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السنة الثانية

Ramadaniyat

“لو أن أحدهم طأطأ بصره رآنا”

غار ثورَ ..ثا ِن َي ْاث َن ْي ِن اهلل ثالثهما
“إال تنصروه فقد نصره اهلل إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ
يقول لصاحبه ال تحزن إن اهلل معنا فأنزل اهلل سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها
وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة اهلل هي العليا واهلل عزيز حكيم”..
(التوبة ..)40 :اآلية الكريمة تشير إلى حدث جلل فى سيرة رسول اهلل صلى اهلل
عليه وسلم أثناء هجرته “ص” من مكة إلى المدينة ،حدث تشرف به غار ثور حينما
احتضن رسول اهلل وصاحبه أبوبكر ،فما هى قصة ذلك الغار الذي حاز تلك المكانة
”ترتحل إلى مكة المكرمة
الرفيعة؟ ،ولماذا أطلق عليه اسم “ثور” ؟“ ..
ومنها إلى جبل ثور في رحلة مصورة نتعرف خاللها على قصة الغار الثاني في
حياة سيدنا محمد صلى اهلل عليه وسلم...

رمضانيات

سلة الخير وأناشيد الفرح

القرقاعون ..قرة العين في شهر مبارك

المجالس الرمضانية

القرقاعون أو القرقيعان من أهم العادات الرمضانية الشعبية في المجتمع الخليجي
و ُتعد أهم المناسبات عند األطفال الذين يفرحون وهم يحملون سلة كبيرة مصنوعة
من سعف النخيل ُيوضع بداخلها خليط من المكسرات من النخيل والفول السوداني
والجوز والتين المجفف إلى جانب بعض الحلويات ،معناها الصحيح لغويًا “قرة
العين في هذا الشهر” ،وبمرور الزمان تحورت الكلمة ،وصارت ُتنطق “قرقاعون أو
قرقيعان”“...رمضانيات” تحتفل مع أهالي البحرين بمناسبة من أهم المناسبات التراثية
في ليلة النص من رمضان....

ذكريات من أيام زمان

“ سأتواصل مع اآلخرين
كما
ت معي تمكين ”
َ
تواص َل ْ
إبراهيم زينل ،أخصائي مركز اتصاالت في مجمع تجاري

قدمت تمكين فرصة التدريب إلبراهيم في قطاع مراكز االتصال ،الذي كان يطمح للعمل
ّ
ّ
في بيئة تمكنه من التواصل مع اآلخرين.
باإلضافة إلى هذا البرنامج ،يمكنك اآلن اإلنضمام إلى العديد من البرامج المختلفة األخرى
التي تقدمها تمكين مثل برنامج الموارد البشرية وبرنامج وكيل مبيعات الحجوزات وبرنامج
اإلدارة في القطاع المالي ،وذلك بالتعاون مع جهات مختصة وذات خبرة في مختلف
التخصصات واألعمال.
لمعرفة البرنامج التدريبي المناسب لك،
اتصل اآلن على هاتف رقم 17 383333
أو عبر موقعنا اإللكتروني www.tamkeen.bh

اتبعنا على:
twitter.com/tamkeen
Facebook.com/tamkeen
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ما ظنك باثنين اهلل ثالثهما

غـار ثـور“ ..ال تحـزن إن اهلل معنـا”
أنه غار ثور الذى قضى فيه النبي صلى
اهلل عليه وسلم وصاحبه الصديق ثالثة
أيام حينما هاجر من مكة المكرمة إلى
المدينة المنورة ،ويقع الغار جنوبي مكة
الحرام على نحو  4كم وارتفاعة نحو 748
متر من سطح البحر ونحو  458متر من
سفح الجبل ،والغار صخرة مجوفة أقصى
أرتفاعه  1,25وأقصى طوله وعرضه 3,5×3,5
متر وله فتحتان فتحة في ناحية الغرب
وهي التي دخل منها النبي صلى اهلل عليه
وسلم وفتحة في الشرق ،كما أن الغار
دون القمة وصعب المرتقى ويستغرق
الصعود إليه نحو ساعة ونصف.
مكانة رفيعة
يأخذ هذا الجبل مكانته لدى المسلمين من كونه
المكان الذي قال فيه اهلل تعالى “إال تنصروه فقد
نصره اهلل إذ يقول لصاحبه ال تحزن إن اهلل معنا
فانزل اهلل سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها
وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة اهلل هي
العليا واهلل عزيز حكيم”( ..اآلية  40التوبة) ،وبدأت
قصته حينما ذهب النبي صلى اهلل عليه وسلم إلى
منزل أبي بكر رضي اهلل عنه ،فخرجا منه ،وذهبا إليه
غار ثور ،-وكان عبد اهلل بن أبي بكر يبيت عندهما،ويأتيهما بنبأ القوم ،وكان عامر بن فهيرة مولى أبي
بكر يرعى عليهما منحة من غنم ،وكان يتبع بغنمه
آثار عبد اهلل بعد ذهابه ،لئال يستدل بها ،أما قريش
فقد جن جنونها ،وطاش طيشها ،وبذلت كل
وسيلة في البحث والتنقيب ،وجعلت كل الطرق
تحت المراقبة ،وجعلت مكافأة ضخمة قدرها مائة
وجدت
ناقة بدل كل واحد منهما لمن يأتي بهما،
ّ
الفرسان في ذلك طلبًا للجائزة حتى وصلوا إلى باب
الغار ،ولكن اهلل غالب على أمره.
ماذا حدث ؟
وروى البخاري عن أنس عن أبي بكر رضي اهلل عنهما،
قال “كنت مع النبي صلى اهلل عليه وسلم في الغار
فرفعت رأسي فإذا أنا بأقدام القوم” ،فقلت “يا نبي
اهلل لو أن أحدهم طأطأ بصره رآنا” ،قال “اسكت يا أبا
بكر ،اثنان اهلل ثالثهما” ،وفي لفظ “ما ظنك يا أبا بكر
باثنين اهلل ثالثهما” ،ورضي اهلل عن ذات النطاقين
أسماء بنت أبى بكر ،التي كانت تذهب طيلة أيام
اختفاء الرسول صلى اهلل عليه وسلم في غار ثور،
ِي
حاملة الطعام واألنباء إلى الرسول وأبيها َ“ثان َ
ْن ِإ ْذ ُه َما فِ ي ا ْل َغار” ،إذ هكذا اليقين الذي يمأل
ْاث َني ِ
شغاف القلب ،وصدق الثقة والتوكل على اهلل عز
ّ
أجل دروس هذه الرحلة ،ليعلم كل
وجل ،درس من
داعية أنه ما دامت دعوته إلى اهلل وعمله هلل وأمره
مفوض إلى اهلل ،فأي خوف يعتريه وأي تهديد يوهن
قواه ،فيمضي موقنًا أن العاقبة للمتقين.
لدغت فداك أبي وأمي
وقبل دخول رسول اهلل صلي اهلل عليه وسـلم إلى
الغار قال أبو بكر رضي اهلل عنه للنبي صلي اهلل

عليه وسلم “مكانك يا رسول اهلل أستبرئ لك الغار”،
ودخله أبو بكر وجعل يسد األحجار كلها ،فبقى
منها جحر واحدة ألقمه كعب رجله ،ثم نادى رسول
اهلل صلي اهلل عليه وسلم ،فدخل عليه الصالة
والسالم ووضع رأسه في حجر أبي بكر الصديق ونام
لشدة ما اعتراه من تعب ،ولدغ أبو بكر رضي اهلل عنه
من ذلك الجحر الذي وضع عليه رجله ،فلم يتحرك
لئال يوقظ رسول اهلل ص ،ولكن دموعه سقطت
من شدة األلم على وجه رسول اهلل صلي اهلل عليه
وسـلم فانتبه عليه السالم ،وقال ألبي بكر الصديق
“مالك؟” ،قال “لدغت فداك أبي و أمي” ،فوضع عليها
من ريقه الشريف فزال األلم ،ولما أصبحا قال النبي
صلي اهلل عليه وسـلم ألبي بكر الصديق “أين ثوبك؟”،
فأخبره أنه مزقه ووضعه في الحجار ،فرفع النبي
صلي اهلل عليه وسـلم يديه وقال “اللهم اجعل أبا
بكر معي في درجتي في الجنة”.
ال تحزن إن اهلل معنا
ولما علم المشركون بخروج رسول اهلل صلي اهلل
عليه وسـلم وأبي بكر الصديق ،ذهبوا في طلبهما
كل مطلب ،وجعلوا لمن ردهما مائة من اإلبل الذي
هما فيه ،وجعلوا يمرون من باب الغار وال يرونهما،
فلم يدخلوه إذ رأوا على بابه نسيج العنكبوت ،كما
رأوا حمامتين قد عششتا على بابه ،وكان أبو بكر

الصديق رضي اهلل عنه يرى القوم فيعتر الخوف على
رسول اهلل صلي اهلل عليه وسـلم وكان عليه الصالة
والسالم يطمئنه ويقول “ال تحزن إن اهلل معنا”.
غار ثور فى القرآن
قال اهلل سبحانه وتعالى فى كتابه المبين “ ِإ َّلا
َج ُه ا َّل ِذ َ
ِي
صرُ وهُ َف َق ْد َن َ
َت ْن ُ
صرَهُ ال َّل ُه ِإ ْذ أَ ْخر َ
ين َك َفرُ وا َثان َ
ْن ِإ ْذ ُه َما فِ ي ا ْل َغا ِر ِإ ْذ ي َُق ُ
احبِهِ ال َت ْح َز ْن ِإ َّن ال َّلهَ
ِص ِ
ول ل َ
ْاث َني ِ
َ
َ
م َترَوْ َها
س ِكي َن َت ُه عَ َليْهِ وَ أيَّدَ هُ ب ُِج ُنودٍ َل ْ
َم َع َنا َفأ ْن َز َل ال َّل ُه َ
وَ َج َع َل َكل َِم َة ا َّل ِذ َ
ي
ين َك َفرُ وا ُّ
الس ْف َلى وَ َكل َِم ُة ال َّلهِ ِه َ
يم”40( ..التوبة) ،وعن تفسير
ا ْل ُع ْليَا وَ ال َّل ُه عَ ِزي ٌز َح ِك ٌ
اآلية الكريمة يقول الطوسي “فقد نصره اهلل” أي
قد فعل اهلل به النصر حين اخرجه الكفار من مكة
“ثاني اثنين” ،وهو نصب على الحال أي هو ومعه آخر،
وهو أبو بكر في وقت كونهما في الغار من حيث
“قال لصاحبه” يعني أبا بكر “ال تحزن” أي ال تخف وال
تجزع “إن اهلل معنا” أي ينصرنا ،والنصرة على ضربين:
أحدهما  -يكون نعمة على من ينصره ،والثاني -
من ينصر غيره لينفعه بما تدعوا إليه الحكمة كان
ذلك نعمة عليه مثل نصرة اهلل لنبيه صلى اهلل عليه
وآله ،ومعنى “ثاني اثنين” أحد اثنين يقولون هذا ثاني
اثنين ،وثالث ثالثة ،ورابع أربعة ،وخامس خمسة ،ألنه
مشتق من المضاف اليه ،وقد يقولون خامس اربعة
أي خمس االربعة بمصيره فيهم بعد أن لم يكن.
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األطفال يرتدون الثوب والدقلة والبخنق والدراعة

القرقاعون“..قريقشون حالوة ..على النبي صالوة”
األحتفال بليلة القرقاعون في نص
رمضان من العادات التراثية القديمة
التي ال زالت المجتمعات الخليجية
محتفظة بها ،يستعد لها الجميع
صغارًا وكبارًا ،فيرتدي األطفال المالبس
الشعبية كالثوب والدقلة والصديري
لألوالد والبخنق والدراعة للبنات،
ويتجمع هؤالء الصغار في الفرجان
مع بعضهم البعض يتجولون من
بيت إلى آخر مرددين بعض األغاني
القديمة الخاصة بهذه المناسبة ،أما
األهل فيوزعون القرقاعون عبارة عن
مكسرات مخلوطة مع نخي ونقل
وسبال وبيذان وجوز وبرميت وتين
مجفف في صحن عميق “طاسة” بين
الجيران.
أسماء مختلفة واحتفال واحد
رين ،و”قرنقعوه” في قطر ،و”القرقيعان” في الكويت
والسعودية ،و”القرنقشوه” في عمان ،و”من حق الليلة”
في االمارات..جميعها تسميات اختلفت حروفها ولكن
تشابهت مضمونها ،فالقرقاعون أو القرقيعان من
أهم الليالي والعادات الرمضانية الشعبية في المجتمع
الخليجي ،حيث يخرج األطفال ليلة الخامس عشر من
شهر رمضان في مجموعات يحملون أكياسا يجوبون
الشوارع طلبا للقرقاعون ،والذى هو عبارة عن سلة كبيرة
مصنوعه من سعف النخيل ويوضع بداخلها حلويات وتين

اهلل في هذا الشهر المبارك من رزقه ويطيل عمر أبنائهم،

وال حطت بوابة..يا البوابة يا البوابة ،..ومن ثم يعيدون النشيد

ومكسرات فول سودانى وسبال وجوز ،وحين يدخلون البيت

فيقولون “كرنكعوه..كركاعوه..عطونا اهلل يعطيكم..بيت

إلى أن يأتي أهل البيت ويوزعون القرقاعون على األوالد

يبدأون بالغناء وعندما يعطيهم أهل البيت القرقاعون

مكة يوديكم..يا مكة يا المعمورة..يا أم السالسل والذهب

والبنات”.

يعبر األطفال عن شكرهم بقولهم “عساكم من عواده”،

يا نورة..عطونا من مال اهلل..يسلم لكم عبداهلل..عطونا

و “ال تقطعوا العادة بالسعادة” ،أما الشباب فيكونون فى

دحبة ميزان..يسلك لكم عزيزان..يا بنية يا الحبابة..ابوج

مجموعات صغيرة ويعملون” الفريسة” يجوبون البيوت

مشرع بابه..باب الكرم ما صكه..وال حط له بوابه”.

يضربون على الطبول ويغنون ،ويقدم إليهم بعض المال

الثوب الزري
وترى في هذه الليلة األطفال وهم في أبهى حللهم،
يرتدون المالبس التقليدية الزاهية ،فالفتيات يرتدين الثوب

والبعض اآلخر يقول “قريقشون حالوة..على النبي صالوة..

الزري ،وهو عبارة عن ثوب زاهي اللون مطرز بخيوط ذهبية،

عطونة من مالكم..سلم اهلل عيالكم..عطونا من مال

ترتديه الفتيات فوق المالبس ،ويضعن “البخنق” وهو أيضا

اهلل..سلم اهلل عبداهلل..عطونا من مال النبي ..سلم اهلل

قطعة من القماش تغطي رؤوسهن وتزينها خيوط ذهبية

أهازيج بحرينية

عبدالنبي” ،والبنات يقولون “قرقاعون..عادت عليكم..اوه يا

على األطراف ،وعادة يكون لونه أسود ،إضافة إلى التقلد

ولألناشيد التي يرددها األطفال معان جميلة ،إذ يدعو

الصيام ..من بين قصير..او يا رمضان..اهلل يسلم ولدكم..

بالحلي التقليدية ،أما األوالد فيرتدون عادة األثواب الجديدة

األطفال فيها ألهل البيت الذي يطرقون بابه أن يزيدهم

ولدكم يا لحباب..وسيفه يرقع الباب..سنت نخلة ما صكت

ويضعون على رؤوسهم “القحفية” ،وهي عبارة عن طاقية

أو القرقاعون ،كما تتضمن األكياس صورا ألصحابها وأشعار
وبطاقات.

“سلــم ولدهــم يا اهلل ..خليـــه ألمــه يا اهلل”،يجيب
المكده ويحطهـــا بحضن إمــه  ..اشفيــع األمـــة”
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“قرقاعون عـادت عليكم يالصيــــام عطونـــا اهلل
يعطيكم بيت مكــه يوديكــم يا مكة يــا المعمـــورة”
مطرزة يلبسها االوالد ،وقد يرتدون كذلك “السديري”
المطرز.

السفرة والقفة
وتوزيعات القرقاعون تتميز بعدة أشكال وأحجام وأسعار
مناسبة للجميع ،كما يوجد توزيعات التراثية القديمة مثل
السفرة والقفة من الحجم الصغير
وأشكال أخرى متنوعة ،وكانت فى الماضى تقوم األمهات
بخياطة أكياس من القماش من بقايا الثياب القديمة
لألطفال تعلق على الرقبة لجمع ما يوزعه األهالي من
مكسرات ويشترون النخى المغطى بالسكر والمكسرات
ويخلطونه معا بأنفسهم ،وكذلك كانوا يصنعون طبول
من جلد الحيوان يشدونها على العلب الفارغه لينشدون
عليها وفى هذا اليوم يأتى المسحر أيضا فيأخذ نصيبه من
القرقاعون.

الفرق الشعبية
وقد تغيرت أشكال االحتفال بالقرقاعون قليال عما سبق،
فأصبح يتخلل برنامج األحتفال ألعاب نارية وركوب الخيل
والليوة “الفرقة الشعبية” ومع مرور السنين ،وفي ظل
التقدم والتطور اللذين تشهدهما الحياة ،بدأ االحتفال

الهريس والمالس

كيك والبسكويت والكاكاو المغلف بطريقة حديثة يمكن

بالقرقاعون يتطور شيئا فشيئا ،فتم تطوير المالبس

وبين الماضي والحاضر ،نجد هدايا القرقاعون تتنوع وتدمج

فيها استعمال بعض الرموز التراثية والرمضانية.

التقليدية ،وإضافة ألوان الموضة على البخانق والدراعات

بين الكثير من األشكال الجميلة والغريبة أحيانًا ،فنجد

والدقالت ،كما تم ابتكار موديالت جديدة لتتماشى مع

المباخر الصغيرة ،جدر الهريس ،المالس ،الفخار ،قطع

العصر ،حتى التوزيعات وهدايا القرقاعون بدأت تأخذ مجرى

القماش القديمة كالزري والجيت ،المالبس الشعبية،

آخر جديد ،فنجد المحالت تمتلئ باألشكال المختلفة

إضافة إلى العلب واألكياس والسالل الجاهزة التي تحمل

للتوزيعات ،ومحالت صنع الهدايا تتفنن في صنع أشكال

بعضها أشكا ً
ال تراثية أو رمضانية أو شخصيات كرتونية

مختلفة ومتعددة ،حتى أن بعض ربات البيوت يقمن بصنع

يحبها األطفال .وبجانب كل ذلك دخلت الحلويات الجديدة

تلك الهدايا بأنفسهن ومن ابتكاراتهن حتى يتميزن عن

والمطورة في القرقاعون ،وبعض المكسرات الحديثة ،أما

اآلخرين.

أحدث ما ظهر فدخول القرقاعون لبعض الحلويات كالكب

النشل والدراعة
وال ننس التنافس في صنع بطاقات القرقاعون التي توضع
على الهدايا وتحمل أحيانا صورًا لألطفال ،مع التفنن في
كتابة العبارات وأبيات الشعر الخاصة بكل بطاقة قرقاعون
 ،حيث تقوم المحالت بابتكار أشكال جديدة للزبائن خاصة
بهذه المناسبة ،فتبحث عن األشكال التراثية كجدر الهريس
والفانوس وغيرهما مما يرمز لشهر رمضان أو التراث
البحريني ،لذلك صنعوا شك ً
ال يحمل ثوب النشل القديم،
وآخر يمثل بنت تلبس الدراعة والبخنق وتخرج للقرقاعون،
وشكل آخر يحمل الفريسة ،وذاك يحمل عربة بداخلها
القرقاعون ،كما توجد لديهم أشكال حديثة كالفازات
التي يوجد بداخلها القرقاعون مخلوطة بلمسة تراثية من
القماش أو استخدام المسباح كرمز خليجي ،كما هناك
توزيعات صغيرة تكون خاصة لألطفال ،وهناك أشكال
كبيرة وستاندات تخصص إلهدائها للعائلة ككل ،فهناك
من يبحثون عن أشياء مبتكرة وغريبة لم تنفذ من قبل
ويصنعونها بانفسهم وتطوير أشكا ً
ال تراثية ممزوجة
بنكهة عصرية.

قرقاعون كرتوني
وتجهز بعض األسر لهذه المناسبة قبل دخول شهر رمضان،
وبعضها يذهب خارج البحرين للبحث عن أشكال ال تتكرر
في الداخل كثيرًا ،مثل شك ً
ال مصغرًا لسجادة البيت يحمل
مبخرة المالبس المصنوعة من الخشب ،أو جدر هريس
صغير ،أو المزج بين األشكال القديمة والشخصيات الكرتونية
المنتشرة في ذلك الوقت لتمزج الماضي بالحاضر ،أو العلب
الجاهزة التي تحمل أيضًا للصغار ،وبالنسبة للبطاقة
فأحيانا يضع االهالى صور أبنائهم بالزي الشعبي أو اختيار
صور كرتونية حسب الهدية المقدمة ،مع أجمل العبارات
للتهنئة بالشهر الكريم.
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في منتجعنا الصحي ..العالج
البديل المستخلص من الطبيعة..
متوفــر اآلن تحــت سـقف واحــد..

لدينـا ..برامج عالجيـة متكاملـة تشمـل إعـادة تأهيـل الشكـل بعـد السكتـات الدماغيـة،
وعالجـات حـوادث الدمـاغ والتشنجـات والصـداع النصفـي.
لدينا كل ما يتعلق بطب العيون ..والحساسية المزمنة ،وحاالت اضطراب آالم العين واألذن.
ليس هذا فحسب ..بل لدينا عالج هشاشة العظام ،والعمود الفقري ،والتهاب الجيوب األنفية ،وآالم الظهر ،وفتق القرص،
والجنف ،وحاالت الحوادث الرياضية ،ومشاكل الركبتين ،وإلتهاب المفاصل والروماتيزم.
وفي المنتجع ..رعاية للمسنين ..عالج أمراض الصدفية ،والعقم والرعاية ،وحاالت اإلكتئاب والتوتر ،كما ُنولي اهتمامًا خاصًا
باألطفال ذوي االحتياجات الخاصة.
عالج إللتهابات القولون ..والكلي واألمعاء ..والكولسترول ..وسكر الدم ..وموازنة هرمونات الجسم ..عالج الحجامة..
كما لدينا في المنتجع عالج مدمني المخدرات والكحول والتدخين.

منتجــع البحريــن الصحــي ..تلبــي رغباتــك كلهـــا ..في مكـــان واحــد..

هاتف ،+973 17795961 :فاكس+973 17795961 :
حديقة رقم 339 :شارع  35الجنبية  ،565صندوق بريد  ،30655البديع ،مملكة البحرين
الموقع االلكتروني www.bahrainwellness.com :البريد االلكترونيinfo@bahrainwellnessresort.com :

المجالـس الرمضانيــة
مجلس الدكتـور فيصـل الناصر وإخوانـه

األربعــــاء

القفـول

39464048

مجلس المرحوم الشيخ سليمان المدني

مجلس عبد اهلل أحمد ناس وأوالده

الرفاع

39661855

مجلس جاسم وفريد الخاجة

مجلس محمد إبراهيم الشروقي

الرفاع

39660661

مجلس سماحة سيد عبداهلل الغريفي

الرفاع

17780303

مجلس مصطفـى الشرخـات

السنابس

الرفاع الغربي

39455963

مجلس فيصل الخور وإخوانه

المقشع

مجلس الشيخ محمد جعفر الجفيري

الجفير

39453233

مجلس مصطفـى عبداللطيـف

رأس رمان

39694924

مجلس إبراهيم محمد علي زينل

الجفير

39632020

مجلس الحاج إبراهيم الكاظم

دار كليب

39677077

مجلس أبناء عبد الكريم األنصاري

الماحوز

39631110

مجلس عبداللطيف جناحي

مجلس المرحوم محمد عبد اهلل الزامل وإخوانه

العدلية

39699090

مجلس عائلة العوضي

مجلس سعادة الشيخ عبداهلل بن خالد الخليفة

الرفاع

17812811

مجلس جميل كاظم العلوي

مجلس الشيخ عبداهلل بن خليفة
بن سلمان آل خليفة

الرفاع

مجلس أحمـد سلمـان كمـال
مجلس محمد عبداهلل الهرمسي الهاجري

مجلس حبيب علي عواجي

الخميـــــس

36343781

مجلس سعادة د .ماجد بن علي النعيمي

الرفاع

مجلس ديوانيـة العصفـور

17680071

مجلس عبدالغفار الكوهجـي

الجفير

مجلس المرحوم عبد الرضا العصفور

جدحفص

39863993

البرهامة

39671166

السهلة بوقوة

39652266
39450480
39688688

المحرق

17322978

الجفير

39323932

جبلة حبشي

39687777

بوقوة

17400056

الدراز
		

39455566

المجالس اليومية

39461369

المحافظة

مجلس آل محمود

الحد

39476676

17720044

العدلية

مجلس المسلم

الحد

39672223

39615005

مجلس فيصل جواد

العدلية

مجلس عبدالرحمن بوعلي

39604494

مجلس سعادة علي صالح الصالح

السهلة

مجلس عيسى مبارك الكبيسي

17748801

مجلس صادق وتقي البحارنة

السهلة

مجلس عبد المهـدي البصري

17228855

عالي
المنامة
الجفير
القضيبية
فريق العوضية
النعيم

36411000
39639888

مجلس الشيخ حمود بن عبد اهلل آل خليفة
مجلس الشيخ عبدالحسين العصفور

مجلس الشيخ عبداهلل بن علي بن حمد آل خليفة
مجلس أحمد محفوظ العالي
مجلس المرحوم السيد موسى العلوي
مجلس عائلة المديفع
مجلس المرحوم علي بن يوسف فخرو
مجلس صالح خنجي
مجلس أحمد يوسف محمود

39454188
39457300
17225547

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

مجلس عبد المهـدي البصري
مجلس صالح الجـالوي
مجلس صادق وتقي البحارنة
مجلس المسلم
مجلس أبناء سيد كاظم جعفر العلوي
مجلس الحاج محمد علي منصور الغسرة
مجلس الشيخ أحمد العصفور

الحد
الحد
بالد القديم

بالد القديم
بالد القديم
المنامة
الحد
المنامة
بني جمرة
بوري

39616151
39671417
39645444

39645444
39424269
17228855
39672223
39585457
39458262
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ذكريات من أيام زمان
• ولدالمفكر البحريني الكبير محمد جابر االنصاري
في عام 1939م
• تأسست جمعية اإلصالح االسالمي بالبحرين في
عام 1941م
• افتتحت أول حديقة عامة في البحرين في عام
1936م (باخشة)
• تم بناء أول مكتب للبريد في المحرق في عام
1946م
• أول مدرسة نظامية للتعليم في البحرين تم
افتتاحها في عام 1942م

سوق الفواكه والخضرة قرب بلدية المنامة

سفينة لنقل الركاب المسافرين بالبحر بواسطة الباخرة إلى الهند
من فرضة المنامة

المرحوم عبداهلل عيسى بن سبت في مكتبه بقصر الرفاع

مبنى القسم الداخلي لمدرسة الثانوية بالمنامة ،وكان يسكن فيه طلبة من
دول الخليج وبحرينيون

المهندس إبراهيم شجاعي أمام مجسم لقصر القضيبية
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جلسة عائلية للمستشار بلجريف بمنزله في رأس الرمان

المستشار بلجريف في محل لبيع ربطات العنق

المستشار بلجريف يشرف على نقل أدوات صحية تخص حكومة البحرين
بفرضة المنامة

فرضة المنامة ،حيث المستشار بلجريف يعاين أسياخ الحديد

شرطي المرور أمام دوار باب البحرين مقابل الجمارك
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