينقر احلروَف وي�صتدير

 ليداري خجَل خطاه

 كل انحناءة تلكز غفوة تليها

 لتن�صاب املواكب دوين

هل كنت اأو�صي الفراغات لتندغم بروحي؟

الأين املطر، مل اأذق �صوى �صقطة االأمل

 اأَيتها املوءدة..

هكذا دام لِك الليل

 منهوكة،

 كما االأر�س حني يجف يف �صراها ح�صى القلب

 الأن�صى، اأوليت الغيم �صاأن احت�صاري

 وارمتيُت على ورق يجف على نهل الدم

 فجئَت،

 منح�صرًا عن معطف مبلل بالهواء

 وارتخيَت على مقعد ي�صارف اجلحيم

ليجلو وم�صراي هلة املحن

ارتقيُت عينيك

 منذ هلكة النظر

 يف كل �صحابة كنُت اأتعرث نحوك

 كقلب فارد حتم ال�صفاف

 لنهر ميوت كل دفقة ت�صتعذب االأمل

 ال.. مل تكن هنا وال هناك
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مجلس عبداهلل محمد القعود
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ذكريات من اأيـام زمان

�صارع احلكومة يف نهاية اخلم�صينيات�صرطة اخليالة يف اإحدى ا�صتعرا�صاتها يف اخلم�صينيات

ميناء املنامة )الفر�صة( يف االأربعينياتمدخل �صارع ال�صيخ عبدهلل املوؤدي اإىل باب البحرين يف الع�صرينيات

افتتاح أول مدرسة للبنات في منطقة الخليج العربي في   •
البحرين عام 1928م

وصول المعتمد البريطاني جوفري برايور عام 1929م  •

تبرع دار السينما مسرح البحرين بدخل مساء يوم واحد   •
لصالح أيتام فلسطين في عام 1939م

انتشار وباء أبو الركب في البحرين في عام 1894م  •

تأسست جمعية نهضة فتاة البحرين عام 1955م  •
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عني الدوبية يف نهاية اخلم�صينيات �صارع احلكومة يف االأربعينيات

�صارع احلكومة يف اخلم�صينياتمنظر جوي ملبنى دار احلكومة يف ال�صتينيات

 منظر للمراكب الرا�صية بفر�صة املنامة املطل على �صارع ال�صاحل 

)�صارع احلكومة حاليًا( يف اخلم�صينيات

بلدية املنامة يف اخلم�صينيات







حصريًا من بتلكو، احصل على أحدث ثالثة أجهزة ذكية من سامسونج مجانا ًعلى باقة Smart 30  الخاصة 
وبدون مقدم. لالشتراك أو للمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة  احد فروع بتلكو اليوم.

خدمة البيانات 
4G LTE (8GB)

الدقائق المجانية
(عبر الشبكات ا	خرى)

الدقائق المجانية
(عبر بتلكو@)

ا�يجار الشهري باقات الدفع الشهري

غير محدودة@ 120 دقيقة غير محدودة 30 د.ب
 Samsung Galaxy S5

+Samsung Mobile Hotspot
+Samsung Gear Fit

@تطّبق الشروط وا�حكام - مدة العقد 18 شهر

3 أجهزة سامسونج الذكية مجانًا على باقة واحدة

batelco.com

                                                     
 Mobile Hotspot
                                                                                                          


