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Ramadanyat

أشهر أبناء جيله من الصحفيين

أحمد سلمان كمال  ..الكاتب واألديب
من بين دفات الكتب فتح نوافذ أحالمه على العالم ومن سطورها وكلماتها كتب مستقبله صحفيًا وإعالميًا
ومذيعًا وكاتبا  ..إنه أحمد سلمان كمال أحد أشهر أبناء جيله من الكتاب والصحفيين الذي بدأ حياته متأثرًا
بحياة والده كثيرًا ،فهو الطفل الذي كان يحلم أن يكون مثل والده ناجحًا في حياته العملية على الرغم من
الصعوبات التي القاها ،وكان يرى والده يعيش بين الكتب ،يوضح هذا الكتاب ويمعن النظر في كتاب آخر ،وكانت
ظاهرة حب والده للكتاب دفعت به فيما بعد إلى تأسيس ثاني مكتبة تجارية في البحرين في 1921م أطلق عليها
“المكتبة الكمالية” ،وصو ً
ال للعام  1979محطة التحول الكبيرة في حياة أحمد سلمان كمال الصحافية حينها
تم اختياره ليرأس تحرير جريدة “أخبار الخليج” وقد جاء هذا اإلختيار موفقًا بامتياز ،وكما يقال الرجل المناسب
في المكان المناسب وقد أثبتت األيام مهارته الصحافية وقلمه الرصين وقدرته على متابعة األحداث واألخبار
العالمية وتحليلها بنظرة ثاقبة تنم عن ثقافة واسعة وحصيلة تجارب مختلفة “ ..رمضانيات” تحكي سطورًا من
حياة ومسيرة الصحافي والمذيع والكاتب واإلعالمي واألديب الراحل أحمد سلمان كمال ...

“ص َد ُقوا َما َعاهَ ُدوا ال َّل َه َع َل ْي ِه”
َ

الرجل في القرآن..
“وا َّت ُقو ْا ال ّل َه”
َ

المجالس الرمضانية

ذكريات من أيام زمان

م ا َّل ِذي
اس ا َّت ُقو ْا َرب َُّك ُ
قال تعالى“ :يا أَ ُّي َها ال َّن ُ
اح َدةٍ وَ َخ َل َق ِم ْن َها َزوْ َج َها وَ ب َّ
َث
س وَ ِ
َخ َل َق ُكم ِّمن َّن ْف ٍ
ِم ْن ُه َما ِر َجا ً
ساء ُل َ
ون
ِساء وَ ا َّت ُقو ْا ال ّلهَ ا َّل ِذي َت َ
ال َكثِيرًا وَ ن َ
ب ِِه وَ َ
ان عَ َلي ُ
ام ِإ َّن ال ّلهَ َك َ
م ر َِقيبًا” -النساء.. -
ْك ْ
ْح َ
األر َ
تحدث القرآن الكريم عن الرجولة حديثا كريما
أضفى عليها سمات تشي باهتمامه بها واحتفائه
بمن يرتقي إلى مراقيها العالية ،ومن ثم كانت
الرجولة في مفهوم القرآن حقيقة ال يستطيع
التلبس بها والتحلي بمعانيها إال اإلنسان الفاضل
الكريم الذي عرف قيمته في الحياة ومهمته في
الوجود ومصيره في األبدية ،وبالتالي فهي رؤية
تغاير كل ما تعارف عليه الناس وهم بعداء عن
منهج هذا الدين وحقائقه في الحياة ..والقرآن
الكريم وهو يفيض الحديث عن مفهوم الرجولة
في نظامه المعرفي ونسقه المفاهيمي إنما
يستند -كما هي سنته في تحديد المفاهيم

وتصوير الحقائق -على رؤيته لطبيعة اإلنسان
وإدراكه العميق لطبيعة مهمته في الوجود
وعالقته الدقيقة بمختلف مكونات هذا العالم
الكبير ذلك ألنه بدون فهم واضح لطبيعة
يه
م ِف ِ
الكينونة اإلنسانية ،ويقول تعالى“ :ال َت ُق ْ
م
س عَ َلى ال َّت ْقوَ ى ِم ْن أَوَّ ِل يَوْ ٍ
س َ
س ِجدٌ ُأ ِّ
أَبَدًا َّل َم ْ
يه ِر َج ٌ
ون أَن َي َت َ
ُح ُّب َ
ط َّهرُ و ْا
ال ي ِ
يه ِف ِ
وم ِف ِ
أَ َح ُّق أَن َت ُق َ
ب ا ْل ُم َّ
ط ِّه ِر َ
ين التوبة”“ ..رمضانيات” تذكر
وَ ال ّل ُه ي ِ
ُح ُّ
بصفات الرجولة في القرآن واالسالم ...
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اﻟﺪوري اﻳﻄﺎﻟﻲ

اﻟﺪوري اﻧﺠﻠﻴﺰي

اﻟﺠﻮاﺋﺰ

اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻮ

دوري أﺑﻄﺎل أوروﺑﺎ

اﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ  6,000ﻣﻴﻞ
إﺿﺎﻓﻲ ﻣﻦ ﻃﻴﺮان اﻟﺨﻠﻴﺞ@

اﻟﺪوري اﺳﺒﺎﻧﻲ

اﺑﺪأ ﺻﻴﻔﻚ ﻣﻊ ﻣﺒﺎراة ا ﺣﻼم! ﺳﺠﻞ أﻛﺜﺮ وﻛﻦ اﻟﻔﺎﺋﺰ!

ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻚ ﻋﺮﺿﻨﺎ اﻟﺨﺎص ﻋﻠﻰ ﺑﻄﺎﻗﺘﻨﺎ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻤﻀﺎﻋﻔﺔ ﻣﻜﺎﻓﺂﺗﻚ .ﻣﻊ ﻛﻞ  50د.ب ﺗﻨﻔﻘﻬﺎ ﻣﺤﻠﻴ@@ أو دوﻟﻴ@@@
ﺳﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ أﻣﻴﺎل ﻃﻴﺮان اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻤﺠﺎﻧﻴﺔ ﻣﻊ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻤﺸﺎﻫﺪة ﻧﺎدﻳﻚ اﻟﻤﻔﻀﻞ ﻓﻲ ﻗﻠﺐ اﻟﻤﻠﻌﺐ ...ﻣﻊ ﻣﻦ ﺗﺤﺐ.

ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺠﻮاﺋﺰ ﺗﺸﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺬاﻛﺮ ﺳﻔﺮ ﻣﻊ ا¦ﻗﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻨﺪق واﻟﺘﻨﻘﻞ ﻣﻦ وإﻟﻰ اﻟﻤﻄﺎر ،وﺟﻮﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺎدي ﻣﻊ اﻟﺤﺼﻮل
ﻋﻠﻰ ﻗﻤﻴﺺ اﻟﻨﺎدي ﻣﺼﻤﻢ ﺣﺴﺐ ﻃﻠﺒﻚ.
ﻛﻠﻤﺎ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﺑﻄﺎﻗﺘﻚ أﻛﺜﺮ ،ﻛﻠﻤﺎ زادت ﻓﺮﺻﻚ ﻓﻲ اﻟﻔﻮز ﺑﺈﺣﺪى ﺟﻮاﺋﺰﻧﺎ اﻟﺮاﺋﻌﺔ.
ﻳﺴﺮي اﻟﻌﺮض ﻣﻦ  1ﻣﺎﻳﻮ إﻟﻰ  9ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ .2017
MOIC/PC/4350/2017

@ ﻟﻠﻌﻤﻼء اﻟﺠﺪد ﻓﻘﻂ :اﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ  6,000ﻣﻴﻞ إﺿﺎﻓﻲ ﻣﻦ ﻃﻴﺮان اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻋﻨﺪ
اﻧﻔﺎق  1,000د.ب ﻛﺤﺪ أدﻧﻰ ﺧﻼل أول دورﺗﻴﻦ ¦ﺻﺪار ﻛﺸﻒ اﻟﺤﺴﺎب.
@@ ﻛﻞ  50د.ب ﺗﻨﻔﻘﻪ ﻣﺤﻠﻴ ﻳﻤﻨﺤﻚ ﻓﺮﺻﺔ واﺣﺪة ﻟﺪﺧﻮل اﻟﺴﺤﺐ.

ﺗﺎﺑﻌﻨﺎ ﻋﻠﻰ

@@@ ﻛﻞ  50د.ب ﺗﻨﻔﻘﻪ دوﻟﻴ ﻳﻤﻨﺤﻚ ﻓﺮﺻﺘﻴﻦ ﻟﺪﺧﻮل اﻟﺴﺤﺐ.
ﺗﺴﺮي اﻟﺸﺮوط وا¸ﺣﻜﺎم.

ﺧﺎﺿﻊ وﻣﺮﺧﺺ ﻛﻤﺼﺮف ﺗﺠﺰﺋﺔ إﺳﻼﻣﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺼﺮف اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ اﻟﻤﺮﻛﺰي

Instagram

17 005500 | alsalambahrain.com
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“و ِم ْن ُه ْم َم ْن يَ ْن َت ِظرُ”
َ

الرجل في القرآن َ ..
“ف َزا ُد ُ
وه ْم َرهَ ق ًا”

وردت في كتاب اهلل الكريم آيات كريمات
تتحدث عن مواصفات الرجال وطبيعة
أعمالهم وصورتها اآليات الحكيمة أعظم
واشمل تصوير ونطقت بها الحروف
الكريمة ،ومعالم الرجولة في ضوء القرآن
الكريم التي جلت آياته مواصفات وخصائص
الرجولة الحقيقة والتي تكونت من آثار
تربيتها أجيال من الرجال الذين حملوا عبئ
النهوض باألمة والسير نحو التقدم والتحرر
وعودة العزة والكرامة والشرف والمقدسات
فعلى أكتاف مثل هؤالء الرجال تقوم
الحضارات فهم الوقود المتدفق بالعمل
الدءوب واإلخالص المطلق ،فاألمة اإلسالمية
ال تحتاج فقط إلى الثروات والمعادن والمال
والسالح ،لترتقي بين األمم والشعوب،
لكنها تحتاج قبل ذلك إلى الرجال أصحاب
العقول المفكرة والقلوب الكبيرة والعزائم
القوية ،والهمم العالية ليحملوا على
عاتقهم النهوض بالمجتمع المسلم نحو
العزة والكرامة وتحرير األرض والمقدسات،
إن رجل العقيدة الذي تربى علي مائدة القرآن
الكريم هو الجندي وهو عماد األمة وروح
النهضة والتقدم ومحور اإلصالح والتغيير
في المعادلة الصعبة التي تواجهنا اليوم
في زمن عز فيه الرجال“ ..رمضانيات” تذكر
بصفات الرجولة في القرآن واإلسالم ...

إذا كان في شؤون حياته يعتمد على نفسه،
فاألنثى العاملة والمنتجة هي رجل في معيشتها،
ويقال لها الرَّ ُجلة في لسان العرب ،وكلمة رجل ال
عالقة لها بنوع اإلنسان ذكرًا أو أنثى ،وإنما عالقتها
“ما َك َ
ان
بالفاعلية منهما ،وذلك في قوله تعالى َّ
َّس َ
ِّجال ُ
م
ول ال َّل ِه وَ َخا َت َ
م وَ َل ِكن ر ُ
ِك ْ
ُم َح َّمدٌ أَبَا أَ َح ٍد ِّمن ر َ
ال َ
ِّج َ
م َل َت ْأ ُت َ
ال َّن ِبي َ
ش ْهوَ ًة ِّمن
ِّين” -األحزاب ،-و ِإ َّن ُك ْ
ون الر َ
س ِر ُف َ
ون” -األعراف ،-ولو
م َقوْ ٌ
م ُّم ْ
ساء ب َْل أَن ُت ْ
ون ال ِّن َ
دُ ِ
كان القصد إتيان الذكور فقط ألتت كلمة ذكور أو
األوالد الذكور ،وأتت أيضا كلمة رجل لتشمل الذكور
البالغين العاملين واإلناث البالغات العامالت معًا
ْن ِفي
َج ٍل ِّمن َق ْل َبي ِ
“ما َج َع َل ال َّل ُه ِلر ُ
في قوله تعالى َّ
َ
يه ِر َج ٌ
ون أن َي َت َ
ُح ُّب َ
ط َّهرُ و ْا
ال ي ِ
و”ف ِ
َجوْ ِف ِه” -األحزابِ ،-
َ
ان ِر َج ٌ
ب ا ْل ُم َّ
ين” -التوبة ،-و”وَ أ َّن ُه َك َ
ط ِّه ِر َ
ال
وَ ال ّل ُه ي ِ
ُح ُّ
وذ َ
نس ي َُع ُ
ال ِّم َن ا ْل ِج ِّن َف َزادُ ُ
م ر ََهقًا”
ون ب ِِر َج ٍ
وه ْ
ِّم َن ا ْل ِإ ِ
َ
ْ
وك ِر َجا ً
اس بِا ْل َح ِّج يَأ ُت َ
ال وَ عَ َلى
الجن ،-و”وَ أ ِّذن ِفي ال َّن ِام ٍر ي َْأت َ
ُك ِّل َ
يق” -الحج ،-وكذلك
ض ِ
ِين ِمن ُك ِّل َف ٍّج عَ ِم ٍ
جاءت كلمة رجل بمعنى الترجل في قوله تعالى
م َف ِر َجا ً
َ
م َف ْ
“ف ْ
اذ ُكرُ و ْا ال ّلهَ
ال أَوْ ر ُْكبَانًا َف ِإ َذا أَ ِمن ُت ْ
إن ِخ ْف ُت ْ
م َت ُكو ُنو ْا َت ْع َل ُم َ
ون” -البقرة ،-إذًا؛
َك َما عَ َّل َم ُكم َّما َل ْ
كلمة رجل لها ثالث حاالت الذكور البالغين العاملين
فقط ،والذكور البالغين العاملين واإلناث البالغات
العامالت ،مجتمعين أو متفرقين ،وصفة الترجل لكال
النوعين ذكرًا أو أنثى ،ومعرفة داللة كلمة رجل أمر
يتعلق بسياق النص ومحل الخطاب من الواقع ألن
ليس كل َذكر رجل وال كل رجل َذكر.

معنى الرجولة

“و َما َب َّدلُوا َت ْب ِدي ً
ال”
َ

َجل” في اللسان العربي تدل على فعل
وكلمة “ر َ
يصدر من الكائن الذي يتحرك بصورة مستمرة مع
بذل الجهد بصورة الزمة ،ومن هذا الوجه يقال
رجل بمعنى النزول عن مركوبه والسير
للراكبَ :ت َّ
وس ِّميَت األرجل من هذا الباب ،وال يصح
على قدميهُ ،
ً
تسمية قوائم الطاولة أرجال ،وفي قوله تعالى:
ْط ُ
م أَر ُْج ٌل ي َْم ُ
ش َ
ش َ
ون ب َ
ون ب َ
ِها”
م أَي ٍْد َيب ِ
ِها أَ ْم َل ُه ْ
“أَ َل ُه ْ
األعراف“ ،-وَ ال َّل ُه َخ َل َق ُك َّل دَ ابَّةٍ ِمن َّماء َف ِم ْن ُهمشي عَ َلى ب ْ
شي عَ َلى
َطن ِِه وَ ِم ْن ُهم َّمن ي َْم ِ
َّمن ي َْم ِ
ْن” -النور ،-ويقال لإلنسان ذكرًا أو أنثى ر َُجل،
ِر ْج َلي ِ

وأوضح الحق تبارك وتعالي معني الرجولة التي نريد
ِين ِر َج ٌ
“م َن ا ْل ُم ْؤ ِمن َ
ص َد ُقوا َما
في قوله تعاليِ :
ال َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
عَ َ
م
م َمن قضى ن ْحب َُه وَ ِمن ُه ْ
اه ُدوا ال َّلهَ عَ َلي ِْه َف ِمن ُه ْ
ً
ُ
َ
َ
ْ
ظرُ وَ َما ب ََّدلوا تب ِْديال” -االحزاب ،-ولقد تجلت
َم ْن َينت ِ
الرجولة في كامل صورها المشرقة في أنبياء اهلل
عليهم السالم من لدن آدم إلى محمد صلى اهلل
عليه وسلم ليكونوا منارات يقتدى بهم إلى يوم
الدين حيث ظهرت في عفة يوسف عليه السالم
في مواجهته امرأة العزيز ،وقوة موسى عليه
السالم ومروءته في مواقفه مع شعيب وزواجه

من إحدى ابنتيه ،وعندما وقف أمام طغيان فرعون،
يصدع بالحق ،وفي تواضع سليمان في خطابه
للنملة والهدهد ،كما تتجلى الرجولة في تعلم
العلم وتعليمه حيث تحدث القرآن الكريم عن علم
ذي القرنين قال تعالي“ :إنا مكنا له في األرض وآتيناه
من كل شئ سببا ،فأتبع سببا” -الكهف ،-وتعني
الرجولة بالنطق بالحكمة والبعد عن سفاسف
األمور ،حيث ذكر القرآن الكريم حكمة لقمان عليه
السالم “ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر هلل ومن
يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن اهلل غني
حميد” -لقمان.-

صفات الرجل بالقرآن
ومن صفات الرجل بالقرآن الكريم تأتي الطهارة
س عَ َلى
س َ
س ِجدٌ ُأ ِّ
بشقيها المادي والمعنويَ “ :ل َم ْ
يه ِر َج ٌ
ال
يه ِف ِ
وم ِف ِ
ال َّت ْقوَ ى ِم ْن أَوَّ ِل يَوْ ٍ
م أَ َح ُّق أَ ْن َت ُق َ
ب ا ْل ُم َّ
ون أَ ْن َي َت َ
ط ِّه ِر َ
ُح ُّب َ
ين” -التوبة-
ط َّهرُ وا وَ ال َّل ُه ي ِ
ي ِ
ُح ُّ
ِين ِر َج ٌ
“م َن ا ْل ُم ْؤ ِمن َ
ص َد ُقوا َما
،والصدق مع اهللِ :
ال َ
عَ َ
اه ُدوا ال َّلهَ عَ َلي ِْه” -األحزاب ،-وايثار اآلخرة على الدنيا:
ٌ
َّ
ٌ
َ
َ
ْ
ْ
ام
“ ِر َجال ال ُتل ِه ِ
يه ْ
ِجار ٌَة وَ ال َبيْع عَ ْن ذِ ك ِر الل ِه وَ ِإ َق ِ
مت َ
ُ
َ
الص َ
الةِ وَ ِإي َتاءِ َّ
اف َ
َخ ُ
الز َكاةِ ي َ
وب
ب ِف ِ
َّ
يه ا ْلق ُل ُ
ون يَوْ ًما َت َتق َّل ُ
َ
ْصارُ” -النور،-والقوامة وحسن التوجيه لبيوتهم
وَ األب َ

ِّج ُ
ساءِ ب َِما َف َّ
ام َ
ض َل
ون عَ َلى ال ِّن َ
وذويهم“ :الر َ
ال َقوَّ ُ
َ
َ
ال َّل ُه ب َْع َ
م”
م عَ َلى ب َْع ٍ
ض وَ ب َِما أ ْن َف ُقوا ِم ْن أ ْموَ ال ِِه ْ
ض ُه ْ
 النساء ،-وااليجابية :وتتفصل في مؤمن يسعياء
لتبليغ دعوة اهلل ومناصرة األنبياء :قال تعالى“ :وَ َج َ
َس َعى َق َ
ِعوا
ال يَا َقوْ ِم ا َّتب ُ
ِم ْن أَ ْق َ
صى ا ْل َم ِدي َن ِة ر َُج ٌل ي ْ
سل َ
ِين” -يس ،-والتحرك السريع لدرء الخطر وبذل
ا ْل ُمرْ َ
َس َعى َق َ
ال
اء ر َُج ٌل ِم ْن أَ ْق َ
صى ا ْل َم ِدي َن ِة ي ْ
النصيحة“ :وَ َج َ
ْ
َ
اخرُ جْ ِإ ِّني َل َ
ِك ِلي َْق ُت ُل َ
ون ب َ
وسى ِإ َّن ا ْل َمأل يَأ َت ِمرُ َ
وك َف ْ
ك
يَا ُم َ
اص ِح َ
ين” -القصص.-
ِم َن ال َّن ِ

مقومات الرجولة
ولتحقيق معنى الرجولة ينبغي أن تتوفر في الرجل
المقومات التالية :أو ً
ال :اإلرادة القوية ،وثاني ُا :الهمة
العالية ،وثالث ُا :النخوة والعزة واإلباء ،ورابعًا :اإلخالص
في القول والعمل ،وخامسًا :التضحية والفداء،
وسادسًا :الثبات وقت المحن.

بطاقة كريدي مكس بريميم الجديدة
تجربة راقية توفر فرصًا ال حدود لها!
ادخل إلى عالم واسع من الفخامة والمزايا مع فيزا سيغنتشر وورلد ماستر كارد من كريدي مكس .عزز قوتك الشرائية مع
مزايا مصممة لتناسب احتياجاتك الخاصة ،إضافة إلى مكافآت مجزية ،وخدمات متميزة في أي مكان وأي وقت في العالم.
تقدم بطلبك اآلن واحصل على هدية فاخرة*
تطبق الشروط واألحكام حتى نفاذ الكمية

كريدي مكس ش.م.ب (مقفلة)  -شركة تمويل مرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي
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عمل بالصحافة ألكثر من  6عقود

أحمد سلمان كمال  ..اإلعالمي النادر
من غرفة واحدة في بناية الزياني الواقعة
في باب البحرين عاد إلى عمله باإلعالم عام
 ،1966وبعدها بأربع سنوات تحمل مسئولية
إصدار وتحرير مجلة “هنا البحرين” ..إنه
الصحافي واإلعالمي واإلذاعي واألديب
أحمد سلمان كمال صاحب العطاءات
واإلسهامات المتميزة في النهوض بالعمل
اإلعالمي على مدار أكثر من ستة عقود ،منذ
عمله في إعداد وتقديم البرامج اإلذاعية مع
بدايات تأسيس إذاعة البحرين في  ،1957مرورًا
بتوليه إدارة المطبوعات والنشر ،وإصدار
وتحرير مجلة “هنا البحرين” في  ،1970قبل
توليه رئاسة تحرير صحيفة “أخبار الخليج”
العام  1979ولمدة  17عامًا ،وإشرافه على
إصدار صحيفة “جلف ديلي نيوز” ،واستمراره
في الكتابة الصحافية بصحيفة “األيام”،
واستحقاقه العضوية الشرفية في جمعية
الصحفيين البحرينية ،إلى جانب كونه أحد
رواد القصة القصيرة في البحرين ،فقد كتب
أكثر من  50قصة ،وألف مجموعات قصصية
عدة ،كما قدم مسلس ً
ال إذاعيًا شهيرًا
بعنوان “عائلة بوجاسم” “..رمضانيات” تروي
مسيرة واحدًا من أبرز رواد العمل الصحفي
واإلعالمي الصحافي واإلذاعي والكاتب
واألديب أحمد سلمان كمال ...

الخطوة األولى

البداية بختم القرآن
ولد أحمد سلمان كمال رحمه اهلل في 1930م بمدينة
المنامة -حسبما تروي “رمضانيات” سطورًا من كتاب
“أحمد سلمان كمال  ...عطاء بال حدود” ،من إعداد
وتقديم الكاتب منصور محمد سرحان -ودخل
الكاتب لحفظ القرآن الكريم ،وبعد ختمه القرآن
التحق بالمدرسة الغربية اإلبتدائية بالمنامة وتخرج
منها في 1944م ،و تأثر بحياة والده كثيرًا ،فهو الطفل
الذي كان يحلم أن يكون مثل والده ناجحًا في
حياته العملية على الرغم من الصعوبات التي القاها
كان يرى والده يعيش بين الكتب ،وعلى خطى أبيه،
سار كمال االبن ،وأثرت سيرة حياة والده على حياته
فقرر بعد إكمال دراسته في البحرين العمل بإحدى
مجاالت اإلعالم ،إال أنه عمل كموظف في إدارة
التموين على مدى عامين إلتحق بعد ذلك بالعمل
في دائرة المعارف ،وزارة التربية والتعليم حاليًا
وقضى الفترة من  1955و1956م سكرتيرًا بالمدرسة
الشرقية اإلبتدائية بالمنامة ،وإلتحق في عام 1957م
بإذاعة البحرين ،مذيعًا ،ومقدم برامج ،ومؤلفًا إذاعيًا

ومنتجًا ،واستمر في ذلك حتى عام 1963م .وعمل
في الفترة من عام 1963م إلى عام 1966م مدير
مطبعة جريدة األضواء ،إال أنه وجد أن هذا العمل ال
يناسبه وال يتماشى ورغباته اإلعالمية والصحافية ،ما
جعله يتصل بسمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة
المسئول عن اإلعالم آنذاك والذي عرض عليه أن
يعود إلى عمله باإلعالم وبمرتبه السابق.

وفي عام  1966انتقل أحمد سلمان كمال إلى عمله
الجديد في اإلعالم ،تحديدًا في قسم المطبوعات،
حيث كان عبارة عن غرفة واحدة في بناية الزياني
الواقعة في باب البحرين .وكان يعمل في تلك
الغرفة إبراهيم علي إبراهيم المسئول عن إصدار
وتحرير مجلة “هنا البحرين” الشهرية ،وعن إصدار
“الجريدة الرسمية” كما كان يعمل معهما الفنان
عبداهلل المحرقي حيث يعمل على اإلخراج الفني
وعندما تم نقل إبراهيم علي إبراهيم للعمل في
وزارة الخارجية ،حل أحمد سلمان كمال محله
وتحمل مسئولية إصدار وتحرير مجلة البحرين في
الفترة من عام 1970م إلى عام 1973م كما تولى
مهمة إصدار الجريدة الرسمية ،وعمل على تطوير
مجلة “هنا البحرين” من خالل استكتابه لمجموعة
من البحرينيين في مجاالت مختلفة ،وتولى مسئولية
اإلعالم بعد الشيخ محمد بن مبارك الدكتور محمد
جابر األنصاري وذلك في 1969م حين عين عضوًا
في مجلس الدولة وأصبح رئيسًا لإلعالم ،غير أنه
لم يستمر في هذا المنصب وتركه في السابع من
ديسمبر ،1970وأصبح الشيخ محمد بن مبارك وزير
الخارجية واإلعالم إلى أن عين طارق المؤيد وزيرًا
لإلعالم سنة 1979م ،غير أن المرحوم أحمد كمال نال
شهرة واسعة في مجال اإلعالم على مستوى دول
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فترة من أشد الفترات التي عانت منها األمة العربية
من مصاعب ومشاكل سياسية وتحديات ال حصر
لها .استطاع بقلمه المعتدل والمتنور أن يسجل
أسطرًا أصبحت تعد من بين أهم ما تمت كتابته
عن تلك األزمات والمشاكل التي عصفت باألمة
العربية في تلك الفترة من الزمن ،كما أنه تناول
بدقة وموضوعية المشاكل التي كان يعاني منها
المجتمع البحريني آنذاك ،وأصبحت مقاالته يتداولها
القراء وكانت حديث الساعة لحساسيتها ،وقلة من
يملكون الخبرة الصحافية المحنكة لتناولها بالصورة
التي قدمها لجمهور القراء الذين تعودوا على قراءة
جريدة “أخبار الخليج” بدءًا من مقاالته أو ً
ال ثم تصفح
الجريدة ثانيًا ،وأمام إلحاح القراء والمثقفين في
البحرين استجاب لمطلبهم وأخذ يبحر في ملفاته
التي جمعت مقاالته المختلفة ،فأصدرها ونشرها
في عام 1998م في كتاب عنوانه “أوراق صحافية”
يتكون من أربعة أجزاء .وقسم مقاالته إلى
مجموعة مواضيع محددة هي :لقاءات سمو األمير
الراحل طيب اهلل ثراه منارات مشعة للعطاء والوفاء،
مجلس الشورى مشاركة إيجابية ،لقاءات سمو رئيس
الوزراء محطات مضيئة في طريق الخير واإلزدهار،
قضايا عربية ،قضايا عالمية ،سمو ولي العهد الثوابت
العربية ومصنع الرجال ،البحرين واجتماعات القمم،
شئون بحرينية ،وشئون وشجون مجلس التعاون
لدول الخليج العربية ،واإلعالم والصحافة..

مجلس التعاون الخليجي ،وعندما تأسست وكالة
أنباء الخليج تسلم ملف الوكالة من وزير اإلعالم
آنذاك المرحوم طارق المؤيد وعقد االجتماع الذي
حضره وزراء اإلعالم بدول مجلس التعاون الخليجي
إضافة إلى وزير اإلعالم العراقي ،ونجح أحمد كمال
كسكرتير لالجتماع ،ورشحه جميع وزراء اإلعالم
ليترأس وكالة أنباء الخليج.

القاص واألديب

محطة التحول
وكانت محطة التحول الكبيرة في حياة أحمد
سلمان كمال الصحافية في 1979م حينما تم اختياره
ليرأس تحرير جريدة “أخبار الخليج” وجاء االختيار
موفقًا بامتياز ،وأثبتت األيام مهارته الصحافية
وقلمه الرصين وقدرته على متابعة األحداث واألخبار
العالمية وتحليلها بنظرة ثاقبة تنم عن ثقافة
واسعة وحصيلة تجارب مختلفة ،وعندما غادر رئاسة
تحرير جريدة أخبار الخليج واصل كتابة مقاالته في
جريدة األيام فأخذ برفدها بمقاالت يومية تطالب
باإلصالح على مختلف الصعد ،مركزًا على القضايا
التي تهم المواطن وكانت له نظرته الخاصة حول
الصحافة في الخليج ودورها الفاعل الذي تلعبه على
مختلف األصعدة لخدمة أبناء المجتمع الخليجي،
وتبوأ الفقيد منصب رئيس تحرير جريدة أخبار الخليج
في الفترة من 1979م إلى 1995م ،معاصرًا ومساهمًا
بذلك في التأسيس لسجل ثقافي وسياسي.

اإلصالح والبناء والتعمير ،كما كانت له نظرته الخاصة
بشأن الصحافة في الخليج ،ودورها الفاعل الذي
تلعبه على مختلف األصعدة لخدمة أبناء المجتمع
الخليجي .وفي مقابلة مع إحدى الصحف العربية
في عام 1981م عبر عن مستوى الصحافة في الخليج
بقوله“ :إن الصحافة في الخليج تطورت ووصلت إلى
مرحلة كبيرة في التعبير عن تطلعات وطموحات
المجتمع الخليجي والعربي بشكل عام ،وأكد أن
لديها القدرة على التنبيه إلى قضايا تهم مستقبل
المنطقة كما أنها تتنبه إلى األخطار ،ولو أن البعض
يتهمها بالتشاؤم ولكنها مع ذلك تبقى واضحة
وتنير الدرب إلى مستقبل أفضل”.

الكلمة ليست ترف ًا

الحاح القراء

وآمن أحمد سلمان كمال بأن الكلمة المطبوعة
لم تكن ترفًا ،ولم تكن من أجل اإلشادة واإلطناب
والمديح ،ولم تكن هدفًا في حد ذاته إنما وسيلة
من أجل العمل الجاد المثمر ،وطريق وعر للوصول
إلى الحقيقة ،وسيلة من أجل اإلصالح ومن أجل
رتق الثقوب ،ومن أجل المسيرة الخيرة ،ومن أجل

وكانت مقاالت أحمد سلمان كمال الصحافية تلقى
استحسان الجميع ،وقد استجاب لمطالب القراء
والمثقفين الذين طالبوه بجمع مقاالته التي كان
يكتبها في جريدة “أخبار الخليج” أثناء ترأسه تحريرها
في الفترة من العام 1979م إلى 1995م باعتبارها
تمثل سج ً
ال ثقافيًا وسياسيًا يحفظ ذاكرة الزمن في

وبدأ المرحوم أحمد سلمان كمال يسجل اسمه
كرائد للقصة القصيرة على مستوى البحرين في
الخمسينات من القرن الماضي ،وليتمخض عن ذلك
إرث أدبي قوامه  50قصة ،فقد كتب مجموعة من
القصص القصيرة نشرت في الصحف وأذيعت من
إذاعة البحرين ،ونجح في كتابة قصص اجتماعية
تدعو إلى الحد من الطالق كما تناولت قصصه
مواضيع مختلفة منها :الزواج المبكر والمطالبة
بعدم شرب الخمر أو لعب الميسر ،وألف كذلك
مجموعة قصص تميل إلى األدوار المأساوية الحزينة
ومنها “المجنونة” ،و“جناية أب” و“الكأس األخيرة”
حيث تتخلل أسطر قصصه شعور بالموت ،والتشريد
واالضطهاد وكان يهدف من وراء ذلك حل مشكلة
اجتماعية ،وربط تأليفه القصص القصيرة بوسائل
اإلعالم المتوافرة حينذاك ومنها اإلذاعة والجرائد
المحلية ،ورفد إذاعة البحرين بمجموعة قصص
قصيرة وفق برنامجه األسبوعي قصة األسبوع الذي
نال اهتمام أبناء البحرين وحرصوا على سماع القصة،
وبلغ عدد القصص القصيرة التي ألفها المرحوم
أحمد سلمان كمال ،زهاء خمسين قصة معظمها
أعدها لبرنامجه الخاص بإذاعة البحرين وهو البرنامج
الذي استمر قرابة سنة كاملة ،ولم يحتفظ بقصصه
التي كتبها والتي تعد ثروة أدبية قيّمة تعكس
خطاب البحرين الثقافي واألدبي في عقد خمسينات
القرن العشرين.
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نهاية مسيرة العطاء
وحين أنهى مشواره في جريدة “أخبار الخليج” حظي
األستاذ أحمد كمال بتقدير خاص من سمو رئيس
الوزراء ،الذي أشاد بمسيرته وإسهاماته المتميزة
في العمل الصحفي بـ“أخبار الخليج” عبر رسالة
إلى األستاذ أحمد كمال قال فيها سموه“ :إننا نود
في مناسبة انتهاء فترة عملكم كرئيس لتحرير
جريدة “أخبار الخليج” أن نعبر لكم عن عميق الشكر
والتقدير لما بذلتموه خالل هذه الفترة من جهود
متميزة أسهمتم بها في تطوير الجريدة ،واالرتقاء
ً
إدراكا منكم للدور
بمهنة الصحافة في البحرين،

الحيوي والرسالة النبيلة المنوطة بالصحافة في
تنوير وتثقيف األفراد واإلسهام في المحافظة
على وحدة المجتمع وترابطه” ،مضيفًا سموه “كما
كان لكتاباتكم ومواقفكم الوطنية وإلخالصكم
ومثابرتكم في متابعة كل ما يتصل بأمور الوطن
وقضايا أمتنا العربية واإلسالمية أطيب األثر لدينا ولدى
جمهور قرائكم عامة” ..ولعل إشادة سمو رئيس

الوزراء بجهود األستاذ أحمد كمال تعد بمثابة وسام
تكريمي آخر على صدر فقيد الصحافة واإلعالم
البحريني األستاذ أحمد سلمان كمال ،الذي ستظل
مسيرته المخلصة في العمل والعطاء الوطني
مثا ً
ال يحتذى لألجيال الجديدة والشابة ،وخاصة في
المجال الصحفي واإلعالمي ،والتي تتطلع إلى رموز
تقتدي بها في مشوار الحياة.

اكتشف عالم ًا من الروائع
في ِشهر العطاء

نـيســان صني

تبدأ *3,995
من

نـيســان مكسيما

د.ب

تبدأ
من

*8,995

د.ب

نـيســان التيمــا
تبدأ
من

*6,995

د.ب

*تسجيل مجاني عرض خدمة صيانة لمدة  3سنوات ضمان ممدد لمدة  5سنوات

تأمين مجاني معدل فائدة بمقدار 1.99%

يدفع القسط األول بعد  3أشهر

عروض استبدال السيارات المستعملة

* تطبق الشروط واألحكام .األسعار المعلنة هي لموديالت  2016وهناك أسعار مبدئية لبعض الموديالت .تطبق عروض التأمين ،التسجيل و خدمة الصيانة لمدة  3سنوات على موديالت  2017مختارة .معدالت الفائدة وموعد دفع أول قسط يخضع إلى موافقة البنك.
الصور المستخدمة لغرض العرض فقط وقد تختلف عن شكل السيارة الفعلي .الضمان الممدد يطبق على موديالت  2017فقط.
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مجلس عائلة الخاجة
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مجلس عائلة بوكنان
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ا�ستقبال وعر�ض ع�سكري لفرقة العر�ضة البحرينية يف ال�ستينيات للمغفور له

�صاحب ال�سمو ال�شيخ عي�سى بن �سلمان �آل خليفة يف القاعدة الربيطانية باجلفري عام 1961م

طائرة الكونكورد يف مطار البحرين الدويل
باملحرق عام 1974م

�شارع البلدية امل�ؤدي �إىل بلدية املنامة القدمية يف الأربعينيات

يخت املعتمد ال�سيا�سي يف البحرين عام 1935م

�سوق اخل�ضرة باملنامة يف ال�ستينيات
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الفرقة املو�سيقية لل�شرطة والأمن العام يف ا�ستعرا�ض مو�سيقي خالل
ت�شرف املغفور له �صاحب ال�سمو ال�شيخ عي�سى بن �سلمان �آل خليفة
بزيارة املقر الرئي�سي للبحرية الربيطانية يف عام 1961م

عني الرحى يف �سرتة يف اخلم�سينيات

فرقة العر�ضة البحرينية يف ال�ستينيات

جامع الفا�ضل يف اخلم�سينيات

حديقة الأندل�س بالق�ضيبية يف ال�ستينيات
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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 ..

العدد  17الجمعة في  21جمادي األولى 1372
الموافق  6فبراير سنة 1953

نادي السيدات
بقلم كارنيك جورج
مازال البعض يرى في نادي السيدات نواة صالحة
لنهضة نسائية في البحرين .والواقع أن هذا
النادي إذا قدر له أن ينجح فهو ال يعود على المرأة
بالفائدة المطلوبة! فالمرأة هنا ما زالت مفتقرة
إلى العلم ،مفتقرة إلى المعرفة ،مفتقرة إلى..
الشيء الكثير من الثقافة العامة ..ولكنها ليست
مفتقرة إلى ناد يجمع بينها وبين زميالتها ليست
بحاجة إلى موضع يتيح لها التعرف إلى زميالت
جديدات ..لتنفق وقتها بأحاديث تدور حول أسعار
الثياب وأنواع العطور!..
المرأة هنا بحاجة إلى العلم ،إلى المعرفة ،إلى
المدرسة ،وليست بحاجة إلى ناد للترفيه!..
قال البعض أن في العراق ناديًا وأن في سوريا
ناديًا وأن في مصر ناديًا ..من هذا النوع ،فلم ال
يكون في البحرين ناد مماثل؟ وأنا أقول لمثل
هؤالء :ارفعوا مستوى المرأة ..اجعلوها في
مستوى المرأة العراقية أو السورية أو المصرية
ثم ..ثم فكروا في إيجاد ناد لها!..
في العراق وفي مصر وفي سوريا لم يظهر
للنساء ناد إال بعد أن ظهر للنساء كيان ..إال بعد
أن سمع للمرأة صوت ..إال بعد أن أصبحت للمرأة
جمعيات تعاونية خيرية ..إال بعد أن ساهمت
المرأة مساهمة فعالة في القيام بواجبها اتجاه
المجتمع ..فدرست وتعلمت وعلمت وأفادت..
ثم ..ثم أقامت لها ناديًا لتجد بين جدرانه الراحة
بعد التعب والتسلية بعد الجهد ،والمتعة البريئة
بعد الكدح المضني!..
النادي ليس معهدًا وال مدرسة وال كلية ..إن هو إال
وسيلة راقية من وسائل قضاء الوقت!..
فاألجدر بأصحاب الرأي أن يفكروا في فتح معهد
لتعليم األمهات في إنشاء دار لألمومة ،أو دورة
لتدريس الفنون البيتية .ال في أن يفتحوا للمرأة
 وهي لما تزل بحاجة إلى جميع أنواع الثقافات ناديًا ال لتستفيد وال لتتعلم وال لتتقدم بل ..لتلهو!..
بالتعاون مع إدارة المكتبة الوطنية بمركز عيسى الثقافي

العدد  17الجمعة في  21جمادي األولى  1372الموافق  6فبراير سنة 1953

صيحات
سائقو السيارات
لعل من المؤسف جدًا أن نتشكى من مواطنينا األعزاء
وهم سائقو السيارات الذين ال تكفيهم إال األجرة
الباهظة التي تثقل كاهل من يريد الذهاب من قرية
إلى قرية بأجر ضعف ما قرر له على األقل .مع العلم
أن البنزين موجود بسعر رخيص جدًا فإنك لو قارنت
بين أجور السيارات في البحرين والعراق مث ً
ال لوجدت
أن األجور في البحرين أعلى بكثير بيد أن سعر اآلالت
والبنزين أرخص بكثير من العراق وعالوة على هذا فإن
ضريبة الحكومة قليلة جدًا ،إذًا لم ال تراقب األشياء
المهمة كارتفاع األجور أو االصطدامات التي تجري
يوميًا وال يساق الجاني إلى المحكمة إال إذا كان معسر..
أهذه هي العدالة؟!
أما عن عدم تورع السواق في سياقتهم ومعاملتهم
للزبائن فحدث وال حرج .وأني ألرجو من أولياء األمور
وضع حد لهؤالء ومراقبتهم مراقبة مستمرة لتحد
من تحديهم للقانون الذي يضمن مصلحة الجميع.
العدد  19الجمعة في  6جمادي اآلخر  1372الموافق  20فبراير سنة 1953

مقاالت القراء
حرية الطيور

حول فلم “لحن الخلود”
عزيزي الناقد في جريدة القافلة لقد قرأت مقالتك
القيمة في العدد األخير من القافلة التي تنتقد
فيها فلم “لحن الخلود” وبما أني من المعجبين
بفريد وبفن فريد ،أحب أن أقول لك أنك قد رفعت
ثيابك إلى نصفك وخضت في بحر لم تستطع أن
تسبح فيه .ألنك بعيد عنه كل البعد وال تعلم عنه إال
النزر اليسير أو ال تعرف عنه شيئًا أبدًا.

انتبهت من نومي فجلست أمام النافذة أستنشق
نسمات السحر وأمأل عيني بمناظر الطبيعة وقد بدأ
الصباح ينضو يأس الليل ونفثات السحر تحمل إلى أريج
الحدائق التي تحيط بمنزلي .جعل نظري يدور حول
المناظر المجاورة حتى علق نظري بفناء المنزل المجاور
لمنزلنا فرأيت طف ً
ال بيده عصفور وكان العصفور يتألم
في قبضته .إذ أنه قبل أن يصبح في يد هذا الطفل
كان يزجي وقته بالتغريد والشدو والتنقل بين األشجار.
فلما أصبح بين يدي هذا الطفل العابث فقد كل ما
كان له من حرية وسعادة ،فقلت للطفل أطلق سراحه
فهو يتألم ،أنه اآلن يبكي ،فسمع هذا الطفل كالمي
فأطلقه ،فسررت كثيرًا وأعطيته مكافأة على عمله ،إذ
يجب علينا أن ال نعذب الحيوان.

كان هذا الفيلم هو الفيلم الوحيد الذي استمر
عرضه في مصر ستة أسابيع متوالية في دار واحدة
خالل الموسمين األخيرين وكذلك عرض في سوريا
ولبنان .لو كان في هذا الفيلم ضعفًا النتقده من
مصر ولو علم بركات
هو أعرف منك في
بأنك تنتقد فيلمًا أخرجه العتزل الفن وأنابك مكانه
في اإلخراج ،ولو تعلم دور سينما البحرين بأنك أنت
الرقيب عليهم ألقفلت أبوابها.

فهد إسماعيل العريض

حسن أحمد

دع اﻟﻨـﺠﻮم ﺗﻘـﻮدك ﻓﻲ
ﺷـﻬـﺮ رﻣـﻀـﺎن ﻫـﺬا اﻟـﻌـﺎم.
اﺳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺠﻮاﺋﺰ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻣﻊ اﻟﺤﺪاد ﻟﻠﺴﻴﺎرات ﺧﻼل اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻔﻀﻴﻞ.

اﻟﺤﺪاد ﻟﻠﺴﻴﺎرات ،ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ،ﻫﺎﺗﻒ١٧٧٨٥٤٥٤ :
marketing@alhaddad-mercedesbenz.com, www.bahrain.mercedesbenzme.com
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إعالنات من أيام زمان
صورة صغيرة وسطور قليلة كانت كافية بتوصيل أبلغ الرسائل اإلعالنية وأقواها تأثيرًا على الجمهور  ..هكذا كانت إعالنات أيام زمان وهكذا تجسدت كوثائق تاريخية
يعود بعضها إلى العشرينيات والثالثينيات من القرن الماضي عاشت تفاصيلها البحرين من منظور عين إعالنية دأبت على نشرها البلدية ومخاطبة األهالي بها منذ عام
1919م ،وشملت بيانات وقوانين وقرارات رسمية كانت تصدر عن حاكم البحرين وحكومتها آنذاك ،والالفت في جميع اإلعالنات أسلوب صياغتها وما تتضمنه من مفردات
شعبية بسيطة كانت متداولة في ذلك الوقت .أما الرسائل اإلعالنية المنشورة بالصحف المحلية أيام زمان فتكشف لنا عن أبرز الطرق والوسائل المستخدمة آنذاك ،وما
شكله اإلعالن التجاري من دور ريادي كبير في رفد ودعم الحياة االقتصادية والتجارية بالبحرين “ ..رمضانيات” تنشر لقطات من إعالنات أيام زمان ...

 28شعبان سنة  1357هـ  23أكتوبر 1937م
عبد اهلل بن عيسى آل خليفة رئيس بلدية المنامة
نعلن بهذا لجميع باعة الحليب أنه بناء على قرار المجلس البلدي المنعقد في  17ربيع الثاني
سنة  1357قد جلبت البلدية مكاييل لبيع الحليب ويتألف المكيال من ثالث قطع ( )1رطل ()2
نصف رطل ( )3ربع رطل .فالمجلس المذكور قرر بجلسته المنعقدة في  25شعبان سنة 1357
قرار يلزم فيه كل باعة الحليب أن يستعلموا المكاييل المشار إليها.
فلمدة شهر واحد من تاريخه يجب أن تشتري هذه المكاييل من دائرة البلدية ،وبعد انتهاء
المدة إن عثرت البلدية على أحد يستعمل غير المكاييل اآلنفة الذكر فإنه معرض لجزاء
الحكومة بعد ترفع عليه البلدية األمر ليكون معلومًا.
حرر بإدارة البلدية في  24شوال سنة  1342هجرية رئيس البلدية
حمد بن عيسى آل خليفة من إدارة البلدية
نعلن بهذا إلى جميع أصحاب المواتر والقواري المعدة لإليجار (تاكسي) أن من هذا التاريخ ممنوع
على الجميع دخول السوق لي ً
ال كان أو نهارًا والحد الذي يسمح لهم أن يصلوا إليه بقرب السوق
 .1عند مسجد الشيخ جاسم من الغرب  .2البراحة قرب مسجد الخواجة من الشرق ويجوز أن
يتخذوا هذين المكانين بصفة مراكز يقفون بها وكل من يطلب تأجير موتر أو كاري يقصدهم
هناك وال يجوز لهم أن يتقدموا إلى قرب السوق أزيد من ذلك والمخالف لهذا األمر يكون
مسؤو ً
ال ليكون معلوم.
حرر في  8ربيع األول سنة  1346هجرية
رئيس بلدية المنامة حمد بن عيسى آل خليفة
نخبر العموم أن البلديات لم تنشأ إال ألجل المحافظة على صحة المجتمع اإلنساني ومن
واجبه مكافحة كل شيء يضر ويعدي على بلدتنا في وجود الكالب (العرجية) في البلد هذا
كثيرًا ما يتنج منها ضرارًا من عدوائها وحفر أجداث أجدادنا وآباءنا المقبورين ،فلذا قرر مجلسها
الموقر في  16الجاري أن تقتل الكالب من الصنف المذكورة أعاله ال كالب الصيد ،كما أنه قرر إذا
كان أحد مجبورًا أو مضطرًا لوجود كلب عنده لحراسة بيته أو بقصد التنزه مث ً
ال عليه أن يخبر
إدارة البلدية ويدفع رسمًا عنه  5روبية سنويًا والبلدية تعطيه ثمره.

جاكوار تعود بالجود

أسعار مميزة مع تمويل دون
مرابحة لمدة  5سنوات
استمتع باألداء المثير وراحة البال الكاملة مع سيارات
جاكوار خالل شهر رمضان المبارك ،اكتشف عروضنا
السخية وانطلق اليوم بسيارة أحالمك.

تتضمن الباقة:
 تمويل دون مرابحة لمدة  5سنوات ضمان وخدمة لمدة  5سنوات خدمة مساعدة على الطريق لمدة  5سنواتمجاني للنوافذ
 -تظليل ّ

تفضل اليوم بزيارة السيارات األوروبية لمعرفة المزيد.
السيارات األوروبية

هاتف+973 17 460 460 :
jaguar-me.com/euromotors
ُتطبق الشروط واألحكام.
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