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ت�صــدر	عن		وكالــة	اأبــرا�س

 مركز عي�ضى الثقايف معلم ح�ضاري 

و�ضع البحرين يف قلب اخلارطة الثقافية بالعامل

ميتزج فيه عبق الرتاث بنفحات احل�ضارة..

علم  و�إمنا  نقر�أه..  كتاب  جمرد  من  �أكرث  ‘‘�لثقافة 
ويلم�سه  �لثقايف،  عي�سى  مركز  يرفعه  �سعار  به’’  ننتفع 

هذ�  د�خل  يخطوها  خطوة  �أول  عند  قرب  عن  �لز�ئر 

�ل�سرح �لكبري، فالأ�سلوب �ملتطور �لذي ينتهجه �ملركز يف 

ولكن يف  �ململكة فح�سب  لي�س د�خل  و�ملعرفة  �لعلوم  ن�سر 

�أرجاء �ملنطقة باأكملها يوؤكد بالفعل على �أنه منارة عالية 

�ملكتبة  من  بدء�  و�لعلم،  �لطالع  باأ�سعة  حولها  ما  ت�سئ 

�لت�سجيل  طريق  عن  �ل�ستعارة  من  متكنك  �لتي  �ملتطورة 

�للكرتوين، مرور� بالفعاليات و�لأن�سطة �ملتو��سلة طو�ل 

�لعلمية  �ملجلد�ت  من  �لآلف  ع�سر�ت  �إىل  و�سول  �لعام، 

وجميع  و�لأطفال  �ل�سباب  تخدم  �لتي  �لفيلمية  و�ملو�د 

�لفئات �لعمرية من خمتلف �جلن�سيات �لعاملية.

د.ع�ضام فخرو:

غرفة جتارة البحرين ت�ضاطر احلكومة احلر�ص على 

حتقيق الأمن الغذائي خالل ال�ضهر الف�ضيل 

�أكد رئي�س غرفة جتارة و�سناعة �لبحرين �لدكتور ع�سام عبد �هلل فخرو �أن قر�ر �لغرفة باإقامة جمل�س 

رم�سانى �أ�سبوعى كل يوم جمعة �أمنا ياأتى من منطلق حر�سها على �لتو��سل مع �أع�سائها و�ملجتمع �لتجاري، 

ولبحث وتد�ول كل ما يتعلق بهموم و�سجون �لتجار.

�ضور املجال�ص الرم�ضانية

”رمضانيات“تروي 
ذكريات من اأيام زمان
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ع�صام	 الدكتور	 البحرين	 و�صناعة	 جتارة	 غرفة	 رئي�س	 	اأكد	

عبداهلل	فخرو	اأن	قرار	الغرفة	باإقامة	جمل�س	رم�صانى	اأ�صبوعي	

مع	 التوا�صل	 على	 حر�صها	 منطلق	 من	 ياأتى	 اأمنا	 جمعة	 يوم	 كل	

اأع�صائها	واملجتمع	التجاري،	ولبحث	وتداول	كل	ما	يتعلق	بهموم	

و�صجون	التجار،	و�صوف	يقام	املجل�س	يف	ديوانية	الغرفة	يف	بيت	

املجل�س	 هذا	 حل�صور	 للجميع	 مفتوحة	 الدعوة	 و�صتكون	 التجار،	

الأ�صبوعي.

	كما	اكد	د.	فخرو		على		ثقة	الغرفة	يف	حر�س	التجار	وامل�صتوردين	

�صوق	 ا�صتقرار	 على	 وال�صتهالكية	 الغذائية	 للمواد	 واملوزعني	

املواد	الغذائية	والتموينية	وتوفرها	بالكميات	املنا�صبة	وبالأ�صعار	

ت�صاطر	 الغرفة	 اإن	 وقال	 املبارك،	 رم�صان	 �صهر	 خالل	 املالئمة	

احلر�س	 والتجارة	 ال�صناعة	 وزارة	 يف	 ممثلة	 املوقرة	 احلكومة	

على	حتقيق	الأمن	الغذائي	وا�صتقرار	ال�صوق	املحلي	خالل	ال�صهر	

الف�صيل	الذي	ي�صادف	مع	بدء	العام	الدرا�صي	اجلديد.

اجلهود	 كافة	 تدعم	 الغرفة	 اأن	 فخرو	 ع�صام	 الدكتور	 واأو�صح	

حماية	 واإدارة	 والتجارة	 ال�صناعة	 وزارة	 جانب	 من	 املبذولة	

امل�صتهلك	واجلمعيات	الأهلية	ذات	العالقة	ملنع	اأي	نوع	من	اأنواع	

لن	 انه	 �صك	 التجاري	ل	 القطاع	 اأن	 وقال	 	، التجارية	 التجاوزات	

تلك	 الهادفة	ملنع	 التوجيهات	احلكومية	 التجاوب	مع	 يتوانى	عن	

وم�صوؤوليته	 التجارية،	 ال�صمعة	 على	 حلر�صه	 وذلك	 التجاوزات،	

يف	التخفيف	عن	امل�صتهلك	وحماية	ال�صوق	من	الت�صخم	وارتفاع	

بال�صكل	 وال�صتهالكية	 الغذائية	 واملواد	 ال�صلع	 وتوفري	 الأ�صعار،	

يف	 وي�صهم	 البالد	 يف	 التجارية	 احلركة	 تن�صيط	 يف	 ي�صهم	 الذي	

تخفيف	العبء	عن	املواطنني	خالل	ال�صهر	الف�صيل.

عاتق	 على	 تقع	 م�صئوليات	 هناك	 اأن	 اإىل	 الغرفة	 رئي�س	 واأ�صار	

م�صئولية،	 لهم	 واملوردين	 والتجار	 دور،	 لها	 فاحلكومة	 اجلميع،	

يف	 ين�صب	 اأن	 يجب	 احلكومة	 دور	 اأن	 وقال	 املواطن،	 وكذلك	

ت�صهيل	ان�صياب	ال�صلع	الغذائية	القادمة	اإىل	مملكة	البحرين	عرب	

ت�صهيل	اإجراءات	دخولها	اإىل	اململكة	عرب	املنافذ	الربية	والبحرية	

على	 ي�صاعد	 �صوف	 اجلهات	 تلك	 تعاون	 اإن	 اإىل	 لفتًا	 واجلوية،	

توفري	تلك	ال�صلع	ال�صتهالكية	بكميات	اكرب	وب�صرعة	الأمر	الذي	

�صي�صاعد	يف	 تبعات	مالية	جديدة	مما	 امل�صتوردين	حتمل	 يجنب	

نهاية	املطاف	على	ا�صتقرار	اأ�صعار	ال�صلع	وتوفرها	بجودة	عالية	

وبكميات	منا�صبة.

التزامهم	 م�صوؤولية	كبرية	ترتكز	يف	 فلهم	 الأعمال	 اأ�صحاب	 اإما	

احلكومية	 بالتوجيهات	 الغذائية	 املواد	 وموردي	 جتار	 وخا�صة	

القا�صية		بتوفري	تلك	ال�صلع	بالكميات	املنا�صبة	وباأ�صعار	مالئمة،	

واإيجاد	بدائل	متعدد	ومتنوعة	اأمام	امل�صتهلك.

واأ�صاف:	كما	اإن	للمواطن	دور	وهو	اللجوء	اإىل	ال�صلع	البديلة	يف	

حالة	ارتفاع	اأ�صعار	ال�صلع	املعتادة،	اأو	نق�س	توفرها	يف	الأ�صواق	

املحلية،	وميكن	اإن	ت�صكل	بدياًل	جيدًا	للكثري	من	املنتجات	املوجودة	

جيدة	 بكميات	 ال�صوق	 يف	 متوفرة	 البدائل	 تلك	 كون	 ال�صوق،	 يف	

وباأ�صعار	مالئمة	للمواطنني،	كما	اأنها	ذات	جودة	عالية	جدًا.	

بتخفيف	 اإن	اجلميع	مطالبني	 اإىل	 الدكتور	ع�صام	فخرو	 ويلفت	

الأعباء	واللتزامات	املادية	عن	كاهل	املواطنني،	حيث	اأن	الأيام	

القليلة	القادمة	�صوف	ت�صهد	مو�صمني	ا�صتهالكيني	كبريين	وهما	

�صهر	رم�صان	املبارك،	وبداية	العام	الدرا�صي،	الأمر	الذي	يحتم	

على	اجلميع	التعاون	والعمل	�صويًا	يف	تخفيف	تلك	الأعباء.

واختتم	رئي�س	الغرفة	ت�صريحه	بالقول:	‘‘اإن	الغرفة	تنتهز	منا�صبة	

حلول	ال�صهر	الف�صيل	لرتفع	اأ�صمى	اآيات	التهاين	والتربيكات	اإىل	

الأمة	 واىل	 البحرين،	 �صعب	 واإىل	 احلكيمة،	 ال�صيا�صية	 القيادة	

الإ�صالمية	مبنا�صبة	�صهر	رم�صان	املبارك	اأعاده	اهلل	تعاىل	علينا	

باليمن	واخلري	والربكات”.

هذا	وقد	�صدر	عن	غرفة	جتارة	و�صناعة	البحرين	تعميم	ب�صاأن	

وجاء	 1430هـ،	 املبارك	 رم�صان	 �صهر	 خالل	 الدوام	 �صاعات	

1430هـ،	 لعام	 املبارك	 رم�صان	 �صهر	 خالل	 انه	 التعميم	 يف	

ال�صاعة	 من	 الرئي�صية	 الغرفة	 مكاتب	 يف	 الر�صمي	 الدوام	 يكون	

الثامنة	�صباحًا	اإىل	ال�صاعة	الواحدة	والن�صف	ظهرًا	من	الأحد	

اإىل	اخلمي�س،	با�صتثناء	يوم	ال�صبت	حيث	ينتهي	الدوام	ال�صاعة	

يف	 واملوجودة	 اخلارجية	 الغرفة	 مكاتب	 واأما	 ظهرًا،	 الواحدة	

حدود	مرافق	ومباين	الوزارات	والأجهزة	احلكومية	فهي	خا�صعة	

لأنظمة	الدوام	املتبعة	يف	تلك	الوزارات	ب�صاأن	اأيام	ومواعيد	العمل	

والعطل	الر�صمية.	

الجميع مطالبين بالتعاون والعمل 
سوياً لتحفيف األعباء وااللتزامات 

المادية عن كاهل المواطنين.
HHH

أصحاب األعمال مسئوليتهم كبيرة 
فى توفير كافة السلع بالكميات 

المناسبة وبأسعار مالئمة.
HHH

دعم كافة الجهود المبذولة لمنع أى 
نوع من التجاوزات.

أكد استقرار سوق المواد الغذائية طيلة الشهر الكريم .. د.عصام فخرو لـ “رمضانيات”:

جمل�ص الغرفة الرم�ضانى الأ�ضبوعي دليل 

توا�ضل املجتمع التجارى البحريني 
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معلم ح�ضاري و�ضع البحرين يف

قلب اخلارطة الثقافية بالعامل

يمتزج فيه عبق التراث بنفحات الحضارة.. “مركز عيسى الثقافي”..

المركز معلماً ثقافياً وحضارياً 
رائداً بفكرته وأهدافه ووظائفه.

HHH

المكتبة الوطنية بالمركز تضم 
مختلف علوم المعرفة، من 

 مكتبة لألطفال ومكتبة 
 الكترونية وأرشيف وركن 

خاص لمطالعة ضعاف البصر. 

به”  ننتفع	 علم	 واإمنا	 نقراأه..	 كتاب	 جمرد	 من	 اأكرث	 “الثقافة	
قرب	 عن	 الزائر	 ويلم�صه	 الثقايف،	 عي�صى	 مركز	 يرفعه	 �صعار	

فالأ�صلوب	 الكبري،	 ال�صرح	 داخل	هذا	 اأول	خطوة	يخطوها	 عند	

املتطور	الذي	ينتهجه	املركز	يف	ن�صر	العلوم	واملعرفة	لي�س	داخل	

اململكة	فح�صب	ولكن	يف	اأرجاء	املنطقة	باأكملها	يوؤكد	بالفعل	على	

اأنه	منارة	عالية	ت�صئ	ما	حولها	باأ�صعة	الطالع	والعلم،	بدءا	من	

املكتبة	املتطورة	التي	متكنك	من	ال�صتعارة	عن	طريق	الت�صجيل	

اللكرتوين،	مرورا	بالفعاليات	والأن�صطة	املتوا�صلة	طوال	العام،	

و�صول	اإىل	ع�صرات	الآلف	من	املجلدات	العلمية	واملواد	الفيلمية	

التي	تخدم	ال�صباب	والأطفال	وجميع	الفئات	العمرية	من	خمتلف	

اجلن�صيات	العاملية.

الثقايف	 املكان	 هذا	 داخل	 جولة	 يف	 ت�صحبكم	 “رم�صانيات” ..	
ال�صاحر	الذي	ميتزج	فيه	عبق	الرتاث	واأ�صالته	باأحدث	الأدوات	

والعلم	 املعرفة	 نهم	 فيك	 ت�صبع	 التي	 التكنولوجية	 والو�صائل	

والطالع..

ال�ضفحات الأوىل

التي	تف�صل	فيها	ح�صرة	�صاحب	اجلاللة	 منذ	اللحظات	الأوىل	

بو�صع	 البحرين	 مملكة	 ملك	 خليفة	 اآل	 عي�صى	 بن	 حمد	 امللك	

ت�صييد	 العمل	يف	 ببدء	 اإيذانا	 الثقايف	 اأ�صا�س	مركز	عي�صى	 حجر	

البحرين	يف	تاريخها	املعا�صر،	 اأكرب	�صرح	ثقايف	ت�صهده	مملكة	

الذي	 اأهمية	املركز	 اململكة	 اأبناء	 اأدرك	جميع	 الوقت،	 منذ	ذلك	

و�صياحيًا،	ف�صال	عن	 ثقافيًا	 البحرين	 مكانة	 يعزز	 اأن	 �صاأنه	 من	

تن�صيط	ما	يعرف	مبفهوم	ال�صياحة	الثقافية،	كما	اأنه	�صيعمل	على	

مد	ج�صور	التعاون	بني	مملكة	البحرين	والدول	اخلليجية	والعربية	

ال�صتفادة	 باب	 من	 وتطويره	 الثقافة	 بقطاع	 تهتم	 التي	 والعاملية	

وتبادل	التجارب	واخلربات	امل�صرتكة	يف	هذا	املجال،	ف�صاًل	عن	

اأنه	�صي�صعى	للبحث	الدائم	عن	اآفاق	متنوعة	وعلمية	وفنية	مهمة	

فكان	 والأ�صالة.	 احلداثة	 م�صرية	 يف	 لالن�صجام	 حتقيقا	 للغاية	

حجر	الأ�صا�س	مبثابة	النق�س	على	ال�صفحة	الأوىل	من	�صفحات	

العلم	واملعرفة.

واليوم	يعد	مركز	عي�صى	الثقايف	بحق	اأمنوذج	يحتذى	يف	املنطقة	

التي	 املميزة	 وخدماته	 الفريد	 املعماري	 ت�صميمه	 خالل	 من	

يف	 ت�صيد	 عامة	 مكتبة	 اأكرب	 على	 احتواءه	 جانب	 اإىل	 يقدمها،	

مملكة	البحرين.

بفكرته	 رائدًا	 وح�صاريًا	 ثقافيًا	 معلمًا	 ليكون	 املركز	 �صيد	 وقد	

واأهدافه	ووظائفه	التي	تنبع	من	وحي	النه�صة	الثقافية	والعلمية	

املعا�صر.	 تاريخها	 يف	 البحرين	 مملكة	 ت�صهدها	 التي	 املزدهرة	

وبذلك	ي�صع	املركز	مملكة	البحرين	على	خارطة	الدول	املتقدمة	

على	�صعيد	اخلدمات	املكتبية	املتطورة	وي�صاهم	يف	تفعيل	النه�صة	

والع�صرنة	 التحديث	 توجهات	 ودعم	 والجتماعية	 الثقافية	

لالرتقاء	بالوعي	الثقايف	والعلمي	للمواطن	البحريني.

امل�صري	 املهند�س	 و�صعه	 الذي	 املركز	 ت�صميم	 يف	 روعي	 وقد	

املعروف	عمر	الفاروق،	روعي	الطابع	املعماري	البحريني	الأ�صيل	
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الفن	 روائع	 وا�صتخدام	 املتطورة	 احلديثة	 العمارة	 مع	 املتناغم	

املركز	 ملبنى	 اخلارجي	 ال�صكل	 ات�صم	 كما	 احلديث.	 املعماري	

بطابع	اإ�صالمي	اأ�صيل،	وا�صتخدمت	النقو�س	والزخارف	كاأ�صا�س	

يف	 متناغمتان	 قبتان	 تعلوه	 الذي	 اخلارجي	 اجلدار	 لتجميل	

الهند�صة	املعمارية	وهما	قبة	بهو	مدخل	املكتبة	الوطنية	وقبة	بهو	

قاعة	املوؤمترات.

�ضفينة.. يف بحور الثقافة

باإمكانياته	 الثقايف	 عي�صى	 مركز	 يفاجئك	 الأوىل،	 الوهلة	 ومن	

الكبرية	غري	املتناهية	التي	توفر	لك	اأف�صل	ال�صبل	واأ�صهلها	لنيل	

معلومة	ولو	�صغرية	قد	تعجز	عن	احل�صول	عليها	يف	مكان	اآخر،	

والأ�صرطة	 والب�صرية،	 ال�صمعية	 للو�صائل	 مكتبة	 ي�صم	 فاملركز	

واأ�صرطة	 والأقرا�س	املمغنطة	اخلا�صة	باملو�صيقى	الكال�صيكية،	

الفيديو	اخلا�صة	بالندوات	الثقافية،	اإ�صافة	اإىل	مكتبة	متطورة	

معظم	 تغطي	 مادة،	 اآلف	 	10 نحو	 ت�صم	 لالأطفال،	 خم�ص�صة	

	5 اأي�صا	 ي�صم	 فاملركز	 فقط،	 ذلك	 لي�س	 املعرفة،	 جمالت	

األف	 	50 اإىل	 منها	 قاعة	 كل	 تت�صع	 �صخمة،	 رئي�صية	 قاعات	

جملد،	كذلك		قاعتني	كبريتني	خ�ص�صت	الأوىل	للكتب	العامة،	

املطبوعات	 قاعة	 على	 عالوة	 والدوريات،	 للمراجع	 والثانية	

بالأمم	 اخلا�صة	 والإ�صدارات	 املطبوعات	 وقاعة	 الوطنية،	

مطبوعة،	 األف	 	13 املتحدة	والكتب	الأجنبية	التي	يبلغ	عددها	

املتحدة	 بالأمم	 اخلا�صة	 واملطبوعات	 الدولية	 املعاهدات	 منها	

والوكالت	التابعة	لها.

كما	ي�صتمل	املركز	على	مكتبة	ال�صيخ	عبداهلل	بن	خالد	اخلا�صة،	

12	األف	جملد	يف	خمتلف	املجالت	العلمية،	ومكتبة	 وهي	ت�صم	

منها	 ال�صتفادة	 من	 الباحث	 متكن	 بحوا�صيب	 زودت	 اإلكرتونية	

تت�صع	 وبذلك	 البيانات،	 وقاعدة	 النرتنت	 اإىل	 الدخول	 عرب	

املكتبة	لأكرث	من	250	األف	جملد،	واأكرث	من	ربع	مليون	مطبوع،	

على	 والأ�صرطة	 املدجمة،	 الأقرا�س	 من	 اآلف	 	10 على	 اإ�صافة	

اأنواعها. اختالف	

املكتبة الوطنية

“املكتبة	الوطنية”..	لي�صت	جمرد	مكتبة	عادية	كجميع	املكتبات	
الأربع	 فالقاعات	 بالكتب،	 ممتلئة	 رفوفًا	 ت�صم	 التي	 الأخرى	

املعرفة،	 علوم	 ت�صم	خمتلف	 باملركز	 الوطنية	 للمكتبة	 الرئي�صية	

خا�س	 وركن	 واأر�صيف	 الكرتونية	 ومكتبة	 لالأطفال	 مكتبة	 من	

ملطالعة	�صعاف	الب�صر،	ولذلك	فال	تنده�س	حينما	تتعرف	على	

اأن�صطة	املكتبة	التي	تقدم	الكثري	من	الفعاليات	املتميزة	من	اأهمها	

اإ�صدار	الببليوغرافيات	الوطنية،	حيث	تعمل	املكتبة	على	اإ�صدار	

اأنواعها	وبخا�صة	الببليوغرافيات	 الببليوغرافيات	على	اختالف	

والتعريف	 الفكري	املحلي	 النتاج	 للمحافظة	على	 الوطنية	وذلك	

باإ�صدار	 املكتبة	 تقوم	 كما	 الببليوغرافيات،	 تلك	 خالل	 من	 به	

املجالت	 حمتويات	 تك�صيف	 عمل	 خالل	 من	 وذلك	 الك�صافات	

اإ�صدار	 بهدف	 البحرين	 يف	 ت�صدر	 التي	 املجالت	 وبخا�صة	

الك�صاف	الوطني	للدوريات	املحلية،	اإ�صافة	اإىل	تدريب	العاملني	

تكتفي	 ل	 فاملكتبة	 واخلا�س،	 العام	 القطاعني	 يف	 باملكتبات	

اأعمال	 على	 تدريبية	 دورات	 تنظيم	 على	 تعمل	 ولكنها	 بالطالع	

وال�صبط	 والتك�صيف	 الإعارة	 ونظم	 الآلية	 والت�صنيف	 الفهر�صة	

الببليوغرايف	للعاملني	باملكتبات	ومراكز	املعلومات	يف	القطاعني	

العام	واخلا�س	لالرتقاء	باخلدمات	املكتبية	يف	مملكة	البحرين

 خدمات معرفية

واىل	جانب	اخلدمات	املعرفية	والطالعية	التي	تقدمها	املكتبة،	

الدور	 لك	من	خاللها	�صخامة	 يتاأكد	 رئي�صية	 9	خدمات	 هناك	

اأهم	 من	 تعد	 التي	 الإعارة	 خدمة	 من	 بدءا	 به،	 تقوم	 الذي	

اخلدمات	التي	تقدمها	املكتبة،	ويحق	جلميع	املواطنني	واملقيمني	

الداخلية	 الإعارة	 خدمات	 من	 ال�صتفادة	 اململكة	 اأر�س	 على	

املكتبة	 نظام	 يف	 عليها	 املن�صو�س	 الإجراءات	 وفق	 واخلارجية	

النظام	 الإعارة	 خدمة	 تقدمي	 يف	 املكتبة	 وت�صتخدم	 الداخلي،	

يف	 تتمثل	 التي	 املرجعية	 اخلدمة	 وهناك	 اللكرتوين،	 الآيل	

واإعداد	 للباحثني،	 املطلوبة	 واملعلومة	 وامل�صادر	 املراجع	 تقدمي	

قوائم	ببليوغرافية	لهم	عند	ال�صرورة،	كما	ت�صمل	اإر�صاد	القراء	

بالإ�صافة	 املكتبة،	 يف	 يحتاجونها	 التي	 الأق�صام	 اإىل	 وتوجيههم	

امل�صتفيدون	 بها	 يتقدم	 التي	 املرجعية	 الأ�صئلة	 عن	 الإجابة	 اإىل	

الربيد	 اأو	 الفاك�س	 اأو	 الهاتف	 طريق	 عن	 اأو	 مبا�صر،	 ب�صكل	

من	 تقوم	 التي	 اجلارية	 الإحاطة	 خدمة	 وهناك	 اللكرتوين،	

املختلفة	 املعرفة	 وم�صادر	 الوثائق	 با�صتعرا�س	 املكتبة	 خاللها	

احتياجات	 تنا�صب	 التي	 املواد	 واختيار	 املكتبة،	 اإىل	 ت�صل	 التي	

ت�صدرها	 التي	 الن�صرة	 خالل	 من	 بها	 واإعالمهم	 امل�صتفيدين	

املكتبة	اأو	عرب	الهاتف	اأو	الفاك�س	اأو	الربيد	اللكرتوين	،	واأي�صا	

هناك	خدمات	الدوريات	التي	تعد	اخلدمات	الرئي�صية	باملكتبة	ملا	

ت�صمه	من	تقدمي	معلومات	حديثة	ومتطورة	يف	املجالت	املعرفية	

املختلفة	من	خالل	الدوريات	الورقية	اأو	اللكرتونية،	عالوة	على	

خدمة	املطبوعات	املودعة،	حيث	تعد	املكتبة	مكتبة	لإيداع	جميع	

املطبوعات	وامل�صنفات	البحرينية،	وبهذا	تقدم	املكتبة	خدمتها	

جامعية	 ور�صائل	 كتب	 من	 املحلي	 الفكري	 النتاج	 يف	 ممثلة	

ومطبوعات	اأخرى	يتم	اإيداعها	باملكتبة	بالإ�صافة	اإىل	الأ�صرطة	

الن�صرات	 ت�صم	 كما	 املدجمة،	 والأقرا�س	 والب�صرية	 ال�صمعية	

والإح�صائيات	وغري	 والدرا�صات	 والتقارير	 والكتب	 والتفاقيات	

هذه	 وت�صمل	 املتحدة،	 الأمم	 ت�صدرها	 مطبوعات	 من	 ذلك	

ال�صادرة	 باملكتبة	 املتوافرة	 املطبوعات	 جميع	 اأي�صًا	 اخلدمة	

الآيل	 البحث	 خدمات	 جانب	 اإىل	 العربية،	 املنظمات	 بع�س	 عن	

نظام	 باأنها	 اخلدمة	 هذه	 وتعرف	 املعلومات،	 ونظم	 قواعد	 يف	

طريق	 عن	 ومبا�صر	 فوري	 ب�صكل	 والبيانات	 املعلومات	 ا�صرتجاع	

باملعلومات	 الباحثني	 تزود	 التي	 الطرفية	 واملحطات	 احلا�صوب	

ومن	 اآليًا	 املقروءة	 املعلومات	 وقواعد	 وبنوك	 نظم	 يف	 املخزنة	

اخلدمات	 هذه	 بع�س	 املكتبة	 تقدم	 كما	 النرتنت،	 �صبكة	 خالل	

املخزنة	 املعلومات	 يف	 البحث	 خالل	 من	 مبا�صرة	 غري	 بطريقة	

الحتياجات	 ذوي	 خدمات	 اإىل	 اإ�صافة	 املدجمة،	 الأقرا�س	 يف	

املكتبة	 على	 الرتدد	 باإمكانهم	 للذين	 تقدميها	 يتم	 اإذ	 اخلا�صة	

توفري	 طريق	 عن	 املكفوفني	 خدمة	 ذلك	 يف	 مبا	 الفئة	 هذه	 من	

توفري	 وكذلك	 )برايل(	 بطريقة	 ال�صادرة	 الورقية	 املطبوعات	

املخزنة	 املعلومات	 من	 لال�صتفادة	 بهم	 اخلا�صة	 احلوا�صيب	

النرتنت،	 �صبكة	 عرب	 اأو	 باملكتبة	 اخلا�صة	 البيانات	 قواعد	 يف	

واأخريًا	هناك	خدمات	مكتبة	الطفل	حيث	تقدم	املكتبة	خدمات	

تعليمهم	 وم�صتويات	 املختلفة	 اأعمارهم	 وفق	 لالأطفال	 متميزة	

الورقية	 للكتب	 واخلارجية	 الداخلية	 بنوعيها	 الإعارة	 مثل:	

واملو�صيقية	 امل�صرحية	 والعرو�س	 الق�صة،	 ورواية	 واللكرتونية،	

اليدوية	 والأ�صغال	 والر�صم،	 الثقافية،	 وامل�صابقات	 والغنائية،	

برباجمها	 احلوا�صيب	 وا�صتخدام	 الهادفة،	 الرتبوية	 والألعاب	

اخلا�صة	بالأطفال.

املركز يعزز مكانة البحرين ثقافيا و�ضياحيا 
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جمل�ص ال�ضيخ عي�ضى بن را�ضد اآل خليفة
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جمل�ص امل�ضت�ضار اأحمد بن �ضلوم
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ذكريات من اأيام زمان

فرقة	ال�صرطة	املو�صيقية

	املغفور	له	ال�صيخ	�صلمان	بن	حمد	اآل	خليفة	مع	املغفور	له	

امللك	ح�صني،	ملك	الأردن	

معر�س	البحرين	للزارعة	واحلدائق

املغفور	له	ال�صيخ	�صلمان	بن	حمد	اآل	خليفة	مع	ملك	اجلمهورية	الرتكية	يف	ذلك	الوقت ال�صرطة
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	ال�صيخ	عبداهلل	بن	علي	بن	حمد	اآل	خليفة	

36411000 عايل	 اأحمد	حمفوظ	العايل		

39639888 املنامة	 جمل�س	املرحوم	ال�صيـد	مو�صـى	العلـوي		

اجلفري	 جمل�س	عائلة	املديفع	

39454188 الق�صيبية	 املرحوم	علي	بن	يو�صف	فخرو	

39457300 فريق	العو�صية	 �صـالح	خنجــي	

17225547 النعيم	 اأحمد	يو�صف	حممود	

39645444 بالد	القدمي	 عبد	املهـدي	الب�صري	

39424269 بالد	القدمي	 �صالح	اجلـالوي	

17228855 املنامة	 �صادق	وتقي	البحارنة	

39672223 احلد	 جمل�س	امل�صلم	

املنامة	 اأبناء	�صيد	كاظم	جعفر	العلوي		

39585457 بني	جمرة	 احلاج	حممد	علي	من�صور	الغ�صرة	

39458262 بوري	 ال�صيخ	اأحمــد	الع�صفـور		

اأي	تعديل	على	مواعيد	املجال�س،	الرجاء	اإر�صال	التعديل	على	الربيد	الكرتوين.

األحد

 األثنني

اجملالس اليومية

املجال�ص الرم�ضانية

الرفاع	 �صمو	ال�صيخ	علي	بن	خليفة	اآل	خليفة	

39458476 الرفاع	 ال�صيخ	خليفة	بن	حمد	اآل	خليفة	

17748404 الرفاع	 معايل	خليفة	الظهراين	

39655795 املاحوز	 عبداهلل	علي	كانـو	واإخوانه	

39656333 اأم	احل�صم	 جمل�س	بوجميــد	

	مريزا	وحممد	اأبناء	عبدالر�صول

39622962 اأم	احل�صم	 الطوا�س	

17742040 اأم	احل�صم	 حممد	عيد	بوخما�س		

39652266 نعيم	 �صماحة	�صيد	علوي	الغريفي	

39441176 القفول	 ال�صيخ	علي	العو�صي		

39404770 جمعية	الوفاق،	القفول	 ال�صيخ	علي	�صلمان		

17252666 ال�صلمانية	 عـلي	�صيــار		

39459898 �صارع	البديع	 كاظم	الها�صمي	

39604873 �صارع	البديع	 ح�صــن	الري		

ال�صلمانية	 جمل�س	املرحوم	عبداهلل	يو�صف	فخرو	

17521500 �صرتة	 �صعادة	دكتور	حممد	علي	ال�صرتي	

	ال�صيخ	عبدالرحمن	بن	حممد	

39662685 اجلفيـر	 بن	را�صد	اخلليفة	

39675566 عراد			 حممد	عي�صى	الوزان	

39673300 عراد	 عثمان	حممد	�صـريف	

39691177 �صارع	البديع	 عبداهلل	حممد	جمعة	

36411000 عايل	 اأحمد	حمفوظ	العايل	

39685785 املحرق	 جمل�س	النائب	عي�صى	اأحمد	اأبو	الفتح		

	ال�صيخ	�صلمان	بن	عبداهلل	بن	حمد	

17229994 الرفاع	 اآل	خليفة		

17752742 الرفاع	 دكتور	حممد	بن	جا�صم	الغتم		

17290802 الرفاع		بي�صافر	 جا�صم	عبد	الرحمن	الزياين		

39630707 الرفاع	 خالد	را�صد	الزياين	واأخوانه		

39603130 الرفاع	 اإبراهيم	عبدالرحمن	فخرو		

39463765 عايل	 حمـي	الديـن	بهلـول		

39426262 مدينة	عي�صى	 عبد	الباري	ال�صهابي		

	�صعادة	عبدالعزيز	بن	هادف	ال�صام�صي

17748310 الهملة	 	�صفري	دولة	االإمارات		

	عبد	احلميد	عبداجلبار	الكوهجي	

39336636 اجل�صرة	 واإخوانه	

17293339 اجلنبية	 �صعادة	عبد	العزيز	حممد	الفا�صل		

17490090 �صـار	 االأ�صتاذ	عبد	النبي	ال�صعلة		

	جمل�س	املرحوم	اإبراهيم	بن	

39613888 املحرق	 ح�صن	كمال	واأوالده	-		

39666644 جبلة	حب�صـي	 د.	كاظم	رجب		

39453808 بوقوة	 حبيب	علي	عواجـي		

39610011 �صـار	 جمل�س	املرحوم	اإ�صماعيـل	كازرونـي	

17223229 جنو�صان	 االأ�صتاذ	ماجد	جواد	اجل�صي	

39468668 حدائق	املاجد	 ابناء	ال�صيد	جميد	املاجد	

17534040 قرب	فندق	اخلليج	 �صعادة	ال�صفري	الكويتي	

39615005 العدلية	 ال�صيخ	عبد	احل�صيـن	الع�صفور		

39658899 العدلية	 عبد	العزيزعبد	اهلل	الزامل		

39659009 اأم	احل�صم	 عبد	العزيز	الب�صام	

39464838 املنامة	 نـوار	علـي	الـوزان		

17822722 القفول	 عبدالنبي	حاجي	علي	حاجي	

39628881 ديوانية	اخللف-املنامة	 ح�صني	خلف	

39454638 ال�صقية	 د.	من�صور	العري�س		

39622462 قرية	القدم	 جمل�س	مريزا	املحاري	
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�صارع	احلكومةبنك	البحرين	الوطني

عني	ق�صاريم�صت�صفى	الإر�صالية	الأمريكية

بلدية	املنامةبدالة	الهواتف	يف	بابكو

ج�صر	املحرقمدر�صة	الهداية	اخلليفية

ذكريات من اأيام زمان
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�أجمل �لتهاين و�أطيب �لتربيكات نرفعها �إىل

مقام ح�رضة �ساحب �جلاللة �مللك حمد بن عي�سى �آل خليفة

 ملك مملكة �لبحرين

و�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ خليفة بن �سلمان �آل خليفة 

رئي�س �لوزر�ء �ملوقر 

و�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ �سلمان بن حمد �آل خليفة 

 ويل �لعهد �لأمني نائب �لقائد �لأعلى لقوة دفاع �لبحرين

 و�إىل حكومة و�سعب مملكة �لبحرين �لويف مبنا�سبة 

حلول �سهر رم�سان �ملبارك  

Real Estate Finance Company


