
أمرها عظيم وفضلها كبير
البسملة .. “َوِإنَُّه ِبْسِم 

ِه الرَّْحَمِن الرَِّحيِم“ اللَّ
وفضلها  عظيم،  أمرها  الرحيم”  الرحمن  اهلل  “بسم 
عظيمة،  منزلة  لها  أن  شك  وال  كثير،  وأجرها  كبير، 
رضوان  الصحابة  بها  افتتح  وقد  وبركة،  خير  كل  فيها 
وأتفق  وتعالى،  تبارك  اهلل  كتاب  أجمعين  عليهم  اهلل 
العلماء أنها بعض آية من سورة النمل، قال تعالى: “ِإنَُّه 
ِحيِم” -النَّمل-،  ْحَمِن الرَّ ِه الرَّ ُه ِبْسِم اللَّ ِمْن ُسَلْيَماَن َوِإنَّ
أو  سورة  كل  أول  في  مستقلة  آية  هي  هل  واختلفوا 
من  آية  بعض  أنها  أو  أولها،  في  كتبت  سورة  كل  من 
كل سورة، وجاء في الحديث أن رسول اهلل صلى اهلل 
عليه وسلم قال لربيبه عمر بن أبي سلمة: “يا غالم سم 
نبوي  توجيه  وهذا  يليك”  مما  وكل  بيمينك،  وكل  اهلل، 
أن  وجل  عز  اهلل  ونسأل  النبوة  آداب  من  وأدب  عظيم 
فوائد  تكشف  به..“رمضانيات”  والعمل  التباعه  يوفقنا 

البسملة وأسرارها الروحانية ...
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رمضان شهر الخير، شهر أختصه اهلل بفضائل عظيمة ومكارم جليلة، فهو كنز المتقيين، ومطية السالكين، 
َناٍت ِمَن اْلُهَدى َواْلُفْرَقاِن”، شهر أختصه  اِس َوَبيِّ قال المولى عز وجل: “َشْهُر َرَمَضاَن الَِّذي ُأْنِزَل ِفيِه اْلُقْرآُن ُهدًى ِللنَّ
اهلل بتنزل الرحمات والبركات من رب األرض والسماوات، يقول النبي المصطفى صلى اهلل عليه وسلم: “أََتاُكْم 
اْلَجِحيِم،  أَْبَواُب  ِفيِه  َوُتْغَلُق  َماِء،  السَّ أَْبَواُب  ِفيِه  ُتْفَتُح  ِصَياَمُه،  َعَلْيُكْم  َوَجلَّ  َعزَّ  ُه  اللَّ َفَرَض  ُمَباَرٌك،  َرَمَضاُن َشْهٌر 
ِه ِفيِه َلْيَلٌة َخْيٌر ِمْن أَْلِف َشْهٍر، َمْن ُحِرَم َخْيَرَها َفَقْد ُحِرَم”، فالحمد هلل أن بلغنا  َياِطيِن، ِللَّ َوُتَغلُّ ِفيِه َمَرَدُة الشَّ
شهر رمضان بنعمة منه وفضل، ونحن في صحة وعافية وأمن وإيمان، فهو أهل الحمد والفضل، فرحنا برؤية 
هالله، فهالله ليس كبقية األهلة، هالل خير وبركة، عم ببركته أرجاء العالم، ونشر في النفوس روح التسامح 

واأللفة والمحبة والرحمة .. “رمضانيات” تشارك األمة العربية واإلسالمية بشهر الخير واليمن والبركات... 

“أَتَاُكْم رََمَضاُن َشْهرٌ ُمَبارٌَك“
رمضان الخير .. “ُهدًى ِللنَّاِس“

التوالي  الثامن على  .. في عامها  البر والرحمة والبركة واإلحسان  .. شهر  الخير واليمن والبركات  أهال شهر 
الروحانية الدسمة لتلتقي بكم من جديد في أجواء من الحب والود  تواصل معكم “رمضانيات” وجبتها 
واأللفة والتعاون والتعاضد والتماسك والوحدة والوالء واالنتماء ألهالي البحرين قيادة وشعبا.. في عامها 
المبارك أعاده اهلل عليكم  الدعاء والتهاني والتبريكات بحلول شهر رمضان  الثامن ترفع “رمضانيات” أكف 
“رمضانيات”  وبكم  معكم  تواصل  والبركات..  والخير  باليمن  الغالية  مملكتنا  وعلى  اإلسالمية  األمة  وعلى 
وبكنوز  والموضوعات  الصور  بجديد  الكريم  الشهر  أيام  طيلة  والروحانية  والدينية  اإلعالمية  وجبتها  نشر 
القصص والحكايات وأحدث التغطيات والريبورتاجات التي تغطي وتشمل كافة أنحاء ومجالس وميادين 
نسمات  تنشر  التي  الروحانية  ولياليه  وبأيامه  الكريم  بالشهر  فأهال  العريق..  وتاريخها  البحرين  محافظات 
تفرح بقدومه وتسعد  التي  المملكة وبيوتها وشوارعها ومنازلها  ربوع  والبر واالحسان على كافة  الرحمة 

بأجواءه االيمانية العطرة ..  كل عام وأنتم بخير وعساكم من عواده ..

ترفع أسمى آيات التهاني لقيادة وشعب البحرين 
”رمضانيات” .. أهال شهر الخير

ذكريات من أيام زمان

مبــــــارك عليكــــــم الشهــــــر

 يومية مسائية تصدر عن وكالة أبراس  
   38172402 17721503  التوزيع  اإلدارة 
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شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس
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“سم اهلل وكل بيمينك وكل مما يليك“
البسملة .. “ِبْسِم اللَِّه َمْجَراَها َوُمْرَساَها“

عجائب داللية 

داللية  عجائَب  تحتوي  ُلغويَّة  لفظة  البسملة 
فيها،  التفكير  منا  تستحقُّ  وافرة،  دينية  ومضامين 
وهي  ومعرف،  علمًا  ُمثِمرًا  داللّيًا  تحلياًل  وتحليلها 
َقَسٌم من اهلل تعالى أنزله عند رأس كل سورة، وخصَّ 
دلَّت  وقد  السالم،  عليه  سليمان  بعد  األمة  هذه  به 
مسلم  لكل  وينبغي  وصفاته،  تعالى  اهلل  ذات  على 
فهي  حركاته؛  من  حركة  كل  في  بها  يرتبط  أن 
مفتاح كل خير، يقول جعفر الصادق: “الَبسملة ِتيجاُن 
على  العلم  االسم  هو  “اهلِل”  الجاللة  فاسم  السور”، 
المستحق  المعبود،  أي  المألوه،  وهو  اإللهية،  الذات 
األلوهية،  صفات  من  به  اتصف  لما  بالعبادة،  إلفراده 
ِحيم” صفتان  الرَّ ْحمِن  وهي من صفات الكمال، و“الرَّ
لموصوف واحد هو اهلل سبحانه ذو الرحمة الواسعة 
حي،  كل  وعمت  شيء،  كل  وسعت  التي  العظيمة 

وكتبها للمتقين المتبعين ألنبيائه ورسله.

االفتتاح بالبسملة

ُيرجى  بال  ذي  شيء  كل  في  بالبسملة  واالستفتاح 
تعالى  اهلل  بأن  االعتقاد  األولى:  نتائج،  ثالث  منه 
مجرد  ألن  شر؛  كل  من  بالبسملة  المسلم  سيحفظ 
دون  وإحالة  وتبرك،  تيمن  فيه  تعالى  اهلل  اسم  ذكر 

لقول النبي صلى اهلل عليه وسلم لعمر بن أبي سلمة 
ما  وكل  بيمينك،  وكل  اهلل،  :“سم  عنهم  اهلل  رضى 
رضي  عائشة  ولحديث  ومسلم-،  -البخاري  يليك” 
بسم  فليقل:  طعامًا  أحدكم  أكل  “إذا  عنها:  اهلل 
أوله  أوله فليقل: باسم اهلل في  اهلل، فإن نسي في 
عند  البسملة  تستحب  وكذلك  الترمذي-،   - وآخره” 
المنزل:  دخول  وعند  المسجد،  من  والخروج  دخول 
لحديث أبي مالك األشعري رضي اهلل عنه: “بسم اهلل 
ولجنا وبسم اهلل خرجنا وعلى اهلل ربنا توكلنا” -أبي 
رضي  أنس  لحديث  المنزل؛  من  الخروج  وعند  داود-، 
اهلل عنه: “بسم اهلل توكلت على اهلل وال حول وال قوة 
السيارة  ركوب  وعند  والترمذي-،  داود  أبو   - باهلل”  إال 
عنه:  اهلل  رضى  طالب  أبي  بن  علي  لحديث  وغيرها؛ 
هذا  لنا  سخر  الذي  سبحان  هلل،  والحمد  اهلل  “بسم 
وما كنا له مقرنين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون” -الترمذي 
وأبو داود-، وعند وضع الثياب لحديث أنس رضي اهلل 
عنه: “بسم اهلل الذي ال إله إال هو“ -ابن السنى-، وعند 
أنه  النوم؛ لحديث حذيفة رضي اهلل عنه  القيام من 
قال : وإذا استيقظ من منامه أي: النبي صلى اهلل عليه 
وسلم قال: “الحمد هلل الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه 
جاء  لما  الجماع؛  وعند  ومسلم-،  -البخاري  النشور” 
اهلل  رضى  عباس  ابن  عن  وغيرهما  الصحيحين  في 
عنهما أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال: “لو أن 
أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله، قال: بسم اهلل، اللهم 
إن  فإنه  رزقتنا،  ما  الشيطان  وجنب  الشيطان،  جنبنا 
-البخاري  أبدًا”  الشيطان  يضره  لم  ولد  بينهما  يقدر 
ومسلم-، وعند النوم؛ لحديث أبي هريرة رضي اهلل 
فإن  أرفعه  وبك  جنبي  وضعت  ربي  “باسمك  عنه: 
فاحفظها  أرسلتها  وإن  فارحمها،  نفسي  أمسكت 
بما تحفظ به عبادك الصالحين” -البخاري ومسلم-.

الحفظ والرقية 

في  البسملة،  ذكر  ُيستحب  التي  أيضا  األمور  ومن 
عفان  بن  عثمان  حديث  في  كما  والمساء  الصباح 
رضى اهلل عنه أن النبى صلى اله عليه وسلم قال: “ما 
ليلٍة:  يوٍم و مساَء كلِّ  من عبٍد يقوُل في صباِح كلِّ 
بسِم اهلِل الذي ال َيُضرُّ مع اسمه شيٌء في األرِض وال 
ه  في السماِء وهو السميُع العليُم ثالَث مراٍت فيضرُّ
شيٌء”-الترغيب-، وعند الرقية كما في حديث عثمان 
بن أبي العاص رضى اهلل عنه أنه شكا إلى رسول اهلل 
صلى اهلل عليه وسلم وجعًا يجده في جسده، فقال 
له رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: “ضع يدك على 
الذي تألم من جسدك وقل: بسم اهلل ثالثًا، وقل سبع 
مرات: أعوذ باهلل وقدرته من شر ما أجد وأحاذر”، وفي 
داود  وأبو  مسلم   - وقدرته”  اهلل  بعزة  “أعوذ  لفظ 
وابن ماجة-، وعند الذبح كما جاء عن أنس رضي اهلل 
أنه كان يقول:  النبي صلى اهلل عليه وسلم  عنه عن 
وعلى  محمد  على  صلِّ  اللهم  أكبر،  اهلل  اهلل،  “بسم 
آله وسلم” -مسلم-، وعند إدخال الميت القبر كما 
جاء عن ابن عمر رضي اهلل عنهما أن النبي صلى اهلل 
عليه وسلم قال: “إذا وضعُتم موتاكم في قبوِرهم 
فقولوا بسِم اهلِل، وعلى سنِة رسوِل اهلِل” -الجامع-. 

وقوع الشرور، وفيه حفظ وُبعد عن نزغات الشيطان 
ومضالته ومغرياته، والثانية: أن بدء األعمال واألقوال 
اإلنسان  يوجه  سوف  تعالى  اهلل  باسم  الصحيحة 
الوجهة القويمة منذ البداية، ويأخذ بيده إلى الطريق 
الصحيح، والثالثة: أن المسلم بالبسملة سيلقى عون 
العبد  إلى  يتوجه  تعالى  اهلل  ألن  وبركته؛  تعالى  اهلل 
البسملة  ففي  بيده،  ويأخذ  شطره،  وجهه  يمم  إذا 
تبرك واستعانة باهلل تعالى وحده، وإال كان األمر الذي 

ُيقدم عليه خاليًا من الخير والبركة. 

دخول المساجد 

في  البسملة  ذكر  ُيستحب  التي  األمور  ومن 
االجتماع  أو  الندوة  أو  المحاضرة  أو  الحديث  أولها 
والعيدين  الجمعة  خطبتي  عدا  ما  الخطبة،  أو 
بالحمد،  ببدئها  األمر  لورود  والكسوف  واالستسقاء 
والبدء بالبسملة أول الكالم الهام مأخوذ من افتتاح 
الخالء؛  دخول  وعند  وتعالى،  تبارك  اهلل  باسم  القرآن 
إني  اللهم  اهلل،  “بسم   : عنه  اهلل  رضى  أنس  لحديث 
ومسلم-،  -البخاري  والخبائث”  الخبث  من  بك  أعوذ 
لم  لمن  وضوء  “ال  هريرة  أبي  لحديث  الوضوء؛  وعند 
يذكر اسم اهلل عليه”-الترمذي وأحمد-، وعند األكل؛ 

“َفُكُلوا  تعالى:  َوُمْرَساَها” -هود-، وقال  َمْجَراَها  ِه  اللَّ ِبْسِم  ِفيَها  اْرَكُبوا  “َوَقاَل  تعالى:  قال 
ِه َعَلْيِه” -األنعام-، وقال صلى اهلل عليه وسلم لعمر بن أبي سلمة رضي  ا ُذِكَر اْسُم اللَّ ِممَّ
اهلل  لذكر  البسملة  -البخاري-.. شرعت  يليك”  وُكْل مما  بيمينك،  وُكْل  اهلَل،  “َسمِّ  عنه:  اهلل 
العلي العظيم قيامًا أو قعودًا أو قرآنًا أو صالة أو وضوءًا أو أكاًل أو شربًا، فذكر اهلل سبحانه 
وتعالى في الشروع بها تبركًا وتيمنًا واستعانة على إتمام العمل، وطلب القبول واإلخالص 
للمسلمين عمومًا قول ذلك  والبركة، وينبغي  الخير  األقوال واألعمال فيه  تعالى في  هلل 
ورعاية  وحفظ  وبركة  وبر  خير  كل  إال  المسلم  تزيد  ال  والبسملة  عليه،  والحرص  وفعله، 
وعناية من اهلل سبحانه وتعالى، فنسأل اهلل العلي العظيم أن يرزقنا االستقامة على دينه، 
“رمضانيات”  المستقيم، ويجعلنا هداة مهتدين، غير ضالين وال مضلين..  ويهدينا صراطه 

تكشف عن اسرار البسملة وفوائدها الروحانية.
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شهر القرآن

من  بالكثير  رمضان  شهر  وجل  عز  اهلل  وخص 
وهو  القرآن،  نزول  شهر  فهو  والفضائل،  الخصائص 
والسيئات  الذنوب  وتكفير  والمغفرة  التوبة  شهر 
وفيه العتق من النار، وفيه تفتح أبواب الجنان وتغلق 
من  خير  ليلة  وفيه  الشياطين،  وتصفد  النيران  أبواب 
شهر  وهو  واإلحسان  الجود  شهر  وهو  شهر،  ألف 
الصالح  السلف  عرف  فقد  لذا  المستجاب،  الدعاء 
قيمة هذا الموسم المبارك فشمروا فيه عن ساعد 
الجد واجتهدوا في العمل الصالح طمعا في مرضاة 
اهلل ورجاء في تحصيل ثوابه، وقال ابن القيم -رحمه 
اهلل تعالى-: “وكان من هديه صلى اهلل عليه وسلم 
فكان  العبادات،  أنواع  من  اإلكثار  رمضان:  شهر  في 

في  القرآن  يدارسه  والسالم-  الصالة  -عليه  جبريل 
الريح  من  بالخير  أجود  جبريل  لقيه  إذا  وكان  رمضان، 
في  يكون  ما  وأجود  الناس،  أجـود  وكان  المرسلة، 
رمضان، يكثر فيـه الصدقة، واإلحسان، وتالوة القرآن 
والصالة والذكر، واالعتكاف. وكان يخص رمضان من 
العبادة ما ال يخص غيره به من الشهور، حتى إنه كان 
على  ونهاره  ليله  ساعات  ليوفر  أحيانًا  فيه  ليواصل 

العبادة” زاد المعاد في هدي خير العباد.

صيام العارفين

أن  عرف  الذي  هو  للعبادة  المحقق  باهلل  والعارف 
ألنه  غيره،  عليه  يطلع  ال  وربه  العبد  بين  سّرً  الصيام 
لتناول  وترك  اهلل  إال  عليها  يطلع  ال  نية  من  مركب 
الشهوات التي يستخفي بتناولها في العادة ولذلك 

رياء”،  فيه  ليس  “إنه  وقيل:  الحفظة”،  تكتبه  “ال  قيل: 
كسر  الصيام  أن  علم  لربه  العارف  المحب  وهذا 
تحمل  النساء  ومباشرة  والري  الشبع  فإن  للنفس 
انكسرت  فإذا  والغفلة،  والبطر  األشر  على  النفس 
النفس تخلى القلب للفكر والذكر، فتسكن بالصيام 
وساوس الشيطان وتنكسر سورة الشهوة والغضب، 
النكاح،  شهوة  لقطع  بالصوم  النبي  نصح  ولهذا 
المحقق  المحب  هذا  خصال  من  أخرى  وخصلة 
إلى  التقرب  بأنه ال يتم  الصيام علمه  ربه في  لعبادة 
اهلل تعالى بترك هذه الشهوات المباحة في غير حالة 
الصيام إال بعد التقرب إليه بترك ما حرمه اهلل في كل 
في  الناس  على  والعدوان  والظلم  الكذب  من  حال، 
صلى  بقوله  عماًل  وأعراضهم  وأموالهم  دمائهم 
والعمل  الزور  قول  يدع  لم  “من  وسلم:  عليه  اهلل 
وشرابه”  طعامه  يدع  أن  في  حاجة  هلل  فليس 

-البخاري-. 

َياُم َكَما ُكِتَب َعَلى الَِّذيَن ِمن َقْبِلُكْم  أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ُكِتَب َعَلْيُكُم الصِّ قال تعالى: “َيا 
حيث  بالغا،  تأثيرا  النفس  في  تؤثر  سنوية  محطة  رمضان   .. -البقرة-  ُقوَن”  َتتَّ ُكْم  َلَعلَّ
الفريد  التحكم  الشهوانية، فضال عن  القوى  وتنقمع  الروحية،  القوى  بدواخلنا  تنتعش 
المثالب، وفي رمضان يكون  العزائم ويجمح  الذي يقوي  الصوم  بتأثير  الفرد  رغبات  في 
القرب أكثر من اهلل تعالى ويحلو الصيام والقيام والدعاء والتضرع والخشية واالستكانة 
البر  والكثير مما يطول ذكره ويصعب حصره من معالم   .. والصدقة  الطعام  وإطعام 
الفقير،  فقر  الغني  يستشعر  حيث  باقتدار  االجتماعي  التضامن  شهر  ورمضان  والخير، 
وزكاة وعطفا  المحتاج: صدقة  العون ألخيه  يد  يمد  السعادة وهو  نفسه  وتمأل جنبات 
بديعة  إيمانية  البعض في منظومة  بعضها  ذواتها ومع  النفوس مع  وصلة فتتصالح 
.. “رمضانيات” ترسم البسمة على الوجوه  ال تجد لها مثيال إال في روضة اإلسالم الغناء 

بأقطار األمة العربية واالسالمية برمضان الخير. 

َيام“ “ُكِتَب َعَلْيُكُم الصِّ
 رمضان الخير .. 
“وأنا أجزي به“
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مدرسة الصبر 

ورمضان شهر الصبر، ومدرسة الصبر، فالصوم تعويد 
على الصبر، وتمرين عليه؛ ولهذا ورد عن النبي أنه سمى 
قال:  عنه  آخر  حديث  وفي  الصبر،  شهر  رمضان  شهر 
ثالثة  الصبر  إن  ثم  -الترمذي-،  الصبر”  نصف  “الصوم 
أنواع: صبر على طاعة اهلل، وصبر عن محارم اهلل، وصبر 
على أقدار اهلل المؤلمة، وتجتمع هذه الثالثة كلها في 
الصوم؛ فإن فيه صبرا على طاعة اهلل، وصبرا عّما حرم 
اهلل على الصائم من الشهوات، وصبرا على ما يحصل 
النفس  وضعف  والعطش،  الجوع،  ألم  من  للصائم 
يثاب  الطاعات  أعمال  من  الناشئ  األلم  وهذا  والبدن، 
ذلك  المجاهدين:  في  تعالى  قال  كما  صاحبه  عليه 
في  مخمصة  وال  نصب  وال  ظمأ  يصيبهم  ال  بأنهم 
سبيل اهلل وال يطئون موطئا يغيظ الكفار وال ينالون من 
عدوا نيال إال كتب لهم به عمل صالح إن اهلل ال يضيع أجر 
المحسنين” - التوبة -، بل إن الصوم يضاعف مضاعفة 
خاصة، ذلك أن اهلل عز وجل يتولى جزاء الصائمين، فقد 
ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي قال: “ كل 
ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة  عمل 
ضعف”. قال اهلل عز وجل: “إال الصيام فإنه لي وأنا أجزي 
به؛ إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي”، وقال 
هذه  “فعلى  الحديث:  هذا  في  اهلل  رحمه  رجب  ابن 
المضاعفة،  األعمال  من  الصوم  استثناء  يكون  الرواية 
إال  أمثالها  بعشر  تضاعف  كلها  األعمال  فتكون 
بل  العدد،  هذا  في  تضعيفه  ينحصر  ال  فإنه  الصيام، 
عدد؛  حصر  يغير  كثيرة  أضعافا  وجل  عز  اهلل  يضاعفه 
فإن الصيام من الصبر وقد قال اهلل تعالى: “إنما يوّفى 

الصابرون أجرهم بغير حساب” -الزمر-.

خيرات وبركات 

اهلل  يعظم  عظيم  وموسم  كريم  شهر  أظلنا  وقد 
شهر  راغب،  لكل  فيه  الخير  أبواب  ويفتح  األجر،  فيه 
اهلل  قال  والهبات،  المنح  شهر  والبركات  الخيرات 
تعالى “شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس 
واشتهرت  -البقرة-،  والفرقان”  الهدى  من  وبينات 
بفضله األخبار وتواترت فيه اآلثار، وعن أبي هريرة رضي 
َجاَء  “ِإَذا  قال  وسلم  عليه  اهلل  صلى  النبي  أن  عنه  اهلل 

كتب له قيام ليلة”. رواه أحمد وغيره، وقيام ليلة القدر 
اهلل  صلى  النبي  قول  في  كما  واحتسابًا  إيمانًا  يكون 
التصديق  هو:  واإليمان  واحتسابًا”.  “إيمانًا  وسلم:  عليه 
والعمل  فيها.  العمل  بمشروعية  والتصديق  بفضلها، 
المشروع فيها هو الصالة، والقراءة، والدعاء، واالبتهال، 
والخشوع، ونحو ذلك.. فإن عليك أن تؤمن بأن اهلل أمر 
وإيمان  متأكدة.  فمشروعيته  فيه،  ورغب  شرعه،  و  به، 
المرء بذلك تصديقه بأن اهلل أمر به، وأنه يثيب عليه. وأما 
االحتساب: فمعناه خلوص النية، وصدق الطوية، بحيث 
من  يريد  ال  وبحيث  تردد،  وال  شك  قلبه  في  يكون  ال 
شيئًا  وال  الدنيا،  حطام  من  شيئًا  قيامه  من  وال  صالته، 
ليروه،  الناس  مراءاة  يريد  وال  عليه،  الثناء  وال  المدح،  من 
وال يمدحوه ويثنوا عليه، إنما يريد أجره من اهلل تعالى، 
فهذا هو معنى قول الرسول صلى اهلل عليه وسلم: 

“إيمانًا واحتسابا”.

شهر االعتكاف

العشر  في  السيما  رمضان  في  االعتكاف  ويستحب 
عن  الصحيحين  ففي  فيه،  االجتهاد  وزيادة  األواخر 
اهلل  صلى  النبي  “كان  قالت:  عنها  اهلل  رضي  عائشة 
الليل  وأحيا  مئزره  شد  العشر  دخل  إذا  وسلم  عليه 
وأيقظ أهله”، فاالعتكاف سنة للرجال والنساء لما ثبت 
يعتكف  كان  أنه  وسلم-  عليه  اهلل  -صلى  النبي  عن 
في رمضان، واستقر أخيرا اعتكافه في العشر األواخر، 
من  اعتكفن  ثم  معه،  نسائه  بعض  يعتكف  وكان 
االعتكاف  ومحل  والسالم،  الصالة  -عليه  بعده 
كان  وإذا  الجماعة،  صالة  فيها  تقام  التي  المساجد 
اعتكافه  يكون  أن  فاألفضل  جمعة  اعتكافه  يتخلل 
في المسجد الجامع إذا تيسر ذلك، وليس لوقته حد 
له  يشترط  وال  العلم،  أهل  أقوال  أصح  في  محدود 
الصوم ولكن مع الصوم أفضل. والسنة له أن يدخل 
مضي  بعد  ويخرج  االعتكاف  ينوي  حين  معتكفه 
المدة التي نواها وله قطع ذلك إذا دعت الحاجة إلى 
إذا لم  بالشروع فيه  االعتكاف سنة وال يجب  ذلك ألن 
األواخر  العشر  في  االعتكاف  يستحب  منذورا،  يكن 
وسلم-  عليه  اهلل  -صلى  بالنبي  تأسيا  رمضان  من 
صالة  بعد  معتكفه  دخول  اعتكفها  لمن  ويستحب 
بالنبي  اقتداء  والعشرين  الحادي  اليوم  من  الفجر 
العشر،  انتهت  متى  ويخرج  وسلم-  عليه  اهلل  -صلى 
كما  منذورا  يكون  أن  إال  عليه  حرج  فال  قطعه  وإن 
المسجد  في  معينا  مكانا  يتخذ  أن  واألفضل  تقدم، 
إذا تيسر ذلك، ويشرع للمعتكف أن يكثر  يستريح فيه 
والصالة  والدعاء  واالستغفار  القرآن.  وقراءة  الذكر  من 
في غير أوقات النهي. وال حرج أن يزوره بعض أصحابه، 
عليه  اهلل  -صلى  النبي  كان  كما  معه  يتحدث  وأن 
وسلم - يزوره بعض نسائه، ويتحدثن معه. وزارته مرة 
رمضان،  في  معتكف  وهو  عنها-  اهلل  -رضي  صفية 
على  فدل  المسجد،  باب  إلى  معها  قام  قامت  فلما 
أنه ال حرج في ذلك. وهذا العمل منه - صلى اهلل عليه 
وسلم- يدل على كمال تواضعه، وحسن سيرته مع 

أزواجه عليه من ربه أفضل الصالة والتسليم. 

َدْت  اِر َوُصفِّ َقْت أَْبَواُب النَّ ِة َوُغلِّ َحْت أَْبَواُب اْلَجنَّ َرَمَضاُن ُفتِّ
في  الجنة  أبواب  تفتح  وإنما  -مسلم-  َياِطيُن”  الشَّ
هذا الشهر لكثرة األعمال الصالحة، وترغيبا للعاملين، 
الشياطين  وتصفد  المعاصي،  لقلة  النار  أبواب  وتغلق 
غيره،  في  إليه  يخلصون  ما  إلى  يخلصون  فال  فتغل 
لكسب  عظيمة  فرصة  رمضان  بأن  أخواتي  واعلمن 

الحسنات. 

شهر ليلة القدر 

ألف  من  خير  القدر  ليلة  أن  وتعالى  سبحانه  اهلل  وذكر 
أن الصالة فيها أفضل من الصالة  شهر، ومعنى ذلك 
في  العمل  من  أفضل  فيها  والعمل  شهر،  ألف  في 
ألف شهر، وروي أنه صلى اهلل عليه وسلم ذكر رجاًل من 
بني إسرائيل حمل السالح ألف شهر، فتعجب من ذلك 
الصحابة رضي اهلل عنهم وقالوا: كيف تبلغ أعمارهم 
إلى ذلك؟ فأنزل اهلل هذه الليلة -أي ليلة القدر- حيث 
العبادة فيها خير من األلف شهر التي حمل فيها ذلك 
اإلسرائيلي السالح في سبيل اهلل. ذكره ابن رجب وغيره. 
وعلى كل حال فإن هذا فضل عظيم.و من فضل ليلة 
ُحرم  من  وأن  الذنوب،  لغفران  سبب  أنها  أيضًا  القدر 
ما  بصالة  يحصل  القدر  ليلة  وقيام  حرم،  فقد  خيرها 
الليل أو آخره  تيسر منها، فإن من قام مع اإلمام أول 
صلى  أنه  ثبت  وقد  القائمين.  من  كتب  ينصرف  حتى 
بأصحابه،  أو  أصحابه  مع  ليلة  صلى  وسلم  عليه  اهلل 
ليلتنا،  بقية  نفلتنا  لو  قالوا:  الليل  نصف  انصرفوا  فلما 
ينصرف  حتى  اإلمام  مع  صلى  إذا  الرجل  “إن  فقال: 
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وبهذه المناسبة صرح السيد عبدالرحمن محمد تركي مدير عام 
الخدمات المصرفية لألفراد قائاًل: “بدايًة، نود أن نبارك لزبائننا حلول 

شهر رمضان الكريم، أعاده اهلل علينا جميعًا باليمن والخير والبركات، 
ويسعدنا مواصلة تقديم عروضنا الحصرية والمغرية خالل شهر 

رمضان على مختلف أنواع المنتجات التمويلية المتوفرة لدينا، وبمعدالت 
ربح تنافسية مقارنًة مع بقية المنتجات المتوفرة في السوق”.

وعن تفاصيل العروض، أوضح  تركي قائال: “سيحصل الزبائن الذين 
سيتقدمون بطلباتهم لالستفادة من أي تمويل من البنك، سواًء 

كان تمويل السيارات الذي يسّهل على الزبون الحصول على التمويل 
المناسب لشراء سيارة جديدة أو مستخدمة، أو التمويل الشخصي 
“تسهيل” الذي ُيمكن االستفادة منه في العديد من األغراض مثل: 

التعليم والسفر والعالج والزواج وغيرها، أو التمويل العقاري الذي يمكن 
االستفادة منه عن طريق تمويل عقارات جاهزة بغرض السكن أو تمويل 

العقارات التجارية أو إعادة تمويل العقارات المملوكة، سيحصلون على 
معدالت ربح تنافسية مقارنًة بمعدالت الربح التي يقدمها البنك طوال 

العام، والتي تستمر حتى نهاية يونيو 2016م”.

حرصًا منه على تقديم أفضل المنتجات والخدمات والعروض 
التي تلقى رضا واستحسان الزبائن وتتناسب مع كافة 

متطلباتهم واحتياجاتهم، أعلن بنك البحرين اإلسالمي عن 
إطالقه عروضًا ترويجية مغرية على مختلف منتجات البنك 
التمويلية وخاصًة منتج التمويل الشخصي “تسهيل”، حيث 

تستمر هذه العروض حتى تاريخ 30 يونيو 2016.

تستمر خالل شهر رمضان....
البحرين اإلسالمي يقدم عروضًا ترويجية مغرية 

على جميع منتجاته التمويلية

واختتم السيد عبدالرحمن تركي تصريحه قائاًل: “ندعو جميع زبائننا 
الحاليين والمرتقبين لالستفادة من هذه العروض المميزة على 

المنتجات التمويلية المتوافقة تمامًا مع أحكام الشريعة اإلسالمية، 
حيث ستكون جميع الفروع والمجمعات المالية مستعدة لخدمتهم 

خالل وبعد  فترة العرض”.

للتواصل واالستفسار، يرجى التكرم بزيارة الموقع االلكتروني للبنك:  
www.bisb.com أو االتصال بمركز االتصال على هاتف: 17515151 أو متابعتنا 

 ،@_BisB على حساباتنا في مواقع التواصل االجتماعي عبر: تويتر
.bahrainislamicbank الفيسبوك ،bahrainislamicbank  االنستغرام

السيد عبدالرحمن محمد تركي 
مدير عام - الخدمات المصرفية لألفراد
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ُصمــم منتــج »تســهيل« للتمويــل الشــخصي ليكــون متوافقــً مــع مبــادئ وتعاليــم الشــريعة 
اإلســالمية، ويعتبــر هــذا المنتــج أحــدث وأســرع منتــج تمويــل شــخصي يقــوم علــى أســاس 

المرابحــة.

مــع منتــج »تســهيل« مــن بنــك البحريــن اإلســالمي، ستســتمتع  بمميــزات التمويل الشــخصي 
العديــدة ولمختلــف األغــراض مثــل: التعليــم، الســفر، الــزواج، تســديد الديــون وشــراء أي نــوع 

مــن الســلع التــي تريدهــا.

مع »تسهيل«  يمكنك تلبية جميع متطلباتك الشخصية.
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 ارتق بقيادتك
خالل شهر رمضان.

الأداء ال�شل�س ينطلق برحالتك اإلى م�شتويات جديدة. التقنيات فائقة التطّور تتناغم مع روعة الت�شميم الإبداعي لتجعل كل �شيء 
تقوم به يالئم اأ�شلوب قيادتك. ارتق بقيادتك خالل ال�شهر الكرمي و ا�شتمتع بالفوائد امل�شافة على �شيارات اإنفينيتي: 

• ن�شبة فائدة مغرية لتمويل ال�شراء * 
• �شمان ملدة 5 �شنوات / مل�شافة غري حمددة من الأميال يبداأ من 199 د.ب *

•  العازل احلراري يبداأ من 99 د.ب 
• تاأمني منخف�س يبداأ من %1.99

• نظام حماية الطالء و املق�شورة نانوتك يبداأ من 199 د.ب *

*تطبق ال�شروط والأحكام
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العدد 3 ربيع 1372 )السنة الثالثة( ص 15

الشعب  باسم  البحرين(  )صوت  مندوب  تقدم 
إلى مديرة معارف البنات بطائفة من المالحظات 

واألسئلة فتفضلت باالجابة عليها فيما يلي:

المستقدمات  المعلمات  ان  الشعب  يعتقد   -1
إليهن  تسند  بحيث  الكفاءة  من  لسن  لبنان  من 
المعلمات  من  هناك  وأن  الهامة  المناصب  هذه 
على  القدرة  في  بعضهن  يفقن  من  الوطنيات 
سر  فما  المناصب.  هذه  بمسؤوليات  اإلضطالع 

هذا االجحاف بحقوق المواطنات؟

الجواب – كيف عرفت الناس أي شهادات 

يحمل هؤالء المعلمات؟ ان جملة منهن يحملن 

شهادة  يحملن  واثنتان  )البكلوريا(  شهادة 
)المتريكوليشن(.

كنت  واذا  بنفسي.  الشهادات  هذه  رأيت  وقد   
كالمعلمات  الوطنيات  المعلمات  ان  تعتقد 
األجنبيات من حيث المقدرة فما معنى مالحظتك 
رقم 4؟ فهل تعرف معلمة تحمل شهادة اعلى 

من الشهادة اإلبتدائية؟ 

المدارس  جميع  في  الوطنيات  المعلمات  عدد  ان 
يبلغ 67 معلمة. أما عدد األجنبيات فيبلغ 20. 

التي تبذلينها لرفع مستوى  بالرغم من الجهود   -2
التعليم في مدارس البحرين فان مثل هذه الجهود 
لم تثمر نتائج جوهرية وذلك ال يمكن ان يعزى إال إلى 

ضعف في كفاءة الموجهين له.

الحاصالت  البنات  عدد  قلة  في  السبب  ان   – الجواب 
على الشهادة اإلبتدائية مرجعه إسراع اآلباء في إخراج 
بناتهم في سن مبكرة العدادهن للزواج والنهن كما 
من  الخروج  فيها  لهن  يجوز  ال  سنا  -بلغنا  يعتقدون 
البيت- ومن المستحيل ان يزاد عدد المتخرجات قبل 

أن يكون أهل البحرين أكثر عصرية في آرائهم . 

أخرى  إلى  مدرسة  من  الصغيرات  البنات  نقل  ان   -3
بعد  حيث  من  لهن  المتاعب  من  كثيرا  يسبب 
المدرسة عن بيوتهن ألن البحرين خالية من خطوط 

منظمة للسيارات العامة.

أخرى  إلى  مدرسة  من  التلميذات  نقل  ان  الجواب: 
للبلدان  مجاراة  اتخاذه  قررت  إجراء  العام  هذا  في 
الكبار  عن  األطفال  تفصل  التي  المتقدمة  العصرية 
العادة  من  هذا  ان  خاصة.  مدارس  في  تجمعهن 

المتبعة في هذا األيام.

فيما  عملية  اغراض  المعارف  لمنهج  ليس   -4
يتعلق باعداد البنات اعدادا صحيحا للحياة العائلية 

أو تسهيل كسب العيش للفتيات المحتاجات.

الجواب : اجبت عنه فعال في الجواب رقم 1.

مدارس  في  الدراسة  سنوات  عدد  يختلف   -5
البنات عنه مدارس البنين. فلماذا هذا االختالف ما 
في  متشابها  امتحانا  يؤدون  والبنات  البنون  دام 

نهاية هذه الفترة؟

مدارس  في  واحد  المناهج  طول  ان  الجواب: 
عن  ناشىء  الحظته  الذي  والفرق  والبنات  البنين 
نحن  نقبل  بينما  السابعة  قبل  األوالد  قبول  عدم 
البنات في سن السادسة ألن امهاتهن يجلبنهن 
زرافات فيلتحقن بالروضة لسنة واحدة، ويبدا بعد 
ذلك الصف 1 و 2 و3 و 4 و5 و6. فاذا استثنينا صف 
مدارس  في  واحدة  الدراسة  سنوات  فان  الروضة 
ال  انجلترا  في  األطفال  رياض  ان  والبنات.  البنين 

يديرها الرجال ابدا.

إلى  يحضرن  ان  الروضة  تلميذات  من  يطلب   -6
إلى  يذهبن  ان  وعليهن  ومساء  صباحا  المدرسة 
إلى  ذلك  بعد  والعودة  الغداء  لتناول  البيوت 
المدرسة. فلماذا ال تقتصر دراستهن على الصباح 

بما يجري في رياض األطفال؟

الجواب : سأفكر في هذا 

7- ان األوقات التي يطلب إلى البنات ان يشغلنها 
تكون  اإلبرة  أشغال  بعض  النجاز  بيوتهن  في 
غالبا على حساب صحتهن فلماذا ال تقتصر هذا 

األعمال في أوقات المدرسة؟

أخذ  على  يجبرن  البنات  ان  صحيح  غير  الجواب: 
السنة  في  بعثنا  لقد  بيوتهن.  إلى  اإلبرة  أشغال 
ال  مؤداه  الطالبات.  أمور  أولياء  إلى  اعالنا  الماضية 
بعض  ولكن  بيوتهن.  في  بذلك  يقمن  ان  نرغب 
لنسمح  إلينا  الكتابة  على  أبائهن  حملن  البنات 

لهم بذلك .

غير  الفتيات  يرتديها  التي  الفساتين  لون  ان   -8
من  الفساتين  جعل  اقترح  ان  لي  فهل  مناسبة 
الحالي  النباتي  اللون  من  والبنيقات  االخضر  اللون 

أو أي ألوان مناسبة أخرى .

الجواب: من المؤكد أن ال أهمية للون البدلة

محضر الشهر
مع مديرة معارف البنات بالبحرين

وعناوينها  مقاالتها  كنوز  عن  تكشف   .. والثمينة  النفيسة  والآللئ  بالدرر  عامرة  البحرينية  الصحافة  ذكريات 
هائلة  وتجارب  وعبر  دروس  من  طرحته  وما  بحكمتها  الحالية  األجيال  تسترشد  حتى  “رمضانيات”  وقصصها 
ونادرة... مقاالت وقصص – لم يعاد نشرها من قبل - قد تراها بسيطة وموجزة للوهلة األولى، ولكنها كانت مثار 
جدل ونقاشات طويلة بين األهالي وداخل كافة أرجاء بيوتهم ومنازلهم .. ذكريات جميلة عايشها الكثيرون من 

أبناء تلك الفترات الجميلة الماضية ويشعرون بصدمة قراءتها اآلن، وكأنهم يقرؤونها للمرة األولى ..

من أرشيف الصحف البحرينية

بالتعاون مع إدارة المكتبة الوطنية بمركز عيسى الثقافي
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مديرة المعارف: واآلن آن لي ان اسال: 

لماذا اخترت في حديثك تسع معلمات وطنيات 
انني  ممتازات.  انهن  على  معلمة   17 مجموع  من 
أستطيع أن استحضر غيرهن ممن ال يقللن عنهن 

كفاءة؟.

المندوب : لم أذكر هؤالء على سبيل الحصر و انما 
كثيرات  هناك  أن  جيدا  أعلم  الني  فقط  لالسم 
هؤالء  منزلة  في   – قلت  كما   – الوطنيات  من 

المعلمات من حيث الكفاءة.

) صوت البحرين ( في أجوبة السيدة النبيلة مديرة 
أن  ونود  التعليق  تستدعي  نقاط  البنات  معارف 

نجمل ذلك فيما يلي:

على  ردا  ليس   )2( رقم  الجواب  ان  الحظنا   -1
الجهود  فشل  سبب  عن  سألنا  فنحن  سؤالنا 
التي تبذلها حضرتها لرفع مستوى التعليم في 
مدارس البنات بينما كان الجواب منصبا على تبرير 
قلة المتخرجات من هذه المدارس. وهذا في رأينا 
شيء عرضي بينما يتناول سؤالنا جوهر الموضوع. 
بمقدار  المتخرجات  لعدد  وزنا  نقيم  ال  فنحن 
مانهتم بنوع المعلومات و بالطريقة التي تقدم 

بها لهن وكيفية االعداد للحياة العملية.

على  ردها  في  مندوبنا  المديرة  حضرة  سألت   -2
وطنيات  مدرسات  يعرف  كان  إذا  فيما  األول  السؤال 
ونحن  اإلبتدائية.  الشهادة  من  أكبر  شهادة  يحملن 
بدورنا نحب أن نوكد أن التعليم خبرة قبل أن يكون 
)البكلوريا(  شهادة  تحمل  من  كل  فليس  معرفة 
و)النمتركوليشن( بقادرة على مزاولة التعليم بنجاح، 
التربية  معاهد  أنشئت  لما  كذلك  األمر  كان  ولو 
وهم   – سنتين  مدة  الجامعات  خريجو  بها  ليلتحق 
 – والمتركوليشن  البلكلوريا  حملة  من  بكثير  أعلى 

قبل أن تسند اليهن مهام التدريس.

واذن فال تفاضل بين حملة الشهادة اإلبتدائية وحملة 
في  الجواب  في  المذكورة  منها  األعلى  الشهادات 
تدريس طالبات المدارس اإلبتدائية إال بالخبرة والمران. 
هذه  في  تدرس  التي  المعلومات  أكثر  وان  السيما 
يصعب  ال  بحيث  واطىء.  مستوى  ذات  المدراس 
بناء  نعتقد  ونحن  الذكاء.  متوسطات  على  ادركها 
تؤهلهن  من  الوطنيات  المعلمات  بين  ان  ذلك  على 
تولي  أو  المدارس  بعض  إلدراة  الطويلة  خبرتهم 

بعض المناصب الهامة فيها.

مع  األطفال  إبقاء  الثالثة  بالمالحظة  نقصد  لم   -3
أضرار  جيدا  نفهم  فنحن  واحدة  مدرسة  في  الكبار 

إالكثار  المعارف  واجب  من  ان  عنينا  ولكننا  ذلك. 
بين  أو  حي  كل  في  يكون  بحيث  الرياض  هذه  من 
عدة أحياء متجاوزة جدا روضة واحدة. وبذلك تكون 
والقضيبية  الحورة  بين  وأخرى  النعيم  في  واحدة 
يجد  ال  وبذلك  والفاضل.  كانو  فريق  في  وثالثة 

األطفال صعوبة في االنتقال من مدارسهم. 

أوضح لنا حضرة المديرة في جوابها الخامس أنه ال 
واحد  صف  اال  السنة  االبتدائية  المدرسة  في  يوجد 
صفا  هناك  بأن  سابق  علم  على  الروضة  صف  هو 
)صف  يسمى  أخر  وصفا  الحديقة(  )صف  يسمى 
ستة  من  المؤلفة  اإلبتدائية  المرحلة  قبل  الروضة( 

صفوف فهل الغي أحد الصفين في هذه السنة؟

نتكلم  الذين  التلميذات  آباء  من  بكثير  اتصلنا   -5
تسلموا  قد  كانوا  اذا  فيما  مستفسرين  بأسمهم 
خطابات من إدارات مدارس البنات تفصح عن عدم 
بالعمل  بناتهم  تكليف  في  المدارس  هذه  رغبة 
في البيت فاجابوا بالنفي. وذكر لنا آخرون أن البنات 
أبلغن عن ذلك شفويا فقط. فاذا كان هناك بعض 
البنات الالتي يرغبن في األشغال بالتطريز في البيت 

فهل يجوز فرض هذه الرغبة على التلميذات؟

فعال  لهن  سلمت  البنات  بعض  أن  علمنا  وقد  هذا 
البيت منذ اآلن  بتطريزها في  القطع ليقمن  بعض 

استعدادا لمعرض مدارس البنات السنوي.

المعارف  مديرة  قلوبنا  أعماق  من  نشكر  وختاما 
على تفضلها باالجابة وعلى الصراحة وفي كتابتها.

وعناوينها  مقاالتها  كنوز  عن  تكشف   .. والثمينة  النفيسة  والآللئ  بالدرر  عامرة  البحرينية  الصحافة  ذكريات 
هائلة  وتجارب  وعبر  دروس  من  طرحته  وما  بحكمتها  الحالية  األجيال  تسترشد  حتى  “رمضانيات”  وقصصها 
ونادرة... مقاالت وقصص – لم يعاد نشرها من قبل - قد تراها بسيطة وموجزة للوهلة األولى، ولكنها كانت مثار 
جدل ونقاشات طويلة بين األهالي وداخل كافة أرجاء بيوتهم ومنازلهم .. ذكريات جميلة عايشها الكثيرون من 

أبناء تلك الفترات الجميلة الماضية ويشعرون بصدمة قراءتها اآلن، وكأنهم يقرؤونها للمرة األولى ..

من أرشيف الصحف البحرينية
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 املغفور له �ساحب �سمو الأمري ال�سيخ عي�سى بن �سلمان اآل خليفة واملغفور 

له �ساحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان اآل خليفة

منظر جوي ملدينة املنامة ال�ساحلي يف ال�سبعينياتالكني�سة الإجنليكية باملنامة يف عام 1904م

ال�ساطئ املحاذي مل�ست�سفى النعيم يف ال�ستينيات

املغفور له �سمو ال�سيخ حممد بن عي�سى بن علي اآل خليفة يف اإحدى 

املنا�سبات الوطنية يف اخلم�سينيات
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 �سرطي املرور ينظم حركة ال�سري ب�سوق املنامة ويبدو يف ال�سورة مبنى 

بلدية املنامة قدميًا

 �سورة جوية للمبنيني على �سارع احلكومة ويرى من خلف اجلمارك فر�سة

املنامة يف ال�سبعينيات

طيارة �سوق اللحم

اإحدى �سواحل البحرين يف اخلم�سينيات  منظر جوي ملدينة املنامة يف ال�ستينيات 

ج�سر ال�سيخ حمد يف الأربعينيات



www.saeedalnoohgroup.com

نتقدم بأجمل التهاني والتبريكات إلى 

مقام 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 نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء

وإلى جميع معالي الوزراء والسادة النواب وكبار المسؤولين بالمملكة ومواطني وأهالي 
 البحرين الكرام بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك أعاده اهلل عليكم وعلى األمة اإلسالمية 

بالخير واليمن والبركات وعساكم من عواده



مبارك عليكم الشهر!
تقدم شركة الزياني للسيارات اقوى العروض بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك

استمتع بأفضل ا�سعار وال تدع الفرصة تفوتك بالفوز بسيارة جديدة هذا الشهر! 



نتقدم بأجمل التهاني والتبريكات إلى 

مقام 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 نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء

وإلى جميع معالي الوزراء والسادة النواب وكبار المسؤولين بالمملكة ومواطني وأهالي 
 البحرين الكرام بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك أعاده اهلل عليكم وعلى األمة اإلسالمية

 بالخير واليمن والبركات وعساكم من عواده


