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اشتهر بعالمات “أرو” و”توتال” و”بكش”

متجر خوشابي  ..هارودز الخليج
إن كنت ال تعلم عن متجر خوشابي أو سمعت

متجر خوشابي ويطلعوا على أحدث منتجاته

باالسم ألول مرة فأنت بحاجة إلى إعادة قراءة تاريخ

المعروضة بفخامة شديدة من أرقى وأثمن

البحرين الحديث ذلك البلد الذي لطالما حلم بزيارته

الماركات العالمية في ذلك الوقت على رأسها

جميع أبناء منطقة الخليج وأن يحلوا به ويتعرفوا

“أرو” و“كاوبوي” و“توتال” و“بكش”  ..فما قصة نجاح

وجها لوجه عن كل ما سمعوا به عن جماله ومدنيته

ذلك المتجر؟ وكيف طافت شهرته جميع أرجاء

وتقدمه وانفتاحه على علوم العصر واختراعاته

منطقة الخليج في ذلك الوقت؟ وهل بالفعل لم

وأحدث ابتكاراته ،وفي تلك الفترة الذهبية من عمر

يكن سوى دكانا صغيرا ال تتجاوز مساحته األمتار

البحرين كان متجر خوشابي أو هارودز الخليج  -كما

القليلة؟ “ ..رمضانيات” تفتح خزانة ذاكرة البحرين

يحلو للبعض تلقيبه  -أحد أهم مقاصد النخبة

العامرة بقصص النجاح والشهرة والمجد وتروي

واألغنياء واألثرياء من كافة أبناء المنطقة الذين ال

سطورا من تاريخ فترة ذهبية عاشتها البحرين

تمر زيارتهم للبحرين دون أن يبتاعوا ويتجولوا في

والزالت قبل أربعين عاما من اآلن ..

عرف عند العرب بـ ”الورس”

الكركم ” ..ورس ًا وقسط ًا وزيت ًا يُ َل ُّد به”

�شعراء من البحرين
عبد الحميد القائد

روى ابن ماجه في سننه من حديث زيد بن أرقم
قال “نعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من ذات
الجنب ورسًا وقسطًا وزيتًا ُي َل ُّد به” ،وصح عن أم سلمة
رضي اهلل عنها ،قالت“ :كانت النفساء تعقد بعد
نفاسها أربعين يومًا ،وكانت احدانا تطلي الورس
على وجهها من الكلف” ،وقد عرف الكركم باسم
الورس لدى العرب ،وفي الهند وتايلند واندونيسيا
وماليزيا استخدم الكركم من مئات السنين كمواد
متبلة وصابغة لألطعمة ويستخدم مسحوق
الكركم في تايلند لعالج الدوخة والسيالن وقرحة

المجالس الرمضانية

المعدة ،وفاتح للشهية ،ومنعش وطارد للرياح
ومقبض ومضاد لإلسهال ،كما يستخدم خارجيًا
كعالج لسعات الحشرات ومرض القوبا الجلدية
والجروح وموقف للنزيف وفي شد اللثة ،ويعتبر
استعمال الكركم في تايلند رسميا مصدقا عليه
من الهيئة الحكومية ،أما في الهند فيستخدم
كمادة تساعد على الهضم ومقو ومنق للدم وضد
التقلصات ،كما يضاف مسحوق الكركم إلى علف
االبقار والخيول كمنعش ومقو لها “ ..رمضانيات” تقرأ
فوائد الكركم واستخداماته المتعددة ..

ذكريات من أيام زمان

Ramadanyat-A4.ai
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أشهى أنواع البهارات

الكركم  70 ..فائدة غذائية وعالجية
للكركم فوائد سحرية وعظيمة في
العالجات الطبية والجمالية ،كما أنه من
أشهى أنواع البهارات التي تضيف للطعام
سحرا خاصا ونكهة طبيعية لذيذة ،وقد
ذكر الترمذي في جامعه من حديث زيد بن
أرقم ،عن النبي صلى اهلل عليه وسلم “أنه
كان ينعت الزيت والورس من ذات الجنب”
قال قتادةُ “ :ي َل ُّد به ،ويلد من الجانب الذي
يشتكيه” ،والكركم نوع نباتي استوائي
ينتمي إلى جنس الكركم من الفصيلة
الزنجبيلية ،ويحتوي الكركم على زيوت
طيارة بنسبة تتراوح ما بين  %14 -4.2ويتكون
هذا الزيت من حوالي  50مركبًا ،ولكن أهم
هذه المركبات مجموعة تعرف باسم
كيتونات سيسكوتربينية ،وهي تشكل %60
وتعرف هذه المجموعة باسم تورميرونز ،كما
يحتوي الكركم على مجموعة اخرى هامة
جدًا تعرف باسم كوركومينو يدز ،ومن أهم
مركبات هذه المجموعة مركب الكوركمين
المشهور والذي فصل بشكل تجاري ويباع
حاليًا كمركب نقي وهو المسؤول تقريبًا
عن التأثيرات الدوائية للكركم ،وكذلك هو
الذي يعطي الصبغة الصفراء التي يتميز بها
الكركم ،كما يحتوي الكركم على خليط من
الراتنج والزيت الطيار يعرف باسم وكذلك
يحتوي على زيت ثابت ومواد مرة وبروتين
وسليليوز ونبتوزان ونشا ومعادن ...
الطب النبوي
وقال صاحب كتاب الطب النبوي أن الكركم ينفع
من الكلف والحكة والبثور الكائنة في سطح اليدين
اذا طلي به وله قوة قابضة صابغة ،وإذا شرب منه وزن
درهم  3 -جرام  -نفع من الوضح ،وهو في مزاجه
ومنافعه قريب من منافع القسط البحري ،واذا لطخ
به على البهق والحكة والبثور والسعفة نفع منها،
وقد استخدمه العرب كمكسب للطعم والرائحة
وكمادة ملونة لبعض المأكوالت وخاصة االرز وبعض
الحلوى ،كما استخدموه منبهًا وهاضمًا ومدرا للبول
والصفراء.

يمنع تحول الخاليا الطبيعية إلى خاليا سرطانية ،كما
أن له دورا فعاال في قتل الخاليا السرطانية ،حيث أنه
يمنع عملية تشكل البروتينات في داخلها مما يؤدي
إلى موتها ،وانتحارها كما يمنع الكركم تشكل
األوعية الدموية المغذية لألورام السرطانية فيحد
من نموها ،ويؤدي إلى تراجعها ،ويقوم الكركم
بمنع هجرة الخاليا السرطانية المتشكلة إلى أماكن
سليمة في الجسم لتشكيل أورام سرطانية جديدة،
وهناك العديد من الدراسات التي بدأت تثبت أن
للكركم دورا مضادا لتشكل مرض اللوكيميا عند
األطفال.

سبعون فائدة
وقد أكدت دراسات صحية وغذائية عديدة على أن
للكركم أكثر من سبعون فائدة متنوعة تسهم
في عالج الكثير من األمراض المستعصية والخفيفة

وداعا لقرحة المعدة

من بينها أن الكركم يقلل من احتماالت إصابة

ونظرا للفوائد الكبيرة للكركم ،فقد قام الصينيون

األطفال بمرض سرطان الدم الخطير ،كما تساعد

بعمل دراسة اكلينيكية على معدل الكلولستيرول

إضافة الكركم إلى طعامنا فى الحد من تطور

في الدم وكذلك على تخثر الدم وتوصلوا إلى ان

مرض الزهايمر عن طريق إزالة تراكم الترسبات فى

الكوركومين يخفض نسبة الكوليسترول ومضاد

الدماغ ،كما يفيد الكركم في عالج كثير من األمراض

للتخثر بشكل جيد كما اثبتت الدراسات أن الكركم

الجلدية ومن أهمها الصدفية واألكزيما وغيرها من

يزيد من افرازات الصفراء ،وله قدرة عجيبة في حماية

أمراض الجلد ،كما يساعد فى إعادة تكوين الجلد

المعدة من القرحة ،والكبد من األمراض وكذلك

عوضا عن الجلد التالف ،كذلك فإن للكركم فائدة

تخليص الكبد من سمومه الناتجة من شرب الخمر،

عظيمة في عالج التهاب المفاصل حيث يمكنك

كما قامت دراسة على المدخنين ،وأثبتت الدراسة

عالج التهاب المفاصل عن طريق غلي كوب من اللبن

ان الكركم يمنع حدوث طفرة الخاليا التي يسببها

وإضافة ملعقة كركم صغيرة وتناولها ،إضافة إلى

الدخان ،وقد اثبتت السلطات األلمانية ان الكركم

أنه يمكن للكركم أن يفيد الكبد ويساعده على

يعالج تخمة المعدة وذلك بسبب تنشيطه المرارة

التخلص من السموم بطريقة طبيعية ،لذلك فهو

إلفراز الصفراء ،كما قامت كلية الصيدلة بجامعة

يمثل مصدر قوة للحفاظ على سالمة الكبد ،ويقيه

الملك سعود بدراسة تقويميه للكركم لتأثيره على

من العديد من األمراض حيث يقوم بتنشيط الكبد

قرحة المعدة واالثني عشر ،وأثبتت النتائج قوة تأثير

إلفراز الصفراء ،لذلك ينصح به األطباء لعالج الحاالت

الكركم في عالج قرحة المعدة واالثني عشر.

المصابة بمرض الكبد الوبائي ،كما يفيد الكركم

شهرة شعبية

فى تسكين جميع أنواع اآلالم المختلفة عن طريق

ووفقا للكثير من الدراسات الغذائية الحديثة،
فقد أشارت تلك الدراسات إلى أنه يوجد للكركم
استخدامات شعبية كثيرة في جميع انحاء العالم
فهو يستخدم على نطاق تجاري واسع وباألخص
في الواليات المتحدة االمريكية ،حيث تستورده
بكميات كبيرة من بلدان المنشأ ويستخدمونه
على نطاق واسع في صناعة الغذاء ،حيث يدخل
كأهم التوابل وكأهم المواد الملونة ويعتبر اهم
مكونات المعروفة عالمية باسم والذي يعرف في
بعض الدول االسالمية والعربية بالبزار ،وفي البالد

غليه وشربه ،فمثال هو مسكن جيد لآلالم المصاحبة
للعادة الشهرية لدى النساء ،وأيضا يساهم الكركم
بشكل كبير فى تسهيل عملية الهضم ،وخاصة
هضم الدهون مما يؤدى إلى الحفاظ على الوزن
المثالى للجسم ،إلى جانب ان الكركم يستخدم
فى تفتيح لون البشرة ،ويزيل النمش والكلف والبقع
السوداء والهاالت السوداء تحت العين ،ويعالج جفاف
البشرة ،فيتركها رطبه وناعمة ،واألهم أنه يقاوم
ظهور التجاعيد

احذر الكركم

مضاد لألورام

الغربية يستخدمون مسحوق الكركم بكميات

ويجب عدم االستمرار في استخدام الكركم ألكثر

كبيرة في تحضير المعجنات والصلصات باإلضافة

من ستة أسابيع وعدم زيادة الجرعة العادية ألن

ونتيجة لفاعلية الكركم الكبيرة في إبطال مفعول

إلى استخدامه كمادة صباغية للمنسوجات ،كما

ذلك قد يسبب بعض اآلالم في المعدة ،وقد تظهر

الجذور الحرة المؤكسدة ،فإنه يقي الجسم من

تستخدم صبغة الكركم في صنع الورق الذي

آالم في المرارة ،كما يجب على األم الحامل عدم

اإلصابة باألورام السرطانية ،فقد ثبت أن الكركم

يستعمل في الكشف عن حامض البوريك.

استخدام الكركم للعالج خالل الحمل.
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البحرين ظلت دائم ًا عاصمة للرقي والفخامة

خوشابي  ..قصة أشهر متجر خليجي بالبحرين
في خبايا ودهاليز تراث البحرين حكايا
تفوح عبقًا وتاريخًا جميال ،ومتجر خوشابي
أو «هارودز الخليج» كما اشتهر ويحلو
للبعض تلقيبه أحد العالمات التجارية
المميزة للبحرين في الفترة من الثالثينات
حتى ستينات القرن الماضي ،فمن هو
خوشابي؟ وما هي حكاية المتجر الذي كان
مقصدًا للنخبة من رجال األعمال في ذلك
الوقت؟  ..تعود ملكية المتجر لألخوين ميرزا
حسين خوشابي ،وموقعه كان على شارع
بيرت “باب البحرين حاليًا” ،وكان مختصًا
باستيراد بضائعه ،التي كانت تشتمل على
األحذية واألقمصة وربطات العنق والمحافظ
والساعات،من انجلترا وايطاليا وبعض الدول
األوروبية ،ومن مختلف وأشهر الماركات
كانت تصل تلك البضائع ،من بينها قمصان
ماركة “أرو” ،وكارفتات ماركة “توتال”،
وقبعات ماركة “كوبوي” ،وجاكيتات ماركة
“بكش”“ ..رمضانيات” تفتح خزانة ذاكرة
البحرين المفعمة بالكنوز والدرر الثمينة من
ذكريات النجاح والشهرة وتروي سطور من
تاريخ أشهر متجر في منطقة الخليج آنذاك ..

و”النكتاي” وبدالت المناسبات المختلفة واألحزمة
والساعات و”الوالعات” ،وحاز المتجر على ثقة األجانب
المتواجدين في البحرين وخارجها ،فكان وجهة
مفضلة لرجال األعمال األجانب المتواجدين آنذاك في
البلد ،من البريطانيين واألميركيين والجنسيات األخرى.

عروض سخية
المثير أن ،المتجر اتبع أساليب ال تخلو من طرفة،
وكان لها وقعها وتأثيرها في ذلك الوقت ،من بين

بداية الشهرة
لم يكن متجر خوشابي الذي نال شهرة خليجية
واسعة سوى دكانا صغيرا في بادئ األمر ،وبدأت
رحلة النجاح مع المتجر في الثالثينيات من القرن
الماضي ،إذ كان المتجر صغيرا ويقع في شارع باب
البحرين وتحديدا في سوق المسقف ،وكان المحل

ذلك العروض السخية التي كان يقدمها لزبائنه من
أعاد بيعها بأضعاف المبلغ الذي اشتراها به ،وخاصة

قبيل “خذ الحذاء جربه وإذا عجبك ارجع لي وادفع

األحذية إلعادة بيعها الى الشركة األم المصنعة

قيمته” ،ولم يقتصر عمل المتجر على بيع أحذية
محددة ،حيث كانت بضائعه تشمل أنواعًا وأشكا ً
ال

لهذه األحذية في شمال انجلترا.

متعددة من األحذية ،من بينها حذاء بماركة “ َبن ْ
ِت”

شهرة خليجية

والذي يعتبر أشهر الماركات اإلنجليزية آنذاك ،حتى أن

يبيع المواد الغذائية واألقمشة واألحذية والعطور،

لم يكن متجر خوشابي متجرًا عاديًا ،ال في الحجم

وفي األربعينيات عندما أقدمت الحكومة على بناء

وال في البضاعة التي يقدمها وال حتى في أسلوب

مبنى يضم محالت تجارية بالقرب من مركز شرطة

عرضه وبيعه لهذه البضاعة ،وال يبدو مبالغًا من أطلق
ً
نسبة لمحالت هارودز
عليه تسمية “هارودز الخليج”

احدى هذه المحالت وكان محله يتكون من  3أدوار،

المعروفة في لندن،

فالمتجر الفخم في بناءه

وكان المحل يكتظ أيام الخميس من كل اسبوع

والمكون من دورين ،كان بارعًا في “اصطياد” النخبة

بالموظفين القادمين من المنطقة الشرقية ارامكو

من رجال األعمال والطبقة الثرية من أبناء المجتمع،

وموظفي شركة النفط وبعض جنود البحرية الملكية

فبضاعته الراقية جدًا كانت تباع بأسعار باهظة ،وكان

البريطانية واألمريكيين المتواجدين في البحرين

الحذاء فيه يباع بمبالغ تتراوح مابين  8إلى  10روبيات،

وكذلك بعض األطباء العاملين في المستشفيات

وهي مبالغ كبيرة في ذلك الوقت ،وتفرد المتجر

الخاصة والحكومية ،أما في السبعينيات بسبب

وتميزه ،أكسباه شهرة مترامية األطراف لم تعترف

كبر سنه باإلضافة الى طلب الجهات المعنية باخالء

بالحدود الجغرافية للبحرين ،بل تعدت ذلك ووصلت

المحل خالل فترة وجيزة إلعادة ترميم وتجديد هذه

لدول الخليج العربي ،فكانت زبائنه تفد من هذه الدول
ً
قاصدة متجر خوشابي وبضائعه التي ال نظير لها وال

خوشابي ،لم يكن لينتهي عند حدود تسليم

 %70فسارع الناس لشراء البضائع وقام أحد األجانب

شبيه ،والتي اشتملت على أرقى موديالت األحذية

البضاعة أو إيصالها للمتجر ،وهنا تفاصيل تكشف

في البحرين بشراء البضائع المتبقية في المحل ثم

الرجالية ذات الجودة العالية ،وربطات العنق “الكرفتة”

لنا الفارق الشاسع في توافر عنصر “المصداقية” بين

المنامة لتأجيرها على التجار قام خوشابي باستئجار

المحالت قام ألول مرة بعمل تخفيضات وصلت حتى

المتجر كان يكتظ بالزبائن في أيام العطل األسبوعية
بزبائنه ،فور اإلعالن عن وصول هذا النوع من األحذية،
ويمتاز هذا النوع من األحذية بصناعة جلدية حقيقية
وبشكل فني جميل ،وألوان متعددة من بينها األبيض
والرمادي ،جودة أحذية “خوشابي” لم تقتصر على
الشكل واللون ،حيث عمدت الشركات المصنعة لها
في أروربا لمراعاة الطبيعة الخاصة ببلدان منطقة
الخليج العربي ،فكانت بعض األحذية مصنوعة
بهيئة تتناسب مع األجواء الرملية والطرق الصلبة
الموجودة آنذاك في المنطقة.

مصداقية البيع
وحرص الشركة المصنعة والموردة لبضائع متجر

5

األربعاء  18رمضان  1435هجرية •  16يوليو  • 2014السنة السادسة العدد 165

زمنين مختلفين ،فبين فترة وأخرى كانت الشركة
تبعث مندوبيها من بريطانيا للبحرين ،لزيارة المتجر
ومعاينة البضاعة قبل أن يشتريها الزبون ،وكان
تهدف من وراء ذلك لفحص البضاعة والتأكد التام
من عدم تلفها حيث كانت تصنع يدويًا ،ويقوم
المندوبون على إثر ذلك بكتابة التقرير ورفعه
للمصنع للتأكد من قابلية البضاعة للشراء من
عدمه ،وكان الهدف األكبر للشركة من وراء قيامها

خوشابي في األدب البحريني

بكل ذلك ،الحفاظ على المنتج وإسم الشركة ،بحيث
كانت تشدد على توافر عامل المصداقية في عملية

ولعل شهرة متجر خوشابي الواسعة كمقصد

البيع ،وكانت حريصة كل الحرص على عدم خسارة

وقبلة لهناء العيش ورغد الحياة في ذلك الوقت

أي زبون لصالح منافسيها ،ولعل قارئنا يطرح السؤال

دفعت عدد من األدباء إلى ذكره في سطور

البديهي كيف كان المتجر يعلن عن بضائعه؟،

كتاباتهم ورواياتهم ومؤلفاتهم األدبية حول

والجواب بال تعقيد ،أن المتجر الذي اكتسب سمعته

ذكريات العيش في البحرين قديما ،يصفون من

بين زبائنه المكونين من نخبة المجتمع ورجال أعماله،

خاللها كيف كان أهالي البحرين ومنطقة الخليج

كان يكفيه أن يفد زبون واحد للمتجر لينتشر الخبر

ينعمون بصفاء األحوال وهدوء المعيشة وبالطبع

بين بقية الزبائن ،وبالرغم من ذلك ،كان المتجر يضع
بعض “البوسترات” على واجهة المتجر ،والتي كانت
تصل إليه بمعية البضائع من بريطانيا.

أسعار خيالية
ولم تكن أسعار متجر خوشابي عادية أبدًا ،ولم
تكن في متناول العامة من الناس ،بل كانت “خيالية”
وكان من يعيش في “بحبوحة” من العيش فقط
هو القادر على الدخول لهذا المتجر وتحمل تكاليف
بضائعه الغالية ،ولعل ظريفًا اإلشارة إلى أن المحل
كان يعمد لوضع أسعار ثابتة على جميع بضائعه،
ولم يكن يستخدم أو يقبل أبدًا مبدأ “المساومة”
على بضائعه ،وهنا إشارة ثانية لرقي المتجر الذي كان
خوشابي يشدد على الزبون ويكرر عليه :إن كنت راغبًا
في الشراء فعليك أن تشتري ،فهذه البضاعة وهذا
سعرها ،وكانا يرمي من وراء ذلك إلشعار الزبون
بقيمة البضاعة وضرورة الحفاظ عليها من أي تلف.

خوشابي والحرب
مع اندالع الحرب العالمية الثانية في عقد األربعينات
من القرن الماضي ،كانت الناس والدول مع أوضاع
صعبة للغاية ،إال أن المفارقة أن أحذية خوشابي
كانت على موعد مع انتعاش في األسعار وزيادة
في اإلقبال ،وما حصل أن األسعار تضاعفت  10مرات
وأكثر عن ما كانت عليه قبل الحرب ،ففي الوقت

كان خوشابي أحد رموز تلك الفترة الذهبية من

الذي كانت فيه األسعار تتراوح مابين  8إلى  10روبيات
قبل اندالع الحرب ،قفزت إلى  100روبية دفعة واحدة،
األمر الذي دفع بعدد من التجار لشراء كميات منها
وإرساله إليران ليباع الحذاء هناك بـ  1000روبية ،حيث
كانت مركزًا لعمليات البيع في الخليج آنذاك.

البلد الذي لطالما حلم أن يزوره ويحل به ويتعرف

رمز للفخامة

شخصيا على كل ما سمعه عنه من جمال

الملفت أن أحذية “خوشابي” لم تكن لالستعمال
فقط ،فبعد مرور  70عامًا على قصة هذا المتجر
الفريد من نوعه ،اليزال البعض في البحرين يحتفظ
ببعض األحذية التي اقتنوها من المتجر ال لغرض
اإلستعمال بل لإلحتفاظ بها كـ”أنتيك” أو تحفة
تعرض في المنزل وتمثل مشهدًا من مشاهد
العراقة والفخامة ،ليس هذا فحسب ،فالبعض
ذهب ألبعد من ذلك ،وبات جمع أحذية “خوشابي”
هوايتهم المفضلة ،وهي هواية تعيد لهم ذكريات
الزمن الجميل وتدغدغ مشاعرهم باأليام السعيدة.

إغالق المحل
رحيل ميرزا خوشابي كان بداية النهاية لحكاية متجر
خوشابي ،فمع رحيله عجز أخيه عبد الكريم عن
إكمال المشوار ،وأسند مهمة إدارة المتجر ألشخاص
آخرون ،ولم يتمكن في ظل كل هذه الظروف من
استيراد بضاعة جديدة ،حتى بلغ به الحال لإلعالن عن
تصفية على بضائع المحل وبيعه بجميع محتوياته.

عمر المنطقة ،حيث ذكر الكاتب الدكتور عبداهلل
المدني في سطور روايته “محمد صالح وبناته
الثالث” كيف توقف بطل قصته في البحرين ذلك

وتحضر ومدنية وتقدم وانفتاح على علوم العصر
واختراعاته وما يوجد به من آخر خطوط الموضة
العالمية ،وجاء في نص روايته “في البحرين أقام
محمد ولطيفة في فندق عبد النور البستكي،
وتسوقا بالقرب من باب البحرين واشترى لنفسه
قميصا أبيض ماركة أرو من متجر خوشابي ،وهي
اشترت لنفسها ساعة أنيقة مذهبة ماركة فافر
لوبا ،وتنـزها في حديقة عذاري ،أكال الكباب والتكة
في مطعم أمين الشعبي ،التقطا ألول مرة صورة
فوتوغرافية تجمعهما معا في ستوديو خلفان
 ..ذهبا بالصورة الى فنان يدعى عزيز نور لتلوينها
يدويا ،قهقها حينما مرا على متجر غريب متخصص
في الترويج للزواج ويرفع فوق جداره شعار “حصنوا
بناتكم وأوالدكم بالزواج” ..عبرا جسر الشيخ حمد
الى المحرق لشراء الحلوى البحرينية المعروفة من
أجل تقديمها كصوغة ألهلهما في الشارقة “.

اﺳﺒﻮع اﻃﻌﻤﺔ واﻟﻤﺄﻛﻮﻻت
 23 - 17ﻳﻮﻟﻴﻮ
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مجلس حسن عيد بوخماس

مجلس العوضي
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ذكريات من �أيـام زمان
• افتتاح أول مركز تدريب مهني لعمال شركة نفط
البحرين (بابكو) عام 1950م
• نقل المحجر الصحي إلى جزيرة أبو ماهر عام 1929م
• تأسس “بيت األمل لألطفال المعوقين” في البحرين
عام 1977م
"• التصليحات لساب عذاري باإلسمنت والكنكري
في عام 1928م
• عقد أول جلسة لمجلس بلدي في عام 1928م

املغفور له �صاحب العظمة ال�شيخ �سلمان بن حمد �آل خليفة مع حاكم الكويت
ال�سابق ال�شيخ جابر الأحمد ال�صباح يف ق�صر الرفاع ويرى يف اخللف ال�شيخ
�صباح الأحمد اجلابر ال�صباح� ،أمري دولة الكويت حالي ًا

عني عذاري يف اخلم�سينيات

النبع البحري املعروف (كوكب) �أو (جوجب) وهي عيون املياه العذبة
املحيطة بجزر البحرين

جمموعة من املراكب ال�شراعية املختلفة يف عر�ض البحر من
�أمام فر�ضة املنامة يف اخلم�سينيات
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ج�سر املحرق واملنامة يف ال�ستينيات

�سكن املمر�ضات ويرى مبنى وزارة ال�صحة يف ال�ستينيات

مباراة على ملعب اجلفري يف اخلم�سينيات

منظر جوي ملدينة عوايل يف عام 1955م

عني الرحى يف جزيرة �سرتة يف اخلم�سينيات

ج�سر املحرق واملنامة يف ال�ستينيات

14

األربعاء  18رمضان  1435هجرية •  16يوليو  • 2014السنة السادسة العدد 165

�شعراء من البحرين..

ويبقى ال�شعر مكتوب ًا ومقرو�أً
ويبقى ال�شعر حمفوظ ًا تردده الأل�سنة وت�ست�شهد به يف كل ما مير به االن�سان عرب حياته.
ويبقى ال�شعر كذلك واحة للروح تعي�ش �أجواءه وتنتقل يف �آفاقه املتعددة الوا�سعة ,وتهيم يف
معانيه و�أخيلته ومو�سيقاه ,تنعتق من قيودها ,لتعانق احلياة واجلمال..
وي�سعدنا �أن نلتقي يف رحاب ال�شعر وال�شعراء من نبات هذه الأر�ض الطيبة.

�أحزان ليل �شتائي
ِ
أحدثك؟
عن �أي الأحزان �
ْ
الظل
يا امر�أة
الراجف يف قلبي
فاحلزن
ُ
ُ
ُ
ِ
ولون املا ْء
َ
املوت
وجه
يحمل
َ
ٌ
طفل حزين ...
ٌ
رجل
امر� ٌأة عذرا ْء
ٌ
ي�سقط يف نهر العاملْ
ُ
�شالل
َ
جمنون ..
حب
ٌ
ٌ
يعرفه غري الع�شاق الغربا ْء
ال
ُ
ف�أنا وحدي هذي اللحظةْ
ِ
ٍ
أ�سود
الليل ال
�صمت
وحدي ..يف
ْ
ميتد �أمامي تاريخ العمر املا�ضي ..
هم�س ناءٍ  ..ناءٍ
يرجع
لقطار ال
ْ
ِ
أحدثك
أي الأحزان �
عن � ّ
أحزان؟
أي ال
ْ
عن � ّ
آن
ف�أنا وحدي ال ْ
أ�ضرب يف �أفياءِ الوح�شةْ
وحدي �
ُ
ٌ
م�سعور
طفلي
�شوق
يفج�ؤين
ٌ
ْ
أ�صحاب النائني وراء ال�صوت
لل
ِ

الوجه

عبد الحميد القائد

يتمدد يف وجهك احللم
ي�ستظل بفيء الرجولة والطفولة
ي�صبح وجهك نافذة للع�شق
بوابة ت�ستقبل القادمني
يا �أيها امل�سافر امليمم وجهك �شطر املدن امل�ستحمة
باملطر،
املدن التي تزرع اخلوف واخلبز واليا�سمني
كيف ي�صري الولوج �إىل �شم�سها تذكرة للبكاء اخلطري
كيف يكون الطريق �إليها �س َّلم ًا �إىل املق�صلة؟؟
يا عا�شق ًا ذاب حب ًا ،مات حب ًا فغازلته الرياح
عانقته الرياح
قبلته الرياح
َّ
حولته �إىل وردة حتمل العطر هدايا للمدن
ها �صوته الآن يعرب كل البحار املخيفة،
كل املكان امللطخ بال�صمت واحلقد
ها وجهه الآن يطل عليكم
�أنظروا وجهه
قمر �أ�سمر
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#عيش_الحماس
مع أسرع برودباند منزلي
عيش الحماس في المنزل مع باقات البرودباند المنزلي الجديدة والرائعة من بتلكو والتي تأتيك عبر أفضل
شبكة اتصاالت .استمتع بأعلى السرعات مع شبكة األلياف البصرية  ،والتي تصل سرعتها حتى .100Mbps
تبدأ األسعار من  4.5د.ب.
نوع المستخدم

استخدام
بسيط

استخدام
معتدل

استخدام عالي

فائقة السرعة

استخدام محترف

سرعة التنزيل

1Mbps

3Mbps

6Mbps

8Mbps

10Mbps

16Mbps

25Mbps

50Mbps

100Mbps

سرعة التحميل

512Kbps

1Mbps

1.5Mbps

2Mbps

2Mbps

2Mbps

2.5Mbps

5Mbps

10Mbps

سعة اإلستخدام

5GB

30GB

60GB

80GB

100GB

160GB

200GB

250GB

300GB

السرعة األدنى

512Kbps

1Mbps

1.5Mbps

2Mbps

2Mbps

4Mbps

5Mbps

10Mbps

15Mbps

اإليجار الشهري

 4.5د.ب*

 10د.ب

 15د.ب

 25د.ب

 30د.ب

 45د.ب

 50د.ب

 75د.ب

 100د.ب

تطبق الشروط واألحكام.
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