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قال تعالى »َوَحَمْلَناُه َعَلى َذاِت أَْلَواٍح َوُدُسٍر »13« َتْجِري ِبَأْعُيِنَنا َجَزاًء ِلَمْن َكاَن ُكِفَر »14« َوَلَقْد َتَرْكَناَها آََيًة 
ِكٍر »15« ] القمر [ ... كان نوح عليه السالم تقيا صادقا أرسله اهلل ليهدي قومه وينذرهم  َفَهْل ِمْن ُمدَّ
عذاب اآلخرة ولكنهم عصوه وكذبوه، ومع ذلك استمر يدعوهم إلى الدين الحنيف فاتبعه قليل 
أن يؤمنوا حتى  نوح  المطر ودعاهم  الكفرة في طغيانهم فمنع اهلل عنهم  الناس، واستمر  من 
وأخذ  كفرهم،  إلى  رجعوا  ولكنهم  العذاب  عنهم  اهلل  فرفع  فآمنوا  العذاب  عنهم  اهلل  يرفع 
ببناء السفينة وأن يأخذ معه زوجا من كل نوع ثم جاء الطوفان  يدعوهم 950 سنة ثم أمره اهلل 

فأغرقهم أجمعين ... 

ذكريات من أيام زمان

المجالس الرمضانية

“قال اَل َعاِصَم اْلَيْوَم ِمْن أَْمِر الّلِه”
سفينة نوح .. ذات ألواح ودسر 

كرمه القرآن فعال شأنه عند العرب
الخيل.. الوذنان وكحيلة وأم زرير والصقالوية

كرم اهلل تعالى الخيل بذكرها في كتابه الكريم ..قال تعالى 
والقناطير  والبنين  النساء  من  الشهوات  حب  للناس  “زين 
واألنعام  المسومة  والخيل  والفضة  الذهب  من  المقنطرة 
عامة..  الرياضة  ممارسة  على  الحنيف  ديننا  حثنا  كما  والحرث”، 
عند  شأنها  لها  والخيل  الخيل،  وركوب  والسباحة  والرماية 
من  وكثير  بينهم،  مفاخرة  مصدر  وكانت  القدم،  منذ  العرب 
القوة  مصادر  من  مصدرا  باعتبارها  بها  يتباهون  كانوا  الشعراء 
الخيل.. في  ألقيت  التي  القصائد  من  العديد  وهناك  لديهم، 
تعرفني..  والبيداء  والليل  “الخيل  المتنبي:  قول  أشهرها  ولعل 
في  القيس  امرئ  وقول  والقلم”،  والقرطاس  والرمح  والسيف 
وصف فرسه “مكر مفر مقبل مدبر معا.. كجلمود صخر حطه 
مدى  تعكس  التي  الشعر  أبيات  من  وغيرها  عل”،  من  السيل 
اهتمام العرب بالخيل .. وتعتبر رياضة الفروسية من الموروثات 

التي تحافظ عليها الشعوب العربية حتى وقتنا هذا ...

رمضانيات
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس
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رافقت الخيل اإلنسان منذ نشأته، وتذهب األساطير إلى حد القول أن الخيل ولدت من 
البحر لذا فهي بحرية، وفى إحدى الدراسات ورد أن تاريخ الجياد يعود إلى خمسين مليون 
سنة أي إلى العهد االيوسيني ويقسم العلماء الجياد إلى ٢٢٠ نوعا، وقد بدأ اإلنسان يدجن 
الجواد في نهاية األلف الثالث قبل الميالد، لكنه سخره للنقل والحراثة وحمل األثقال، 
والجواد العربي األصيل يمتاز باستطالة زائدة في عظام الحوض، وبقصر في القوائم مع 
اكتناز ظاهر في لحم الفخذين، واستدارة في الحافر وبتناسق في الجمجمة وكبر في 
العنق، أما أذناه فمتباعدتان وتلك من أمارة األصالة، ومن مميزات الحصان العربي وجه 
يعرفون  الفرسان  وإن  األنف،  صغير  وهو  تدريجيا،  يضيق  ثم  الجبهة  أعلى  عند  عريض 
في  برشاقة  يتميز  العربي  الجواد  أن  وخصوصا  إليها،  النظر  بمجرد  العربية  الخيول 
الحركات وبشموخ في الرأس والذنب، كما أن الخيول العربية تسير مستقيمة بخطوات 
واثقة متمهلة، ورغم أن الجياد تعرف باسم البلدان التي تنتمي إليها كالجواد األسباني 
والفارسي والتركي، إال أنها تعتبر عربية األصل وقد عرف األلمان الجياد العربية في القرن 

١٩ في حين عرفها الروس في القرن الـ ٢٠.

يقسمها العلماء إلى 220 نوعا 
الخيل .. ظهرها عز وبطنها كنز

األسماء واأللوان

أنواع  بين  ومن  واأللوان،  األسماء  من  الكثير  وللخيول 
ويطلق  الكميت،  به  والمراد  األحمر  هو  الخيل  وألوان 
على الذكر واألنثى، هو أقرب من لون األشقر، والفرق 
كانا  فان  والذنب،  العرف  واألشقر  الكميت  بين  ما 
أسودين  كانا  وإن  األشقر،  فهو  أصهبين  أو  أحمرين 
أنواع يقال: كميت أحمر مدمي  فهو كميت، وتحته 

وأحمر ومذهب ومحلف.

مهمة صعبة

السهل،  باألمر  ليست  بها  واالهتمام  الخيول  وتربية 
لديك  يكون  حتى  والكثير  الكثير  إلى  تحتاج  فهي 
المحلية.  المسابقات  في  به  تشارك  حصان  أو  فرس 
برياضة  تهتم  التي  واللجان  األندية  انتشرت  وقد 
الفروسية  لرياضة  تجعل  أن  واستطاعت  الفروسية، 

شعبية كبيرة واهتماما كبيرا. 

االهتمام بساللة الخيول

ولم يكن هناك اهتمام بساللة الخيول التي تشارك 
في السباقات، فتجد خليطا من الخيول تشارك في 
أصبح  حيث  حاليا،  الوضع  بعكس  الواحد  الشوط 
سباقات  فهناك  كثيرا،  الخيول  بساللة  االهتمام 
للخيول العربية األصيلة وللخيول المهجنة وللخيول 
المولدة محليا وغيرها، كما أصبحت الخيول مسجلة 
لدى منظمة الواهو، وهناك كثيرون مستعدون لدفع 

الكثير من األموال المتالك هذه النوعية من الخيول.

الخيول العربية 5 أنواع 

أنواع وهي: معانق  العربية األصيلة خمسه  والخيول 
وافضل  والحمداني،  وسقالوي  وجلف  وعبيات 
الخيول هي الموجودة في الجزيرة العربية والمغرب 
والجزائر واألردن ، والخيول العربية تسرب منها قسم 
فرقا  وهناك  الدول،  من  وغيرها  وإنكلترا  أمريكا  إلى 

تتميز  حيث  واألجنبية،  العربية  الخيول  بين  شاسعا 
الخيول العربية بأنها أسرع من الخيول األجنبية، ومن 
به  يتباهى  األجنبية  البلدان  في  عربيا  حصانا  يملك 

أمام زمالئه الخيالة.

الخيل العربية األصيلة في البحرين

العربية  الخيول  معاقل  أحد  البحرين  مملكة  وتعتبر 
األصيلة  العربية  الخيل  اسم  ارتبط  حيث  األصيلة، 
الحفر  أعمال  وكشفت  القدم،  منذ  بالبحرين 
النقاب  األثري  الحجر  بموقع  أجريت  التي  والتنقيب 
عام  نحو  إلى  تعود  لخيل  عظمى  هيكل  بقايا  عن 
1٦34 قبل الميالد، كما تبين وجود صورة الحصان على 
أعمال  وكشفت  الدلمونية.  األختام  نقوش  بعض 
التنقيب في قلعة البحرين إسطبال للخيل يعتقد أنه 
بعض  ويؤكد  الميالدي،  عشر  الرابع  القرن  إلى  يرجع 
المؤرخين أن البحرين في العصور اإلسالمية الوسطى 
كانت تصدر الخيل العربية إلى الهند وربما إلى الصين 
في أقصى الشرق. وفى العصر الحديث ارتبط دخول 
خليفة  آل  بفتح  وثيقا  ارتباطا  البحرين  العربية  الخيل 
عليها  المتعارف  المواصفات  حسب  وذلك  للبحرين 
انساب  معرفة  في  والمتخصصين  المهتمين  لدى 
الخيل  من  نخبة  معهم  جلبوا  حيث  العربية،  الخيل 
البحرين  أمراء  أوالها  وقد  نجد،  من  األصيلة  العربية 
من أسرة آل خليفة اهتماما خاصا ومتميزا، وحافظوا 
على نقاوة سالالتها وشيدوا لها اإلسطبالت المناسبة 
للعناية بها وتربيتها وتدريبها ونظموا لها السباقات. 
وانطالقا من اهتمام أمراء البحرين بالمحافظة على 
في  لها  سباقات  بإقامة  اهتموا  فقد  العربية  الخيل 

مناطق مختلفة من البحرين. 

الخيل  تاريخ  بعنوان  مؤخرا  صدر  كتاب  في  وجاء 
العربية  الخيل  أن  البحرين  في  األصلية  العربية 
حكام  من  عناية  خير  نالت  البحرين  في  الموجودة 
البحر  يفصلها  جزيرة  البحرين  لكون  ونظرا  البحرين، 
أصالة  ظلت  فقد  بها  المحيطة  البالد  شواطئ  عن 
أي  من  مصونة  ساللتها  بنقاء  الموجودة  الخيل 
العربية  بالساللة  المختصين  روايات  وتذكر  اختالط،  
القرن  منذ  العربية  الخيل  على  تعرفوا  البولنديين  أن 
مع  التجارية  عالقاتهم  بفضل  الميالدي  العاشر 
الشرق العربي وخالل الحروب الصليبية حينما امتلكوا 
بعض األفراس العربية التي وقعت في األسر، وعندما 
خيول  من  تمتلكه  وما  البحرين  عن  البولنديون  قرأ 
للحصول  مستشاريه  بولندا  ملك  أرسل  أصيلة  عربية 
على أفضل السالالت الموجودة في البحرين. وللخيل 
أسماء في البحرين وهى “الوذنان والحمدانية وهدبا 
ومنوه سهيل والبواقة ولعبية وهدبا الرمانية وجلفة 
والصقالوية”،  والطويلة  والصاروخ  زرير  أم  وكحيلة 
تشبيها  القوع  بـخيل  البحرين  خيل  سميت  ولقد 
البحرين  البحر، فخيل  التي هي من قاع  باللؤلوء  لها 

بالفعل لها جذور ضاربة في عميق التاريخ.



الجمعة 5 رمضان 1432 هجرية        5 أغسطس 2011 ميالدية رمضانيات 4

أي  َوَوْحِيَنا«  »ِبَأْعُيِنَنا  أنه سيصنع سفينة  نوحا  تعالى عبده  أخبر اهلل  بالطوفان.  الكافرين  تعالى حكمه على  أصدر اهلل 
بعلم اهلل وتعليمه، وعلى مرأى منه وطبقا لتوجيهاته ومساعدة المالئكة. أصدر اهلل تعالى أمره إلى نوح »َواَل ُتَخاِطْبِني 
ْغَرُقوَن« يغرق اهلل الذين ظلموا مهما كانت أهميتهم أو قرابتهم للنبي، وينهى اهلل نبيه أن  ِفي الَِّذيَن َظَلُموْا ِإنَُّهم مُّ
يخاطبه أو يتوسط لهم وبدأ نوح يغرس الشجر ويزرعه ليصنع منه السفينة. انتظر سنوات، ثم قطع ما زرعه، وبدأ نجارته. 
المفسرون في حجمها، وهيئتها، وعدد طبقاتها، ومدة  اختلف  والمتانة، وقد  واالرتفاع  الطول  كانت سفينة عظيمة 

عملها، والمكان الذي عملت فيه، ومقدار طولها، وعرضها... 

كيف ستجري السفينة

فيرونه  الكفار  عليه  ويمر  السفينة،  يبني  نوح  بدأ 
منهمكا في صنع السفينة، والجفاف سائد، وليست 
هناك أنهار قريبة أو بحار. كيف ستجري هذه السفينة 
الذي  الماء  أين  يا نوح؟ هل ستجري على األرض؟  إذن 
يمكن أن تسبح فيه سفينتك؟ لقد جن نوح، وترتفع 
ضحكات الكافرين وتزداد سخريتهم من نوح. وكانوا 
نبيا،  كنت  أن  بعد  نجارا  صرت  قائلين:  منه  يسخرون 
وانتهى من صنع السفينة، وجلس نوح ينتظر أمر اهلل. 
على  عالمة  هذا  التنور  فار  إذا  أنه  نوح  إلى  اهلل  أوحى 
في  بركان  أنه  التنور  تفسير  في  قيل  الطوفان.  بدء 

المنطقة، وقيل أن الفرن الكائن في بيت نوح، إذا خرج 
منه الماء وفار كان هذا أمرا لنوح بالحركة وجاء اليوم 
ويدعو  سفينته  يفتح  نوح  وأسرع  التنور.  فار  الرهيب، 
األرض.  إلى  السالم  عليه  جبريل  وهبط  به،  المؤمنين 
حمل نوح إلى السفينة من كل حيوان وطير ووحش 
زوجين اثنين، بقرا وثورا، فيال وفيلة، عصفورا وعصفور، 
صنع  قد  نوح  كان  المخلوقات.  آخر  إلى  ونمرة،  نمرا 
أقفاصا للوحوش وهو يصنع السفينة. وساق جبريل 
لضمان  اثنين،  زوجين  كل  من  أمامه  السالم  عليه 
معناه  وهذا  األرض،  على  والطير  الحيوان  نوع  بقاء 

عظيمة الطول واالرتفاع والمتانة
سفينة نوح .. “َواَل ُتَخاِطْبِني ِفي الَِّذيَن 

ْغَرُقوَن” َظَلُموْا ِإنَُّهم مُّ

كان  ما  ذلك  فلوال  كلها،  األرض  أغرق  الطوفان  أن 
هناك معنى لحمل هذه األنواع من الحيوان والطير. 
والوحوش  الحيوانات  صعدت  السفينة.  صعود  وبدأ 
المؤمنين  عدد  وكان  بنوح،  آمن  من  وصعد  والطيور، 
تصعد،  فلم  به  مؤمنة  نوح  زوجة  تكن  ولم  قليال، 
أمام  اإليمان  ويبدي  كفره  يخفي  أبنائه  أحد  وكان 
غير  الناس  أغلبية  وكانت  اآلخر.  هو  يصعد  فلم  نوح، 
المؤمنون.  وصعد  تصعد.  فلم  األخرى،  هي  مؤمنة 
نوح  قوم  من  آمن  عنهما:  اهلل  رضي  عباس،  ابن  قال 
األرض.  فتحات  من  المياه  وارتفعت  إنسانا،  ثمانون 
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تر  لم  بكميات  غزيرة  أمطارا  السماء  من  انهمرت 
األرض،  بمياه  السماء  أمطار  فالتقت  األرض.  مثلها 
البحار  فقدت  ساعة.  بعد  ساعة  ترتفع  وصارت 
اليابسة،  على  تجور  أمواجها  وانفجرت  هدوئها، 
األولى  للمرة  األرضية  الكرة  وغرقت  األرض.  وتكتسح 
في المياه، وارتفعت المياه أعلى من الناس. وتجاوزت 
األرض  سطح  وغطت  الجبال،  وقمم  األشجار،  قمم 
ابنه  كان  ابنه.  نوح  نادى  الطوفان  بداية  وفي  كله. 
يقف بمعزل منه. ويحكي لنا المولى عز وجل الحوار 
أن  قبل  وابنه  السالم  عليه  نوح  بين  دار  الذي  القصير 

يحول بينهما الموج فجأة.

َسآِوي ِإَلى َجَبٍل َيْعِصُمِني

َتُكن  َواَل  َعَنا  مَّ اْرَكب  ُبَنيَّ  َيا  قائال:  ابنه  نوح  ونادى 
َجَبٍل  ِإَلى  َسآِوي  َقاَل  عليه:  االبن  ورد  اْلَكاِفِريَن،  َع  مَّ
َيْعِصُمِني ِمَن اْلَماء، وعاد نوح يخاطبه: َقاَل اَل َعاِصَم 
بين  الحوار  وانتهى  رَِّحَم،  َمن  ِإالَّ  الّلِه  أَْمِر  ِمْن  اْلَيْوَم 
اْلُمْغَرِقيَن  ِمَن  َفَكاَن  اْلَمْوُج  َبْيَنُهَما  َوَحاَل   ، وابنه  نوح 
يجد  فلم  نوح  نظر  فجأة.  حوارهما  الموج  وأنهى 
وترفع  ترتفع  التي  الموج  جبال  غير  يجد  لم  ابنه. 
معها السفينة، وتفقدها رؤية كل شيء غير المياه. 
وشاءت رحمة اهلل أن يغرق االبن بعيدا عن عين األب، 
رحمة منه باألب، واعتقد نوح أن ابنه المؤمن تصور أن 
الجبل سيعصمه من الماء، فغرق واستمر الطوفان. 
بدايته،  من  ساعات  بعد  نوح.  سفينة  يحمل  استمر 
غرقا.  هلكت  قد  األرض  على  تطرف  عين  كل  كانت 
الجزء  هذا  غير  واألحياء  الحياة  من  باقيا  يعد  لم 
الخشبي من سفينة نوح، وهو ينطوي على الخالصة 
والطيور  الحيوانات  وأنواع  األرض.  أهل  من  المؤمنة 
اليوم تصور هول  الصعب  بعناية. ومن  اختيرت  التي 

على  يدل  مروعا  شيئا  كان  عظمته.  أو  الطوفان 
موج  في  بهم  تجري  السفينة  كانت  الخالق.  قدرة 
كالجبال. ويعتقد بعض العلماء الجيولوجيا اليوم إن 
انفصال القارات وتشكل األرض في صورتها الحالية، 
قد وقعا نتيجة طوفان قديم جبار، ثارت فيه المياه 
ثورة غير مفهومة. حتى غطت سطح الجزء اليابس 
ووقع  المحيطات  قيعان  فيه  وارتفعت  األرض،  من 

فيه ما نستطيع تسميته بالثورة الجغرافية.

َواْسَتَوْت َعَلى اْلُجوِديِّ

صدر  ثم  مقداره.  نعرف  ال  زمنا  نوح  طوفان  استمر 
وإلى  اإلمطار،  عن  تكف  أن  السماء  إلى  اإللهي  األمر 

األرض أن تستقر وتبتلع الماء، وإلى أخشاب السفينة 
أن ترسو على الجودي، وهو اسم مكان قديم يقال 
العراق. طهر الطوفان األرض وغسلها.  أنه جبل في 
قال تعالى في سورة »هود َوِقيَل َيا أَْرُض اْبَلِعي َماءِك 
َوَيا َسَماء أَْقِلِعي َوِغيَض اْلَماء َوُقِضَي اأَلْمُر َواْسَتَوْت 
اِلِميَن »44« »هود،  َعَلى اْلُجوِديِّ َوِقيَل ُبْعدًا لِّْلَقْوِم الظَّ
اْلَماء« بمعنى نقص الماء وانصرف عائدا إلى  َو«ِغيَض 
فتحات األرض. »َوُقِضَي اأَلْمُر« بمعنى أنه أحكم وفرغ 
منه، يعني هلك الكافرون من قوم نوح تماما. ويقال 
الطوفان،  قبل  سنة  أربعين  أرحامهم  أعقم  اهلل  أن 
فلم يكن فيمن هلك طفل أو صغير. »َواْسَتَوْت َعَلى 

« بمعنى رست عليه. اْلُجوِديِّ
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مجلس أبناء عبدالكريم األنصاري
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مجلس الدكتور فيصل الناصر وإخوانه
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ذكريات من أيام زمان

•  أنشئت )إدارة أموال القاصرين( في البحرين في عام 1938م

أعلنت بريطانيا في يناير من عام 1968م عن عزمها على   •
االنسحاب من منطقة الخليج العربي في مدة أقصاها نهاية 

عام 1971م.

سمح للمرأه سياقة السيارة في البحرين عام 1952م  •

أنشأت المدرسة الدينية العلمية الثقافية في عام 1944م  •

اصدار أول رخصة سياقة في البحرين عام 1922م  •

 الحفل الذي أقامته بلدية المنامة بمناسبة ذكرى تنصيب المغفور له صاحب 
العظمة الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة حاكمًا للبحرين وعلى يمينه رئيس 

الخليج ثم الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة ثم الشيخ راشد بن محمد آل 
خليفة ثم الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة وعلى يساره المعتمد البريطاني 

ثم الشيخ عبد اهلل بن عيسى آل خليفة ثم بلجريف مستشار حكومة البحرين 
ثم الشيخ خليفة بن سلمان بن عيسى آل خليفة

مدخل وسط المركز التجاري “السوق” ويرى مركز شرطة المنامة وشرطي 
المرور

المغفور له صاحب السموالشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة وليًا للعهد آنذاك، 
يرافقه صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة خالل زيارتهما 

للمملكة المتحدة ويرى سكرتير الدولة للشئون الخارجية عام 1958م

 سوق الخضرة والفاكهة بالمنامة بالقرب من بلدية المنامة
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المغفور له صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة في حفل افتتاح 
محمية العرين في منطقة الصخير عام 1976م 

القسم الداخلي  لمبنى المدرسة الثانوية للبنين بالمنامة ويظهر بالصورة 
المستشار بلجريف 

من اليسار السيد يوسف بن أحمد كانو ثم السيد سلمان مطر ثم السيد كارتير  إحدى المحالت “دكاكين” لبيع المتفرقات في السوق التجاري بالمنامة
ثم السيد مجبل الذكير وخبير اللؤلؤ في منزل الذكير عام  1911م

 صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء يحضر 
حفل افتتاح حقل نفط بوسعفه عام 1966م



 ألي إضافات أو تعديل على بيانات المجالس
 ramadanyat@live.com :الرجاء مراسلتنا على

17230088 باربار  مجلس يوسف عبدالوهاب الحواج  
 مجلس سعادة الشيخ عبدالرحمن 

36744404 الرفاع الغربي  بن علي بن خليفـة آل خليفـة 
39665552 العدلية  مجلس أبناء المرحوم  أ. أحمد العمران  
36411000 عالي  مجلس أحمد محفوظ العالي 

 مجلس الشيخ عبدالرحمن بن
39662685 الجفيـر   محمد بن راشد الخليفة 
39678000 القضيبية  مجلس ابناء حسن حيدر درويش 
39666491 الديه  مجلس الحاج علي الطويل 
39660066 أبو صيبع  مجلس  إبراهيم عبداهلل  لطف اهلل 
39468668 حدائق الماجد  مجلس  ابناء السيد مجيد الماجد 
39454948 سـار  مجلس  عبد الغني وإبراهيم جهرمي وإخوانهم  
39466688 دمستان  مجلس  جعفر محمد آل ضيف 
39636364 الدراز  مجلس  السيد كاظم الدرازي 
39660036 مدينة حمد  مجلس  د. أحمد جاسم جمال 
39458262 بوري  مجلس  الشيخ أحمـد العصفـور 
39622462 قرية القدم  مجلس  ميرزا المحاري 
39400944 النعيم  مجلس  الشيخ جاسم المؤمن  
39666917 البسيتين  مجلس علي عبدالعزيز العلوي 

مجلس الشيخ عبداهلل بن علي بن حمد آل خليفة
36411000 عالي  مجلس أحمد محفوظ العالي  
39639888 المنامة  مجلس المرحوم السيد موسى العلوي  

الجفير  مجلس عائلة المديفع 
39454188 القضيبية  مجلس المرحوم علي بن يوسف فخرو 
39457300 فريق العوضية  مجلس صالح خنجي 
17225547 النعيم  مجلس أحمد يوسف محمود 
39645444 بالد القديم  مجلس عبد المهدي البصري 
39424269 بالد القديم  مجلس صالح الجالوي 
17228855 المنامة  مجلس صادق وتقي البحارنة 
39672223 الحد  مجلس المسلم 

المنامة  مجلس أبناء سيد كاظم جعفر العلوي  
39585457 بني جمرة  مجلس الحاج محمد علي منصور الغسرة 
39458262 بوري  مجلس الشيخ أحمد العصفـور  

السنابس   39453575  مجلس علي بوكنان وإخوانه 
 17533311 بجانب فندق الخليج  مجلس محمد يوسف جالل  
17661400 الرفاع الغربي   مجلس أبناء المرحوم أحمد عبدالرحمن الزياني 
17561177 الرفاع   مجلس الشيخ إبراهيم بن حمد آل خليفة 
 39661998 العدلية    مجلس عبدالحكيم الشمري 
 39323932 الجفير  مجلس عائلة العوضي 
 39652626 الجفير  مجلس حسن بوخماس  
 17249991 عالي  مجلس أحمد منصور العالي  
 39616900 خلف خارطة البحرين  مجلس علي ومحمود حسين 
 39633111 الرفاع  مجلس الشيخ محمد بن خالد آل خليفة 
 17530808 الرفاع  مجلس راشد عبد الرحمن الزياني 
 17812811 الرفاع  مجلس الشيخ عبد اهلل بن خالد الخليفة 
 39658800 القريه  مجلس سيد شرف سيد جعفر سيد أحمد 
 17572222 بالد القديم  مجلس المستشار أحمد بن سلوم 
 17311555 رأس رمان  مجلس مصطفى عبداللطيف 
 36666924 مقابل جامع السيف  مجلس الحاج علي بن أحمد الخاجة 
 39405405 كرانه  مجلس مجيد ومحمد الزيرة  
39607676 الشاخوره    مجلس أبناء المرحوم السيد محمد  صالح عدنان الموسوي   
39655977 الدراز  مجلس د. محمد الدرازي  
 17211200 السنابس  مجلس فاروق المؤيد  
39677388 الحورة  مجلس الدكتور سعدي محمد عبداهلل 
17505750 النبيه صالح  مجلس رشاد يوسف جناحي 

المجالس اليوميـةمجالس السبـتمجالس  الجمعـة

أحلى طعم، بدون كالوري.
مع كاندريل، المحّلي األول على اإلطالق، يمكنك أن تطلقي العنان لشهيتك وتتمّتعي 

بالطعم كّله من دون سعرات حراريّة. 
فتفّضلي الدعوة مفتوحة لتتلذذي من قلبك!

www.canderel.net للمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة موقعنا

تضـعفيـن أمـامـه....

الحياة حلوة مع كاندريل






