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مجلس سهى بنت يوسف 
الغوزي النسائي

مدينة حمد39412221
-الدوار )2)

المحافظة الجنوبية
مجلس سمو الشيخ علي بن 

خليفة آل خليفة
39441144
39600096

الرفاع الغربي

مجلس خليفة بن أحمد 
الظهراني

الرفاع الغربي39457054

مجلس سعادة النائب خليفة 
الغانم

الرفاع الشرقي36908000

مجلس عبدالرزاق أحمد 
السعيدي

الرفاع الشرقي36636063

الرفاع الشرقي39453339مجلس خالد سليمان البسام
مجلس عبداهلل عبدالرحمن 

باقر محمد
الرفاع الشرقي39177661

الزالق39913113مجلس جمال يوسف المطوع
مدينة عيسى39689985مجلس ايوب يوسف المناعي
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محافظة العاصمة
مجلس سعادة سفير دولة 

الكويت
17534433-

مجلس أبناء المرحوم يوسف 
ارحمه الدوسري

القضيبية 39453888

ام الحصم39659009مجلس عبدالعزيز حمد البسام
العدلية39661998مجلس عائلة الشمري

مجلس الشيخ عبدالحسين بن 
الشيخ خلف آل عصفور

العدلية39615005

السلمانية - صالة 39658565مجلس أهالي السلمانية
جامع الحاج أحمد 

بن حسن
الماحوز منزل 1 39461196مجلس جعفر عبداهلل الحداد

بوابة 1007
المنامة 39628881مجلس ديوانية الخلف

القفول39454685مجلس علي أكبر الري واوالده

مجلس المرحوم عبدالنبي حاجي 
علي حاجي

القفول39645574
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السقية39664838مجلس نوار علي الوزان

مجلس سعادة النائب علي 
حسن العطيش

جدحفص32227014

سند39470972مجلس فريد غازي جاسم رفيع
مجلس جمعية جود للتجمع 

الوطني الدستوري
سند39661124

محافظة المحرق
مجلس سمير عبداهلل 

عبدالرحمن الخادم
الحد39644004

الحد39675467مجلس إبراهيم عبداهلل الحدي
الحد39665000مجلس السادة

مجلس سعادة النائب إبراهيم 
جمعة الحمادي

المحرق39772288

مجلس الحاج حسين بن جاسم 
منصور النايم وأوالده

المحرق34020999

مجلس أبناء المرحوم الحاج 
إبراهيم حسن كمال

المحرق -  فريج 39613888
بن هندي

فريج البنعلي39922023مجلس عائلة بوحجي
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مجلس محمد وعبدالرحمن 
أبناء المرحوم مبارك بن محمد 

السليطي

عراد39445338

مجلس الشيخ عبدالرحمن 
عبدالسالم

عراد 39677107

عراد39470123مجلس يوسف عبداهلل المحميد
الدير39623116مجلس محمد حسن عباس

حالة السلطة39670079مجلس راشد جمعة النعيمي

مجلس الدكتور إبراهيم 
عبداهلل مطر

البسيتين39632302

مجلس الحسن )صالح محمد 
الحسن (

البسيتين36667685

مجلس عبدالرحمن علي 
المناعي

قاللي36742429

قاللي39696960مجلس سامي أحمد الشاعر
سماهيج33738738مجلس الشيخ جمال آل خرفوش

المحافظة الشمالية
مجلس سعادة النائب خالد 

المالود
مدينة حمد -الدوار 39776001

(8(
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مجلس يوسف زين العابدين 
زينل

مدينة حمد -الدوار 39655570
(4(

مدينة حمد -الدوار )14)39464658مجلس محمد عبدالقادر خنجي

مدينة حمد -الدوار )19)33226397مجلس أحمد الرويعي

الجنبية - الضلع39980009مجلس عائلة الكوهجي
الجنبية39609939مجلس عائلة أجور

مجلس عبداهلل إبراهيم 
الدوسري )عضو المجلس البلدي(

البديع39772333

مجلس عبدالحميد عبدالجبار 
الكوهجي وإخوانه

الجسرة39991222

مجلس عبدالعزيز وعثمان أبناء 
يوسف جناحي

الجسرة39686688

جبلة حبشي39666644مجلس د. كاظم سميح بن رجب
مجلس أبناء الشيخ عبداألمير 

الجمري
بني جمرة39444573

قرية القدم39622462مجلس ميرزا محمد المحاري

سار39667993مجلس أبناء إسماعيل كازروني

بوقوه39644611مجلس محمد جاسم أحمد عليوي
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المحافظة الجنوبية
مجلس معالي الشيخ خالد بن 
أحمد آل خليفة )وزير الخارجية(

الرفاع الغربي17225115

مجلس الشيخ عيسى بن 
خليفة بن سلمان آل خليفة

36688086
39415514

الرفاع الغربي

مجلس الشيخ راشد وحمد أبناء 
عيسى بن علي آل خليفة

الرفاع الغربي39400888

مجلس معالي الشيخ سلمان بن 
عبداهلل بن حمد آل خليفة

 17229994
17507756

الرفاع الغربي

مجلس خالد راشد الزياني 
وأخوانه حامد وزايد

17530808
17661610

الرفاع الغربي

مجلس الدكتور عبدالعزيز بن 
عطية اهلل آل خليفة

جري الشيخ39414758

مجلس أبناء المرحوم عبداهلل 
عبداللطيف السادة

الرفاع الشرقي 39977933

مجلس إبراهيم عبدالرحيم 
فخرو

الرفاع الشرقي 39603130

مجلس خالد بن شاهين 
البوعينين

الرفاع الشرقي 33336466

الرفاع الشرقي39626119مجلس عبداهلل خليل بو غمار
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مجلس عيسى محمد بن 
سالمين

الرفاع الشرقي 33450035

الرفاع الشرقي36706000مجلس موسى بن علي البلوشي
مجلس أبناء المرحوم محمد بن 

غانم السليطي
الرفاع الشرقي36840000

الرفاع الشرقي33008275مجلس مشعل البورشيد
مجلس فيصل بن جاسم بن 

أحمد البوعينين
عسكر39668799

عسكر39460050مجلس بن مانع الكعبي
مجلس مبارك بن عبداهلل 

الرميحي
جو34506875

مدينة عيسى 36600244مجلس عدنان المالكي
مدينة عيسى39426262مجلس عبدالباري الشهابي

مجلس محي الدين عبداهلل 
بهلول

عالي39463765



18

AÉKÓãdG

محافظة العاصمة
مجلس معالي الشيخ 

عبدالرحمن بن محمد بن راشد 
آل خليفة

الجفير33239991

مجلس سعادة سفير المملكة 
العربية السعودية

المنطقة 17537722
الدبلوماسية- مقر 
السفارة السعودية

مجلس عائلة المرحوم علي بن 
خميس الرميحي

أم الحصم39682181

مجلس سعادة النائب عادل 
العسومي

الحورة39466644

السلمانية)حوطة أبل( 17253171مجلس عائلة أبل

مجلس الشيخ عبداهلل جعفر 
العالي

بالد القديم39332444

سند66639996مجلس وجيه باقر
محافظة المحرق

مجلس سعادة النائب محمد 
حسن الجودر

قاللي33696911

المحرق39171315مجلس جاسم محمد أحمد مراد
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مجلس أبناء المرحوم صالح 
راشد الزياني

المحرق 39603661

المحرق39602300مجلس علي بن راشد األمين
المحرق39406757مجلس بيت السكران

المحرق39011162مجلس بن هندي
مجلس أبناء سلطان ناصر 

السويدي
البسيتين39665599

البسيتين33238850مجلس أ. محمد عبداهلل العيد
البسيتين39678811مجلس حسن علي البنفالح

مجلس يعقوب محمد بن جاسم 
سيادي

البسيتين39661160

مجلس مبارك بن محمد بن 
دينه

البسيتين39405504

مجلس راشد بن عبداهلل 
جليجل البوفالسه

الحد39949959

الحد33800221مجلس المرحوم عبدالعزيز االحمد
الحد39676270مجلس عائلة آل محمود

الحد39477783مجلس الذواودة
الحد39663218مجلس عائلة الموسى
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المحافظة الشمالية
مجلس سعادة النائب أ.د. 

جميلة منصور السماك 
)للنساء فقط(

مدينة حمد35976622
-الدوار)1)

مدينة حمد39443329مجلس سيد خليل القاهري
-الدوار)3)

مدينة حمد39464168مجلس جاسم عجاج العجاج
-الدوار)7)

مجلس محمد يوسف الظاعن 
)بويوسف(

مدينة حمد 36444642
-الدوار )15)

مجلس عبدالمحسن حبيب 
المقداد

مدينة حمد - 34115041
صدد

مجلس محمد بن أحمد السيسي 
البوعينين

مدينة حمد 39631236
-الدوار )15)

الجسرة39900057مجلس جابري الثقافي
المحافظة الجنوبية

مجلس عبداهلل بن خليفة بن 
سلمان بن عيسى آل خليفة وأبنائه

الرفاع الغربي39366679

مجلس سعادة االستاذ محمد بن 
إبراهيم المطوع

الرفاع الغربي17214998
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مجلس علي بن عيسى بن سبت 
السبيعي

الرفاع الغربي38308080

الرفاع الغربي39699239مجلس محمد أبو الفتح
الرفاع الغربي39663318مجلس حمد بن يوسف الرويعي
الرفاع الشرقي36451045مجلس ناصر بن علي السندي

الرفاع الشرقي36441142مجلس عادل علي الرويعي
مجلس جاسم سالم بوحمود 

القحطاني
الرفاع الشرقي36674440

مجلس الوجيه المرحوم 
عبدالرحمن المؤيد واوالده

الرفاع الشمالي17211155

الرفاع الشمالي36600668مجلس محمد بن حسن البلوشي
مجلس ناصر بن عبداهلل بن 

سيف البوفالسه
وادي السيل39277886

وادي السيل39466652مجلس أحمد محمد البوعينين
مجلس أبناء إبراهيم سند 

الفضالة
جو39677889

الزالق39454814مجلس عبداهلل خلف الدوسري
عسكر39623008مجلس الكعبان

عالي17558907مجلس أبناء حجي حسن العالي
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عالي36411000مجلس أحمد محفوظ العالي
سند66639993مجلس وجيه باقر وأوالده

عالي17265559مجلس أحمد منصور العالي
عالي39444420مجلس سعيد الصيرفي

مجلس أهالي المدينة )سعادة 
النائب محمد األحمد(

مدينة عيسى39955123

مدينة عيسى39650640مجلس جهاد بوكمال وأخوانه
مدينة عيسى39303030مجلس عارف هجرس
مدينة عيسى39697010مجلس مبارك المغربي

مجلس المرحوم الحاج علي 
عبدالرسول بن رجب

مدينة عيسى39976668
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الأربعاء
محافظة العاصمة

مجلس أخوان وأبناء المرحوم 
محمد عبداهلل الزامل

العدلية33033311

مجلس محمد عبداهلل عيسى 
المناعي

القضيبية17703131

مجلس أبناء المرحوم عبدالكريم 
األنصاري

الماحوز17710911

مجلس عبدالرحمن وجاسم 
وفريد الخاجة

البرهامة39671166

النعيم39679179مجلس السيد عبداهلل الغريفي

مجلس الشيخ محمد جعفر 
الجفيري

الجفير36772700

الجفير39632020مجلس إبراهيم محمد علي زينل
مجلس مصطفى بن 

عبداللطيف ومجلس محمد 
الشيخ إسحاق

رأس رمان33291111



25

مجلس الدكتور فيصل و أخوانه 
أبناء المرحوم عبداللطيف 

سليمان الناصر

القفول39464048

سنابس33000722مجلس مصطفى علوي الشرخات
الناصفه - سند39691122مجلس أحمد إبراهيم بهزاد

محافظة المحرق
مجلس عبداللطيف عبدالرحيم 

جناحي
المحرق39656863

مجلس أحمد محمد البنا 
)للنساء(

المحرق)جمعية 17383400
البحرين لرعاية 

الوالدين(
قاللي37704000مجلس محمد إبراهيم الحدي

الحد39116865مجلس الناسك
مجلس سلمان ابراهيم 

البورشيد
الحد39626119

مجلس عبداهلل خليفة 
النعيمي

حالة السلطة39066902

مجلس األستاذ أحمد بن محمد 
آل خرفوش

سماهيج36865001
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البسيتين36644744مجلس حسن أحمد البوعينين
عراد33960980مجلس أحمد عبدالرحيم جناحي

 المحافظة الشمالية
الجنبية17617777مجلس     

مجلس المؤسسة البحرينية 
للمصالحة والحوار المدني

الهمله-منزل 32227682
المرحوم د.غازي 

القصيبي
مجلس سعادة النائب محمد 

العمادي
صالة أحمد علي 39421555

كانو- مدينة حمد

صالة أحمد علي 39464658مجلس محمد عبدالقادر خنجي
كانو- مدينة حمد

مدينة حمد 36555773مجلس سعادة النائب جمال داود
-الدوار )17)

دار كليب 39677077مجلس إبراهيم الكاظم
-الدوار )22)

مجلس سعادة النائب ماجد 
إبراهيم الماجد

دمستان39420119

مجلس سعادة النائب جالل 
كاظم حسن

الجنبية36363664
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مجلس الدكتور محمد حسن 
الحمران

الدراز39594955

مجلس محمد جاسم أحمد 
عليوي و أخوانه

بوقوة39644611

الجسرة39555565مجلس أهالي الجسرة
ابو صيبع39463880مجلس الحاج مهدي زهير

المحافظة الجنوبية
مجلس معالي الشيخ خالد بن 

عبداهلل آل خليفة
الرفاع الغربي39330700

مجلس محمد بن عبداهلل 
الهرمسي الهاجري

الرفاع الغربي38815000

مجلس المرحوم الوجيه السيد 
هاشم بن عبداللطيف السادة

الرفاع الغربي 39990060

مجلس سعادة النائب عبداهلل 
بن حويل

الرفاع الغربي33125125

الرفاع الشمالي39633733مجلس محمد ابراهيم الشروقي
مجلس سعادة النائب ذياب بن 

محمد النعيمي
الرفاع الشرقي33159492

الرفاع الشرقي 39880646مجلس فؤاد بن عيسى المحميد
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مجلس عبداهلل أحمد ناس 
وأوالده

الرفاع الشرقي17725028

الرفاع الشرقي39323233مجلس جبر سلطان السويدي

مجلس سعادة النائب اسامة 
عبدالحميد الخاجة

مدينة عيسى33377155

مدينة عيسى - 39678053ديوانية الحراك لذوي اإلعاقة
المركز البحريني 

للحراك الدولي
مدينة عيسى39556440مجلس جمعة هالل
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محافظة العاصمة
مجلس حسين علي بوكنان 

وإخوانه
البرهامة39453575

مجمع العوضي - 39323932مجلس عائلة العوضي
منطقة الفاتح

مجلس محمد يوسف جالل 
وأوالده

 العدلية39677880

ام الحصم33312621مجلس حسن بن سرور النعيمي
مقابل جامع 36666924مجلس عائلة الخاجة

السيف )ضاحيه 
السيف(

الجفير39652626مجلس حسن عيد بوخماس

البالد القديم39644440مجلس أحمد محسن بن سلوم

مجلس السفير الدكتور ظافر 
والمهندس مازن أبناء المرحوم 

االستاذ أحمد العمران

العدلية39608080

مجلس علي ومحمود حسين 
المحمود

توبلي39616900
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محافظة العاصمة
مجلس سعادة الشيخ هشام بن 
عبدالرحمن آل خليفة )محافظ 

محافظة العاصمة(

القضيبية17744444

أم الحصم39407400مجلس بني حماد
السهلة39622322مجلس صادق وتقي البحارنة

مجلس الشيخ عبدالحسين بن 
الشيخ خلف آل عصفور

العدلية39615005

مجلس عائلة السوّاد )الحاج 
منصور السوّاد(

ستره - ولديان39905557

محافظة المحرق
المحرق17293339مجلس غانم بن فضل البوعينين
مجلس المرحوم الحاج جاسم بن 

سلمان الحداد
المحرق39865155

مجلس سعادة النائب 
عبدالرحمن علي بوعلي

الحد39628862

الحد39676006مجلس أحمد بن مبارك النعيمي
مجلس د.عبدالرحمن عبداهلل 

بوعلي وأخوانه
الحد39616151
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الحد39633218مجلس عائلة الموسى 

الحد39676270مجلس عائلة آل محمود
الحد39665000مجلس السادة
الحد39672223مجلس المسلم

الحد39444043مجلس الشروقي
الحد39671417مجلس عيسى مبارك الكبيسي

عراد 39645047مجلس عبداهلل بن راشد العثمان
عراد39456170مجلس رياض إبراهيم الرشدان

البسيتين39603322مجلس محمد سلمان الزياني
مجلس سعادة النائب علي 

عيسى بو فرسن
البسيتين39000353

سماهيج39689389مجلس علي محمد السماهيجي
قاللي34337988مجلس شباب قاللي

المحافظة الشمالية
البديع39688871مجلس السنان الدوسري

البديع39681199مجلس اللحدان
الدارز36455566ديوانية آل عصفور ) علي العصفور(
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مدينة حمد 39693636مجلس الدكتور نزار البصري
-الدوار)7)

جبلة حبشي36397777مجلس جميل السيد كاظم العلوي
المحافظة الجنوبية

مجلس سمو الشيخ عبداهلل بن 
خالد آل خليفة

الرفاع الغربي39465800

مجلس الشيخ عبداهلل بن 
خليفة بن سلمان بن عيسى آل 

خليفة وابناءه

الرفاع الغربي39366679

مجلس سعادة الدكتور ماجد بن علي 
النعيمي )وزير التربية والتعليم(

38889924
33335818

الرفاع الغربي

مجلس سعادة النائب محمد 
يوسف محمد المعرفي

الرفاع الشرقي36911113

الرفاع الشرقي36621111مجلس عبداهلل بن صالح الذوادي
الرفاع الشرقي39622499مجلس سالم يوسف البوعينين

الرفاع الشرقي39824466مجلس بنى يافع
مجلس المرحوم يوسف بن حمد 

الكواري
مدينة عيسى39419997

مدينة عيسى39413737مجلس خليفة بن جمعة الذوادي
مدينة عيسى33335011مجلس عبداهلل بن شريدة الذوادي
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محافظة العاصمة
مجلس معالي الشيخ 

عبدالرحمن بن محمد بن راشد 
آل خليفة

الجفير33239991

مجلس الشيخ جاسم المؤمن 
وإخوانه

النعيم39400944

الماحوز36833358مجلس منصور حسن بن رجب
جدحفص39193459مجلس الشيخ رضي الفردان

مجلس المرحوم حسن حيدر 
درويش

القضيبية – شارع 39678000
القصر

مجلس عائلة السوّاد )الحاج 
علي منصور السوّاد(

سترة - واديان39638884

محافظة المحرق
عراد39460876مجلس علي جعفر العرادي

عراد39470123مجلس يوسف عبداهلل المحميد
عراد33700887مجلس نجم ابراهيم البورشيد
الدير39603255مجلس عيسى أحمد رمضان

قاللي39976765مجلس محمد الفرج 
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البسيتين39666917مجلس علي عبدالعزيز العليوي
المحافظة الشمالية

الجنبية17796038مجلس المحافظه الشمالية
باربار39665550مجلس الحاج مجيد طاهر رضي
القريه33077025مجلس السيد نعمان المحفوظ

ديوانية آل عصفور )علي 
العصفور(

الدارز36455566

قرية القدم39622462مجلس ميرزا محمد المحاري
مجلس إبراهيم عبداهلل لطف 

اهلل
أبو صيبع39660066

البديع16160000مجلس عائلة الحواج
مجلس محمد صالح الدين 

وأخوانه
البديع39409800

مجلس عبداهلل يوسف )ابو 
شريف(

بوري39455481

بوري39659130مجلس حجي محمد حسن
مجلس الدكتور أحمد جاسم 

جمال
مدينة حمد 39660036

-الدوار ) 1)
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المحافظة الجنوبية
مجلس الشيخ نواف بن 

إبراهيم بن حمد آل خليفة
جري الشيخ36051182

مجلس الشيخ عبدالرحمن بن 
علي آل خليفة

جري الشيخ38815000

الرفاع الشرقي39633622مجلس عبداهلل محمد القعود
الرفاع الشرقي39696004مجلس د. محمد الحوسني

الزالق39696604مجلس الشيخ يوسف الصديقي
مجلس المرحوم يوسف بن حمد 

الكواري
مدينة عيسى39419997
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محافظة العاصمة
مجلس المرحوم جمعة علي 

الكنكوني
المنامة39664774

مجلس أبناء الشيخ عبداللطيف 
آل سعد

المنامة )فريج 39686854
الفاضل(

مجلس المرحوم السيد موسى 
سيد جعفر العلوي

المنامة قرب 39639888
مسجد مؤمن

المنامة )فريج 39465494مجلس عائلة الحاجي
المخارقة(

المنامة ) فريج 39466604مجلس عباس عبداهلل السراج
المخارقة(

المنامة )فريج 36833358مجلس عائلة بن رجب
الحطب(

الحورة39615156المجلس العربي 

الحورة34456414مجلس سبت سند

مجلس عبد المهدي حسن 
البصري وأوالده

البالد القديم39645444

سترة39898066مجلس الحاج منصور بن محمد
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محافظة المحرق
مجلس الشيخ خليفة بن علي 

آل خليفة
المحرق39451794

مجلس الوجيه محمد بن 
إبراهيم المسلماني

البسيتين36499199

المحرق39422553مجلس مبارك العماري
المحرق39171315مجلس عبداهلل احمد مراد

المحرق39455298مجلس حسين محمد شويطر
المحرق39659529مجلس شباب البيت العود

مجلس المرحوم الحاج جواد 
حسن ضيف

المحرق39457653

الحد39644004مجلس الخادم
حالة السلطة36665266مجلس علي محمد البوعينين

مجلس المرحوم سلمان نصف 
النعيمي

حالة السلطة39465315

مجلس المرحوم علي حسن 
سلمان العُال

الدير39279261

مجلس أبناء المرحوم أحمد 
العشيري

الدير39627118
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الدير17335398مجلس عباس خليفة صالح
مجلس سعادة النائب علي 

يعقوب المقلة
عراد36993366

مجلس سالم بن درويش 
المناعي

قاللي39456058

مجلس المرحوم جعفر محمد 
الحايكي

سماهيج17320376

سماهيج36668801مجلس عائلة آل خرفوش
البسيتين36060821مجلس محمد الرشدان

المحافظة الشمالية
دمستان39098801مجلس عبدالنبي الشجار

مجلس الحاج المرحوم منصور 
سلمان الهدار

الهمله39551857

مجلس الحاج عبدالرحيم بن 
جمعة الفردان

سار37700156

بني جمرة39692139مجلس ومتحف حبيب طراده
الدراز33130315مجلس حسين سلمان الحمر

مجلس السيد سلمان السيد 
حسن

جنوسان39869875
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مجلس ناصر محمد جميل 
العريض

السقية38387916

محافظة المحرق
البسيتين39665044مجلس عائلة سيادي

عراد39470550مجلس محمد أحمد الجزاف

مجلس أحمد محمد البنا 
)للرجال(

جمعية البحرين 39632500
لرعاية الوالدين - 

المحرق
المحرق39462552مجلس الدوي

المحافظة الشمالية
مجلس أحمد عبد الرسول رجب 

وأوالده
بني جمرة39605221

مجلس فائزة إبراهيم الزياني 
)للنساء فقط(

سار17791025

مجلس سعادة النائب فاطمة 
عبد المهدي العصفور )للنساء فقط(

الدراز39403888

كرانة39694544مجلس مجيد عيسى الزيرة

مجلس سيد شرف سيد جعفر 
سيد أحمد محمود

القرية39658800
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المحافظة الجنوبية
مجلس الشيخ إبراهيم بن حمد 

بن عبداهلل آل خليفة
الرفاع الغربي39458000

مجلس المرحوم حسن بن حمد 
النعيمي

الرفاع الغربي39467220

مجلس سيف بن فضل بن 
سيف آل حيي النعيمي

الرفاع الغربي39400401

مجلس المرحوم راشد سيف 
النعيمي

الرفاع الغربي39454805

الرفاع الغربي38888434مجلس جبر بن شبيب النعيمي
مجلس عبداهلل حمد ماجد 

النعيمي
الرفاع الغربي36467777

مجلس ناصر بن عبداهلل بن 
ناصر النعيمي

الرفاع الغربي37773775

جري الشيخ39644991مجلس المهنا

مجلس المرحوم سالم محمد 
النعيمي

الرفاع الشرقي39428889

الرفاع الشرقي36451045مجلس علي سليمان السندي
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مجلس جاسم بوحمود 
القحطاني

الرفاع الشرقي36674440

الرفاع الشرقي39455636مجلس الرويعي
مجلس المرحوم محمد سالم 

مسعود
الرفاع الشرقي39645999

مجلس فيصل بن جاسم بن 
أحمد البوعينين

عسكر39668799

مجلس فهد بن جاسم بن جبر 
الرميحي

جو39857275

مجلس جمعة بن عبداهلل 
الرميحي

جو33325559

مجلس سالم بن غانم بن راشد 
الرميحي

جو33999449

مجلس عيسى بن خميس بن 
خميس الرميحي

جو39193295

مجلس أبناء المرحوم ذياب بن 
خميس بن خميس الرميحي

جو39622655

مجلس ماجد بن سعد بن جبر 
الرميحي

جو39053050
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مجلس جمعة بن عبداهلل بن 
جمعة الرميحي

جو33325559

مجلس المرحوم خالد بن ذياب 
بن خميس الرميحي

جو66669988

مجلس محمد بن عيسى بن 
صالح الرميحي

جو39771111

مجلس عبداهلل بن جاسم بن 
جبر الرميحي

جو39826454

مجلس إبراهيم بن سلمان 
الغتم

الزالق17631238

مجلس المرحوم عبدالرحمن 
عبداهلل العبيدلي

مدينة عيسى39616648
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الفنان العراقي قاسم من أرض الرافدين 
يشدو كل ليلة أجمل ا
غاني وا
لحان

GOLDENTULIPBAHRAIN.COMGolden Tulip Bahrain Hotel@GTBahrainHotel @goldentulipbahrainhotel

For information and reservation, please call +973 17 535000; 39995142/39995182/39995166

Ramadan Kareem

Sponsored By:

BAHRAIN - HOTEL

“ The best Iftar and Ramadan 
Tent in Bahrain”

” أفضل إفطار  وخيمة رمضانية
 في البحرين “



لالستفسار الرجاء االتصال على:
17617777 - 17617881

طبع في مطابع ا�يام التجارية
17617889

حياكم معانا
في مجلس االيام الرمضاني

في مركز                        ا�عالمي بالجنبية
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االمساكية
المغربالفجرالتاريخ الميالديرمضاناليوم

63:1518:29 يونيو1االثنين
73:1518:29 يونيو2الثالثاء
83:1518:29 يونيو3األربعاء
93:1518:30 يونيو4الخميس
103:1518:30 يونيو5الجمعة
113:1418:31 يونيو6السبت
123:1418:31 يونيو7األحد

133:1418:31 يونيو8االثنين
143:1518:32 يونيو9الثالثاء
153:1518:32 يونيو10األربعاء
163:1518:32 يونيو11الخميس
173:1518:32 يونيو12الجمعة
183:1518:33 يونيو13السبت
193:1518:33 يونيو14األحد

203:1518:33 يونيو15االثنين
213:1518:33 يونيو16الثالثاء
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االمساكية
المغربالفجرالتاريخ الميالديرمضاناليوم

223:1618:34 يونيو17األربعاء
233:1618:34 يونيو18الخميس
243:1618:34 يونيو19الجمعة
253:1718:34 يونيو20السبت
263:1718:34 يونيو21األحد

273:1718:34 يونيو22االثنين
283:1818:34 يونيو23الثالثاء
293:1818:34 يونيو24األربعاء
303:1818:35 يونيو25الخميس
13:1918:35 يوليو26الجمعة
23:1918:35 يوليو27السبت
33:2018:35 يوليو28األحد

43:2018:35 يوليو29االثنين
53:2118:34 يوليو30الثالثاء
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مجلس ميرزا أحمد علي 
)أبو نبيل(

شرق باربار39666480

باربار39655977مجلس د. محمد الدرازي

المالكية39605262مجلس جاسم حسن عبد العال

مدينة حمد -الدوار 39683770مجلس النشابة
(2(

مدينة حمد -الدوار 39464658مجلس محمد عبدالقادر خنجي
(14(

مدينة حمد -الدوار  39668281مجلس علي حمود الفرج
(20(

مجلس محمد جاسم أحمد 
عليوي وأخوانه

بوقوة39644611

مجلس أبناء السيد محمد صالح 
عدنان الموسوي

الجنبية33737797

المحافظة الجنوبية
مجلس الشيخ عبداهلل بن خالد 

آل خليفة
الرفاع الغربي39465800

مجلس أبناء المرحوم أحمد بن 
عبد الرحمن الزياني

الرفاع الغربي17661400
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اربح رحلة مجانيه من 
بيتك أوتومول خالل 

شهر رمضان

للمزيد من المعلومات، الرجاء ا�تصال على: ٧٧٧٧ ٧٧٧٧

أفضل العروض مع كل تمويل سيارة.
 • تمويل إسالمي • خيار الشراء بدون دفعة مقدمة • تمويل يصل لغاية سبع سنوات

 • الموافقة في نفس اليوم • خيار االستبدال • خيار عدم تحويل الراتب

تطبق الشروط وا�حكام.

أحصل على هدية مجانية من الهدايا التالية عند تمويل شراء سيارة خالل شهر رمضان
وأحصل على فرصة فوز فورية للسفر إلى أي من ايطاليا، اليونان، ماليزيا، عمان أو االمارات.

كوبنات شراء 
مجمع السيف

سماعة بلوتوث
Philips

كاميرا رقمية
Canon

TCL شاشة 
ال اي دي ٤٠ بوصه

 كمبيوتر محمول
Dell

LG بلو راي 
المسرح المنزلي

 جهاز سامسونغ
اللوحي

M
o
IC

/P
C
/2
08

2/
20

16



ناشنال موتور
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مجلس سعادة النائب البلدي 
علي خليل المهندي

الرفاع الغربي39227993

الرفاع الغربي36600668مجلس عائلة البلوشي

الرفاع الشرقي39650676مجلس يوسف الجاسم
الرفاع الشرقي39615015مجلس حمد جاسم بن الحربي

الرفاع الشرقي39824466مجلس بني يافع

مجلس خميس بن حمد 
الرميحي )عضو مجلس الشورى(

جو39451854

مجلس ناصر بن محمد بن 
متعب الذوادي

الزالق39696460

عالي17265559مجلس أحمد منصور العالي



rawasichocola217822204
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الأحد
محافظة العاصمة

مجلس سعادة النائب 
عبدالرحمن راشد بومجيد

أم الحصم39656333

مجلس أبناء المرحوم علي أحمد 
العوضي

القفول39441176

مجلس محمد عيد بوخماس 
وأخوانه

أم الحصم39672072

الماحوز17220894مجلس عائلة كانو

توبلي33776010مجلس الناملتي
مجلس الشيخ محمد جعفر 

الجفيري
الجفير36772700

مجلس د. محمد علي ابن الشيخ 
منصور الستري

سترة )واديان(39333374

راس رمان39622962مجلس عائلة الطواش

محافظة المحرق
المحرق39685785مجلس عيسى أحمد أبو الفتح

المحرق39444174مجلس البنعلي
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مجلس عثمان محمد شريف 
الريس وإخوانه

عراد39673300

عراد39675566مجلس محمد عيسى الوزان
البسيتين39000025مجلس عبدالعزيز بو زبون
مجلس عباس علي حسين 

المعلم
السماهيج39686111

المحافظة الشمالية
مجلس عبداهلل وعبدالرحمن 

محمد جمعة
البديع - مقابل 39691177

المستشفى الدولي
على شارع البديع 39604873مجلس حسن حسين الري

)مدخل منطقة 
أبوصيبع(

جنوسان39869875مجلس السيد سلمان سيد حسن
مجلس عائلة السيد هاشم 

الهاشمي وإخوانه
المقشع39459898

مجلس محمد حسن البقالي 
وأخوانه

قرية بوري39655558

مدينة حمد36588998مجلس هشام ربيعة 
مدينة حمد - 39464658مجلس محمد عبدالقادر خنجي

صالة كانو
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