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السنة الثالثة
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ٌ
ٌ
ٌ
وأمان لحرمات المسلمين
ودرع من والفتن
حصن من المحن

األمر بالمعروف والنهي عن المنكر”..
ولينصرن اهلل من ينصره”
ٌ
شعيرة عظيمة من شعائر اإلسالم،
األمر بالمعروف والنهي عن المنكر
بسببه نالت هذه األمة خير َّيتها ،وبه تميزت عن سائر األمم ،قال تعالى:
وف َو َت ْن َه ْو َن َع ِن ا ْل ُم َ
ُ
اس َت ْأ ُم ُر َ
م َخ ْي َر ُأ َّمةٍ ُأ ْخ ِر َج ْ
نك ِر
ون بِا ْل َم ْع ُر ِ
“كن ُت ْ
ت لِل َّن ِ
َو ُت ْؤ ِم ُن َ
ون بِال ّلهِ ” ( -آل عمران ،)110 :والمعروف يطلق على كل ما تعرفه
النفس من الخير ،وتطمئن إليه ،فهو معروف بين الناس ال ينكرونه.
وقيل :هو ما عرف حسنه شرعًا وعق ً
ال ،والمنكر :ضد المعروف ،وهو
ما عرف قبحه شرعًا وعق ً
وسمي منكرًا ،ألن أهل اإليمان ينكرونه
ال
ّ
ويستعظمون فعله ،والمعروف يدخل فيه كل ما أمر اهلل به ورسوله من
األمور الظاهرة والباطنة ،مثل :شرائع اإلسالم واإليمان باهلل والصلوات
الخمس والزكاة والحج ،واإلحسان في عبادة اهلل وإخالص الدين هلل،
والتوكل عليه ومحبته ورجائه ،وغيرها من أعمال القلوب ،وصدق
الحديث والوفاء بالعهود وأداء األمانات وبر الوالدين وصلة األرحام
واإلحسان إلى الجار واليتيم ،ومكارم األخالق ،والمنكر يدخل فيه كل ما
نهى اهلل عنه ورسوله مثل :الشرك باهلل صغيره وكبيره ،وكبائر الذنوب:
كالزنا والقتل والسحر وأكل أموال الناس بالباطل ،والمعامالت المحرمة:
كالربا والميسر والقمار ،وقطيعة الرحم وعقوق الوالدين ،وسائر البدع
االعتقادية والعملية ،وغير ذلك مما نهى اهلل عنه ورسوله....

فولكلور يختزن تراثًا ثقافيًا واجتماعيًا متميزًا
القرقاعون “ ...عطونا اهلل يعطيكم  ..بيت مكة يوديكم”
القرقاعون أصبح من المالمح الرئيسية لشهر رمضان،
حيث يخرج األطفال ليلة الخامس عشر من شهر
رمضان في مجموعات يحملون أكياسا يجوبون طلبا
للقرقاعون ،وهو عبارة عن حلويات وتين ومكسرات،
وحين يدخلون البيت يبدأون بالغناء وعندما يعطيهم
أهل البيت القرقاعون يعبر األطفال عن شكرهم
بقولهم “عساكم من عواده” و “ال تقطعوا العادة
بالسعادة” ،أما الشباب فيكونون في مجموعات
صغيرة ويعملون “الفريسة” يجوبون البيوت يضربون
على الطبول ويغنون ،ويقدم إليهم بعض المال أو
القرقاعون ،كما تتضمن األكياس صورا ألصحابها،
وأشعار ،وبطاقات ..والقرقيعان من العادات والتقاليد
المتوارثة في منطقة الخليج حيث كان األطفال ومازالوا
يحتفلون بها ويمارسونها في ليالي الرابع والخامس
والسادس عشر من رمضان.

ذكريات من أيام زمان

المجالس الرمضانية
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“ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة”

األمر بالمعروف والنهي عن المنكر..
“ك ُ
ُ
م َخ ْي َر أُ َّم ٍة أُ ْخ ِر َج ْ
اس”
ت ِلل َّن ِ
نت ْ

نص ُرهُ ِإ َّن ال َّل َه َل َق ِو ٌّي عَ ِزيز * ا َّل ِذ َ
ين ِإن َّم َّ
ك َّن ُ
م
اه ْ
قال سبحانه وتعالى َ
نص َر َّن ال َّل ُه َمن َي ُ
“و َل َي ُ
َ
نك ِر َو ِل َّل ِه عَ اقِ َبةُ
َ
َ
َّ
َ
َ
ن ا ْل ُم َ
ْ
َ
وف َون َ
اموا
الصالة َوآت ُوا الزكاة َوأ َم ُروا ِبال َم ْع ُر ِ
َّ
ه ْوا عَ ِ
فِ ي األ ْر ِ
ض أَ َق ُ
ُ
ٌ
حصن
السفيه
األ ُمو ِر” ( -الحـج ... )41-40 :األمر بالمعروف وال َّنهي عن المنكر واألخذ على يد َّ
ودرع يقي من ُّ
ٌ
ٌ
وأمان تحفظ به حرمات المسلمين ،به
الشرور والفتن،
حصين من المحن،
تظهر شعائر الدين وتعلو أحكامه ،ويعز أهل اإليمان ويذل أهل النفاق والطغيان ،وقال
اإلمام سفيان “إذا أمرت بالمعروف شددت ظهر أخيك ،وإذا نهيت عن المنكر أرغمت أنف
المنافق” ..وأهل اإليمان ُوصفوا في القرآن بأنهم “ َي ْأ ُم ُر َ
ن ا ْل ُم َ
وف َو َي ْن َ
نك ِر
ون ِبا ْل َم ْع ُر ِ
ه ْو َن عَ ِ
ون ال َّز َك َ
يع َ
ال َة َو ُي ْؤ ُت َ
يم َ
م ال ّل ُه ِإ َّن ال ّل َه عَ ِز ٌ
سو َل ُه أُ ْو َلئِ َ
الص َ
س َي ْر َح ُم ُ
يز
اة َو ُي ِ
ط ُ
ون َّ
ك َ
ه ُ
ون ال ّل َه َو َر ُ
َو ُي ِق ُ
يم” ( -التوبة  ،)71بينما وصف أهل النفاق بأنهم “ َي ْأ ُم ُر َ
ون ِبا ْل ُم َ
نك ِر َو َي ْن َ
وف
ن ا ْل َم ْع ُر ِ
ه ْو َن عَ ِ
َح ِك ٌ
َ
َ
ُ
َ
َّ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َو َي ْق ِب ُ
ْ
ْ
ْ
ّ
س َي ُ
ضون أ ْي ِد َي ُ
اسقون” ( -التوبة ،)67:ومن
م الف ِ
سوا الل َه فن ِ
ه ْ
ه ْ
م ِإن ال ُمنافِ ِقين ُه ُ
من ُ
قام بالمعروف والنهي عن المنكر َّ
وسدده ،وإذا فشا األمر
مكنه اهلل ونصره ،وأ َّيده اهلل
َّ
بالمعروف والنهي عن المنكر ُعرف الحالل من الحرام ،وأدرك الناس الواجب والمسنون،
والمباح والمكروه ،ونشأت ال َّناشئة على المعروف وألفته ،وابتعدت عن المنكر واشمأ َّزت
ن ا َّل ِذ َ
منه ،وقال اهلل جل وعال “ ُل ِع َ
س َرائ َ
ن
يسى ا ْب ِ
ِس ِ
ود َوعِ َ
او َ
ِيل عَ َلى ل َ
ين َك َف ُرو ْا مِ ن بَنِ ي ِإ ْ
ان َد ُ
اه ْو َن عَ ن ُّم َ
صوا َّو َكا ُنو ْا َي ْع َت ُدون * َكا ُنو ْا َ
م َذل َ
ال َي َت َن َ
س َما َكا ُنو ْا
ِك ِب َما عَ َ
َم ْر َي َ
نك ٍر َف َع ُلوهُ َل ِب ْئ َ
َي ْف َع ُل َ
ون” ( -المائدة .... )79-78

حكم األمر والنهي

المناسبة ،حتى لو قوبل بالسوء فهو ال يقابل إال

عنه  ،ووسائل الخير كثيرة ال تحصر ،فيسلك الداعي

 األمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم

بالتي هي أحسن ،والمرتبة الثالثة :اإلنكار بالقلب

فيها أفضل الطرق ،وأدعاها للقبول واالستجابة،

وهي آخر المرتب ،وال رخصة ألحد في تركها ألبته ،بل

ومنها :الخطب في أيام الجمع واألعياد والمجامع

يجب ترك المنكر وبغضه بغضًا تامًا مستمرًا .وهذا

العامة ،والعناية بتربية األوالد ونشر العلم الشرعي،

يقتضي مفارقة أهل المعصية ومجانبتهم حال

واإلحسان إلى الناس بالقول والفعل ،والكتابة

معصيتهم ،يقول تعالى{ :وقد نزل عليكم في

والنصيحة المباشرة لصاحب المنكر ،ومعاونة أفراد

الكتاب أن إذا سمعتم آيات اهلل يكفر بها ويستهزأ

هيئات األمر بالمعروف والنهي عن المنكر وشد

بها فال تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث

أزرهم.

الواجبات ،وأكبر المهمات ،وقد دل على وجوبه
الكتاب والسنة واإلجماع .وقد دلت النصوص على
األمر به ،وجعله من الصفات الالزمة للمؤمنين ،وسببًا
لخيرية األمة وأن تركه يؤدي لوقوع اللعن واإلبعاد
ونزول الهالك وانتفاء اإليمان عمن قعد عنه حتى
بالقلب .يقول تعالى{:ولتكن منكم أمة يدعون
إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر}
[آل عمران .]104 :ويقول تعالى{:ادع إلى سبيل ربك
بالحكمة والموعظة الحسنة} [النحل .]125 :ويقول
عليه الصالة والسالم (من رأى منكم منكرًا فليغيره

غيره ،إنكم إذًا مثلهم} [النساء .]140 :ففي اآلية نهي
صريح عن مجالسة أصحاب المنكر حال مواقعته،
حتى يتحولوا عنه ،وإال كانوا مثلهم في اإلثم،
لرضاهم بذلك.

 صفات اآلمرين والناهين
واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر مسؤولية كبيرة
وتكليف شاق؛ َ
ال ّنه ليس مجرد ألفاظ تردّ د أو كالم

الوسائل واألساليب

يقال ،وليس مجرد أمر ونهي ،وإ ّنما هو اصالح وتغيير
للمحتوى الداخلي لالِنسان ،وصياغة جديدة ل َ
الفكار

 مراتب األمر والنهي

 قال تعالى{ :ادع إلي سبيل ربك بالحكمة والموعظة

فالبد ان ي ّتصف اآلمرون
والعواطف والسلوك ،ولهذا
ّ

الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن} [النحل.]125 :

بالمعروف والناهون عن المنكر بخصائص وصفات

لقد بين صلى اهلل عليه وسلم مراتب األمر بالمعروف

فالدعوة بالحكمة تكون بحسب حال المدعو

متميزة ،تؤهلهم لخوض غمار المسؤولية إلى

وفهمه ،وقبوله ،ومن الحكمة :العلم والحلم

نهاية الشوط في تغيير ذهنية المجتمع إلى ذهنية

والرفق واللين والصبر على ذلك .والموعظة الحسنة:

اسالمية ،وتغيير سلوكه إلى سلوك اسالمي ،وبما
إن ا َ
ّ
المر بالمعروف والنهي عن المنكر هو تكليف

والمجادلة بالتي هي أحسن .وهي الطرق التي تكون
ال ونق ً
أدعى لالستجابة عق ً
ال ،لغة وعرفًا ،وقال سفيان

شرعي فيجب أن يكون المك ّلف مخلصًا هلل تعالى،
وأن يتوكل عليه ،ويستمد العون والنصرة منه وحده،

الثوري“ :ينبغي لآلمر الناهي أن يكون رفيقًا فيما يأمر
ال فيما يأمر به ،عد ً
به ،رفيقًا فيما ينهى عنه ،عد ً
ال

وأن يستخدم األساليب المشروعة في أدائه للتكليف
والمسؤولية ،وان يكون متفائ ً
ال بالنجاح ،وأن يندفع

فيما ينهى عنه ،عالمًا بما يأمر به ،عالمًا بما ينهى

أحد.
جزاء بشريًا من
ذاتيًا للعمل ال ينتظر أجرًا وال
ٍ
ً

بيده فإن لم يستطع فبلسانه ،فإن لم يستطع
فبقلبه وذلك أضعف اإليمان) رواه مسلم.

والنهي عن المنكر ،وهي ثالث: المرتبة األولى :اإلنكار
باليد مع القدرة ،وذلك خاص بمن له والية من مسؤول
أو محتسب ممن يقدر على ذلك .وهكذا المرء مع
أهله وأوالده ،يأمرهم بالصالة وسائر الواجبات،
وينهاهم عما حرم اهلل. والمرتبة الثانية :إن عجز
المحتسب عن اإلنكار باليد انتقل إلى اإلنكار باللسان،
فيعظهم ويذكرهم ويعاملهم باألسلوب الحسن
مع الرفق ،ويستعمل األلفاظ الطيبة والكلمات

تكون مقرونة بالترغيب والترهيب والوعد والوعيد
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أهالي البحرين ال يزالون متمسكون باالحتفال به حتى اليوم

القرقاعون “ ...عطونا من مال اهلل..
يسلم لكم عبداهلل”

القرقاعون أحد أبرز الموروثات الشعبية المنتشرة في منطقة الخليج العربي ،والتي ما تزال مظاهرها مستمرة إلى يومنا هذا ،وهي متفقة في
الشكل والمضمون بين جميع أبناء دول الخليج رغم اختالف تسميتها ،فيطلق عليها بعضهم “القرقاعون” و“القرقيعان” لتضمنها قرع األبواب،
فيما يطلق عليها آخرون مسمى “الناصفة” إلحتفاء الناس بها في ليلة النصف من شهر رمضان المبارك ،وكذلك مسمى “حل وعاد” أي حال
َ
و“الط ْلبة” و“الكرنكعوه” و“الماجينة» و“حق اهلل” ،ولعل تسميات
عليه الحول وعاد باليمن والخير ،وعدة تسميات أخرى كـ “قريقشون” و“حق الليلة
ليلة “القرقاعون” و“الناصفة” و“القريقشون” هي األشهر بين أهل مناطق وقرى البحرين ،وتعود كلمة القرقاعون أو القرقيعان كما يشير البعض
إلى قرع األبواب وقيل من األصوات الصادرة عن الحلوى والمكسرات عندما تقرقع وتتحرك داخل “الكيس” الذي يكون معلقًا على أعناق األطفال
وقيل هي صوت الحجارة البحرية يضربون بعضها ببعض أثناء التجوال فتصدر قرقعة كتعبير عن الفرح والعرس الجماعي البهيج ...
أهازيج وأناشيد الليلة
«كرنكعوه كركاعوه» ...عطونا اهلل يعطيكم  ...بيت
مكة يوديكم  ...يا مكة المعمورة  ...يا أم السالسل
والذهب يا نورة  » ...بهذه األهازيج وغيرها التي تطلق من
أفواه األطفال في البحرين يعلن بدء االحتفال بليلة
النصف من شهر رمضان المبارك ،إذ يخرج األطفال
على شكل مجموعات يطوفون األحياء «الدواعيس
والفرجان» ،ويطرقون أبواب الجيران منشدين األغنية
بأعلى صوتهم ،يحملون في أيديهم أكياسا فارغة
من القماش ليعودوا إلى منازلهم محملين بأنواع
مختلفة من المكسرات والحلوى ،أبرزها الفول
السوداني ،وتكون البداية بعد أن تنتهي فترة األفطار
مباشرة ،حيث يبدأ األطفال في التجمع في كل حي
والسير في األحياء وطرق األبواب مرددين أهازيجهم
وأناشيدهم التي ترتبط بهذه الليلة ،ولألناشيد التي

عطــونااهلل يعطيـكم...بيـتمكـة
يوديـكـم  ...يا مكـة المعمـورة ...
يـا أم السـالسل والذهــب يا نــورة
يرددها األطفال معان جميلة ،إذ يدعو األطفال

 ...يسلم لكم عبداهلل ،عطونا دحبة ميزان  ...يسلك

فيها ألهل البيت الذي يطرقون بابه بأن يزيدهم

لكم عزيزان ،يا بنية يا الحبابة ...ابوج مشرع بابه ،باب

اهلل في هذا الشهر المبارك من رزقه ويطيل عمر

الكرم ما صكه ...وال حط له بوابه» ،والبعض اآلخر

أبنائهم فيقولون «كرنكعوه ...كركاعوه ،عطونا اهلل

يقول «قريقشون حالوة ...على النبي صالوة ،عطونة

يعطيكم  ...بيت مكة يوديكم ،يا مكة يا المعمورة

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

 ...يا أم السالسل والذهب يا نورة ،عطونا من مال اهلل

اهلل ...سلم اهلل عبداهلل ،عطونا من مال النبي ...سلم
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عطــونا اهلل
يعطيكــم ..
بيــت مكــة
يوديكـــم”
قرقاعــون  ...عادت عليكم ،أوه يا الصيــام ،من بين
قصــير ،أو يا رمضـان  ...اهلل يسلم ولدكم ،ولدكم يا
لحبــاب ،وسيفـه يرقع الباب ،سنت نخـلة ما صكـت
وال حطـت بوابة ،يا البــوابة يا البوابـة
اهلل عبدالنبي» ،والبنات يقولون «قرقاعون ...عادت

الخليجية على تلبيس األطفال المالبس الجديدة

عليكم ،اوه يا الصيام ،من بين قصير ،أو يا رمضان ...

والزاهية في هذه المناسبة ،فإنها لم تحافظ على

اهلل يسلم ولدكم ،ولدكم يا لحباب ،وسيفه يرقع

الزي القديم المذكور آنفا ،وفي ليلة القرقاعون

الباب ،سنت نخلة ما صكت وال حطت بوابة ،يا البوابة

يجتمع األهالي في المنازل يترقبون حضور أفواج

يا البوابة  ...ومن ثم يعيدون النشيد إلى أن يأتي أهل

األطفال ليمألوا أكياسهم بأصناف المكسرات

البيت ويوزعون القرقاعون على األوالد والبنات» ،فيما

والحلوى ،فقد اعتاد األهالي في هذه الليلة ان

يقول آخرون «قريقشون ناصفة حالوة ،أعطونا نخج

يتزاوروا ويتبادلوا التهاني واألكالت الشعبية

وزبيب ،عساكم تزوروا الحبيب ،أعطونا نخج وكنار ،إن
شاء اهلل ما تروحوا النار».
المالبس التقليدية الزاهية

األلعاب الشعبية والمسابقات
وال يقتصر األحتفال على األطفال في «الفرجان
والقرى» ،بل تقام األحتفاالت ليلة القرقاعون في

وترى في هذه الليلة األطفال وهم في أبهى

بعض األندية والمجمعات والجمعيات الخيرية ،إذ

حللهم ،يرتدون المالبس التقليدية الزاهية ،فالفتيات

توزع الحلويات ،وتقام األلعاب الشعبية والمسابقات،

يرتدين «الثوب الزري» ،وهو عبارة عن ثوب زاهي اللون

وتقدم األكالت الشعبية ،بهدف الحفاظ على هذا

مطرز بخيوط ذهبية ،ترتديه الفتيات فوق المالبس،

التراث الشعبي ،وتعتبر المكسرات من النخيل والفول

متعارف عليه في كل سنة كان األطفال يعودون إلى

ويضعن «البخنق» ،وهو أيضا قطعة من القماش

السوداني والجوز والتين المجفف إلى جانب بعض
الحلويات وصو ً
ال إلى أكياس البطاطا المصنعة من

بيوتهم محملين بحصيلة ما جمعوه من حلويات
ومكسرات .لكن البعض رأى ادخال الجديد على

وعادة يكون لونه أسود ،باإلضافة إلى التقلد بالحلي

أكثر الهدايا التي توزع على األطفال في هذه الليلة،

هذا النمط في أشكاله من المالبس التقليدية التي

التقليدية ،أما األوالد فيرتدون عادة األثواب الجديدة

واالحتفال بالقرقاعون فولكلور شعبي توارثه األبناء

ويضعون على رؤوسهم «القحفية» ،وهي عبارة عن

عن اآلباء وعن األجداد ،كابرا عن كابر ،فهو عرس

التي تجمع بها الحلويات والمكسرات فلم يعد االمر

طاقية مطرزة يلبسها األوالد ،وقد يرتدون كذلك

حقيقي لألطفال والكبار ينتظرونه سنويا بفارغ

يقتصر على كيس من القماش بل تعداه بكثير ،إلى

«السديري» المطرز ،وفيما حافظت المجتمعات

الصبر ،بهذه الصورة العفوية التي باتت تشكل نمطا

انتشار ظاهرة األكياس المزينة بالصور واأللوان».

تغطي رؤوسهن وتزينها خيوط ذهبية على األطراف،

غابت في كثير من االحياء وانتهاء بشكل األكياس
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رمضانيات

مجلس عثمان محمد شريف
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مجلس جاسم أحمد

رمضانيات
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رمضانيات
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ذكريات من أيام زمان
• تم بناء دار للسينما في عوالي في عام  1952م
•

تأسيس وحدة التخطيط الطبيعي وقسم األسماك في عام
 1968م

• افتتح قسم النساء بمستشفى السلمانية تحت رعاية حرم
المغفور له صاحب العظمة الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة
في عام  1940م
• أول بعثة للطلبة البحرينيين الى جامعة بيروت في عام  1925م

حفل استقبال أقيم في مقراألمم المتحدة في نيويورك احتفاال
بدخول البحرين في عضوية هيئة األمم المتحدة ويرى في الصورة من
اليسار الدكتور سلمان الصفار الممثل الدائم للبحرين في األمم المتحدة
الدكتود حسين البحارنة وزير الدولة وسمو الشيخ محمد بن مبارك آل
خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء والسيد تاكر رئيس شركة كالتكس
والسيد ستولز رئيس شركة نفط البحرين المحدودة بابكو

الناقلة «ديرة» تنقل ألول مرة شحنات من األسفلت غير المعبأ من البحرين الى
دبي في عام  1969م

المغفور له صاحب العظمة الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة والشيخ مبارك بن
حمد آل خليفة مدير ادارة الصحة والدكتور سنو عند مدخل مستشفى النعيم
الصحي

المغفور له صاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان آل خليفة رئيس
مجلس التربية والتعليم آنذاك لدى زيارته لمركز بابكو للتدريب المهني يرافقه
المرحوم األستاذ أحمد العمران المدير العام للتربية والتعليم في عام  1963م
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أفراد فصيلة الهجانة التي شكلت خالل سنوات الحرب (  1939م  1945 -م )

المغفور له صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة يستقبل الشيخ
صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة وذلك في عام  1967م

الكتور صمويل زويمر مؤسس مستشفى االرسالية األمريكية وزوجته ايمي زويمر
1952 - 1866

المعسكر الدنماركي في قلعة البحرين في عام  1959م

ألول مرة في العالم استخدمت شركة بابكو مركبة الحوامة في اجراء
المسح بالمقياس الجاذبي في عام  1970م

المغفور له صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة يحضر عملية بدء
حفر بئر استكشافي برأس نومة في عام  1965م
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Ramadan Kareem

IFTAAR BUFFET
@ TUBLI BRANCH

مجالس األربعاء

مجالس الخميس

مجلس فيصل عبد اللطيف السليمان الناصر وإخوانـه القفـول
الرفاع
مجلس عبد اهلل أحمد ناس وأوالده
قرب األستاذ الوطني
مجلس محمد إبراهيم الشروقي
الرفاع
مجلس أحمـد سلمـان كمـال
مجلس محمد عبداهلل الهرمسي الهاجريالرفاع الغربي
الجفير
مجلس الشيخ محمد جعفر الجفيري
الجفير
مجلس إبراهيم محمد علي زينل
الماحوز
مجلس أبناء عبد الكريم األنصاري
العدلية
مجلس محمد عبد هلل الزامل وإخوانه
جدحفص
مجلس المرحوم الشيخ سليمان المدني
البرهامة
مجلس جاسم وفريد الخاجة
مجلس سماحة سيد عبداهلل الغريفي السهلة بوقوة
السنابس
مجلس مصطفـى الشرخـات
المقشع
مجلس فيصل الخور وإخوانه
رأس رمان
مجلس مصطفـى عبداللطيـف
دار كليب
مجلس الحاج إبراهيم الكاظم
المحرق
مجلس عبداللطيف جناحي
الجفير
مجلس عائلة العوضي
الرفاع
مجلس صالح محمد عيد

39464048
39661855
39660661
17780303
39455963
39453233
39632020
39631110
39699090
39863993
39671166
39652266
39450480
39688688
39694924
39677077
17322978
39323932
17785558

الرفاع
مجلس سعادة الشيخ خالد بن عبداهلل آل خليفة
الرفاع الشرقي
مجلس جبر سلطان السويدي
بوكوارة
مجلس جاسم ومحمد المهزع
سند
مجلس أحمد ابراهيم بهزاد
القضيبية
مجلس محمد عبداهلل عيسى المناعي

39330700
39323233
17259999
39691122
17703131

المجالس اليومية

مجلس سعادة الشيخ عبداهلل بن خالد الخليفة

الرفاع

39465800

مجلس الشيخ عبداهلل بن خليفة
بن سلمان آل خليفة

الرفاع

39799999

مجلس سعادة د .ماجد بن علي النعيمي

الرفاع

17680071

مجلس عبدالغفار الكوهجـي

الجفير

39461369

مجلس الشيخ عبدالحسين العصفور

العدلية

39615005

مجلس فيصل جواد

العدلية

39604494

مجلس سعادة علي صالح الصالح

السهلة

17748801

جبلة حبشي

39687777

مجلس حبيب علي عواجي

بوقوة

17400056

مجلس ديوانيـة العصفـور

الدراز

39455566

مجلس آل محمود

الحد

39476676

مجلس عبدالرحمن بوعلي

الحد

39616151

مجلس عيسى مبارك الكبيسي

الحد

39671417

سماهيج

39689389

الرفاع

17776351

مجلس جميل كاظم العلوي

مجلس علي محمد السماهيجي
مجلس الشيخ عبدالقادر قاسم خنجي واخوانه

مجلس الشيخ عبداهلل بن علي بن حمد آل خليفة
عالي
مجلس أحمد محفوظ العالي
المنامة
مجلس المرحوم السيد موسى العلوي
الجفير
مجلس عائلة المديفع
القضيبية
مجلس المرحوم علي بن يوسف فخرو
النعيم
مجلس أحمد يوسف محمود
بالد القديم
مجلس عبد المهدي البصري
بالد القديم
مجلس صالح الجالوي
المنامة
مجلس صادق وتقي البحارنة
الحد
مجلس المسلم
المنامة
مجلس أبناء سيد كاظم جعفر العلوي
مجلس الحاج محمد علي منصور الغسرة بني جمرة
بوري
مجلس الشيخ أحمد العصفـور

ألي إضافات أو تعديل على بيانات المجالس

الرجاء مراسلتنا علىramadanyat@live.com :

36411000
39639888
39454188
17225547
39645444
39424269
17228855
39672223
39585457
39458262

أو زﻳﺎرة ﻣﻌﺮض ﻟﻜﺰس ﻓﻲ ﺳﺘﺮة أو زﻳﺎرة www.lexus.com.bh

ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻳﺮﺟﻰ ا�ﺗﺼﺎل ﻋﻠﻰ 17 737 773

ﺗﻔﻀﻠﻮا ﺑﺰﻳﺎرة ﻣﻌﺮض ﻟﻜﺰس اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﺳﺘﺮة وﺗﻌﺮﻓﻮا أﻛﺜﺮ ﻋﻠﻰ آﺧﺮ ﻣﻮدﻳﻼت ﻟﻜﺰس .ﻳﺘﻮﻓﺮ ﺧﻴﺎر اﺳﺘﺒﺪال اﻟﺴﻴﺎرات.

ﻟﻜﺰس  CT200hاﻟﺠﺪﻳﺪة ﻛﻠﻴ� ﺑﺘﺼﻤﻴﻤﻬﺎ اﻟﺮﺷﻴﻖ واﻟﺮﻳﺎﺿﻲ ﺗﺠﺴﻴﺪ واﺿﺢ ﻟﻤﻔﻬﻮم ﻟﻜﺰس ﻟﻠﻔﺨﺎﻣﺔ واﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ ﻣﻌ� .ﻓﻬﺬه اﻟﺴﻴﺎرة اﻟﺼﻐﻴﺮة
اﻟﻔﺎﺧﺮة اﺑﺘﻜﺮت ﻟﺘﻠﺒﻲ ﺗﻄﻠﻌﺎت اﻻﻓﺮاد اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﻏﺒﻮن ﺑﺎﻟﺘﻤﻴﺰ وﻗﻴﺎدة ﺳﻴﺎرة ﻋﺼﺮﻳﺔ ﻣﺠﻬﺰة ﺑﺂﺧﺮ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت واﻟﻤﺰاﻳﺎ.
وﺑ�ﺿﺎﻓﺔ ﻟﻤﺤﺮﻛﻬﺎ اﻟﻬﺠﻴﻦ اﻟﺬي ﻳﻌﻤﻞ ﺑﺪﻓﻊ ﻟﻜﺰس ﻫﺎﻳﺒﺮد »  « Lexus Hybrid Driveا�ﻛﺜﺮ ﺗﻄﻮر� ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﺗﺒﺪو ﻫﺬه اﻟﺴﻴﺎرة ﺟﺮﻳﺌﺔ
ودﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ﻣﻦ ﻛﻞ زاوﻳﺔ .أﻣﺎ ﻣﻘﺼﻮرة اﻟﻘﻴﺎدة ﻓﻬﻲ ﺗﺤﺘﻀﻦ اﻟﺴﺎﺋﻖ ﺑﺮاﺣﺔ وﻫﺪوء ﻣﺤﻘﻘﺔ إﻧﺴﺠﺎم ﺳﻠﺲ ﺑﻴﻦ اﻟﻔﺨﺎﻣﺔ واﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ
ﻟﺘﻌﻄﻴﻪ ﺣﻴﺰ� ﻓﺮﻳﺪ� ﻓﻲ أﻧﺎﻗﺘﻪ.

ﻟﻜﺰس  CT200hاﻟﺠﺪﻳﺪة ﻛﻠﻴ�
اﺧﺘﺒﺮ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ا�ن

أفضل نسبة فائدة
المتالك سيارة أحالمك

تتوفر قروض سلف للسيارات من بي ام اي بنك بنسبة فائدة منخفضة تصل إلى
 ٪3.5لجميع موظفي الحكومة (للمدنيين والعسكريين) ،بل واألهم من ذلك
بدون دفعة أولى! كما أن قروضنا تتوفر مع فترات سداد مرنة تتراوح من سنة إلى 7
سنوات ،إضافة إلى إجراءات بسيطة وميسرة.
أي من فروع بي ام اي بنك اليوم!
لتحصل على سيارة أحالمك ،تفضل بزيارة ّ

بدون

دفعة أولى

٪

 3.5أسعار خاصة
لموظفي الحكومة
(المدنيين والعسكريين)

تقدم بطلبك اآلن
*تسري الشروط واألحكام

تخضع القروض لموافقة بي ام اي بنك فقط.

نسبة مئوية سنوية تبدأ من  ٪6.5سنويًا (لقرض بقيمة  10,000د.ب لمدة  7سنوات)

مسجل و مرخص كبنك تجزئة من قبل مصرف البحرين المركزي

17 508080 | bmibank.com.bh

