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ا ومنكم صالح األعامل تقبل اهللا منّ
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السبـت
محافظة العاصمة

 مجمع العوضي -39323932مجلس عائلة العوضي
منطقة الفاحت

اجلفير39652626مجلس حسن عيد بوخماس
العدلية39677880مجلس محمد يوسف جالل وأوالده

أم احلصم33312621مجلس حسن بن سرور النعيمي
املاحوز39665552مجلس املهندس مازن أحمد العمران
السقية38387916مجلس ناصر محمد جميل العريض
 مقابل جامع السيف36666924مجلس احلاج علي بن أحمد اخلاجة

– ضاحية السيف
البرهامة39453575مجلس حسني علي بوكنان وإخوانه

البالد القدمي39644440مجلس أحمد محسن بن سلوم

محافظة احملرق
 جمعية البحرين39632500مجلس أحمد محمد البنا )للرجال(

 لرعاية الوالدين -
احملرق

احملرق39462552مجلس الدوي
البسيتني39665044مجلس يوسف سيادي

قاللي39440949مجلس عيسى بن أحمد اجلودر
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عراد39470550مجلس محمد أحمد اجلزاف

احملافظة الشمالية
كرانه39694544مجلس مجيد عيسى الزيرة

مجلس عبداهلل إبراهيم الدوسري 
)عضو املجلس البلدي (

البديع39772333

مجلس سيد شرف سيد جعفر سيد 
أحمد محمود

القرية39658800

مجلس أبناء السيد محمد صالح 
عدنان املوسوي

القريه33737797

بني جمرة39605221مجلس أحمد عبد الرسول رجب وأوالده
شرق باربار39666480مجلس ميرزا أحمد علي )أبو نبيل(

باربار39655977مجلس د. محمد الدرازي
بوري39643380مجلس النائب السابق عباس حسن
مجلس االستاذ عبدالرسول حسن 

ابراهيم
بوري39410697

بوري36828666مجلس احلاج عبداهلل ابراهيم شيبو
املالكية39605262مجلس جاسم حسن عبد العال
مدينة حمد - الدوار)3(39618818مجلس خالد عبداهلل املناصير

مدينة حمد - الدوار )1(33000388مجلس محسن العرجاني
مدينة حمد – الدوار)2(39683770مجلس النشابة
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مجلس السيدة مرمي داود سلمان  
)للنساء فقط(

عالي39609464

احملافظة اجلنوبية
مجلس الشيخ عبداهلل بن خالد 

آل خليفة
الرفاع الغربي39465800

مجلس سعادة النائب البلدي علي 
خليل املهندي

الرفاع الغربي39227993

مجلس أبناء املرحوم أحمد بن عبد 
الرحمن الزياني

الرفاع الغربي17661400

مجلس ابناء االستاذ جمعة بن جعفر 
املنديل

مدينة عيسى39644010

الرفاع الشرقي39650676مجلس يوسف اجلاسم
الرفاع الشرقي39615015مجلس احملامي حمد جاسم بن حربي

مجلس خميس بن حمد الرميحي 
)عضو مجلس الشورى(

جو39451854

مجلس ناصر بن محمد بن متعب 
الذوادي

الزالق39696460
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كل 100 د.ب تنفقها في بيت السفر تؤهلك
للحصول على قسيمة لدخول السحب

إحتفاًال بمرور 25 عام�
على تأسيس بيت السفر 

تاريخ السحب : 16 ديسمبر 2017

17 117 417
holidays@hot.bh
      houseof_travel
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األحد
محافظة العاصمة

مجلس د. محمد علي ابن الشيخ 
منصور الستري

سترة )واديان(39333374

مجلس الشيخ محمد جعفر 
اجلفيري

اجلفير36772700

مجلس سعادة النائب عبدالرحمن 
راشد بومجيد

أم احلصم39656333

املاحوز17220894مجلس عائلة كانو
أم احلصم39672072مجلس محمد عيد بوخماس وأخوانه

سوق املنامة33776010مجلس النامليتي 
مجلس أبناء عبدالرسول محمد 

الطواش
راس رمان39622962

محافظة احملرق
احملرق39685785مجلس عيسى أحمد أبو الفتح

احملرق34248132مجلس بومروة
احملرق36454604مجلس عائلة اجلودر

احملرق39444174مجلس البنعلي
مجلس عثمان محمد شريف الريس 

وإخوانه
احلد39673300

كل 100 د.ب تنفقها في بيت السفر تؤهلك
للحصول على قسيمة لدخول السحب

إحتفاًال بمرور 25 عام�
على تأسيس بيت السفر 

تاريخ السحب : 16 ديسمبر 2017

17 117 417
holidays@hot.bh
      houseof_travel
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قاللي39456058شوقي عبدالرحمن املناعي
عراد37777800مجلس عيسى عجالن

عراد39675566مجلس محمد عيسى الوزان
البسيتني39000025مجلس عبدالعزيز بو زبون

سماهيج39686111مجلس عباس علي حسني املعلم

احملافظة الشمالية
صالة أحمد كانو 39464658مجالس مدينة حمد )30 مجلس (

الدوار )2(
36588998مجلس هشام ربيعة

33080191
مدينة حمد

مجلس سهى بنت يوسف الغوزي 
)للنساء فقط(

مدينة حمد )الدوار 39412221
)2

مجلس محمد حسن البقالي 
وأخوانه

بوري39655558

مجلس عبداهلل وعبدالرحمن محمد 
جمعة

البديع - مقابل 39691177
املستشفى الدولي

على شارع البديع 39604873مجلس حسن حسني الري
)مدخل منطقة 

أبوصيبع(
جنوسان39869875مجلس السيد سلمان سيد حسن
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مجلس عائلة سيد هاشم الهاشمي 
وإخوانه

املقشع39459898

احملافظة اجلنوبية
مجلس سمو الشيخ علي بن خليفة 

آل خليفة
39600096
39441144

الرفاع الغربي

الزالق39913113مجلس جمال يوسف املطوع
الرفاع الشرقي33193664مجلس سعادة النائب خليفة الغامن

الرفاع الشرقي39453339مجلس خالد سليمان البسام
مجلس عبداهلل عبدالرحمن باقر 

محمد التراثي
الرفاع الشرقي39177661

مدينة عيسى39689985مجلس أيوب يوسف املناعي

مالحظات:
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األثنني
محافظة العاصمة

مجلس أبناء املرحوم يوسف أرحمة 
الدوسري

القضيبية39455777

مجلس عائلة السيد حسن أحمد 
احلليبي

املنامه37776111

أم احلصم39659009مجلس عبدالعزيز حمد البسام
مجلس الشيخ عبداحلسني بن 

الشيخ خلف آل عصفور
العدلية39615005

السلمانية - صالة 39658565مجلس أهالي السلمانية
جامع احلاج أحمد 
بن حسن إبراهيم 

للمناسبات.
مجلس  املرحوم جعفر عبداهلل 

احلداد
املاحوز39461196

الزجن39628881مجلس ديوانية اخللف
39454685مجلس علي أكبر الري وأوالده

39666776
القفول

السقية39664838مجلس نوار علي الوزان
مجلس سعادة النائب علي حسن 

العطيش
جدحفص32227014
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سند39470972مجلس فريد غازي جاسم رفيع

محافظة احملرق
مجلس سعادة النائب سمير عبداهلل 

عبدالرحمن اخلادم
احلد39644004

احلد39675467مجلس إبراهيم عبداهلل احلدي
احلد39665000مجلس السادة

مجلس سعادة النائب إبراهيم بن 
جمعة احلمادي

احملرق39772288

احملرق17333446مجلس دار احملرق لرعاية الوالدين
مجلس احلاج حسني بن جاسم 

منصور النامي وأوالده
احملرق34020999

مجلس أبناء املرحوم احلاج إبراهيم 
بن حسن كمال

احملرق )فريج بن 39613888
هندي(

فريج البنعلي39922023مجلس عائلة بوحجي
مجلس محمد وعبدالرحمن أبناء 

املرحوم مبارك بن محمد السليطي
عراد39445338

مجلس الشيخ عبدالرحمن 
عبدالسالم

عراد - شمال 39677107
مسجد األمام 

الشافعي
عراد39470123مجلس يوسف عبداهلل احملميد

الدير39623116مجلس محمد حسن عباس
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حالة السلطة39670079مجلس راشد جمعة النعيمي
البسيتني39632302مجلس الدكتور إبراهيم عبداهلل مطر

مجلس عبدالرحمن شاهني 
املضحكي

البسيتني39632078

البسيتني33227720مجلس احلوسني
قاللي36742429مجلس عبدالرحمن علي املناعي

قاللي39696960مجلس سامي أحمد الشاعر
السماهيج33738738مجلس الشيخ جمال آل خرفوش

احملافظة الشمالية
مدينة حمد -الدوار 39655570مجلس يوسف زين العابدين زينل

)4(
مدينة حمد - 36699010مجلس قبيلة العقيدات الزبيدية

الدوار )7(
33226397مجلس أحمد الرويعي

39433191
مدينة حمد  
الدوار- )19( 

سار39667993مجلس أبناء إسماعيل كازروني
اجلنبية  - مقابل 39980009مجلس عائلة الكوهجي

مجمع الضلع
اجلنبية39609939مجلس عائلة أجور
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الهملة – منزل 32227682مجلس املؤسسة البحرينية للحوار
املرحوم د.غازي 

القصيبي
مجلس عبدالعزيز وعثمان أبناء 

يوسف جناحي
اجلسرة39686688

اجلسرة39900057مجلس جابري الثقايف
مجلس أبناء املرحوم عبداجلبار 

الكوهجي
اجلسرة39991222

جنوسان39468668مجلس أبناء السيد مجيد املاجد
مجلس أبناء الشيخ عبداألمير 

اجلمري
بني جمرة39444573

قرية القدم39622462مجلس ميرزا محمد احملاري
جبلة حبشي36664747مجلس د. كاظم و سميح بن رجب

احملافظة اجلنوبية
مجلس الشيخ عيسى بن خليفة بن 

سلمان آل خليفة
36688086
39415514

الرفاع الغربي

مجلس الشيخ راشد والشيخ حمد 
أبناء عيسى بن علي آل خليفة

الرفاع الغربي39400888

مجلس خالد راشد الزياني وإخوانه 
حامد وزايد

الرفاع الغربي17530808
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مجلس أبناء املرحوم عبداهلل بن 
عبداللطيف بن هاشم السادة

بوكوارة39977933

بوكوارة39603130مجلس إبراهيم عبدالرحيم فخرو
مجلس الدكتور الشيخ عبدالعزيز بن 

عطية اهلل آل خليفة
جري الشيخ39414758

مجلس الشيخ سلمان بن عبداهلل بن 
حمد آل خليفة

جري الشيخ17229994

الرفاع الشرقي33450035مجلس عيسى محمد بن ساملني
مجلس سعادة النائب ذياب محمد 

النعيمي
الرفاع الشرقي33883317

الرفاع الشرقي36706000مجلس موسى بن علي البلوشي
مجلس فيصل بن جاسم بن أحمد 

البوعينني
عسكر39668799

عسكر39460050مجلس بن مانع الكعبي
مدينة عيسى39857788مجلس عدنان محمد املالكي
مدينة عيسى39426262مجلس عبدالباري الشهابي

عالي33821423مجلس عبدالرحمن الليحدان وأوالده
عالي39463765مجلس محي الدين عبداهلل بهلول
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الثالثاء
محافظة العاصمة

مجلس معالي الشيخ عبدالرحمن بن 
محمد بن راشد آل خليفة

اجلفير33239991

مجلس عائلة املرحوم علي بن 
خميس الرميحي

أم احلصم39682181

مجلس سعادة النائب عادل 
العسومي

احلورة39466644

السلمانية )حوطة أبل(17253171مجلس عائلة أبل
سند66639996مجلس وجيه باقر وأوالده

محافظة احملرق
احملرق39171315مجلس جاسم محمد أحمد مراد

مجلس أبناء املرحوم صالح راشد 
الزياني

احملرق39603661

احملرق38850000مجلس علي بن راشد األمني
احملرق33022299مجلس الفايز

احملرق39406757مجلس بيت السكران
احملرق39011162مجلس بن هندي

البسيتني39661313مجلس الشيخ عادل املعاوده
البسيتني39665599مجلس أبناء سلطان ناصر السويدي
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البسيتني36366600مجلس إبراهيم عبداهلل الشيخ
البسيتني33238850مجلس أ. محمد بن عبداهلل العيد

البسيتني39678811مجلس حسن علي البنفالح
مجلس يعقوب محمد بن جاسم 

سيادي
البسيتني39661160

البسيتني39405504مجلس مبارك بن محمد بن دينه
مجلس ومتحف أحمد بن عيسى 

البوسميط
عراد39679467

احلد33888814مجلس الشيخ صالح اجلودر
مجلس راشد بن عبداهلل جليجل 

البوفالسة
احلد39949959

احلد33800221مجلس املرحوم عبدالعزيز االحمد
احلد39676270مجلس عائلة آل محمود

احلد39477783مجلس الذواوده
احلد39633218مجلس عائلة املوسى

احملافظة الشمالية
مدينة حمد –الدوار 39443329مجلس سيد خليل القاهري

)3(
مدينة حمد – 39464168مجلس جاسم عجاج العجاج

الدوار )7(
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مدينة حمد –34115041مجلس عبداحملسن حبيب املقداد
الدوار)13(

مجلس حمد بن أحمد السيسي 
البوعينني 

مدينة حمد – 39631236
الدوار )15(

عالي17782368مجلس حجي حسن العالي
مجلس سماحة العالمة املرحوم 

الشيخ أحمد بن خلف آل عصفور
بوري39769977

البديع39691216مجلس مبارك فرج الدوسري

احملافظة اجلنوبية
مجلس الشيخ عبداهلل بن خليفة بن 

سلمان بن عيسى آل خليفة وأبنائه
الرفاع الغربي39366679

مجلس الشيخ عبداهلل بن خالد 
آل خليفة

الرفاع الغربي39465800

مجلس علي بن عيسى بن سبت 
السبـيعي

الرفاع الغربي38308080

الرفاع الغربي39699239مجلس محمد أبو الفتح
الرفاع الغربي39663318مجلس حمد بن يوسف الرويعي
الرفاع الشرقي36451045مجلس ناصر بن علي السندي
مجلس جاسم سالم بوحمود 

القحطاني
الرفاع الشرقي36674440
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مجلس ناصر بن عبداهلل بن سيف 
البوفالسة

وادي السيل39277886

وادي السيل39466652مجلس أحمد محمد البوعينني
عالي39444420مجلس سعيد الصيريف

مجلس سعادة النائب خالد 
عبدالعزيز الشاعر

مدينة عيسى66610111

مدينة عيسى39650640مجلس جهاد بوكمال وأخوانه
مدينة عيسى39303030مجلس عارف هجرس وأخوانه

مدينة عيسى39697010مجلس مبارك املغربي

مالحظات:
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األربعاء
محافظة العاصمة

مجلس أخوان وأبناء املرحوم محمد 
عبداهلل الزامل

العدلية33033311

17244577مجلس أسرة األدباء والكتاب
38796936

الزجن

مجلس الشيخ محمد جعفر 
اجلفيري

اجلفير36772700

اجلفير39632020مجلس إبراهيم محمد علي زينل
مجلس عبدالرحمن وجاسم وفريد 

اخلاجة
البرهامة39671166

النعيم39679179مجلس السيد عبداهلل الغريفي
مجلس الدكتور فيصل و أخوانه أبناء 
املرحوم عبداللطيف سليمان الناصر

القفول39464048

سنابس33000722مجلس مصطفى علوي الشرخات
سند39691122مجلس أحمد إبراهيم بهزاد

محافظة احملرق
احملرق)جمعية 17383400مجلس أحمد محمد البنا )للنساء(

البحرين لرعاية 
الوالدين(
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احملرق34248132مجلس بومروة
البسيتني39467272مجلس وقف عائلة الشيخ صالح
مجلس عبداللطيف عبدالرحيم 

جناحي
احملرق39656863

حالة السلطة39066902مجلس عبداهلل خليفة النعيمي
قاللي33301015مجلس محمد إبراهيم احلدي
البسيتني36644744مجلس حسن أحمد البوعينني

احملافظة الشمالية
اجلنبية17617777مجلس مؤسسة األيام للنشر

مجلس أبناء سماحة السيد جواد 
الوداعي

باربار39607290

مجلس سعادة النائب ماجد إبراهيم 
املاجد

دمستان39420119

أبوصيبع39463880مجلس احلاج مهدي زهير
مجلس سعادة النائب جالل كاظم 

حسن
البديع36363664

صالة أحمد كانو 39464658مجالس مدينة حمد )30 مجلس (
الدوار )2(

اجلسرة39555565مجلس أهالي اجلسرة
مدينة حمد )الدوار 7(39421555مجلس سعادة النائب محمد العمادي
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احملافظة اجلنوبية
مجلس محمد بن عبداهلل الهرمسي 

الهاجري
الرفاع الغربي38815000

مجلس املرحوم الوجيه السيد هاشم 
بن عبداللطيف السادة

الرفاع الغربي39990060

الرفاع الشمالي39604920مجلس أحمد سلمان كمال
الرفاع 33377000مجلس املهانده

الشرقي)بوكواره(
الرفاع الشرقي17725028مجلس عبداهلل أحمد ناس وأوالده

مجلس جبر سلطان أحمد 
السوديدي

الرفاع الشرقي39323233

الرفاع الشرقي39880646مجلس فؤاد بن عيسى احملميد
مجلس سعادة النائب أنس علي 

بوهندي
بوكوارة - خلف 36400369

مجمع بنك البحرين 
اإلسالمي

جو39677889مجلس الفضالة
جرداب39607030مجلس فواز بن جاسم العامر

مدينة عيسى33525337مجلس جمعه هالل
مدينة عيسى – 39678053ديوانية احلراك لذوي االعاقة

املركز البحريني 
للحراك الدولي
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اخلميس
محافظة العاصمة

مجلس سعادة الشيخ هشام بن 
عبدالرحمن آل خليفة )محافظ 

محافظة العاصمة(

القضيبية17744444

أم احلصم39407400مجلس بني حماد
مجلس الشيخ عبداحلسني بن 

الشيخ خلف آل عصفور
العدلية39615005

مجلس عائلة السّواد )احلاج منصور 
السّواد(

سترة - واديان39905557

مجلس املرحوم محمد عبداهلل 
احلمادي

مدينة عيسى39922545

محافظة احملرق
مجلس املرحوم احلاج جاسم بن 

سلمان احلداد
احملرق39865155

احلد39676270مجلس عائلة آل محمود
احلد39633218مجلس عائلة املوسى

مجلس سعادة النائب عبدالرحمن 
علي بوعلي

احلد39628862

احلد39671417مجلس عيسى مبارك الكبيسي
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احلد39676006مجلس أحمد بن مبارك النعيمي
احلد39676270مجلس عائلة آل محمود

احلد39665000مجلس السادة
احملرق17293339مجلس غامن بن فضل البوعينني

احلد39672223مجلس املسلم
احلد39444043مجلس الشروقي

عراد39929477مجلس مجيد النامي
عراد39456170مجلس رياض إبراهيم الرشدان

البسيتني39603322مجلس محمد سلمان الزياني
مجلس احلسن )صالح محمد 

احلسن (
البسيتني36667685

مجلس سعادة النائب علي عيسى 
بوفرسن

البسيتني39000353

السماهيج39689389مجلس علي محمد السماهيجي
قاللي34337988مجلس شباب قاللي

احملافظة الشمالية
السهله39622322مجلس صادق وحسني تقي البحارنه
مجلس عبداملهدي حسن البصري 

وأوالده
بالد القدمي39645444

البديع39688871مجلس السنان الدوسري
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البديع39681199مجلس اللحدان
الدارز36455566ديوانية آل عصفور ) علي العصفور(

مجلس سيد جميل سيد كاظم 
العلوي

جبلة حبشي36397777

بوري39769777مجلس احلاج ابراهيم ابو هاني
بوري39609921مجلس احلاج يوسف الشيخ

مدينة حمد – دوار 39668281مجلس علي حمود الفرج
)20(

مجلس محمد خليفة بو حمود 
)رئيس مجل البلدية الشمالية(

مدينة حمد – دوار 39688266
)22(

احملافظة اجلنوبية
مجلس الشيخ عبداهلل بن خليفة بن 

سلمان بن عيسى آل خليفة وأبنائه
الرفاع الغربي39366679

مجلس الشيخ عبداهلل بن خالد 
آل خليفة

الرفاع الغربي39465800

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

33917368
66381393

الرفاع الغربي

39778880مجلس عبداهلل بن صالح الذوادي
36621111

الرفاع الشرقي



CONTACTUS
AlghanahGroupWLLBuilding853| RoadNo3218| POBoxNo2510Manama332

KingdomofBahrain
Tel97317722333| Fax97317722233

Emailinfo@alghanahcom

OUR BUSINESSES

- Building Contracting - Carpentry
- Welding

- Transportation

- Marble
- Properties- Aluminium Works
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مجلس سعادة النائب محمد يوسف 
محمد املعريف

احلجيات36911113

الرفاع الشرقي39622499مجلس سالم يوسف البوعينني
الرفاع الشرقي39824466مجلس بني يافع

مجلس املرحوم يوسف بن حمد 
الكواري

مدينة عيسى39419997

مدينة عيسى39413737مجلس خليفة بن جمعة الذوادي
مجلس عبدالرحمن بن عبداهلل  

شريدة الذوادي
مدينة عيسى39412812

CONTACTUS
AlghanahGroupWLLBuilding853| RoadNo3218| POBoxNo2510Manama332

KingdomofBahrain
Tel97317722333| Fax97317722233

Emailinfo@alghanahcom

OUR BUSINESSES

- Building Contracting - Carpentry
- Welding

- Transportation

- Marble
- Properties- Aluminium Works

مالحظات:
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اجلمعة
محافظة العاصمة

مجلس معالي الشيخ عبدالرحمن بن 
محمد بن راشد آل خليفة

اجلفير33239991

القضيبية39678000مجلس املرحوم حسن حيدر درويش
املاحوز36833358مجلس منصور حسن بن رجب

النعيم39400944مجلس الشيخ جاسم املؤمن وإخوانه
مجلس عائلة السّواد )احلاج علي 

منصور السّواد(
سترة-واديان39638884

جدحفص39193459مجلس الشيخ رضي الفردان
39600605مجلس عائلة الغناه

36685000
بوغزال

محافظة احملرق
عراد39460876مجلس علي جعفر العرادي

مجلس رجل األعمال عبدالعزيز 
السيد

عراد39751221

قاللي39976765مجلس محمد بن علي الفرج
البسيتني39666917مجلس علي عبدالعزيز العليوي
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احملافظة الشمالية
اجلنبية17796038مجلس احملافظة الشمالية

اجلنبية33705887مجلس علي الصايغ
البديع39622462مجلس ميرزا محمد احملاري

باربار39665550مجلس احلاج مجيد طاهر رضي
بني جمرة36733988مجلس املرحوم محمد علي الغسرة
مجلس احلاج االستاذ منصور بن 

ابراهيم ال عصفور
39666990
39622177

الدراز

مجلس ديوانية آل عصفور )علي 
العصفور(

الدراز36455566

الشاخورة39641400مجلس احلاج محسن علي سبت
مجلس احلاج علي سلمان علي 

العصفور
الشاخورة39884662

جنوسان39468668مجلس أبناء السيد مجيد املاجد
مجلس احلاج املرحوم منصور 

سلمان الهدار
الهملة39963394

الهملة33001514مجلس جعفر محمد عبداهلل الهدار
كرانة39455334مجلس ابناء املرحوم عيسى االسود
ابوصيبع39660066مجلس إبراهيم عبداهلل لطف اهلل
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مقابه39409800مجلس محمد صالح الدين وأخوانه
باربار16160000مجلس عائلة احلواج

عالي39455898مجلس عبداجلليل سلمان خميس
بوري36144466مجلس احلاج علي محمد احلجيري

مجلس احلاج أحمد عبداهلل 
احلجيري

بوري33181386

مجلس ابناء املرحوم السيد تقي 
سيد محمد

بوري33735550

مجلس املرحوم احلاج حسني علي 
العريبي

بوري39442258

مجلس سيد مجيد سيد جعفر 
سيد ناصر

بوري39888890

مجلس عبداهلل أحمد يوسف )أبو 
شريف(

بوري39455481

بوري39659130مجلس حجي محمد حسن
بوري39286658مجلس احلاج كاظم جمعة البيرمي

دمستان39466688مجلس احلاج جعفر محمد آل ضيف
مدينة حمد - 39982182مجلس حسني علي منصور الغسرة

الدوار)8(
مدينة حمد - 39621010مجلس فؤاد الكعبي

الدوار )1(
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مدينة حمد - 39660036مجلس الدكتور أحمد جاسم جمال
الدوار )1(

جدحفص39666491مجلس احلاج علي الطويل

احملافظة اجلنوبية
مجلس الشيخ نواف بن ابراهيم بن 

حمد آل خليفة
جري الشيخ36051182

مجلس الشيخ عبدالرحمن بن علي 
آل خليفة

جري الشيخ38815000

مجلس أبناء املرحوم محمد بن غامن 
السليطي

الرفاع الشرقي36840000

الرفاع الشرقي39633622مجلس عبداهلل محمد القعود
الرفاع الشرقي39696004مجلس د.محمد احلوسني

جو33325559مجلس جمعة بن عبداهلل الرميحي
الزالق39696604مجلس الشيخ يوسف الصديقي
مجلس املرحوم يوسف بن حمد 

الكواري
مدينة عيسى39419997
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املجالس اليومية
محافظة العاصمة

املنامة39664774مجلس املرحوم جمعة علي الكنكوني
مجلس املرحوم احلاج ابراهيم 

احلبيشي
املنامة33307775

مجلس أبناء الشيخ عبداللطيف 
آل سعد

املنامة )فريج 36775520
الفاضل(

مجلس املرحوم السيد موسى السيد 
جعفر العلوي

املنامة )قرب 39639888
مسجد مؤمن(

املنامة )فريج 39465494مجلس عائلة احلاجي
املخارقة(

احلورة39615156املجلس العربي
احلورة34456414مجلس سبت سند

سترة39898066مجلس احلاج منصور بن محمد
مجلس احلاج احمد بن حسن آل 

حبيل
سترة - واديان33030132

مجلس الدكتور عبدعلي بن محمد 
آل حبيل

سترة - واديان39613177

مجلس املهندس حسن بن ابراهيم 
آل حبيل

سترة - أبو العيش33461461
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مجلس االستاذ أحمد بن حبيل آل 
حبيل

سترة - مهزة33960935

مجلس االستاذ ابراهيم بن جاسم 
آل حبيل

سترة - القرية39455402

محافظة احملرق
مجلس الوجيه محمد بن إبراهيم 

املسلماني
احملرق36499199

احملرق39422553مجلس مبارك العماري
احملرق39171315مجلس عبداهلل احمد مراد

مجلس املرحوم احلاج جواد بن 
حسن بن ضيف

احملرق39457653

احملرق39455298مجلس حسني محمد شويطر
حالة السلطة36665266مجلس علي محمد البوعينني
مجلس املرحوم سلمان نصف 

النعيمي
حالة السلطة39465315

قاللي39456626مجلس الدخيل
مجلس املرحوم علي حسن سلمان 

الُعال
الدير39279261

الدير39627118مجلس أبناء املرحوم أحمد العشيري
الدير17335398مجلس عباس خليفة صالح
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السماهيج36668801مجلس عائلة آل خرفوش

احملافظة الشمالية
مجلس احلاج عبدالرحيم بن جمعة 

الفردان
سار37700156

مجلس عبداهلل وابراهيم عبدالعزيز 
اجلنوساني

جنوسان38382353

جنوسان39869875مجلس السيد سلمان السيد حسن
مجلس الوجيه احلاج سعيد جاسم 

املقابي
باربار39615833

مجلس جاسم محمد املوالي )مجلس 
قرآني(

املقشع39409500

مجلس املرحوم احلاج خليل 
اسماعيل

بابار33559983

بني جمرة33066004مجلس احلاج علي منصور اجلمري
بني جمرة39692139مجلس ومتحف حبيب طرادة
الدراز33130315مجلس حسني سلمان احلمر

مجلس املختار احلاج علي بن محمد 
حجير

بوري39770558

مجلس الوجيه سيد مجيد سيد 
جعفر سيد ناصر وأوالده

بوري39888890
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مجلس الوجيه احلاج إبراهيم يوسف 
)أبو منير(

دمستان39603303

مجلس أبناء احلاج عبدالعزيز بن 
محمد

دمستان33244447

دمستان39098801مجلس عبدالنبي الشجار

احملافظة اجلنوبية
مجلس الشيخ إبراهيم بن حمد بن 

عبداهلل آل خليفة
الرفاع الشمالي39458000

الرفاع الغربي39454805مجلس املرحوم راشد سيف النعيمي
الرفاع الغربي39467220مجلس املرحوم حسن بن حمد النعيمي

الرفاع الغربي36760090مجلس محمد حشر الكبيسي
الرفاع الغربي38888434مجلس جبر بن شبيب النعيمي

الرفاع الغربي36467777مجلس عبداهلل حمد ماجد النعيمي
جري الشيخ39644991مجلس املهنا

الرفاع الشرقي36451045مجلس علي سليمان السندي
الرفاع الشرقي35505555مجلس محمد زيد عبداهلل الزايد

الرفاع الشرقي39428889مجلس املرحوم سالم محمد النعيمي
الرفاع الشرقي39645999مجلس املرحوم محمد سالم مسعود

الرفاع الشرقي39455636مجلس الرويعي
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مجلس فيصل بن جاسم أحمد 
البوعينني

عسكر39668799

جو39826454مجلس عبداهلل بن جاسم جبر الرميحي
مجلس مبارك بن عبداهلل بن جمعة 

الرميحي
جو33999987

مجلس فهد بن جاسم بن جبر 
الرميحي

جو39857275

مجلس  أبناء املرحوم سالم بن غامن 
بن راشد الرميحي

جو33999449

مجلس عيسى بن خميس بن خميس 
الرميحي

جو39193295

مجلس أبناء املرحوم ذياب بن 
خميس  خميس الرميحي

جو39622655

مجلس ماجد بن سعد بن جبر 
الرميحي

جو39053050

مجلس املرحوم خالد بن ذياب 
خميس الرميحي

جو66669988

مجلس املرحوم عبدالرحمن عبداهلل 
العبيدلي

مدينة عيسى39616648
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لالستفسار الرجاء االتصال على:
17617777 - 17617881

حياكم معانا
 في مجلس األيام الرمضاني كل يوم أربعاء
في مركز األيام اإلعالمي بالجنبية

مبنى:1731 | طريق: 7735 | مجمع : 577 | الجنبية



فضل ليلة القدر في القرآن الكريم 
والسنة النبوية

في القرآن الكريم:
ــا أَنَزْلَنــاُه ِف َلْيَلــِة اْلَقــْدِر}1{ َوَمــا  -    قولــه تعالــى: ﴿ِإنَّ
ــْن أَْلــِف  أَْدَراَك َمــا َلْيَلــُة اْلَقــْدِر}2{ َلْيَلــُة اْلَقــْدِر َخْيــٌر مِّ

َشــْهٍر﴾]القدر:3-1[.
فبــني اهلل تعالــى أنهــا أفضــل مــن ألــف شــهر، أي مــا 
يقــارب 83 عامــا، أي إن اغتنــام ليلــة القــدر باألعمــال 
الصاحلــات، خيــر مــن عمــل ألــف شــهر، وهــذا فضــل 
وعظمهــا  فضلهــا  »بــني  القرطبــي:  قــال  عظيــم، 
وفضيلــة الزمــان إمنــا تكــون بكثــرة مــا يقــع فيــه مــن 
الفضائــل ويف تلــك الليلــة يقســم اخليــر الكثيــر الــذي 

ال يوجــد مثلــه يف ألــف شــهر واهلل أعلــم.

في السنة:                 
ــي  ــه عــن النب ــرة رضــي اهلل عن ــي هري ــث أب -   حدي
صلــى اهلل عليــه وســلم قــال: ))مــن صــام رمضــان 
ــه مــا تقــدم مــن ذنبــه ومــن  ــا واحتســابا غفــر ل إميان



قــام ليلــة القــدر إميانــا واحتســابا غفــر لــه مــا تقــدم 
مــن ذنبــه ((

 - حديــث ســلمان رضــي اهلل عنــه قــال : خطبنــا 
رســول اهلل صلــى اهلل عليــه و ســلم يف آخــر يــوم مــن 
شــعبان فقــال: ))أيهــا النــاس قــد أظلكــم شــهر عظيــم 
شــهر مبــارك شــهر فيــه ليلــة خيــر مــن ألــف شــهر((، 
ففضــل كبيــر فيهــا أن يكــون قيامهــا كفــارة عــن كل مــا 

تقــدم مــن الذنــوب!

أذكار ليلة القدر:
عــن عائشــة رضــي اهلل عنهــا قالــت: قلــت: يــا رســول 
اهلل أرأيــت إن علمــت أي ليلــة ليلــة القــدر مــا أقــول 
ــرمي حتــب  ــو ك ــك عف ــم إن ــي الله ــال: ))قول ــا ؟ ق فيه

العفــو فاعــف عنــي((
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امساكية شهر رمضان املبارك للعام 1438هـ - 2017م
 التاريخرمضاناليوم

امليالدي
املغربالفجر

1273:186:24السبت
2283:186:24األحد
3293:176:25االثنني
4303:176:25الثالثاء
5313:176:26األربعاء
613:166:26اخلميس
723:166:27اجلمعة
833:166:27السبت
943:156:28األحد
1053:156:28االثنني
1163:156:29الثالثاء
1273:156:29األربعاء
1383:156:30اخلميس
1493:156:30اجلمعة
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امساكية شهر رمضان املبارك للعام 1438هـ - 2017م
 التاريخرمضاناليوم

امليالدي
املغربالفجر

15103:156:30السبت
16113:146:31األحد
17123:146:31االثنني
18133:146:31الثالثاء
19143:146:32األربعاء
20153:156:32اخلميس
21163:156:32اجلمعة
22173:156:33السبت
23183:156:33األحد
24193:156:33االثنني
25203:156:33الثالثاء
26213:156:33األربعاء
27223:166:34اخلميس
28233:166:34اجلمعة
29243:166:34السبت
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BAHRAIN - HOTEL

أحلى خيمة وإفطار عائلي يف البحرين
The Best Ramadan 

 Iftar  & Tent
in Town

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