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ت�صــدر عن  وكالــة اأبــرا�س

�صـور املجالـ�س 

الرم�صانيــة

”رمضانيات “تــروي ذكريـــات  من اأيـام زمـان

جمع  من  الفطرية  موهبته  بف�صل  متكن  فذة..  اإعالمية  ب�صخ�صية  يتميز 

املتناق�صات فرّو�س العديد من املواهب والهوايات حتى �صار فار�صا لها..ب�صوته 

الذهبي الرخيم اأ�صر اآذان امل�صتمعني، وبكلماته الراقية املعربة متكن من حجز 

اللحن اجلميل  �صماوات  ك�صاعر كبري، ومبو�صيقاه طاف  بروحه  تليق  م�صاحة 

ليعزف منها الأحلى والأرق..عن بداياته.. عن م�صرية كفاحه املهني.. حياته 

الجتماعية.. اأ�صرته.. فكره ومعتقداته يحدثنا يف هذا اللقاء الإذاعي الرائد 

البحريني  الفا�صل  فريج  ابن  والبحار  واملو�صيقي  وال�صاعر  والأديب  واملثقف 

الأ�صيل ح�صن �صلمان حممد كمال..نقدمه هنا ك�صاهد ولعب اأ�صا�صي يف زمن 

جميل يتوق له الكثريون منا اليوم.. نقدمه كنموذج حي لالإن�صان البحريني 

القادر على اأن ي�صنع كل �صيء من ل �صيء.. نقدمه كق�صة كفاح واإجناز..

االإعالمي ح�صن كمال..فار�س االذاعة

ب�صوته الذهبي اأ�صر اآذان امل�صتمعني، وبكلماته الراقية حجز م�صاحة ب�صاعر كبري

اإىل دين اهلل  الدعوة  ال�صرعي نحو  امل�صلمني بواجبهم  واجتماعياً، وتب�صري  وثقافياً  الإ�صالمي فكرياً  الوعي  بث 

باحلكمة واملوعظة احل�صنة، وتعهد القراآن الكرمي وال�صنة املطهرة والثقافة الإ�صالمية بالعناية والرعاية، وتعهد 

العمل اخلريي الإ�صالمي لتلبية حاجات املجتمع، واإغاثة املنكوبني ودعم اجلاليات الإ�صالمية يف العامل ومتكني 

املراأة من اأداء دورها الرئي�صي يف الأ�صرة واملجتمع...  اأهداف كثرية متنوعة ومتميزة تاأخذها على عاتقها جمعية 

ال�صالح منذ بداية انطالقتها نحو ن�صر عمل اخلري والرب لي�س داخل املجتمع البحريني وح�صب ولكن فى جميع 

ارجاء العامل ال�صالمي.. “رمضانيات” تلقى ال�صوء على اأن�صطة اجلمعية وفعالياتها املتوا�صلة وامل�صتمرة ..

ترفع �صعار “اإن اأريد اإال االإ�صالح ما ا�صتطعت”

جمعية اال�صالح.. خريكم خريكم الأهله 
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تعمل على تنمية الوطن واإزدهاره وتعزيز وحدته الوطنية

جمعية اال�صالح .. خري 

النا�س اأنفعهم للنا�س 
النا�س وتفريج كربهم من اأف�ضل القربات اإىل اهلل تعاىل، عالوة 

واإن  واملواطن،  الوطن  حياة  ل�ضتمرار  �ضمانة  التنمية  ان  على 

الإن�ضان اأ�ضا�ضها والأ�ضل الأول يف ا�ضتثمار الأمم، كما اإن التعاون 

بني املوؤ�ض�ضات اأ�ضا�س متني للعمل وهو م�ضدر قوة لالأمة واأبنائها، 

ال�ضالح  بجمعية  اخلريية  العمال  جلنة  حر�س  �ضبيل  وفى 

قامت اللجنـة بتقدمي خمتلف اأنواع امل�ضـاعدات لالأ�ضر املحتاجة 

2007م  عام  يف  بحريني  دينار   275,851 قدره  اإجمايل  مببلغ 

العالجية،  املنزلية،  الطارئة،  املعي�ضية،  النقدية،  للم�ضاعدات 

الزواج، وترميم املنازل، الطلبة اجلامعيني، واإيجار املنازل. 

م�سروع رعاية امل�ساجد

رعاية  لبند  خا�ضًا  اهتمامًا  اخلريية   العمال  جلنة  تويل  كما 

اللجنة  بيوت اهلل عز وجل وقد كان جمموع م�ضاهمات  و�ضيانة 

لهذا البند مبلغ اإجمايل قدره 18,270 دينار خالل عام 2007م، 

وذلك لعدد )18( م�ضجد ، كما تويل اللجنة اهتمامًا كبريًا لبناء 

تنفيذ  يف  اللجنة  �ضرعت  فقد  لذا  وجل،  عز  اهلل  بيوت  وت�ضييد 

الرفاع  بن علي” مبنطقة  “احل�ضن  التالية، م�ضجد  امل�ضروعات 

مبنطقة  كانو”  جا�ضم  بنت  “مرمي  م�ضجد  كذلك  ال�ضرقي، 

اإ�ضكان الب�ضيتني، عالوة على مركز حتفيظ ملحق ب�ضالة م�ضجد 

“حمزة بن عبد املطلب” مبنطقة اأم احل�ضم. 

امل�سروعات املو�سمية

اعمال  على  تتوقف  ل  اللجنة  تقدمها  التى  امل�ضاعدات  ولعل 

اخلري والرب الدائمة ، فهناك اي�ضا اهتمام خا�س بامل�ضاعادات 

الدعم  بتقدمي  باللجنة  امل�ضاعدات  ق�ضم  قام   حيث   ، املو�ضمية 

لالأ�ضر املحتاجة مببـلغ اإجمايل قـدره 112,148 دينار خالل عام 

اإفطار �ضائم، احلقيبة  الفطر،  لتنفيذ م�ضروعات زكاة  2007م 

املدر�ضية، الأ�ضاحي، عيدية اليتيم وك�ضوة العيد.

كفالة الأيتام والأ�ضر يف العامل الإ�ضالمي

ال�ضالح  بجمعية  اخلريية  العمال  جلنة  حر�س  منطلق  ومن 

بكفالة اليتام وال�ضر املحتاجة فى العامل ال�ضالمى كفلت اللجنة 

عدد )6162( يتيم ويتيمة، وعدد )298( اأ�ضرة، وعدد )106( 

طفل، من خمتلف بلدان العامل الإ�ضالمي وذلك حتى نهاية عام 

2007م، علمًا باأن الأيتام يقيمون مع ذويهم اأو يف دور اأيتام تابعة 

اللجنة بعمل  لهيئات وموؤ�ض�ضات متخ�ض�ضة، كما يقوم مندوبي 

زيارات دورية لأماكن هوؤلء الأيتام وللموؤ�ض�ضات التي ت�ضرف على 

كفالتهم للتعرف على اأو�ضاعهم ومتابعة اأحوالهم. 

نادى الطلبة واال�سالح 

مبملكة  مدينةاملحرق  يف  اجلمعية   وتاأ�ضي�س  ن�ضاأة  بدء  ومنذ 

البحرين  حتت ا�ضم )نادي الطلبة( يف �ضهر ربيع الثاين 1360هـ 

املوافق ل�ضهر مايو 1941 م، عندما قام بتاأ�ضي�ضه عدد من طلبة 

مدر�ضة الهداية اخلليفية باملحرق جمعتهم زمالة الدرا�ضة ووحدة 

ومت  اأمامهم  العمل  جمالت  وات�ضعت  الأهداف  تطورت   ، الفكر 

تغيري ال�ضم اإىل )نادي الإ�ضالح( عام 1367هـ املوافق 1948م، 

الثقافية  الأن�ضطة  خمتلف  ميار�س  ال�ضم  بهذا  حمتفظا  وظل 

1980م،  عام  حتى  ال�ضباب  من  نخبة  اإليه  وانظم  والجتماعية 

حيث حتول النادي اإىل جمعية الإ�ضالح و�ضدر قرار اإ�ضهار تغيري 

ال�ضم حتت رقم )15/80( بتاريخ 24 اأبريل 1980م. وقد اأعطى 

هذا التحول يف تاريخ هذه املوؤ�ض�ضة قوة جديدة من العمل اجلاد 

واخلري يف �ضبيل تطوير الربامج وتو�ضيع الأن�ضطة  ، كما مت اإعادة 

ت�ضجيل اجلمعية مبقت�ضى قانون اجلمعيات والأندية الجتماعية 

والثقافية والهيئات اخلا�ضة العاملة يف ميدان ال�ضباب والريا�ضة 

واملوؤ�ض�ضات اخلا�ضة ال�ضادر باملر�ضوم بقانون رقم )21( ل�ضنة 

1989م بتاريخ 6 نوفمرب 1991م .

ر�سالة االإلتزام باملنهج اال�سالمي 

والدينى  اخلريى  العمل  فى  الإ�ضالح  جمعية  لر�ضالة  القارئ 

واملجتمعى يكت�ضف توجه جمعية ال�ضالح  اىل اللتزام  باملنهج 

ال�ضمول  على  والقائم  وال�ضنة  الكتاب  من  امل�ضتمد  الإ�ضالمي 

اأفرادا  املجتمع،  مع  التوجه  اإىل  ت�ضعى  انها  كما   ، والو�ضطية 

وموؤ�ض�ضات ونظما، نحو اللتزام بالإ�ضالم كمرجعية عليا ومنهاج 

�ضامل للحياة، وتتعاون مع كافة اجلهات الر�ضمية والأهلية على 

تنمية الوطن واإزدهاره وتعزيز وحدته الوطنية، وتوؤمن بالوحدة 

تعزيز  اإىل  اجلمعية  ت�ضعى  كذلك  نحوها،  وتدفع  اخلليجية، 

ال�ضعوب  وتوؤازر  والإ�ضالمي،  العربي  للعاملني  املجتمع  انتماء 

العربية والإ�ضالمية يف �ضعيها اإىل النهو�س والوحدة. و�ضبيلها يف 

ذلك: الدعوة والتوعية العامة وبناء النماذج املوؤ�ض�ضية املتميزة، 

التكامل  من  اإطار  يف  املجتمعية  للعالقات  الفعال  وال�ضتثمار 

اهتمامها  هو  ذلك  لتحقيق  يوؤهلها  ما  اأن  وتوؤكد  وامل�ضاركة. 

بالبناء الداخلي، وتربية املنت�ضبني تربية �ضاملة، وح�ضن توظيف 

طاقتهم، حلمل ر�ضالتها باقتدار.

جلنة خا�سة لالأعمال اخلريية 

ومن منطلق اهتمامها الوا�ضع بالأعمال اخلريية اأ�ض�ضت جمعية 

وتعنى   ،1970 عام  اخلريية  لالأعمال  خا�ضة  جلنة  ال�ضالح 

مبهام العمل اخلريي املختلفة مل�ضاعدة امل�ضتحقني من املحتاجني 

البحرين وخارجها  داخل  واملنكوبني وغريهم  والأيتام  والفقراء 

بالو�ضائل والأن�ضطة امل�ضروعة، حيث تاأخذ اللجنة على عاتقها اأن 

تكون رائدًة يف ميدان العمل اخلريي، ومثاًل م�ضرفًا للموؤ�ض�ضات 

اخلريي  العمل  جمال  يف  العاملة  احلكومية،  غري  املتميزة، 

والتنمية امل�ضتدامة. 

العمل اخلريى رافد اأ�سا�سي للتنمية 

ونظرا لت�ضعب وتنوع العمل اخلريى داخل املجتمع ، تتخذ جلنة 

الأعمال اخلريية بجمعية ال�ضالح ر�ضالة خا�ضة بها نحو املجتمع 

ال�ضالمى فى �ضوء اأهداف اجلمعية نف�ضها ، حيث تخت�س اللجنة 

من جانبها بالعمل اخلريي وتعتربه رافدًا اأ�ضا�ضًا من روافد تنمية 

الوطن والنهو�س به، وتتبع كافة ال�ضبل لتحقيق ذلك. 

من فرج على م�سلما كربا 

والتي   ، بالقيم  الإ�ضالح  وتوؤمن جلنة العمال اخلريية بجمعية 

ت�ضكل جممل ثقافتها واأ�ضلوب عملها ، وذلك من منطلق اإن خدمة 

انطالقتها  منذ  ال�صالح  جمعية  ترفعه  �صعار  ا�صتطعت”..  ما  الإ�صالح  اإل  اأريد  “اإن 
املجتمع  داخل  لي�س  والرب  ن�صر عمل اخلري  داأبت اجلمعية على  ، حيث   1941 الوىل عام 

البحرينى فح�صب ولكن فى جميع ارجاء العامل ال�صالمى ،  اذ ت�صعى اجلمعية اإىل التوجه 

مع املجتمع، اأفرادا وموؤ�ص�صات ونظما، نحو اللتزام بالإ�صالم كمرجعية عليا ومنهاج �صامل 

للحياة، وتتعاون مع كافة اجلهات الر�صمية والأهلية على تنمية الوطن واإزدهاره وتعزيز 

وحدته الوطنية، وتوؤمن بالوحدة اخلليجية، وتدفع نحوها. كما ت�صعى اإىل تعزيز انتماء 

اإىل  �صعيها  والإ�صالمية يف  العربية  ال�صعوب  وتوؤازر  والإ�صالمي،  العربي  للعاملني  املجتمع 

املوؤ�ص�صية  النماذج  وبناء  العامة  والتوعية  الدعوة  ذلك:  يف  و�صبيلها  والوحدة.  النهو�س 

وتوؤكد  وامل�صاركة.  التكامل  من  اإطار  يف  املجتمعية  للعالقات  الفعال  وال�صتثمار  املتميزة، 

اأن ما يوؤهلها لتحقيق ذلك هو اهتمامها بالبناء الداخلي، وتربية املنت�صبني تربية �صاملة، 

وح�صن توظيف طاقتهم، حلمل ر�صالتها باقتدار.
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�سخ�سية  باأنك  الكثريون  يعرف  كما  عنك  نعرف   q

فهال  والقدرات..  املواهب  متعدد  متميزة..  اإعالمية 

حدثتنا بداية عن نف�سك وعائلتك؟

الفا�ضل  فريق  يف  ن�ضاأت  1942م،  العام  املنامة  مواليد  من  اأنا 

باملنامة وتلقيت تعليمي يف املدر�ضة ال�ضرقية البتدائية والثانوية 

ق�ضم معلمني.

ح�ضلت يف عام 1959 على دبلوم املعلمني، وح�ضرت عدة دورات 

اإعالمية.

عملت يف اإذاعة البحرين بوزارة الإعالم من عام 1959 اإىل عام 

للربامج  ومقدما  ومعدا  واإداريا  وخمرجا  وموؤلفا  مذيعا   1998

الإذاعية والتلفزيونية.

و�ضغلت من�ضب مدير الإذاعة من عام 1980 اإىل عام 1988م، 

كما �ضغلت من�ضب مدير الثقافة والفنون واأمني املجل�س الوطني 

للثقافة والفنون والآداب من 1988م اإىل 1998.

مهتم بالثقافة والفنون، ومن هواياتي ال�ضيد، املو�ضيقى، ال�ضعر، 

من  عدد  يف  والع�ضوية  ال�ضرفية  الع�ضوية  على  وحائز  والر�ضم. 

اجلمعيات الوطنية والثقافية والفنية والجتماعية. ومن موؤ�ض�ضي 

عدد من اجلمعيات الأدبية والفنية يف البحرين.

اإذاعي قدير من الرعيل الأول.. يتميز ب�صخ�صية اإعالمية فذة.. 

فرّو�س  املتناق�صات  جمع  من  الفطرية  موهبته  بف�صل  متكن 

لها..ب�صوته  فار�صا  �صار  حتى  والهوايات  املواهب  من  العديد 

املعربة  الراقية  وبكلماته  امل�صتمعني،  اآذان  اأ�صر  الرخيم  الذهبي 

ومبو�صيقاه  كبري،  ك�صاعر  بروحه  تليق  م�صاحة  حجز  من  متكن 

طاف �صماوات اللحن اجلميل ليعزف منها الأحلى والأرق..يعرفه 

الكثريون من اأبناء البحرين واخلليج كرجل اجتماعي من الدرجة 

بالنخيل  الكبري  �صبهه  رغم  الذات،  اإنكار  حد  متوا�صع  الأوىل، 

البحريني ال�صامخ عميق اجلذور..وطني هو حتى النخاع.. ت�صعر 

اأثناء حديثه عن الوطن وقادته بحميمية العالقة بينهم وعميق 

لذلك  ت�صعر بحنني كبري  له  تقراأ  اأو  تقراأه  بهم..عندما  ارتباطه 

العميق  بب�صاطته..  اجلميل  تع�صه،  مل  واإن  حتى  اجلميل  الزمن 

مب�صمونه، الرثي برجالته.. كان فار�س الإذاعة يف وقت مل يعرف 

م�صرية  عن  بداياته..  عن  التلفزيون..  اخرتاع  بعد  النا�س  فيه 

ومعتقداته  فكره  اأ�صرته..  الجتماعية..  حياته  املهني..  كفاحه 

وال�صاعر  والأديب  واملثقف  الرائد  الإذاعي  اللقاء  هذا  يف  يحدثنا 

ح�صن  الأ�صيل  البحريني  الفا�صل  فريج  ابن  والبحار  واملو�صيقي 

زمن  يف  اأ�صا�صي  ولعب  ك�صاهد  هنا  كمال..نقدمه  حممد  �صلمان 

جميل يتوق له الكثريون منا اليوم.. نقدمه كاأمنوذج حي لالإن�صان 

نقدمه  �صيء..  ل  من  �صيء  كل  ي�صنع  اأن  على  القادر  البحريني 

كق�صة كفاح واإجناز..

متزوج من الإذاعية عائ�ضة عبد اللطيف ويل بنتان وولدان رحاب 

وخالد ودانة و�ضلمان.

رم�سان  �سهر  يف  مباركات  وليال  اأيام  نعي�ش  اأننا  مبا   q

الف�سيل.. ماذا حتمل من ذكريات عن رم�سان “لول”،.. 

وما الفرق بينه وبني رم�سان االآن؟

تختلج يف ذهني العديد من ال�ضور عن الفرتة التي كان ياأتي فيها 

�ضهر رم�ضان واأنا طفل، وبخا�ضة فيما يتعلق بالف�ضول، اإذ كان 

اجلو حارا يف رم�ضان عندما كنت طفال ثم يف فرتة �ضبابي كان 

رم�ضان يف ف�ضل ال�ضتاء والآن رجع يف ف�ضل ال�ضيف..

q وما تاأثري ذلك؟

لتغري الف�ضول تاأثري كبري على النا�س.. اإذ اأن ال�ضيام يف ال�ضتاء 

التوقيت  اأن  كما  اأي�ضا،  ولغريهم  اأف�ضل  ال�ضن  لكبار  بالن�ضبة 

يختلف فيما يتعلق مبدة ال�ضيام ووقت الإم�ضاك والإفطار وكلها 

اأمور توؤثر على النا�س نف�ضيا وج�ضمانيا.

اأن الإن�ضان يكون ع�ضبيا يف وقت ال�ضيف عامة فما  فاملالحظ 

يكون  ال�ضتاء  ف�ضل  يف  بينما  بال�ضيام،  ذلك  اقرتن  اإذا  بالك 

هادئا ورائق املزاج.. 

q ما الذي تفتقده اليوم يف رم�سان زمان؟

اأول ما يتبادر اإىل ذهني حال تذكر اأيام رم�ضان زمان هو فرحة 

على  املفتوحة  البيوت  الف�ضيل..  ال�ضهر  مبقدم  وال�ضغار  الكبار 

بع�ضها.. تبادل الأطباق والأكالت اخلا�ضة بني اجلريان.. �ضوت 

امل�ضحر الذي مل ن�ضمعه منذ �ضنوات طويلة.. “جمعة” ال�ضغار 

كرمته العديد من املوؤ�ص�صات واحتفت بعطاءه وابداعه 

االإعالمي واالذاعي القدير ح�صن كمال .. 

�صـوت يلمـ�س القلـب  
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ال�ضائمني  لإيقاظ  الأحياء  يف  امل�ضحر  خلف  يجوبون  الذين 

وتنبيههم وقت ال�ضحور..

طيلة  مقدمها  ننتظر  نظل  التي  القدمية  رم�ضان  ليايل  اأفتقد 

العام.. وما اأن تدق اأجرا�س القدوم حتى تتعلق اأنظارنا بالقمر.. 

وما زلت حتى الآن اأربط منت�ضف كل �ضهر بالقمر ل بالتاريخ..!

القمر الذي كنا نلعب على �ضوئه ون�ضري على هدي نوره..

يف  الكرمي  القراآن  تالوة  “القرقاعون”..  اأو  القري�ضون  اأفتقد 

البيوت كانت زينة رم�ضان، فقد كان والدي يقراأ القراآن الكرمي 

كل ليلة ويفرح كثريا كلما انتهى من ختم كم جزء منه..

ياأتون  اأخوايل  كان  اإذ  رم�ضان  يف  الأهل  زيارات  اأي�ضا  اأفتقد 

الأكالت  اإىل  بالإ�ضافة  رم�ضان،  يف  لزيارتنا  بعيدة  مناطق  من 

مائدة  اأ�ضناف  عن  اأبعدنا  الع�ضر  فرمت  ال�ضهر  لهذا  املميزة 

رم�ضان لول..

ر ل�سهر رم�سان؟ q كيف كانت العائلة حت�سّ

م�ضتمرا  كان  العمل  واحدا..  منزل  ت�ضكن  كبرية  كانت  العائلة 

منذ ال�ضباح وحتى وقت الفطور لتح�ضري الأكل، ثم ينتهي وقت 

الفطور يف خم�س دقائق..!

ما  غالبا  اإذ  االأمر..  هذا  اأ�ستغرب  اأنا  االآن  وحتى   q

اخلم�ش  فطور  ي�ستحق  هل  نف�سي  وبني  بيني  اأت�سائل 

دقائق عناء يوم كامل؟؟!

بتغيري  باأيام  رم�ضان  �ضهر  مقدم  قبل  من  ي�ضعر  اجلميع  كان 

عام.. اإذ ن�ضعر بقد�ضية هذا ال�ضهر الذي يختلف عن بقية �ضهور 

العام.

بالعودة إلى احلديث عنك أستاذ حسن.. نتسائل ماذا بقي لديك بعد 

من طموحات لتنجزها؟

ولكن  يكون..  اأن  يجب  اأنه  اأت�ضور  كنت  الكثري مما  لقد حققت 

لدي عدة طموحات على امل�ضتوى ال�ضخ�ضي والوطني والعاملي..

فعلى امل�ضتوى ال�ضخ�ضي اأمتنى اأن اأظل متمتعا بال�ضحة التي مّن 

اهلل بها علّي فبدون هذه النعمة تخرب لذة احلياة..

واأمتنى لبالدي البحرين دوام التقدم والرقي واأن تظل حمافظة 

اأح�ض�ضنا بها �ضغارا وكبارا، فعلى رغم التنوع  على هويتها التي 

الغالبة  ال�ضمة  تظالن  وال�ضداقة  املحبة  اأن  اإل  به  تت�ضم  الذي 

من  واأخرى  فرتة  بني  يثار  مما  الرغم  على  وذلك  اجلميع  بني 

واأغرا�س خبيثة. هدامة  اأفكار  ذوي  اأنا�س  “عّرات”من 
ويف ختام احللقة الأوىل من هذا اللقاء، بقي اأن ن�ضري اإىل ح�ضول 

الأ�ضتاذ ح�ضن �ضلمان كمال على العديد من اجلوائز كما وكّرم يف 

العديد من املنا�ضبات الوطنية، وح�ضل على جائزة الدولة للعمل 

الوطني عام 1992، وعلى و�ضام الكفاءة من الدرجة الأوىل من 

اإىل  بالإ�ضافة   ،2002 عام  البحرين  مملكة  ملك  جاللة  قبل 

العديد من �ضهادات الكفاءة والتقدير من البحرين وخارجها.

وح�ضر موؤمترات عديدة منها موؤمترات القمة العربية اخلليجية 

املختلفة، وهو يدعى للتحكيم يف املهرجانات الإذاعية والتلفزيونية 

والأدبية والفنية من البلدان العربية ولإلقاء حما�ضرات واأم�ضيات 

�ضعرية. كما اأعّد وقّدم ع�ضرات الربامج الإذاعية والتلفزيونية.

عن  كمال  �ضلمان  ح�ضن  يحدثنا  احلوار  من  الثانية  احللقة  ويف 

عالقته باأمري البحرين الراحل املغفور له باإذن اهلل ال�ضيخ عي�ضى 

امللك  ثره، وعن عالقته بجاللة  اآل خليفة طيب اهلل  �ضلمان  بن 

حمد بن عي�ضى اآل خليفة عاهل البالد املفدى..

كما و�ضيتحدث اأي�ضت عن اأول جمل�س ثقايف يف البحرين “مركز 

والبحوث” وذلك من منطلق  للثقافة  اآل خليفة  اإبراهيم  ال�ضيخ 

كونه ع�ضوا يف جمل�س اأمنائه..

ويتحدث اأي�ضا عن املجال�س الرم�ضانية.. وعن توقعاته لنتخابات 

الذي  ال�ضوؤال  على  ويجيب   ..2010 القادمة يف  النيابي  املجل�س 

على  م�ضيطرا  الإ�ضالمي  التيار  �ضيظل  “هل  اجلميع:  ي�ضاأله 

املجل�س الوطني؟؟”

فار�س االإذاعة يف وقت مل يعرف فيه النا�س التلفزيون
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(غبقة( وزير �صوؤون النفط والغاز د.عبد احل�صني مريزا
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  جمل�س الدكتور في�صل النا�صر واإخوانه
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موقف �ضيارات الأجرة عند 

باب البحرين يف اأواخر 

الثالثينيات

م�ضت�ضفى ال�ضلمانية

عني ق�ضاري عام 1934
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اأي تعديل على مواعيد املجال�س، الرجاء اإر�ضال 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�ضيبية  املرحوم علي بن يو�صف فخرو 

39457300 فريق العو�ضية  �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  

اجلمعة

السبت

اجملالس اليومية

املجال�س الرم�صانية

17230088 باربار  يو�صف عبدالوهاب احلواج  

 �صعادة ال�صيخ عبدالرحمن بن 

الرفاع الغربي  علي بن خليفـة اآل خليفـة 

36744404 مدير عام الت�صجيل العقاري  

39665552 العدلية  اأبناء اأ. اأحمد العمران منزل املرحوم  

36411000 عايل  اأحمد حمفوظ العايل 

 ال�صيخ عبدالرحمن بن

39662685 اجلفيـر   حممد بن را�صد اخلليفة 

17712510 الق�صيبية  ابناء ح�صن حيدر دروي�س 

39645444 بالد القدمي  عبد املهـدي الب�صري 

39666491 الديه  جمل�س احلاج علي الطويل 

39660066 اأبو �صيبع  اإبراهيم عبداهلل  لطف اهلل 

39468668 حدائق املاجد  ابناء ال�صيد جميد املاجد 

39454948 �صـار  عبد الغني واإبراهيم جهرمي واإخوانهم 

39466688 دم�صتان  جعفر حممد اآل �صيف 

39636364 الدراز  ال�صيد كاظم الدرازي 

39660036 مدينة حمد  د. اأحمد جا�صم جمال 

39458262 بوري  ال�صيخ اأحمـد الع�صفـور 

17786111 جد علي  �صعاده من�صور بن رجب 

39622462 قرية القدم  مريزا املحاري 

39400944 النعيم  النائب ال�صيخ جا�صم املوؤمن  

اجلنبية  جمية العمل ال�صالمي 

الرفاع  �صمو ال�صيخ علي بن خليفة اآل خليفة 

39458476 الرفاع  ال�صيخ خليفة بن حمد اآل خليفة 

17748404 الرفاع  �صعادة خليفة الظهراين 

39655795 املاحوز  عبداهلل علي كانـو واإخوانه 

39656333 اأم احل�صم  جمل�س بوجميــد 

39622962 اأم احل�صم  مريزا وحممد اأبناء عبدالر�صول 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 لري  

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 – جممع 244  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  
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ج�ضر ي�ضل بني بنايات املوؤيد 

يف عام 1948
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مكتب الربيد

موظفو �ضركة كري مكنزي
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