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اللهم إن الحرم حرمك والبلد بلدك
مكة المكرمة  ..قبلة الدنيا
اللهم أجعل لي بها قرارًا ،وارزقني منها
حال ً
ال ،اللهم إن الحرم حرمك والبلد
بلدك واألمن آمنك والعبد عبدك جئتك
بذنوب كثيرة وأعمال سيئة أسألك مسألة
المضطرين اليك المشفقين من عذابك
أن تستقبلني بمحض عفوك وأن تدخلني
فسيح جنتك جنة النعيم اللهم إن هذا
الحرم حرمك وحرم رسولك فحرم
لحمي ودمي وعظمي على النار ..الكلمات
السابقة دعاء الدخول إليها ..أنها مكة
المكرمة قبلة الدنيا التى تشتاق قلوبنا
” شدت
إلى السفر إليها“ ..
الرحال إلى البيت العتيق حيث شفيت
القلوب برؤية مقام إبراهيم وبرقة
العيون بصورة الحجر األسود وتمتعت
األقدام بالسعي بين الصفا والمروة
وتباركت األجساد بماء زمزم.

رمضانيات

جميل حميدان ..
إبن فريج الحطب يكشف
ذكريات جيل السبعينات
حينما تتوق للحديث عن ذكريات البحرين الجميلة فهو خير من يسرد لك أكثرها حنينا إلي النفس،
يعرفه الجميع برقي أخالقه ومكارمه وابتسامته التي يقابل بها من يعرفه ومن ال يعرفه ..أنه جميل
حميدان وكيل وزارة العمل ابن فريج الحطب الذي كشف لــ “
” عن الكثير من التفاصيل في
ذاكرة البحرين وقتما كان األهل واألصدقاء يعيشون في بيت واحد ال يؤمن باألبواب المغلقة  ..حميدان
كشف أيضا عن تفاصيل ساخنة في حياة جيل السبعينات وكيف كان يقبل هو وأصدقاءه ورفقاءه
في ذلك الوقت على الدنيا وكأنها ملك أيديهم ..حميدان لم يكتف بذلك بل فضفض عن محطات
شديدة األهمية في مشوار نجاحاته المستمر والمتواصل.

ذكريات من أيام زمان

رمضانيات

المجالس الرمضانية

نتقدم بأجمل التهانى والتبريكات إلى

حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
ملك مملكة البحرين

وإلى صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة
رئيس الوزراء الموقر

وإلى صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة
ولي العهد األمين نائب القائد األعلى
وإلى جميع معالى الوزراء والسادة النواب وكبار المسؤولين بالمملكة
ومواطنى وأهالي البحرين الكرام بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك أعاده
اهلل عليكم وعلى األمة اإلسالمية بالخير واليمن والبركات.

وعساكم من عواده
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أم رحم ومعاد والوادى أشهر أسمائها

مكة المكرمة  ..البلد األمين

ومزدلفة ،وقيل أيضًا :هو الحجر الذي قام عليه
إبراهيم عليه الصالة والسالم عند بناء الكعبة
وكان يرتفع به كلما ارتفع البناء .وهذا القول األخير
هو الصحيح وهو الذي يتبادر إلى االذهان إذا ذكر
المقام وهو الذي أراد اهلل أن تغوص فيه قدما
إبراهيم عليه الصالة والسالم تخليدا لذكراه وما
يحوطها من إيمان كامل وتعلق باهلل شامل.
وأصل المقام من الجنة لما رواه الترمذي وأحمد
والحاكم وابن حبان أن رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم قال :إن الركن والمقام ياقوتتان من ياقوت
الجنة طمس اهلل تعالى نورهما ،ولو لم يطمس
نورهما ألضاءتا ما بين المشرق والمغرب.

تقع مكة الكرمة على سفوح جبال
السروات وتمثل نقطة التقاء هامة
بالجبال التي تحيط بمكة من جميع
الجهات فمكة المكرمة مجموعة من
األودية المتخللة هذه الجبال وهي
ايضًا منافذها وخاصة كلما اتجهنا إلى
الساحل من الناحية الغربية ،وتقع على
ْ 21و ْ 28عرضًا شماليًا و ْ 37وْ 54طو ً
ال
شرقيًا وترتفع على سطح البحر بـ 279
مترًا وبيوتها كائنة على امتداد الوادي
ويسميه المكيون وادي إلراهيم وهو
امتداد محلة المعابدة طو ً
ال إلى محلة
المسفلة جنوبًا ،ولموقع مكة المكرمة
اهمية كبرى إذ يتمثل منتصف خط
القوافل التجارية القديمة التي كانت
تزاول نشاطها بين اليمن جنوبًا وبالد
الشام شما ً
ال...
نشأتها
مكة المكرمة بلدة قديمة العهد عرفت قبل
مجيء إبراهيم عليه السالم إليها ليرفع قواعد
البيت العتيق ،وعندما وصلها كانت قرية صغيرة
تقع في وادٍ غير ذي زرع تحيط بها الجبال من كل
جانب وتتفق جميع الرويات على أن جرهم كانت
بمكة في عهد إسماعيل عليه السالم وأنه تزوج
من بنات هذه القبيلة وفي أواخر القرن الثالث
الميالدي استولى على مكة جماعة من سكان
جنوب الجزيرة العربية وطردوا جرهم منها لكن
جو مكة لم يالئم هؤالء فغادرت غالبيتهم مكة
وبقى فيها قسم منهم وهم الذين باسم خزاعة
وفي منتصف القرن الخامس الميالدي انتقلت
الزعامة لقصي بن كالب أحد أحفاد إسماعيل بن
عدنان وقصي هو الجد الرابع للنبي محمد عليه
الصالة و السالم.

أسماء مكة المكرمة
ولمكة المكرمة أسماء كثيرة منها ما ورد فى
القرآن الكريم وهى :مكة ,والقرية ،والبلد األمين،
ومعاد ،والوادي ،وبكة ،ومنها من لم يرد فى
القرآن وهى :الباسة ،والناسة والنساسة ،والحاطمة،
وصالح ،والقادس ،وكوثي ،والمسجد الحرام ،والبيت
العتيق ،وأم رحم ،وأم زحم.
جبال مكة المكرمة
وتشتهر مكة المكرمة بكثرة جبالها حيث تتصف
بأنها منطقة جبلية ،ونظرًا لكثرة هذه الجبال كان
لبعض منها مسميات تعرف بها ،فهي إما تنسب
إلى أشخاص عاشوا عليها ،وإما لوقوع حوادث
إسالمية وتاريخية فيها ،ومن هذه الجبال جبل
يطلق عليه جبل النور ،وآخر أبو لهب ،وثالث جبل
ثور وأبو قبيس ،وغيرها كثير من الجبال المعروفة
والمشهورة في مكة المكرمة والقرى التابعة لها.
الحجر األسود
هو الحجر الذي كان يقف عليه إبراهيم عندما
ارتفع بناء الكعبة عن قامته ،فوضعه له إسماعيل
ليقف عليه وهو يبني ،وبقي هذا الحجر ملصقا
بحائط الكعبة إلى أيام عمر بن الخطاب حيث أخره
عن البيت لئال يشغل المصلين وجموع الطائفين
حول البيت  ،وما تزال أثر قدم إبراهيم الخليل باقية
عليه إلى اآلن.
وقد مر الحجر بمراحل معمارية كثيرة ،فكان أول
من وضع عليه حجارة الرخام أبو جعفر المنصور
الخليفة العباسي ،ثم جدد رخام الحجر الخليفة
المهدي العباسي وذلك عام  161هـ  ،778 /ثم تلى
ذلك عدة تجديدات وإصالحات على مر العصور.
مقام ابراهيم
مقام سيدنا ابراهيم احد العالمات البارزة في
المسجد الحرام بمكة المكرمة وال يزال أثره
موجودا حتى اليوم ،وذكر الكثير من المصادر أن
المسجد الحرام كله مقام إبراهيم ،وقيل :الحرم
كله ،وقيل :جميع مشاهد الحج كمنى وعرفة

الصفا والمروة
وهما جبالن في مكة يعتبر السعي بينهما ركن
من أركان الحج ،وبين الصفا والمروة أربعمائة وثالث
وتسعون خطوة ،وكان بين الصفا والمروة مسيل
فيه سوق عظيمة يباع فيها الحبوب واللحم والتمر
والسمن وغيرها ،وليس بمكة سوق منتظمة سوى
هذه ،مما جعل الساعون ال يكادون يخلصون
الزدحام الناس على حوانيت الباعة ،وبمرور الوقت
وما يحدث من تجديدات وإصالحات أصبح هذا
المسعى يتكون من طابقين بطول ( )294,5مترا،
وعرض ( )20مترا ،وفي وسط المسعى وفي
الطابق السفلي يوجد حاجز يقسم المسعى إلى
طريقين أحدهما مخصص للسعي من الصفا إلى
المروة ،والثاني من المروة إلى الصفا ،وفي الوسط
ممر ضيق ذو اتجاهين ،مخصص لسعي العاجزين
وغير القادرين على الهرولة ،وللمسعى ستة
عشر بابا في الواجهة الشرقية ،وللطابق العلوي
مدخالن أحدهما عند الصفا واآلخر عند المروة،
ولهذا الطابق سلمان من داخل المسجد أحدهما
عند باب الصفا ،واآلخر عند باب السالم.
بئر زمزم
وتقع بئر زمزم بالقرب من الكعبة المشرفة ،ولها
فتحة اآلن تحت سطح المطاف على عمق ()156
سم ،وفى أرض المطاف خلف المقام إلى اليسار
لمن يقف بمواجهة البيت الحرام يوجد حجر دائري
الشكل كتب عليه بئر زمزم ،وهذا الحجر يكون
عموديا مع فتحة البئر الموجودة أسفل سطح
المطاف ،وقد جعل في آخر المطاف درج يؤدي إلى
فتحة البئر ،وتاريخ هذه البئر بدأ بنزول سيدنا إبراهيم
عليه السالم بزوجته وولده إسماعيل مكة حيث
كانت صحراء ليس بها شيء يؤنس به ،وال يوجد
بها ماء وال زرع ،حتى نفد الماء الذي تركه إبراهيم
لزوجته وولده ،فأخذت أم إسماعيل تبحث لولدها
عن الماء مهرولة بين الصفا والمروة ،وبعدما يئست
من وجود الماء إذ بالماء يخرج من بين أصابع ولدها،
وكان خروجه بداية حياة جديدة لهذا المكان الذي
استقر فيه إسماعيل عليه السالم بجوار قبيلة
جرهم التي تزوج منها.
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كنا نمثل جيل السبعينات وأملك كنزا من الذكريات الجميلة

جميل حميدان :عشقت العدالة فدرست
القانون وعملت بها فأحبني الناس

حينما تجلس إليه تفاجئ بكنز من المعلومات الهائلة والذكريات الجميلة،
تسأله سؤاال فيجيبك بسيل من التفاصيل التي ال تنقطع ،يشتهر بأخالقه العالية
وعدالته بين الجميع ،وكيف ال وهو من نشأ في بيت العدل والعدالة ودرس القانون
والشريعة ..إنه جميل محمد علي حميدان وكيل وزارة العمل ابن فريج الحطب،
واحدا من أشهر رجال جيل السبعينات ،جيل التربية الفاضلة والنشأة الدينية
المتسامحة“..رمضانيات”التقت به وحاورته واسترجعت معه ذكريات قديمة جميلة
في وقت كانت فيه البيوت وكأنها بيت واحد يتبادل داخله جميع أبناء البحرين
مشاعر الحب والود والتسامح ....

 qكنت واحدا من جيل السبعينات ،حدثنا عن تلك
الفترة وكيف كانت النشأة وبداية طريق النجاح؟
نشأت في أسرة لديها اهتمام كبير جدا بالعلم
والتعلم وخاصة فى علوم الشريعة والدين  ،ووالدي
هو محمد علي حميدان قاضي في المحكمة
الشرعية لمدة  17عامًا كان يعرف بقدرته الكبيرة
على الخطابة ،وكان يفصل بين المنازعات العائلية،
وقد توفى وعمري  4سنوات ،و والدتي بنت الشيخ
خلف العصفور ،وقد كانت نشأتي الحقيقة في بيت
العصفور في كنف أحمد العصفور وعبد الحسين

مع د .مجيد بن عبد المحسن العلوي وإبنه البكر د.هاني

العصفور ،ومن هنا جاء تأثري من خالل بيتنا في شارع
الشيخ عبد اهلل في المنامة وهو مكان الستقبال

بيت والدي في كانو وبيت العصفور في الحطب

الناس وأصحاب المشكالت ،وكنت أتأمل في أخوالي

وكانت العالقة بين أهل المنامة قمة في التواصل

وهما يحلون المعضالت ويساعدون الناس الذين

االجتماعي والتالحم وكانت الطوائف تذوب تمامًا في

كان يقصدونهم ،وكنا نجلس ونحن صغار في

وحدة اجتماعية متماسكة لكن إلى هذه اللحظة ان

المجالس ونشاهد الرؤية والعدالة والتبصر وكيفية

الذين انتموا لهذه المنطقة يحبون بعضهم البعض

حل المشكالت التي تبدأ متشنجة وتنتهي بانفراجتها،

ويحتفظون بالذكريات الجميلة ،وكان الناس في ذلك

لي تأثرت بهذا األمر ،وهو
وفي سن مبكرة بالنسبة ّ
ما دفعني لدراسة القانون والمحاماة ،وكان الشيخ

الوقت يدخلون بيوت بعضهم البعض ويأكلون مع
بعضهم البعض ولم تكن أبدًا االنتماءات المذهبية

أحمد العصفور شخصية عظيمة جدًا ومؤثرة للحد

تأثيرًا في هذه الوحدة االجتماعية ،وال تتصور مدى

البعيد ،وكذلك عبد الحسين العصفور وهو بالنسبة

التآلف والمحبة خاصة في فريج كانو والحطب

لي أب وأخ وصديق وتعلمت منهما الكثير من الفضائل،
ّ

والمخارقة والحياة كانت بسيطة والمنامة كانت محور

وعبد الحسين العصفور لم يذكر أحدًا بسوء على

الحياة ،وكان بيتنا محط الناس ليس لحل المعضالت

اإلطالق مهما كانت اإلساءات والتجاوزات وتجده دائمًا

العائلية فقط ،بل كانت هناك االحتفاالت والوالئم

متسامحًا وبشوشًا متسع الصدر ،وكل هذه الصفات

وكانت ذكريات جميلة وال تزال أجواء المنامة مفعمة

شكلت مدرسة نشأت في كنفها وأنا أدين لهما

بالحياة ،حيث المآتم وتجمعات الناس في االفراح

فقد استفدت منهما استفادة كبيرة انعكست على

واالتراح وروح األسرة الواحدة الذي كان يسود الساحة.

شخصيتي.

جميل حميدان في مطلع السبعينات

 qلديك الكثير من األصدقاء ورفقاء الرحلة

السبعينات وكانت فترتنا حافلة بالحراك السياسي

 qالبحرين كانت وكأنها بيت واحد يعيش بداخلها

والطريق ،هل تحدثنا عنهم وكيف كانت الحياة

على مستوى الوطن العربي أو على مستوى البحرين

المواطنين دون أبواب مغلقة وتغلف حياتهم

ومازالت بصحبتهم ؟

وكانت ميولنا ثقافية وفكرية ،وكنا نعيش األحداث

مشاعر الرحمة والتسامح ..هل تذكرنا بمزيد من

أصدقائي كثيرين وأذكر منهم خلف أحمد خلف

لحظة بلحظة بمتابعة شديدة وكانت المظاهرات

التفاصيل؟

العصفور وأخوه عبد األمير العصفور وعبد النبي

والندوات السياسية والفكرية محور اهتمامنا ،حيث

كان المجتمع أكثر ترابطًا وأكثر تآلفًا ،كان بيتنا في

العرادي وعادل عياضي وحسن رضي المحامي وآخرين..

كنا نحضر ونشارك بالمداخالت في الندوات ونعجب

فريج الحطب بين فريج المخارقة وفريج كانو وكان

الكثير من األصدقاء الذين نشأت معهم كنا نمثل جيل

بتيار معين وننتمي لتيار معين ،وخاصة تيار اليسار في

األربعاء  3رمضان  1431هجرية

 13أغسطس  2010ميالدية

رمضانيات

5

مع الصالح الصالح األمين العام لوزراء العمل الخليجيين سابقًا في اجتماعات الجامعة العربية

ذلك الوقت كان جذابًا ،فالحراك السياسي والفكري

أو إداري وانا إن وفقت فيه قد نفعت اآلالف من الناس

في ذلك الوقت ومتابعتنا اللصيقة للفعاليات التي

والمواطنين ونفعت البلد ،وإن أخفقت فيه أو تقاعست

كانت تقام زادت من رصيدنا المعرفي بشكل عام،

أو لم اشتغل بالطريقة الصحيحة حجبت المصلحة

وقد انعكس ذلك لدى الكثير منا كجيل واحد وألقت

عن آالف من الناس ،فالوظيفة ال تعطيك خيار لتعمل

بظاللها االيجابية على مستقبلنا الوظيفي في مقبل

أو تنجز أو ال تنجز فالظروف المحيطة تجعلك تعمل

األيام.

وبقوة ،فكنا نقول ذلك لكل العاملين في الوزارة
نساء ورجا ً
ال ،أنسوا احباطاتكم الشخصية وفكروا في

 qالتحقت للعمل بوزارة العمل حتى أصبحت
أشهر رجالها والعالمين بدروبها ليس فقط على
مستوى البحرين ولكن على مستوى دول مجلس
التعاون ،فكيف كانت البداية ؟
التحقت بوزارة العمل في السبعينات وتدرجت في

العمل الذي تقومون به لتحقيق التطلعات وان ما انجز
يعتبر كبيرًا بكل المقاييس ،ألن تحقيق ما يسمى باألمن
االجتماعي والسالم االجتماعي ال يتحقق إذا الناس لم
يجدوا فرصة للعمل الالئق وبيئة العمل المناسبة.

الوالد الشيخ محمد علي آل حميدان

في تلك الفترة اكتسبت العديد من المهارت مثل
حسن األداء واالهتمام بدقائق التفاصيل في انجاز
العمل والكثير من الصفات افتخر واعتز بها لليوم،
وعندما جئت لوزارة العمل مرة أخرى أحضرت معي
بعض الخبرات التي اكتسبتها مع كامل الصالح ،فهو
لم يعمل كإداري بل كشخصية تحمل ثقافة عالية
من المفاهيم اإلدارية والتنفيذية تنعكس على األداء
بشكل مباشر ،حاولت أن أتعلم منه هذا الشئ في
االهتمام بالتفاصيل ،واالهتمام بالجودة واألسلوب

الوظائف ،وعملت وقتها كمفتش ثم تركت وزارة

 qفى حياة كل إنسان ناجح محطات يقف

وطريقة التخاطب ،وكانت فترة جميلة ورائدة كان لها

العمل في  ،1981وانتقلت إلى المكتب التنفيذي

أمامها اآلخرون يتأملون كيف تغلب صاحبها

على في مقبل األيام.
األثر الكثير
ّ

لمجلس الوزراء بدول مجلس التعاون الخليجي كمدير

على الصعوبات وحقق الهدف والغاية التى كان

للشئون العمالية بدول مجلس التعاون ،وهذا العمل
لي كان عم ً
ال شيقًا وفتح أمامي
حقيقة بالنسبة ّ

يتمناها فما هي أول المحطات التى مرت فى
حياتك؟

خبرات واسعة جدًا  ،ألن طبيعة عملي كانت تقتضي

في محطتي األولى من حياتي العملية كنت قد

أن أشرف على كافة البرامج في دول مجلس التعاون

عملت مع الشيخ عيسى بن محمد آل خليفة أطال اهلل

في مجال العمل وتعميمها ونحاول االستفادة من

عمره عندما كان وزيرًا للعمل في بداية السبعينات

التجارب الرائدة ومن ثم تطبيقها أو المشاركة على

وكانت فترة خصبة للغاية وشهدت الكثير من التطور

المستوى العربي والدولي ،وخالل تلك الفترة كان

في مجال العمل ،من الشيخ عيسى تعلمت الكثير

هناك تفاعل كبير في مجال تطوير مفاهيم العمل

وقد عمل على زرع الثقة فينا من وقت مبكر ونحن

ومحاولة إيجاد الحلول لكافة المعوقات ،وعملت في

صغار السن وحديثي تجربة بالعمل ،فكان قد أرسلني

هذا المجال حتى العام  ،2005حيث أصدر مرسوم

محاضرًا إلى جمهورية الجزائر ثم إلى بغداد وأنا في سن

بتعييني وكيل مساعد لوزارة للعمل ،وبعدها بفترة

مبكرة ،كذلك أرسلني لحل منازعات كبيرة وإضرابات

صدر مرسوم آخر بتعييني وكيل وزارة العمل وبعد كل

عمالية كبيرة أيضًا ،كما كان يرسلني للمشاركة في

هذه التحوالت في حياتي اعتز بظروف عودتي للوزارة

لجان و مؤتمرات واجتماعات يحضرها الوزراء والوكالء،

 ،خاصة وان د .مجيد العلوي كان لديه أفكار جديدة

هذا الفترة كانت بداياتي الحقيقية في العمل وقد

لتطوير العمل في البحرين مثل التأمين ضد التعطل

بدأت أتشرب الخبرة ،فأنا مدين للشيخ عيسى فقد زرع

وتوظيف العاطلين ،وعلمت أنه يريدني بجانبه لقيادة

فينا الثقة في النفس وتحملنا المسؤولية على أكمل

هذه المشروعات ،وحقيقة كنت سعيدًا أن أدخل في

وجه ،أحيانًا ارجع لبعض األعمال التي انجزناها في

هذا التحدي والحمد هلل قد انتهى بنا األمر إلى هذا

ذلك الوقت أجدها بسيطة لكن بمعايير الكفاءة هي

الموقع المتقدم.

كبيرة ومؤثرة.

 qهل واجهتكم صعوبات فى البداية ،وهل

 qوماذا عن محطة النجاح الثانية في حياتك..؟

من قبله حقيقة كنت شغوفًا للمشاركة بفعالية

تطلب األمر مجهودا كبيرا؟

كانت محطتي الثانية في المكتب التنفيذي لوزراء

للعمل معه  ،وكانت األهداف التي تحققت ملموسة

لم أجد موقعًا مثل وزارة العمل يحتاج لجهد كبير

مجلس التعاون الخليجي بقيادة كامل الصالح هذا

وواضحة ،فأنا يهمني العاطل نفسه والذين يطرقون

كالذي بذلناه في بداية الطريق ،خاصة وان كل األنظار

الرجل الفريد من نوعه ..رجل مثقف ويمتلك صفات

أبوابنا هؤالء الذين يأتي الواحد منهم ويقول لنا “رحم

كانت تتجه نحوك واآلراء والمالحظات واالنتقادات،

وشمائل متميزة للغاية ،وكان مدرسة إدارية تعلمت

اهلل والديكم..في السابق كنت أعاني وكنت كذا ..وأنا

وكل إنسان يقيم الموضوع بمعرفة أو عدم معرفة

منه الكثير ،عملت معه في تأسيس وانجاز العديد

اليوم بفضل اهلل وجهدكم أصبحت كذا” ،وحينما

ولكن الممتع في هذا العمل أنه ليس عمل مكتبي

من المشاريع الخليجية ،وعلى المستوى الشخصي

تصل إلى أذنيك تلك الكلمات تشعر بسعادة كبيرة.

 qوماذا عن المحطة الثالثة واألخيرة؟
كانت مع األخ الدكتور مجيد العلوي بكل تأكيد أن هذا
الرجل يعرف ماذا يريد وال يحتاج منك لشرح مفصل،
لماح جدا ،ولديه وضوح شديد البساطة لكن شديد
األهمية ال يحتمل االنتظار لتحقيق االنجاز.
عندما جئت للعمل معه في وزارة العمل وجدت
نفسي في تحدي كبير وصعب والحمد هلل استطعنا
بإشرافه وقيادته أن نضع مشاريع اعتقد أنها مكان
إشادة كبيرة على أعلى المستويات في البحرين وخارج
البحرين ،ود .مجيد العلوي له رؤية لمكافحة بطالة
الشباب ،ورؤية عملية أيضًا نجح في إخراجها ألرض
الواقع المتمثلة في الحماية االجتماعية للعاطلين
والتأمين ضد التعطل ،والعلوي له حس إنساني كبير،
ومن خالل العمل معه توجت خبرتي الوظيفية ..
وكنت قبل العمل معه أتأهب لنيل التقاعد المبكر
عندما كنت أعمل في المكتب التنفيذي لوزراء مجلس
التعاون الخليجي ،وفي الحقيقة كانت مجزية للغاية
وفيها امتيازات كبيرة وكنت انوي بعد التقاعد التفرغ
ألعمالي الخاصة ،لكن بعد العمل مع الدكتور مجيد
العلوي واالنخراط في المشاريع الوطنية المطروحة

6

رمضانيات
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مجلس فيصل جواد
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رمضانيات
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 13أغسطس  2010ميالدية

ذكريات من أيام زمان
• قام الشيخ سلمان بن أحمد الفاتح ببناء قلعة الرفاع في
عام 1812م
• افتتح أول مكتب بريد في البحرين عام 1884م ،كان يتبع
الحكومة الهندية
• تم إنشاء أول محطة لألرصاد الجوية في البحرين في عام
1901م
• أول مطبعة في البحرين تأسست في عام  1913وهي
مطبعة حجرية وليست ميكانيكية.

جنكل باص ،باص من حطب لنقل األشخاص في الخمسنيات

شارع الشيخ عبداهلل بالمنامة عام 1945

قوارب قديمة ،وبيوت من السعف في الحورة

بيت حسين يتيم

قهوة أحمد شاه بالقرب من سينما بن هجرس ،سينما الحمراء حاليًا

سوق الخميس ويرى عين بوزيدان

كاري البلدية لنقل القمامة

األربعاء  3رمضان  1431هجرية

رمضانيات

 13أغسطس  2010ميالدية

سوق الحدادة وموقف السيارات بالمنامة

سيارة الديزل القديمة

سوق الخضرة الخارجي في المنامة

أفراد من الشرطة أمام مركز شرطة باب البحرين

سكن موظفي الخطوط الجوية البريطانية

حاجي عبداهلل بائع النخي والباجلة في مضمار سباق الخيل في العدلية

بيت جيدة والمؤيد وعبدالعزيز العلي على شارع الشيخ عيسى الكبير
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رمضانيات

األربعاء  3رمضان  1431هجرية

 13أغسطس  2010ميالدية

المجالـس الرمضانيــة
مجلس يوسف عبدالوهاب الحواج

باربار

مجلس سعادة الشيخ عبدالرحمن
بن علي بن خليفـة آل خليفـة

الجمعـــــة

مجلس أبناء المرحوم أ .أحمد العمران

17230088

إبراهيم عبداهلل لطف اهلل
ابناء السيد مجيد الماجد

الرفاع الغربي

36744404

العدلية

عبد الغني وإبراهيم جهرمي وإخوانهم

39665552

عالي

جعفر محمد آل ضيف

36411000

السيد كاظم الدرازي

الجفيـر

39662685

القضيبية

17712510

بالد القديم

39645444

الديه

39666491

أبو صيبع

39660066

حدائق الماجد

39468668

سـار

39454948

دمستان

39466688

الدراز

39636364

مدينة حمد

39660036

بوري

39458262

قرية القدم

39622462

النعيم

39400944

سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة

الرفاع

كاظم الهاشمي

شارع البديع

39459898

الشيخ خليفة بن حمد آل خليفة

الرفاع

39458476

حســن الري

شارع البديع

39604873

سعادة خليفة الظهراني

الرفاع

17748404

مجلس المرحوم عبداهلل يوسف فخرو

عبداهلل علي كانـو وإخوانه

الماحوز

39655795

سعادة دكتور محمد علي الستري

مجلس بومجيــد

أم الحصم

39656333

ميرزا ومحمد أبناء عبدالرسول الطواش

أم الحصم

39622962

الشيخ عبدالرحمن بن محمد
بن راشد الخليفة

محمد عيد بوخماس

أم الحصم

17742040

محمد عيسى الوزان

نعيم

39652266

عثمان محمد شـريف

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

السبـــــت
المجالس اليومية

مجلس عائلة المديفع
مجلس صـالح خنجــي
مجلس أحمد يوسف محمود

السلمانية

الجفيـر
عراد – مجمع 244

39675566

عراد

39673300

القفول

39441176

عبداهلل محمد جمعة

شارع البديع

39691177

جمعية الوفاق ,القفول

39404770

أحمد محفوظ العالي

عالي

36411000

السلمانية

17252666

مجلس النائب عيسى أحمد أبو الفتح

المحرق

39685785

مجلس الشيخ عبداهلل بن علي بن حمد آل خليفة

مجلس المرحوم علي بن يوسف فخرو

النائب الشيخ جاسم المؤمن

39662685

عـلي سيــار

مجلس المرحوم السيـد موسـى العلـوي

ميرزا المحاري

سترة

الشيخ علي العوضي

مجلس أحمد محفوظ العالي

الشيخ أحمـد العصفـور

17521500

سماحة سيد علوي الغريفي
الشيخ علي سلمان

د .أحمد جاسم جمال

مجلس عبد المهـدي البصري

بالد القديم

39645444

عالي

36411000

مجلس صالح الجـالوي

بالد القديم

39424269

المنامة

39639888

مجلس صادق وتقي البحارنة

المنامة

17228855

الحد

39672223

الجفير

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 :

المنامة
بني جمرة

39585457

بوري

39458262

