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ت�صــدر عن  وكالــة اأبــرا�س

�ضـور املجالـ�س الرم�ضانيــة

”رمضانيات“ 
تــروي ذكريـات  

من اأيـام زمـان

يعترب اخلامت من القطع التي تعتز بها املراأة وال ت�صتغني عنها، بغ�س النظر عن اإمكاناتها 

اأو مكانتها، وقد يتفاوت احلجم الذي تختاره، كما قد يتفاوت حجم و�صفاء احلجر الذي 

االأهتمام  اأن  املده�س  يدها..  لتزيني  �صروري  اأنه  هو  لها  بالن�صبة  املهم  اأن  اإال  ير�صعه، 

باخلوامت ال يقت�صر على الن�صاء فقط ولكن هناك الكثري من الرجال الذين يولون اخلوامت 

اأهمية كبرية، اإما العتقادات روحانية اأو الطفاء نوعاً من الوجاهة والوقار ..“رمضانيات” 

ترتدي عامل اخلوامت وتك�صف عن الكثري من تفايله الرباقة والالمعة....

الرجال يقبلون على ارتداءه لإعتقادات روحانية

اخلوامت .. دوائر اجلمال 

والوجاهة يف اأ�ضابع اليد

تاريخ طويل من التجارة الناجحة انطلقت من فريج �ضنقل

احلواج.. النجاح برائحة العطور
البحرين  يف  ريحه”..  يفتني  مل  ربحه  فاتني  ان  العطر  على  اخرتت  ما  تاجراً  كنت  “لو 
مع   تتبادل  حينما  احلواج،  ا�صم  الفور  على  ذهنك  اإىل  ياأتي  العطور  عن  تتحدث  حينما 

�صديقاً لك عن اأجمل روائح العطور يتبادر اليكما تاريخ احلواج يف جتارتها، حينما تفكر فى 

اإهداء زوجتك عطر جديد مل ي�صبق ان ا�صتخدمته امراأة من قبل تدرك متاما قدرة احلواج 

على التطوير واالبتكار.. ارتبط ا�صم احلواج فى البحرين ودول اخلليج والكثري من دول العامل 

العربي واالأجنبي بتجارة العطور وم�صتلزمات التجميل وغريها من فئات التجارة االأخرى، 

وعقدت  االأول  العطور  رجل  حتى ا�صبح اال�صم مرادفاً للعطر اجلميل.. “رمضانيات” التقت 

معه حواراً عطراً باأجواء ذكريات املا�صي اجلميلة وطموحات احلا�صر وامل�صتقبل االأجمل..
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”جعله ر�ضول اهلل �ضنة للمتزوجني وقال)�س(:”التم�س ولو خامتًا من حديد

اخلوامت..املراأة تف�ضلها ذهبية وتع�ضقها 

ماأ�ضية والرجال يتباركون بالعقيق 

...ال يوجد دليل واحد يوثق تاريخ  الرقيقة؟  الن�صاء  واأنامل  الغليظة  اأ�صابع الرجال  التي تزين  ما �صر هذه احللية 

اأم معتقداً له قوة خارقة على مواجهة  اأم �صحراً  ابتكار اخلامت وال نعرف ملاذا مت ارتداءه، وما اذا كان حلية اأم عالجاً 

االأرواح.. اإاّل اأن الب�صرية، وما كانت تعرف بعد خامت اخلطوبة حتى جاء ع�صر النبي )�س( يوم جعله �صنة للمتزوجني اذ 

اأو�صى رجاًل جاء اليه �صاكياً فقر حاله مع رغبته بالزواج فاآ�صاه )�س( قائاًل له: “التم�س ولو خامتاً من حديد” جاعاًل 

بذلك من اخلامت مهراً للعرو�صني عند الزواج، وقد اأو�صى )�س( فيما يلب�صه الرجل من �صائر اخلوامت اأال تكون من 

الذهب اطالقاً، حتى �صارت الف�صة هي املعدن املف�صل واالأقرب اإىل الرجال، وال ميكن ان نن�صى ا�صطورة خامت �صليمان 

)عليه ال�صالم( والتي �صارت بف�صل الوجود الب�صري حقيقة واقعة فر�صت �صطوتها على اجلميع..

خامت احلديد يخف�ض احلرارة 

اخلوامت  عن  الكثري  القدمية  واحلكم  والأقوال  الكتب  لنا  تذكر 

وا�ستخدمات ارتداءها للخامت ا�ستعمالت اخرى غري الزينة مثل 

التوقيع اأو اخلتم به كما فعل بع�س امللوك والأمراء ف�ساًل اإىل جملة 

فوائد اخرى له، كاأن يقال باأن لب�س خامت احلديد كفيل بخف�س 

ابو  الكهرب ملر�س  درجة حرارة من يعاين من احلمى.. كذلك 

�سفار واخلوامت الزرق ملنع احل�سد، ويرجع البع�س �سبب ال�سفاء 

اإىل احتواء هذه الأحجار على معادن ومكونات ت�سهم يف حتقيق 

من  اأن  كما  املاء،  يف  حتليلها  او  لب�سها  طريق  عن  اما  ال�سفاء، 

�ساأن احجار اخلوامت ان متنح املعتقدين بها قوة نف�سية تعد مهمة 

ملقاومة بع�س الأمرا�س وال�سفاء منها، لأن العامل النف�سي يلعب 

دورًا كبريًا يف م�ساعدة املري�س على املقاومة وال�سفاء ال�سريع. 

الرجال يف�ضلون العقيق الأحمر

ول يقت�سر ارتداء اخلوامت على الن�ساء فقط، اإذ يحر�س الرجال 

اأي�سا على اخلروج مبظهر رائع يف كل منا�سبة من املنا�سبات التي 

يذهبون اإليها، اأو حال ذهابهم اإىل اأعمالهم اليومية، ويرى بع�س 

الأ�سخا�س اأن جمال مظهره ل يكتمل اإل باقتناء خامت ي�سعه يف 

اأحد اأ�سابع يديه، يف الوقت الذي بداأ كثري من املحال يف طرح 

اأ�سكال جديدة من اخلوامت تنا�سب جميع الفئات العمرية، خا�سة 

ال�سباب الذين يحتلون املرتبة الأوىل يف عمليات ال�سراء، ويف�سل 

وفريوز،  والياقوت،  كالزمرد،  اخلوامت  اأنواع  من  عددا  ال�سباب 

والزفري، والزيروكون، اأما كبار ال�سن فهم يف�سلون اخلوامت من 

ال�سن  كبار  من  عددا  وهناك  نق�سه،  بدون  ال�سادة  العقيق  نوع 

يرغبون يف اخلوامت من نوع العقيق املنقو�س الأحمر الذي ي�سمى 

”كبدي”.

�ضخ�ضيتك من نوع خامتك 

اخلامت  نوع  بني  العلمية  الدرا�سات  من  عدد  ربطت  وموؤخرا 

اأن من يرتديها  و�سخ�سية من يرتديه، فاخلوامت الذهبية تعني 

ذو �سخ�سية حادة، ذو م�ساعر منطلقة عفوية حري�سة على اإبهار 

العيون، اأما اخلوامت الف�سية فتدل على اأن �سخ�سية من يرتديها 

اهتمام  ذو  النف�س،  و�سفاء  والثقة  والهدوء  الربود  عليها  يغلب 

بالنواحي الفكرية و تنتابه م�ساعر عدم الثقة اأحيانا، اأما اذا كان 

يت�سف  يرتديه  من  فان  الكرمية،  والأحجار  املا�س  من   اخلامت 

بال�سجاعة واجلراأة والقدام وال�سخ�سية القوية. 

مكان اخلامت يك�ضف دواخل جوانبك 

دواخل  عن  يك�سف  اخلامت  مكان  اأن  اإىل  البع�س  اأ�سار  كما 

ال�سخ�سية التي ترتديه، فمن يف�سل و�سع اخلامت مثال يف الإبهام 

الغرور،  حد  اإىل  زائدة  وثقة  بالذات  عال  �سعور  على  يدل  فاإنه 

لدرجة  وال�سماحة  ال�سدر  و�سعة  توا�سع  فيدل على  ال�سبابة  اأما 

الو�سطى  اأما و�سع اخلامت فى  ال�سخ�سية،  التفريط يف احلقوق 

فيدل على عقلية نا�سجة تع�سق املثالية يف ال�سلوك والت�سرف،اأما 

و�سع اخلامت فى اخلن�سر ف�ساحبه يتحمل متاعبه ومتاعب غريه 

رغم  بالأ�سرة  يتعلق  فيما  وخ�سو�سا  اأحيانا  وا�ست�سالم  ب�سرب 

ميلكها  ل  خا�سة  بقدرات  تتمتع  متميزة  �سخ�سية  بانه  اعتقاده 

تتمتع  �سخ�سية  على  فيدل  البن�سر  فى  اخلامت  وو�سع  غريه، 

بامل�ساعر الرقيقة وال�سفافية، ول يتقبل فكرة التنازل عن اأراءه.

حجم اخلامت �صروط وموا�صفات

ويخ�سع �سكل اخلوامت ومقا�ساتها حلجم اليد ، فاخلوامت الكبرية 

ب�سرية  خدعة  ت�سكل  لأنها  الكبريتني؛  اليدين  تنا�سب  عموما، 

جتعل ال�سابع تبدو اأكرث نعومة ور�ساقة مما هي عليه، فى حني 

الأ�سابع  تالئم  العري�سة  القواعد  ذات  الكبرية  الت�ساميم  ان 

بيدين  تتمتع  التي  الزائد،اأما  الطول  من  تخفف  لأنها  الطويلة 

ل اأن تتجّنب التزين بخوامت عديدة؛ لأنها تزيد  عري�ستني فيف�سّ

واحد يف  ا�ستعمال خامت  حالتها  ويف�سل يف  اليدين،  من عر�س 

الأنامل  ذات  املراأة  اأما  الإجا�سي؛  ال�سكل  اعتماد  مع  البن�سر 

ق�سرية في�ستح�سن ا�ستعمالها اخلوامت الكبرية بت�سميم متعدد 

زاوية  اجتاه  �شرط  اإجا�شّي،  اأو  مثّلث  �شكل  اختيار  اأو  الزوايا 

جتنب  وي�ستح�سن  الطول  الأنامل  ملنح  الأظافر  نحو  الت�سميم 

العمل  اأثناء مزاولة  و�سعارات معينة  نقو�سا  التي حتمل  اخلوامت 

يلفت  كبري  خامت  و�سع  جتّنب  كذلك  اخلا�سة  لالأوقات  وتركها 

الأنظار خالل اإجراء مقابلة للح�سول على وظيفة، حتى ل تتحول 

اجلل�شة اإىل احلديث عن توجهات املو�شة. 
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التجارة فى عمر الـ 12 عامًا 

فى البداية، تطرق ال�شيد جواد احلواج للحديث عن �شريته الذاتية 

موؤكدًا انه بداأ التجارة مع والده – رحمه اهلل -  منذ ال�شغر، حيث 

كان ي�شطحبه والده با�شتمرار اإىل املحل مع اخوانه، حيث كان ياأمل 

الوالد بتطوير جتارته، والتي بداأت بتجارة املالب�س التقليدية.

وي�سيف ال�سيد جواد احلواج: ”بداأنا يف فرتة ال�ستينيات بالجتاه 

الوقت حيث  وكنت �شغريا يف ذلك  والتجميل،  العطور  اإىل جمال 

يف  املحرق  يف  اآخر  وجزء  املنامة  يف  منها  جزء  درا�ستي  كانت 

مدر�سة الهداية اخلليفية واأثناء الدرا�سة كنا نزاول مهنة التجارة 

اأنا واأخواين مع الوالد –رحمه اهلل - يف املحل، وتطور العمل وكانت 

يل جمموعة �شفرات منذ ال�شتينات اإىل دول ال�شرق االو�شط ودول 

�سيئًا  التجارة  وتطورت  الدول  تلك  من  الب�سائع  ل�سترياد  اوروبا 

يعترب  حيث  ومتطورة،  جديدة  ب�شائع  عر�ض  خالل  من  ف�شيئًا 

البحرين”. يف  والتجميل  العطور  جتارة  ”احلواج” رائد 

ال�صدق واالخال�س اأ�صا�س العمل التجاري

 12 كان عمره  اأن  منذ  �سافر  اأنه  اإىل  ال�سيد جواد احلواج  وي�سري 

الأمر  �سغرية،  �سن  يف  التجارة  ومار�س  خمتلفة  بلدان  اإىل  عامًا 

الذي اأك�سبه مزيدًا من اخلربة، مو�سحًا اأن ذلك الأمر كان �سائدًا 

مع عائالت اأخرى عريقة كانت حتر�س على تعليم اأبنائهم التجارة 

كي ميتد تاريخ العائلة من الأجداد اإىل الأباء ومن ثم اإىل الأبناء.

التي  ال�سفات  تلك  احلواج  جواد  ال�سيد  عليه  يوؤكد  ما  اأبرز  ولعل 

حيث  عليه،  اهلل  رحمة  احلواج  يو�شف  ال�شيد  والده  فيها  غر�شها 

اثرت  ال�سفات  وتلك  العمل،  يف  والخال�س  ال�سدق  فيه  غر�س 

ب�سكل مبا�سر وكبري يف م�ستقبل ال�سيد جواد اإ�سافة اإىل تاأكيده على 

الذي  الأمر  الواحدة  الأ�سرة  من  الأخوان  بني  ما  التعاون  �سرورة 

يوؤدي اإىل دعم كبري وتطور ملحوظ يف العمل.

املحرق وحياة العائلة 

وي�شرتجع ال�شيد جواد ذكرياته عن مدينة املحرق، حيث يوؤكد اأن 

للمحرق دور كبري يف حياة العائلة، حيث اأ�شار اإىل اأن العائلة فتحت 

فرعًا باملحرق يف ال�سوق، لفتًا اإىل اأن املحالت مل تكن منت�سرة بكرثة 

يف �سوق املحرق، وامنا كانت تغلب عليها املنازل ال�سكنية والبيوت، 

وعندما عزمت العائلة فتح فرع يف ال�سوق �ساهم ذلك ب�سكل كبري 

تلك  مفتوحة يف  املحالت  ا�شبحت  املحرق حيث  �شوق  انتعا�ض  يف 

املنطقة نهارًا ولياًل، مو�سحا ان افتتاح الفرع الثاين يف املحرق كان 

يف اوائل ال�ستينيات، اأما الفرع الأول والذي بداأت فيه جتارة ال�سيد 

عامًا   77 منذ حوايل   1942 عام  املنامة  فكان يف  احلواج  يو�سف 

واليزال الفرع موجودًا حتى االآن يف �شارع احل�شرمي باملنامة حيث 

كانت التجارة تقت�سر على املالب�س التقليدية. 

رحلة النجاح بداأت بالتوا�صع 

ولعل ما مييز عائلة احلواج ان الأبناء نهلوا من خربة وعلم والدهم 

وجهاء  من  اأ�سبحوا  ومثابرة  كفاح  رحلة  وبعد  ع�ساميني،  فكانوا 

املجتمع البحريني، ويعترب ال�سيد جواد احلواج خري مثال على ذلك 

فهو رجل �سديد التوا�سع، مل يغرت باملكانة التي و�سل اليها، وا�ستطاع 

ان ي�سق طريقه يف احلياة فكان خري قدوة لكل طامح يف النجاح.

تظل البحرين تلك االأر�س الطيبة ال تن�صب من رجال 

يف  وحفروا  باأنف�صهم،  اأنف�صهم  بنوا  ع�صاميون  اأ�صداء 

ر�صم  يف  واإرادة  بعزم  وبدوؤوا  ال�صعاب  وحتدوا  ال�صخر، 

مر  على  وطنهم  بهم  يفتخر  حيث  م�صتقبلهم  مالمح 

ال�صنون، لقد اعتنق هوؤالء الرجال مبداأ ور�صموا مالحمه  

كما اآمنوا باأن كل �صاب البد واأن ينفق حياته يف الطموح 

يخ�صر  ومن  التاأمل،  يف  و�صيخوخته  الكفاح  يف  ورجولته 

اأن  بل عليه  التجربة،  جولة يف رحلة احلياة فلن يخ�صر 

ينه�س م�صتب�صراً النها اأوىل درجات النجاح، ومن هوؤالء 

احلواج  جواد  ال�صيد  املعروف  االأعمال  رجل  الرجال 

املحرق  اأر�س  ربوع  يف  وثابر  وكافح  وترعرع  ن�صاأ  الذي 

ال�صنقل،  وفريج  البنائني  فريج  �صليل  فهو  الطيبة، 

يف  اخوانه  مع  ن�صاأ  املجتمعي،  والتعاي�س  التاآلف  حيث 

منزل والدهم عميد عائلة احلواج رجل االأعمال املرحوم 

تتم�صك  متدينة  اأ�صرة  بني  احلواج  عبدالوهاب  يو�صف 

بالعقيدة اال�صالمية ال�صمحة، حيث نهل من والده حب 

فيه...  والتفاين  العمل  يف  واالخال�س  والكفاح  العمل 

)رمضانيات( التقت ال�صيد جواد احلواج الذي حتدث عن 
وذكرياته عن  التجارة  العريقة يف  احلواج  عائلة  م�صرية 

�صهر رم�صان واملجال�س الرم�صانية، اإ�صافة اإىل ن�صاأته يف 

اإىل ذكرياته  اإ�صافة  املحرق وذكرياته عن عبق تاريخها، 

مع مدينة املنامة، ون�صاطه التجاري و�صفراته، كي تكون 

نربا�صاً لل�صباب املكافح والطموح...

اأكرث من 77 عامًا فى عامل التجارة

احلواج ..العطر اأكرث من جمرد رائحة جميلة 
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وعراقيل  عوائق  من  وجهه  يف  يقف  ما  كل  مواجهة  ي�ستطيع  فبها 

ال�ستثمار وهو  التاجر جتربته يف عامل  اأن يخو�س  ال�سعب،  ومن 

يرغب يف حتقيق النجاح بال حواجز اأو موانع تقف بينه وبني جناح 

م�شروعه التجاري وا�شتثماره املايل. 

ويوا�سل ال�سيد احلواج قائاًل: ”املبادر دائما ما يتعلم من مواقف 

العمل  بل  مرهقة  وم�سوؤولية  ثقيال  عبئا  العمل  يرى  ل  فهو  حياته 

يوم  كل  يف  ر�سيده  اإىل  ت�ساف  جديدة  ومهارة  خربة  له  بالن�سبة 

يعي�سون  النا�س  ”جميع  مو�سحا  اأهدافه”،  �سبيل حتقيق  بذله يف 

يف كل يوم 24 �ساعة ولكن يختلفون يف ا�ستثمارها بال�سكل املطلوب 

اأقرب  كنت  كلما  اليومية  �ساعاتك  يف  ومثابرا  مبادرا  كنت  فكلما 

كلما  املطلوب  بال�سكل  وقتك  ا�ستثمرت  وكلما  للنجاح  غريك  من 

تكون  اأن  يف  تنجح  وحتى  النجاح  وحققت  والأرباح  املال  جنيت  

مثابرا ومبادرا عليك  اأن تكون  �سيد وقتك، وا�ستثمر وقتك بال�سكل 

ال�سحيح وتعلم كيف ت�سثمره بالأ�سلوب الأف�سل دائما وطور نف�سك 

املهام  لأداء  اأف�سل  اأ�سلوب  �ستتعلم  يوم  دائما فكل  املجال  يف هذا 

والإجنازات واحذر من اأن يتحكم بك الوقت وت�سيع �ساعاتك بال 

هدف حتققه ول اأوليات تقوم بها”. 

خمافة اهلل الدرع احلامى 

الغرور  عن  والبعد  العمل،  يف  ومراقبته  اهلل  خمافة  اأن  يوؤكد  كما 

ودوام ال�سرب واملثابرة، و�سدق التعامل مع الآخرين، واتقان العمل، 

والقناعة، وجتنب الدين والربا، كلها �سبل لتحقيق النجاح للتاجر 

الذي يرغب يف العمل ال�سادق، وكما قال احد احلكماء: )اذا اردت 

م�ست�سارك  والتجربة  احلميم،  �سديقك  املثابرة  فلتكن  تنجح  اأن 

احلار�سة،  عبقريتك  والرجاء  الأكرب،  اأخاك  واحلذر  احلكيم، 

فالنجاح �سالمل ل ت�ستطيع اأن ترتقيها ويداك يف جيبك(. 

اأن  احلواج  ال�سيد  بها  يوؤمن  التي  وال�سا�سيات  املبادئ  اهم  ومن 

وعماله  ملوظفيه  والثقة  احلما�ض  بث  على  قدرته  الناجح  للتاجر 

وروؤية  هدف  و�سع  بعد  ياأتي  وهذا  بينهم  العزمية  روح  وا�ساعة 

لتفعيل  كافية  و�سيلة  لي�س  وحده  فاملال  امل�سروع،  لهذا  م�ستقبلية 

توؤدي  التي  ال�س�س  اهم  من  اأن  كما  بامل�سروع،  العاملني  كل  دور 

كياين  وهدف  للم�سروع  م�ستقبلية  روؤية  وجود  هو  ناجح  عمل  اإىل 

ناجح  ا�شرتاتيجي  تخطيط  ذلك  يلي  احلر،  التجاري  للن�شاط 

النجاح  ولعل  التجاري،  امل�سروع  اطراف  لكل  بفكر حتليلي  مدعم 

التجارة خليط بني املوهبة والعلم، فالعلم وحده يعطي مبادئ  يف 

االأعمال  رجل  توجه  عري�شة  وخطوط  وتنفيذية  جتارية  ومفاهيم 

وهذا مطلوب جدا لنجاح اي عمل خا�س لن العلم بني على جتارب 

�سابقة وابحاث كثرية، وهذا يق�سر امل�سافات ول يوؤدي بالتاجر اإىل 

م�ساكل �سبق للعلم اأن حلها. 

ا�ستخدام  ومتى  كيفية  لتحديد  فهي مطلوبة جدا  املوهبة  اأما عن 

املبادئ التي تتالئم مع املناخ الذي نعي�س فيه ومطلوبة يف التعامل 

م�سروع  النجاح لي  ا�سباب  اهم  وهذا من  الخرين  مع  الن�ساين 

�سغري وتوؤدي اإىل جناح بالن�سبة لبداية امل�سروع. 

املجال�س الرم�صانية تعزز الرتابط 

الرم�شانية،  املجال�ض  عن  للحديث  احلواج  جواد  ال�شيد  وينتقل 

والتي  البحريني  املواطن  مت�س  وق�سايا  اآراء  من  فيها  يطرح  وما 

ينجم عنها افكار ومقرتحات جديدة، موؤكدا انها ت�ساهم يف ابراز 

للتعامل مع حتديات قد يواجهها املجتمع يف فرتة من  فكر جديد 

والتوا�سل  الرتابط  تعزز  الرم�سانية  املجال�س  اأن  كما  الفرتات، 

املجتمعي بني فئات املجتمع كافة يف البحرين خا�سة ما بني افراد 

اإىل  ا�سافة  وال�سدقاء  املقربني  لت�سمل  ومتتد  الواحدة  العائلة 

امل�سوؤولني الذين يحر�سون على التواجد يف تلك املجال�س لال�ستماع 

اإىل اراء املواطنني ومناق�سة ق�ساياهم املختلفة.

ت�شم  حيث  لاللفة  �شمة  تعترب  الرم�شانية  املجال�ض  ان  ويوؤكد 

القران  لقراءة  �سابقًا  تفتح  املجال�س  كانت  وقد  العائالت،  كبار 

والدعاء، وا�شتمرت اإىل االن حيث ا�شبحت و�شيلة لتقوية العالقات 

مت�سك  مع  املهمة  والق�سايا  ال�ساحة  اخبار  ومناق�سة  الجتماعية 

ا�سحاب املجال�س الرم�سانية بعادتهم من كرم و�سخاء.

جمل�س احلواج مركز التقاليد ال�صمحة 

العائلة مو�شحا  للحديث عن جمل�ض  ال�شيد جواد احلواج  وتطرق 

ا�سبوع م�سريا  كل  ال�سبت من  ليلة  يوم اجلمعة  يكون  ما  انه عادة 

حتيي  حيث  البديع،  منطقة  يف  يقع  واحد  جمل�ض  للعائلة  ان  اإىل 

بركة  اإىل  لفتا  املجل�س،  يف  رم�سان  يف  منا�سبة  من  اكرث  العائلة 

من  الزائرين  او  البحرين  اهل  �سواء  اجلميع  على  رم�سان  �سهر 

البالد االخرى حيث تظل البحرين مميزة بتلك العادات والتقاليد 

ال�شمحة والتي جتعل االخوان واال�شدقاء يتقاربون حيث يناق�شون 

مو�سوعات خمتلفة خا�سة ق�سايا ال�ساعة.

و�سعبًا  قيادة  البحرين  اإىل  التهنئة  ال�سيد جواد احلواج  وجه  وقد 

بحلول �شهر رم�شان املبارك، موؤكدًا ان اهلل �شبحانه وتعاىل اكرمنا 

اإىل  ا�شار  ف�شائل وخريات، حيث  من  فيه  ملا  الكرمي  ال�شهر  بهذا 

ان تلك املجال�س خا�سة يف رم�سان لها دور كبري يف جمع النا�س، 

املجال�س  تلك  مع  طويل  تاريخ  لها  احلواج  عائلة  ان  او�سح  كما 

الرم�سانية متتد لع�سرات ال�سنني واكرث، م�سيفًا ان �سهر رم�سان 

يعزز تواجد تلك املجال�س. 

اأما اأبرز ما يوؤمن به ال�ستاذ جواد احلواج يف حياته هو اأن الخال�س 

اإىل والده،  يف العمل طريق  النجاح وين�سب ما تعلمه من خربات 

كما اأن اميانه باأن الف�شل لقاح النجاح ب�شرط عدم الوقوع يف نف�ض 

الخطاء ال�سابقة، ويوؤكد اأن هناك مناذج عديدة ومتنوعة ومتباينة 

من الأماين والطموحات التي ي�سعى اإليها ال�سباب.

فريج �صنقل الن�صاأة االأوىل 

كما يتذكر ال�سيد جواد ذكرياته مع فريج البنائني وفريج ال�سنقل  

تلك املناطق التي ن�سا وترعرع فيها وارتبط فيها بذكريات جميلة 

مع اخوانه وا�سدقائه، مو�سحًا اأن املجال�س يف تلك املناطق قدميًا 

املجال�ض  تكون  حيث  الفريق  اأو  املنطقة  �شكان  على  ت�شتمل  كان 

مييز  ما  اأهم  اأن  احلواج  جواد  ال�سيد  ويوؤكد  با�ستمرار،  مفتوحة 

املجال�س الرم�سانية يف تلك الأيام تطور الت�سالت والتكنولوجيا 

لقاطني  اأ�شرع، وميكن  والتوا�شل  �شهلة،  التنقالت  اأ�شبحت  حيث 

حمافظة ما االنتقال اإىل جمل�ض عائلة اأخرى يف حمافظة اأخرى.

اأحالم الغد طموحات اليوم 

كما تطرق ال�شيد جواد للحديث عن طموحاته امل�شتقبلية بالن�شبة 

للعمل وللعائلة م�سريا اإىل هناك تو�سع عام و�سامل للب�سائع موؤكدا 

فهي  بالتجزئة  البيع  بجانب  عدة  جماالت  دخلت  ”احلواج”  اأن 

ت�سارك اأي�سا يف موؤ�س�سات التدريب والتعليم، وهذا ما يعتربه ال�سيد 

جواد جزء كبري من طموحات العائلة. ويوؤكد ال�سيد جواد اأن اأبرز 

هواياته ال�سفر والت�سوير، كما اأنه ي�سارك يف منا�سبات اجتماعية 

الفرن�سي  البحريني  النادي  ورئي�س  موؤ�س�س  اي�سًا  وهو  خمتلفة 

لالعمال، واأول رئي�س للمجل�س النوعي للتدريب يف جتارة التجزئة، 

والتايالندي  الفليبيبني  البحريني  االعمال  رجال  جمل�ض  ورئي�ض 

وال�سيني.

القناعة فل�صفة النجاح 

ويتمتع ال�سيد جواد احلواج بعقلية جتارية متفتحة ولهذا فاإن م�سادر 

دخله من التجارة متعددة لأنه على اطالع م�ستمر مب�سارات ال�سوق 

ومتطلباته، وفل�سفته يف احلياة والتجارة املقولة ال�سهرية )القناعة 

كنز ل يفنى(، وي�سدد على اأن يكون الإن�سان قنوعا مبا يق�سمه له رب 

العاملني من رزق يف اأي جانب من جوانب احلياة بعيدا عن الطمع 

واجل�سع والك�سب غري امل�سروع، موؤكدا اأن القناعة كنز ل يفنى، ولعل 

اميانه بان  الف�سل يوؤدي اإىل النجاح واأن اخل�سارة الكربى اأن تعاود 

نف�س اخل�سارة لكن دون ياأ�س، كانت ا�سا�س جناحه يف حياته.

ال�صمعة الطيبة ن�صيحة ذهبية 

ويقدم ال�سيد جواد ن�سيحة خمل�سة لل�سباب تتمثل يف اأن اللتزام 

والخالقيات،  القيم  على  واملحافظة  والآباء  الأجداد  به  قام  مبا 

جتعل  امور  كلها  والمانة  وال�سدق  والتقان  العمل  يف  والرتكيز 

ال�سباب  احلواج  ال�سيد  وين�سح  امل�ستقبل،  يف  بارز  دور  لل�سباب 

الطموح الذي ي�شق طريقه يف احلياة اأن يبحث عن ال�شمعة الطيبة 

والرتبية  باهلل  االميان  عن  ف�شاًل  العمل  يف  واالخال�ض  واالمانة 

العملية  حياته  يف  التاجر  لنجاح  رئي�سًا  دورا  تلعب  التي  الدينية 

على  ا�ستقاموا  لو  )واأن  تعاإىل:  لقوله  ت�سديقا  العائلية  حياته  اأو 

الطريقة لأ�سقيناهم ماء غدقا(. 

روح املثابرة غذاء امل�صتثمر الناجح

ويو�سح ال�سيد احلواج اأن من اأكرث ال�سفات التي يحتاجها امل�ستثمر 

يف حياته العملية هي روح املثابرة واملبادرة يف عامل املال والأعمال، 
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جمل�س املرحوم علي بن يو�ضف فخرو
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جمل�س عبدالغفار الكوهجي
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اأي تعديل على مواعيد املجال�س، الرجاء اإر�سال التعديل على الربيد اللكرتوين.

املجال�س الرم�ضانية

 ال�صيخ عبداهلل بن علي بن حمد اآل خليفة

36411000 عايل  اأحمد حمفوظ العايل  

39639888 املنامة  جمل�س املرحوم ال�صيـد مو�صـى العلـوي  

اجلفري  جمل�س عائلة املديفع 

39454188 الق�سيبية  املرحوم علي بن يو�صف فخرو 

39457300 فريق العو�سية  �صـالح خنجــي 

17225547 النعيم  اأحمد يو�صف حممود 

39645444 بالد القدمي  عبد املهـدي الب�صري 

39424269 بالد القدمي  �صالح اجلـالوي 

17228855 املنامة  �صادق وتقي البحارنة 

39672223 احلد  جمل�س امل�صلم 

املنامة  اأبناء �صيد كاظم جعفر العلوي  

39585457 بني جمرة  احلاج حممد علي من�صور الغ�صرة 

39458262 بوري  ال�صيخ اأحمــد الع�صفـور  

اجلمعة
17230088 باربار  اأبناء املرحوم يو�صف عبدالوهاب احلواج  

 �صعادة ال�صيخ عبدالرحمن 

36744404 الرفاع الغربي  بن علي بن خليفـة اآل خليفـة 

39665552 العدلية  اأبناء املرحوم  اأ. اأحمد العمران  

36411000 عايل  اأحمد حمفوظ العايل 

 ال�صيخ عبدالرحمن بن

39662685 اجلفيـر   حممد بن را�صد اخلليفة 

17712510 الق�صيبية  ابناء ح�صن حيدر دروي�س 

39645444 بالد القدمي  عبد املهـدي الب�صري 

39666491 الديه  جمل�س احلاج علي الطويل 

39660066 اأبو �صيبع  اإبراهيم عبداهلل  لطف اهلل 

39468668 حدائق املاجد  ابناء ال�صيد جميد املاجد 

39454948 �صـار  عبد الغني واإبراهيم جهرمي واإخوانهم 

39466688 دم�صتان  جعفر حممد اآل �صيف 

39636364 الدراز  ال�صيد كاظم الدرازي 

39660036 مدينة حمد  د. اأحمد جا�صم جمال 

39458262 بوري  ال�صيخ اأحمـد الع�صفـور 

 وزير الدولة �صعادة ال�صيد

17786111 املاحوز   من�صور بن رجب  

39622462 قرية القدم  مريزا املحاري 

39400944 النعيم  النائب ال�صيخ جا�صم املوؤمن  

السبت

اجملالس اليومية

الرفاع  �صمو ال�صيخ علي بن خليفة اآل خليفة 

39458476 الرفاع  ال�صيخ خليفة بن حمد اآل خليفة 

17748404 الرفاع  �صعادة خليفة الظهراين 

39655795 املاحوز  عبداهلل علي كانـو واإخوانه 

39656333 اأم احل�صم  جمل�س بوجميــد 

39622962 اأم احل�صم  مريزا وحممد اأبناء عبدالر�صول الطوا�س 

17742040 اأم احل�صم  حممد عيد بوخما�س  

39652266 نعيم  �صماحة �صيد علوي الغريفي 

39441176 القفول  ال�صيخ علي العو�صي  

39404770 جمعية الوفاق، القفول  ال�صيخ علي �صلمان  

17252666 ال�صلمانية  عـلي �صيــار  

39459898 �صارع البديع  كاظم الها�صمي 

39604873 �صارع البديع  ح�صــن الري  

ال�صلمانية  جمل�س املرحوم عبداهلل يو�صف فخرو 

17521500 �صرتة  �صعادة دكتور حممد علي ال�صرتي 

 ال�صيخ عبدالرحمن بن حممد 

39662685 اجلفيـر  بن را�صد اخلليفة 

39675566 عراد   حممد عي�صى الوزان 

39673300 عراد  عثمان حممد �صـريف 

39691177 �صارع البديع  عبداهلل حممد جمعة 

36411000 عايل  اأحمد حمفوظ العايل 

39685785 املحرق  جمل�س النائب عي�صى اأحمد اأبو الفتح  



رمضانيات اجلمعة 21 رم�سان 1430 هجرية        11 �سبتمرب 2009 ميالدية 10

عني اأم �سعوم

ذكريات من اأيام زمان
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�ساب عذاري
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