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ت�صــدر عن  وكالــة اأبــرا�س

توزع  30 األف وجبة افطار يف اأكرث من 40 جامعًا وم�سجدًا

 جمعية الرتبية الإ�سالمية ..

رجال �سدقوا ما عاهدوا اهلل عليه

�سـور املجالـ�س الرم�سانيــة

كان  من اأكرث النا�س حباً للعلم وتقدير اأهله.. 

كان اأكرثهم حر�صاً على جمال�صة علماء الدين 

وامل�صتويات  الفئات  كافة  من  والأدب  والعلم 

لكاًل  واأتاح  التعلم  اأبناءه حب  العلمية.. عزز يف 

كان  الدرا�صي..  تخ�ص�صه  اإختيار  فر�صة  منهم 

يتوا�صل مع خمتلف الفئات والطبقات، وبحكم 

يف  النا�س  جلميع  خمالطاً  كان  التجاري  عمله 

دول  جميع  يف  وال�صيوخ  وللحكام  واملدن  القرى 

اخلليج العربي.. رحل بعد عمر حافل بالعطاء 

عمله  جانب  اإىل  وراءه  خملفاً  والجنازات 

التجاري الناجح وذكراه الطيبة 13 اإبناً واإبنة من 

عبداللطيف  احلاج  اإنه  البحرين..  اأبناء  خرية 

“رمضانيات”  ت�صرد �صطور  ال�صليمان النا�صر..  

من حياته احلافلة باملنجزات..

امل�صاجد،  بناء  م�صروع  والكتب،  امل�صاحف  طباعة  م�صروع 

داخل  الأيتام  رعاية  م�صروع  الفقرية،  الأ�صر  تنمية  م�صروع 

القراآن،  وحمفظي  الدعاة  كفالة  م�صروع  البحرين،  وخارج 

وغريها الكثري والكثري من امل�صاريع اخلريية التي ل ينتهى 

ذكرها ول ت�صع ال�صطور القليلة ل�صردها التي تاأخذها جمعية 

الإ�صالمية على عاتقها لن�صر اخلري وعمل الرب يف  الرتبية 

جميع اأرجاء املعمورة، حتى اأن من بينها م�صروع خا�س حلفر 

الآبار لتوفيـر امليــاه ال�صاحلة لل�صرب يف مناطق اجلفاف يف 

�صتى مناطق امل�صلمني، ولعل كرثة امل�صاريع اخلريية وتنوعها 

عليها  والقائمني  اجلمعية  اأن  للجميع  يوؤكد  اأي�صاً  ومتيزها 

وعلى اإدارتها ل يرجون اأية مكا�صب مادية دنيوية فانية بقدر 

اأنهم ياأملون فى اجلائزة الكربى لتدرك واأنت تتاأمل اأ�صلوب 

بحق  اأنهم  والرب  اخلري  اأعمال  ن�صر  فى  ومنهجهم  عملهم 

رجال �صدقوا ما عاهدوا اهلل عليه...

من اأوائل من افتتحوا املجال�س الدائمة يف البحرين

عبداللطيف النا�سر: 
حب النا�س.. عمل اخلري .. البن ال�سالح 
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توزع  30 األف وجبة افطار يف اأكرث من 40 جامعًا وم�سجدًا

 جمعية الرتبية الإ�سالمية..

رجال �سدقوا ما عاهدوا اهلل عليه

امل�ساجد،  بناء  م�سروع  والكتب،  امل�ساحف  طباعة  م�سروع 

م�سروع تنمية الأ�سر الفقرية، م�سروع رعاية الأيتام داخل وخارج 

وغريها  القران،  وحمفظى  الدعاة  كفالة  م�سروع  البحرين، 

الكثري والكثري من امل�ساريع اخلريية التى ل ينتهى ذكرها ول ت�سع 

ال�سطور القليلة ل�سردها التى تاأخذها جمعية الرتبية الإ�سالمية 

املعمورة،  ارجاء  الرب فى جميع  لن�سر اخلري وعمل  على عاتقها 

امليــاه  لتوفيـر  البار  حلفر  خا�س  م�سروع  بينها  من  ان  حتى 

ال�ساحلة لل�سرب يف مناطق اجلفاف يف �ستى مناطق امل�سلمني، 

ولعل كرثة امل�ساريع اخلريية وتنوعها ومتيزها اأي�سا يوؤكد للجميع 

اأن اجلمعية والقائمني عليها وعلى اإدارتها ل يرجون اأية مكا�سب 

مادية دنيوية فانية بقدر انهم ياأملون فى اجلائزة الكربى لتدرك 

واأنت تتاأمل اأ�سلوب عملهم ومنهجهم فى ن�سر اأعمال اخلري والرب 

انهم بحق رجال �سدقوا ما عاهدوا اهلل عليه...

عمل دوؤوب وجهد ال ينقطع  

الرتبية  اأهداف جمعية  فيها على  تتطلع  التى  الوىل  الوهلة  من 

تقوم  ما  جتيد  موؤ�س�سة  امام  انك  تدرك  بالبحرين  الإ�سالمية 

به، فبدءا من عملها الدوؤوب لالهتمام بن�سر العقيدة الإ�سالمية 

امل�ستمدة من الكتاب وال�سنة ال�سحيحة، اإىل جانب رفع امل�ستوى 

للم�سلمني  والجتماعي  والأخالقي  والإ�سالمي  والثقايف  الرتبوي 

ب�سفة عامة ، عالوة على رعاية الأيتام وتن�سئتهم تن�سئة اإ�سالمية 

واكت�ساف مواهبهم وتنميتهما ليكونوا اأع�ساء نافعني يف املجتمع، 

اإ�سافة اإىل تعليم اللغة العربية والدرا�سات الإ�سالمية ، وتقدمي 

الرعاية ال�سحية للفقراء واملحتاجني واإقامة الأن�سطة التطوعية 

اخلريية ، وكذلك تقدمي العون الكايف املنا�سب جلميع املحتاجني 

تلك  جميع  اجلمعية،  اإمكانيات  وفق  وخارجها  البحرين  داخل 

الأهداف لي�ست جمرد �سطور و�سعارات وهمية ترفعها اجلمعية 

على ورق ابي�س ملون بقدر ما هى عناوين �سخمة يندرج حتتها 

الكثري والكثري من التفا�سيل اخلريية من اعمال الرب.

�أن�شطة وفعاليات متنوعة 

�سامية  اأهداف  حتت  فعالياتها  وتتنوع  اجلمعية  اأن�سطة  وتتعدد 

و�سعتها لنف�سها حينما تاأ�س�ست عام 1978، ومن بني تلك الأن�سطة 

رعاية الأ�سر الفقرية حيث تقوم اجلمعية برعاية الأ�سر الفقرية 

الأرامل  وت�سمل  لذلك  خم�س�سة  جلنة  عرب  واجتماعيا  ماديا 

واملكت�سبني  اخلا�سة  الحتياجات  وذوي  ال�سن  وكبار  واملطلقات 

يلي:امل�ساعدات  ما  امل�ساعدات  وت�سمل  دخلهم  يكفيهم  ل  الذين 

امل�ساعدات  ال�سهرية  النقدية  امل�ساعدات  ال�سهرية  الغذائية 

ببناء  تقوم اجلمعية  املو�سمية، كذلك  امل�سروعات  املو�سمية عرب 

امل�ساجد  بناء  جلنة  اإن�ساء  مت  ذلك  ولتحقيق  امل�ساجد  وعمارة 

واملنازل لتقوم ببناء وترميم امل�ساجد يف البحرين وقد مت بف�سل 

اهلل يف هذا العام ترميم �ستة م�ساجد وبناء اأربعة م�ساجد.

مهام على ر�أ�س �للجنة �لثقافية 

وتعد اللجنة الثقافية احدى جنود اجلمعية البارزين، وقد اأوكل 

ون�سر  املجتمع  اإ�سالح  يف  دور  من  لها  ملا  عديدة  مهام  اإليها 

مراكز  ورعاية  الإ�سالمية   التوعية  اللجنة:  مهام  ومن  الدعوة. 

حتفيظ القراآن الكرمي ،و توزيع الكتيبات والأ�سرطة الإ�سالمية، 

ورعاية املراكز والأن�سطة ال�سيفية، واإقامة املحا�سرات والندوات 

والدرو�س العلمية.

م�رشوع �لزو�ج �جلماعي وكفالة �الأيتام

ومن اأعمال اخلري الهامة باجلمعية م�ساهمتها فى زواج ال�سباب 

ت�ساعد بدورها فى منو املجتمع وتطوره،  ا�سرة م�ستقرة  لتكوين 

اأهم امل�سروعات التي  لذلك يعترب م�سروع الزواج اجلماعي من 

على  ال�سباب  حث  اإىل  امل�سروع  هذا  ويهدف  اجلميعة  اأن�ساأتها 

الزواج من اأجل اإعفاف اأنف�سهم وتقوم جلنة تي�سري الزواج بدور 

كبري يف الإعداد والرتتيب لإقامة م�سروع الزواج اجلماعي هذا 

كل عام، وقد بدئ يف تنفيذ هذه الفكرة من ثمانية اأعوام. حيث 

بلغ عدد املتزوجني 1022 �سابا و�سابة من اأبناء البحرين.

كما ان م�سروع كفالة الأيتام باجلمعية ل يقل اأهمية عن م�سروع 

الجتماعية  الأيتام  رعاية  جلنة  تقوم  حيث  اجلماعى،  الزواج 

بكفالة اأكرث من 332 يتيما ويتيمة موزعني على مناطق البحرين 

املختلفة وت�سمل كفالة الأيتام الرعاية الجتماعية والتعليمية من 

خالل عدد من الأن�سطة املتنوعة وذلك تخفيفا لوطاأة احلرمان 

و�سهادة  درع  على  اللجنة  حازت  وقد  يعولهم  كان  من  لفقدهم 

تقدير من قبل بيت الزكاة الكويتي لإحرازها املرتبة الأوىل من 

بني 60 هيئة خريية عاملية.

�لرعاية �ل�شحية و�أعمال �الإغاثة 

وفى ال�سياق نف�سه، و�سمن اأعمال وم�ساريع اخلري التى ل تنتهى 

الرعاية  توفري  اأي�سا  عاتقها  على  اجلمعية  تاأخذ  باجلمعية، 

ال�سحية والعالجية، حيث تقوم جلنة اخلدمات الطبية بتقدمي 

اخلدمات ال�سحية من عالج ووقاية وبرامج �سحية ملن ا�ستع�سى 

عالجهم داخل البالد ويتطلب عالجهم ال�سفر اإىل اخلارج وقد 

اللجنة  تقوم  كما  مري�سا.   67 قرابة  مب�ساعدة  اللجنة  قامت 

بطباعة ون�سر الكتيبات من باب الإر�ساد والتوعية ال�سحية.

امل�ساريع  اكرث  يعد  الطارئة  وامل�ساعدات  لإغاثة  م�سروع  ولعل 

على ال�سعيد الهتمام الن�سانى باجلمعية فقد اأ�س�ست اجلمعية 

من  املنكوبني  واإغاثة  والعون  امل�ساعدات  لتقدمي  الإغاثة  جلنة 

عن  اجلارية  وال�سدقات  اخلريية  امل�سروعات  تنفيذ  خالل 

طريق اأ�سحاب الأيادي البي�ساء ممن اأنعم اهلل عليهم بالعطاء 

والإح�سان لإخوانهم املنكوبني والفقراء واملحتاجني تاأكيدا ملعنى 

خريية  م�سروعات  بتنفيذ  اللجنة  وتقوم  الإ�سالمية.  الأخوة 

اجلارية  ال�سدقة  باب  حتت  اأوقاف  �سراء  وهي  ا�ستثمارية 

وا�ستثمارها ليعود نفعها وريعها على الفقراء وامل�ساكني والأيتام 

اإخواننا امل�سلمني هذا بالإ�سافة اإىل بناء امل�ساجد  والأرامل من 

والآبار وتقدمي اخلدمات ال�سحية وم�سروعات ال�سدقة اجلارية 

بتقدمي  اللجنة  تقوم  كما  الإ�سالمي  العامل  بلدان  خمتلف  يف 

امل�ساعدات الطارئة للم�سلمني املت�سررين واملنكوبني من احلروب 

والزلزل والفي�سانات واملجاعات وقد قامت اللجنة بدور كبري يف 

اإغاثة م�سلمي كو�سوفا يف حمنتهم كما تقوم اللجنة بدور كبري يف 

م�ساعدة م�سلمي ال�سي�سان كما مل تغفل اجلمعية كارثة اجلفاف 

يف القرن الإفريقي. 

“من فطر �شائماً فله مثل ثو�به” 
تقدمي  اي�سا  عاتقها  على  اجلمعية  تاأخذ  اخر،  جانب  على 

وتنفيذ الكثري من امل�سروعات الأخرى، والتى ل تقل اهمية عن 

اأبرز  بني  ومن  باملو�سمية،  تتميز  اأنها  اإل  ال�سا�سية  م�سروعاتها 

هذه امل�ساريع ياأتى م�سروع تفطري �سائم، حيث يتم يف امل�سروع 

اأ�سرة   99 على  الرم�سانية  ال�سفة  ذات  الغذائية  املواد  توزيع 

فقرية منها 35 اأ�سرة من اأ�سر الأيتام ، كما توزع وجبات �ساخنة 

على الأ�سر الفقرية ذوات احلاجة اخلا�سة التي حتتوي على 

كثرة المشاريع الخيرية وتنوعها وتميزها 
أيضا التى تأخذها جمعية التربية اإلسالمية 

على عاتقها لنشر الخير وعمل البر فى جميع 
ارجاء المعمورة يؤكد للجميع أن الجمعية 

والقائمين عليها وعلى إدارتها ال يرجون أية 
مكاسب مادية دنيوية فانية بقدر انهم يأملون 
فى الجائزة الكبرى لتدرك وأنت تتأمل أسلوب 
عملهم ومنهجهم فى نشر أعمال الخير والبر 
انهم بحق رجال صدقوا ما عاهدوا هللا عليه...
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ق�سة حياة الراحل عبدالطيف متتلئ بالعالمات امل�سيئة ي�سردها 

لنا الدكتور في�سل عبدالطيف  قائاًل: “تويف الوالد عام 1992، 

ودول  وال�سعودية  البحرين  يف  املمتدة  جتارته  �سوى  وراءه  تاركا 

اخلليج الأخرى، عائلًة مكونة من 13 ابنًا وابنة، ونتيجة الرتبية 

التي تلقيانها يف عهده اتفقنا على اأن تبقى جتارته كما هي بعد 

التجاري..  العمل  لت�سريرّ  الأ�سرة متحدة  بقاء  ن�سمن  مماته كي 

وبحكم  الآن  حتى  ا�سمه  حتمل  جتارته  ظلت  فقد  كان،  وهكذا 

الرتبية التي ن�ساأنا عليها يف عهد الوالد ومتطلبات بقاء التجارة 

اإياها  علمنا  التي  احلكمة  نهج  على  و�سائرين  متما�سكني  ظللنا 

امل�سارات  تباين  رغم  وعلى  قوة(،  )الإحتاد  اهلل  رحمه  الوالد 

العملية لالأخوة اإل اأن العمل التجاري ظل الإطار العام الذي �سقرّ 

كل منا فيه م�ساره امل�ستقل”.

غر�س حب التعلم

يكن  مل  الوالد  اأن  رغم  “على  النا�سر:  الربوفي�سور  وي�ستطرد 

اأكرث  من  كان  كما  لأهله  مقدرا  للعلم  حمبا  كان  اأنه  اإل  متعلما 

من  والأدب  والعلم  الدين  علماء  جمال�سة  على  حر�سًا  النا�س 

ز فينا حب التعلم  كافة الفئات وامل�ستويات العلمية الأمر الذي عزرّ

خا�سًة واأنه رحمه اهلل مل يكن ي�سر على اأن ننغم�س يف التجارة 

بل اأتاح لكٍل منا الفر�سة لإختيار التخ�س�س الدرا�سي واأن نكمل 

تعليمنا حتى مرحلة التعليم اجلامعي املرتفع، ولذلك فقد ا�ستمر 

جتارات  وان�ساأوا  الخت�سا�سي  عملهم  يف  الأخوة  من  جمموعة 

مرتبطة باخت�سا�ساتهم”.

املجال�س  تاأ�سي�س  يف  النا�سر  عبداللطيف  الراحل  دور  وحول 

الرم�سانية قال الدكتور في�سل: “ل يخفى على اأحد اأن املجال�س 

الرم�سانية باتت واحدًة من اأهم ال�سمات املميزة ل�سهر رم�سان 

وكان الوالد رحمه اهلل من اأوائل النا�س الذين فتحوا جمال�سهم 

املجل�س  هذا  خالل  ومن  القفول،  يف  دائما  جمل�سًا  له  كان  اإذ 

واأهمها  مبا�سرة  بطريقة غري  والقيم  تعلمنا كثري من اخل�سال 

الفئات  النا�س من خمتلف  كافة  التوا�سل مع اجلميع ومع  مبداأ 

والطبقات فقد كان الوالد وبحكم عمله التجاري خمالطًا جلميع 

عبداللطيف النا�سر: �سفيــر اخليــر

اخلص عمله هلل فوهبه المال والبنون والباقيات الصالحات

النا�س يف القرى واملدن وللحكام وال�سيوخ يف جميع دول اخلليج 

العربي، وبذلك فقد غر�س فينا خ�سلة حب النا�س والتي عرفنا 

يف  ال�سدق  فينا  غر�س  كما  وجمالها  احلقيقية  قيمتها  لحقًا 

العمل والعمل الدوؤوب فعلى رغم اأن الوالد قد تويف وهو يف حدود 

ال�سبعني عام اإل اأنه كان يعمل لآخر يوم يف حياته، كان ي�ستيقظ 

يف الرابعة فجرًا فياأتي اإىل املزرعة ليتفقد �سري العمل فيها ثم 

يذهب اإىل جتارته وكان يردد اأن عمل الإن�سان ل يتوقف اإل مبوته 

تويف يف العام 1992 للميالد بعد عمر حافل بالعطاء واملنجزات.. 

خملفاً وراءه اإىل جانب عمله التجاري الناجح وذكره الطيب، 

13 ابناً وابنة من خرية اأبناء البحرين حملة ال�صهادات اجلامعية 

واملوؤهالت العلمية املتقدمة..

ول�صدة تعلقه بالعمل و�صغفه به واإميانه باأن عمل الإن�صان ل يجب 

اأن يكون حمدداً مبدة زمنية معينة بل اأنه ميتد بامتداد عمره، 

وافته املنية بينما كان يف اأحد �صفراته املتعددة للتبادل التجاري 

ب�صنغافورة يف 30 اأكتوبر 1992..

اإنه احلاج عبد اللطيف ال�صليمان النا�صر الذي ترجع اأ�صوله اإىل 

قبيلة �صبيع يف جند، حيث ولد يف الأح�صاء عام 1918..

وعن حياته احلافلة باملنجزات يحدثنا ابنه الربوفي�صور في�صل 

النا�صر نائب رئي�س جامعة اخلليج العربي..

واأن الراحة تاأتي للراحة النف�س فعندما يعمل باإخال�س ويح�سل 

ك�سفه  ما  وهذا  النف�سية  الراحة  له  املنا�سب حتقق  املردود  على 

الطب حيث من املعروف طبيًا اأن الر�ساء الذاتي يبعد الأمرا�س 

النف�سية واأمرا�س الع�سر ويقلل من الإ�سابة باأمرا�س القلب.

يف  ال�سداقات  من  العديد  ن  كورّ فقد  ال�سفر  كثري  كونه  وبحكم 

لل�سياحة  ذهبنا  كلما  زيارتهم  على  يحثنا  وكان  خمتلفة  بلدان 

و�سالت  الزيارات  تبادل  على  ي�سر  كان  كما  منهم،  اأيرّ  يف 

البحرين  يف  اأهل  لدينا  اأن  اإذ  الأهل  تباعد  مهما  الرحم 

ولو  نتوا�سل  اأو  نتزاور  اأننا  اإل  والكويت  وقطر  وال�سعودية 

بالهاتف بني فرتة واأخرى”.

رم�صان الإميان والتوا�صل

اأن  النا�سر:  د.  يقول  “لول”  رم�سان  يف  الذكريات  اأبرز  وعن 

به  كان  املا�سي  فرم�سان  الآن  عن  كليًة  يختلف  �سابقًا  رم�سان 

كثري من املودة وال�سعور الإمياين والتوا�سل بني النا�س فقد كنا 

نرى الأطباق تخرج من منزلنا لتوزع على بيوت اجلريان يوميًا 

كما نتلقى من جرياننا كثري من هدايا الطعام ومل يكن الق�سد 

وهذه  بجاره  اجلار  اإح�سا�س  تعميق  بل  ذاته  حد  يف  الطعام  هو 

العادة من اأبرز العادات التي اختفت حاليًا، اللهم اإل يف الأحياء 

للزيارات وهي  تبادل يومي  ال�سعبية كما كان يف رم�سان �سابقا 

الرم�سانية  املجال�س  افتتاح  مع  جمددًا  الظهور  يف  بداأت  عادة 

حاليًا، وهو اأمر �سحي فمن اجليد وال�سحي اأن مي�سي ال�سائم 

الدم  لدوران  مفيدة  الريا�سة  ممار�سة  لأن  الإفطار  تناول  بعد 

وقد   - املا�سي  القرن  �سبعينيات  يف  اأنه  واأذكر  التخمة.  ومنع 

من  كبرية  كمية  اهلل  رحمه  الوالد  ا�ستورد  حينها-  طفاًل  كنت 

قاربت  وعندما  به  اخلا�سة  اللنجات  بوا�سطة  الهند  من  الأرز 

ال�سفن من الو�سول اإىل البحرين على بعد مئات من الأمتار من 

الفر�سة هبت ريح �سديدة واأمطار غزيرة قلبت اإحدى اللنجات 

وكانت  الأخرى،  اللنجات  يف  الأرز  اإغراق  يف  الأمطار  وت�سببت 

وعندما  الدنانري.  من  الآلف  مئات  بعدة  تقدر  الب�ساعة  قيمة 

يياأ�س ولكن ذكر  اللطيف مل يجزع ومل  و�سل اخلرب للحاج عبد 
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اهلل وقال اأن اهلل يرزق من ي�ساء وهذه هي التجارة يوم لك ويوم 

عليك وما زادته تلك احلادثة اإل الإ�سرار على املزيد من التو�سع 

اأنني حزنت كثريًا حينذاك اإل اأن  يف الأن�سطة التجارية، واأذكر 

والدي ظل �سامدًا على الرغم من خ�سارته الكبرية وقال يل ل 

تتاأثر فاهلل يرزق واهلل ياأخذ والعربة يف الإن�سان.

عالقته بالأ�صر احلاكمة

هناك  كانت  فلقد  الأح�ساء  منطقة  يف  جلوي  اآل  لتواجد  نظرا 

ل  الذكر  �سبيل  فعلى  واإخوانه  اللطيف  لعبد  كثرية  �سداقات 

اأمري  والد  جلوي  بن  فهد  الأمري  مع  العالقة  ارتبطت  احل�سر 

الأح�ساء حممد بن فهد بن جلوي والأمري عبد اهلل بن جلوي اأول 

حاكم لالأح�ساء والأمري �سعود بن عبد اهلل بن جلوي قبل انتقاله 

بن  والأمري خالد  بن جلوي  فهد  بن  والأمري حممد  الدمام  اإىل 

تركي والأمري حممد بن تركي ويقال لهم اآل ذعار.

الآخرين  وحب  القيادة  من  واأ�سقائه  حممد  به  اأمتاز  ملا  ونظرا 

وعمل اخلري فقد كان �سيتهم ي�سل با�ستمرار اإىل ملوك اململكة، 

هذا ولقد قام حممد واأ�سقائه بدعوة امللك في�سل بن عبد العزيز 

الأح�ساء  اإىل  زيارته  اأثناء  وذلك  منزلهم  اإىل  1963م  عام  يف 

لو�سع حجر الأ�سا�س مل�سروع الري وال�سرف. حيث كانت الدعوة 

والعلماء  القبائل  و�سيوخ  الأمراء  كبرية ح�سرها  احتفالية  متثل 

ولقد كان عبد اللطيف هو امل�سرف على ذلك الحتفال.

كثري  اللطيف  عبد  احلاج  كان  فلقد  املتعددة  لأعماله  ونظرا 

ال�سفر حيث كان هو الواجهة الر�سمية ملجموعة �سركات النا�سر 

وعالقات  ال�سداقات  من  العديد  تكوين  وا�ستطاع  اخلارج.  يف 

ي�ستهدفها  التي  الدول  معظم  يف  ال�سركات  اأ�سحاب  مع  املودة 

والبحرينية  ال�سعودية  ال�سفارات  مع  قوية  عالقات  ربطته  كما 

يف اخلارج. 

عالقته مع اآل خليفـة الكرام

النا�سر  اللطيف  ارتبط احلاج عبد  البحرين  ا�ستقراره يف  منذ 

بعالقة وطيدة مع الأ�سر احلاكمة الكرمية يف البحرين، فبداأت 

حممد  ال�سيخ  العظمة  �ساحب  مع  النا�سر  اللطيف  عبد  عالقة 

بن علي اآل خليفة حاكم البحرين واأخيه �ساحب العظمة ال�سيخ 

ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  بعده  ومن  خليفة  اآل  حمد  بن  �سلمان 

اأفراد  بقية  مع  قوية  وعالقات  خليفة  بن  �سلمان  بن  عي�سى 

الأ�سرة احلاكمة بالبحرين ولقد كان دائم املواظبة على ح�سور 

دعوته  دائما  يلبون  الكرام  ال�سيوخ  كانوا  فلقد  وعليه  جمال�سهم 

وي�سرفونه يف منزله. ولقد قام املغفور له ال�سيخ عي�سى بن �سلمان 

اآل خليفة واأخيه ال�سيخ خليفة بن �سلمان اآل خليفة رئي�س الوزراء 

بح�سور حفل زواج معظم اأبناء احلاج عبد اللطيف النا�سر حيث 

كان ب�سحبتهم العديد من الوزراء وامل�سئولني اآنذاك.

عالقته مع اآل نهيـان

والد  النا�سر  �سلمان  بني  نهيان  اآل  مع  العالقة   ابتداأت 

عبد اللطيف يف اإمارة اأبوظبي منذ عام 1900 وات�سمت بالعالقات 

1922م  النا�سر عام  �سلمان  ال�سيخ  وفاة  وا�ستمرت حتى  القوية 

وكان  1968م  عام  حتى  العالقة  هذه  اأبناءه  واأكمل  اأبوظبي   يف 

اإىل  ال�سفر  ويوا�سل  العالقة  هذه  على  يحافظ  اللطيف  عبد 

اأبوظبي لإر�ساء دعائم التجارة وزيارة ال�سيوخ.

عالقته بالقوا�صـم

وكذلك فلقد كانت هناك عالقة مع �سيوخ القوا�سم حيث اأم�سي 

حاكم  على  �سيفا  كامال  �سهرا  1981م  عام  يف  اللطيف  عبد 

ال�سارقة عندما كان هناك يف رحلة عمل.

عالقته باآل ال�صبـاح

ارتبطت عالقة احلاج عبد اللطيف النا�سر مع ال�سيخ عبد اهلل 

�سقيق  ال�سباح  الأحمد  حممد  وال�سيخ  الكويت  حاكم  ال�سامل 

حاكم الكويت وال�سيخ عبد اهلل اجلابر. كما تكونت عالقة قوية 

اآل  مع  كويتيون  وهم  احلمد  من  اللطيف  عبد  عمومة  اأبناء  بني 

اآل  ال�سباح. وعند ما توفى ال�سيخ عبد اللطيف النا�سر �سارك 

ال�سباح يف عزاء املغفور له حيث اأر�سلوا يف عام 1992م برقية 

تعزية من الديوان الأمريي واأخرى من وزير الديوان الأمريي.

معا�صرته مع كبار جتار البحرين

وقويت  جنمه  ملع  عاما   60 قبل  البحرين  اأر�س  وطئ  اأن  منذ 

غرفة  تاأ�سي�س  يف  �ساركهم  حيث   البحرين  جتار  بكبار  عالقته 

جتارة و�سناعة البحرين و�ساهم يف التطور القت�سادي للبحرين 

وكان بني التجار اآنذاك اآل زينل واآل كانو واآل الق�سيبي واآل فخرو 

واآل نا�س واملوؤيد والب�سام وغريهم.

ويف البحرين تنوعت جتارته وتو�سعت، فلقد كانت البحرين تعترب 

اأ�ستثمر  فلقد  لذا  اخلليج،  دول  من  لال�سترياد  الرئي�سي  امليناء 

احلاج عبد اللطيف النا�سر هذه امليزة وابتداأ ي�ستورد الب�سائع 

احلاج  وابتداأ  اخلليج.  دول  اإىل  ت�سديرها  ليعيد  البحرين  اإىل 

حمل  اإىل  اأنتقل  ثم  املحرق  يف  مكتب  من  البحرين  يف  جتارته 

البحرين  يف  التجار  لكبار  جماورا  باملنامة  العهد  ويل  �سارع  يف 

اآنذاك. ثم انتقل اإىل حمل يف �سارع التجار. وكما ذكرنا �سابقا 

يقول رحمه اهلل  كان  فلقد  لنوعية جتارته  تكن هناك حدود  مل 

باأن الإن�سان لبد اأن يقوم بخو�س التجارب يف كل م�سمار حتى 

اأنه له مقولة �سهرية يرددها دائما “ اإذا �سلكت طريق يف الذهاب 

فاأ�سلك طريق اآخر يف الرجوع لأنك قد جتد �سئ ي�سرك اأو ب�ساعة 

تعجبك ت�سرتيها اأو تتعرف على �سخ�س ترتبط معه ب�سداقة”.

ولقد كانت للحاج عبد اللطيف بعد نظر وروؤية ثابتة ا�ستخدمها 

ا�سرتى  املثال  �سبيل  فعلى  جتارته  تنمية  يف  وكذلك  عالقاته  يف 

البديع يف منطقة  �سارع  على  كبرية  اأر�س  1967 قطعة  عام  يف 

مقابة وكان �سارع البديع يعترب اآنذاك جزء من قرى البحرين ل 

ي�ستثمر فيها التجار وفورا اأ�سرع ببناء جممع �سكني وعمارات يف 

ذلك ال�سارع ولقد ا�ستغرب منه بع�س اأ�سحابه التجار حتى كانوا 

يقولون له “من �سي�سكن لديك يف تلك املنطقة غري اجلن” ولكنه 

التجارية  املجمعات  اأوائل  من  فكان  م�سروعه  تكملة  على  اأ�سر 

النا�سر  مبجمع  و�سمى  املنطقة  تلك  يف  بنيت  التي  وال�سكنية 

التجاري والذي لزال معلما يف تلك املنطقة.

اأب لـ 13 ابنا وابنة.. وكان من اأكرب املوردين لالأرز..
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  جمل�س الع�سفور
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اأي تعديل على مواعيد املجال�س، الرجاء اإر�سال التعديل على الربيد الكرتوين.

 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�سيبية  املرحوم علي بن يو�صف فخرو 

39457300 فريق العو�سية  �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  

األربعاء

اخلميس

اجملالس اليومية

املجال�س الرم�سانية

الدكتـور في�صـل واإخوانـه، اأبناء املرحوم   

39464048 القفـول  عبد اللطيـف ال�صليمان النا�صر  

39661855 الرفاع  عبد اهلل اأحمد نا�س واأولده 

الرفاع  39660661 حممد اإبراهيم ال�صروقي 

17780303 الرفاع  اأحمـد �صلمـان كمـال 

39455963 الرفاع الغربي  حممد عبداهلل الهرم�صي الهاجري 

39453233 اجلفري  ال�صيخ حممد جعفر اجلفريي 

39632020 اجلفري  اإبراهيم حممد علي زينل 

39631110 املاحوز  اأبناء عبد الكرمي الأن�صاري  

39699090 العدلية  حممد عبد هلل الزامل  واإخوانه 

39863993 جدحف�س  جمل�س املرحوم ال�صيخ �صليمان املدين 

39671166 الربهامة  جا�صم وفريد اخلاجة 

39652266 ال�صهلة بوقوة  �صماحة �صيد عبداهلل الغريفي 

39450480 ال�صناب�س  م�صطفـى ال�صرخـات  

39688688 املق�صع  في�صل اخلور واإخوانه 

39694924 راأ�س رمان  م�صطفـى عبداللطيـف 

39677077 دار كليب  احلاج اإبراهيم الكاظم 

17322978 املحرق  عبداللطيف جناحي 

39323932 اجلفري  جمل�س عائلة العو�صي 

17812811 الرفاع  �صعادة ال�صيخ عبداهلل بن خالد اخلليفة 

 ال�صيخ عبداهلل بن خليفة 

36343781 الرفاع  بن �صلمان اآل خليفة 

17680071 الرفاع  �صعادة د. ماجد بن علي النعيمي 

39461369 اجلفري  جمل�س عبدالغفار الكوهجـي 

17720044 املحافظة  ال�صيخ حمود بن عبد اهلل اآل خليفة 

39615005 العدلية  ال�صيخ عبداحل�صني الع�صفور 

39604494 العدلية  في�صل جواد 

17748801 ال�صهلة  �صعادة علي �صالح ال�صالح  

17228855 ال�صهلة  �صادق وتقي البحارنة  

39687777 جبلة حب�صي  جميل كاظم العلوي 

17400056 بوقوة  حبيب علي عواجي 

الدراز  ديوانيـة الع�صفـور 

39455566 جمل�س املرحوم عبد الر�صا الع�صفور  

39476676 احلد  جمل�س اآل حممود 

39672223 احلد  جمل�س امل�صلم 

39616151 احلد  عبدالرحمن بوعلي 

39671417 احلد  عي�صى مبارك الكبي�صي 

39645444 بالد القدمي  عبد املهـدي الب�صري 




