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“رمضانيات” تروى نشأتها األولى “2-1“
المكتبات العامة بالبحرين.. كنوز الكتب

منصور  د.  الثقافي  عيسى  مركز  مكتبة  مدير  قال 
سرحان إن البحرين شهدت تأسيس مكتبات تقدم 
العامة  المكتبات  شاكلة  على  للجمهور  خدماتها 
حيث  الميالدي،  عشر  التاسع  القرن  أواخر  منذ 
فتحت أبوابها لجميع القراء على إختالف أعمارهم 
الذي  األمر  والثقافية،  التعليمية  ومستوياتهم 
جعلني أضعها في مصاف المكتبات العامة ألنها 
تقوم بنفس وظائف المكتبات العامة، وان اختلفت 
1894م  عام  “يعد  أنه  وأضاف  تأسيسها.  أهداف 
أسس  فقد  الثقافي،  البحرين  تاريخ  في  مميزًا  عامًا 
صموئيل زويمر مكتبة صغيرة بمستشفى اإلرسالية 
سمح  حيث  عامة  مكتبة  اعتبارها  يمكن  بالمنامة 
للجميع التردد عليها، وقد وجدت في األساس لبيع 
الكتب المسيحية، إال أنها تطورت فيما بعد وأصبحت 

المختلفة  الكتب  فيها  وتوافرت  للمتعلمين  مالذا 
“نظرًا  أنه  وذكرا  المهمة”.  والمجالت  الصحف  وبعض 
الزمن  من  الحقبة  تلك  في  الوحيدة  المكتبة  لكونها 
وأخذ  واألجانب،  المواطنين  من  جمهورها  لها  أصبح 
األمريكية  اإلرسالية  مستشفى  وأطباء  القساوسة 
وبعض التجار البحرينيين في التردد على هذه المكتبة 
بانتظام”. وأوضح أنه “في سنوات الحرب العالمية األولى 
باعتبارها  البحرينيين  والمثقفين  بالمتعلمين  ازدحمت 
المصدر الوحيد الذي يمكن التعرف من خالل ما يتوافر 
فيها من صحف على مجريات الحرب المستعرة أوارها 
ما  بمعرفة  مهتم  البحريني  المواطن  وكان  حينذاك، 
يجري في الوطن العربي من المحيط إلى الخليج، وما 
مصير الدولة العثمانية المهيمنة على أجزاء كبيرة من 
منطقة  في  بعد  فيما  فرع  لها  وفتح  العربي،  الوطن 

سوق الطواويش قبل فتح التاجر مكتبته التجارية 
اإلنجليزية  الكتب  رفوفها  وضمت  سنوات.   ببضع 
مخزونها  كان  وإن  المجالت  وبعض  والعربية 
كجزء  اإلنجيل  نسخ  مجموعة  في  يتمثل  األهم 
تروي  حينذاك”....“رمضانيات”  التبشير  حركة  من 

وتسرد تاريخ المكتبات العامة في البحرين.... 

أقرب األقرباء للجنس البشري
القرد .. “ُكونُوا ِقَرَدًة َخاِسِئيَن“

ِمْنُكْم  اْعَتَدْوا  الَِّذيَن  َعِلْمُتُم  “َوَلَقْد  تعالى:  قال 
َخاِسِئيَن” ِقَرَدًة  ُكوُنوا  َلُهْم  َفُقْلَنا  ْبِت  السَّ ِفي 

 

ِمْن  ِبَشرٍّ  ُئُكْم  ُأَنبِّ َهْل  “ُقْل  تعالى:  -البقرة-، وقال 
َعَلْيِه  َوَغِضَب  ُه  اللَّ َلَعَنُه  َمْن  ِه  اللَّ ِعْنَد  َمُثوَبًة  َذِلَك 
اُغوَت  الطَّ َوَعَبَد  َواْلَخَناِزيَر  اْلِقَرَدَة  ِمْنُهُم  َوَجَعَل 
ِبيِل” السَّ َسَواِء  َعْن  َوأََضلُّ  َمَكانًا  َشرٌّ  ُأوَلِئَك 

 

في  يعيش  المختلفة  بأنواعه  القرد   ... -المائدة- 
من  القرود  أنواع  وتختلف  العالم  أنحاء  جميع 
من  واحد  القرد  ويعتبر  واألحجام،  األشكال  حيث 
أقرب األقرباء بالنسبة للبشر فالقرود أحد الثدييات 
الذكية جدا وتتميز بأن لديها إصبع ابهام مما يتيح 
لها استخدام األدوات واللعب بمهارة، وهناك أكثر 
أنواع  وتنقسم  القرود  من  مختلف  نوع   260 من 
العالم  قرد  وهي  رئيسيين  نوعين  إلى  القرود 
القديم وقرد العالم الجديد، وقرد العالم الجديد 

قرد  يعيش  حين  في  األمريكيتين  في  يعيش 
“رمضانيات” وأفريقيا..  آسيا  في  القديم   العالم 

 تدخل عالم القرود وترصد أسرارها وعجائبها ... 

المجالس الرمضانية

ذكريات من أيام زمان
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260 نوع مختلف من القرود
القرد.. َوَجَعَل ِمْنُهُم اْلِقَرَدَة َواْلَخَناِزير

القرد حيوان  ِقَرَدًة َخاِسئيَن”..  َلُهْم ُكوُنوا  ُقْلَنا  َعْنُه  ُنُهوا  َما  َعْن  َعَتْوا  ا  “َفَلمَّ قال تعالى: 
معروف وفيه شبه من اإلنسان، ويقف نصف منتصب، ومخه يشبه مخ االنسان من حيث 
التركيب، ويعيش في الغابات والجبال، وهو كثير الحركة والعبث، ويجيد التقليد، وهو 
ذكي وسريع الفهم قابل لتعلم الحرف والصناعات، وبعد ترويضه يستخدمه أهل ألعاب 
أراد أن يهجو احدا  اللصوص للسرقة، وكل من  السيرك لالضحاك، ولخفته يستعين به 
الشمبانزي،  الغوريال،  أشهرها  عديدة  أنواع  إلى  القردة  فصيلة  وتنقسم  بالقرد،  وصفه 

أرطان، بابون.. “رمضانيات” تنتقل إلى عالم القرود وتنقل أسرارها وعجائبها ...

وهنالك  وآسيا،  إفريقيا  في  القديم  العالم  وقرود 
اختالفات عديدة بين المجموعتين: فمثاًل تتباعد فتحتا 
الفتحتان  بينما  الجديد،  العالم  قرود  في  كثيرًا  األنف 
متقاربتان كثيرًا في قرود العالم القديم. ولدى غالبية 
قرود  لدى  توجد  بينما  سنًا،   36 الجديد  العالم  قرود 
عند  األسنان  عدد  نفس  وهو  سنًا   32 القديم  العالم 
الجديد  العالم  قرود  أنواع  بعض  وتستطيع  اإلنسان. 
القديم ال  العالم  بأذيالها ولكن قرود  مسك األشياء 
تستطيع ذلك، وتتباين قرود العالم الجديد تباينًا كبيرًا 
من حيث الحجم والشكل والّلون، وهي تنقسم إلى 
قرود  وبقية  والطمارين،  المرموص  قرد  مجموعتين: 
العالم الجديد بما فيها القرود المقلنسة، والصارمة، 
الصوف،  وكثيفة  والسنجابية،  والعنكبوتية،  والنباحة 
قرود  كل  وتعيش  الصوف،  الكثيفة  والعنكبوتية 
العالم  قرود  وتشمل  األشجار،  فوق  الجديد  العالم 
الكولبس،  والقرود  السعدان،  أو  الرباح  قرود  القديم، 
المكاك،  وقرود  اللنغور،  وقرود  الغينون،  والقرود 
القديم مثل قرود  العالم  أنواع قرود  وتتغذى بعض 
وتعيش  األشجار،  بأوراق  اللنغور  وقرود  الكولبس 
قرود  أنواع  غالبية  تعيش  بينما  األشجار،  فوق  أساسًا 
العالم القديم األخرى على األرض، ويكبر ذكر القرود 

التي تعيش على األرض األنثى بضعفي الحجم.

أكثر ذكاء 

“الشمبانزي”،  أو  البعام  الناس  من  كثير  ويعتبر 
ولكن  قرودًا،  الغاب  وإنسان  والغوريال،  والجيبون، 
إنها  حيث  القرود،  وبين  بينها  كثيرة  اختالفات  هنالك 
كما  ذيل،  منها  أي  لدى  وليس  القرود،  من  ذكاء  أكثر 
متسلقة  أيضًا  وهي  القرود،  من  حجمًا  أكبر  أنها 
ماهرة، حيث تجري أو تقفز بين أغصان األشجار، ولقد 
في  القرود  أعداد  المختلفة  البشر  نشاطات  قللت 
للغذاء،  الناس  بعض  يصطادها  حيث  كثيرًا،  العالم 
مدللة.  حيوانات  الستعمالها  بعضهم  ويصيدها 
والسكن  الزراعة  ألغراض  األراضي  استصالح  قلل  كما 
والصناعة من المساحات التي تقطنها القرود، ولهذا 
والقديم  الجديد  العالم  قرود  أنواع  من  العديد  فإن 

مهددة باالنقراض.

أصل القرد انسان 

وقال عالم أنتروبولوجي أمريكي ان أصل القرد إنسان 
كنت  جامعة  في  البروفسور  وأوضح  العكس،  وليس 
لوفجوي  أوين  سي  اإلنسان  أصل  في  والمتخصص 
الذي عاش قبل  البدائي  انه أجرى دراسة على اإلنسان 
ما  “غالبًا  لوفجوي  وأضاف  أثيوبيا،  في  سنة  مليون   4.4
يظن الناس ان البشر تطوروا من القردة لكن هذا ليس 
صحيحًا فالقردة هي التي تطورت منا”، وتابع “شاعت 
الشمبانزي  عن  متطورة  نسخة  هم  البشر  ان  فكرة 
لكن دراسة اإلنسان البدائي ساهمت في تأكدنا بأنه ال 

يمكن أن يتطور البشر من الشمبانزي أو الغوريال”.

القرد في المنام 

والقرد في المنام فهو عدو ملعون قد تغيرت نعمة 
يشاء  كيف  يصرفه  قرد  راكب  أنه  رأى  فمن  عليه  اهلل 
لحمه  من  أكل  أنه  رأى  ومن  كذلك  عدو  يقهر  فإنه 
الموت  على  منه  يشرف  مرض  أو  شديد  هم  أصابه 
ومن رأى أنه يقاتل قردا وكان القرد هو المغلوب فإنه 
يصيبه داء ويبرأ منه وإن كان هو المغلوب فإنه يصيبه 
داء ال دواء له أو عيب ال يذهب منه أبدا ومن رأى أن له 
قردا فإنه خائن فيما أئتمن ومن رأى أن على كتفه قردا 

يحمله فإنه يخرج من بيته قردة يشتهر بها.

قرد الشمبانزي 

الشمبانزي  هي  باالنسان  صلة  القرود  انواع  أكثر  وأن 
يتطابق  الشمبانزي  أن  والفحوص  التجارب  أثبتت  وقد 
باالنسان  الخاص  النووي  الحمض  مع  النووي  حمضه 
تنضم  التي  الشمبانزي  قرود  ان  كما   ،  %99.4 بنسبة 
صوتها  وطبقة  صوتها  بتغير  تقوم  جديد  قطيع  الى 
الشمبانزي  قرد  فإن  الجديد  القطيع  مع  يتماشى  بما 
اليها فريق  التي توصل  الحديثة  االكتشافات  أول  يعد 
قرود  أن  أيضًا  الدراسات  وأثبتت  البيولجي،  علماء  من 
لها  المنتمية  العائلة  ذكاء  من  جزء  ترث  الشمبانزي 
بحيث تبين للباحثين أن أغلب الفروق في الذكاء يعود 
البيئة  عن  النضر  بغض  الوراثي  المجموع  إلى  سببها 
يعتقد  كما  عليها  وتأثيرها  القرود  فيها  نعيش  التي 
العلماء  يصيب  الشمبانزي  قرد  ذكاء  فإن   .. البعض 
قردة  على  خاصة  بحوث  هناك  كانت  بحيث  بالذهول 
على  قادرة  كانت  فهي  “ناتاشا”  اسمها  شامبانزي 
مع  المواقف  وإدارة  المحيط  مع  الفعال  التواصل 
عالية  وقدرة  الدعابة  بروح  تتميز  وكانت  جنسها  أبناء 
الدراسات  أثبتت  كذلك  إليها،  حولها  من  جذب  على 
على  كبيرة  قدرة  يمتلك  الشمبانزي  قرد  أن  العلمية 
أن  العلماء  ويعتقد  والصور،  المواقع  وحفظ  التذكر 
قبل  واحدة  ساللة  من  ينحدران  واإلنسان  الشمبانزي 
أكثر من 8 ماليين عام  ومن تصرفات قرد الشمبانزي 
أنه يقوم بغسل الفواكه قبل أكلها وتنظيف صغاره 

من الحشرات وتنظيم أوقاتهم بطريقة ذكية. 

أنواع مختلفة 

يعيش  القرود،  من  معروف  نوع   200 حوالي  هناك 
أمريكا  في  المدارية  المناطق  في  معظمها 
الوسطى، وأمريكا الجنوبية، وإفريقيا، وآسيا، وتعيش 
ُيمضي  وبعضها  الغابات،  في  القرود  أنواع  غالبية 
األنواع  بعض  تعيش  كما  األشجار.  فوق  حياته  كل 
وبالتالي  السافانا،  مناطق  في  واآلسيوية  اإلفريقية 
ولكن،  األرض،  على  حياتها  معظم  ُتمضي  فهي 
فوق  األرضية،  القرود  ذلك  في  بما  القرود،  كل  تنام 
االنحدار،  الشديدة  الصخرية  الجروف  على  أو  األشجار 
وذلك للحماية من األعداء أثناء الليل، وتعيش القرود 
القرود  وتتفاوت  قطعان،  في  بعض  مع  بعضها 
القزم،  المرموص  قرد  وأصغرها  الحجم،  في  كثيرًا 
الذي يبلغ طوله بدون الذيل 15 سم فقط، ومن أكبر 
بدون  طوله  يبلغ  الذي  الميمون  قرد  حجمًا  القرود 

الذيل حوالي 80 سم.

جديد وقديم 

ويصنف العلماء القرود في مجموعتين: قرود العالم 
العالم  قرود  تعيش  القديم.  العالم  وقرود  الجديد 
الجنوبية،  وأمريكا  الوسطى  أمريكا  في  الجديد 
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الثقافي  عيسى  مركز  مكتبة  مدير  قال 
د. منصور سرحان إن “البحرين عرفت عدة 
لتأسيس  الطويل  تاريخها  في  محاوالت 
تلك  تفاصيل  أبرز  ومن  عامة،  مكتبة 
لتأسيس  1913م  عام  كانت  المحاوالت 
الشباب  تردد  أثار  حينما  عامة،  مكتبة 
قلق  اإلرسالية  المكتبة  على  البحريني 
األهالي والكثير من المثقفين ورجال الدين 
المنامة  شباب  من  بمجموعة  حدى  ما 
تأسيس مكتبة  تبني  إلى  آنذاك  المثقف 
عن  بدياًل  تكون  1913م  عام  في  عامة 
المكتبة اإلرسالية التبشيرية”. وأضاف أنه 
“بدأت تلك الطليعة من الشباب المثقف 
المكونة من خليل المؤيد، ومحمد حجي 
صالح  محمد  والشيخ  العريض،  حسين 
علي  ومحمد  الخيري،  وناصر  يوسف، 
وسعد  الفاضل،  خليفة  بن  وعلي  التاجر، 
الشمالن، ومحمد إبراهيم الباكر، وسلمان 
باستئجار  كانو  إبراهيم  وعلي  التاجر، 
بالمنامة،  عبداهلل  الشيخ  بشارع  دكان 
والطاوالت  الكراسي  بعض  فيه  وضعوا 
في  واشتركوا  للمكتبة،  مقرًا  ليكون 
المصريتين”.  والمنار  المقتطف  مجلتي 
المحاولة  هذه  تستمر  “لم  أنه  وذكر 
عدة  بعد  المكتبة  أغلقت  فقد  طوياًل 
أشهر من نفس العام بعد أن تحولت إلى 
بخاصة  أوال  إقبال  نادي  عليه  أطلق  ناد 
من  مقبولة  تكن  لم  النادي  فكرة  وأن 
أجل  من  تحركوا  الذين  الدين  رجال  قبل 
تاريخ  وتسرد  تروي  غلقه”...“رمضانيات” 

المكتبات العامة في البحرين... 

صموئيل زويمر أسس “مكتبة االرسالية” عام 1894م
المكتبات العامة بالبحرين .. السطور األولى

مكتبة العوالي

العوالي  مكتبة  انشاء  تاريخ  أن  سرحان  د.  وكشف 
يرجع إلى عام 1945م، الفتا إلى أن مكتبة العوالي 
العاملين بشركة نفط  ثقافة  ساهمت في تطوير 
من  الكثير  بينهم  ومن  بابكو  المحدودة  البحرين 
إضافة  اإلنجليزية،  اللغة  أتقنوا  الذين  البحرين  أبناء 
من  تامة  استفادة  استفادوا  الذين  األوربيين  إلى 
تأسيس  إلى  الحاجة  وبدأت  المكتبة،  تلك  خدمات 
في  النفط  عن  التنقيب  بداية  منذ  العوالي  مكتبة 
البالد  على  تقاطر  حيث  1931م  عام  في  البحرين 

والخبراء  والفنيين  المهندسين  من  كبيرة  أعداد 
والواليات  بريطانيا  من  وبخاصة  األوربيين  واإلداريين 
النفط.  صناعة  في  للعمل  األمريكية  المتحدة 
ولحاجة هؤالء االستفادة من قضاء أوقات فراغهم، 
مكتبة  المحدودة  البحرين  نفط  شركة  أسست 
صغيرة بمدينة العوالي تم افتتاحها في أغسطس 
مكتبة  أول  العوالي  مكتبة  وتعتبر  1944م،  عام  من 
مقتصرة  خدماتها  وكانت  بالبالد،  تفتح  متخصصة 
من  مقتنياتها  لكون  األوربيين  على  األمر  بادئ  في 
وبعد  االنجليزية،  باللغة  والدوريات  والمراجع  الكتب 
المواطنين  بين  اإلنجليزية  اللغة  تعليم  انتشار 

المبنى ال§ي افتتحت فيه المكتبة االرسالية عام 1894م 

مكتبة العوالي يعود تاريخ انشائها الى عام 1945م 

التي  الدراسية  العاملين بالشركة من خالل الفصول 
بدأت في أوائل الخمسينيات، فتحت المكتبة أبوابها 
عضوية  على  للحصول  واشترط  المواطنين.  أمام 
العوالي،  نادي  عضوية  على  أوال  الحصول  المكتبة 
الذين  الشركة  مستخدمي  لجميع  سمح  أنه  غير 
من  االستفادة  العوالي  نادي  عضوية  اليحملون 
خدمات اإلعارة الداخلية. كما فتحت المكتبة أبوابها 
والكتاب من  الباحثين  لبقية   السبعينيات  نهاية  منذ 
غير المنتمين للشركة لالستفادة من جميع مصادرها 
حتى  المكتبة  مقتنيات  عدد  ويبلغ  المكتبة،  داخل 
التقنية  العلوم  تغطي  كتاب   10000 زهاء  2000م  عام 
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د

مبنى المكتبة العامة عام 1946 م بشارع الشيخ عبداهلل بالمنامة

رواد المكتبات 

معالي الشيخ خالد بن عبد اهلل آل خليفة لدى افتتاحه مكتبة االرسالية في الخمسينيات

تحتوي  كما  األخرى،  العلوم  وبقية  النفط  وصناعة 
الدوريات  المكتبة  وتضم  قصة.   5748 على  المكتبة 
الخاصة بصناعة النفط والتكنولوجيا، كما توجد بها 

بعض الكتب والدوريات العربية وهي قليلة جدًا.

دائرة المعارف

اتجهت  1913م  عام  محاولة  فشل  “بعد  أنه  وأوضح 
آنذاك  المعارف  دائرة  في  ممثلة  البحرين   حكومة 
بالمكتبات  لالهتمام  حاليا-  والتعليم  التربية  -وزارة 
تخصيصها  تم  التي  الغرفة  وتعتبر  المدارس،   في 
التي  الخليفية  الهداية  مدرسة  بمبنى  كمكتبة 
تخدم  مدرسية  مكتبة  أول  1919م  عام  تأسست 
ونوعية  المدرسية  المكتبة  فكرة  وتطورت  الطالب، 
الكلية  مكتبة  بتأسيس  تقدمها  التي  الخدمات 
الثانوية بالمنامة -مدرسة المنامة الثانوية فيما بعد-  
في عام 1940م، وتعتبر المكتبة أول مكتبة متكاملة 
ومنظمة نوعا ما يتم تأسيسها في البحرين، إذ لم 
بالكلية  والمدرسين  الطالب  على  خدماتها  تقتصر 
جميع  وشملت  خدماتها  امتدت  بل  فقط،  الثانوية 
في  واستمرت  حينذاك  المعارف  بدائرة  العاملين 
عام  حتى  والمدرسين  للطالب  خدماتها  تقديم 

في  عامة  مكتبة  تأسيس  فكرة  وترجع  1945م، 

البالد إلى عام 1943م حين كتب أحمد العمران مدير 

الزايد رئيس تحرير  المعارف آنذاك رسالة إلى عبداهلل 

في  الصادر  العدد  في  نشرها  تم  البحرين  جريدة 

1943م  مارس  من  الرابع  الموافق  1362هـ  صفر   27

في  عامة  مكتبة  تأسيس  في  رغبته  فيها  ذكر 

البالد.  وطلب من عبداهلل الزايد أن يعلن في جريدة 

البحرين عن تمثيل رواية في اليوم السادس من شهر 

الثانوية  الخليفية  المدرسة  بها  تقوم  1943م  مايو 

وكان  عامة،  مكتبة  إلنشاء  ريعها  ويكون  بالمنامة 

جواب جريدة البحرين: “البحرين.. مع تقديرنا إلهتمام 

حض  في  فإننا  البحرين  في  المعارف  مدير  سعادة 

الجمهور على المساعدة في هذا المشروع الجليل، 

بناية  وفي  للجميع  عامة  المكتبة  تكون  أن  ونرجوا 

الرواد  يحتاجه  ما  جميع  ومستكملة  مستقلة 

كبير  أكبر  من  البحرين  أن  ونعتقد  والمطالعون.  

المشروع  هذا  في  ستساهم  صغير  أصغر  إلى 

أن  وننتظر  له.   والمرقي  للشعب  المثقف  الجليل 

يوافينا القراء آرائهم في هذا الخصوص”.

الكلية الثانوية

مدير  العمران  أحمد  األستاذ  أن  “يبدو  إن  وقال 

المعارف آنذاك لم يتمكن من تأسيس مكتبة عامة 

في عام 1943م وبقي الحال حتى عام 1945م، ففي 

هذا العام 1945م قرر األستاذ أحمد العمران مدير 

المعارف تحويل مكتبة الكلية الثانوية إلى مكتبة 

استثناء،  دون  للمواطنين  خدماتها  تقدم  عامة 

في  عامة  مكتبة  تأسيس  وراء  من  الدافع  وكان 

البالد حاجة الدارسين والدارسات إلى قضاء أوقات 

هذا  واالطالع  كالقراءة  نافعة  أمور  في  فراغهم 

إمكانيات  أخرى عدم وجود  من جهة، ومن جهة 

من  المزيد  فتح  المعارف  دائرة  بموجبها  تستطيع 

والمراجع،  بالكتب  وتزويدها  المدرسية  المكتبات 

مما حتم وجود مكتبة عامة تجمع فيها المراجع 

والمصادر المختلفة والمهمة، ورأى مدير المعارف 

إلى  الثانوية  الكلية  أن عملية تحويل مكتبة  آنذاك 

مكتبة عامة بحاجة إلى جهود أساسية، من بينها 

تصنيف وترتيب محتويات المكتبة وتجليد الممزق 

منها وإعدادها لإلعارة، وكلف للقيام بهذا العمل 

المعروف  التشكيلي  الفنان  السني  أحمد  األستاذ 

متسلسلة  أرقامًا  للكتب  ووضع  عمله  باشر  الذي 

على  وسهر  المكتبة  محتويات  بذلك  مصنفًا 

صنقور  حسن  محمد  األستاذ  بعد  فيما  تطويرها 

الذي استخدم ألول مرة نظام ديوي العشري في 

تصنيف مقتنيات المكتبة”.

مكتبة التاجر- أول مكتبة تجارية في البحرين 



نتّبنى فكرتك .. نواصل دعمك .. 
لنفخر بنجاحك ..

www.bdb-bh.com
Bahrain Development BankBDBbahrainBahrainDevelopmentBank

تطبق الشروط وا�حكام

•   تمويل المشاريع الجديدة

•   فترة سداد مرنة

•   فترة سماح مرنة

 بنك البحرين للتنمية يوفر لك مجموعة واسعة من الخدمات  التي
ال تقتصر على التمويل فحسب٫ بل تشمل المشورة والتدريب واالحتضان 

لمساعدتك على تأسيس وتطوير نشاطك التجاري أو توسعته.
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مجلس محمد الهاجري 

مجلس جمال يوسف المطوع 
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مجلس أيوب المناعيمجلس
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الجمعة 12 شعبان 1378 الموافق 20 فبراير 1959 
العدد 75 

أقامت المدرسة الثانوية معرضا فنيا مساء األربعاء 
وسمو  العهد  ولى  سمو  افتتحه  وقد  الماضى 
المعارف  وزير  خليفة  آل  عيسى  بن  اهلل  عبد  الشيخ 
رئيس  خليفة  آل  سلمان  بن  خليفة  الشيخ  وسمو 
من  عدد  االفتتاح  حفل  وحضر  المعارف  مجلس 
أفراد األسرة الحاكمة وأعيان البالد وسنوافى قراءنا 
بوصف للمعروضات في العدد القادم ان شاء اهلل. 

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

ذكرى الحلي 

عالم  حياة  عن  قصيرة  ونبذة  عطرة  صورة  هذه 
الشخصية  فهذه  خلوده  ذكرى  يوم  في  جليل 
الحبيبة ال يكاد يجهلها أحد وهذه الشهرة ال ترجع 
إلى بروز صاحبها في ميدان العلوم النظرية وال في 
على  خالدة  آثاره  تبقى  الذي  الدنيوي  العمل  ميدان 
تعبير  أسمى  عبر  أنه  الى  ترجع  هي  بل  األجيال.  مر 
اآلدمي  القلب  لها  يجيش  عاطفة  وأجمل  وأعمقه 
وهي محبة اهلل الذي خلق القلوب وألهمها المحبة 
بعث فيها محبته هو. واذ كان في فطرة كل نفس 
رقيقة أن تدرك الكمال والجمال وتعشقها وتفصح 
عن ذلك بما في طاقاتها من وسائل التعبير فان ما 
اهلل  )غفر  الحلي  عبدالحسين  الشيخ  قلب  به  فاض 

له( خليق بأن تهتز له القلوب.

للشيخ الجليل عبدالحسين الحلي غفر اهلل له أعمال 
جليلة اذ ميدان االنتاج االنساني واسع ال تكاد تحده 
يبحث  الذي  النظري  العقل  ثمرات  فهناك  حدود، 
والفلسفة.  العلم  في  عنها  ويعبر  الحقائق  عن 
الفياضة  والعاطفة  الصافي  الخيال  ثمرات  وهناك 
بالجمال  االحساس  وهناك  األدب،  في  تتجلى  كما 
من ثمرات تتجلى في روائع االبداع الفني وفي هذا 
فتتحطم  جميعًا  اآلدمية  النفوس  تلتقي  الميدان 
الحواجز التي تقوم عليها وتتقدم في إدراك معنى 

االنسانية.

في   1882 عام  في  الحلي  عبدالحسين  الشيخ  ولد 
ودين  علم  بيت  في  ونشأ  بالعراق  الحلة  مدينة 
االعالم  كبار  من  الحلي  قاسم  الشيخ  والده  وكان 
في عصره فاراد لصغيره العزيز أن يحمل من بعده 

مشعل النور وليكون هاديًا سمحًا.

احصاء الجمارك 

يؤخذ من االحصاءات التي صدرت عن دائرة الجمارك 
أنه خالل شهر يونيه 1959 بلغت  البحرين  لحكومة 
قيمة الواردات 23.996.180 روبية منها مبلغ 21.485.750 
روبية قيمة ما استورد من المواد الخام واألطعمة 

والمواد الصناعية. 

الشهر  خالل  بلغت  فقد  للصادرات  بالنسبة  أما 
روبية بما في ذلك مبلغ 8.211.430   24.338.760 نفسه 

روبية قيمة ما صدر من المواد الخام واألطعمة. 
عين قصارى 

حاكم  العظمة  صاحب  من  سامي  أمر  صدر 
وتنظيفها  قصاري  عين  باصالح  المعظم  البحرين 
االمالك  أصحاب  به  تقدم  طلب  على  بناء  وذلك 
فتحت  ولما  أراضيهم.  العين  تلك  تروى  الذين 
المناقصة التى تقدم بها الحاج عبد اهلل العويناتى 
قرر أصحاب األمالك أن المبلغ الذي قدمه كبير جدا 
في  تشرع  أن  القروية  الشؤون  دائرة  من  وطلبوا 

العمل مع هيئة منبثقة من المالكين. 

 3 بتاريخ  المنعقدة  جلسته  في  الصحة  مجلس  قرر 
جهودها  الطبية  الدائرة  تبذل  أن  الجارى  أغسطس 
دائمية  بصورة  تقيم  متزوجة  طبيبة   لتوظيف 

بمدينة الحد. 

أحيلت مسألة الحديقة المائية المنوى تحويلها إلى   •
العامة لوضع خارطة  إلى دائرة األشغال  منتزه عام 

تفصيلية لها وتقدير المبلغ الالزم لهذا المشروع. 

تلقى مجلس الزراعة طلبا من دائرة الزراعة بالكويت   •
لشراء بعض األبقار من حظيرة المواشي في البديع 

وال زال هذا األمر قيد البحث. 

من المحتمل أن ينتهى المقاول عبد العزيز المنصور   •
يوما  وأربعين  خمسة  خالل  في  الرحى  عين  بناء  من 
عن  المذكور  المقاول  على  المناقصة  رست  وقد 

مبلغ قدره أربعة وثالثين ألف روبية. 

صحف  في  إعالن  نشر  إعادة  الصحة  مجلس  قرر   •
لتوظيف  الطبية  الدائرة  حاجة  عن  العربية  البلدان 
الشقيقة  العربية  البلدان  تلك  من  وطبيبات  أطباء 

وذلك للعمل بمستشفى الحكومة. 

أعلنت بلدية المحرق لعموم البقالين وباعة الحلوى   •
أو  المبيعات  وضع  باتا  منعا  ممنوع  أنه  وغيرهم 
الكراسي مما يعرقل حركة المرور خارج دكاكينهم 
تلك  خارج  معروضا  تراه  ما  كل  البلدية  وستصادر 

الدكاكين. 
بالتعاون مع إدارة المكتبة الوطنية بمركز عيسى الثقافي

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
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 املغفور له �شاحب العظمة ال�شيخ �شلمان بن حمد اآل خليفة  ي�شاهد التحية

 الع�شكرية يف ق�شر الرفاع يف منت�شف اخلم�شينيات

 بانو�ض غوا�شي اللوؤلوؤ يف عر�ض البحر يف الأربعينيات

ا�شطبل للخيول يف الرفاع يف الأربعينيات اآثار  م�شجد اخلمي�ض ويرى يف اخللف  مدر�شة اخلمي�ض يف الأربعينيات 

عني ق�شاري الكربى يف الع�شرينيات مطار البحرين الدويل يف اخلم�شينيات
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احدى املحالت املتخ�ش�شة يف بيع الأواين الفخارية  باملنامة  يف الأربعينيات  

تعبيد الطرق اخلا�شة بالبلدية يف الأربعينيات 

م�شجد اخلمي�ض يف  اخلم�شينيات

عني احلنينية يف الأربعينيات جبل الدخان يف اخلم�شينيات 

املغفور له �شاحب العظمة ال�شيخ �شلمان بن حمد اآل خليفة مع املغفور له 

جاللة امللك �شعود بن عبدالعزيز لدى زيارته للبحرين يف اخلم�شينيات
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500,000$ مــــــــن الهيــــــــرات!

إدخـــــر قبـــــل ١ يوليـــــو لتتأهـــــل
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