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السنة الرابعة

Ramadanyat

فيها يفرق كل أمر حكيم

ليلة القدر  ...غافرة الذنوب
أنزلناه في ليلةِ القدر * وما
قال تعالى “إنا
ُ
ُ
ُ
َ
ليلة القد ِر خي ٌر من
ليلة القدر *
أدراك ما
ألف شهر * َت َن ُ
زل المالئكة والروح فيها بإذن
ِ
سالم هي حتى مطلع
كل أمر *
ٌ
ربهم من ِ
الفجر” -القدر ،-وقال عز من قائل في
أنزلناه في ليلةٍ مباركةٍ إنا
سورة الدخان “إنا
ُ
كنا ُمنذٍ رين * فيها ُيف َر ُق ُ
كل أم ٍر حكيم”،
وقال الشيخ ابن عثيمين -رحمه اهلل تعالى-
أنها سميت بليلة القدر وذلك من القدر وهو

الشرف كما تقول فالن ذو قدر عظيم،
أي ذو شرف ،كما أنه يقدر فيها ما يكون
في تلك السنة ،فيكتب فيها ما سيجري
في ذلك العام ،وهذا من حكمة اهلل عز
وجل وبيان إتقان صنعه وخلقه ،كذلك
قيل ألن للعبادة فيها قدر عظيم لقول
النبي صلى اهلل عليه وسلم “من قام ليلة
القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من
ذنبه” -متفق عليه....-

انطلقت عبر األثير نوفمبر 1940م

إذاعة البحرين  ..الخبر األول

في تمام الساعة  2.23دقيقة من ظهر يوم الرابع من نوفمبر عام  1940م انطلق البث األول
إلذاعة البحرين عبر موجات األثير ،ورغم توقفها بعد انتهاء الحرب العالمية إال أنها عادت
لالنطالق بعد ذلك بنحو عام وبالتحديد في  21يوليو عام 1955م ،حيث دخل العمل اإلذاعي
طورا جديدا بافتتاح إذاعة البحرين الثانية وتولى ادارتها ابراهيم كانو ،وكان االرسال اإلذاعي
يبدأ في الساعة  7.30مساء بتالوة من القرآن الكريم وينتهي في الساعة  10.30مساء ويتضمن
البرنامج نشرة االخبار واحدة فقط تقدم في الساعة  9مساء إضافة إلى ثالثة برامج منوعة
وفقرات غنائية ...وقد احتلت اإلذاعة مكانة متميزة في نفوس المستمعين ربما ألنها كانت
الوسيلة الترفيهية الوحيدة المتاحة في ذلك الوقت إلى جانب كونها تشكل مصدرا مهما
للتعرف على اخبار العالم ،إضافة إلى انها شكلت مصدرا مهما للثقافة والتعليم والمتعة..
“رمضانيات” تكشف تفاصيل بداية انطالقة إذاعة البحرين قبل سبعين عاما من اآلن ....

المجالس الرمضانية

ذكريات من أيام زمان
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ألف شه ٍر
خير ٌ ِم ْن ِ

ليلة القدر  ...رحمة وسالم وبركة
في ليلة القدر تنزل المالئكة ومعهم جبريل عليه السالم على عباد اهلل المؤمنين يشاركونهم
عبادتهم وقيامهم ويدعون لهم بالمغفرة والرحمة ،وقد ب ّين رسول اهلل عليه الصالة والسالم
ّ
أن ليلة القدر تكون في إحدى الليالي الوتر العشر األواخر من شهر رمضان ،وقد اعتاد المسلمون
اإلحتفال بإحياء هذه الليلة المباركة في ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان الفضيل ،ويحيي
المسلمون ليلة القدر بذكر اهلل تعالى وعبادته فيكثرون فيها من الصالة وتالوة القرآن الكريم
وعمل الخير ،ويدعو المسلم بما شاء من طلب الخيرات في الدنيا واآلخرة لنفسه ولوالديه وألهله
وللمسلمين ،وتقام ليلة القدر في المسجد ويجاز قيامها في البيوت....

عالمات مباركة
قالت عائشة رضي اهلل عنها “كان النبي صلى اهلل
عليه وسلم إذا دخلت العشر األخيرة شد مئزره وأحيا
ليله وأيقظ أهله” ،وقال صلى اهلل عليه وسلم “من
قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من
ذنبه” ،والسنة قيام ليلة القدر وهي تختص بالعشر
األواخر من رمضان ،وأوتارها آكد من غيرها ،وأرجاها
ليلة سبع وعشرين ،والمشروع االجتهاد في طاعة
اهلل جل وعال في أيام العشر ولياليها ،وليس قيام
الليل واجبًا وإنما هو مستحب؛ ألن النبي صلى اهلل
عليه وسلم كان يجتهد في العشر أواخر ما ال
يجتهد في غيرها ،ومن أبرز عالمات ليلة القدر قوة
اإلضاءة والنور في تلك الليلة ،وهذه العالمة في
الوقت الحاضر ال يحس بها ،إال من كان في البر بعيدًا
عن األنوار ،ومن عالماتها أيضا الطمأنينة أي طمأنينة
القلب ،وانشراح الصدر من المؤمن فإنه يجد راحة
وطمأنينة وانشراح صدر في تلك الليلة أكثر من مما
يجده في بقية الليالي ،كما أن من عالماتها كذلك
أن الرياح تكون فيها ساكنة أي ال تأتي فيها عواصف
أو قواصف ،كذلك أن يجد االنسان في القيام لذة
أكثر مما في غيرها من الليالي ،وليلة القدر أيضا
ما يعرف باالعالمات الالحقة ،ومنها أن الشمس
تطلع في صبيحتها ليس لها شعاع ،صافية ليست
كعادتها في بقية األيام ،ويدل لذلك حديث أبي بن
كعب رضي اهلل عنه أنه قال :أخبرنا رسول اهلل صلى
يومئذ ال شعاع لها”
اهلل عليه وسلم “أنها تطلع
ٍ
-رواه مسلم.-

دعاء العفو
ومن أفضل ما يقال في ليلة القدر من الدعاء “اللهم
إنك عفو تحب العفو فاعف عني”؛ يردده ويكثر منه
داخل الصالة وبين تسليمات القيام وفي سائر ليلها
ونهارها ،فعن عائشة رضي اهلل عنها أنها قالت
َ
“أرأيت إن وفقت ليلة
للنبي صلى اهلل عليه وسلم

القدر ،ما أقول فيها؟ ،قال “قولي :اللهم إنك عفو
تحب العفو فاعف عني” ،وكان من دعاءه صلى اهلل
عليه وسلم “أعوذ برضاك من سخطك ،وعفوك من
عقوبتك” ،وبما يسره اهلل له من الدعاء والذكر”.

ُ
هداية البش ِر
وليلة القدر لها الكثير من الفضائل على المؤمنين،
ُ
َ
َ
القرآن ا َّل ِذي
أنزل فيها
فالفضيلة األولى :أن اهلل
ُ
واآلخرهِ ،
الد َنيا
هداية
به
ِ
ِ
ِ
البشر وسعاد ُتهم في ُّ
ُ
ُ
االستفهام من
يدل عليه
والفضيلة الثانية :ما ُ
ُ
َاك َما َل ْي َلةُ
التفخيم والتعظيم في قولِه “وَ َمآ أَدْ ر َ
ُ
ُ
ألف شهرٍ،
الفضيلة
ا ْل َق ْد ِر” ،أما
الثالثة فأ َّنها خي ٌر ِم ْن ِ
َ
ُ
ُ
ُ
الرابعةَّ :
تتنزل فيها ُ
م
المالئكة
أن
والفضيلة
وه ْ
ُ
ينزلون إ َّ
َ
والفضيلة
والرحمة،
والبركة
بالخير
ال
ال
ِ
ِ
ِ
ُ
السالمة فيها من
ِ
الم لكثرةِ
س ٌ
الخامسة :أنها َ
طاعة اهلل عزَّ
العبد من
والعذاب بما يقوم به
العقاب
ِ
ِ
ِ
ُ
ُ
َّ
َ
َّ
فضلِها
وجل ،والفضيلة السادسة :أن اهلل أنزل في ِ
ً
ٌ
القيامة ،ومن فضائل
يوم
كاملة ُت ْت َلى إلى
سورة
ِ
ِ
َ
ثبت في الصحيحين من حديث أبي
ليلة القد ِر ما
ِ
ّ
َ
النبي صلى اهلل عليه وسلم
هريرة رضي اهلل عنه أن
َّ
َ
َ
ُ
ليلة القد ِر إيمانًا واحتسابًا غ ِفر له ما
ام
قال“ :من َق َ
تقدم من ذنبِه” ،فقوله إيمانًا واحتسابًا يعني إيمانًا
َّ
ُ
َ
َ
فيها واحتسابًا
الثواب للقائمين
أعد اهلل من
ِ
باهلل وبما َّ
ٌ
ومنْ
ْ
لألجر وطلب الثواب ،وهذا حاصل لمن عل ْ
ِ
ِم بها َ
ْ
َ
َ
ّ
َّ
ترط
م يَش ِ
م ألن النبي صلى اهلل عليه وسلم ل ْ
لم يعل ْ
العلم َ
حصول هذا األجر.
بها في
َ
ِ

إيمان ًا واحتساب ًا
وكان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يجتهد في
العشر األواخر من رمضان ما ال يجتهد في غيرها
بالصالة والقراءة والدعاء ،فروى البخاري ومسلم عن
عائشة رضي اهلل عنها أن النبي صلى اهلل عليه وسلم
“كان إذا دخل العشر األواخر أحيا الليل وأيقظ أهله
ّ
حث النبي صلى اهلل عليه وسلم
وشد المئزر” ،كما
على قيام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا ،فعن أبي هريرة

رضي اهلل عنه عن النبي صلى اهلل عليه وسلم أنه
قال“ :من قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غفر له ما
تقدم من ذنبه”“ ..رواه الجماعة”.

خير وبركة
وقال النبي صلى اهلل عليه وسلم “إن َمن ُحرم خير
هذه الليلة فقد ُحرم الخير كله ،وال يُحرم خيرها إال
محروم” ،وال يُحرم خير ليلة القدر إال شقيُ ،حرم من
رحمة اهلل عز وجل؛ ألنه ضيَّع الفرصة وهي مواتية له،
حددة في شهر
وهي أمامه ،وهي بين يديه ،فرصة ُم َّ
حددة
واحد ،بل في العشر األواخر من هذا الشهرُ ،م َّ
في أنها تلتمس في العشر األواخر من رمضان ،كما
قال النبي صلى اهلل عليه وسلم“ :التمسوها في
العشر األواخر من رمضان” ،و“من كان ُمتحرِّيًا ليلة
القدر فليتحرَّ ها في العشر األواخر من رمضان” ،وقال
علماء المسلمين أنها “عشر ليال فقط ،يقومها
تقدم من ذنبه” ،كما
اإلنسان لربه ،يُغفر له فيها ما
َّ
“من صام رمضان إيمانًا
جاء في الحديث الصحيح َ
ومن قام ليلة
واحتسابًا ُغفر له ما
َّ
تقدم من ذنبهَ ،
تقدم من ذنبه” ،فأي
القدر إيمانًا واحتسابًا ُغفر له ما َّ
مكسب وأي ربح ،أن يخرج اإلنسان في ليلة واحدة
َّ
مكفر السيئات ،طاهرًا ُم َّ
طهرًا كيوم
مغفور الذنوب،
ولدته أمه ،وأن يولد ميالدًا جديدًا ،بليلة واحدة يقومها
هلل عز وجل ،أو بعشر ليال أو بتسع ليال ،هل كثير
على اإلنسان أن يتعب بعض الليالي لربه ،ليال عشر،
أو تسع إذا كان رمضان تسعا وعشرين ،وكثيرًا ما
يكون تسعة وعشرون يومًا أي صعوبة في ذا اليوم؟
إن فرص المغفرة والرحمة ،وأبواب المغفرة والرحمة
ُمف َّتحة أمامنا ،ولكننا ال نلجها ،ولكننا ال نجد العزيمة
التي تدفعنا إلى عمل الخير وخير العمل ،فهذه هي
ليلة القدر التي “ َت َن َّز ُل ا ْل َمالئ َ
الروحُ ِف َ
م
يها ِب ِإ ْذ ِن َرب ِِّه ْ
ِك ُة وَ ُّ
ي َح َّتى َم ْ
ط َل ِع ا ْل َف ْج ِر” -القدر:
س ٌ
ِم ْن ُك ِّل أَ ْم ٍر * َ
الم ِه َ
 ،-4،5ليلة رحمة ،وليلة سالم ،وليلة خير ،وليلة بركة،
وليلة مضاعفة لألجر وللحسنات.
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العريض وكانو ومطر عبر األثير

إذاعة البحرين  ..قصة االنطالقة األولى
كعادتها دائما سباقة نحو ميادين التطور والتقدم التكنولوجي والتنموي انطلقت أول موجة بث إذاعي عبر األثير من البحرين قبل
سبعين عاما وتحديدا في الرابع من نوفمبر عام 1940م ،ورغم أن إذاعة البحرين انطلقت في بداياتها األولى بهدف بث أخبار الحرب
وما يدور حول العالم من صراعات ،إال أنها سبقت أيضا الكثير من الموجات اإلذاعية األخرى بالمنطقة عقب إنتهاء الحرب في التحول
لنشر وبث المحتوى الخبري والمعلوماتي ،فكانت إذاعة البحرين عامرة دائما بما يطلبه مستمعيها من أخبار سياسية واقتصادية
وبرامج ترفيهية ومعلوماتية عالوة على وجبات دسمة من األخبار والبرامج الثقافية والتثقيفية ...
كلمة صاحب العظمة حاكم البحرين كلمة عادية
اقتصرت على حدود مناسبة افتتاح اإلذاعة فحسب،
وإنما كانت معبرة عن موقف البحرين آنذاك من
المعاهدات والحلفاء على خلفية مجريات األحداث
الناجمة عن الحرب العالمية الثانية وعليه كان لمولد
هذه اإلذاعة ظروفا خاصة ،وكان المناخ العالمي
مكفهرا ،وفي كلمته قال :نحن حمد بن عيسى
آل خليفة نتكلم من مدينتنا المنامة عاصمة
جزر البحرين مذيعين للعالم االفتتاح الرسمي
لمحطة اإلذاعة األولى في الخليج ،مضيفا أن
“تأسيس هذه اإلذاعة الجديدة ينيلنا بهجة
عظيمة ،ذلك ألننا نعتقد أنها ستكون مهمة
ألبناء الخليج ،وألننا أيضا نعتقد أنها ستقوم
المغفور له صاحب العظمة الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة

بأوسع من ذلك حيث أنها ستحسن عالقاتنا
الطييبة مع جاراتنا الممالك العربية” ،واستطرد
قائال“ :انني آسف أن أقول أن قسما كبيرا من

والكويت وقطر ودولة اإلمارات العربية المجاورة.

ففي كثير من أقطار أوروبا تلغى المعاهدات
بدون أسباب مبررة قطعا وتزهق نفوس الناس
وتباد الممالك ،أن الديمقراطية التي تمثلها
اإلمبراطورية البريطانية تقاتل ضد الدكتاتورية
التي تمثلها ألمانيا وإيطاليا ،وكما هو معلوم
لدى العموم إننا أنفسنا قد أذعنا منذ مدة
طويلة على المأل عن الجهة التي نؤيدها”.

اإلنطالقة األولى
كانت عقارب الساعة تشير إلى  2.23دقيقة من ظهر
ذلك يوم الرابع من نوفمبر عام 1940م ،وفي مقر
مركز التلغراف بالحورة اذن بافتتاح اإلذاعة وكانت

جهاز “ترانسمتر”
ورغم من وصول البث اإلذاعي وتغطيته لبعض
مناطق دول الخليج ،إال أن المسئولين عن اإلذاعة
كانو يخططون لزيادة قوة اإلرسال ،وما أن حل
العام 1958م حتى بدأ تنفيذ مشروع زيادة قوة
اإلرسال اإلذاعي ببناء مبنى خاص لجهاز إرسال جديد
“ترانسمتر” للقضاء على مشكلة ضعف اإلرسال
واإلنقطاع والتشويش ،وفي الوقت الذي استمرت
فيه اإلذاعة في تقديم نشرتها االخبارية المسائية،
إال أنها حرصت ابتداء من منتصف عام 1958م على
تقديم موجز آلخر األنباء قبل نهاية اإلرسال ،وكان
محمد صنقور هو الذي يتولى إعداد النشرة االخبارية
من خالل رصده لإلذاعات العالمية ،ولقد احتلت
اإلذاعة مكانة متميزة في نفوس المستمعين ربما
ألنها كانت الوسيلة الترفيهية الوحيدة المتاحة في
ذلك الوقت ،إلى جانب كونها تشكل مصدرا مهما
للتعرف على أخبار العالم في وقت كان فيه العالم
يمر باألحداث المهمة ،إضافة إلى أنها شكلت مصدرا
مهما للثقافة والتعليم والمتعة ،وخير دليل على
تلك المكانة التي احتلتها اإلذاعة لدى مستمعيها
ما كانت تتلقاه من رسائل المستمعين ،سواء من
البحرين أو من الدول العربية ،سواء في منطقة
الخليج أو من المناطق المجاورة التي كان يصلها البث
اإلذاعي بوضوح ،وخاصة المملكة العربية السعودية

العالم اليوم مشغول بتطاحن طويل دام،

بطاقة الدعوة لحفل إفتتاح اإلذاعة األولى في عام 1940م

في البحرين طورا جديدا بافتتاح إذاعة البحرين الثانية،
وكان ذلك في عهد صاحب العظمة الشيخ سلمان
بن حمد آل خليفة حاكم البحرين وتوابعها  -طيب
اهلل ثراه  ،-وتولى إدارة هذه اإلذاعة ابراهيم كانو،
وكان اإلرسال اإلذاعي يبدأ في الساعة  7.30مساء
بتالوة من القرآن الكريم وينتهي في الساعة 10.30
مساء ويتضمن البرنامج نشرة األخبار واحدة فقط
تقدك في الساعة  9مساء ،إضافة إلى ثالثة برامج
منوعة وفقرات غنائية ،أما يوم الجمعة فقد كانت
اإلذاعة تبث ساعتين صباحيتين فقط بين الساعة 8.30
وحتى الساعة  10.30صباحا ،إال أن الطريف الذي البد من
اإلشارة إليه هو أن اإلرسال الصباحي ليوم الجمعة
كان يتوقف خالل شهر رمضان المبارك ويستمر البث
اإلذاعي المسائي فقط.

اإلذاعة الثانية
واستمرت اإلذاعة بعد ذلك اليوم الفاصل في البث
مدة ساعة واحدة في اليوم ،وكان البث على الهواء
مباشرة ،واشتمل على تالوة آي من الذكر الحكيم
وأحاديث وقصائد وأغنيات شعبية كانت تؤدي من
قبل مطربين محليين في ساحة مبنى التلغراف التي

اإلستهالله بآي من الذكر الحكيم ثم بخطاب

كانت من خالله تبث اإلذاعة ،وكان الهدف األساسي

حاكم البحرين آنذاك صاحب العظمة الشيخ حمد بن

من هذه المحطة اإلذاعية هو إذاعة األخبار عن

عيسى آل خليفة تاله أخوه الشيخ عبداهلل بن عيسى

الحرب العالمية الثانية التي استمرت من  1945 -1941م

آل خليفة ،ثم تليت كلمة لصاحب العظمة سلطان

وتوقفت هذه اإلذاعة عن البث بعد انتهاء الحرب ،بعد

مسقط ،وأعقب ذلك رسالة من صاحب العظمة

ذلك بنحو عام وبالتحديد في  21يوليو عام 1955م،

الشيخ أحمد آل جابر الصباح أمير الكويت ..وختم

وفي منطقة العدلية (في مكان كان يقام فيه

الحفل بقصيدة للشاعر إبراهيم العريض ،ولم تكن

سباق الخيل القديم “الريس” دخل العمل اإلذاعي
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اإلرسالية اإلرسالية اإلرسالية اإلرسالية 1902م.

المغفور له صاحب العظمة الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة في حفل إفتتاح محطة إذاعة البحرين الثانية في عام 1955م

صورة من خطاب موجه إلى المرحوم إبراهيم العريض للمساهمة
في اإلذاعة ،من جيمس بلجريف مدير دائرة العالقات العامة

جماهيرية عريضة
وبتقليب صفحات التاريخ تكتشف انه خالل شهر
واحد فقط هو شهر ديسمبر من عام 1957م تسلمت
إدارة اإلذاعة ما مجموعه  4250رسالة ،من بينها 1650
رسالة موجهة لبرنامج ما يطلبه المستمعون الذي
كان يقدمه في ذلك الوقت عبد الرحمن عبداهلل،
أما برنامج بريد اإلذاعة فكان نصيبه  2008رسائل من
مجموع الرسائل الواردة ،وكان البرنامج من إعداد
أحمد سلمان كمال ،أما باقي الرسائل فقد توزعت
بين عدد من البرامج األساسية التي تقدمها اإلذاعة
في ذلك الوقت مثل بساط الريح ،والزاوية الدينية،
وركن األطفال ،وركن المرأة ،وركن الطب وغيرها من
البرامج ،وقد أدرك المسئولون في اإلذاعة أهمية رأي
المستمعين في ما يسمعونه من برامج ،وحرصوا
على تقديم ما يتناسب مع اهتمامات المستمعين
وأذواقهم وميولهم المختلفة مع المحافظة
على التوازن المطلوب في خريطة البرامج ،وفي عام
1957م أجرت إذاعة البحرين استفتاء بين مستمعي
اإلذاعة ،وتم اختبار عينة عشوائية مكونة من 1500
مستمع حيث وجهت إليهم أسئلة محددة عن
برامج اإلذاعة.

برامج متنوعة

صورة لمبنى اإلذاعة الثانية في منطقة العدلية

واالجتماعية الهادفة ،فكان عبد الجليل العريض

العام في البحرين في كافة الميادين ،كما سيجد

يقدم برنامجا ثقافيا بعنوان مع العلماء ،ويوسف

قائمة بأسماء رجاالت ذلك الزمن الجميل ممن لعبوا

مطر يقدم برنامج من قصص العرب وبرنامج آخر

دورا رياديا في العمل اإلذاعي واإلعالمي والعمل

بعنوان مطربكم المفضل ،كما قدم برنامجا ثقافيا

الوطني بوجه عام.

بعنوان اختبر ذكائك ،وأحمد يتيم يقدم برنامجا
بعنوان دنيا العلم واإلختراع ،ومحمد حسن صنقور
يقدم برنامج بعنوان شخصية األسبوع ،وعيسى عبد
الرزاق القحطاني يقدم برنامج ماذا يهمنا ،إلى جانب

ورغم قلة عدد العاملين ومقدمي البرامج في

مساهماته العديدة في تقديم والمشاركة في

الفترة التي انطلق صوت إذاعة البحرين خاللها ،إال أن

التمثيليات اإلذاعية التي كان بعدها ينفسه ،وكان

هذا لم يمنع من مساهمة عدد ال بأس من معدي

مصطفى جعفر يقدم برنامجا جماهيريا بعنوان

ومقدمي البرامج اإلذاعية من المتعاونين ،سواء

مع الناس وسالم العبسي يقدم برنامجا بعنوان من

من المدرسين العرب العاملين في البحرين أو من

مشاكلنا ،وعلى الناصر يقدم برنامجا بعنوان جريدة

الشباب البحريني المتعلم والمثقف الذين كانوا

األسبوع ،لذلك فإن المتتبع لمسيرة وتاريخ إذاعة

يساهمون مساهمة فعالة في إثراء البرامج الثقافية

البحرين سيجد بأنها جاءت مترجمة لمسيرة التطور

صورة من البرامج اليومية لإلذاعة
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ذكريات من أيـام زمان
• أمطار غزيرة تهبط على البحرين تأثرت بها عدة مرافق في
البالد عام 1931م
• توفيت أول ممرضة وأول امرأة تعطي رخصة قيادة سيارة في
البحرين عام 1982م
• قرار حكومي بمنع أصحاب السينما من عرض مقاطع خليعة
ألجل الترويج والدعاية لفيلم جديد عام 1952م
• تأسيس أول مدرسة خاصة في المنامة “مدرسة اللواء” عام
1925م
• افتتاح مدرسة “المباركية العلوية” ثاني مدرسة نظامية في
البحرين عام 1926م

المغفور له صاحب العظمة الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة لدى تفضله
بافتتاح مصانع كندراي في منظقة النعيم ويرى في الصورة المرحوم عبد
الرحمن القصيبي

افتتاح مركز سترة الصحي من قبل المرحوم الشيخ مبارك آل خليفة رئيس
مجلس الصحة في عام 1957م

المستشار بلجريف وزوجته يعاينان هدية مقدمة من شعب البحرين إلى أمير
الشعراء أحمد شوقي ،وهي عبارة عن مجسم لنخلة من الذهب ورطب من اللؤلؤ

بيت البن سعد في البديع
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صورة جماعية لمدرسين وطلبة مدرسة االرسالية األمريكية في عام 1919م

كازينو عين عذاري

زوجة المستشار بلجريف مسؤولة تعليم البنات في زيارة لمدرسة فاطمة
الزهراء بالمنامة

قلعة خفر السواحل القديمة

بيت الحسن في البديع

ﻋﺮوض ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﻘﻮارب اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ
Special Offer on
Sports Boat

•
•

ﻣﺠﺎﻧ� اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ واﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
ﻣﺠﺎﻧ� ﻛﻮﺑﻮن وﻗﻮد  50د.ب

ﻫﺎﺗﻒ ﺳﻨﺪ17 62 11 62 :

www.motorcity.com.bh

ﺗﻔﻀـﻞ اﻟﻴـﻮم ﺑﺰﻳــﺎرة ﻣﻌــﺮض ﺳﻮﺑـﺎرو ﻓﻲ ﺳـﻨـﺪ.

أوﻗﺎت اﻟﺪوام ﻓﻲ ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن :اﻟﺴﺒﺖ إﻟﻰ اﻟﺨﻤﻴﺲ  8:30ﺻﺒﺎﺣ� ﺣﺘﻰ  1:15ﻣﺴﺎء� و  8:00ﻣﺴﺎء� ﺣﺘﻰ  11:00ﻣﺴﺎء�.

•
•
دﻓﻌﺔ أوﻟﻰ ﻣﺨﻔﻀﺔ
ﻳﺘﻮﻓﺮ ﺧﻴﺎر اﻟﺘﺄﺟﻴﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻲ

•
•

• دﻓﻊ اﻟﻘﺴﻂ ا�ول
أﻗﺴﺎط ﺷﻬﺮﻳﺔ ﻣﺨﻔﻀﺔ
إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﺳﺘﺒﺪال ﺳﻴﺎرﺗﻚ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ

ﺑﻌﺪ  90ﻳﻮﻣ� )اﻟﻌﺮوض اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺒﻨﻚ(

ﺷﺮاء ﺳﻴﺎرة ﺳﻮﺑﺎرو ﻣﻦ ﻣﻌﺮض ﻣﻮﺗﺮﺳﻴﺘﻲ ﺧﻼل ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن اﻟﻤﺒﺎرك ﻳﺆﻫﻠﻚ ﻟﺪﺧﻮل اﻟﺴﺤﺐ ﻟﺮﺑﺢ ﺟﻮاﺋﺰ ﻧﻘﺪﻳﺔ
ﺗﺼﻞ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ إﻟﻰ  US$ 10,000ﺑﺎ�ﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﺮوض اﻟﺨﺎﺻﺔ داﺧﻞ ﻣﻌﺎرﺿﻨﺎ.

* ﺗﻄﺒﻖ اﻟﺸﺮوط وا�ﺣﻜﺎم.

•
•

ﺗﺨﻔﻴﻀﺎت ﺧﺎﺻﺔ
ﻣﺠﺎﻧ� ﺗﻈﻠﻴﻞ اﻟﻨﻮاﻓﺬ واﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺿﺪ اﻟﺼﺪأ

وأﻛـﺜــﺮ....

ﺳﺤﻮﺑﺎت أﺳﺒﻮﻋﻴﺔ  US$ 1,000واﻟﺴﺤﺐ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﺠﺎﺋﺰة اﻟﻜﺒﺮى US$ 6,000

إﺷﺘﺮ ﺳﻮﺑﺎرو ﺧﻼل ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن وارﺑﺢ ﺟﻮاﺋﺰ ﻧﻘﺪﻳﺔ

اﻟﻜـﻞ راﺑـــﺢ

MOIC/PC 2495/2012

