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جائزة كانو.. رافد من 
روافد الثقافة البحرينية والعربية

أ. خالد حممد كانو
رئيس التحرير

أي مستقبل للقصة
 القصرية يف زمن العوملة؟

أ.عبدالقادر عقيل

علم الفلك : ذلك العلم الشامل
 بني الدين  والتكنولوجيا و اإلبداع

ا.د. وهيب عيسى الناصر
أستاذ الفيزياء التطبيقية جبامعة البحرين 

رئيس اجلمعية الفلكية البحرينية

العاملي والعاملية.. مصطلحات 
أدبية حباجة إىل إعادة نظر

الدكتور: صاحل هويدي
معهد الشارقة للرتاث

من جوانب أزمة الثقافة العربية
وآثارها على احِلـَوار مَع الَغـرب

د: عصام خليل الدايح

بعض مظاهر أسطورة السندباد 
البحري   يف شعر الشاعر اللبناين  

خليل حاوي
أ. د . حممد عبد الرمحن يونس

نائب رئيس  جامعة ابن رشد يف هولندا للشؤون العلمية.

الرجل أم املرأة؟ إلدارة 
ميزانية األسرة بطريقة أكثر كفاءة ...

االستاذ الدكتور. أمحد عساف
جامعة تبوك/ اململكة العربية السعودية

ذاكرة الراوي
)من وجهة  نظر صـحية(

إعـداد: إبراهيم سـند

مهددات األمن البيئي عربيا
مقاربة إعالمية ودينية

أد / رضا أمني
أستاذ اإلعالم باجلامعة األهلية مبملكة االبحرين 

فاطمة و البئر
قصة قصرية 

حممد عباس على داود
عضو احتاد كتاب مصر

النانو تكنولوجي حلم املاضي
 وأمل احلاضر ورؤية املستقبل 

الدكتورة هدى صباح

معايل الشيخ خالد بن عبد اهلل آل خليفةيرعى 
حفل تكرمي الفائزين

 جبائزة يوسف بن أمحد كانو للدورة التاسعة
أ.مبارك سعد العطوي

األدباالفتتاحية

األدبدراسـات

األدبفكر وثقافة

فكر وثقافةدراسـات اقتصادية

األدبفكر وثقافة

إضاءاتدراسات

الـالـمحتــويـــات
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جملة علمية ثقافية شاملة تأسست عام 1429هـ - 2008م

تصدر عن جائزة يوسف بن أمحد كانو - مبملكة البحرين

العدد اخلامس عشر – مجادى الثاين 1439هـ - فرباير 2018م

قواعــد النشر
 غايتنا المساهمة في تنمية اإلبداع والثقافة والتقدم العلمي.

 المجلة ترحب بالبحوث والدراسات في جميع المجاالت العلمية واألدبية واالقتصادية.

 وتحتفي أيضًا بالموضوعات المتعلقة بالطب ومجاالت التقنية والمعلومات إلى جانب الدراسات المستقبلية.

 الخرائط التي تنشر بالمجلة توضيحية وليست مرجعًا للحدود الدولية.

 البيانات واإلحصاءات تقريبية.

 المجلة ال تلتزم بإعادة المواد التي تتلقاها للنشر.

 ما ينشر يعبر عن رأي الكاتب وال يعبر عن رأي المجلة.

 يجوز االقتباس مما ينشر شرط اإلشارة إلى المجلة ورقم العدد وتاريخ اإلصدار، وإال اعتبر خرًقا لقانون الملكية الفكرية.

 يرسل الكاتب عنوانه كاماًل، وسيرته الذاتية إذا كان يكتب ألول مرة في هذه المجلة.

المجلة ترحب بكل نقد وتوجيه واقتراح
 يسعدنا أن نتلقى رسائلكم بواسطة البريد أو على البريد اإللكتروني.

وللجميع شكرنا وتقديرنا،،،

هيئة التحرير

ذاكرة الراوي
)من وجهة  نظر صـحية(

فاطمة و البئر قصة قصيرة

الرجل أم المرأة؟ إلدارة 
ميزانية األسرة بطريقة أكثر 

كفاءة
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إذا كان صالح عبد الصبور أول من اكتشف رمز السندباد على مستوى 
الرؤية الشعرية المعاصرة، و وّظف هذا الرمز في كثير من قصائده، 

و وفقًا لحاالت إنسانية متعددة، ولمالمح فكرية متنوعة )1(، و بالتالي 
مّهد الطريق ألكثر من شاعر معاصر لكي يتبناه، فإّن الشاعر اللبناني 
خليل حاوي، ُيعّد  بحق أول من ألّح عليه في وجوهه المتعددة »حتى 

استخرج منه إمكانيات باهرة كما استطاع في رحلته الثامنة« )2(،

أ. د . محمد عبد الرحمن يونس
نائب رئيس  جامعة ابن رشد في 
هولندا للشؤون العلمية.

 بعض مظاهر أسطورة السندباد البحري   
في شعر الشاعر اللبناني  خليل حاوي 
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