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ت�صــدر	عن		وكالــة	اأبــرا�س

�ضـور املجالـ�س الرم�ضانيــة

 ”رمضانيات“
تــروي ذكريـــات  من اأيـام زمـان

�إليهم  �أن و�صل  ، وبعد  �لإ�صالم  �مل�صاجد بعد دخولهم  بناء  �لبحرين يف  �أهل  �صرع 

�لعالء بن �حل�صرمي يحمل كتاب �لدعوة من �لر�صول �لأعظم حممد عليه �ل�صالم 

وبعد دخولهم يف �لإ�صالم، حيث كان له �لدور �لرئي�صي يف �إقامة �ل�صعائر �لدينية 

و�ملوؤمتر�ت �ل�صيا�صية و�لجتماعية و�لقت�صادية و�لتعاليم �لدينية و�لدنيوية.  

بني  �إنه  ويعتقد  �لعربي،  �لتاريخية يف منطقة �خلليج  �مل�صاجد  �أقدم  من  ويعترب 

يف �لفرتة �لأموية، �إل �أن هناك ن�صو�ص ت�صري �إنه بنى يف فرتة متاخرة، وك�صفت 

�لتنقيبات �إن �مل�صجد مر بعدة فرت�ت خمتلفة، حيث �أعيد ترميمه يف حو�يل عام 

�مل�صجد  بتو�صعة  �صنان  �أبو  �لعيوين  �لمري  قام  ميالدي   12 �لقرن  وغي  1058م، 
وبناء مئذنة وبعد ذلك ��صيفت �ملاأذنة �لثانية.

�لقو��ص  �لزو�ر  وي�صاهد  �لفرتة،  تلك  يف  �لإ�صالمي  �لفن  �مل�صجد  هذ�  يج�صد 

�لكرمي  �لقر�ن  من  �آيات  تزينها  نباتية  زخارف  وبقايا  �لأ�صطو�نية  و�لعمدة 

بناء  ومر�حل  تاريخ  ليعر�ص  �إن�صاوؤه  مت  متحف  وهناك   ، �ل�صخور  يف  حمفورة 

�مل�صجد و�أهم ماوجد فيه من نقو�ص كتابات و�صو�هد قبور فريدة.

كر�س حياته من �أجل وطنه و�أهله 

اإ�ضماعيل كازروين .. اإ�ضطورة جناح �ضنعها حب النا�س
بعد  حتى  �مل�صتمر،  بعطائه  حّيًا  ليز�ل  �إنه  يوؤكدون  عرفوه  من 

�خلري  رجل  فهو  �لآخرة،  عامل  �إىل  و�نتقاله  �لدنيا  عن  رحيله 

و�لعطاء، و�أنه كان �أحد قادة م�صرية �لعمل �خلريي يف �لبحرين، وهو 

وم�صاعدة  �لأيتام،  ورعاية  �خلريي  للعمل  �لد�عمة  �لأعمدة  �أحد 

�ملحتاجني، وحفظ كر�مة �لأ�صر �لفقرية و�ملتعففة.

بحرينية  �صركة  �أكرب  وهي  للهند�صة،  رم�صي�ص  �صركة  مالك  كان 

�لنفط و�لغاز، وله  �أبر�ج  �لثقيلة متخ�ص�صة يف �صناعة  لل�صناعات 

و�لجتماعية  �لقت�صادية  �ملجالت  يف  عدة  وطنية  م�صاهمات 

و�لريا�صية و�خلريية، �إنه �لوجيه �ملرحوم “�إ�صماعيل كازروين”. 

م�ضجد اخلمي�س..

اأول اآذان خارج اجلزيرة العربية
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اإنطلق منه اأول اآذان خارج اجلزيرة العربية

م�ضجد اخلمي�س.. اأقدم بناء اإ�ضالمي يف البحرين

يعود تاريخه إلى القرن األول الهجري..

شرع أهل البحرين في 
بناء المساجد بعد دخولهم 

اإلسالم، وبعد أن وصل 
إليهم العالء بن الحضرمي 

يحمل كتاب الدعوة من 
الرسول األعظم محمد 

عليه السالم وبعد دخولهم 
في اإلسالم، حيث كان 
له الدور الرئيسي في 
إقامة الشعائر الدينية 

والمؤتمرات السياسية 
واالجتماعية واالقتصادية 

والتعاليم الدينية 
والدنيوية.

اإىل	 ن�سبة	 الأ�سم	 بهذا	 �سّمي	 الذي	 اخلمي�س”  “م�سجد	 ويعترب	

واأول	 البحرين	 يف	 اإ�سالمي	 بناء	 اأقدم	 فيها	 ُبني	 التي	 املنطقة	

القرن	 اإىل	 تاريخه	 ويعود	 العربية	 اجلزيرة	 خارج	 يبنى	 م�سجد	

الأول	الهجري	ويعتقد	باأنه	بني	يف	عهد	اخلليفة	الأموي	عمر	بن	

عبدالعزيز	“ر�سي	اهلل	عنه”.

نق�شاً حجرياً  

نق�سًا	 اإن	 حيث	 متاأخرة	 فرتة	 يف	 بنيت	 فاإنها	 الغربية	 املنارة	 اأما	

اإىل	 ي�سري	 مدخلها	 على	 موجود	 الكويف	 باخلط	 مكتوبًا	 حجريًا	

تاأ�سي�سها	خالل	الن�سف	الثاين	من	القرن	احلادي	ع�سر	امليالدي	

حجريًا	 نق�سًا	 اأن	 حيث	 متاأخرة	 فرتة	 يف	 بنيت	 باإنها	 ويعتقد	

تاأ�سي�سها	 اإىل	 ي�سري	 الكويف	موجود	على	مدخلها	 باخلط	 مكتوبًا	

خالل	الن�سف	الثاين	من	القرن	احلادي	ع�سر	امليالدي،	وين�سب	

من	 حاكم	 ثالث	 عبداهلل	 الف�سل	 بن	 حممد	 �سنان	 لأبي	 بناوؤها	

عائلة	العوينني،	فيما	يعتقد	اأن	املنارة	الثانية	بنيت	خالل	القرن	

بنيت	 اأنها	 فيعتقد	 الثانية	 املنارة	 اأما	 امليالدي.	 ع�سر	 ال�ساد�س	

خالل	القرن	ال�ساد�س	ع�سر	امليالدي.

�حل�شى وجذوع �لنخيل 

وميتاز	بناء	امل�سجد	بالأ�سلوب	الإ�سالمي	يف	فن	العمارة	والبناء	

ويت�سح	ذلك	يف	الأقوا�س	والأعمدة	والأروقة،	كما	ا�ستخدمت	يف	

بنائه	املواد	الأولية	املحلية	مثل	احل�سى	واجل�س	وجذوع	النخيل،	

ويلحق	بامل�سجد	مدر�سة	كانت	تقوم	بدور	كبري	يف	ن�سر	التعاليم	

العلماء	 كبار	 فيها	 بالتدري�س	 يقوم	 حيث	 والدنيوية	 الإ�سالمية	

ويدر�س	فيها	طالب	العلم	من	البحرين	واملنطقة	املجاورة	حيث	

يوجد	�سكن	خا�س	لهم.

وخالل	القرن	الرابع	ع�سر	امليالدي	مت	ا�ستغالل	اجلانب	ال�سرقي	

عليها	 و�سعت	 الدين	 علماء	 لبع�س	 مقابر	 لبناء	 امل�سجد	 من	

على	 للتعرف	 مهم	 وثائقي	 �سجل	 عليها	 كتب	 حجرية	 �سواهد	

القراآنية،	 الآيات	 بع�س	 عليها	 كتبت	 كما	 اأ�سحابها،	 �سخ�سيات	

اإىل	 منه	 ميتد	 مبني	 ممر	 وهناك	 ماء،	 بئر	 بامل�سجد	 يلحق	 كما	

امل�سجد	خا�س	لرواد	امل�سجد	كما	كانت	تقام	بالقرب	من	امل�سجد	

�سوق	ال�سعبية	تقام	كل	يوم	خمي�س	تباع	فيها	كل	املنتجات	املحلية	

ت�سمى	�سوق	اخلمي�س.
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وتكفله	 امل�ستمر،	 بعطائه	 حّيًا	 ليزال	 اإنه	 يوؤكدون	 عرفوه	 من	

عامل	 اإىل	 وانتقاله	 الدنيا	 عن	 رحيله	 بعد	 املحتاجة	حتى	 بالأ�سر	

م�سرية	 قادة	 اأحد	 كان	 واأنه	 والعطاء،	 اخلري	 رجل	 فهو	 الآخرة،	

للعمل	 الداعمة	 الأعمدة	 اأحد	 وهو	 البحرين،	 يف	 اخلريي	 العمل	

كرامة	 وحفظ	 املحتاجني،	 وم�ساعدة	 الأيتام،	 ورعاية	 اخلريي	

الأ�سر	الفقرية	واملتعففة.

بحرينية	 �سركة	 اأكرب	 وهي	 للهند�سة،	 رم�سي�س	 �سركة	 مالك	 كان	

والغاز،	 النفط	 اأبراج	 الثقيلة	متخ�س�سة	يف	�سناعة	 لل�سناعات	

وله	م�ساهمات	وطنية	عدة	يف	املجالت	القت�سادية	والجتماعية	

والريا�سية	واخلريية،	هو	الوجيه	املرحوم	“اإ�سماعيل	كازروين”.	

بدايات	النجاح	.

طموح بال حدود وتفاءل بامل�شتقبل

كاأقرانه	من	الناجحني،	التقط	املرحوم	الوجيه	اإ�سماعيل	كازروين	

اأول	اأرفع	خيط	يو�سله	اإىل	امل�ستقبل	الأف�سل،	كان	الكثريون	حينها	

كان	 لكنه	 مبعجزة،	 اإل	 يكون	 ل	 الإن�سان	 حياة	 تغيري	 اإن	 يظنون	

يخالفهم	جميعا	كان	يعتقد	اإن	الإن�سان	هو	الذي	ي�سنع	املعجزة	

التي	تغري	الواقع،	واإن	الفرد	اأو	املجتمع	ل	يحتاج	اإل	اإىل	الإرادة	

والعزمية	و�سيء	من	اجللد	لي�سعد	خطوات	النجاح.

اإ�ضماعيل كازروين .. م�ضوار النجاح 

اململوء عزمية واإرادة

رجل الصناعة والتجارة والرياضة والعمل الخيري واالجتماعي ..

بداأ	حياته	بني	النا�س	وغادرها	بينهم	

حني	امتزجت	م�ساعر	احلزن	بالفراق	

با�ستذكار	العطاء	الكبري	للوجيه	

اإ�سماعيل	كازروين	الذي	ترك	الأثر	

الطيب	واحلب	اجلم	والتوا�سع	لكل	

من	عرفه	بتوا�سعه	ودماثة	اأخالقه	

وحفاوته،	كما	كان	من	ال�سخ�سيات	

الوطنية	التي	اأعطت	البحرين	الكثري	

يف	جمالت	العطاءات	املختلفة.	

كان	غ�س	 والده	حينما	 مع	 البحرينيني،	عمل	 كاأغلب	 بداأ	حياته	

البنية	طري	العود،	مل	يكد	يكمل	�سنواته	الع�سرين	بعد،	حتى	اأدرك	

اإن	احلياة	اأ�سعب	مما	يظن،	عمل	بجد	ليغري	واقعه	ومل	ينتظر	كما	

اإن	الإن�سان	هو	الذي	 انتظر	الكثريون	قدوم	الفر�س،	كان	يوؤمن	

البحرين	 عن	 تغرب	 لذلك	 العك�س،	 ولي�س	 الفر�س،	 تلك	 ي�سنع	

واجلاد،	 امل�سني	 العمل	 يف	 ق�ساها	 عاما	 	16 يع�سقها	 كان	 التي	

املا�سي،	وعمل	قرابة	 القرن	 اأربعينات	 اأواخر	 البحرين	 اإىل	 عاد	

العقدين	يف	�سركة	نفط	البحرين	بابكو	م�سرفا	يف	الوقت	الذي	مل	

هناك	الكثري	من	اأبناء	هذا	الوطن	قد	اأعطوا	هذا	املن�سب،	كان	

يدرك	اإن	التجارة	فيها	9	اأع�سار	الرزق،	فخطى	خطوة	اأخرى	اإىل	

النجاح	حينما	قرر	اخلروج	من	بابكو	والدخول	يف	عامل	املقاولت	

التي	اأبدع	فيها	حتى	حفر	ا�سمه	يف	ذكرى	الناجحني	فيها.

)رمضانيات(	التقت	ابنه	زهري	كازروين،	الذي	يحمل	الكثري	من	
والقت�سادي،	 واخلريي	 الجتماعي	 والده	 عطاء	 عن	 الذكريات	

وطنه	 اجل	 من	 حياته	 كر�س	 بحريني	 ق�سة	 لنا	 لي�سرد	 التقيناه	

واأر�سه	واأهله،	فبادلوه	باحلب	حبًا،	وبالعطاء	اعرتافًا	باجلميل،	

ودعاًء	ل	ينقطع	حينما	يذكر	ا�سمه.

حياته	 الوالد	 بداأ	 كازروين	 قال	 والده	 بدايات	 عن	 حديثه	 يف	

العملية	يف	�سن	مبكرة	من	مرحلة	املراهقة،	اإذ	كان	عليه	اأن	يعمل	

اأن	يعني	والده	يف	حتمل	م�سئوليات	الأ�سرة،	كانت	 حتى	ي�ستطيع	

تلك	الفرتة	هي	الأربعينات،	وكانت	الأحداث	اجلارية	يف	العامل	

اأن	 الوالد	�سرعان	ما	قرر	 اإن	 تزيد	احلياة	�سعوبة	و�سنكا،	غري	

يتوجه	للمملكة	العربية	ال�سعودية	حينما	بداأ	النفط	يتدفق	فيها،	

ف�سافر	اإليها	بحرا	وعمل	لدى	�سركة	النفط		)اأرامكو(	يف	قطاعي	

اإن	قرر	العودة	اإىل	البحرين	 16	عامًا،	اإىل	 النفط	والغاز	قرابة	

بعد	اكت�سب	من	اخلربة	ما	اأراد	اأ،	يخدم	به	بلده.	

اإىل	 والدي	 عاد	 املا�سي	 القرن	 من	 ال�ستينات	 بداية	 يف	 وتابع	

من	 وكان	 )بابكو(،	 الوطنية	 النفط	 �سركة	 يف	 وعمل	 البحرين	

اأوائل	البحرينيني	الذين	ا�ستلموا	مراكز	اإ�سرافية	داخل	ال�سركة،	

وا�ستمر	يعمل	فيها	ملدة	17	عامًا.

يبداأ	عمله	 لأن	 الوقت	قد	حان	حينها	 اإن	 والدي	يدرك	 لقد	كان	

اخلا�س	به،	وفعال	قرر	اأن	يدخل	عامل	املقاولت	يف	خطوة	جريئة،	

كان	بع�س	املقربني	منه	ين�سحونه	بالرتيث	فيها،	لكنه	كان	على	

مدينا	 كان	 اإنه	 ورغم	 كثريًا،	 ينتظر	 ل	 النجاح	 قطار	 اإن	 قناعة	

لي�س	 اإنه	 يعني	 الذي	 الأمر	 بيته،	 به	 بنى	 بقر�س	 حينها	 لبابكو	

ي�ستلم	مبلغا	معتدا	به	حلقوقه	يف	نهاية	اخلدمة	بال�سركة،	اإل	اإنه	

اأ�سر	على	امل�سي	قدما	يف	قطاع	املقاولت.

باإن�ساء	 اجلديد	 عمله	 الوالد	 ابتداأ	 ال�سبعينات	 نهاية	 يف	 ووا�سل	

�سركة	مقاولت	رم�سي�س،	التي	بداأها	بجهود	متوا�سعة	عبارة	عن	

10	عمال	اأخذهم	بالأجرة	من	اأحد	الأقارب	للعمل	لديه	يف	جمال	

ال�سيانة	يف	جمال	قطاع	النفط	والغاز،	وبداأت	ال�سركة	تتو�سع	يف	

اأعمالها	اإىل	يومنا	هذا.

حبه لعمله.. جعلنا ن�شلك دربه

واأكد	زهري	كازروين	اإن	حب	والدهم	للعمل	يف	املجال	الذي	اختاره	

لنف�سه	من	جهة،	وحبه	للم	�سمل	العائلة	معه	يف	البيت	من	جهة	

وعن	 املقاولت،	 جمال	 يف	 بالعمل	 اأكرب	 يتعلقون	 جعلهم	 اأخرى،	

اإنه	 الوالد	رحمه	اهلل	ي�ستمتع	بعلمه	كثريا	لدرجة	 ذلك	قال	كان	

كان	يوا�سل	العمل	حتى	يف	املنزل،	فكنا	نتجمع	حوله	ون�ساعده	يف	

بع�س	الأعمال	الب�سيطة،	وكّنا	ننتظر	العطلة	ال�سيفية	ببالغ	ال�سوق	

للعمل	معه	يف	ال�سركة،	واأتذكر	اإنني	بداأت	العمل	مع	الوالد	منذ	اأن	

كان	عمري	14	عاما،	وقد	تعلمنا	منه	كيف	ندر�س	ونعمل،	مل	يكن	

هناك	تعار�س	يف	الأمر،	وبداأنا	ندرك	اأننا	يجب	اأن	نكون	يد	الوالد	

التي	تعينه	يف	احلمل	الكبري	رغم	اإن	الوالد	كان	قادرًا	على	حمله	

مبفرده،	لكنه	مل	ميانع	اأو	يقف	�سد	رغباتنا	مب�ساعدته.
املرحوم	كازروين	خالل	عمله	يف	قطاع	النفط	خالل	اخلم�سينات	من	القرن	املا�سي
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واأو�سح	كازروين	اإنه	بداأ	العمل	مع	والده	عام	1985،	حينما	كان	

والده	م�ستغرقًا	بتطوير	�سركته	التي	مرت	بثالث	مراحل،	الأوىل	

منها	كانت	بتكوينه	لل�سركة	حيث	كان	العمل	فيها	ي�سري	بالطريقة	

اأواخر	 اإىل	 املرحلة	 هذه	 ا�ستمرت	 وقد	 املقاولت،	 يف	 التقليدية	

الثمانينات،	فيما	بداأنا	يف	تطوير	العمل	مع	بداية	عقد	الت�سعينات	

اأما	 ال�سيانة،	 قطاع	 يف	 العمل	 يف	 بداأنا	 اإذ	 املا�سي،	 القرن	 من	

مرحلة	 دخلنا	 عندما	 	1994 العام	 يف	 فجاءت	 الثالثة	 املرحلة	

الت�سنيع.	

يف �أ�شعب �الأوقات .. �البت�شامة مل تغادره

وذكر	زهري	يف	حديثه	لنا	كيف	اإن	والده	كان	دائم	البت�سامة	للجميع	

النبالء،	 �سمة	 لأنها	 التوا�سع	 على	 يحثنا	 دائمًا	 وكان	 وللحياة،	

اأحببه	 لنف�سك	 حتبه	 “ما	 دائمًا	 م�سامعنا	 على	 يكرر	 كان	 كما	

لالآخرين”،	كما	كان	يقول	لنا	“�سّف	نيتك	للنا�س	يحبوك”.

التي	 �سنواته	 الأر�س،	 على	 مت�سي	 مدر�سة	 الوالد	 كان	 لقد	

الرغم	 على	 وكان	 الكثري،	 ال�سيء	 اخلربة	 من	 اأك�سبته	 عا�سها	

يقطع	 مل	 اإنه	 اإل	 اأنف�سنا	 على	 نعتمد	 رجاًل	 اأ�سبحنا	 اأننا	 من	

اأبدًا. لنا	 ن�سائحه	

رحليه كان �شعباً.. لكنه ال يز�ل بيننا

لكننا	 كبريًا،	 اأنف�سنا	 على	 الوالد	 رحيل	 وقع	 كان	 كازروين	 وقال	

نح�س	اليوم	اإنه	معنًا	يف	حياتنا،	يف	العمل	واملنزل،	ما	زلنا	نتذكر	

مفتوحًا	 يزال	 ما	 الذي	 مكتبه	 ندخل	 ومازلنا	 ون�سائحه،	 كالمه	

اأنف�سنا،	 يف	 مطبوعة	 و�سورته	 ذكرياته	 زالت	 وما	 ال�سركة،	 يف	

لقد	رحل	ج�سمه	وذلك	ق�ساء	اهلل،	لكنه	ما	يزال	حيا	يف	اأرواحنا	

وتفكرينا.

نادي �ملنامة .. بيت �لو�لد �لكبري

ويف	حديث	الذكريات	�سرد	كازروين	كيف	كان	والده	من	ع�ساق	

بالريا�سة	 متعلقًا	 اأ�ساًل	 كان	 وكيف	 الريا�سي،	 املنامة	 نادي	

التي	بداأها	منذ	اأن	كان	�سابًا	يافعًا،	وكيف	كان	يتابع	مباريات	

اأثناء	 حتى	 الكثرية،	 ان�سغالته	 رغم	 يفوتها	 ول	 املنامة	 نادي	

الأخري. مر�سه	

�لعقل و�لتفكري .. يوؤدي �إىل �لنجاح

اأن	 يجب	 التي	 الب�سرية	 الطاقة	 ا�سماه	 عما	 كازروين	 وحتدث	

اإن	النجاح	ل	يّورث	ما	مل	يكن	ورائه	طاقة	 اإىل	 ت�ستثمر،	م�سريًا	

ب�سرية	تنميه	وتزيده،	موؤكدا	اإن	والده	– رحمه	اهلل-	بداأ	م�سواره	

اإرادته	 عرب	 يطورها	 اأن	 ا�ستطاع	 لكنه	 وثروته	 حياته	 يف	 ب�سيطًا	

القوية	وتفكريه	ال�سديد.

فمه	 ويف	 يولد	 املال	 �ساحب	 اإن	 يقال	 ما	 �سحيحًا	 لي�س	 واأ�ساف	

ملعقة	ذهبية،	فكثريون	هم	من	بدوؤوا	حياتهم	ب�سكل	متوا�سع	لكن	

تفكريهم	وعقلهم	هو	الذي	جعلهم	اليوم	من	رجال	الأعمال،	ومن	

يقول	اإن	فر�س	املا�سي	اأكرث	مما	هي	عليه	يف	يومنا	فذلك	اإن�سان	

فقري	فكريًا،	ولي�س	�ساحب	طموح.

وتابع	تعلمنا	من	الوالد	قيما	عديدة	منها	اإن	الغنى	لي�س	مبقدار	

ما	متلكه	يف	البنك	من	ر�سيد،	ر�سيدك	احلقيقي	هو	حب	النا�س	

النا�س	 مع	 جلو�سه	 يف	 الوالد	 �سعادة	 كانت	 فقد	 لذلك	 اإليك،	

وخمالطتهم	وم�ساعدة	املحتاجني	منهم،	كان	يحيى	بحب	النا�س	

له،	ومل	يكن	ي�سعر	الآخرين	اإنه	اأعلى	�ساأنا	منهم،	اأو	اأكرث	جاهًا،	

كان	يدرك	اإن	ثروته	احلقيقية	التي	ل	تزول	هي	الذكرى	الطيبة	

التي	يخلفها	يف	نفو�س	اجلميع.

حني بكى �لو�لد .. و�أبكانا

وقال	كازروين	كان	والدي	يت�سرف	بتلقائية	وعفوية	دائمًا،	وكان	

يفرح	كثريًا	عندما	يوفق	يف	تقدمي	امل�ساعدة	لأي	جهة	كانت،	كان	

يفرح	عندما	ي�ساهم	يف	بناء	م�سجد	اأو	ماأمت	اأو	رعاية	حمتاجني،	

وما	زلت	اأتذكر	له	موقفًا	موؤثرًا	للغاية،	حينما	دعاه	جاللة	امللك	

ليكون	�سمن	الوفد	الذي	زار	طهران	عام	2002،	كيف	كان	يبكي	

تاأثرا	مببادرة	جاللته	هذه،	وكيف	اإنه	ح�سل	على	التقدير	الذي	

كان	ينتظره	طوياًل.

رحيله .. ز�دنا قرباً وحمبة

اإ�سماعيل	 الوجيه	 والده	 الأ�سرة	بعد	رحيل	 العالقات	داخل	 وعن	

�سبتمرب	 يف	 الوالد	 مبر�س	 عرفنا	 كازروين،	 زهري	 قال	 كازروين	

2007،	يف	الوقت	الذي	مل	يكن	يعرف	به	هو،	لذلك	كنا	متما�سكني	

ي�سدد	 فكان	 بذلك،	 يو�سينا	 دائمًا	 هو	 وكان	 البع�س،	 بع�سنا	 مع	

نعمل	كفريق	 واأن	 البع�س،	 لبع�سنا	 نت�سلح	باحلب	 اأن	 دائما	على	

واحد	وعائلة	واحدة،	وقد	رّتب	– رحمه	اهلل-	جميع	اأوراقه	قبل	

الوالد	 من	 العائلة	 خارج	 من	 يتعلم	 كيف	 نرى	 كنا	 وقد	 رحيله،	

احلب	والعطاء	والإيثار،	فكيف	بنا	نحن	اأبناوؤه.

مع	مع�سوقه	الأكرب..	نادي	املنامة	الريا�سي	يف	اإحدى	اجنازاته	

كازروين	يقدم	ل�سمو	رئي�س	الوزراء	�سرحًا	لإحدى	انتاجات	�سركة	رم�سي�ساملرحوم	مع	وزير	العمل	د.جميد	العلوي	خالل	زيارة	قام	بها	الوزير	اإىل	م�سنعه		

املرحوم	ميار�س	احدى	هواياته	الريا�سية	يف	اخلم�سينيات

ويلعب	الغولف	يف	�سبابه	

كازروين	يف	فريق	كرة	القدم	قبل	حوايل	55	عاما
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جمل�س كانو
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جمل�س عبداهلل ح�ضن جمعة
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ذكريات من اأيام زمان

الربك	والينابيع	كانت	من	الرحالت	املف�سلة	يف	اأوائل	الع�سرينيات

ج�سر	ال�سيخ	حمد	من	جهة	املنامة

عني	الدوبية

ميدان	باب	البحرين	قبل	بناءه

�سرطة	املرور		يف	نقطة	5

املحكمة	1948

كرمكنزي

بلدية	املنامة	القدمية	الواقعة	يف	موقف	ال�سيارات	اأمام	فندق	�سحارى
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	ال�صيخ	عبداهلل	بن	علي	بن	حمد	اآل	خليفة	

36411000 عايل	 اأحمد	حمفوظ	العايل		

39639888 املنامة	 جمل�س	املرحوم	ال�صيـد	مو�صـى	العلـوي		

اجلفري	 جمل�س	عائلة	املديفع	

39454188 الق�سيبية	 املرحوم	علي	بن	يو�صف	فخرو	

39457300 فريق	العو�سية	 �صـالح	خنجــي	

17225547 النعيم	 اأحمد	يو�صف	حممود	

39645444 بالد	القدمي	 عبد	املهـدي	الب�صري	

39424269 بالد	القدمي	 �صالح	اجلـالوي	

17228855 املنامة	 �صادق	وتقي	البحارنة	

39672223 احلد	 جمل�س	امل�صلم	

املنامة	 اأبناء	�صيد	كاظم	جعفر	العلوي		

39585457 بني	جمرة	 احلاج	حممد	علي	من�صور	الغ�صرة	

39458262 بوري	 ال�صيخ	اأحمــد	الع�صفـور		

اأي	تعديل	على	مواعيد	املجال�س،	الرجاء	اإر�سال	التعديل	على	الربيد	الكرتوين.

 األثنني

الثالثاء

اجملالس اليومية

املجال�س الرم�ضانية

	ال�صيخ	�صلمان	بن	عبداهلل	بن	حمد	

17229994 الرفاع	 اآل	خليفة		

17752742 الرفاع	 دكتور	حممد	بن	جا�صم	الغتم		

17290802 الرفاع	 جا�صم	عبد	الرحمن	الزياين		

39630707 الرفاع	 خالد	را�صد	الزياين	واأخوانه		

39603130 الرفاع	 اإبراهيم	عبدالرحمن	فخرو		

39463765 عايل	 حمـي	الديـن	بهلـول		

39426262 مدينة	عي�سى	 عبد	الباري	ال�صهابي		

	�صعادة	عبدالعزيز	بن	هادف	ال�صام�صي

17748310 الهملة	 	�صفري	دولة	الإمارات		

	عبد	احلميد	عبداجلبار	الكوهجي	

39336636 اجل�سرة	 واإخوانه	

17293339 اجلنبية	 �صعادة	عبد	العزيز	حممد	الفا�صل		

17490090 �سـار	 الأ�صتاذ	عبد	النبي	ال�صعلة		

	جمل�س	املرحوم	اإبراهيم	بن	

39613888 املحرق	 ح�صن	كمال	واأولده	-		

39666644 جبلة	حب�سـي	 د.	كاظم	رجب		

39453808 بوقوة	 حبيب	علي	عواجـي		

39610011 �سـار	 جمل�س	املرحوم	اإ�صماعيـل	كازرونـي	

17223229 جنو�سان	 الأ�صتاذ	ماجد	جواد	اجل�صي	

39468668 حدائق	املاجد	 ابناء	ال�صيد	جميد	املاجد	

17534040 قرب	فندق	اخلليج	 �صعادة	ال�صفري	الكويتي	

39615005 العدلية	 ال�صيخ	عبد	احل�صيـن	الع�صفور		

39658899 العدلية	 عبد	العزيزعبد	اهلل	الزامل		

39659009 اأم	احل�سم	 عبد	العزيز	الب�صام	

39464838 املنامة	 نـوار	علـي	الـوزان		

17822722 القفول	 عبدالنبي	حاجي	علي	حاجي	

39628881 ديوانية	اخللف-املنامة	 ح�صني	خلف	

39454638 ال�سقية	 د.	من�صور	العري�س		

39622462 قرية	القدم	 جمل�س	مريزا	املحاري	

	ال�صيخ	عبداهلل	بن	خليفة	

36343781 الرفاع	 بن	�صلمان	اآل	خليفة	

39330700 الرفاع	 �صعادة	ال�صيخ	خالد	بن	عبداهلل	اآل	خليفة	

17214889 الرفاع	 �صعادة	حممد	اإبراهيم	املطوع	

39922222 الرفاع	 خالد	عبدالرحمن	املوؤيد	واإخوانه	

39444420 عايل	 �صعيــد	ال�صيـريف		

17551111 عايل	 جمل�س	املرحوم	حجي	ح�صن	العايل	

17249991 عايل	 اأحمد	من�صور	العايل	

36411000 عايل	 اأحمد	حمفوظ	العايل	

	ال�صيخ	عبدالرحمن	بن	حممد	

39662685 اجلفيـر	 بن	را�صد	اخلليفة	

17253429 الأمواج	 عبداهلل	يو�صف	اأكرب	علي	ر�صا		

17537722 ال�صفارة	ال�صعودية	 �صعادة	ال�صفري	ال�صعودي	

17345138 املحرق	 	املحافظ	�صلمان	بن	عي�صى	بن	هندي	

39624283 املحرق	 جمل�س	بيت	ال�صكـران		

17732220 املحرق	 علي	را�صـد	الأميـن		

39678811 الب�صيتني	 ح�صن	علي	البنفالح	

39476676 احلد	 جمل�س	عائلة	املحمود		

احلد	 جمل�س	الذواوده		

39616151 احلد	 عبد	الرحمن	بو	علي		

39650640 مدينة	عي�صى	 �صعادة	جهاد	بوكمال	

39460713 مامت	العري�س/املنامة	 جمل�س	العري�س	

39466666 احلورة	 النائب	عادل	الع�صومي	
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ذكريات من اأيام زمان

�سارع	احلكومة	بالقرب	من	باب	البحرين)احلاج	�سلمان(	اأحد	اأقدم	�سباط	ال�سرطة	البحرينية

مكاتب	الطريان	الربيطاين	ملا	وراء	البحار�سارع	التجار	)بناية	كانو	حاليًا(

ال�سفارة	الربيطانية	)القن�سلية	الربيطانية	�سابقًا(	البا�س	اخل�سبي

فندق	تاج	حمل	)بن	فاروق	�سابقًا(بناية	اجلمارك	-	فر�سة	املنامة
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�أجمل �لتهاين و�أطيب �لتربيكات نرفعها �إىل

مقام ح�رضة �ساحب �جلاللة �مللك حمد بن عي�سى �آل خليفة

 ملك مملكة �لبحرين �ملفدى

و�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ خليفة بن �سلمان �آل خليفة 

رئي�س �لوزر�ء �ملوقر 

و�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ �سلمان بن حمد �آل خليفة 

 ويل �لعهد �لأمني نائب �لقائد �لأعلى لقوة دفاع �لبحرين

 و�إىل حكومة و�سعب مملكة �لبحرين �لويف مبنا�سبة 

حلول �سهر رم�سان �ملبارك  




