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نعمة السماء إلى األرض
القرآن الكريم  ..المعجزة الكبرى
القرآن الكريم كتاب اإلسالم الخالد ،ومعجزته
الكبرى ،من قال به صدق ،ومن عمل به ُأجر،
ومن دعا إليه ُهدي إلى صراط مستقيم..
فيه تقويم للسلوك ،وتنظيم للحياة ،من
استمسك به فقد استمسك بالعروة الوثقى ال
انفصام لها ،ومن أعرض عنه وطلب الهدى في
غيره فقد ضل ضال ً
ال بعيدًا ..نعمة السماء إلى
األرض ،وحلقة الوصل بين العباد وخالقهم،
نزل به الروح األمين ،على قلب رسوله الكريم
بالحق ليكون للعالمين نذيرًا ،وهاديًا ونصيرًا،
قال تعالى “يا أيها الناس قد جاءكم برهان
من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا”( ..النساء).

د .أحمد جمال:
اخترت الطب
لرسالته السامية
وتكفينى فرحة
المريض بعد
شفاءه
“حصلت على بعثة للدراسة بكلية البترول والمعادن بالسعودية ،إال أننى اخترت دراسة
الطب ،”..هكذا كشف د.أحمد جمال رئيس جمعية األطباء البحرينية أن الحظ لم يلعب
دورا فى حياته ،وأن ما حققه من نجاحات يشهدها الجميع جاءت بفضل الجهد
واالجتهاد فى الدراسة والعمل ،الغريب أن د.أحمد جمال ينفى أيضا كونه األبن المدلل
فى العائلة ،وقال أنه رغم وأن ترتيبه وسط أخوته كان األخير “آخر العنقود” ،إال أنه لم
يحظ من والديه على أى تدليل يتجاوز ما حظى به أخوته ،وهو ما جعله يؤمن بالمساواة
والعدل فى المعاملة والتعامل مع جميع ممن حوله.. ،د.أحمد جمال لم يكتف بذلك
فقط ولكنه كشف لـ“
” عن الكثير من التفاصيل المثيرة فى حياته وطوال
مشوار عمره الناجح ،بدءا من رفض قبوله االلتحاق بالمدرسة االبتدائية ألن يده اليمنى لم
تصل إلى أذنه اليسرى ،مرورا بدراسته بكلية الجراحين األيرلندية ،ونهاية بقصة زواجه من
رفيقه دربه وكفاحه ،واختيار أبناءه لكليات أخرى غير كلية الطب...
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حلقة الوصل بين العباد وخالقهم

القــرآن الكــريم  ..الكتــاب الخالــد

القرآن الكريم هدى األمة الذي اهتدت به
في درب حياتها ،فمنه استمدت قوتها
وحيوتها ،وباالعتصام بحبله كانت عزتها
وكرامتها ،وهو مصدر قوتها وعزتها
إلى أن يرث اهلل األرض ومن عليها ،ولقد
اجتهد المسلمون وال يزالون في خدمة
َ
يحظ به كتاب
القرآن الكريم ،اجتهادًا لم
آخر ،حفظًا وكتابة وجمعًا ،فأنشؤوا
ودور العلم الخاصة بتعليمه
المعاهد ُ
وتحفيظه جي ً
ال بعد جيل ،كل ذلك
تصديقًا وتحقيقًا لقوله تعالى “إنا نحن
نزلنا الذكر وإنا له لحافظون”( ..الحجر)....
أسماء القرآن الكريم
للقرآن الكريم ثالثة أسماء مشهورة هى :القرآن،
والكتاب ،والفرقان ،وأشهرها االسمان األوالن ،وقد
أوصل بعض أهل العلم عدد أسماء القرآن إلى أكثر
من تسعين اسمًا ،وقد ورد اسم القرآن في ثالثة
وأربعين موضعًا ،منها قوله تعالى “وإنك لتلقى

القرآن من لدن حكيم عليم”( ..النمل) ،أما األسم
الثانى للقرآن الكريم فهو “الكتاب”  ،وقد ورد هذا
االسم للقرآن في ثالثمائة وتسعة عشر موضعًا
في سياقات مختلفة ،منها قوله تعالى “الحمد
هلل الذي أنزل على عبده الكتاب”( ..الكهف) ،وقوله
تعالى “وهذا كتاب أنزلناه مبارك”( ..األنعام) ،أما
األسم األقل شهرة من بين األسماء الثالثة للقرآن
الكريم فهو “الفرقان” ،وهو مصدر أطلق على
القرآن فأضحى علمًا له ،وقد ورد هذا االسم في
ستة مواضع من القرآن ،وجاء في موضعين منها
م للقرآن ،هما قوله تعالى ّ
“نزل عليك
اسم عَ َل ٍ
الكتاب بالحق مصدقًا لما بين يديه وأنزل التوراة
واإلنجيل * من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان”( ..آل
عمران) ،وقوله “تبارك الذي نزل الفرقان على عبده
ليكون للعالمين نذيرا”( ..الفرقان).
كيفية نزول القرآن الكريم
القرآن الكريم نعمة السماء إلى األرض ،وحلقة
الوصل بين العباد وخالقهم ،نزل به الروح األمين،
على قلب رسوله الكريم بالحق ليكون للعالمين
نذيرًا ،وهاديًا ونصيرًا ،قال تعالى “يا أيها الناس قد
جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا..
(النساء).
وكيفية نزول القرآن على خير خلق اهلل محمد صلى
اهلل عليه وسلم من األمور التي تستوقف المؤمن
وتلح عليه بالسؤال ،كيف نزل القرآن الكريم ،وما
هي المراحل التي استغرقها نزوله ،وهل نزل جملة
واحدة ،على قلب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
أم نزل على فترات متباعدة.
وقد أجمع أهل العلم أن القرآن الكريم نزل من
عند اهلل سبحانه وتعالى على قلب رسوله على
فترات متقطعة ،ولم ينزل عليه جملة واحدة،
وقد كان كفار قريش يتشوفون إلى نزوله جملة
واحدة ،كما أخبر عنهم اهلل تعالى ،فقال “وقال
الذين كفروا لوال ن ِّزل عليه القرآن جملة واحدة”..
(الفرقان).

فضل تالوة القرآن وحفظه
القرآن الكريم كتاب اإلسالم الخالد ،ومعجزته
الكبرى ،وهداية للناس أجمعين ،قال تعالى “الر
كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى
النور”( ..إبراهيم) ،من قال به صدق ،ومن عمل به
ُأجر ،ومن دعا إليه ُهدي إلى صراط مستقيم .فيه
تقويم للسلوك ،وتنظيم للحياة ،من استمسك
به فقد استمسك بالعروة الوثقى ال انفصام لها،
ومن أعرض عنه وطلب الهدى في غيره فقد ضل
ضال ً
ال بعيدًا.
وتالوة كتاب اهلل من أفضل العبادات التي يتقرب
بها العبد إلى ربه ،قال تعالى “إن الذين يتلون
كتاب اهلل وأقاموا الصالة وأنفقوا مما رزقناهم
سرا وعالنية يرجون تجارة لن تبور”( ..فاطر) ،وفي
الحديث الصحيح عنه صلى اهلل عليه وسلم أنه قال
“وما اجتمع قوم في بيت من بيوت اهلل يتلون كتاب
اهلل ويتدارسونه بينهم إال نزلت عليهم السكينة،
وغشيتهم الرحمة ،وحفتهم المالئكة ،وذكرهم
اهلل فيمن عنده”( ..رواه مسلم).
والقرآن مأدبة اهلل لعباده ،ورحمة منه للناس
أجمعين ،وقد صح عند الترمذي من حديث عبد اهلل
بن مسعود رضي اهلل عنه أن النبي صلى اهلل عليه
وسلم ،قال “من قرأ حرفًا من كتاب اهلل فله به
حسنة ،والحسنة بعشر أمثالها ،ال أقول“ :ألم” حرف،
ولكن “ألف” حرف ،و”الم” حرف ،و”ميم” حرف”.
َّ
وبشر صلى اهلل عليه وسلم قارئ القرآن بأنه مع
السفرة الكرام البررة ،فقال “الماهر بالقرآن مع
السفرة الكرام البررة ،والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه
وهو عليه شاق له أجران”( ..متفق عليه).
آداب تعلم القرآن
والقرآن الكريم هو أفضل ما يُتعلم ،وأفضل ما
يُع َّلم ،ومصداق ذلك قول رسول اهلل صلى اهلل
عليه وسلم “خيركم من تع َّلم القرآن وعلمه”..
(رواه البخاري) ،وإلى جانب اهتمام سلف هذه األمة
وخلفها بأمر قرآنها تع ُّلمًا وتعليمًا ،فقد أولو كذلك
عناية خاصة بآداب تع ُّلم القرآن وتعليمه ،فقرروا
في ذلك جمله من اآلداب نقف على أهمها فيما
يخص آداب المتعلم ،ومنها :ال بد لمتعلم القرآن
أن يُخلص النية هلل أو ً
ال لينال عمله القبول عند اهلل
سبحانه ،وأن يأخذ القرآن عمن َّ
تأهل وظهر دينه
وكان أه ً
ال للتلقي عنه ،وينبغى على متعلم القرآن
أ َّال يرفع المتعلم صوته بال حاجة عند معلمه وال
يضحك أو يكثر من الكالم الذي ليس فيه مصلحة
شرعية وال يعبث بيده وال يلتفت إال لحاجة ،كما
ينبغى عليه أال يقرأ على الشيخ حال ملله وعليه أن
يحتمل جفوته وسوء خلقه وليحرص على اإلتيان
إليه مبكرًا؛ ليحصل له الخير والبركة ،كما على
متعلم القرآن كذلك أن يكون متواضعًا لمعلمه
ومتأدبًا مع إخوانه ،فال ينظر إلى معلمه إال بعين
االحترام ،وال يُعامل إخوانه إال بما فيه رفق وأدب،
فإن في ذلك عون له على االنتفاع بما يتعلمه.
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قال أنه يؤمن بمقوله “ أضئ شمعة بدال من أن تلعن الظالم”

د.أحمد جمال :اخترت الطب لرسالته السامية
وتكفينى فرحة المريض بعد شفاءه
“حصلت على بعثة للدراسة بكلية البترول والمعادن بالسعودية ،إال أننى اخترت
دراسة الطب ،”..هكذا كشف د.أحمد جمال رئيس جمعية األطباء البحرينية أن
الحظ لم يلعب دورا فى حياته ،وأن ما حققه من نجاحات يشهدها الجميع جاءت
بفضل الجهد واالجتهاد فى الدراسة والعمل ،الغريب أن د.أحمد جمال ينفى
أيضا كونه األبن المدلل فى العائلة ،وقال أنه رغم وأن ترتيبه وسط أخوته كان
األخير “آخر العنقود” ،إال أنه لم يحظ من والديه على أى تدليل يتجاوز ما حظى به
أخوته ،وهو ما جعله يؤمن بالمساواة والعدل فى المعاملة والتعامل مع جميع
ممن حوله..،..د.أحمد جمال لم يكتف بذلك فقط ولكنه كشف لـ “رمضانيات” عن
الكثير من التفاصيل المثيرة فى حياته وطوال مشوار عمره الناجح ،بدءا من رفض
قبوله االلتحاق بالمدرسة االبتدائية ألن يده اليمنى لم تصل إلى أذنه اليسرى،
مرورا بدراسته بكلية الجراحين األيرلندية ،ونهاية بقصة زواجه من رفيقه دربه
وكفاحه ،واختيار أبناءه لكليات أخرى غير كلية الطب...

بمبادرة مفادها محاولة قبولي في مدرسة أخرى

يستيقظ كل يوم عند الساعة الرابعة صباحا ويذهب

مديرها آنذاك المرحوم األستاذ علي تقي ،وقد قبلت

ألكل “الباجة” قبل ممارسة البيع في الدكان.

بالفعل في المدرسة ،رغم حجم القلق الكبير الذي
انتابني حينها خوفا من رفضهم لي.
ومادام الحديث هنا عن الدراسة ،فإنني أشير إلى أن
درجة تركيزي بالدراسة كانت كبيرة إلى الدرجة التي
دفعتني ألعتبارها همي األول ،وكان ذلك على حساب
اللعب الذي كان نصيبه قليال ،وإنطالقا من ذلك فإنني
أؤكد اليوم صحة ما فعلته وأنا صغير ،إذ يجب على
المرء أن يركز على هدف واحد فقط من أجل أن يتمكن
من تحقيقه ،أما محاولة تحقيق هدفين أو توزيع
التركيز على غرضين فذلك لن يأتي بالنتائج المرجوة.
د.أحمد جمال والطفولة
 qفى البداية ،حدثنا عن طفولتك ونشأتك ؟
ألن والدتي كانت في البيت فهذا يحول دون قدرتي
على تحديد تاريخ دقيق للوالدة ،أما الدراسة فقد كانت
المرحلة اإلبتدائية في مدارس الشرقية ومنطقة رأس
رمان ،فيما كانت المرحلتيين اإلعدادية في مدرسة
الحورة ،وفيما يتعلق بالحديث عن الدراسة فإن ذلك

كل ذلك ال يمنع من اإلشارة إلى ما كان لدي من
نشاط ثقافي في المدرسة ،فقد كنت عضوا في

يعني هذا أنك لست “سي السيد” في منزلك ؟
أبدا لست كذلك سواء مع زوجتي أو مع أوالدي ،فأنا
ديمقراطي داخل المنزل.

نادي الوحدة وقد دخلت في مجلس إدارة هذا النادي
من خالل ترؤسي للجنة الثقافية التابعة له.

فقد اختارت زوجتي كلية اآلداب وتحديدا تخصص

بغرض اإللتحاق بها ،إال أن النتيجة كانت رفض المدرسة
لي لسبب وحيد يتمثل في عدم اجتيازي لإلمتحان

أخوين اثنين وثالث أخوات ،ويقع ترتيبي اآلخير.

المتمثل في ايصال اليد اليمنى إلى األذن اليسرى.

 qهل يعني هذا أنك كنت مدالال ،خاصة وأنك آخر

نفس الحي الذي نسكن فيه ممثال في حي الفاضل،

 qحينما تقول أنك عاطفي بدرجة كبيرة فهل

بغداد ،إذ كنا زمالء دراسة ،ففيما اتجهت أنا للطب

فقد توفيت العام الماضي ،وبالنسبة لألخوة فلدي

نتيجة لكل ذلك ،قام عدد من المدرسين المنتمين إلى

د .أحمد جمال واألسرة

وبعد ذلك اندمج ناديي اليرموك مع العربي لينتج ذلك

خالل ذهابي مع والدتي – رحمها اهلل – إلى المدرسة

البحرين الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة”.

خارج البيت وحتى مع الزوجة واألبناء.

تعرفت على زوجتي من خالل الحياة الجامعية في

قبولي في المدرسة الزلت أتذكرها ،إذ كانت البداية من

فإنني سأشكيكم إلى األستاذ أحمد العمران وحاكم

الطريقة المناسبة لمراضاته ،وهذا السلوك أمارسه

بمعية األخ يعقوب أجور على إصدار صحيفة حائطية،

والدي هو جاسم سيار وقد توفي عام  ،1980أما الوالدة

لما امتنعتم عن قبوله” ،وأضافت “إذا لم يقبل ابني

إذ أعمل على الحيلولة دون ذلك من خالل معرفة

وهل كان زواجك تقليديا؟

 qحدثنا عن العائلة الكريمة؟

بالقول “ترفضون ابني ألنني فقيرة ،ولو كنت غنية

من خالل حرصي على عدم انزعاج أي شخص مني،

فريق الناشئين بنادي اليرموك “الوحدة” ،وعملت حينها

يدفعني لإلشارة إلى قصة طريفة ارتبطت بمسألة

والدتي بشن حملة على إدارة المدرسة مخاطبة المدير

أخذت منه الجانب العاطفي في العالقات ،وهذا يتضح

 qحدثنا عن زوجتك المصون ،كيف كانت البداية؟

د.أحمد جمال والعائلة

ولم تنته فصول القصة عند هذا الحد ،إذ قامت

 qهل أخذ د.أحمد جمال شيئا من صفات الوالد؟

العنقود؟
لم أحصل على الدالل الكثير بقدر ما حصلت على الشد،
وقد يكون الدالل الوحيد الذي حصلت عليه ممثال في
استثنائي  -من دون جميع أخواني  -من العمل في
دكان والدي والذي كان يبيع فيه الصناديق والسجاد.
 qوما الذي تذكره من صفات الوالد – رحمه اهلل؟
كان والدي خلوقا وعاطفيا ،كما كان “شغوال” إذ

الخدمة اإلجتماعية ،وهذا يعني أن زواجي لم يكن
تقليديا ،ومن خالل تجربتي فإنني أؤكد على أن الزواج
غير التقليدي هو األفضل إنطالقا من أن فرص نجاحه
أكبر.
وفي هذا الصدد يمكن اإلشارة إلى أن اإلختالف
المذهبي بيني وبين زوجتي لم يكن مانعا من الزواج وال
من نجاحه ،األمر الذي يدلل على أن مشكلة الطائفية
لم يكن لها وجود بيننا فقد كنا مختلطين سواء كان
ذلك من خالل العمل أو من خالل السكن.
 qحينما تقول أن الزواج لم يكن تقليديا فهذا
يعني أن وراء ذلك قصة حب ..هل لنا أن نتعرف
على ذلك؟
(بعد ضحكات ممزوجة بخجل) ..عندما كنا طلبة
في بغداد كنا نلتقي طلبة وطالبات من خالل مظلة
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اإلتحاد الوطني لطلبة البحرين فرع بغداد ،وهو ما

نصحني بالتغيير واختيار أحد التخصصين ،إما الطب أو

ساهم في أن تنتهي الكثير من العالقات بالزواج.

الهندسة ،وقام بالضغط على وزارة التربية لتغيير ذلك

 qمعلوم أن وراء كل رجل ناجح إمرأة ..فهل الوضع

إلى بعثة في بغداد.

كذلك بالنسبة لك؟

 qماذا لوعاد بك الزمن؟ هل كنت ستختار تخصصا

بالتأكيد فزوجتي تعمل وبشكل دائم على تشجيعي

آخر؟

ومتابعة ما أقوم به من أعمال ،فهي مثقفة وجامعية،

أبدا ،سأبقى مصرا على دراسة الطب ،فأنا لست نادما

األمر الذي انعكس ايجابا على تقديرها وتفهمها

على اختياري ،إذ تكفيني الفرحة التي أشاهدها على

إلنشغاالتي الكثيرة.

وجه المريض وأسرته بعد شفاءه.

 qماذا عن األبناء؟

 qما هي التحديات التي واجهتها؟

لدي  3أبناء ،محمد وقد أصبح مهندسا الكترونيا ،وسارة

قد يكون التحدي األبرز الذي واجهته في حياتي ممثال

مصممة جرافيك ،وجاسم مهندس معماري.

في تحقيق النجاح في العمل ،وأن أقدم من خالل

 qألم تحاول توجيههم لدراسة الطب؟
حاولت لكن دون أن أفرض عليهم ذلك ،وقد تكون
إنشغاالتي الكثيرة سببا في ذلك ،إذ كانوا يكررون
دائما عبارة “ ال نريد دراسة الطب بسبب إنشغالك عنا”.
مرحلة المراهقة
 qحدثنا عن مرحلة المراهقة ،كيف كانت وهل
كنت مشاغبا أم هادئا؟
شخصيتي كانت هادئة ،وقد كان تركيزي منصبا في
مرحلة المراهقة على الدراسة ،لدرجة أنني توقفت عن
اللعب تماما حين بلغت صف التوجيهي.
 qهل كان للجو األسري دور في ذلك؟
الجو األسري لعب دورا ،إال أن ذلك ال ينفي التوجهات
المختلفة ألخواني ،وفي هذا اإلطار فإنني أتذكر ما

ذلك الخدمة األفضل ،سواء كان ذلك على الصعيد
المهني أو حتى التطوعي ،إذ أترأس في الوقت الحالي
جمعية البحرين لزراعة القوقعة ،وترأست جمعية
األطباء البحرينيين وكذلك عدد من الروابط والجهات
التخصصية العربية والخليجية.
د.أحمد جمال ذاتيا

التي أهلتني للحصول على الميدالية التقديرية دون

 qماذا عن هوايات د.أحمد جمال؟

بقية الزمالء ،وقد كان لذلك األثر الكبير في تعزيز ثقتي

في الحقيقة ليست لدي هوايات ،وإذا صح التعبير فإن

بنفسي.

العمل النقابي والتطوعي هو هوايتي الوحيدة ،خاصة
وأن ذلك يأخذ الجزء األكبر من برنامجي اليومي ،فمن
الساعة السابعة صباحا وحتى الثانية ظهرا أتواجد
بمستشفى السلمانية الطبي ،وبعد الظهر أتواجد في
جامعة الخليج العربي.

قاله لي أحد المدرسين في صف التوجيهي حين شدد

 qماهي الحكمة التي يرددها دائما د.أحمد

على ضرورة أن يكون طموحي عاليا من أجل أن أتمكن

جمال؟

من تحقيق ترتيب متقدم ،لتكون النتيجة تحقيقي

(بعد تفكير لمدة بسيطة) بدل أن تلعن الظالم أضئ

للمركز السادس عشر على مستوى البحرين والثالث

شمعة ،وقد يكون تفسير ذلك هو ما أتصف به من

على مستوى المدرسة.

صفتي الصبر والمثابرة ،ففي حال عزمت على إنجاز أمر

 qمعروف عن د.أحمد جمال قناعاته السياسية
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ما فإن الملل ال يجد طريقا للوصول لي.

 qهل كان للحظ دور في ما وصلت إليه ؟
ال أعتقد فحظي دائما غير جيد حتى في المسابقات،
وهو ما يدفعني للتأكيد على أن كل ما تحقق جاء
بعد بذل الكثير من الجهد.
د .أحمد جمال ورمضان
 qماهي األكلة المفضلة لك في شهر رمضان؟
الهريس.
 qهل أنت من عشاق المسلسالت الرمضانية؟
أشاهد المسلسالت فقط بعد وجبة الفطور وقبل
ذهابي للعيادة ،إضافة لوقت تناول وجبة السحور،
وبشكل عام ال أجد أية قيمة تذكر لهذه المسلسالت

الليبرالية ،فكيف كانت البداية؟

 qيمر البعض بتحوالت على أكثر من صعيد ،سواء

وقد تكون ايجابيتها الوحيدة في قدرتها على تجميع

بدأ التوجه الوطني في التشكل لدينا فى مرحلة

كان ذلك الصعيد الفكري أو حتى السياسي ،فهل

كل أفراد األسرة على الوجبة.

الثانوية ،وتحديدا في نهاية الستينات من القرن

مررت بتحول ما؟

الماضي ،إذ تعرفنا من خالل ذلك على التيارات

ال وجود للتحوالت الحادة في حياتي ،فهي تسير

السياسية النشطة وكانت القناعة متوافقة مع

بشكل منتظم وثابت بما في ذلك الجانب السياسي.

الجبهة الشعبية.

 qيومك الرمضاني ،كيف يكون؟
في الصباح وحتى الظهر أتواجد في مستشفى
السلمانية وأحيانا في جامعة الخليج العربي ،أما في

 qوما هو الحدث األبرز واألكثر تأثيرا في حياتك؟

الليل فأتواجد في العيادة ،عدا ذلك فإنني أتواجد

د .أحمد جمال والطب

من الحوادث التي أعتبرها مهمة في حياتي ما حدث

مساء كل جمعة في مجلسنا الرمضاني الكائن في

 qلماذا اخترت تخصص الطب؟

أثناء دراستي في كلية الجراحين األيرلندية وذلك عام

مدينة حمد – الدوار األول – ومن خالل هذا المجلس

في البداية حصلت على بعثة للدراسة في كلية البترول

 ،1981وحينها كان معي  4زمالء كانوا يدرسون أكثر

فإنني أحصل على فرصة اإللتقاء باالصدقاء والزمالء

والمعادن في المملكة العربية السعودية ،إال أن أخي

مني إال أنني تمكنت من الحصول على الدرجة العالية

القدامى ،وكذلك أزور بعض المجالس الرمضانية.
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مجلس عبداللطيف جناحي
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مجلس علي فخرو
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ذكريات من أيام زمان
• تم إنشاء أول عيادة حكومية في البحرين في عام 1952م
في مدينة المحرق
• تم إفتتاح أول مدرسة نظامية للبنات في البحرين في عام
 1982وهي مدرسة خديجة الكبرى
• أول طائرة مدينة هبطت في البحرين بها خمس مسافرين
عابرين في عام  1932وهي من نوع هاينبال
• تم حفر أول بئر للنفط في البحرين عان  1932وبدأت صناعة
تكرير النفط في عام  1936بإسراف شركة نفط البحرين
المحدودة “بابكو”
بيت فاورق في رأس رمان ،حاليًا مركز ابن سينا

قهوة الفارة بالقرب من بلدية المنامة القديمة

قوارب قديمة ،وبيوت من السعف في الحورة

بيت الشيخ عيسى بن علي في المحرق

بيت علي صالح الصالح وأجور لوري ،حاليًا فندق أطلس

عين أم الشعوم

بيت عبدالرحمن القصيبي في فريق الفاضل ،حاليًا المطبعة الشرقية
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بيت عبدالوهاب الخان ،قرب بيت زين الدين

بادكير (البرج الهوائي) بيت فروغي في فريق العوضية

سوق الصفافير

قهوة أكبر بالقرب من سينما الوطني ،سينما الحمراء حاليًا

البقال

عين الرحة في سترة

سوق األربعاء
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باجريو �سبورت

كانت بـ  11,600دينار

االآن بـ  9,995دينار

يف �سهر رم�سان املبارك� ،سياراتنا �ست�سافر بك بعيد ًا...
يف �شهر رم�شان �لكرمي� ،شوف حت�شل على فر�شة لربح رحلة جديدة كل يوم�� .ش ِرت �أي �شيارة ميت�شوبي�شي من
�شركة �لزياين لل�شيار�ت خالل �ل�شهر �ملبارك ،لتكن �أنت �لر�بح برحلة مل تتوقعها �أبد ً�
•  %3.5معدل �لفائدة
• �أق�شاط ت�شل لـ � 7شنو�ت

• فرتة �شماح ملدة  90يوم
• بطاقة �ئتمان جمانية

جاالنت

كانت بـ  6,800دينار

االآن بـ  5,995دينار

• بدون دفعة �أوىل

اآوتالندر

كانت بـ  11,200دينار

االآن بـ  9,995دينار

ليزداد ال�سهر باخلريات ،تف�سل اإىل اأقرب معر�ض من معار�ض الزياين لل�سيارات واجعل من العامل وجهة لك!

املـ ـع ــامـ ـيـ ــر - 17 703 703 :ع ـ ــراد17 465 533 :

تنطبق ال�سروط والأحكام

المجالـس الرمضانيــة
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مجلس جميل كاظم العلوي

الخميـــــس

مجلس سعادة الشيخ عبداهلل بن خالد الخليفة

الرفاع

17812811

مجلس الشيخ عبداهلل بن خليفة
بن سلمان آل خليفة

الرفاع

36343781

مجلس سعادة د .ماجد بن علي النعيمي

الرفاع

مجلس ديوانيـة العصفـور

17680071

مجلس عبدالغفار الكوهجـي

الجفير

مجلس المرحوم عبد الرضا العصفور

مجلس حبيب علي عواجي

جبلة حبشي

39687777

بوقوة

17400056

الدراز
		

39455566

39461369

المحافظة

مجلس آل محمود

الحد

39476676

17720044

مجلس الشيخ عبدالحسين العصفور

العدلية

مجلس المسلم

الحد

39672223

مجلس فيصل جواد

العدلية

مجلس الشيخ حمود بن عبد اهلل آل خليفة

الجمعـــــة

39615005

مجلس عبدالرحمن بوعلي

الحد

39616151

39604494

مجلس سعادة علي صالح الصالح

السهلة

مجلس عيسى مبارك الكبيسي

الحد

39671417

17748801

مجلس صادق وتقي البحارنة

السهلة

مجلس عبد المهـدي البصري

بالد القديم

39645444

17228855

مجلس يوسف عبدالوهاب الحواج

باربار

17230088

مجلس سعادة الشيخ عبدالرحمن
بن علي بن خليفـة آل خليفـة

الرفاع الغربي

36744404

العدلية

عبد الغني وإبراهيم جهرمي وإخوانهم

39665552

عالي

جعفر محمد آل ضيف

36411000

السيد كاظم الدرازي

الجفيـر

39662685

مجلس أبناء المرحوم أ .أحمد العمران
مجلس أحمد محفوظ العالي
مجلس الشيخ عبدالرحمن بن
محمد بن راشد الخليفة
مجلس ابناء حسن حيدر درويش
مجلس عبد المهـدي البصري
مجلس الحاج علي الطويل

ابناء السيد مجيد الماجد

القضيبية

17712510

بالد القديم

39645444

الديه

39666491

المجالس اليومية

مجلس الشيخ عبداهلل بن علي بن حمد آل خليفة
مجلس أحمد محفوظ العالي
مجلس المرحوم السيـد موسـى العلـوي
مجلس عائلة المديفع
مجلس المرحوم علي بن يوسف فخرو
مجلس صـالح خنجــي
مجلس أحمد يوسف محمود

إبراهيم عبداهلل لطف اهلل

سـار

39454948

دمستان
الدراز

39636364

مدينة حمد

39660036

بوري

39458262

قرية القدم

39622462

النائب الشيخ جاسم المؤمن

النعيم

39400944

مجلس عبد المهـدي البصري

بالد القديم

39645444

بالد القديم

39424269

المنامة

17228855

د .أحمد جاسم جمال
الشيخ أحمـد العصفـور
ميرزا المحاري

عالي

36411000

مجلس صالح الجـالوي

المنامة

39639888

مجلس المسلم

القضيبية

39454188

مجلس أبناء سيد كاظم جعفر العلوي

فريق العوضية

39457300

مجلس الحاج محمد علي منصور الغسرة

النعيم

17225547

مجلس الشيخ أحمــد العصفـور

ألي إضافات أو تعديل على بيانات المجالس ،الرجاء مراسلتنا علىramadanyat@aprasadvt.com :

حدائق الماجد

39468668

39466688

مجلس صادق وتقي البحارنة

الجفير

أبو صيبع

39660066

الحد

39672223

المنامة
بني جمرة

39585457

بوري

39458262
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