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ت�صــدر عن  وكالــة اأبــرا�س

�صـور املجالـ�س 

الرم�صانيــة

”رمضانيات “تــروي ذكريـــات  من اأيـام زمـان

يف احللقة الثانية من حوارنا معه، يحدثنا الإذاعي الرائد واملثقف والأديب وال�صاعر واملو�صيقي 

باأمري  الفا�صل البحريني الأ�صيل ح�صن �صلمان حممد كمال عن عالقته  اإبن فريج  والبحار 

البحرين الراحل املغفور له باإذن اهلل ال�صيخ عي�صى بن �صلمان اآل خليفة طيب اهلل ثراه، وعن 

عالقته بجاللة امللك حمد بن عي�صى اآل خليفة عاهل البالد املفدى..

اآل خليفة للثقافة  اإبراهيم  “مركز ال�صيخ  اأول جمل�س ثقايف يف البحرين  اأي�صاً عن  ويتحدث 

والبحوث” وذلك من منطلق كونه ع�صواً يف جمل�س اأمنائه..

كما ويتحدث اأي�صاً عن املجال�س الرم�صانية.. وعن توقعاته لنتخابات املجل�س النيابي القادمة 

يف 2010.. ويجيب على ال�صوؤال الذي ي�صاأله اجلميع: “هل �صيظل التيار الإ�صالمي م�صيطراً 

على املجل�س الوطني؟”

ح�صن كمال..�صوت من ذهب

مثقف واأديب و�صاعر ومو�صيقي وبحار

من  والعديد  والنخيل  العيون  بكرثة  واإ�صتهرت  )اأُكل(  بجزيرة  قدمياً  عرفت 

فيها  املياه  اإ�صتهرت بكرثة عيون  والرمان،  والتني  كالليمون  الزراعية  الأ�صناف 

العديد من  اإىل جانب  املدورة وعني اخل�صراء،  ال�صفاحية وعني  بينها عني  من 

ذلك  يف  الف�صل  ويعود  هوائها  ولطافة  طق�صها  باإعتدال  اأي�صاً  عرفت  الكواكب، 

لكرثة نخيلها وات�صاع  امل�صطحات املائية من حولها .. اإنها جزيرة النبيه �صالح 

حتكي  “رمضانيات”   .. خال�صاً  بحرينياً  وتراثاً  تاريخاً  رمالها  فوق  حتمل  التي 

ق�ص�صاً من �صفحاته...

عرفت باعتدال طق�صها ولطافة هوائها 

النبيه �صالح ..جزيرة العيون والنخيل 
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النبيه �صالح .. جزيرة اأُكل تروي 

تاريخ عني “ال�صفاحية”
عرفت قدميًا بجزيرة )�أُكل(

قرب  وجود  اىل  ن�سبة  ال�سم  بهذا  �سالح  النبيه  جزيرة  �سميت 

بجزيرة  قدميًا  عرفت  وقد  فيها.  �سالح  النبيه  اجلليل  العامل 

كل( وقد ا�ستهرت بكرثة العيون والنخيل والعديد من ال�سناف 
ُ
)اأ

اإىل  اإ�سافة  ال�سكر  وق�سب  والرمان  والتني  كالليمون  الزراعية 

اأ�سهر اخل�سار كالباميا والباذجنان والقرع ، ومل يكن بها الكثري 

75 عري�سا موزعة  الع�سرين، فقط  ال�سكان يف مطلع القرن  من 

“كافالن”  اأو قريتني �سغريتني، الأوىل هي قرية  على منطقتني 

بها  وكان  للجزيرة  ال�سرقية  ال�سمالية  الزاوية  القريبة من  وهي 

40 عري�سا، اأما القرية الأخرى فهي قرية “القرية” وهي القريبة 

من الزاوية الغربية اجلنوبية للجزيرة اأي مقابل قريتي جدعلي 

وجرداب، وكان اأهل هاتني القريتني يعملون يف الزراعة والغو�س 

ا�سم  عليها  يطلق  مما  �سفينة  ميتلكون  وكانوا  ال�سمك،  و�سيد 

ت�ستخدم يف  كلها  قوارب �سغرية  ثمانية  اإىل  بالإ�سافة  “بقارة” 
عمليات الغو�س و�سيد اللوؤلوؤ.

عني �ل�سفاحية

اأهم العيون فيها عني ال�سفاحية والتي كانت ت�سقي معظم  ومن 

البحر  املياه ي�سب يف  الفائ�س من  اأن  اإىل درجة  القرية  مزارع 

من اجلهة ال�سمالية للقرية. كما ا�ستهرت يف القرية عيون اخرى 

كالعني املدورة وعني اخل�سراء، اإىل جانب العديد من الكواكب. 

ولفظ كوكب لفظ �سائع وهو عادة ما يطلق على نبع املاء ذي حجم 

اأ�سغر من العني. ومن اأ�سهر الكواكب يف اجلزيرة كوكب ال�سيخ 

وكوكب الفراح وكوكب العرائ�س وكوكب احللة وكوكب نا�سر.

يف  واآبار  وكواكب  عيون  من  القرية  يف  املياه  م�سادر  بداأت  وقد 

ب�سبب  املا�سية  �سنة  ع�سر  اخلم�سة  يف  وال�سمحالل  التال�سي 

ت�سرب امللوحة ال�سديدة ونق�س املياه اجلوفية املغذية لها. ففي 

باجلفاف  العيون  بداأت  ثم  ال�سفاحية  عني  جفت  1987م  عام 

املتالحق وكان اآخرها كوكب ال�سيخ. 

�لعيون و�لكو�كب حتيط باملنازل

هوائها  ولطافة  طق�سها  باعتدال  �سالح  النبيه  جزيرة  وعرفت 

املائية  امل�سطحات  ووجود  النخيل  لكرثة  ذلك  يف  الف�سل  ويعود 

والكواكب  العيون  من  الآتية  املياه  جداول  كانت  حيث  بكرثة، 

حتيط باملنازل، اإ�سافة اإىل اإحاطة البحر لها من جميع اجلهات 

خا�سة ال�ساحل ال�سمايل املفتوح حيث كان الهايل يتجمعون يف 

املنطقة  هذه  كانت  حيث  ع�سل(  )بدائع  ت�سمى  هناك  منطقة 

بقوة  الهواء  اندفاع  ي�سبب  مما  ال�سوار  مرتفع  ب�ساحلها   تتميز 

وا�ستمرار. كل هذه املميزات جعلت من هذه املنطقة -اي منطقة 

البدائع - م�سيفًا ممتازًا لأهايل القرية واأهايل املناطق املجاورة 

ا�ستهرت  امليزة حتى  بهذة  قدميًا، حيث عرفت اجلزيرة قدميًا 

ا�سافة  اأعراقهم.  اختالف  على  املنطقة  اأهايل  لكافة  كم�سيف 

من  طبيعتها  بجمال  متميزة  فالقرية  املميزات،  تلك  كل  اإىل 

�سواطئ و نخيل وب�ساتني.

�ساحل �حلالة

الناعمة،  البي�ساء  برماله  باجلزيرة  احلالة  �ساحل   وياخذك 

الرمال  من  بي�ساء  م�ساحات  تظهر  البحر  ماء  ينح�سر  وعندما 

تتجمع عليها طيور النور�س التي ت�سمى حمليًا بطيور الــ )قــن(. 

اأما ال�ساحل الغربي للجزيرة فيتميز بطبيعة �سخرية جميلة مما 

يعطي هذه اجلزيرة ال�سغرية تعددًا رائعًا يف الت�ساري�س. ومن 

جانب اآخر ياأتي ال�ساحل ال�سرقي لي�سيف نعمة اأخرى على هذه 

طبيعية  ظاهرة  تتواجد  ال�ساحل  هذا  ففي  ال�سغرية.  اجلزيرة 

نادرة جدًا و هي كرثة وجود ينابيع املاء العذب يف �ساحل البحر 

املالح والتي كان الهايل ي�ستفيدون منها يف فرتة اجلزر والتي 

ت�سمى حمليًا بفرتة )القـراح(. 

مقربة �لنبيه �سالح �لتاريخية 

وتتميز  �سالح  النبيه  مقربة  تقع  القرية  من  الغربية  اجلهة  ويف 

القبور فيها  هذه املقربة بطبيعتها ال�سخرية وقد حفرت جميع 

الدفان  ي�سرب  املوتى  دفن  كال�سناديق. ويف حالة  ال�سخور  يف 

يعني  فهذا  الر�س  اإرتداد يف  �سوت  �سمعة  فاذا  بعمود،  الأر�س 

وجود قرب فارغ. وعلى هذا يرفع الرتاب املنهال ثم ترفع ال�سفائح 

ال�سخرية فيظهر القرب. وقد حفر يف هذة املقربة ما يزيد عن 

القرية  افراد  اأحد  اإىل  القبور  هذه  حفر  ن�سب  وقد  قرب   1500

ال�سيخ  لقب  هو  هذا  اأن  واأعتقد  )دعلج(  ال�سيخ  ي�سمى   قدميًا 

اإنه حفره  يقال  به  ال�سيخ قرب خا�س  لهذا  ان  كما  اإ�سمه.  ولي�س 

�سكل  على  الأر�س  عن  مرتفعة  �سخرة  عن  عبارة  وهو  بنف�سه 

غرفة مفتوحة من جهة ال�سمال. 

مقربة �لأطفال و�لعمالقة 

والغريب يف هذه املقربة اإنها رتبت اإىل فئات: فئة الطفال، وفئة 

عامة النا�س، وفئة )العمالقة( اإن �سح التعبري اأو ال�سخا�س ذوو 

من  العديد  املباركة  املقربة  هذة  يف  دفن  وقد  الكبرية.  القامة 

الفقهاء والعلماء، منهم من هو معروف ومنهم من هو جمهول. 

العارف  ال�سيخ  املقربة  هذه  يف  املدفونون  العلماء  اأ�سهر  ومن 

والعالمة  واإبنه،  املتوج  والعالمة  �سالح  النبيه  املتبحر  والعالمة 

ال�سيخ داود بن على و اإبنه، وال�سيخ را�سد املدفون يف اجلهة الغربية 

من �سريح النبيه �سالح والكثري ممن مل يعرف قبورهم.

مدر�سة �لعلماء  

اجلزيرة  اأهايل  لدى  البحراين  داود  ال�سيخ  مدر�سة  وتعرف 

حاليًا بـمدر�سة العلماء. و هي مدر�سة عرفت بتخريج الكثري من 

الفقهاء والعلماء وقد هدمت باملنجنيق على طالبها عام 111 هـ 

73 عامل  العمانيني وقتل فيها قرابة  الغزاة اخلوارج  اأيدي  على 

حتى عرفت يف بع�س الرتاجم با�سم كربالء. 

البحراين  علي  بن  داود  ال�سيخ  املدر�سة  هذه  علماء  اأ�سهر  ومن 

ا�سحاب  ذكرهم  الذين  العلماء  من  والكثري  املتوج  وال�سيخ 

الرتاجم و مراجع كتاب �سهداء الف�سيلة واأمل المل واللوؤلوؤة .. 

و غريها من الكتب. 

فيها  اأن  كما  وا�سحة  واأ�سوارها  املدر�سة موجودة  تزال هذة  ول 

بع�س النخيل حتى عام 1985م حني قامت البلدية بب�سط الأر�س 

وت�سوية بقايا اجلدران بالأر�س.

جزر  من  واحدة  تعد  اإنها  رغم 

البحرين اإال اأن اإرتباط ق�صة النبيه 

لها  جعل  بها  �صالح  النبي  اأو  �صالح 

تلك  بني  ومتميزة  منفردة  مكانة 

اجلزيرة  تعرف  كانت  فقد  اجلزر، 

اأكل ب�صم  الأزمنة بجزيرة  يف قدمي 

اإنه  البع�س  ويعتقد  والكاف،  الألف 

كتابات   لنا  روت  كما  �صالح  اهلل  نبي 

وحتمل  البحرين،  علماء  قدامى 

اجلزيرة فوق طياتها هذا املزار، ويف 

لعلماء  اأ�صرحة  توجد  املقام  غرف 

وفقهاء كثريين من البحرين اأهمهم 

البحراين،  متوج  ال  اأحمد  ال�صيخ 

داود  وال�صيخ  املتوج  اهلل  عبد  ال�صيخ 

اجلزيري  علي  وال�صيخ  اجلزيري 

لل�صيخ  �صريح  منه  بالقرب  واأي�صا 

را�صد البحراين.
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و�لبحوث  للثقافة  خليفة  �آل  �إبر�هيم  �ل�سيخ  مركز   q

يف  �لعام  �لثقايف  �مل�سهد  رفد  جمال  يف  طويلة  ق�سة 

جمل�س  �أول  كان  عندما  �لزمان  قدمي  منذ  �لبحرين 

�أع�ساء  �أحد  كونك  عنها  حدثتنا  هاّل  فيها..  ثقايف 

جمل�س �أمنائه؟

اأهم  من  اإبراهيم  ال�سيخ  مركز  يعترب  ح�سن:  الأ�ستاذ  يقول 

ويقع يف جزيرة  البحرين،  والفنية يف مملكة  الثقافية  ال�سروح 

العامل يف  وكتاب  كبار مثقفي  نخبة من  ا�ست�ساف  وقد  املحرق، 

اأم�سيات ثقافية وفنية واأدبية منذ تاأ�سي�سه يف عام 2002.

املعماري  الرتاث  على  واملحافظة  الثقافة  ب�سئون  املركز  ويعنى 

واحل�سري وتوظيف البيوت القدمية لالأن�سطة الثقافية من اأجل 

التعريف  اإىل  بالإ�سافة  والثقايف  الرتاثي  دورها  على  املحافظة 

بالرموز وال�سخ�سيات الثقافية والأدبية.

والإعالم  الثقافة  وزيرة  من  مببادرة  الأ�سا�س  يف  اأن�سئ  وقد 

والإعالم  الثقافة  م�سئولية  توليها  قبل  خليفة  اآل  مي  ال�سيخة 

و�صفوه بالنخيل البحريني ال�صامخ عميق اجلذور

ح�صـن كمال .. اإبن الفريج الذي 

اأ�صبح مذيعًا  

اإعالمية فذة.. متكن بف�صل موهبته  اإذاعي قدير من الرعيل الأول.. يتميز ب�صخ�صية  هو 

الفطرية من جمع 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 م�صاحة 

الأحلى  منها  ليعزف  اجلميل  اللحن  �صماوات  طاف  ومبو�صيقاه  كبري،  ك�صاعر  بروحه  تليق 

والأرق..

يعرفه الكثريون من اأبناء البحرين واخلليج كرجل اجتماعي من الدرجة الأوىل، متوا�صع 

حد اإنكار الذات، رغم �صبهه الكبري بالنخيل البحريني ال�صامخ عميق اجلذور..

بينهم  العالقة  بحميمية  وقادته  الوطن  عن  حديثه  اأثناء  ت�صعر  النخاع..  حتى  هو  وطني 

وعميق ارتباطه بهم..

عندما تقراأه اأو تقراأ له ت�صعر بحنني كبري لذلك الزمن اجلميل حتى واإن مل تع�صه، اجلميل 

بب�صاطته.. العميق مب�صمونه، الرثي برجالته.. كان فار�س الإذاعة يف وقت مل يعرف فيه 

النا�س بعد اخرتاع التلفزيون..

يف احللقة الثانية من حوارنا معه، يحدثنا الإذاعي الرائد واملثقف والأديب وال�صاعر واملو�صيقي 

والبحار ابن فريج الفا�صل البحريني الأ�صيل ح�صن �صلمان حممد كمال عن عالقته باأمري 

البحرين الراحل املغفور له باإذن اهلل ال�صيخ عي�صى بن �صلمان اآل خليفة طيب اهلل ثراه، وعن 

عالقته بجاللة امللك حمد بن عي�صى اآل خليفة عاهل البالد املفدى..

ويتحدث اأي�صا عن اأول جمل�س ثقايف يف البحرين “مركز ال�صيخ اإبراهيم اآل خليفة للثقافة 

والبحوث” وذلك من منطلق كونه ع�صواً يف جمل�س اأمنائه..

النيابي  املجل�س  لنتخابات  توقعاته  وعن  الرم�صانية..  املجال�س  عن  اأي�صاً  ويتحدث  كما 

القادمة يف 2010.. ويجيب على ال�صوؤال الذي ي�صاأله اجلميع: “هل �صيظل التيار الإ�صالمي 

م�صيطرا على املجل�س الوطني؟”
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يعرفه الكثريون كرجل اجتماعي من الدرجة الأوىل
يف الدولة، وكان دافعها يف ذلك تخليد ذكرى جدها املغفور له 

ال�سيخ اإبراهيم بن حممد اآل خليفة الأديب وال�ساعر الكبري.

قال  املركز،  يتبناها  التي  القادمة  الثقافية  امل�سروعات  وعن 

كمال اأنه �سيتم قريبا البدء يف برنامج ثقايف جديد يحتوي على 

العديد من املحا�سرات والندوات والأم�سيات ال�سعرية، وتقدمه 

�سخ�سيات ثقافية واأدبية من خمتلف دول العامل العربي.

عبق �ملحرق �لقدمية

مدينة �ملحرق �لعتيقة �ملليئة بعبق �لرت�ث.. ماذ� تثري 

فيك من ذكريات؟

اأمرينا الراحل ال�سيخ عي�سى بن �سلمان اآل خليفة طيب اهلل ثراه، 

والذي كان �سخ�سية حمبوبة جدا من قبل اجلميع وله يف نف�سي 

مكانة كبرية..

واعتزاز  فخر  حمل  الأمريي  الديوان  مع  عالقتنا  وكانت  كما 

بالبالد، وقد كنت  يتعلق  املنا�سبات وكل ما  ل�ستى  اإذ كنا ندعى 

وهلل احلمد كنت مقربا من الديوان الأمريي وقد ا�ستمرت هذه 

العالقة اإىل عهد مليكنا املحبوب �ساحب اجلاللة امللك حمد بن 

عي�سى اآل خليفة وقد كان يل �سرف اإلقاء الق�سائد اأمام جاللته 

يف منا�سبات كثرية.

�ل�سيا�سة تقتحم �ملجال�س �لرم�سانية!

ثمة  هناك  هل  �لرم�سانية؟  �ملجال�س  عن  حدثنا   q

يف  تغري  ماذ�  زمان؟  جمال�س  وبني  بينها  �ختالفات 

مو�سوعاتها؟

لقد بداأت يف ارتياد املجال�س عامة من بعد منت�سف عمري، اإذ 

بداأت اأخالط الرجال يف املجتمع ويف املجال�س ب�سكل عام..

متعددة  �سخ�سيات  يوؤمها  اإذ  كثريا  تتغري  مل  املجال�س 

حال  عن  �ستى  مو�سوعات  ويتناولون  وامل�ستويات  الهتمامات 

الأخرية  ال�سنوات  يف  عليها  زاد  وما  والتجارة،  واحلياة  البلد 

املا�سية املو�سوعات ال�سيا�سية بعد انخراط البالد يف التجربة 

يف  يدور  ما  وثمرة  انعكا�س  لأنه  حميد  اأمر  وهو  النيابية.. 

املجتمع.

q مبنا�سبة �حلديث عن �لتجربة �لنيابية.. كيف تقيم 

باعتبارك  �لبحرينية  �لت�سريعية  �ملجال�س  جتربة 

�إعالمي خم�سرم وكبري؟

كثريا..  بالبحرين  النيابية  التجربة  اأ�سرت  لقد  كمال:  يرد 

بال�سكل  العمل  تعطيل  يف  ت�سببت  ال�سديد  ولالأ�سف  فاملهاترات 

املجل�س  يف  وجودهم  النواب  بع�س  وا�ستغل  كما  ال�سحيح.. 

تقاعد  قانون  اإقرار  خالل  من  �سخ�سية  امتيازات  لتحقيق 

النواب.. مواطنون يعملون 50 �سنة ومل يح�سلوا حتى على جزء 

ب�سيط مما ح�سل عليه اأولئك النواب الذين ق�سوا 4 �سنوات يف 

املجل�س ومل يحققوا �سيئا يذكر للمواطن!

م�سيطر�  �لإ�سالمي  �لتيار  �سيظل  هل  �عتقادك،  يف   q

على �ملجل�س �لنيابي يف �نتخابات 2010؟

يقول: بل �سيظل م�سيطرا اإىل ما بعد 2010 بكثري، وال�سبب عدم 

يزال  ما  العام  الوعي  اأن  اإذ  النا�س..  لدى  الكايف  الوعي  وجود 

م�سريا ل خمري وحتكمه العديد من الأمور التي مت�سك بخيوطها 

اجلمعيات ال�سيا�سية مع الأ�سف..

q يف �خلتام، ماذ� بقي ليقال؟

لأبنائي  اأعلمه  التام وهذا ما  بالعتدال  اأوؤمن  اإن�سان  اأنني  اأقول 

�سراحة  مذهبي  عن  اأف�سح  ل  اأنا  اليوم  حتى  الدوام..  على 

وعندما ي�ساألني اأبنائي عنه اأقول لهم “ل اأعرف”.. لأنني موؤمن 

التام..  العتدال  �سريطة  الدينية  باملوروثات  التم�سك  ب�سرورة 

من  هي  الطيبة  فاملعاملة  املعاملة”  “الدين  باأن  اأي�سا  وموؤمن 

حتكم عالقتي بالآخرين. رغم كوين مناميا اأ�سيال من فريج الفا�سل، اإل اأن املحرق تعني 

العريقة من احلفاظ على  املدينة  الكثري.. فقد متكنت هذه  يل 

اأ�سالتها وعبقها الرتاثي اجلميل..

ويربطني بهذه املدينة ما هو اأكرث من ذلك.. اإذ جتمعني بكثري 

وزادت  طويل  زمن  منذ  واأخوة  �سداقة  عالقات  رجالتها  من 

وتاأ�سلت بحكم تواجدي يف مركز ال�سيخ اإبراهيم الثقايف..

عالقته بحكام �لبحرين

ح�سلت على �لتكرمي من عدة جهات، ولكن �لتكرمي   q

للعمل  �لدولة  جائزة  على  بح�سولك  متثل  �لأغلى 

�لدرجة  من  �لكفاءة  و�سام  وعلى   ،1992 عام  �لوطني 

 ،2002 �لأوىل من قبل جاللة عاهل �لبالد �ملفدى عام 

حدثنا عن عالقتك بقادة �لبالد عامة؟

التي كانت قريبة جدا من  البحرين  اإذاعة  بداية عملي يف  منذ 

مبنى الديوان الأمريي، كنا نحظى بدعم ورعاية كبريين من لدن 
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جمل�س يو�صف عبدالوهاب احلواج



رمضانيات 7 ال�سبت 8 رم�سان 1430 هجرية        29 اغ�سط�س 2009 ميالدية

  جمل�س اأبناء املرحوم اأحمد العمران
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�سينمــا الق�سيبــي

البنك ال�سرقي املحدود

�ســاحل املنامــة
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اأي تعديل على مواعيد املجال�س، الرجاء اإر�سال التعديل على الربيد الكرتوين.

املجال�س الرم�صانية

 ال�صيخ عبداهلل بن علي بن حمد 

36411000 عايل  اآل خليفة 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  

السبت

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�سم  جمل�س بوجميــد 

 مريزا وحممد اأبناء عبدالر�صول

39622962 اأم احل�سم  الطوا�س 

17742040 اأم احل�سم  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�سلمانية  عـلي �صيــار  

39459898 �سارع البديع  كاظم الها�صمي 

39604873 �سارع البديع  ح�صــن لري  

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

17521500 �سرتة  �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 �سارع البديع  عبداهلل حممد جمعة 

36411000 عايل  اأحمد حمفوظ العايل 

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

األحد

اجملالس اليومية

 39453575 ال�سناب�س  علي بوكنان واإخوانه 

 17533311 بجانب فندق اخلليج  حممد يو�صف جالل  

 جمل�س اأبناء املرحوم اأحمد 

17661400 الرفاع الغربي   عبدالرحمن الزياين 

 جمل�س ال�صيخ اإبراهيم بن 

17561177 الرفاع   حمد اآل خليفة 

 39661998 العدلية    عبداحلكيم ال�صمري 

 39323932 اجلفري  جمل�س عائلة العو�صي 

 39652626 اجلفري  ح�صــن بوخمــا�س  

 17249991 عايل  اأحمد من�صور العايل  

 39616900 خلف خارطة البحرين  علي وحممود ح�صني 

 39633111 الرفاع  ال�صيخ حممد بن خالد اآل خليفة 

 17530808 الرفاع  را�صد عبد الرحمن الزياين 

 17812811 الرفاع  ال�صيخ عبد اهلل بن خالد اخلليفة 

 39658800 القريه  �صيد �صرف �صيد جعفر �صيد اأحمد 

 17572222 بالد القدمي  امل�صت�صار اأحمد بن �صلوم 

 17311555 راأ�س رمان  م�صطفى عبداللطيف 

 36666924 مقابل جامع ال�سيف  جمل�س احلاج علي بن اأحمد اخلاجة 

 39405405 كرانه  جميد وحممد الزيرة  

 اأبناء املرحوم ال�صيد حممد

39607676 ال�ساخوره    �صالح عدنان املو�صوي 

 39655977 الدراز  د. حممد الدرازي  
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اأفراد من رجال ال�سرطة
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قلعــة ال�سرطــة

فر�سة املنامة ويف اخللف 

م�سجد الفا�سل
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