
المجالس الرمضانية

ذكريات من أيام زمان

حمدة خميس

�شعراء من البحرين

من يواقيت الجنة
َقاِم  مقام ابراهيم .. “َواتَِّخُذوْا ِمن مَّ

ِإْبَراِهيَم ُمَصّلًى”
اِس َوأَْمنًا َواتَِّخُذوْا  قال تعالى “َوِإْذ َجَعْلَنا اْلَبْيَت َمَثاَبًة لِّلنَّ
ِإْبَراِهيَم  ِإَلى  َوَعِهْدَنا  ُمَصّلًى  ِإْبَراِهيَم  َقاِم  مَّ ِمن 
ِع  كَّ اِئِفيَن َواْلَعاِكِفيَن َوالرُّ َرا َبْيِتَي ِللطَّ َوِإْسَماِعيَل أَن َطهِّ
الذي  الحجر  هو  إبراهيم  مقام  –البقرة–،.  ُجوِد”  السُّ
كان نبي اهلل إبراهيم – عليه السالم – يقوم عليه لبناء 
السالم  عليه  إسماعيل  أتاه  الجدار  ارتفع  لما  الكعبة 
به ليقوم فوقه ويناوله الحجارة فيضعها بيده لرفع 
األخرى،  الناحية  إلى  انتقل  ناحية  أكمل  وكلما  الجدار، 
من  فرغ  كلما  عليه،  واقف  وهو  الكعبة  حول  يطوف 
جدران  تم  حتى  تليها،  التي  الناحية  إلى  نقله  جدار 
من  والمقام  فيه،  ظاهرة  قدميه  آثار  وكانت  الكعبة، 
يواقيت الجنة، فقد أخرج الحاكم وصححه ابن خزيمة 
بن  عمرو  بن  عبداهلل  عن  صحيحهما  في  حبان  وابن 
اهلل  صلى  اهلل  رسول  قال  قال:  عنه  اهلل  رضي  العاص 
الجنة  من  ياقوتتان  والمقام  “الركن  وسلم:  عليه 
المشرق  مابين  ألضاءتا  ذلك  ولوال  نورهما  اهلل  طمس 
الحج والعمرة..  المقام من مشاعر  أن  والمغرب”، كما 

“رمضانيات” تشد الرحال إلى مقام إبراهيم ...  
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شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس

ما هي حواس اإلنسان؟، ولماذا تعد أسرع جهاز استخباري على وجه الكرة األرضية؟ .. سؤال يجيبنا عليه الكاتب 
واإلعالمي المعروف حمد الشهابي، ضمن سطور مقال له خص به “رمضانيات” عن كيف يولد اإلنسان بدماغ 
المعلومات  بتخزين  الدماغ  يقوم  ويتعلم  ويفهم  يكبر  وعندما  االطالق  على  معلومة  أي  فيه  ليس  خال 
المعلومة  تنتقل  كيف  حول  ومشوقة  ممتعة  رحلة  في  بنا  ينطلق  الشهابي  عدة.  نواح  من  إليه  تصل  التي 
من الحواس إلى الدماغ، وكيف يتم تحليلها في وقت قياسي عبر غرفة جمع المعلومات، وكيف أن الدماغ 
يحتوي على مناطق وليس خاليا فقط ربما تعد والمليارات ومواقع متصلة بعضها ببعض كحفظ الذاكرة، 
األلوان  وتحديد  والصوت  والحركة  التمييز  على  والقدرة  المعلومة،  وحفظ  المنظر،  وحفظ  الرائحة،  وحفظ 
والمخاطر واإلحساس والعاطفة والعيادة الكبرى. في سطور مقاله، يكشف لنا الشهابي عن معلومات غاية 
في الدقة والغرابة واإلثارة أيضا مثل الشعور بواقعة ستحدث أحيانا عند الكثير من الناس إحساس يبعث على 
الغرابة والقوة في نفس الوقت فترى نفسك أحيانا تتصل بآخر فيقول لك لقد كنت أفكر بك هذه اللحظة 

بالذات..”رمضانيات” تنفرد بنشر سطور مقال الكاتب واإلعالمي المعروف حمد الشهابي ...

في سطور مقال لـ حمد الشهابي خص به “رمضانيات”
الحواس األسرع الدماغ األقوى
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ِميُع اْلَعِليُم” ”رَبََّنا تََقبَّْل ِمنَّا إِنََّك أَْنَت السَّ
مقام ابراهيم .. “ِفيِه آَياٌت َبيِّـَناٌت“

عن ابن عباس، رضي اهلل عنهما، “فَجَعَل ِإْسَماِعيُل، عليه السالم، َيْأِتي ِبالِحَجاَرِة َوِإْبَراِهيُم، 
عليه السالم، َيْبِني َحتَّى ِإَذا اْرَتَفَع الِبَناُء، َجاَء ِبَهَذا الَحَجِر َفَوَضَعُه َلُه َفَقاَم َعَلْيِه، َوُهَو َيْبِني 
ِميُع  السَّ أَْنَت  ِإنََّك  ا  ِمنَّ ْل  َتَقبَّ “َربََّنا  َيُقواَلِن:  َوُهَما  الِحَجاَرَة،  ُيَناِوُلُه  السالم،  عليه  َوِإْسَماِعيُل، 
إبراهيم  اهلل  نبي  عليه  الذي قام  األثري  الحجر  ذلك  إبراهيم هو  -البقرة-.. مقام  اْلَعِليُم” 
عند بناء الكعبة المشرفة لما ارتفع البناء، وهو الحجر الذي قام عليه باآلذان والنداء للحج 
بين الناس، وفي الحجر أثر قدمي النبي إبراهيم، بعدما غاصت فيه قدماه، وهو الحجر التي 

تعرفه الناس اليوم عن عند الكعبة المشرفة، ويصلون خلفه ركعتي الطواف.

وصفه وتاريخه 

طوله  الشكل  مربع  حجر  عن  عبارة  إبراهيم  ومقام 
والصفرة،  والسواد  البياض  بين  لونه  تقريبا  متر  نصف 
من  غطاء  عليها  زجاجية  بواجهة  حاليا  ومغطى 
رخو  حجر  وهو  رخامية،  وأرضية  الخارج  من  النحاس 
إبراهيم  النبي  قدم  فيه  غاصت  الماء  حجر  نوع  من 
الناس  لتمسح  نتيجة  ولكن  قدميه،  آثار  فيه  وبرزت 
“وكانت  كثير:  ابن  وقال  القدم،  مالمح  طمست  فيه 
تعرفه  معروفا  هذا  يزل  ولم  فيه  ظاهرة  قدميه  آثار 
فيه  ذلك  المسلمون  أدرك  وقد  جاهليتها،  في  العرب 
أيضا، كما قال أنس بن مالك: “رأيت المقام فيه أصابعه 
وأخمص قدميه، غير أنه أذهبه مسح الناس بأيديهم، 
قائمة  ثابتة  خشب  من  عالية  قبة  المقام  نرى  واليوم 
على أربعة أعمدة دقاق وحجارة منحوتة بينهما أربعة 
شبابيك من حديد من الجهات األربع، ومن الجهة التي 
منقوشة  المقام  يلي  مما  والقبة  المقام،  إلى  يدخل 
وأما  مبيضة،  السماء  يلي  ومما  بالذهب،  مزخرفة 
موضع المصلى فإنه ساباط مزخرف على أربع أعمدة، 
وهو  بها،  متصل  وهو  القبة،  عليهما  عمودان  فهما 

مما يلي األرض منقوش مزخرف بالذهب.

فضائل المقام 

يواقيت  من  فهو  عديدة،  فضائل  إبراهيم  ولمقام 
بن  عمرو  بن  عبداهلل  عن  الحاكم  اخرج  فقد  الجنة، 
وسلم:  عليه  اهلل  صلى  اهلل  رسول  قال  قال:  العاص 

النبي  قدم  تحت  وضعته  إسماعيل  زوجة  كانت  الذي 
إبراهيم حين غسلت رأسه فوضع النبي إبراهيم رجله 
عليه وهو راكب فغسلت أحد شقي رأسه ثم رفعته 
من تحته وقد غاصت رجله في الحجر فوضعته تحت 
اهلل  فجعله  فيه  أيضا  رجله  فغاصت  األخرى  الرجل 
تعالى من معجزاته وهذا قول الحسن وقتادة والربيع 
بن أنس، أما القول الثاني: ما روي عن سعيد بن جبير عن 
ابن عباس أن النبي إبراهيم كان يبني البيت وإسماعيل 
الَقَواِعَد  ِإْبَراِهيُم  َيْرَفُع  “َوِإْذ  ويقوالن  الحجارة  يناوله 
ِميُع  السَّ أَْنَت  ِإنََّك  ا  ِمنَّ ْل  َتَقبَّ َربََّنا  َوِإْسَماِعيُل  الَبْيِت  ِمَن 
إبراهيم  وضعف  البنيان  ارتفع  فلما  البقرة   - الَعِليُم” 
وهو  حجر  على  قام  الحجارة  وضع  عن  السالم  عليه 

مقام النبي إبراهيم.

دالئل مكانه

وأتفق المحققون على أن القول األول هو األصح، ويدل 
عليه  اهلل  صلى   - أنه  جابر  روى  ما  وجوه:  عدة  عليه 
قوله  وتال  المقام،  أتى  الطواف  من  فرغ  لما   - وسلم 
فقراءة  ُمَصًلّى”،  ِإْبَراِهيَم  َقاِم  مَّ ِمن  “َواتَِّخُذوْا  تعالى: 
المراد  أن  على  تدل  الموضع  ذلك  عند  اللفظة  هذه 
من هذه اللفظة هو ذلك الموضع ظاهر، كما أن هذا 
والدليل  الموضع،  بذلك  مختص  العرف  في  االسم 
عليه أن سائاًل لو سأل المكي بمكة عن مقام إبراهيم 
لم يجبه، ولم يفهم منه إال هذا الموضع، كذلك ما 
روي أنه - صلى اهلل عليه وسلم - مرَّ بالمقام ومعه 
عمر فقال: يا رسول اهلل أليس هذا مقام أبينا إبراهيم، 
قال: بلى، قال: أفال نتخذه مصلى، قال: لم أومر بذلك، 
اآلية،  نزلت  حتى  يومهم  من  الشمس  تغب  فلم 
القول األول في موضع  الدالئل أيضا على صحة  ومن 
المقام أن الحجر صار تحت قدميه في رطوبة الطين 
حتى غاصت فيه رجال النبي إبراهيم فكان ذلك إحدى 
به،  غيره  اختصاص  من  أولى  وهو  إبراهيم  معجزات 
فكان إطالق هذا االسم عليه أولى، كذلك فإن مقام 
إبراهيم هو موضع قيامه، وثبت باألخبار أنه قام على 
هذا الحجر عند المغتسل، ولم يثبت قيامه على غيره.

المخالفات المتعلقة بالمقام

وهناك عدد من المخالفات المتعلقة بالمقام والتي ال 
يجوز القيام بها، من بينها: التمسح والتبرك واعتقاد النفع 
الشرك  ذرائع  من  هو  بل  يجوز  ال  ذلك  وكل  فيه  والضر 
أعظم الذنوب، ومنها أيضا الوقوف بعد صالة ركعتين 
عليه  اهلل  صلى  اهلل  رسول  عن  يرد  لم  وذلك  للدعاء، 
منها  وكذلك  مناسككم”،  عني  “خذو  القائل  وسلم 
استقبال المقام دون الكعبة، وذلك ال يجوز، وأيضا منها 
مزاحمة الناس لغرض الصالة خلف المقام عند اشتداد 
هاتين  فصالة  خطأ  وهو  ذلك،  وجوب  العتقاد  الزحام، 

الركعتين تجزئ في أي مكان خصوصًا عند االزدحام.

اهلل  طمس  الجنة  من  ياقوتتان  والمقام  “الركن 
والمغرب”،  المشرق  بين  ما  ألضاءتا  ذلك  ولوال  نورهما 
البينات  آياته  جملة  من  بذكره  نوه  تعالى  اهلل  وأن 
َقاُم  مَّ ـَناٌت  َبيِّ آَياٌت  “ِفيِه  بقوله  عمران  آل  سورة  في 
بيت  أول  “إن  بقوله  جرير  ابن  فسرها  وقد  ِإْبَراِهيَم”، 
وضع للناس مباركًا وهدى للعالمين للذي ببكة، فيه 
عالمات بينات من قدر اهلل وآثار خليله إبراهيم، منهن 
أثر قدم خليله النبي إبراهيم - في الَحَجر الذي قام 
عليه”، ومن فضائله أيضا أن النبي إبراهيم وقف عليه 
ففي  بالحج،  الناس  في  وأذن  وجل  عز  اهلل  أمره  كما 
اهلل  رسول  عن  عباس  ابن  عن  روي  مكة،  أخبار  كتاب 
- صلى اهلل عليه وسلم - أنه قال: “لما فرغ إبراهيم 
عليه السالم من بناء البيت أمره اهلل عز وجل أن ينادي 
الناس  أيها  يا  فقال:  المقام،  على  فقام  الحج،  في 
وجل،  عز  اهلل  وأجيبوا  فحجوه،  بيتًا  بنى  قد  ربكم  إن 
أجبناك،  النساء:  وأرحام  الرجال  أصالب  في  فأجابوه 
أجبناك، أجبناك، اللهم لبيك، قال: فكل من حج اليوم 

فهو ممن أجاب إبراهيم على قدر ما لبى”.

واتخذوه مصلى 

وقد سن عن النبي “ص” صالة ركعتين خلف المقام 
“واتخذوا  تعالى:  لقوله  الطواف،  من  االنتهاء  بعد 
عليه  والمتفق  -البقرة-،  مصلى  إبراهيم  مقام  من 
النبي صلى اهلل عليه  عن عبداهلل بن عمر قال: “قدم 
المقام  خلف  وصلى  سبعًا  بالبيت  فطاف  وسلم 
صلى  حجه  صفة  في  جابر  حديث  وفي  ركعتين”، 
إبراهيم  مقام  إلى  تقدم  “ثم  قال:  وسلم  عليه  اهلل 
أخرجه   - البيت”  وبين  بينه  المقام  فجعل  اآلية  فقرأ 
الفاتحة  مع  الركعتين  في  يقرأ  أن  ويشرع  مسلم-، 
سورة  الثانية  وفي  الكافرون،  سورة  األولى  في 
أنه  الذكر:  اآلنف  جابر  حديث  في  جاء  لما  اإلخالص: 
صلى اهلل عليه وسلم يقرأ في الركعتين قل هو اهلل 

أحد وقل يا أيها الكافرون” -أخرجه مسلم-.

موضع المقام 

إبراهيم”،  “مقام  موضع  حل  التفسير  أهل  وأختلف 
وما يقصد به، وذهبوا الي عدة أقاويل، أما القول األول 
النبي  عليه  قام  الذي  الحجر  موضع  أنه  إلى  فذهب 
إبراهيم، وهؤالء ذكروا له وجهين األول: أنه هو الحجر 



2.5S نيسان إكس-تريل 
تبدأ من ٧٫٩٩٥ د.ب

3.5S نيسان باثفايندر 
تبدأ من ١٠٫٩٩٥ د.ب

5.6XE نيسان باترول 
تبدأ من ١٥٫٩٩٥ د.ب

معدل فائدة منخفض مبقدار ١٫٩٩٪

تطبق الشروط واألحكام، وتسري هذه العروض على مبيعات التجزئة فقط.

احصل على أكرث من ما تدفع  
مع باقات عروض نيسان املذهلة

رمضان كرمي

استبدال السيارات املستعملة.
فرتة احلملة الرتويجية: ١٧ مايو - ١٦ يوليو ٢٠١٥

أوقات دوام املعرض خالل شهر رمضان: السبت - اخلميس 9:٠٠ صباحًا - ١:٠٠ ظهرًا / ٧:3٠ مساًء - ١١:3٠ مساًء, اجلمعة  ٧:3٠ مساًء - ١١:3٠ مساًء
أوقات الصيانة: السبت - األربعاء ٧:3٠ صباحًا - ٤:٠٠ عصرًا، 8:٠٠  مساًء - ١٠:٠٠ مساًء / اخلميس ٧:3٠ صباحًا - ٤:٠٠ ظهرًا
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في مقال خص به “رمضانيات”
حمد الشهابي .. فواصل الحياة

الحواس األسرع الدماغ األقوى

أسرع  وال  تنظيما  وأقوى   أعتى  وال  أخطر  هناك  ليس 
جهاز  من  األرضية  الكرة  وجه  على  استخباري  جهاز 
استخبارات الجسد وهو حواس اإلنسان، ليس الخمس 
مفضوحة  غير  حواس  من  يتبعها  ما  مع  بل  فقط 
خال  بدماغ  اإلنسان  يولد  االكتشاف..  على  تعينها 
يكبر  وعندما  اإلطالق  على  معلومة  أية  فيه  ليس 
المعلومات  بتخزين  الدماغ  يقوم  ويتعلم  ويفهم 
التي تصل اليه من نواح عدة: البيت واألهل واألصدقاء 
والمدرسة.. الخ، ويساعده في هذا الموضوع الحواس، 
وما أن يكتمل  اإلنسان العشرين من عمره حتى تكون 
قوة الدماغ االستيعابية تتعدى الترليون معلومة في 
الدقيقة وهي تعمل بكامل طاقتها بالتعاون المباشر 
السمع  وهي  جسده،  في  خلقت  التي  حواسه  مع 
هذه  كم  ولنتصور  والتذوق  واللمس  والشم  والبصر 
التفاهم  سرعة  من  يملكان  الدماغ  وهذا  الحواس 
واستيعاب  وفضح  تفصيل  في  بينهما  والتجاوب 
الدماغ  إلى  الحواس  تنقلها  التي  المعلومة  وتحليل 
كان  مهما  صورة  أية  العين  ترى  فعندما  وبالعكس، 
لونا  أو  شخصا  أو  بحرا  أو  جسرا  شكلها،  أو  حجمها 
أومجسما، فإنا نكتشف أن الدماغ في خالل أقل من 
جزء يسيرا من اللحظة يحلل المعلومة ويحولها الينا 
مرة أخرى كمعرفة واضحة الصورة دقيقة التفاصيل 
أحيانا  ويقال  الواقعية،  الحقيقة   - رأيته  ما  هذا   -
والذاكرة  العقل  تقوية  العلمية  المقاالت  بعض  في 
والمخ ... الخ، وهذا جميعه مقتطفات تقع في أماكن 
صغيرة من أرجاء الدماغ، والفرق بين الدماغ مثال والمخ 
أن المخ هو المزيج المدولب الشحمي الذي يقع داخل 
العظم أما الدماغ فهو القوة الضاربة وموقعها  في 
خلق  وقد  خاليا”،  “مجموعة  اإلنسان  بجسم  الرأس 

ليكون زعيما  الرأس  الدماغ في  اهلل سبحانه وتعالى 
كل  في  وسلطانا  الجسم  أعضاء  باقي  على  ورئيسا 
شيء، وأن أي زعيم أو سلطان أو إمبراطور في العالم 
العقل  وسلطة  لدماغه  احتراما  بتاج  رأسه  على  يتوج 

الذي يدير به شؤون الحكم والسلطة.

الدماغ  الى  الحواس  من  المعلومة  تنتقل  فكيف 
وتحليلها في وقت قياسي لتعود مرة ثانية من خالل 
فعندما  سريعه،  معرفة  لنا  يقدم  بالدماغ  موقع 
ما  شيء  صورة  الدماغ  في  المراقبة  غرفة  تتلقى 
هو  المراقبة  غرفة  دور  يكون  اإلنسان  عين  من 
المعلومات  توزيع  غرفة  الى  المعلومة  هذه  تحويل 
االختصاص  جهة  الى  بتحويلها  بدورها  تقوم  التي 
بشكلها  واضحة  لتكون  الصورة  تحليل  غرفة  وهي 
الطبيعي و ألوانها و حجمها وإذا كان انسانا بلباسه 
تنطلق مباشرة  وشكله وصوته وحركته فان صورته 
المعارف  غرفة  وهو  اإلنسان  عند  االخير  المركز  الى 
وتكمل  النهائي  التوضيح  بواجب  تقوم  التي  العامة 
في  هذا  يحدث  اإلنسان  عند  المعرفة  مع  الصورة 
نعرف  أن  علينا  يفوت  وال  قياسي،  و  جدا  قصير  وقت 

لكافة  هي   كما  تمر  أعاله  المذكورة  الخطوات  أن 
من  الحواس  تلتقطها  التي  األخرى  المعلومات 
فغرفة  صوت  أو  طعم  أو  لمس  أو  رائحة  أو  منظر 
في  كبير  دور  األمر  واقع  في  لها  المعلومات  جمع 
هي  ربما  المعنية  الجهة  الى  المعلومة  وتحويل  فرز 
رقم خمسة  عشر أو عشرين لكي تكتشف جميعها 
ثانية  ترسلها  ثم  وتحللها  المطلوبة  المعلومة  هذه 
التكوين الجسدي  الكبرى وهي  المعرفة  الى موقع 

الكامل “أنا و أنت”.

ربما  فقط  خاليا  وليس  مناطق  على  يحتوي  والدماغ 
متصلة  ومواقع  بالمليارات  وكخاليا  بالماليين  تعد 
الرائحة  وحفظ  الذاكرة  كحفظ  ببعض  بعضها 
على  والقدرة  المعلومة  وحفظ  المنظر  وحفظ 
والمخاطر  األلوان  وتحديد  والصوت  والحركة  التمييز 
“قوة  الكبرى  والعيادة  والعاطفة  واإلحساس 
األمراض  تحارب  التي  الجيوش  وقيادة  المعالجة 
دائم  تأهب  حالة  في  جميعها  اإلنسان”  جسم  في 
يقدم  لم  التي  األخرى  التابعة  الحواس  أيضا  وهناك 
يستعين  ولكنه  أحيانا  الحرية  كامل  اإلنسان  لها 
فالشعور  مضرة،  مسته  لو  الظروف  أحلك  في  بها 
الجسم،  كامل  يخص  إحساس  هو  مثال  بالحرارة 
مثل:  بنوعه،   واحساسنا  معين  شيء  على  والمشي 
إحساس  العشب،  أو  الحصى  أو  الكنكريت  أو  الرمل 
يخص القدم، واأللم من جراء ضربة في الكتف أو إبرة 
معالجة أو حرق هو أيضا إحساس، وهناك ما هو أكبر 
من ذلك فالشعور بواقعة ستحدث أحيانا عند الكثير 
من الناس هو إحساس يبعث على الغرابة والقوة في 
فيقول  بآخر  تتصل  أحيانا  نفسك  فترى  الوقت  نفس 
لك اآلخر لقد كنت أفكر بك هذه اللحظه بالذات وكان 
اتصالك.. ماذا نسمي هذا اإلحساس أو هذا النوع من 

المستمر،  البشر  إذا فكر في عنف  اإلنسان  أية حيرة في عقل  “لن تكون هناك  أنه  الشهابي  واإلعالمي حمد  الكاتب  أكد 
فالمكونات الحقيقية للموروث اإلنساني هي خليط ممزوج بطبع مغلف بالخير الحسن والتعامل الحضاري واألدب الفائق، 
ثم طبع الشر الذي تستطير منه كل أنواع الشرور والعنف، وأخطرها الحروب التي ال ترحم بشرا وال حيوانا وال بيئة”. وأشار، 
ضمن سطور مقال خص به وتنفرد بنشره “رمضانيات” إلى، أن “هذا يمثل الغرابة القصوى ألن العنف هو شر مستطير كالشرر 
الذي ينبعث من نار قوية مصدرها اإلنسان نفسه ليقضي بها على نفسه”. وأضاف أنه “الغريب في كل هذا ورغم ثقافته 
وعلمه وما توصل إليه من نتائج أغلبها في خانة اإليجاب ومعظمها في خانة السلب فهو ال يعلم أنه في نهاية األمر ولد 
في طفولته ومهد ويموت بأي عمر ويمهد “يجفن”،  مثلما يأتي إلى الدنيا فيلف يذهب إلى آخرته ملفوف، ويترك خلفه 
أعماال ربما هي تخدمه في سمعته وال تنفعه في آخرته أو العكس”... “رمضانيات” تنفرد بنشر مقالين للكاتب واإلعالمي 

المعروف حمد الشهابي األول بعنوان “الحواس األسرع الدماغ األقوى”، والثاني بعنوان “ بين الحياة والحياة فواصل” ....
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تنبوء ولكنه شعور صادق عملت  الحواس؟ هو ليس 
عليه خاليا داخل الدماغ وليست مكتشفة إلى اآلن. 

الدماغ هو موقع تعشعش فيه قوة هائلة ومرعبة 
األولى  لياقته  ويأخذ  يسخن  وهو  الوقت  نفس  في 
يسمع  أمه  بطن  في  طفال  اإلنسان  يكون  عندما 
الدماغ  يغضب ويأمر، ويفرض  أن  وال يحس، لنصدق 
شيء  كل  ويميز  وإيقافها  والحركة  والنشاط  النوم 
له صلة بحواسنا، والتلحيظ، واإليهام وفرض األحالم 
يريده  ما  بعكس  أحيانا  ويعمل  والدوار،  والغثيان 
اإلنسان فحذار من عناده ليس خوفا وال تمنعا ولكنه 
والموجب  أحيانا  األمور  من  السالب  بفرض  متمتع 
يسر  قد  ما  شيء  من  فالخوف  اإلنسان،  نحو  أيضا 
لو  به،  إصابتك  على  يعمل  ثم  بك  ويتالعب  الدماغ 
صافحنا مصابا بإنفلونزا ودب الخوف فينا فإن الدماغ 
المرض  علينا  يفرض  ثم  لضعف  الخوف  هذا  يحول 
لماذا؟  العدوى  بإمتصاص  منه  وخفنا  أرعبنا  الذي 
إغضابنا  يريد  إنما  دائما  الحياة  بأمور  يمتعنا  ال  ألنه 
بعده  ليس  اتصاال  بنا  متصل  فهو  يلهو-   – وعقابنا 
اتصال، ونراه أحيانا يغار علينا! ويحبنا أحيانا  و ال قبله 
 - “عواطفنا  بنا  يتالعب  أن  يحاول  ثم  علينا  ويعطف 
غضبنا-  حبنا - رعبنا - فزعنا - إحراجنا أمام الغير”، 
وليس يغار فقط ولكنه يضحك علينا أحيانا كالطفل 
واألغبياء  الحكماء  الناشطين  من  لديه  المشاكس، 
الحدود  وحرس  والمعالجين  والمحاربين  واألطباء 
بإذن  الغيب  وربما  الوجود  يمثلون  ما  أنواع  وجميع 
من اهلل سبحانه وكل ما يمت بالحياة بصلة، فكيف 
بيسر،  نمشي  عندما  أقدامنا  نحرك  وكيف  ننام؟، 
ونتذكر  رائحة  ونشم  الصحيح  الموقع  الى  ونتجه 
هذه الرائحة ونميزها حتى بعد عشرين عاما .. كيف؟.

وغرف  كثيرة  مجالس  فيها  غرف  الدماغ  في  هناك 
تقنية  وقوة  معلوماتية  وأدوات  بمواد  مخصصة 
إليها اإلنسان بعد ولم يكتشفها، وهي  لم يتوصل 
كثيرة هذه الغرف ربما تعد بالمئات إن لم تكن باآلالف 
ال  مختلفة  واستعماالت  قوى  لها  ومغلقة  موصدة 
البعض  ولكن  حياته،  طوال  ربما  اإلنسان  يستعملها 
الدماغ  وافق  إذا  األمنية  هذه  له  تتحقق  البشر  من 
بقوة  فيه  يختلف  واحدا  بابا  ولو  له  تفتح  أن  ورضى 
تتاح له وتختلف عن اآلخرين.  لنتحقق من كيفية رؤى 
الحلم؟، فكيف هذه الغرفة العجيبة المليئة بأجهزة 
من نقل الصوت والصورة والموقع و األلوان والشعور 
أحيانا  والطيران  اآلخرين  ورؤية  والمخاطبة   بالحركة 
ونحن هامدون صامتون مستلقون في موقع واحد 
ال حول لنا و ال قوة، بعينين مغمضتين ضعفاء حتى 
في الحركة، والجسم يعمل بكافة أجزاءه وأطرافه 
تتحرك  كيانات  نرى  فكيف  تام  بسكون  وطاقمه 
أطرافنا  وتالمس  وتضحك  تبكي  و  وتتكلم  أمامنا 
أنه حقيقة أحيانا و نصل في الحلم  ونشعر كما لو 
الى واقعة الجماع ولذته، هي فعال غرفة عجيبة من 
التي ال تفتح اال بأمره وفي حدود رغبته  غرف الدماغ 
وهذا ال يحدث إال أثناء النوم، وأيضا للدماغ إحتياطي 

آخر يقوم بأجزاء كثيرة من واجباته لو وقع في مأزق 
ما، والمأزق هو فقدان الذاكرة، يقوم بكل شيء ما 
الكبيرة  اإليجابيات  من  وأن  والتذكر،  المعرفة  عدى 
اإلسالمي  ديننا  في  للمسلم  الصحة  مهدت  التي 
الحنيف أن وضع أهم شروط الصالة الوضوء، بغسل 
اليد والفم و األنف والوجه الذي يشمل العين واألذن 
ذكرت  كما  مضافة  حاسة  وهي  القدمين  وهناك 
القدمين  أثر  ألن  الحواس  بقية  عن  شأنا  تقل  ال  أعاله 
القيام  على  ملموسا  دليال  تعتبر  كانت  السابق  في 
بجرم إذا حدثت جريمة ما في موقع معين فباألثر 
التقنية  غزتنا  وقد  اآلن  يحدث  مثلما  القاتل  يعرف 
اإلنسان من خالل  العاليه فأصبحت معرفه شخص 
 DNA ولعابه  صوته  أو  عينيه  بؤبؤ  الرئيسية  الحواس 
أو  “السمع”  أذنه  تمر  أو  “بيده”  بصماته  أو  فمه  في 
الوضوء  أوجب  قد  اإلسالم  وألن  الكالب”.  “ب  رائحته 
الجذام  أهمها  كثيرة  أمراضا  المسلم  جنب  فقد 
من  اليدين  وغسل  والعين  واألذن  اللثة  وأمراض 
األوساخ وتبريد الرأس “الدماغ – الماكينة”، والقدمين 
قوة  هما  والدماغ  فالحواس  الجسم،  قاعدة  لتبريد 
باتحادهما  لهما  منافس  وال  الجسم  في  ضاربة 
بسرعة  وتجاوبهما  لآلخر  كل  المعلومة  نقل  في 
ألنهما  البشري  الجسد  على  وسيطرتهما  المعرفة، 

مركز االستخبارات األقوى في العالم.

بين الحياة والحياة فواصل

فكر  إذا  اإلنسان  عقل  في  حيرة  أية  هناك  تكون  لن 
الحقيقية  فالمكونات  المستمر،  البشر  عنف  في 
مغلف  بطبع  ممزوج  خليط  هي  اإلنساني  للموروث 
الفائق،  واألدب  الحضاري  والتعامل  الحسن  بالخير 
الشرور  أنواع  كل  منه  تستطير  الذي  الشر  طبع  ثم 
وال  بشرا  ترحم  ال  التي  الحروب  وأخطرها  والعنف، 
ألن  القصوى  الغرابة  يمثل  وهذا  بيئة،  وال  حيوانا 
من  ينبعث  الذي  كالشرر  مستطير  شر  هو  العنف 
على  بها  ليقضي  نفسه  اإلنسان  مصدرها  قوية  نار 
وعلمه  ثقافته  ورغم  هذا  كل  في  والغريب  نفسه، 
اإليجاب  خانة  في  أغلبها  نتائج  من  إليه  توصل  وما 
في  أنه  يعلم  ال  فهو  السلب  خانة  في  ومعظمها 
بأي  ويموت  ومهد  طفولته  في  ولد  األمر  نهاية 

فيلف  الدنيا  الى  يأتي  ومثلما  “يجفن”  ويمهد  عمر 
ربما  أعماال  خلفه  ويترك  ملفوف،  آخرته  الى  يذهب 
أو  آخرته  في  تنفعه  وال  سمعته  في  تخدمه  هي 
العكس، ولو تصور كل منا حياته ونشأته وتذكر هذه 
الحياة بفواصلها الكتشف أن عيوبا وأغالطا ومآسي 
مختلفة قد فعلها جاورت ما فعله من خير وحسابه 
سيكون في الميزان األبدي الذي يوزن أعمال اإلنسان 
في آخرته فال يغلط بأونس وال يزيد بآخر، وليأتي على 
اإلنسان  ألن  يكذبون،  ال  الموتى  يلتقي  من  أن  بالنا 
في  ظاهر  وهذا  الناس  أمام  خير  من  قدم  مهما 
أفعال سيئة، سواء كانت  أما ما هو خاف من  النهار 
والظلم  المحرمات  خانة  في  تصب  مخفية  أو  ليلية 
فهي تمثل الجزء الذي ليس مرئي للغير حتى أقرب 
عددا  بأرقامها  محسوبة  وجميعها  إليه  الناس 
خلقك  فالخالق  المحاسب  وسيحاسب  ومستوى 
وصنعك وسواك، وعلم ما فعلته ويعلم ما سوف 
وبغير  بسبب  وتتصارع  تتنازع  الدول  أصبحت  تفعله، 
والقريبة  بعضها  من  البعيدة  شئ،  كل  في  سبب 
والماء،  والسلطة،  والمال،  واالقتصاد،  لجارتها، 
والحدود، والتجسس، واإلنحناء، واإلذالل، والتملق من 

أجل شئ ما.

يد  تطاله  ال  موسع  عنف  إلى  أحيانا  يؤدي  هذا  كل 
يقلق  نزاعا  البشرية  يجنب  أن  يحاول  خير  وسيط 
قوة  وال  للعنف  والتصدي  الوعي  نشر  على  القائمين 
إن  حرا،  طير  أصبح  العنف  ألن  المنع  تفرض  ضاربة 
راحلة  بدائية  عوائل  هي  للبشرية  األولى  المكونات 
هذه  حياة  مراحل  تتبعنا  ولو  آخر،  الى  موقع  من 
العوائل “المجموعة” الكتشفنا أنها تبحث عن نفس 
الموروث  ضمن  تدخل  التي  واألغراض  المصطلحات 
الحضاري وهو أن اإلنسان البدائي يبحث عن الطعام 
“المال” والسيطرة على  “االقتصاد” والذهب  ما يمثل 
التي  والحواجز  “الماء”  والنهر  “السلطة”  الموقع 
األخرى  القبائل  ومراقبة  “الحدود”  غيره  عن  تفصله 
واالستعمار”  “السيطرة  تحت  واإلنحناء  “التجسس” 
والعبيد “اإلذالل”، هي نفسها التي تدور رحاها اليوم 
في عصرنا الحاضر، وكل هذا يصب في خانة العنف 

الموسع الذي يهز كيان أمم بأعداد كبيرة.
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في  ودخلنا  الموسع  العنف  واقع  عن  انسلخنا  ولو 
والسبيل  األفراد،  من  بسيط  عدد  من  مكونة  أسرة 
هي  التي  األسرة  هذه  في  حقه  حق  ذي  كل  إليفاء 
ليس بمستوى دول تنهش في بعضها البعض، إن كل 
رب أسرة يمثل عمودا فقريا لها يحتوي على 33 فقرة 
ال يختلف على هذا اثنان، و لو اجتهد قليال وراقب أفراد 
عائلته وأحب زوجته وأبناءه وعلمهم أثناء تربيتهم ما 
هو اللون األبيض في الحياة وما هو اللون األسود ألتفق 
تحت  يقع  لمن  إال  ينتشر  لن  العنف  أن  على  الجميع 
وطأة عقل ناقص، ومشوش، ومهزوم، فيا رب األسرة 
من  أنواعا  متلبسين  ويترعرعون  يكبرون  أبنائك  تدع  ال 
العنف الذي ال يخلع، أنت لست دولة وال طامع إال في 
شئ يؤهل عائلتك لتتفرع منها غصون ممتدة خضراء 
على  هي  العائلة  إن  الثمر،  حلو  فيها  موردة  مورقة 
واالستهالك  العدد  محدودة  صغيرة  دولة  شاكلة 
راية  يحمل  أن  يجب  الذي  واليها  بقيادة  والتعامل 
الحياة الهانئة السخية بطباعها اإليجابية، وأن ال تكون 
في حياة أفرادها فواصل يذبذب ما فيها مستقبلها، 
الفواصل من  ويطعن في أفعالها ما ينبع في هذه 
الذي يضر نفسه واآلخرين،  الشائك  يزرع كالنبت  سوء 
إن رب العائلة قادر على إصالح كل األمور إذا تجاوب مع 
التربية ذات السلوكيات التي تقع جذورها في ماء قد 

وال  أبناءه،  من  حوله  يتربون  لمن  األفعال  بحلو  اختلط 
دور معاكس للزوجة التي غالبا ما تتحمل المسئوليات 
والعواقب، لك أيها الرجل نصيحة، أن ترى في زوجتك 
البيت،  وملكة  الواقي،  ودرعك  حياتك،  نصف  أنها 
وحامية جوعك، وساهرة على مرضك، وباذلة الجهد 
في تيسير شئونك الجنسية، وأيضا بال مبالغة مربيتك 
تقيد  أن  حقها  ومن  فيه  تأمر  التي  فهي  البيت  في 
الذي  العنف  إن  شئ،  عنها  تعرف  ال  أنت  التي  األمور 

وطباع  فهم  وسوء  نظر  سوء  أغلبه  الرجل  من  ينبع 
ربما هي موروثة من ماض قد علق بذاكرته من عادات 
أب أو أم أو أي كان وتحول الى صدأ متراكم ال يقشعه 
طبيب  وإستشارة  العقل  وتحكيم  النفس  ضبط  إال 
ونعود  أحيانا،  لالستشارة  حاجة  في  وكلنا  نفسي، 
حسن،  بثمار  تأتي  حياتكم  في  الفواصل  دعو  لنقول 
تربطون من خاللها حياة مستقرة ومديدة، في عائلة 

تخلو من العنف األسري بكافة أشكاله.

مدرسة وطنية تأسست عام 1996
المراحل الدراسية

رياض األطفال • اإلبتدائية • اإلعدادية • البكلوريا الدولية

أرقام األتصال

رياض األطفال: 17595960 المدرسة: 17403666  فاكس: 17404074
  www.apgschool.com - info@apgschool.com
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حمدة خميس

وقـــــت للحـــــب

اأيها احلب

اأيها اللهب ال�سري يف كيمياء اخلليقه

اأدر نْخبك

وانت�سلنا

اأيها احلب

يا ق�سيدة الكائنات اجلميله

املأ �سعاب الأر�ض

وان�سرب يف الأ�سابع وال�سدور والأج�ساد

لهبًا حميميًا

ي�ستعر بالطماأنينة واجلذْل

اأيها احلب

�سوف اأعتلي قمم الأ�سجار ال�سوامخ

�سرُب على �سدري
َ
واأ

بقب�ستني من التْوق والحرتاق

واأدعو املتعبني اإىل مائدتك...!

وقـــــــــت للتــاأمــــــل  

كل ما حويل

�سفيف ومعتم

�ساخب

ويرُفل بالهدوء

دم واأغنية

فجيعة واأعرا�ض

ووحدي

يف عزلة القيود

اأتوهج بالرغبات الع�سيه

دم, دم, دم

اأطفال قتلى

فتيان قتلى

هدم وجنائز

يا ل�سهوة الدم

وبراكني الدمار

خرائب يف كل مكان

ويف كل مكان تنبت زهرة

اإين اأرى

واأعرف مذاق الن�سوج

ف�سول الدم تكتب مذكراِتها اليوميه

مثل حداأة ل تعرف اأبعَد من منقارها 

وخمالبها

ول ترى

فلقتني �سغريتني

تنت�سبان خفية على �سوق احلياه

وقـــت للأمــومــــة

مرحى قا�سيون

ها اأنا اأرى الزغب الأخ�سر ينمو فوق 

وجنتيك

واأعرف الفرح يف اجلذور

ـد ذقنه هكذا كان فتاي مي�ِسّ

وي�ستحث الفحولة

واإذا اأراه يحدق جذًل يف مراآة عمره

تطوح بي الن�سوة يف امل�سارات

من يعرف الآن عدد الأمهات اللواتي 

يتح�س�سن

الدم فوق الزغب الأخ�سر

وتطّوح بهن الفجيعة يف الن�سطار

�شعراء من البحرين..
ويبقى ال�شعر مكتوبًا ومقروءًاً

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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وعناوينها  مقاالتها  كنوز  عن  تكشف   .. والثمينة  النفيسة  والآللئ  بالدرر  عامرة  البحرينية  الصحافة  ذكريات 
هائلة  وتجارب  وعبر  دروس  من  طرحته  وما  بحكمتها  الحالية  األجيال  تسترشد  حتى  “رمضانيات”  وقصصها 
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 ..

من أرشيف الصحف البحرينية

بريد اإلذاعة
 يعده األستاذ أحمد كمال 

مهر العروس – من السيد )ج( بالمنامه 

الزواج  أردت  العمر  من  العشرين  أبلغ  شاب  انا 
حينما تعرفت على فتاة تناسبنى من حيث السن 
بها  أعجبت  أننى  والواقع  العائلى،  والمستوى 
فى  نهار،  ليل  فيها  أفكر  وصرت  الحب،  لدرجة 
من  أخطبها  أن  فقررت  منامى،  وفى  يقظتى 
أهلها، فذهبت إليهم وفى جيبى مبلغ من المال 
تزويجى  روبية، فوافقوا على  الفا  محترم وقدره 
قدره  مهرا  لها  أدفع  أن  شريطه  فتاتهم،  من 
المبلغ  هذا  لى  أنى  فصعقت،  روبية  اآلف  أربعه 
ومن أين آتي به .. أننى عامل بسيط ال يتجاوز راتبي 
الشهري المائه والعشرين روبية .. عرضت عليهم 
األلفين التى عانيت فى جمعها الحرمان والتعب 
.. واصروا  واالرهاق والتقتير ولكنهم سخروا منى 
أن  أرجو  أعمل  ماذا  روبية.  اآلالف  األربعة  على 

ترشدوني إلى حل. 

األباء  من  كثيرا  أن  هى  الحقيقية  المشكلة 
بحته  مادية  نظره  الزواج  إلى  ينظرون  واالمهات 
والمشاعر  للعواطف  دخل  ال  تجارية  صفقة  أو 

خمس دقائق

رعاية أموال القاصرين

كانت أموال القاصرين فى السابق متروكه للوصايا 
القريب  العائلة  أفراد  أحد  قبل  من  الشخصية  
للمتوفي فكان ذلك الشخص يقوم برعاية عائلة 
المتوفى وماليته دون رقابه أو محاسبة. وكثيرا ما 
لعبت المطامع الشخصية دورها فى هذا الشأن 
المتوفى  عائلة  ظروف  يستغل  الوصى  فصار 
الخاص،  لصالحه  أموالهم  فيستغل  وضعفهم 
ويحاول أن يجردهم تدريجيا من حقوقهم حتى 
المشاكل  ذلك  عن  فتنتج  باقية  لهم  تبقى  ال 
الخالفات  وإلى  المحاكم  إلى  عادة  تنتهى  التى 
العائلية التى تهد من كيان االسر ولقد عمد كثير 
من أرباب العائالت إلى تفادي مثل هذه المشاكل 
بوقف الذرية وحتى هذا لم يؤد إلى حل المشاكل 

العائليه حال نهائيا. 

إلى  ينظرون  أنهم  أبدا  فيها  االنسانية  واالحاسيس 
الزواج على أنه عملية آلية مفروض ان يؤديها كل فرد 
تجعلهم  الزاوية  هذه  من  للزواج  والنظرة  فرد  وأي 
للذي  بناتهم،  أقصد  ببضاعتهم،  يحتفظون  اآلباء  أى 
ال  تماما  التاجر  يفعل  كما  فقط  األعلى  السعر  يدفع 
يهمه اذا باعك البضاعة التى تلبس مثال أن تستعملها 
كمفرش أو كقطعة لتنظيف النوافذ واالثاث او خرقة 
فى  هذا  تصرفك  التاجر  يهم  ال  حذائك  بها  تمسح 
وكذلك  ثمنها  دفعت  قد  دمت  ما  الغالية  بضاعته 
شئ  فى  يعنيهم  ال  ببناتهم  يتاجرون  الذين  اآلباء 
مع  ومستقبلها  النفسية  وراحتها  ابنتهم  سعادة 
زوج تفهمه ويفهمها تسعده ويسعدها ال يفتكرون 
فى هذا وال يحسبون حسابا اال للحظة التى يتسلمون 
رباط  الزوجية  الحياه  ان  انهم ال يفهمون  المبلغ  فيها 
وجود  وان  بحتة  روحية  شركة  الزواج  وان  مقدس 
بالخير  المجتمع كله  الزوجين يعود على  بين  التوافق 
العميم ويخرج جيال سليما نافعا المته وبالده أنى لهم 
وكفروا  العقول  منهم  تحجرت  وقد  هذا  يفهموا  أن 
هذا  وفوق  واإلحساس  والعاطفة  الروح  أسمه  بشئ 
وذاك فأنهم يلومون ابنتهم ويحتقرونها عندما تعود 
 .. اليهم مطلقة بعد زواج فاشل يعزون فشلها إليها 
ايها اآلباء اتقوا اهلل فى فلذات أكبادكم واطرحوا عن 
أنفسكم رداء المادية .. أما أنت ايها الشاب فليس لى 

إال أن أنصحك بأن تتريث قليال وتوسط من له مكانه 
يجنى  انما  هذا  بتصرفه  بأنه  ليقنعه  والدها  عند 
هذه  تنجح  لم  وان  الهاوية  إلى  بيديه  ابنته  على 
على  نفسك  وتوطين  الصبر  إال  فمالك  الوساطه 
أن  عسى  شئ  كل  من  بالرغم  وستنسى  نسيانها 

يعوضك اهلل خيرا منها.     

وضع  بخصوص  العائليه  الخالفات  أمر  استفحل  ولما 
أمالك القاصرين تدخلت حكومة البحرين فى األمر بناء 
على طلب األهالى فأنشأت دائرة أموال القاصرين عام 
1357 هـ )1938-1939( لحماية مصالح وحقوق القاصرين 
حدا  الدائرة  تلك  وضعت  وقد  واالرامل  وااليتام 
القاصرين  أموال  على  يشرفون  الذين  أولئك  لتصرف 

ويستغلونها أو يسيئون استعمالها.

لهم  من  أو  القاصرين  أمور  على  القائمون  حاول  وقد 
ولكن  القاصرين  أموال  دائرة  قيام  معارضة  فيها 
يكن  لم  العام  الرأي  ألن  بالفشل  باءت  محاوالتهم 
القاصرين  أموال  إلدارة  لجنه  أول  وتألفت  يساندهم 
تحت رئاسة صاحب العظمة الشيخ سلمان بن حمد آل 

خليفة حاكم البحرين المفدى. 

الدائرة سيرا حسنا واستثمرت أموال القاصرين  وسارت 
له  المغفور  وفاة  وبعد  لصالحهم  يدها  تحت  التى 
البحرين  حاكم  خليفة  آل  عيسى  بن  حمد  الشيخ 
السابق وتولى صاحب العظمة الشيخ سلمان بن حمد 
السمو  صاحب  أخيه  إلى  عهد  الدولة  أمور  خليفة  آل 
الشيخ دعيج بن حمد آل خليفة رئيس المحاكم الحالى 
برئاسة لجنة أموال القاصرين. ونظرا للتعاون الذي ساد 

اللجنة  وأعضاء  القاصرين  أموال  لجنه  رئيس  بين 
سبيل  فى  دويغر  محمد  السيد  الدائرة  ورئيس 
جدارتها  اثبات  من  الدائرة  تمكنت  العام  الصالح 
والضعفاء  االيتام  إليها  يلجأ  واقعيا  أمرا  واصبحت 

والفقراء واألرامل لحفظ حقوقهم وأموالهم.

بالتعاون مع إدارة المكتبة الوطنية بمركز عيسى الثقافي

الجمعة 16 صفر سنة 1379 الموافق 21 اغسطس 
1959 السنة الثالثة العدد 87



 األحد  4  رمضان  1436  هجرية  •  21  يونيو  2015  ميالدية   •   السنة السابعة   العدد   10180

مجلس الحاج علي بن أحمد الخاجة
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مجلس محمد جالل وأوالده



عني عذاري يف اخلم�سينيات

 ال�سيخ عبد العزيز بن حممد اآل خليفة وزير الرتبية والتعليم ال�سابق

 يرافقه ال�سيد املحري وكيل الوزارة يتفقدون مكتبة املنامة العامة مع

رئي�ض اإدارة املكتبات ال�سيد حممد الع�سفور, رحمهم اهلل

اأبنية وبيوت البحرين القدمية 

أصدرت بلدية المنامة إعالن بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك   •
لكافة أصحاب المطاعم والفنادق بمنع طبخ وبيع األطعمة في 

 النهار وكل من يخالف يحق للشرطة القبض عليه في وذلك 
عام 1929م

بلغ بيع قوالب الثلج خالل عام واحد مائتين وخمسين طنًا عام   •
1938م حيث تم تركيب وتشغيل مصنع للثلج من قبل البلدية

افتتاح أول استاذ كرة قدم “ستاد االتحاد القديم” بالمحرق   •
عام1961م

ذكريات من اأيـام زمان

 اإحدى اأ�سواق املنامة يف الثلثينيات
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عني عذاري منت�سف الع�سرينيات

�سارع ال�سيخ عبد اهلل باملنامة يف ال�سبعينيات

كني�سة القلب املقد�ض باملنامة يف اخلم�سينيات�سرطي املرور يف ال�ستينيات قرب تقاطع امل�ست�سفى الإر�سالية الأمريكية

مطار البحرين البحري

 املغفور له �سمو الأمري الراحل ال�سيخ عي�سى بن �سلمان اآل خليفة, طيب اهلل 

ثراه – خلل ال�ستقبال الكبري ل�سموه لفتتاح مدينة عي�سى عام 1968م
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