
�ل�شيخ عي�شى بن ر��شد �آل خليفه

»�شيخ �لريا�شة �خلليجية«  
مدينة �ملحرق

ال�شاي االخ�شر اكت�شفه  �شور من املا�شي�شخ�شيات بحرينية

اأكرب مكتبة عامة ت�شهدها البحرين ومنوذج يحتذى يف املنطقة 

 مكتبة ال�شيخ عي�شى

�أجل  من  و�ساق  قدم  على  حاليا  �لعمل  يجري 

�النتهاء من م�سروع مكتبة �ل�سيخ عي�سى �مل�ؤمل �أن 

تك�ن معلما ح�ساريا معماريا وثقافيا ي�سع مملكة 

�لبحرين على خارطة �لدول �ملتقدمة على �سعيد 

تفعيل  يف  وي�ساهم  �ملتط�رة  �ملكتبية  �خلدمات 

�لنه�سة �لثقافية و�الجتماعية �لتي ت�سهدها �ململكة 

لالرتقاء  و�لع�سرنة  �لتحديث  ت�جهات  ودعم 

بال�عي �لثقايف و�لعلمي للم��طن �لبحريني.

فتحت �أ�سرة �آل خليفة �لبحرين يف عام 1783 م ، على يد �ل�سيخ 

�أحمد �لفاحت، ويف عام 1796 م ت�فى �ل�سيخ �أحمد ، و�نتقل بعدها 

�آل خليفة من �لزبارة �إىل �لبحرين ، ف�سكن �ل�سيخ �سلمان بن �أحمد 

�لرفاع و�ل�سيخ عبد �هلل بن �أحمد �ملحرق ، ومن هنا فقد �تخذت 

 ، �حلكم  ثنائية  على  وبناء   ، حلكمهم  �سيا�سيا  مركز�  �لبحرين 

�أ�سبحت �ملدينتان مقر�ن للحكم و�ل�سلطة �ل�سيا�سية .

�ل�سيخ عي�سى بن ر��سد بن عبد�هلل �آل خليفة ه� �ساعر بحريني 

�أ�سيل تعلق بالريا�سة من بد�يات عمرة وه� من م��ليد 1938 ، 

عالقته بالريا�سة بد�أت مع بد�ية �سن��ت عمره �الأوىل، �حب �لعمل 

�الإد�ري �لتط�عي و�خل�ص له، وع�سق �لريا�سة كع�سقه لل�طن، ولد 

يف مدينة �ملحرق و تعلق قلبه بها ومع نهاية �خلم�سينات من �لقرن 

�لع�سرون �أنتقل للعي�ص يف مدينة �لرفاع.

�آ�سيا . �ل�ساي �الأ�س�د يعمل  �أ�سلها من  �ل�ساي �الخ�سر �سجرية 

ا من هذ� �لنبات ، لكن بخالف �ل�ساي �الأخ�سر ه� يعمل من  �أي�سً

�الأور�ق �لتي قد جففت و ُ�ختِمرت . 

�ل�ساي �الأخ�سر ي�ستهَلك على نطاق و��سع يف �ليابان ، �ل�سني و 

�لدول �الآ�سي�ية �الأخرى و��سبح �أكرث �سعبية يف �لدول �لغربية . 

�لقدرة  �الأخ�سر  �ل�ساي  لدى  يك�ن  قد  �أنه  �لتقارير  بع�ص  تبني 

مت�سمنا   ، �لتط�ر  من  معينة  �سرطانات  منع  يف  �مل�ساعدة  يف 

برو�ستاتا ، �ملعدة و �سرطانات �ملريء . 
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رمضانيات 3اجلمعة 1 رم�سان 1430 هجرية        21 اغ�سط�س 2009 ميالدية 

 مكتبـة ال�شيــخ عي�شى.. 

معلــم ح�شــاري ومعمــاري وثقــايف
يجري �لعمل حاليا على قدم و�ساق من �أجل �النتهاء من م�سروع 

مكتبة �ل�سيخ عي�سى �مل�ؤمل �أن تك�ن معلما ح�ساريا معماريا وثقافيا 

�سعيد  على  �ملتقدمة  �لدول  خارطة  على  �لبحرين  مملكة  ي�سع 

�لثقافية  �لنه�سة  تفعيل  يف  وي�ساهم  �ملتط�رة  �ملكتبية  �خلدمات 

�لتحديث  ت�جهات  ودعم  �ململكة  ت�سهدها  �لتي  و�الجتماعية 

و�لع�سرنة لالرتقاء بال�عي �لثقايف و�لعلمي للم��طن �لبحريني.

�ل�سيخ عي�سى  �لعليا مل�سروع مكتبة  �ل�طنية  �للجنة  و�أو�سح مقرر 

خلدون �أبا ح�سني يف ت�سريح ل�كالة �أنباء �لبحرين �أنه مت �النتهاء 

�الأعمال  ��ستكمال  �الآن  ويجري  للمكتبة  �لرئي�سية  �الأعمال  من 

�لنهائية متهيد� الفتتاحها ر�سميا يف نهاية �لعام �جلاري �أو بد�ية 

�لعام �ملقبل حتت رعاية كرمية من عاهل �لبالد جاللة �مللك حمد 

بن عي�سى �آل خليفة.

وقال �إن م�سروع �ملكتبة يحظى بدعم خا�ص من جاللة �مللك، �إذ 

يخلد ذكرى �ملغف�ر له باإذن �هلل تعاىل �ل�سيخ عي�سى بن �سلمان �آل 

خليفة، م�سري� �إىل �أن �لكلفة �الإجمالية للم�سروع بلغت حتى �الآن 

17 ملي�ن دينار .

�ألف   52 تبلغ  للم�سروع  �الإجمالية  �مل�ساحة  �أن  ح�سني  �أبا  و�أو�سح 

مرت مربع منها نح� 7 �آالف مرت مربع للمكتبة و 8100 مرت مربع 

للمركز �لثقايف �لذي �سيلحق باملكتبة و�سي�سم �مل�سروع عم�ما 4 

�أطفال ومكتبة  للم�ؤمتر�ت ومكتبة  للمطالعة وقاعة كربى  قاعات 

�إلكرتونية ومكتبة م��سيقية �إ�سافة �إىل �ساالت متعددة �الأغر��ص 

ومتحف �إ�سالمي.

و�أ�ساف �أن �ملكتبة �تبع فيها نظام متط�ر يعتمد فيه على �آخر ما 

ت��سل �إليه �لعلم من تكن�ل�جيا وت��سيل �ملعل�مات من حا�سب �آيل 

وكمبي�تر�ت حمم�لة و�لت�سفح عن طريق �لكمبي�تر، م�سري� �إىل 

�ملعل�مات عن طريق  �ال�ستفادة من  �ملكتبة  للباحث يف  �نه ميكن 

�لكتب عن طريق  �لت�سفح يف  �لعاملية من  �ملكتبات  �الطالع على 

�لكمبي�تر مع �لبلد�ن �لتي يتم �التفاق معها على ذلك.

�إجماال �سيك�ن متط�ر� ويتما�سى  �إن نظام �لعمل يف �ملكتبة  وقال 

�مل�سروع  على  �لقائمني  حر�ص  �إىل  م�سري�  �لع�سر،  متغري�ت  مع 

�إىل  �إ�سافة  و�اللكرتونية  �ل�رقية  �لكتب  ن�عي  بني  �جلمع  على 

�لنظام �الآيل �ملتقدم �لذي من �ساأنه �الإ�سهام يف عملية ��ستخر�ج 

ت�ستمل  �ملكتبة  �أن  و�أ�ساف  قيا�سية.  �أوقات  يف  و�إرجاعها  �لكتب 

على 5 ط��بق �ثنان منها حتت �الأر�ص وثالثة يف �لطابق �لعل�ي، 

على  �سي�ستمل  �ملكتبة  �أ�سفل  �سيقع  �لذي  �ل�سرد�ب  �أن  م��سحا 

قاعات لتخزين �لكتب وقاعات �أخرى لتح�سري وجتهيز وفهر�سة 

�لكتب �أما �لطابق �الأو�سط ف�سي�ستمل على خمزن للكتب و�أر�سيف 

�لطابق  �أما  لالأطفال  ومكتبة  و�ل�سمعيات  لل�س�تيات  وقاعات 

�لعل�ي ف�سيحت�ي على قاعتني وكل قاعة تت�ص

�إىل خدمات �ال�ستقبال.  �ألف عن��ن للمطالعة باالإ�سافة  لـ 40  ع 

وفيما يتعلق مبعايري �ختيار �لكتب و�قتنائها �أ�سار �أبا ح�سني �إىل 

�أنه روعي �تباع عدد من �ملعايري �الأ�سا�سية يف هذ� �جلانب منها 

�لنظام �الآيل �ملتقدم �لذي من �ساأنه �الإ�سهام يف عملية ��ستخر�ج 

ت�ستمل  �ملكتبة  �أن  و�أ�ساف  قيا�سية.  �أوقات  يف  و�إرجاعها  �لكتب 

على 5 ط��بق �ثنان منها حتت �الأر�ص وثالثة يف �لطابق �لعل�ي، 

على  �سي�ستمل  �ملكتبة  �أ�سفل  �سيقع  �لذي  �ل�سرد�ب  �أن  م��سحا 

قاعات لتخزين �لكتب وقاعات �أخرى لتح�سري وجتهيز وفهر�سة 

�لكتب �أما �لطابق �الأو�سط ف�سي�ستمل على خمزن للكتب و�أر�سيف 

�لطابق  �أما  لالأطفال  ومكتبة  و�ل�سمعيات  لل�س�تيات  وقاعات 

�ألف عن��ن  لـ 40  تت�سع  �لعل�ي ف�سيحت�ي على قاعتني وكل قاعة 

للمطالعة باالإ�سافة �إىل خدمات �ال�ستقبال. وفيما يتعلق مبعايري 

�ختيار �لكتب و�قتنائها �أ�سار �أبا ح�سني �إىل �أنه روعي �تباع عدد 

�إرجاع �لكتب  من �ملعايري �الأ�سا�سية يف هذ� �جلانب منها خدمة 

�إرجاع  للم�ستخدم  ميكن  �أنه  �أي  �اللكرتونية  بالطريقة  و�الإعارة 

�لرج�ع  دون  من  �لكمبي�تر  طريق  عن  ��ستعارها  �لتي  �لكتب 

لل�سخ�ص �مل�س�ؤول عن �لكتب باملكتبة، م�سري� �إىل �أن هناك جهاز� 

�لذي  لل�سخ�ص  ر�سيد  ويظهر  و�الإرجاع  �الإعارة  به  يتم  خا�سا 

�رجع �لكتب و�إذ� مل يفعل هذه �لطريقة فاإن جهاز �لالإنذ�ر يظهر 

عند خروجه من �ملكتبة.

وقال �أبا ح�سني �إن �لنظام �ملتبع يف �ملكتبة ه� �لنظام �ملفت�ح حيث 

�أو  قر�ءته  ي�د  �لذي  �لكتاب  �ختيار  �ملكتبة  �إىل  �لد�خل  ي�ستطيع 

��ستعارته بالبحث عن طريق �لكمبي�تر عن مكان �لكتاب و�قتنائه 

كما �أن هناك �أر�سيفا للكتب جمهز بخز�ئن حديدية تقفل تلقائيا 

�مل�ستمر  للتعلم  �سفا  ت�سم  كما  حريق  حدوث  عند  نف�سها  على 

وخدمات �ملناظرة �ملبا�سرة جمهز مبيكروف�نات و�أجهزة �سمعيات 

جهزت  وكامري�ت  كبرية  تلقائية  �لكرتونية  و�سا�سات  وب�سريات 

خ�سي�سا للمناظر�ت و�ملحا�سر�ت.

وذكر �أن �ملكتبة ت�ستمل على 7 قاعات �إحد�ها للمر�جع و�لدوريات 

وقاعة للعل�م �ملختلفة وقاعة ت�سمى بالقاعة �ل�طنية ت�ستمل على 

كل ما يخ�ص �لبحرين وقاعة عن مطب�عات �الأمم �ملتحدة وقاعة 

ملكتبة �لطفل وقاعة لل�س�تيات و�لب�سريات و�أخري� قاعة متط�رة 

للتدريب �مل�ستمر.وقال �إن �مل�سروع ي�سم �أي�سا مركز �ل�سيخ عي�سى 

�لثقايف �لذي ي�ستمل على مقتنيات �الأمري �لر�حل وقاعة للمتحف 

تت�سع  للمحا�سر�ت  ومدرج  �الأغر��ص  متعددة  وقاعة  �الإ�سالمي 

�لعربية  للغتني  �لف�رية  للرتجمة  م�سرح  وفيها  �سخ�سا   380 لـ 

و�الجنليزية، كما ت�سم كافترييا خلدمة �ملكتبة و�ملركز �لثقايف، 

م�ؤكد� �أن �ملكتبة تخدم كل �لفئات �لعمرية وقد روعي يف ت�سميم 

باأحدث  و�ملجهزة  �حلديثة  و�لت�ساميم  �ملعماري  �لطابع  �ملكتبة 

خدمة �إرجاع �لكتب و�الإعارة بالطريقة �اللكرتونية �أي �أنه ميكن 

للم�ستخدم �إرجاع �لكتب �لتي ��ستعارها عن طريق �لكمبي�تر من 

�إىل  م�سري�  باملكتبة،  �لكتب  عن  �مل�س�ؤول  لل�سخ�ص  �لرج�ع  دون 

ر�سيد  ويظهر  و�الإرجاع  �الإعارة  به  يتم  خا�سا  جهاز�  هناك  �أن 

لل�سخ�ص �لذي �رجع �لكتب و�إذ� مل يفعل هذه �لطريقة فاإن جهاز 

�لالإنذ�ر يظهر عند خروجه من �ملكتبة.

وقال �إن نظام �لعمل يف �ملكتبة �إجماال �سيك�ن متط�ر� ويتما�سى 

�مل�سروع  على  �لقائمني  حر�ص  �إىل  م�سري�  �لع�سر،  متغري�ت  مع 

�إىل  �إ�سافة  و�اللكرتونية  �ل�رقية  �لكتب  ن�عي  بني  �جلمع  على 
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 camellia sinensis : ال�سم �لعلمي�

 Green Tea : ال�سم �ل�سائع�

�ل�ساي �الخ�سر �سجرية �أ�سلها من �آ�سيا . �ل�ساي �الأ�س�د يعمل 

ا من هذ� �لنبات ، لكن بخالف �ل�ساي �الأخ�سر ه� يعمل  �أي�سً

من �الأور�ق �لتي قد جففت و ُ�ختِمرت . 

�ل�ساي �الأخ�سر ي�ستهَلك على نطاق و��سع يف �ليابان ، �ل�سني 

�لدول  يف  �سعبية  �أكرث  و��سبح  �الأخرى  �الآ�سي�ية  �لدول  و 

�لغربية . 

تبني بع�ص �لتقارير �أنه قد يك�ن لدى �ل�ساي �الأخ�سر �لقدرة 

يف �مل�ساعدة يف منع �سرطانات معينة من �لتط�ر ، مت�سمنا 

برو�ستاتا ، �ملعدة و �سرطانات �ملريء . 

يحت�ي �ل�ساي �الأخ�سر على م��د كيميائية معروفة كب�ليفين�لز 

، �لتي حتت�ي على خ���ص مقاومه للتاك�سد . 

�مر��ص  �ل�قاية من  �ي�سا يف  �نه مفيد  �ملا�سي  وقد ذكر يف 

وحتى  بل  �لدماغية،  و�جللطات  �لدم�ية،  و�الوعية  �لقلب 

بع�ص �ن��ع �ل�سرطان. 

من  �ل�قاية  على  ي�ساعد  �الأخ�سر  �ل�ساي  �إن  �لعلماء  يق�ل 

�لتهابات �ملفا�سل، �و �لروماتزم كما يعرف على نطاق و��سع. 

�إنهم وجدو�  �سيفيلد �لربيطانية  �لباحث�ن من جامعة  ويق�ل 

من  �ل�قاية  على  �لقدرة  لهما  �الخ�سر  �ل�ساي  يف  مك�نني 

ن�ع  �ملفا�سل من خالل عزل  �لتهابات  �ن��ع  بع�ص 

من �النزميات �لتي تتلف �ملفا�سل. 

جامعة  من  ب�تل  ديفيد  �لدكت�ر  ويق�ل 

برهنت  �ملختربية  �لفح��ص  �إن  �سيفيلد 

�ل�ساي  لتناول  �ملنظ�رة  �لف��ئد  على 

�الخ�سر يف �ل�قاية من �لتهاب �ملفا�ص

�لأخ�شر  �ل�شاي 
وفو�ئده

�إنهم  �ملتحدة  �ل�اليات  يف  �أطباء  قال 

�جللد  �سرطان  من  لل�قاية  كرميا  ط�رو� 

و�لعن�سر �ل�سحري يف هذ� �لن�ع من �لكرميات 

ه� �ل�ساي �الأخ�سر �ملعروف بخ�سائ�سه �مل�سادة 

لل�سرطان. وت�ساعد م�ساد�ت �الأك�سدة �لطبيعية �مل�سماة 

polyphenols يف �ل�ساي �الأخ�سر على �حليل�لة دون من� 
�خلاليا �ل�سرطانية يف �جللد. 

�أخرى  �سحية  ف��ئد  �الأخ�سر  لل�ساي  فاإن  �حلقيقة  ويف 

من  جعلت  �لتي  �الأ�سباب  يف  ويبحث�ن  �خلرب�ء  ي�ستعر�سها 

�لناحية  من  �الإطالق  على  �سر�ب  �أف�سل  �الأخ�سر  �ل�ساي 

�ل�سحية. 

�ل�ساي �الأخ�سر ي�ساعد على حرق �لده�ن

ي�ساعد �ل�ساي �الأخ�سر على ت�سريع عملية �الي�ص الن تاأثريه 

�مل�ساد لالأك�سدة ي�ساعد �لكبد على �أد�ء وظيفته ب�سكل �أكرث 

فعالية. 

فقد �كت�سفت در��سة �أمريكية جديدة �أجريت على رجال بدناء 

�أن �سرب �ل�ساي �الأخ�سر ثالث مر�ت ي�ميا 

يحرق 200 �سعر حر�ري �إ�سايف ي�ميا. كذلك وجد �الأ�سخا�ص 

تعززت  لديهم  �لطاقة  �أن  �الأخ�سر  �ل�ساي  يتناول�ن  �لذين 

ب�سكل كبري. 

�ل�سكر  م�ست�ى  �الأخ�سر  �ل�ساي  يخف�ص   ، ذلك  على  وعالوة 

�سكل  م�س�ؤوال عن خزن �جلل�ك�ز على  يعترب  و�لذي  �لدم  يف 

�أي�سا  يخف�ص  �ل�سكر  م�ست�ى  تخفي�ص  فاإن  ولذ�  �سح�م، 

م�ست�ى �ل�سح�م �ملخزونة يف �جل�سم. 

�ل�ساي �الأخ�سر يحمي �لقلب من �الأمر��ص 

م�ست�ى  يخف�ص  �الأخ�سر  �ل�ساي  �أن  �لدر��سات  �أظهرت 

متنع  لالأك�سدة  �مل�سادة  تاأثري�ته  الن  �لدم  يف  �لك�ل�سرتول 

تاأك�سد �لك�ل�سرتول �ل�سار LDL يف �ل�سر�يني. 

�لرئي�سي  �ل�سبب  �لطبيعي  غري  �لدم  جلطات  ت�سكل  ويعترب 

�ل�ساي  �أظهر  وقد  �لدماغية  و�جللطات  �لقلبية  �لن�بات  يف 

�الأخ�سر �أنه مينع ت�سكل �جللطات �لدم�ية غري �لطبيعية و�أن 

له نف�ص فعالية �الأ�سربين يف هذ� �ملجال. 

تاأثري�ت  له  �الأ�سربين  �أن  مالحظة  يجب  �آخر،  جانب  من 

كنت  فاإذ�  ولذ�  �الأخ�سر  �ل�ساي  تختلف عن  للتجلط  م�سادة 

�لن�بات  من  لل�قاية  �الأ�سربين  من  �سغرية  جرعات  تتناول 

�لقلبية �أو �جللطة �لدماغية ، فاإنه ينبغي عليك �ال�ستمر�ر يف 

ذلك حتى ل� كنت ت�سرب �ل�ساي �الأخ�سر �أي�سا. 

م�ست�يات  يزيد  �الأخ�سر  �ل�ساي  �أن  �لدر��سات  �أثبتت  كذلك 

�لك�ل�سرتول �لنافع HDL �لذي ي�ساعد على �إز�لة �ل�سفائح 

�لدهنية من جدر�ن �ل�سر�يني. 

�ل�ساي �الأخ�سر وي�ساعد يف تخفي�ص �سغط �لدم

يع�د �سبب �رتفاع �سغط �لدم �إىل �إنزمي تفرزه �لكلية وي�سمى 

�إفر�ز  منع  على  لل�سغط  �ملخف�سة  �الأدوية  وتعمل   .  ACE
�الأنزمي ولذ� فاإن �سغط �لدم ميكن تخفي�سه من خالل تعطيل 

عمل �الأنزمي. 

�أما بالن�سبة لل�ساي �الأخ�سر فه� معطل طبيعي لالأنزمي وقد 

�أظهرت در��سات عديدة �أن �سغط �لدم �نخف�ص يف �حلي��ن 

و�الإن�سان بعد �إعطائهما م�ستح�سر�ت من �ل�ساي �الأخ�سر . 

�ل�ساي �الأخ�سر يحمي من �الإ�سابة مبر�ص �ل�سكري 

ي�سمى  �إنزمي  �إىل  يحتاج  فاإنه  �لن�سا،  �جل�سم  ي�ستهلك  حني 

amylase لتحليله �إىل �سكريات ب�سيطة ميكن �مت�سا�سها 
يف جمرى �لدم. 

�الأخ�سر مبنع  �ل�ساي  �مل�ج�دة يف   polyphenols وتق�م 

�إنزمي amylase ولذ� فاإنها ت�ساعد خف�ص م�ست�يات �ل�سكر 

يف �لدم. 

�إن �مل�ست�يات �لعالية لل�سكر و�الأن�س�لني يف �لدم يعر�ص �لنا�ص 

لالإ�سابة مبر�ص �ل�سكري . فقد �أظهرت �إحدى �لدر��سات �أن 

ن�ساط  ي�ميا خف�ص م�ست�ى  �الأخ�سر  �ل�ساي  و�حد� من  ك�با 

�إنزمي amylase بن�سبة 87 باملائة. 

ال�شاي االخ�شر اكت�شفه ال�شينيون قبل نحو 

خم�شة اآالف �شنة، يعرف عنه منذ القدمي 

فوائده العديدة ل�شحة اجل�شم 
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اإ�شداراته ال�شعرية
وه� �ساعر ور�ئد يف كتابة �الأغنية �لبحرينية.�أ�سيل،متيز 

�سعره بلباقته وكلمته �لبحرينية �ل�سعبية وكتب �لعديد من 

�الأ�سعار �جلميلة،و�أ�سدر دي��ن �سعري يحمل �أ�سم )فـٌي 

�لع�سر( ومن تلك �الأ�سعار:

يالزينه ذكريني

يالزينه ذكريني ، يل غيبتني بحور

وب�شوق ناديني ، ميكن �لدنيا تدور

و�أرد ويا �ل�شيف ول �ل�شتا لياًل ول مع �لأ�شو�ق وقت �لربيع و�لورد

و�أنا بعيد بعيد ، ما عندي غري �ل �آه

حملت َنّيم �ل�شما ، �شوقي لكم وياه

و�شيت طري �لفله ، ول حمل يل و�شال

حتملت موج �لبحر ، حتملت موج �لبحر

�شالمي ما ودعت

حلفت يالزينة ، ما �أفارق �لبحرين

يف قلبي مزروعة ، وحمفوظة و�شط �لعني

�أ�شتاق �أ�شم �لعود ، و�أوله على �لطيبني

و�حلن يل خطوه ، خطوه على �لكفني

بارد ويا �ل�شيد ول �ل�شتا لياًل ول مع �لأ�شو�ق وقت �لربيع و�لورد

رئي�ص  خليفة  �آل  ر��سد  بن  عي�سي  �ل�سيخ  �أو�سي  

�لتي  �لثامنه  �خلليج  كاأ�ص  لدورة  �لتنفيذية  �للجنة 

يك�ن  باأن  �أو�سي  هـ   1406 عام  بالبحرين  �قيمت 

دورة  �إقامة  فكرة  �ساحب  �لفي�سل  خالد  �الأمري 

�خلليج ه� �سيف �ل�سرف �الأول لكل دور�ت �خلليج 

�ملقبلة و ذلك خالل تكرمي روؤ�ساء و�أع�ساء �ل�ف�د 

�مل�ساركة يف “ خليجي “8
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�آل  عبد�هلل  بن  ر��شد  بن  عي�شى  �ل�شيخ 

تعلق  �أ�شيل  بحريني  �شاعر  هو  خليفة 

من  وهو  عمرة  بد�يات  من  بالريا�شة 

مو�ليد 1938 ، عالقته بالريا�شة بد�أت 

�حب  �لأوىل،  عمره  �شنو�ت  بد�ية  مع 

له،  و�خل�ص  �لتطوعي  �لإد�ري  �لعمل 

يف  ولد  للوطن،  كع�شقه  �لريا�شة  وع�شق 

مدينة �ملحرق و تعلق قلبه بها ومع نهاية 

�أنتقل  �لع�شرون  �لقرن  من  �خلم�شينات 

للعي�ص يف مدينة �لرفاع.

خارج  �إىل  و�شعبيته  �شهرته  �متدت 

يف  �خلا�ص  ��شلوبه  له  �لوطن..  حدود 

مقتدر  دبلوما�شي..  و�حلديث..  �حلو�ر 

و�جتيازه..  موقف..  �أي  مو�جهة  على 

قد جتد من يختلف عليه.. لكن لن جتد 

من ل يحبه.

�لبحرين  يف  عدة  قيادية  منا�شب  تقلد 

�عرق  �لبحرين  لنادي  رئا�شته  من  بدء� 

�ل�شيخ  �أ�شبح  و�لذي  �لوطنية  �لأندية 

عي�شى بن ر��شد �آل خليفة رئي�شا فخريا 

�لبحريني  �لحتاد  رئا�شة  توىل  كما  له 

لكرة �لقدم منذ �لعام 1974 حتى 1988 

فيها  يتوىل  لرئي�ص  فرتة  �أطول  )وهي 

رئا�شة �حتاد كرة �لقدم يف �لبحرين(.. 

�لعربي  �خلليج  كاأ�ص  دور�ت  كل  عاي�ص 

�إد�رة  جمل�ص  وتر�أ�ص  �لقدم..  لكرة 

منذ  �لبحرينية  �لوملبية  �للجنة 

هذه  كتابة  وحتى   1979 يف  تاأ�شي�شها 

للموؤ�ش�شة  رئي�شًا  عني  كما  �ل�شطور.. 

وزير  بدرجة  و�لريا�شة  لل�شباب  �لعامة 

وحاليا ي�شغل من�شب 

�صطور �صخ�صية

متزوج وله ولد�ن عبد�هلل و �سلمان،ويكنى باأب� عبد�هلل.

ي�سكن حاليا يف �لرفاع.

�صريته يف جمال الريا�صة

تقلد منا�سب قيادية عدة يف �لبحرين بدء� من رئا�سته لنادي 

�لبحرين �عرق �الأندية �ل�طنية و�لذي �أ�سبح �ل�سيخ عي�سى 

بن ر��سد �آل خليفة رئي�سا فخريا له كما ت�ىل رئا�سة �الحتاد 

�لبحريني لكرة �لقدم منذ �لعام 1974 حتى 1988 )وهي �أط�ل 

فرتة لرئي�ص يت�ىل فيها رئا�سة �حتاد كرة �لقدم يف �لبحرين(.. 

عاي�ص كل دور�ت كاأ�ص �خلليج �لعربي لكرة �لقدم.. وتر�أ�ص 

جمل�ص �إد�رة �للجنة �الوملبية �لبحرينية منذ تاأ�سي�سها يف 1979 

وحتى كتابة هذه �ل�سط�ر.. كما عني رئي�سًا للم�ؤ�س�سة �لعامة 

لل�سباب و�لريا�سة بدرجة وزير وحاليا ي�سغل من�سب نائب 

رئي�ص �ملجل�ص �الأعلى لل�سباب و�لريا�سة منذ �لعام .1999 .

املنا�صب الريا�صية التي توالها

1999 مت تعيينه نائب رئي�ص �ملجل�ص �الأعلى لل�سباب و�لريا�سة 

وحتى �الآن.

كان رئي�سا لنادي �لبحرين لعدة �سن��ت ثم رئي�سا لالحتاد 

�لبحريني لكرة �لقدم عندما �نتخب يف 9 ن�فمرب/ ت�سرين 

�لثاين 1974 من قبل �جلمعية �لعم�مية لالحتاد رئي�سا ليخلف 

بذلك �ل�سيخ حممد بن خليفة �آل خليفة.. و��ستمر يف رئا�سة 

�الحتاد حتى �سبتمرب/ �أيل�ل �لعام .1988

رئ�ص �للجنة �الوملبية �لبحرينية منذ تاأ�سي�سها يف ن�فمرب/ 

ت�سرين �لثاين �لعام .1979

- عني رئي�سا للم�ؤ�س�سة �لعامة لل�سباب و�لريا�سة بدرجة وزير 

يف �لعام 1988 وحتى �لعام .1999 على �مل�ست�ى �لعربي

نائب رئي�ص �الحتاد �لعربية لالألعاب �لريا�سية.

نائب رئي�ص �الحتاد �لعربية لكرة �لقدم.

رئي�ص �للجنة �العالمية باالحتاد �لعربي لالألعاب �لريا�سية.

رئي�ص �للجنة �العالمية باالحتاد �لعربي لكرة �لقدم.

ع�س� جلنة �لعالقات �لدولية باالحتاد �لعربي لكرة �لقدم.

رئي�ص جلنة �العالن و�لت�س�يق يف �الحتاد �لعربي لالألعاب 

�لريا�سية وع�س� جلنة �لعالقات �لدولية يف �الحتاد.

�ملنا�سب �لدولية

ع�س� جلنة �لتحكيم �لريا�سة �لدولية باللجنة �الوملبية �لدولية.

نائب رئي�ص �ملجل�ص �الأوملبي �الآ�سي�ي عن غرب �آ�سيا.

بعيد� عن �لريا�سة

�أ�ستغل يف وز�رة �لدفاع �لبحرينية و يف �لق�ساء �لبحريني.

�سغل منا�سب عدة منها وكيل وز�رة �لدفاع، وكيل وز�رة �الإعالم 

، نائب رئي�ص �ملجل�ص �الأعلى لل�سباب و�لريا�سة، رئي�ص �مل�ؤ�س�سة 

�لعامة لل�سباب و�لريا�سة

تقلد منا�سب قيادية عدة يف �لبحرين بدء� من رئا�سته لنادي 

�لبحرين �عرق �الأندية �ل�طنية و�لذي �أ�سبح �ل�سيخ عي�سى 

بن ر��سد �آل خليفة رئي�سا فخريا له كما ت�ىل رئا�سة �الحتاد 

�لبحريني لكرة �لقدم منذ �لعام 1974 حتى 1988 )وهي �أط�ل 

فرتة لرئي�ص يت�ىل فيها رئا�سة �حتاد كرة �لقدم يف �لبحرين(.. 

عاي�ص كل دور�ت كاأ�ص �خلليج �لعربي لكرة �لقدم.. وتر�أ�ص 

جمل�ص �إد�رة �للجنة �الوملبية �لبحرينية منذ تاأ�سي�سها يف 1979 

وحتى كتابة هذه �ل�سط�ر.. كما عني رئي�سًا للم�ؤ�س�سة �لعامة 

لل�سباب و�لريا�سة بدرجة وزير وحاليا ي�سغل من�سب نائب 

رئي�ص �ملجل�ص �الأعلى لل�سباب و�لريا�سة منذ �لعام .1999 .

ال�شيخ عي�شى بن را�شد اآل خليفه

�ل�سيخ عي�ص بن ر��سد �آل خليفة  مع �سم��ل�سيخ  نا�سر بن حمد �آل خليفة
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�ل�سر�عات  من  عدد�  �خلليج  منطقة  �سهدت  �لتاريخ  هذ�  وبعد 

و�لتي �نتهت يف عام 1810 م مب�قعة خكيكرة ، و�لتى وقعت �أمام 

)�خل�ير( وه� م��سع على �ساحل دولة قطر وقد كان �لن�سر فيها 

الآل خليفة .

وبعد ��ستتباب �الأمن و�ال�ستقر�ر عاد �آل خليفة ثانية �إىل �ملحرق 

من �لزبارة ، وهذ� يعترب �إعالن تاريخي عن تاأ�سي�ص مدينة �ملحرق 

يف �سكل عمر�ين متكامل و�سكنها �ل�سيخ عبد �هلل بن �أحمد وبنى 

بها قلعة يف جن�ب �ملحرق �سميت بقلعة ب� ماهر .

مدينة املحرق

8

�أحمد  �ل�شيخ  ، على يد  �آل خليفة �لبحرين يف عام 1783 م  �أ�شرة  فتحت 

خليفة  �آل  بعدها  و�نتقل   ، �أحمد  �ل�شيخ  توفى  م   1796 عام  ويف  �لفاحت، 

�لرفاع و�ل�شيخ  �أحمد  �شلمان بن  �ل�شيخ  ، ف�شكن  �لبحرين  �إىل  �لزبارة  من 

عبد �هلل بن �أحمد �ملحرق ، ومن هنا فقد �تخذت �لبحرين مركز� �شيا�شيا 

للحكم  مقر�ن  �ملدينتان  �أ�شبحت   ، �حلكم  ثنائية  على  وبناء   ، حلكمهم 

و�ل�شلطة �ل�شيا�شية .

وبالتايل فانه ميكننا �عتبار عام 1796 م هو بد�ية تاأ�شي�ص �ملحرق كمدينة 

ومركز لل�شلطة �ل�شيا�شية على يد �ل�شيخ عبد �هلل بن �أحمد �آل خليفة .

ومنذ ذلك �حلني �أخذت مدينة �ملحرق تكت�سب �أهميتها �حل�سرية 

على �خلريطة �لعمر�نية جلزر �لبحرين و�سرعان ما �أ�سبحت هي 

عا�سمة �جلزر ومركزها �ل�سيا�سي و�لعمر�ين .

فقد �أخذت �ملحرق تكت�سب �أهمية �سيا�سية �أكرب ، وجذبت �لكثري 

من �لقبائل ال�ستيطانها مما �ساعد ذلك على �زدهارها ، و�سارت 

م�سدر جذب ال�ستيطان �لقبائل �لعربية وجتار �لل�ؤل�ؤ ويع�د ذلك 

وهدفا  مهما  مركز�  �أ�سبحت  فهي   ، �القت�سادية  �أهميتها  �إىل 

بحريا لتجارة �لبالد �ل�سرقية �لقريبة.

و�جلدير بالذكر �ن ��ستيطان �ملحرق كان يتم على �سكل جمم�عات 

�أو م�ستقر�ت قبلية يف �سكل �أحياء تعرف حمليًا باإ�سم )�لفريج(

�أي �حلي ، و�إكت�سب كل حي �سكنى ت�سميته من ��سم �لقبيلة �لتي 

�إ�سافة  �ل�سنية  �لعربية  �لقبائل  من  �ل�سكان  غالبية  وكان  ت�سكنه 

و��ستقرو� يف  نزح��  �لذين  �لعرب  وهم  �أو )�حل�لة(  �له�لة  �إىل 

�أما �لباقى فهم �ل�سكان  �إير�ن ،  �ل�ساحل �ل�سرقى للخليج جن�ب 

�ل�سيعة وهم �أ�سحاب �حلرف من حياكني وبنائني و�ساغة ....�إلخ 

. لذلك فقد �أكت�سبت �أحيائهم ت�سميتها من �حلرف نف�سها.

ونتيجة للزيادة �لكبرية و�ل�سريعة يف �لنم� �ل�سكانى لعدد �مل��طنني 

خمتلف  يف  تط�ر  �ملقابل  يف  و  �ل�طن  هذ�  �أر�ص  على  و�ملقيمني 

�ل�سكنية  و�ملناطق  و�ل�سناعة  �لزر�عة  مثل  �لدولة  �لقطاعات يف 

ونتيجة   . �الأ�سا�سية  �لبنية  و�سبكات  �لعامة  �لعمر�نية و�خلدمات 

�مل��طنني  لعدد  �ل�سكانى  �لنم�  يف  و�ل�سريعة  �لكبرية  للزيادة 

خمتلف  يف  تط�ر  �ملقابل  يف  و  �ل�طن  هذ�  �أر�ص  على  و�ملقيمني 

�ل�سكنية  و�ملناطق  و�ل�سناعة  �لزر�عة  مثل  �لدولة  �لقطاعات يف 

�لعمر�نية و�خلدمات �لعامة و�سبكات �لبنية �الأ�سا�سية .

فد�أبت �لدولة وبالتحديد وز�رة �الأ�سكان على ت�فري �مل�سكن �ملالئم 

م�سروع  �ل�ستينات  يف  �لدولة  �أجنزت  ،فقد  بحرينية  �أ�سرة  لكل 

�مل�ساكن �ل�سعبية للعمال يف �ملحرق ،وبعدها قامت وز�رة �الأ�سكان 

باإن�ساء 122وحدة �سكنية و7عمار�ت �سكنية فيها 42 �سقة يف عام 

وفى  عر�د  يف  �سكنية  ،و669وحدة  �حلد  مدينة  يف  وهذ�   1980

�لب�سيتني مت �إن�ساء 131 وحدة �سكنية و23عمارة فيها 152 �سقة ، 

وبني عامى 1976 - 1997م مت.

�ملحرق  ت�سمية  �أ�سل  يف  �لرو�يات  �ختلفت  لقد  �ملحرق  ت�سمية 

بهذ� �ال�سم فلقد ذكر �لعالمة “ج��د علي” �ن جانبا من و�سف 

باملحرق  ي��سف  كان  �لذي  �لقي�ص  �إمري  با�سم  مقرونا  �ملحرق 

و�آل  �ملحرق وحمرق  كلمة  “ ون�سادف  قائال  �لعالمة  وي�سيف   ،

�طلقها  وقد   . باحلرية  �ملتعلقة  �لت��ريخ  من  م���سع  يف  حمرق 

بع�ص �الأخباريني على �لغ�سا�سنة �ي�سا . وهم يرون �نها لقب �أحلق 

باأولئك �ملل�ك ، الأنهم عاقب�� �أعد�ئهم يف �أثناء غزوهم لهم بحرق 

�أماكنهم بالنار “.



رمضانيات 11اجلمعة 1 رم�سان 1430 هجرية        21 اغ�سط�س 2009 ميالدية 

مساحة اعالنية 
425  دينار 



اجلمعة 1 رم�سان 1430 هجرية        21 اغ�سط�س 2009 ميالدية  رمضانيات

جمال�س رم�شان

٣٩٤٥٣١٤٣ الرفاع	 الدكتور	ال�شيخ	علي	بن	عبداللله	بن	خالد	اآل	خليفة	

١٧٦٦٦٢٢٢-٣٩٦٣٣١١١ الرفاع	 جمل�س	ال�شيخ	حممد	بن	خالد	بن	حممد	اآل	خليفة	

١٧٦٥١١٧٧ الرفاع	 جمل�س	ال�شيخ	اإبراهيم	بن	حممد	اآل	خليفة	

١٧٦٦١٧٠٤ الرفاع	الغربي	 جمل�س	را�شد	عبدالرحمن	الزياين	

١٧٦٨٠٠٧١ الرفاع	الغربي	 جمل�س	الدكتور	ماجد	بن	علي	النعيمي	

١٧٦٦١٤٠٠ الرفاع	الغربي	 جمل�س	اأبنا	ءاملرحوم	اأحمد	عبدالرحمن	الزياين	

١٧٧٩٥٥٥٥-٣٩٦٤٤٤٤٠ بالد	القدمي	 جمل�س	حممد	اأحمد	حم�شن	بن	�شلوم	

١٧٢٤٩٩٩١-١٧٦٤١١٨٨ عايل	 جمل�س	احلاج	اأحمد	من�شور	العايل	

١٧٢٢١١٧١-٣٩٦٣٢٦٦٦ مدينة	عي�شي	 جمل�س	الدكتور	جمعة	اأحمد	منديل	واأوالده	

١٧٧٨٥٠٥٠-٣٩٤٥٣٥٧٥ الربهامة	 جمل�س	ح�شني	علي	بوكنان	واإخوانه	

٣٩٦٩١١٢٢ �شند	 جمل�س	اأحمد	اإبراهيم	بهزاد	

١٧٧١١٢٣٤٤ فندق	اخلليج	 جمل�س	حممد	يو�شف	جالل	واأوالده	

٣٩٦١٨٠١٨ 	 جمل�س	عبدالرحمن	بن	حممد	اأحمد	الغتم	

٣٩٣٢٣٩٣٢ اجلفري	 جمل�س	عائلة	العو�شي	

٣٩٤٥٣١٤٣ الرفاع	 الدكتور	ال�شيخ	علي	بن	عبداللله	بن	خالد	اآل	خليفة	

١٧٦٦٦٢٢٢-٣٩٦٣٣١١١ الرفاع	 جمل�س	ال�شيخ	حممد	بن	خالد	بن	حممد	اآل	خليفة	

١٧٦٥١١٧٧ الرفاع	 جمل�س	ال�شيخ	اإبراهيم	بن	حممد	اآل	خليفة	

١٧٦٦١٧٠٤ الرفاع	الغربي	 جمل�س	را�شد	عبدالرحمن	الزياين	

١٧٦٨٠٠٧١ الرفاع	الغربي	 جمل�س	الدكتور	ماجد	بن	علي	النعيمي	

١٧٦٦١٤٠٠ الرفاع	الغربي	 جمل�س	اأبنا	ءاملرحوم	اأحمد	عبدالرحمن	الزياين	

١٧٧٩٥٥٥٥-٣٩٦٤٤٤٤٠ بالد	القدمي	 جمل�س	حممد	اأحمد	حم�شن	بن	�شلوم	

١٧٢٤٩٩٩١-١٧٦٤١١٨٨ عايل	 جمل�س	احلاج	اأحمد	من�شور	العايل	

١٧٢٢١١٧١-٣٩٦٣٢٦٦٦ مدينة	عي�شي	 جمل�س	الدكتور	جمعة	اأحمد	منديل	واأوالده	

١٧٧٨٥٠٥٠-٣٩٤٥٣٥٧٥ الربهامة	 جمل�س	ح�شني	علي	بوكنان	واإخوانه	

مجالس لليلة غد
هاتف �ملنطقة  جمل�ص 

٣٩٤٥٣١٤٣ الرفاع	 الدكتور	ال�شيخ	علي	بن	عبداللله	بن	خالد	اآل	خليفة	

١٧٦٦٦٢٢٢-٣٩٦٣٣١١١ الرفاع	 جمل�س	ال�شيخ	حممد	بن	خالد	بن	حممد	اآل	خليفة	

١٧٦٥١١٧٧ الرفاع	 جمل�س	ال�شيخ	اإبراهيم	بن	حممد	اآل	خليفة	

١٧٦٦١٧٠٤ الرفاع	الغربي	 جمل�س	را�شد	عبدالرحمن	الزياين	

١٧٦٨٠٠٧١ الرفاع	الغربي	 جمل�س	الدكتور	ماجد	بن	علي	النعيمي	

١٧٦٦١٤٠٠ الرفاع	الغربي	 جمل�س	اأبنا	ءاملرحوم	اأحمد	عبدالرحمن	الزياين	

١٧٧٩٥٥٥٥-٣٩٦٤٤٤٤٠ بالد	القدمي	 جمل�س	حممد	اأحمد	حم�شن	بن	�شلوم	

١٧٢٤٩٩٩١-١٧٦٤١١٨٨ عايل	 جمل�س	احلاج	اأحمد	من�شور	العايل	

١٧٢٢١١٧١-٣٩٦٣٢٦٦٦ مدينة	عي�شي	 جمل�س	الدكتور	جمعة	اأحمد	منديل	واأوالده	

١٧٧٨٥٠٥٠-٣٩٤٥٣٥٧٥ الربهامة	 جمل�س	ح�شني	علي	بوكنان	واإخوانه	

٣٩٦٩١١٢٢ �شند	 جمل�س	اأحمد	اإبراهيم	بهزاد	

١٧٧١١٢٣٤٤ فندق	اخلليج	 جمل�س	حممد	يو�شف	جالل	واأوالده	

٣٩٦١٨٠١٨ 	 جمل�س	عبدالرحمن	بن	حممد	اأحمد	الغتم	

٣٩٣٢٣٩٣٢ اجلفري	 جمل�س	عائلة	العو�شي	

٣٩٤٥٣١٤٣ الرفاع	 الدكتور	ال�شيخ	علي	بن	عبداللله	بن	خالد	اآل	خليفة	

١٧٦٦٦٢٢٢-٣٩٦٣٣١١١ الرفاع	 جمل�س	ال�شيخ	حممد	بن	خالد	بن	حممد	اآل	خليفة	

١٧٦٥١١٧٧ الرفاع	 جمل�س	ال�شيخ	اإبراهيم	بن	حممد	اآل	خليفة	

١٧٦٦١٧٠٤ الرفاع	الغربي	 جمل�س	را�شد	عبدالرحمن	الزياين	

١٧٦٨٠٠٧١ الرفاع	الغربي	 جمل�س	الدكتور	ماجد	بن	علي	النعيمي	

١٧٦٦١٤٠٠ الرفاع	الغربي	 جمل�س	اأبنا	ءاملرحوم	اأحمد	عبدالرحمن	الزياين	

١٧٧٩٥٥٥٥-٣٩٦٤٤٤٤٠ بالد	القدمي	 جمل�س	حممد	اأحمد	حم�شن	بن	�شلوم	

١٧٢٤٩٩٩١-١٧٦٤١١٨٨ عايل	 جمل�س	احلاج	اأحمد	من�شور	العايل	

١٧٢٢١١٧١-٣٩٦٣٢٦٦٦ مدينة	عي�شي	 جمل�س	الدكتور	جمعة	اأحمد	منديل	واأوالده	

٣٩٦٩١١٢٢ �شند	 جمل�س	اأحمد	اإبراهيم	بهزاد	

اجملالس الليلية
هاتف �ملنطقة  جمل�ص 

٣٩٤٥٣١٤٣ الرفاع	 الدكتور	ال�شيخ	علي	بن	عبداللله	بن	خالد	اآل	خليفة	

١٧٦٦٦٢٢٢-٣٩٦٣٣١١١ الرفاع	 جمل�س	ال�شيخ	حممد	بن	خالد	بن	حممد	اآل	خليفة	

١٧٦٥١١٧٧ الرفاع	 جمل�س	ال�شيخ	اإبراهيم	بن	حممد	اآل	خليفة	

١٧٦٦١٧٠٤ الرفاع	الغربي	 جمل�س	را�شد	عبدالرحمن	الزياين	

١٧٦٨٠٠٧١ الرفاع	الغربي	 جمل�س	الدكتور	ماجد	بن	علي	النعيمي	

١٧٦٦١٤٠٠ الرفاع	الغربي	 جمل�س	اأبنا	ءاملرحوم	اأحمد	عبدالرحمن	الزياين	

١٧٧٩٥٥٥٥-٣٩٦٤٤٤٤٠ بالد	القدمي	 جمل�س	حممد	اأحمد	حم�شن	بن	�شلوم	

١٧٢٤٩٩٩١-١٧٦٤١١٨٨ عايل	 جمل�س	احلاج	اأحمد	من�شور	العايل	

١٧٢٢١١٧١-٣٩٦٣٢٦٦٦ مدينة	عي�شي	 جمل�س	الدكتور	جمعة	اأحمد	منديل	واأوالده	

١٧٧٨٥٠٥٠-٣٩٤٥٣٥٧٥ الربهامة	 جمل�س	ح�شني	علي	بوكنان	واإخوانه	

٣٩٦٩١١٢٢ �شند	 جمل�س	اأحمد	اإبراهيم	بهزاد	

١٧٧١١٢٣٤٤ فندق	اخلليج	 جمل�س	حممد	يو�شف	جالل	واأوالده	

٣٩٦١٨٠١٨ 	 جمل�س	عبدالرحمن	بن	حممد	اأحمد	الغتم	

٣٩٣٢٣٩٣٢ اجلفري	 جمل�س	عائلة	العو�شي	

٣٩٤٥٣١٤٣ الرفاع	 الدكتور	ال�شيخ	علي	بن	عبداللله	بن	خالد	اآل	خليفة	

١٧٦٦٦٢٢٢-٣٩٦٣٣١١١ الرفاع	 جمل�س	ال�شيخ	حممد	بن	خالد	بن	حممد	اآل	خليفة	

١٧٦٥١١٧٧ الرفاع	 جمل�س	ال�شيخ	اإبراهيم	بن	حممد	اآل	خليفة	

١٧٦٦١٧٠٤ الرفاع	الغربي	 جمل�س	را�شد	عبدالرحمن	الزياين	

١٧٦٨٠٠٧١ الرفاع	الغربي	 جمل�س	الدكتور	ماجد	بن	علي	النعيمي	

١٧٦٦١٤٠٠ الرفاع	الغربي	 جمل�س	اأبنا	ءاملرحوم	اأحمد	عبدالرحمن	الزياين	

١٧٧٩٥٥٥٥-٣٩٦٤٤٤٤٠ بالد	القدمي	 جمل�س	حممد	اأحمد	حم�شن	بن	�شلوم	

١٧٢٤٩٩٩١-١٧٦٤١١٨٨ عايل	 جمل�س	احلاج	اأحمد	من�شور	العايل	

١٧٢٢١١٧١-٣٩٦٣٢٦٦٦ مدينة	عي�شي	 جمل�س	الدكتور	جمعة	اأحمد	منديل	واأوالده	

١٧٧٨٥٠٥٠-٣٩٤٥٣٥٧٥ الربهامة	 جمل�س	ح�شني	علي	بوكنان	واإخوانه	

مجالس هذه الليلة
هاتف �ملنطقة  جمل�ص 
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