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يشتهر باسم مسجد العيشومة

مسجد الخيف ..مصلى رسول اهلل في منى
مسجد الخيف من أهم وأقدم المساجد
في االسالم ،وقد ُبني في المكان الذي
عقد فيه المشركون في العام الخامس
للهجرة معاهدتهم مع بعض القبائل
العربية للهجوم على المدينة ،وكان
تحديًا للمشركين وإبطا ًال خالدًا
بناؤه
ِّ
ُ
عدة
لمؤامراتهم ،وقد اعيد بناؤه وترميمه ّ
م ّرات كان آخـرها عام  1362هـ حيث أخذ
لحد اآلن ،ومسجد
شكله الذي ما يزال عليه
ِّ
الخيف هو مصلى رسول اهلل “صلى اهلل
عليه وسلم” في منى ،وحدد مكان صالته
“صلى اهلل عليه وسلم” في مسجد الخيف
لدى األحجار التي بين يدي المنارة ،وهي
موضع مصلى النبي “صلى اهلل عليه
وسلم” ،وقد كان هذا معروفا في القبة
التي في وسط المسجد ،التي هدمت لدى
تجديده ،وقد اكتسب المسجد حضوره
بشكل الفت ،ويرجع السبب فيه إلى أن
اهلل اختار له موضعا يعتلي مداخل السيول في منى ،وال يمكن للسيل محاصرته ،وهي منة ِّ
من
اهلل بها على هذا المسجد ،كما كان المسجد موضع اهتمام وعناية خلفاء المسلمين على مر
التاريخ ،ويتسع ألعداد كبيرة من المصلين ،ويجد الرعاية واالهتمام كبقية بيوت اهلل تعالى في
المملكة ،ويحرص معظم الحجاج على الصالة فيه ،وتأدية الفروض فيه لمكانته الكبيرة ،ووجد
عناية كبيرة من حكام هذه البالد المباركة .

كنت أعمل ألكثر من  16ساعة يوميًا
صالح الجالوي ..الرجل العصامي رغم الثراء
ذكريات من أيام زمان

المجالس الرمضانية

رجل عصامى رغم ما تركه له والده من ثروة ،أنطلق فى بناء حياته
واالعتماد على ذاته بشكل مستقل مؤمنا بأن ثروة اإلنسان الحقيقية في
نفس اإلنسان وفيما يكتسبه من خبرات وتجارب حياتية ،ولعل خير دليل
على ذلك عمله في تربية األغنام ونقل البضائع حتى أصبح واحدا من
أهم وأنجح رجال األعمال بالبحرين ..إنه الحاج صالح الجالوي الذي التقته
“رمضانيات” لتكشف عن أسرار وتفاصيل نجاحه ،حيث أكد أن “في بداية
حياته كان يعمل ألكثر من  16ساعة يوميا ،حتى استطاع أن يحرز رأس
المال الكافي إلنشاء أول شركاته التي تحولت فيما بعد إلى مؤسسة
مؤسسة صالح الجالوي للتجارة والمقاوالت العامة” ،مشيرا إلى أنه “بدأ
في وضع حجر األساس لتلك المؤسسة الضخمة عام  ،1957حيث أعتبر
حينها من أوائل من اقتحموا ميدان المقاوالت العامة ،ورغم أن البداية
كانت برأس مال متواضع ،إال أن النجاح كان حليفه ،ليتمكن بعد ذلك من
شراء المعدات وتوظيف المهندسين والفنيين ،وكانت أول عملية كبيرة يقوم بها هي بناء صفوف إضافية
لعدد من المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم” ،موضحا “ توالت بعدها محطات النجاح في حياتي واإلخفاق
والفشل أيضًا ،إال أنني أؤمن تماما بأن أن أي تجربة في الحياة ال يجب أن تؤثر على العزيمة واإلصرار والطموح،
بل يمكن أن تساهم في تشكيل الخبرات التي يحتاجها اإلنسان ،سواء في حياته الشخصية أو العملية ،فكل
خسارة مادية حتى لو كانت كبيرة يمكن تجاوزها باإليمان والجد واإلجتهاد ،فالنجاح ال يأتي صدفة بل عبر
التفكير والتخطيط والعمل”...
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سمي بذلك إلرتفاعه عن مسيل الماء

مسجد الخيف ..عالمة بارزة في مشعر منى

َ
الخيف من أبرز المساجد
يعد مسجد
التاريخية في المملكة وسمي الخيف
بفتح الخاء وسكون الياء ،نسب إلى ما
انحدر عن غلظ الجبل وارتفع عن مسيل
الماء ،ولهذا كان سمـي مسجد الخيف،
ويقع في سفح جبل منى الجنوبي قريبا
من الجمرة الصغرى وتوجد فيه بصفة
دائمة أعداد كبيرة من الحجاج ،وفي فضل
هذا المسجد ،فقد روى اإلمام البيهقي
بإسناده في سننه الكبرى عن ابن عباس
“رضي اهلل تعالى عنهما عن النبي “صلى
اهلل عليه وسلم قال “صلى في مسجد
الخيف سبعون نبيًا” ،ويضيف العالم
األزرقي ،قال جدي “لم نزل نرى الناس
وأهل العلم يصلون هنالك ،ويقال له
مسجد العيشومة ،فيه عيشومة خضراء
في الجدب ،وفي الخصب بين حجرين من
القبلة ،وتلك العيشومة قديمة لم تزل
هناك ،وعن ابن جريج ،عن إسماعيل بن
أمية ،أن خالد بن مضرس أخبره أنه رأى
أشياخا من األنصار يتحرون مصلى النبي
“صلى اهلل عليه وسلم “أمام المنارة
قريبا منها....
ال يمكن للسيل محاصرته
وقد اكتسب المسجد حضوره بشكل الفت ،ويرجع
السبب فيه إلى أن اهلل اختار له موضعا يعتلي مداخل
السيول في منى ،وال يمكن للسيل محاصرته ،وهي
منة ِّ
من اهلل بها على هذا المسجد ،وتشير الدراسات
المتخصصة فى اآلثار والفنون اإلسالمية إلى أن
مسجد الخيف ورغم أن يعرف بمسجد المعيشومة،
إال ان غلبت عليه تسمية “الخيف” التي تعني المكان
المرتفع عن األرض فهو يقع على خيف جبل الصابح،
وشيد ألول مرة في العصر النبوي ،ثم ُأجريت فيه
ترميمات وإصالحات وتوسعات على مر القرون
اإلسالمية ،حيث قام بترميمه الخليفة العباسي
هارون الواثق باهلل عام 227هـ وأعاد بناءه الخليفة
العباسي المتوكل على اهلل ثم الخليفة العباسي
المعتمد على اهلل والوزير األصفهاني ،وعمرته أم
الخليفة العباسي الناصر لدين اهلل ،وبعد العصر
العباسي جدد عمارته الملك المظفر ثم التاجر
الدمشقي أحمد الجرجاني ثم الشيخ البغدادي،
وشهد في عهد السلطان المملوكي قايتباي أضخم
عمارة له في ذلك الحين ..وظلت نفس العمارة قائمة
حتى العهد السعودي الذي شهد فيه أكبر توسعة
لتصل مساحته إلى  13ألف متر مربع.
عالمة بارزة في منى
ويمثل مسجد الخيف كأحد المساجد التاريخية في
اإلسالم عالمة بارزة في مشعر منى ،وتمت توسعته
وإعادة عمارته في سنة 1407هـ 1987 -م ،وفيه أربع
منائر وهو مكيف بـ  410وحدات تكييف ،كما تساعد
على تلطيف الهواء في المسجد  1100مروحة ،ويليه

مجمع دورات المياه ويوجد فيه أكثر من ألف دورة
مياه وثالثة آالف صنبور للوضوء ،وتأتي هذه الخدمات
لهذا المسجد لتوافد الناس كما أشرنا للصالة فيه،
وعن النبي “صلى اهلل عليه وسلم “ أنه قال “صلى
في مسجد الخيف سبعون نبيا منهم موسى
“صلى اهلل عليه وسلم “كأني أنظر إليه وعليه عباءتان
قطوانيتان وهو محرم على بعير من إبل شنوءة
مخطوم بخطام ليف له ضفيرتان..رواه المنذري في
الترغيب والترهيب.
ويقول يزيد بن األسود عن أبيه شهدت مع النبي
“صلى اهلل عليه وسلم “حجته ويقصد حجة الوداع،
وهي الحجة الوحيدة له عليه أفضل الصالة والسالم،
فصليت معه صالة الصبح في مسجد الخيف .وصلى
فيه النبي “صلى اهلل عليه وسلم” واألنبياء من قبله،
وكان هذا المسجد موضع اهتمام وعناية خلفاء
المسلمين على مر التاريخ ،ويتسع ألعداد كبيرة من
المصلين ،ويجد الرعاية واالهتمام كبقية بيوت اهلل
تعالى في المملكة ،ويحرص معظم الحجاج على
الصالة فيه ،وتأدية الفروض فيه لمكانته الكبيرة،
ووجد عناية كبيرة من حكام هذه البالد المباركة
كبقية المساجد.
إعادة اعمار المسجد
وأكدت المصادر التاريخية أن العمارة السعودية
لمسجد الخيف لم تتوقف قط ،وأن أعمال التعمير
والتحسين تجري دائمًا على مسجد الخيف حتى
يستوعب األعداد الكبيرة من ضيوف بيت اهلل الحرام،
ولقد قامت الجهة المختصة في المملكة العربية
السعودية باعادة اعمار مسجد الخيف وتوسعته
حتى أصبح أضعاف مساحته السابقة .وكان ذلك
على مرحلتين ،وكانت المرحلة االولى قد أجريت
عام 1393هـ وكانت تحتفظ بمالمح مسجد الخيف
التاريخية وأبرزها الفضاء الواسع المتمثل في صحونه
حتى يضم أكبر عدد من المصلين وفي هذه العمارة
بنيت أروقة ناحية جداره القبلي وأخرى في وسطه،
ويحيط بجدرانه من الداخل عدد من األروقة تنتشر
على مساحة مختلفة ،وتشغل تلك العمارة مساحة

كبيرة ،تبلغ حوالي  23660متر ،فطوله من الشرق
إلى الغرب من الوسط حوالي  182مترًا وعرضه
من الشمال إلى الجنوب حوالي  130مترًا وبه عدد
من األروقة منها رواق القبلة والرواق الشمالي
والرواق الجنوبي ورواقان في وسط المسجد ،كما
أن للمسجد عدد من الصحون روعي في توزيعها
العمل على استيعاب أكبر عدد من ضيوف الرحمن،
وهناك صحن يلي الرواق الشمالي ويفصله عن
الرواقين األوسطين ،كما يوجد صحن بين الرواق
الجنوبي والرواقين األوسطين ،وصحن آخر بين الرواق
الشرقي والرواق األوسط ،وصحن آخر يلي رواق القبلة،
وللمسجد عدد من المنائر.
التوسعة الثانية للمسجد
وجاءت التوسعة السعودية الثانية لمسجد خيف
عام 1402هـ ،حيث بلغت مساحدة المسجد حوالي
خمسة وعشرين ألف متر مربع ويستوعب خمسة
مصل تقريبًا وقد تمت توسعته بتكلفة
واربعين ألف
ٍ
إجمالية بلغت خمسة وثالثين مليون ريال ،كما
تم إنشاء مجمع لدورات المياه للمسجد للرجال
والنساء غير مالصقة للمسجد ،حيث تقع في الجهة
الجنوبية منه بلغت تكاليف انشاؤها ثالثة وخمسون
مليون ريال ،وبذلك تصبح التكلفة االجمالية لتوسعة
المسجد ودورات المياه ثمانية وثمانين مليون ريال ،أما
عن شكل المسجد العام فقد تم إضاءة المسجد
بواسطة كشافات إضاءة تبلغ ستمائة كشاف،
وتم تكييف المسجد بواسطة أربعمائة وعشرة
مكيفات قدرتها االجمالية ألفان وخمسون طن
تبريد ،كما يساعد على تلطيف الهواء بالمسجد ألف
ومائة مروحة ،ويوجد في المسجد شبكة صوتية
من أحدث األجهزة ،أما عدد دورات المياه الملحقة
بالمسجد وتبلغ ألفين وسبعمائة واربعين وحدة،
ويبلغ عدد الصنابير للوضوء ثالثة أالف وثمانية صنابير،
ويتم تغذية مجمع الدورات بالمياه الالزمة بواسطة
خزانات المياه األرضية وسعتها االجمالية عشرة أالف
ومائة متر مكعب ،وخزانات علوية سعتها االجمالية
ثالثة االف وخمسمائة متر مكعب”.
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رفضـت أمـالك والـدي وقـررت اإلعتمـاد على ذاتي ..صالـح الجـالوي:

ثروة اإلنسان الحقيقية في تجاربه وخبراته
والثراء ال يأتي بالمصادفة

الحاج صالح الجالوي في شبابه
وتوظيف المهندسين والفنيين ،وكانت أول عملية كبيرة
أقوم بها هي بناء صفوف إضافية لعدد من المدارس
التابعة لوزارة التربية والتعليم.

الحاج صالح الجالوي

توفي والده وعمره  9سنوات ،تاركا مجموعة كبيرة من األمالك ،إال أن كل ذلك
لم يدفع الحاج صالح الجالوي من االعتماد على ذلك ،ماحدا به للبدء في
تجارة المقاوالت والوصول إلى الوضع الحالي لمؤسسة مستقرة ،ومرورا بهذا
الطريق واجه الجالوي الكثير من األزمات والتحديات ،وهو ما يدفعه للتأكيد
على ضرورة عدم اإلنهزام أمام أية أزمة تعترض طريق اإلنسان ،فكل خسارة
مادية ،بحسب الجالوي ،حتى لو كانت كبيرة يمكن تجاوزها باإليمان والجد
واإلجتهاد ،فالنجاح ال يأتي بالمصادفة بل عبر التفكير والتخطيط والعمل.

وعن نصيحته لجيل الشباب ،يشير الجالوي وهو يتحدث لـ“رمضانيات” إلى أن
“جيل الشباب إذا ما أراد أن يحصل على السعادة فإنه مطالب بأن يصغي لكالم
اآلباء ،وهذا الكالم ليس المقصود منه أن يعبد اإلبن أباه بل تطبيق ما دعا
إليه اإلسالم من إحترام وتقدير ،كذلك الجيل الحالي مطالب باإللتزام بعامل
الوقت واعتباره أحد العوامل الرئيسية للنجاح ،فشخصيا كنت وال أزال ملتزما
بالوقت ومحترما له ،كما كنت أعمل  16ساعة في اليوم وهو أحد األسباب
الرئيسية وراء كل ماحصل من نجاح” ...وفيما يلي الحوار مع الجالوي:
 qنريد أن نتعرف في البداية على النشأة وحياة
الوالد؟

 qهل يعني هذا أنك عشت وأسست تجارتك بفضل
ماتركه لك الوالد من أمالك؟

بالنسبة للعائلى فإن أصولها تعود إلى قرية جنوسان،
وتحديدا إلى عائلة المحاري ،إال أن توالي األحداث أدى
إلى تغير اللقب إلى الجالوي ،وبالنسبة للوالد فقد توفي
وعمري  9سنوات فقط ،وهو ما يمنع تذكري للكثير
من األحداث التي عاصرها ،إال أن الوالد سافر لمنطقة
المحمرة بالعراق نتيجة لإلضطرابات التي سادت البحرين
في ذلك الوقت ،وانتقل بعد ذلك لمدينة النجف حيث
شهدت والدتي ،وجمع الوالد ما بين العلم والتجارة،
ففي الوقت الذي كان فيه الوالد عالم دين كان تاجرا
في العقار وكانت بحوزته الكثير من األمالك ،وقد تولت
والدتي تربيتي بعد رحيل الوالد.

أبدا ،لم أعتمد على تلك األمالك بل قررت اإلعتماد على
ذاتي وبناء حياتي بشكل مستقل ،إنطالقا من أن ثروة
اإلنسان في نفسه وليس في ما يحصل عليه من إرث،
وهنا أستذكر بعض األعمال التي عملت فيها في بدايات
حياتي ،من بينها تربية األغنام ونقل البضائع.
 qومتى كانت البداية الفعلية لتأسيسك لمؤسسة
صالح الجالوي للتجارة والمقاوالت العامة؟
أنشأت المؤسسة في العام  ،1957وكنت حينها من أوائل
من اقتحموا هذا الميدان بسبب حبي لهذا المجال ،وعلى
الرغم من أن البداية كانت برأس مال متواضع إال أن النجاح
كان حليفي ،ألتمكن بعد ذلك من شراء المعدات الجيدة

والطريف في األمر ،أن هذه العملية وعلى الرغم من
كونها كبيرة كما أسلفت إال أنني لم أخرج منها ال رابحا
وال خاسرا ،وكل ذلك لم يدفعني لليأس بل عملت على
اإلستفادة من هذا الدرس من خالل البحث عن عمليات
صغيرة الحجم وانجازها بسرعة ،وهو ما أدى بالفعل
لتحقيق األرباح الجيدة.
 qوماهي أهم المشروعات التي ساهمت في بناءها
على مستوى البلد؟
ساهمت في العديد من تلك المشروعات ،من بينها
مساهمتي في بناء مدينة عيسى إذ صممت وأشدت ثلث
المدينة تقريبا ،كذلك أشدت وأنجزت قريتي عسكر وجو
واللتان أشيدتا على نفقة المغفور له الشيخ عيسى بن
سلمان آل خليفة ،وكانت غاية في التصميم وفي جودة
البناء.

“كل خسارة مادية
حتى لو كانت كبيرة
يمكن تجاوزها
باإليمان والجد
واإلجتهاد ،فالنجاح
ال يأتي صدفة بل عبر
التفكير والتخطيط
والعمل”
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 qفيما يتعلق بأساليب التنشئة ،نسأل كيف هي
عالقتك مع أبناءك؟ وهل تعتمد الشدة كأسلوب
للتنشئة؟
أبدا ،لست شديدا معهم بل مهمتي تقتصر على إيضاح
الطريق لهم وتبيان الجيد من السئ ،ليبقى اإلختيار
مهمتهم وفي حال اختاروا أي خيار فإن ذلك يعود لهم
أما دوري فال أمارسه باإلجبار أو اإلكراه.
 qذكرت أن الوالد توفي وعمرك  9سنوات فقط،
فكيف تمكنت من تحصيل كل ما لديك من خبرة
ودراية؟
اإلنسان اليعيش بمفرده في هذا العالم ،وهو ما يجبره
على ضرورة متابعة األحداث والمستجدات ،وإال فإنه
سيعاني من الضياع وسط هذا العالم ،أما الخبرة فقد
ساهم عملي في التجارة بشكل كبير في تكوينها،
فشخصيا أتحدث  4لغات غير العربية ،هي اإلنجليزية،
والفارسية ،واألوردو ،والهندية ،وبالنسبة للغة األوردو فقد
تمكنت من تعلمها خالل  3أسابيع فقط وهي المدة التي
قضيتها في باكستان في إحدى سفراتي لها.
 qوكيف ترى الحياة سابقا والحياة في الوقت
الحالي؟
الحياة في السابق كانت أفضل من وقتنا الحالي ،ففي
السابق كان الحب كان موجودا بين الجميع ،ولم يكن
للتفرقة وجود سواء كان ذلك بسبب الدين أو المذهب أو
حتى العرق ،فالناس كانت تتعامل مع بعضها ببساطة،
وكان التزواج مشتركا مابينها كما أن البيوت كانت
مفتوحة أمام الجميع.

الحاج صالح الجالوي في مكتبه
 qوما الذي يقوله الحاج صالح الجالوي ألبناء اليوم؟
إذا ما أراد جيل الشباب أن يحصل على السعادة فإنه
مطالب بأن يصغي لكالم اآلباء ،وهذا الكالم ليس
المقصود منه أن يعبد اإلبن أباه ،بل تطبيق ما دعا إليه
اإلسالم من إحترام وتقدير ،ويبقى القول أن التوفيق في
الحياة بيد اهلل ،ويبقى على اإلنسان أن يكون صامدا أمام
ما يعترض طريقه من أزمات ،وعليه أن ال ينهار بسبب ذلك،
بل عليه أن يجتهد ويبحث عن الحلول المناسبة إلنهاء
األزمة ،كذلك الجيل الحالي مطالب باإللتزام بعامل
الوقت واعتباره أحد العوامل الرئيسية للنجاح ،خاصة مع
ما نراه من سلوكيات غير صحيحة في العمل تؤدي إلى
تضييع الوقت ،فشخصيا كنت وال أزال ملتزما بالوقت
ومحترما له ،كما كنت أعمل  16ساعة في اليوم وهو
أحد األسباب الرئيسية وراء كل ما حصل من نجاح.
 qوهل تعرضت ألزمات في حياتك؟
كثيرة هي األزمات التي تعرضت لها ،وأذكر من بينها
أزمة البواخر ،والتي حصلت في عقد الستينات من القرن
الماضي ،وحينها توقف استيراد اإلسمنت األمر الذي أدى
إلى توقف العمل وتسبب ذلك في أزمة كبيرة ،وإزاء كل
ذلك لم أقف مكتوف األيدي إذ قمت بإستئجار باخرة
وجلب اإلسمنت وهو ما ساهم في القضاء على األزمة
في حينها ،بعد ذلك أدركت من خالل تجربتي أن البالد
في حاجة لوسائل نقل بحرية تضمن سرعة اإلستيراد،
ففكرت بإمداد البالد ببعض هذه الوسائل ،وعلى الفور
قمت بترجمة هذه األفكار إلى عمل وواقع ،إذ أقدمت
على شراء باخرة وبعد ان اشتد عليها الضغط وثبت أنها
غير قادرة على أداء المهمة منفردة اشتريت معها باخرة
أخرى كبيرة ،وهو ما ساهم في حدوث انفراج واضح ولم
تعد الناس تعيش تحت نفس الضغط الذي كان موجودا،
وهذه القصة وغيرها تدفعني لتشبيه الحياة بمجملها
على أنها كالبحر الذي يحوي المد والجزر ،والحياة كذلك
ففي فترة يزداد العمل واإلنتاج بدرجة كبيرة وفي أحيان
أخرى يتقلص إلى درجات متدنية.
أما بقية المشاكل التي واجهتني فهي مشاكل عامة،
تواجه جميع الناس ،ومن بينها قلة األيدي العاملة
والفنيين ،األمر الذي ينتج عنه ضعط حاد على المقاولين
ويؤثر سلبا على سرعة اإلنجاز ،إال أن كل ذلك يجب أن ال
يؤثر على العزيمة واإلصرار والطموح ،بل يمكن أن يساهم
ذلك في تشكيل التجارب والخبرات التي يحتاجها اإلنسان
سواء في حياته الشخصية أو العملية ،فكل خسارة

مادية حتى لو كانت كبيرة يمكن تجاوزها باإليمان
والجد واإلجتهاد ،فالنجاح ال يأتي صدفة بل عبر التفكير
والتخطيط والعمل.
 qوما هي قصة مغادرتك ألعمال المقاوالت؟
في البداية كانت أمور العمل والتجارة تسير من أفضل
ألفضل ،حتى جاء عام  1969لنفاجأ آنذاك بهدوء خيم
على الحركة العمرانية في البلد ،وبسبب ذلك لم يعد
تصريف اإلسمنت المستورد ممكنا كما كان في السابق،
ليؤدي كل ذلك إلى تكبدي خسائر فادحة بسبب البواخر
التي إشتريتها وبدأت تأخذ من رصيدي شيئا فشيئا ،األمر
الذي دفعني مضطرا ألن أترك أعمال المقاولة حتى حين
وأنصرف للعمل في البواخر بعيدا عن وطني ،وانتقلت
من بلد آلخر وجبت بحار الدنيا وكان ذلك في العام ،1971
وظللت بعيدا عن هذا الميدان ولم أعد إليه إال بعد فترة
طويلة.
 qمع ذكر األزمات ،نستذكر األزمة المالية العالمية،
فكيف يراها الحاج صالح الجالوي؟
أنا ال أتفق مع من يقول أن األزمة المالية مصطنعة ،بل
هي واقع وحقيقة ،وبالنسبة لي فشخصيا أعتقد أنها
جاءت نتيجة للفساد المنتشر في األرض ،خاصة وانه
يتواجد فى أمريكا الكثير من العقول والخبرات ومن غير
المعقول أن تكون أسباب هذه األزمة  -التي أدت إلغالق
المئات من البنوك – أكبر من تلك العقول ،وهو مايدعم
من رأيي المذكور.

“التوفيق في الحياة
بيد اهلل ،ويبقى على
اإلنسان أن يكون
صامدًا أمام ما
يعترض طريقه من
أزمات”
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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 :

رمضـــان أطيـــب مع دجــاج الكــوثر

هاتف +973 17 783399 :
فاكس+973 17 785 14 :
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ذكريات من أيام زمان
• يوسف بن أحمد كانو من التجار والرواد في
البحرين في مطلع القرن العشرين وقد ولد في
عام 1884م وتوفي في عام 1946م
• تأسست بلدية المحرق في عام 1927م
• عرفت البحرين خدمات الهاتف في عام 1931م
• تم حفر أول بئر إرتوازي في البحرين عام 1922م
• إندلع حريق المنامة الشهير في عام 1936م

بوانيش نقل البضاعة من البحرين إلى المملكة العربية السعودية
في فرضة المنامة

شوارع البحرين مزينة في يوم تنصيب المغفور له الشيخ عيسى بن سلمان
آل خليفة في عام 1961م

مستشفى النعيم ،ويرى من اليمين ،مبنى أجنحة المرضى ،مستشفى النساء ،مستشفى الرجال ،والمختبر
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مكتب المحكمة ،وحول فيما بعد إلى مكتب البريد عند باب البحرين في
أواخر الثالثينات

قضر القضيبية في عام 1953م

مبنى كري مكنزي في عام 1900م

المستشفى االرسالية االمريكية
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