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التئام اللقاء الرم�ضاين ال�سنوي ل
�أحمد عقاب
ن���ظ���م جم��ل�����س امل����ق����ه����وي مب��ق��ره
ب��ق�لايل خ�ل�ال الأ���س��ب��وع امل��ا���ض��ي،
ال����ل����ق����اء ال���رم�������ض���اين ال�������س���ن���وي،
وت�ضمن تكرمي بع�ض ال�شخ�صيات
واقامة م�سابقات �أف�ضل ر�سومات
رم�����ض��ان��ي��ة وم���وروث���ات رم�ضانية
ت����راث����ي����ة ،وق������د اع�����ت�����اد امل��ج��ل�����س
ع��ل��ى �إق���ام���ة م��ث��ل ه����ذه ال��ف��ع��ال��ي��ة
ال�سنوية ال�شعبية التي تهدف الى
تعزيز القيم ال�تراث��ي��ة للمجتمع
البحريني يف نفو�س امل�شاركني.
كما ا�شتملت الفعالية على عدد
م���ن ال��ف��ق��رات امل�����ص��اح��ب��ة تخللها
ت���وزي���ع احل��ل��وي��ات وال���ه���داي���ا على
الأطفال امل�شاركني ،فيما مت عزف
الأغاين القدمية التي تفاعل معها
الأط���ف���ال ،وخ�����ص�����ص ل��ه��ا املجل�س
العديد من اجلوائز.
ث���م �أل���ق���ى ع��ب��دال��ل��ط��ي��ف حممد
امل��ق��ه��وي ���ص��اح��ب امل��ج��ل�����س كلمة
رح����ب ف��ي��ه��ا ب��اجل��م��ي��ع و���ش��ك��ره��م

ع��ل��ى ت��واج��ده��م يف ه���ذا ال��ل��ق��اء،
وذك�������ر �أن امل�������س���اب���ق���ة ال�����س��ن��وي��ة
ه����ذا ال���ع���ام ال��ت��ي حت��م��ل ع��ن��وان
(�أف�������ض���ل ر����س���وم���ات رم�����ض��ان��ي��ة)
�ستكون تخليداً لذكرى املرحوم
خ���ال���د �إب���راه���ي���م ارح����م����ة ،وق���ال
�إن ذل���ك ���ش��ك��ل م���ن ال��ت��ع��ب�ير عن
العرفان والوفاء للراحل الغايل
ال���ذي تفي�ض قلوبنا و�أ�سماعنا
ووج��دان��ن��ا ونفو�سنا ح��ب��اً ل��ه و�أن
ذك����راه ال��ط��ي��ب��ة الت��ف��ارق��ن��ا ن��ظ��راً

حل�����ض��وره ال���دائ���م ل��ه��ذا املجل�س
كونه �أحد منت�سبيه الن�شطاء.
وع��ب�ر امل�������ش���ارك�ي�ن ع���ن ���س��ع��ادت��ه��م
بامل�شاركة يف ه��ذه الفعالية التي
نظمها جم��ل�����س امل��ق��ه��وي ،خا�صة
�أن ه�����ذه ال���ف���ع���ال���ي���ة ����س���اه���م���ت يف
�إدخ��ال الفرحة يف نفو�س الأطفال
امل�����ش��ارك�ين ،ك��ذل��ك ق���دم املكرمني
�شكرهم وت��ق��دي��ره��م �إل���ى جمل�س
امل���ق���ه���وي ع���ل���ى دع����وت����ه حل�����ض��ور
االح��ت��ف��ال��ي��ة وال���ت���ك���رمي م���ن قبل

جمل�س الدكتور حممد احلو�سني ي�ستقبل ال�شيخ حمدي حممد عقل

���ض��م��ن ف��اع��ل��ي��ات جم��ل�����س ال��دك��ت��ور
حممد احلو�سني الرم�ضانية بالرفاع
ا�ستقبل رواد املجل�س خالل الأ�سبوع
املا�ضي ،ف�ضيلة ال�شيخ حمدي حممد
عقل ق��ارىء القر�آن الكرمي والإم��ام
واخلطيب املنتدب من م�صر ،والذي
يزور مملكة البحرين �سنوياً وخالل

���ش��ه��ر رم�����ض��ان امل���ب���ارك ل��ي�����ش��ارك يف
الأن�����ش��ط��ة ال��دي��ن��ي��ة لإم���ام���ة ���ص�لاة
ال��ع�����ش��اء وال��ت�راوي����ح وال���ق���ي���ام .وق��د
ا���س��ت��ه��ل ال�����ش��ي��خ ت���واج���ده يف املجل�س
بتالوة �آي من الذكر احلكيم ،وعقب
ذل���ك دار ح����وار ب�ين ال�����ش��ي��خ حمدي
ورواد امل��ج��ل�����س ح����ول ف�����ض��ل �شهر

مجلس فواز الزياني

رم�ضان الف�ضيل.
وبهذه املنا�سبة قام �صاحب املجل�س
ب��ت��ك��رمي ال�����ش��ي��خ ح���م���دي و���ش��ك��ره
على م��ا تالها م��ن �آي���ات مباركات
يف املجل�س وعلى و�إثرائه احل�ضور
من رواد املجل�س وزواره باملعلومات
الدينية الق ِّيمة.

املجل�س ،وق��دم��وا �شكرهم ال��ى كل
من �ساهم يف �إجن��اح هذه الفعالية
التي خرجت ب�شكل مميز.
ك��م��ا اك���د ال��ق��ائ��م�ين ع��ل��ى جمل�س
امل��ق��ه��وي �أن���ه���م ي��ح��ر���ص��ون دائ��م��ا
ع��ل��ى �إق���ام���ة ال��ف��ع��ال��ي��ات املختلفة
ط����وال ال���ع���ام مب���ا ف��ي��ه��ا ال�تراث��ي��ة
وال�����ش��ع��ب��ي��ة وال��ف��ن��ي��ة وال��ري��ا���ض��ي��ة
لت�أ�صيل امل��وروث البحريني الذي
ي��ع��ت�بر ع�����ادة �أ���ص��ي��ل��ة يف امل��ج��ت��م��ع
ال��ب��ح��ري��ن��ي ،وح���ر����ص���اً م���ن �إدارة

املجل�س على احت�ضان املنا�سبات
التقليدية وال��ث��ق��اف��ي��ة ال��ت��ي تعزز
م����ن ع�������ادات وت���ق���ال���ي���د ال��ب��ح��ري��ن
وجتمع العائالت وال�شباب وتبعث
روح املتعة والفرح والتوا�صل فيما
بينهم.
ُعتب امل��رح��وم خالد ارحمة من
وي رَ
�أب���رز امل�شاركني يف ه��ذه امل�سابقة،
وكانت �آخر م�شاركة له يف رم�ضان
العام املا�ضي .و�أثناء اللقاء ُو ِّزعت
هدايا جميلة ومتنوعة و�آي�سكرمي

على الأطفال امل�شاركني يف م�سابقة
الر�سم.
ويف اخل��ت��ام مت ت��ك��رمي الفائزين
يف م�سابقة الر�سم ،وك��ان الفائز
الأول خالد را�شد اجلنب� .أما من
جانب ال�صغار فقد فازت الطفلة
���ش��ه��د ول���ي���د امل����ق����ه����وي .ك���م���ا مت
تكرمي بع�ض ال�شخ�صيات البارزة
يف امل��ج��ت��م��ع وك���ذل���ك ال��داع��م�ين
وال���ق���ائ���م�ي�ن ع���ل���ى ه������ذا ال���ل���ق���اء
ال�سنوي للمجل�س.

جمل�س عبداهلل املهندي يحتفل بليلة رم�ضان

احتفل ال�سيد عبداهلل املهندي
(بو�سلمان) ب��ال��رف��اع م��ع رواد
جمل�سه ال��ك��رام و���ض��ي��وف��ه من
خ������ارج امل��ن��ط��ق��ة ب����ق����دوم ���ش��ه��ر
رم�����ض��ان امل����ب����ارك ،وق����د ع��ا���ش
اجل��م��ي��ع ال���ذك���ري���ات اجلميلة

ول��ي��ايل ال�شهر الف�ضيل ال��ذي
ي���ك�ث�ر ف���ي���ه ذك������ر اهلل ت��ع��ال��ى
والأح��ادي��ث الدينيه التي تثلج
�صدور امل�سلمني لِـما تت�ضمنه
م����ن م����ع����ان م���ف���ي���دة ل���ك���ل م��ن
ين�صت �إليها.

مجلس يوسف الجاسم

وي�شار �إلى �أن جمل�س بو�سلمان
ال��واق��ع ب��ال��رف��اع م��ن املجال�س
امل��ح��ب��ب��ة ل���دى �أه����ايل املنطقة
ك���ون���ه ي��ق��ي��م ل��������رواده ال��ل��ق��اء
���رح���ب���اً
امل���ف���ت���وح �أ����س���ب���وع���ي���اً وم ِّ
باجلميع.

