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ت�صــدر عن  وكالــة اأبــرا�س

�ضـور املجالـ�س الرم�ضانيــة

”رمضانيات“ 
تــروي ذكريـات  

من اأيـام زمـان

 رجل حديدي من جيل الرواد يف الدعاية والإعالن

خمي�س املقلة.. املحرقي الأ�ضيل

يجب اإخراجها قبل �ضالة العيد

زكاة الفطر.. طهرة ال�ضائم 

وطعمة امل�ضاكني
جاء يف حديث عبداهلل بن عبا�س ر�صي اهلل عنهما قال:“فر�س ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه 

و�صلم زكاة الفطر طهرة لل�صائم من اللغو والرفث، وطعمة للم�صاكني، من اأداها قبل ال�صالة 

فهي زكاة مقبولة، ومن اأداها بعد ال�صالة فهي �صدقة من ال�صدقات” اأخرجه اأبوداود وابن 

وبيان فوائدها ووجوبها.... الفطر  زكاة  راية  ماجة ب�صند ح�صن..“رمضانيات” ترفع 

بداية  �صهاًل،  الإبحار  يكن  مل  “بالتاأكيد 
اأو  دعم  وبدون  دينار،  األف  براأ�صمال  متوا�صعة 

بداأ  غطاء اأ�صري،  كان ذلك عام 1974”.. هكذا 

اإدارة جمموعة ماركوم  موؤ�ص�س ورئي�س جمل�س 

جمل�س  ورئي�س  وموؤ�ص�س  الإعالمية  اخلليج 

املحرقي  نولتون”  اأند  هيل  “اخلليج  اإدارة 

الأ�صيل خمي�س حممد املقلة حديثه هادئاً واثقاً 

هائماً فى بحر من الذكريات اجلميلة، متحدثاً 

العمل  م�صوار حياته وجناحاته ومتيزه يف  عن 

بحلوها  عا�صها  ذكريات  والإعالين،  الدعائي 

مرها واأيامها ولياليها ي�صرتجع تفا�صيلها مع 

“رمضانيات” لريوى لنا ق�صة اإبن املحرق الذي 
و�صفوه برجل الإعالن والدعاية الأول...

عنا�صر  ثالث  يلزمك  يومية  جريدة  اأو  جملة  اإ�صدار  على  تقبل  اأن 

هامة، احلرفية واملهنية العالية، وحب النا�س، وتوفيق اهلل �صبحانه 

كاأول  “رمضانيات”  اإ�صدار  وتبنينا  بادرنا  وعندما  لك،  وتعاىل 

اأننا  ندرك  كنا  املبارك،  �صهر رم�صان  جريدة م�صائية ت�صدر طيلة 

على  مبواطن  تليق  جريدة  لإ�صدار  الكافية  املهنية  الأدوات  منتلك 

اأننا مل نكن نتوقع  اإل  درجة عالية من الثقافة كاملواطن البحريني، 

قبل  الوا�صع من  والتجاوب  بكل هذا احلب  امل�صروع  يحظى هذا  اأن 

خمتلف قطاعات و�صرائح جمتمعنا البحريني من وزراء، وم�صئولني، 

اأعمال ومواطنني من خمتلف ال�صرائح،  ونواب، وبلديني، واأ�صحاب 

وهو ما وفره لنا العن�صر الثالث يف توفيق اهلل للقائمني على املجلة.

نن�صده  كنا  ما  اإىل  امل�صروع  بهذا  ن�صل  اأن  اإ�صتطعنا  باأننا  نزعم  ول 

�صواء من حيث ال�صكل وامل�صمون والتوزيع، ولكنها البداية التي دومًا 

تبداأ بخطوة فى م�صوار الألف ميل، ونعدكم اأن تكون خطوتنا التالية 

القارىء  وبدعم  القدير،  العلي  املوىل  باإذن  اأف�صل  املقبل  رم�صان 

الكرمي الذي فاجئنا برتحيبه وحبه للخطوة الأوىل .. الذى �صيدفعنا 

للخطوة الثانية.

ونحن نعتز ونفخر باأننا بادرنا اإىل تبني هذه اخلطوة، وحملنا على 

م�صبوقة،  غري  جديدة  خدمة  للمواطن  نقدم  اأن  م�صئولية  عاتقنا 

فاإ�صدار �صحيفة م�صائية يومية حتى واإن كانت ملدة �صهر واحد هي 

م�صوؤولية مل تكن ي�صرية، ولكننا قبلناها بكل �صرور لأننا نحر�س دومًا 

على اأن نقدم كل ما هو جديد.

بقى اأن ن�صكر كل من وقف داعمًا وم�صاندًا ملا حققة املجلة من جناح 

وحب كبري، بدءًا من وزارة الثقافة والإعالم بقيادة معايل الوزيرة 

ال�صيخة مي بنت حممد اآل خليفة التي وجدنا منها الرتحيب بالفكرة 

�صاندونا  الذين  وال�صركات  بالتجار  مرورًا  لها،  املعنوي  والدعم 

بالدعم املعنوي واملادي، ول نن�س اأي�صًا اأ�صحاب املجال�س الرم�صانية 

يف  موقعًا  لها  واأوجدوا  املجلة،  هذه  مع  وجتاوبوا  تفاعلوا  الذين 

جمال�صهم الرم�صانية.

ال�صكر والتقدير العميقني للجميع، ولكل من بعث بريدًا الكرتونيًا اأو 

خطابًا، اأو بادر باإت�صال م�صجع ومرحب وموؤيد وداعم، وكل رم�صان 

واأنتم بخري.  وعلى كل ماهو جديد �صنلتقي اإن �صاء اهلل .

عبدالكرمي ا�صماعيل

رئي�س جمل�س اإدارة وكالة اأبرا�س

اإىل جميع من �ضاركونا 

النجاح.. �ضكرًا من القلب



أجمل التهاني وأطيب التبريكات نرفعها إلى

مقام حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة

 ملك مملكة البحرين المفدى

وصاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة 

رئيس الوزراء الموقر 

وصاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة 

 ولي العهد األمين نائب القائد األعلى لقوة دفاع البحرين

 وإلى حكومة وشعب مملكة البحرين الوفي بمناسبة 

 حلول عيد الفطر المبارك
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 متتاز عن الزكوات الأخرى باأنها مفرو�ضة على الأ�ضخا�س

زكاة الفطر.. �ضاع من متر اأو �ضعري  

يف ف�صائل رم�صان وقال: اإنه حديث جيد الإ�صناد “�صوم �صهر 

 رم�صان ُمعلق بني ال�صماء والأر�س ول يرفع اإل بزكاة الفطر”. 

فهي  للمحتاجني  الفوائد  من  الكثري  الفطر  زكاة  حتمل  كما 

كما  وال�صرور،  بالفرح  ي�صعروا  كي  العيد،  يوم  يف  وبخا�صة 

املُتخرية  الأوقات  من  كان  ولذلك  النا�س،  من  غريهم  يفرح 

الجتماع  وقبل  العيد  يوم  �صبيحة  الفطر  زكاة  لإخراج 

يحتاج  ول  م�صرورين،  يومهم  اجلميع  ي�صتقبل  حتى  لل�صالة، 

ما  ليعطوهم  الأغنياء  اأبواب  على  التطواف  اإىل  الفقراء 

رواه  حديث  يف  ذلك  جاء  وقد  اليوم،  هذا  ببهجة  ي�صعرهم 

اليوم”.  هذا  طواف  عن  “اغنوهم  والدارقطني   البيهقي 

والتخفيف  وال�صرور  الفرح  باإ�صاعة  تت�صل  التي  الفائدة  ولهذه 

عن البائ�صني كانت الزكاة مفرو�صة حتى على من مل ي�صم �صهر 

رم�صان لُعذر اأو لغري ُعذر، فاإن كان قد ق�صر يف واجب فال يجوز 

اأن ُيق�صر يف واجب اآخر، واإن كان قد حرم من الفائدة اخلا�صة 

لل�صيام فال يجوز اأن يوؤثر ذلك على واجبه الجتماعي. 

حكم زكاة الفطر

 ومتتاز زكاة الفطر اأو �صدقة الفطر عن الزكوات الأخرى باأنها 

مفرو�صة على الأ�صخا�س ل على الأموال، واتفق جمهور العلماء 

�صلى  اهلل  ر�صول  “اأن  عمر:  ابن  حلديث  واجبة،  فري�صة  اأنها 

الفطر من رم�صان �صاعًا من متر  زكاة  و�صلم فر�س  عليه  اهلل 

اأو �صاعًا من �َصعري على كلنّ حرٍّ اأو عبد اأو اأمة”، كما بنينّ ر�صول 

اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم حكمتها واأنها طهرة لل�صائم من اللَّغو 

للم�صاكني  ُطعمة  ي�صلم �صائم منهما، وهي  قلَّما  اللذين  فث  والرَّ

وجتب   و�صعادة،  فرح  يف  العيد  يوم  جميعًا  امل�صلمون  يكون  حتى 

، َذكرا كان اأو اأنثى، �صغريا  زكاة الفطر على كل م�صلٍم عبٍد اأو حرٍّ

ن يعول،  اأو كبريا، غنيا اأو فقريا. ويخرجها الرجل عن نف�صه وعمَّ

وتخرجها الزوجة عن نف�صها اأو يخرجها زوجها عنها، ول يجب 

اإخراجها عن اجلنني واإن كان ي�صتحب ذلك عند اأحمد بن حنبل 

ِمقدار  امل�سلم  ميلك  اأن  اجلمهور  ا�سرتط  وقد  عنه،  اهلل  ر�سي 

الزكاة فا�صاًل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته، وعن �صائر 

ين املوؤجل ل يوؤثر على وجوب زكاة الفطر  حوائجه الأ�صلية، والدَّ

ين احلالنّ الذي يجب تاأديته فورًا. بخالف الدَّ

ما هو �صاع الزكاة ؟

هو  املق�صود  وال�صاع  م�صلم،  كل  عن  �صاع  الفطر  زكاة  ومقدار 

�صاع اأهل املدينة ؛ لأن النبي �صلى اهلل عليه و�صلم جعل �صابط 

ما يكال، مبكيال اأهل املدينة كما يف حديث ابن عمر ر�صي اهلل 

“ املكيال   : و�صلم  عليه  اهلل  �صلى  اهلل  ر�صول  قال   : قال  عنهما 

على مكيال اأهل املدينة والوزن على وزن اأهل مكة “ اأخرجه اأبو 

اأن  فوجب  املكيال،  من  وال�صاع  �صحيح،  ب�صند  والن�صائي  داود 

يكون ب�صاع اأهل املدينة يف زمن النبي �صلى اهلل عليه و�صلم، وقد 

وقفت على مد معدول مبد زيد بن ثابت ر�صي اهلل عنه عند اأحد 

طالب العلم الف�صالء، ب�صنده اإىل زيد بن ثابت ر�صي اهلل عنه 

فاأخذت املد وعدلته بالوزن لأطعمة خمتلفة. 

مقدار الزكاة ونوعها  

زكاة  اأن  على  العلماء،  جمهور  ومعهم  الثالثة،  الأئمة  اأتفق  وقد 

اأي  اأو  قمح،  اأو  اأِقط  اأو  زبيب  اأو  �صعري  اأو  متر  من  �صاع  الفطر 

طعام اآخر من قوت البلد، وذلك حلديث ابن عمر املذكور اآنفًا، 

وحلديث اأبي �صعيد اخلدري: “كنا ُنخرج زكاة الفطر اإذ كان فينا 

ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم �صاعًا من طعام، اأو �صاعًا من 

مَتر، اأو �صاعًا من �َصعري، اأو �صاعًا من َزبيب، اأو �صاعًا من اأِقط، 

فلم نزل كذلك حتى نزل َعلينا معاوية املدينة، فقال: اإين لأرى 

ين من �َصمراء ال�صام -اأي قمحها- يعدل �صاعًا من متر فاأخذ  ُمدَّ

النا�س بذلك” رواه اجلماعة، وتخرج زكاة الفطر من غالب قوت 

البلد،  اأف�صل من قوت  اإذا كان  اأو من غالب قوت املزكي  البلد، 

اأداء قيمة ال�صاع  وهذا راأي جمهور الفقهاء والأئمة، كما يجوز 

نقودًا فهي اأنفع للفقري، واأي�صر يف هذا الع�صر.

اإىل  اإل  الفطر  زكاة  دفع  يجوز  ول  ال�صرعية  الزكاة  م�صارف 

الأ�صناف الثمانية الذين ذكرهم اهلل يف القراآن بقوله تعاىل “اإمنا 

ال�صدقات للفقراء وامل�صاكني والعاملني عليها واملوؤلفة قلوبهم ويف 

الرقاب والغارمني ويف �صبيل اهلل وابن ال�صبيل” )التوبة( وبيانهم 

على ما يلي: الفقراء: وهم من ل نفقة لهم واجبة ول مال ول ك�صب 

حالل ي�صتغل منه ما يقع موقعا من كفايته، اأي ل يجد األ اأقل من 

نفقتهم  عليه  يجب  ومن  هو  لكفايته  يحتاج  كاأن  كفايته،  ن�صف 

يختلف  مثاًل فهذا فقري وهذا  الع�صرين  اإل  يجد  اإىل خم�صني فال 

باختالف البالد، كذلك امل�صكني: وهو الذي له ما ي�صد م�صدًا من 

اأو بعمل، لكنه ل يكفيه كفاية لئقة بحاله،كاأن  اإما مبلك  حاجاته 

العاملون  على  عالوة  �صبعة،  اأو  ثمانية  فيجد  ع�صرة  كفايته  تكون 

اأ�صحاب الأموال  عليها: ومن ن�صبهم اخلليفة لأخذ الزكوات من 

ومل يجعل لهم اأجرًة يف بيت املال، وهم ل وجود لهم اليوم، في�صقط 

�صهمهم، اإ�صافة اإىل املوؤلفة قلوبهم: وهم من كانوا �صعيفي النية 

يف اأهل الإ�صالم، باأن يكونوا دخلوا يف الإ�صالم ويف اأنف�صهم وح�صة 

من امل�صلمني، اأي مل يتاألفوا مع امل�صلمني بعد، فيعطون حتى تقوى 

نياتهم بالإ�صالم من الزكاة، وكذلك يف الرقاب: اأي العبيد الأرقاء 

املكاتبون، ويع�صر وجودهم يف هذه الأيام، واأي�صا الغارمون: وهم 

املدينون الذين ارتكبتهم الديون ومل ي�صتطيعوا الوفاء، وكذلك يف 

يحتاجونه  ما  فيعطون  باجلهاد  املتطوعون  الغزاة  اأي  اهلل:  �صبيل 

بلد  يف  املقطوع  امل�صافر  به  واملراد  ال�صبيل:  ابن  واأخريا  للجهاد، 

الزكاة الذي لي�س معه ما يعود به اإىل بلده، فيعطى ما يكفيه لإكمال 

�صفره وللعودة اإىل بلده من مال الزكاة.

وقت اخراجها 

وجتب زكاة الفطر بغروب اآخر يوم من رم�صان، وبطلوع فجر يوم 

العيد، ويجب اإخراجها قبل �صالة العيد، ويجوز تقدميها من اأول 

�صهر رم�صان، والأف�صل تاأخريها اإىل ما قبل العيد بيوم اأو يومني، 

ويجوز تقدميها اإىل اأول احلول؛ لأنها زكاة. ويجوز تعجيلها من 

بعد ن�صف �صهر رم�صان. 

يف ال�صنة الثانية من الهجرة

�ُصرعت زكاة الِفطر يف ال�صنة الثانية من الهجرة مع فر�س �صيام 

رم�صان، فقد روى البخاري وغريه عن ابن عمر ر�صي اهلل عنهما 

من  الفطر  زكاة  و�صلم،  عليه  اهلل  �صلى  اهلل  ر�صول  فر�س  قال: 

العبد واحلر  اأو �صاعًا من �صعري، على  رم�صان، �صاعًا من متر 

والذكر والأنثى وال�صغري والكبري من امل�صلمني، فمن اأداها قبل 

ال�صالة فهي زكاة مقبولة، ومن اأداها بعد ال�صالة فهي �صدقة 

من ال�صدقات.

فوائد للمزكى واملحتاجني 

املزكى  من  لكال  الفوائد  من  الكثري  الفطر  زكاة  وحتمل 

فى  املزكي  على  تعود  التي  الفائدة  وتتمثل  للزكاة،  واملحتاج 

مع  يتنافى  مما  فيه  وقع  قد  يكون  ع�صاه  مما  ال�صائم  تطهري 

والتمتع  والغيبة  املحرم  والنظر  كال�صباب  واأدبه،  ال�صوم  حكمة 

والُقْبَلة،  كاللم�س  زوجته  من  حتى  اجلن�صي  الت�صال  دون  مبا 

فتكون  املاآخذ،  كل  من  �صومه  له  ي�صلم  من  النا�س  من  وقليل 

جانب  اإىل  له  تكفري  اأو  النق�س،  لهذا  جرٍب  مبثابة  الفطر  زكاة 

وغريها،  وال�صالة  والذكر  ال�صتغفار  من  الأخرى  املكفرات 

اأنه ا�صتفاد من درو�س اجلوع  وهي يف الوقت نف�صه برهان على 

فقد  وامل�صاكني،  الفقراء  من  منهما  يعانون  مبا  رحمة  والعط�س 

قا�صى كما يقا�صون، وهنا ل يجوز اأن يق�صو قلبه وجتمد عاطفته 

عندما يرى غريه ممن ل يجد ما ي�صد به جوعته اأو يطفئ ظماأه، 

رمز  وهي  الزكاة،  هذه  وكاأن  عليه،  اهلل  ف�صل  من  �صيئًا  ي�صاأله 

ليت�صلم جائزة  ال�صائم  على  املفرو�س  الر�صم  متوا�صع، مبثابة 

التقدير من اهلل يوم العيد، كما جاء يف حديث ابن عبا�س ب�صند 

مالئكته  تعاىل  اهلل  ُي�صهد  حيث  املواطن،  هذه  مثل  يف  مقبول 

لياليه.  وقيام  رم�صان  �صيام  لعباده جزاء  ومغفرته  ر�صاه   على 

على  يخرجها،  ومل  قلبه  ق�صا  ومن  والأر�س  ال�صماء  بني  ُمعلق 

ال�صيام  درو�س  من  ي�صتفد  مل  اأنه  على  دلَّ  ي�صرها،  من  الرغم 

رحمة، وكان �صيامه �صيامًا �صكليًا قد يكون ُمرغمًا عليه حياًء، 

عليه،  مردود  مرفو�س  عمل  فهو  النا�س،  من  ولكن  اهلل  من  ل 

�صاهني  بن  اأبو حف�س  رواه  الذي  اإليه احلديث  ي�صري  ما  وذلك 

زكاة الفطر عبادة من العبادات وقربة من 

بال�صوم  العظيمات، لرتباطها  القربات 

اإ�صافة  نف�صه  اإىل  اهلل  اأ�صافه  الذي 

“اإل ال�صوم فاإنه يل  ت�صريف وتعظيم: 

ل  توقيفية  والعبادات  به”،  اأجزي  واأنا 

بل  النق�صان،  ول  فيها  الزيادة  يجوز 

يجب اأن توؤدي كما اأداها حبيب الرحمن، 

ولهذا يجب على امل�صلمني معرفة اأحكام 

هذه العبادة، وينبغي لأهل العلم وطالبه 

العبادة  هذه  ي�صلح  مبا  يب�صروهم  اأن 

ال�صوء  تلقي  “رمضانيات”  ويف�صدها.. 

العبادة  بهذه  املتعلقة  الأحكام  على 

وفوائدها وف�صل العمل بها على امل�صلم 

وامل�صلمني....
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عملة بدون غطاء من ذهب

نف�سك؟، وعن م�سرية كفاحك  بداية، هاّل حدثتنا عن 

املهني التي توجت بو�سولك اإىل مرتبة رجل العالقات 

العامة البحريني - واخلليجي- الأول يف جمال الدعاية 

والإعالن؟

- بالتاأكيد مل يكن الإبحار �صهال، بداية متوا�صعة براأ�صمال األف 

كعملة  ر�صمي،  اأو  عائلي  اأو  اأ�صري  غطاء  اأو  دعم  وبدون  دينار، 

ورفيق  زميلي  مع  بداأتها  رحلة  وهى  ذهب،  من  غطاء  بدون 

دربي عبد النبي ال�صعلة يف عام 1974م.. كنا يف بداية حياتنا، 

عري�صان جديدان، يف بيت بالإيجار.. تركنا وظائفنا لنبداأ رحلة 

الألف ميل..و�صاركنا الفكرة �صخ�صية بحرينية رائدة هو املرحوم 

الأ�صتاذ ح�صن جواد اجل�صي.

وبداأنا من البحرين مع النه�صة القت�صادية والتجارية وال�صناعية 

املغفور  عهد  يف  البحرين  ا�صتقالل  بعد  بوادرها  ظهرت  التي 

الراحل،  البحرين  اأمري  خليفة،  اآل  �صلمان  بن  عي�صى  ال�صيخ  له 

ال�صركات  اأهم  مع  والإعالنية  الإعالمية  م�صاهماتنا  لنا  وكان 

منها  واأذكر  املرحلة،  تلك  �صهدتها  التي  وامل�صاريع  واملوؤ�ص�صات 

خمي�س املقلة.. تركت وظيفتي 

وبداأت رحلتي وراأ�ضمايل األف دينار 

اأملنيوم البحرين )األبا(، ال�صركة العربية لبناء واإ�صالح ال�صفن 

والكويت،  البحرين  بنك  الوطني،  البحرين  بنك  )اأ�صري(، 

طريان اخلليج، كانو، اأحمد من�صور العايل، عبداهلل اأحمد نا�س، 

مفرو�صات باقر، موؤ�ص�صة بوخما�س، خليفات وغريها..

)الدوحة(  قطر  يف  مكاتب  واأ�ص�صنا  اخلليج،  دول  اىل  اأبحرنا 

والإمارات )دبي( وال�صعودية )اخلرب وجدة(.. وامتدت اأعمالنا 

اإىل كل دول اخلليج وم�صر ولبنان ولندن و�صنغافورة.

وقد زرت العديد من بلدان العامل بحثا عن الفر�س والأعمال.. 

دول  الأمريكية،  املتحدة  الوليات  اأوروبا،  دول  كوريا،  اليابان، 

اأمريكا اجلنوبية.. ح�صرت اأغلب موؤمترات الإعالن يف العامل.. 

عام  يف  “كوبنهاجن” بالدمنارك  يف  املوؤمترات  هذه  اأول  اأذكر 

1976.. وا�صتمريت يف ح�صورهذه املوؤمترات حتى الآن.. واأتطلع 

اإىل ح�صور املوؤمتر القادم يف “مو�صكو” يف عام 2010 مع وفد 

ميثل �صناعة الإعالم والإعالن مبملكة البحرين.

حتى  اأو  عاتية  رياح  تكون  قد  كثرية..  م�صاق  �صادفتنا  بالتاأكيد 

عوا�صف.. واأحمد اهلل اأننا �صمدنا اأمام هذه امل�صاق.. وا�صتمرت 

امل�صرية حتى اليوم.

وراء كل عظيم امراأة 

التي  الأ�سري  الرتباط  درجة  عائلتك..  عن  حدثنا 

هياأت لك مناخ التميز؟

بجد  تعمل  لكي  احلافز  املحفز..  وهي  احلافز  هي  العائلة   -

واجتهاد ومثابرة لإجناز طموحاتك والو�صول اإىل الهدف لتحقيق 

ال�صمعة الطيبة وامل�صتوى املعي�صي الالئق بك وبعائلتك.. وقد كان 

لعائلتي دور حيوي وهام يف حياتي.. وخا�صة زوجتي التي وقفت 

معي يف كل مراحل رحلتي يف هذه احلياة.. وابنتي غادة “طبيبة 

“رجل  وتامر  عظام”  “طبيب  خالد  الثالثة  واأبنائي  اأ�صنان” 

اأعمال” وفهد “ع�صكري”.

من  مبكر  وقت  العامة يف  العالقات  مهنة  االنخراط يف  اخرتت 

�صبعينيات القرن املا�صي حينما كان املجتمع جاهال لهذه املهنة 

اأ�صباب  هي  ما  اإليها..  الن�صبي  تهمي�صه  عن  ف�صال  ولأهميتها 

اختيارك لهذه املهنة حتديدا واإ�صرارك على خو�س غمارها؟

-  �صاألت نف�صي هذا ال�صوؤال اأكرث من مرة يف حماولة لكت�صاف 

الذات، وكنت دائما اأعود اإىل ربطها بالبدايات الأوىل، مبراحل 

�صن  يف  واأنا  كامريا  وامتلكت  للت�صوير  حمبا  كنت  الدرا�صة، 

مبكرة جدا.. رمبا مل تتجاوز قيمتها حينها ثالثون روبية )ثالثة 

دنانري( كما اأذكر..

كيف تدبرت هذا املبلغ واأنا ابن اأ�صرة حمدودة الدخل.. والدي 

كان يعمل حينها يف “بابكو” مثل غريه من اأبناء البحرين الذين 

هجروا الغو�س والبحر ليبحثوا عن عمل على الياب�صة..

من  عد�صة  وبه  اأ�صود  �صندوق  �صكل  يف  اأذكرها  لزلت  الكامريا 

الأمام وفتحة من فوق مل�صاهدة ال�صورة بعد اأن تو�صع الكامريا على 

البطن.. كنت اأي�صا يف جمعية الت�صوير مبدر�صة الهداية اخلليفية، 

الدرا�صة  زميل  بيت  يف  اأو  البيت  يف  ال�صور  واأطبع  اأحم�س  وكنت 

املرحوم ال�صيخ را�صد بن ح�صن اآل خليفة، اأول طيار بحريني..

اإخراجها  يف  واأ�صاهم  “احلائط” املدر�صية  جملة  اأكتب  وكنت  

وتنفيذها.. كنت اأقراأ كثريا، روايات وق�ص�س عربية ومرتجمة.. 

ح�صني،  وطه  احلكيم،  وتوفيق  حمفوظ،  جنيب  كتب  قراأت 

واإح�صان عبد القدو�س، واأني�س من�صور وغريهم..

الدعاية والإعالن  “رجل  بــ  ..لقبوه  الرواد  رجل حديدي من جيل 

الأول”.. كان الرائد حملياً - ورمبا اإقليمياً اأي�صاً- يف طرح وتنفيذ 

عامة  عالقات  رجل  كان  ال�صحف..  يف  التحريري  الإعالن  فكرة 

وحار�س بوابة اإعالمية يف وقت مل يكن فيه املجتمع واعياً اأو مدركاً 

لأهمية هذه املهنة.. ورغم “عدم التقدير” الذي كان يبديه املجتمع 

موا�صلة  على  اأ�صّر  اأنه  اإل  الأخرى،  باملهن  اأ�صوة  املهنة  هذه  حيال 

للعيان..  الوا�صحة  واأهميتها  ثقلها  لها  اأ�صبح  حتى  فيها  الدرب 

مثقف.. حمنك.. وخبري.. خم�صرم هو من جيل اأ�ص�س ملهنة الدعاية 

والإعالن يف البحرين واخلليج والتي نراها ب�صكلها احلايل اليوم.. 

اإنه موؤ�ص�س ورئي�س جمل�س اإدارة جمموعة ماركوم اخلليج الإعالمية 

وموؤ�ص�س ورئي�س جمل�س اإدارة “اخلليج هيل اأند نولتون” املحرقي 

الأ�صيل خمي�س حممد املقلة.. معه كان هذا اللقاء..

كنت حمبًا للت�ضوير وامتلكت كامريا مل تتجاوز قيمتها ثالثة دنانري



رمضانيات 5 الأربعاء 26 رم�سان 1430 هجرية        16 �سبتمرب 2009 ميالدية

قراأت ترجمات لكتاب رو�س وفرن�صيني مثل تول�صتوي، وجان بول 

�صارتر، و�صيمون دي بوفوار وغريهم.. وطبعا قراءات �صيا�صية 

املد  اأو  العربي  القومي  املد  جيل  كان  فجيلنا  لها،  حدود  ل 

املحيط  العربية من  الوحدة  دولة  قيام  اإىل  ويتطلع  النا�صري.. 

اإىل اخلليج.

العمل  اأول  اختياري  يف  حموري  دور  البدايات  لهذه  كان  رمبا 

جملة  يف  اإداريا  مديرا  ثم  حمررا  عملت  عندما  ال�صحفي، 

بداأت  حيث  �صيار..  علي  الكبري  الأ�صتاذ  الأ�صبوع” مع  “�صدى 
انطالقتي حينها يف كتابة الإعالنات التحريرية.. رمبا كنت اأول 

من بداأ هذا النوع من الإعالنات يف البحرين اأو دول املنطقة.. 

ثم اأ�صدرنا ملحقا اأ�صبوعيا اأطلقنا عليه “الأ�صواق” وكان قراري 

العمل يف جمال الأعمال والإعالم بالذات قرار ا�صرتاتيجي بدل 

على  اأ�صري  ولزلت  ال�صيا�صي..  اأو  ال�صحفي  املجال  يف  العمل 

الطريق..

اإىل  الأقرب  تعتربها  املهنية  حياتك  من  املراحل  اأي 

نف�سك واأكرثها اأهمية بالن�سبة اإليك؟

اجلراأة  مرحلة  فهي  ال�صباب..  ومرحلة  البدايات  بالطبع   -

نف�سي  اأ�سدق  ال  اأكاد  والطموح..  والن�ساط  واالإقدام  واحليوية 

اأحد  واأ�صرة  اأ�صرتي  من  اقرت�صته  مببلغ  �صركتي  بداأت  قد  اأين 

غادة  الدكتورة  ابنتي  هي  طفلة  ولدي  متزوج  اأ�صدقائي.. 

زوجتي   ..1974 اأبريل  يف  ال�صركة  تاأ�صي�صنا  يوم  ولدت  التي 

بيت  يف  الإبنة..  وتربية  للبيت  لتتفرغ  املطار  يف  وظيفتها  تركت 

الذكريات عندما  وابداأ م�صروعا بدون راتب.. كل هذه  اإيجار.. 

اأ�صتح�صرها الآن اأقول “ما كنت لأخو�س تلك املغامرة اجلميلة 

وال�صعبة واأنا يف هذه ال�صن”.

�صخ�س يف وقت واحد.. واأ�صهر دواعي�س “حالة اأبو ماهر” التي 

زقاق  هو  حمار” و  “اأم  بداعو�س  واملعروف  فيها  وع�صت  ولدت 

حالك ال�صواد ل يقربه الأطفال ليال خوفا من “اأم حمار” وهي 

جنية لها رجل امراأة ورجل حمار يخيف بها الأهل اأبنائهم حتى 

ل يتاأخرون يف الليل.

رم�صان املحرق قدميا يختلف عند ال�صباب اأو ال�صغار عنه عند 

يلعبون  كانوا  التلفزيون  ياأتي  اأن  قبل  وال�صباب  ال�صغار  الكبار.. 

“اخل�صي�صة”  مثل  معروفة  �صعبية  األعابا  الإفطار  بعد  مبا�صرة 

و“ال�صعجري” و“طا�س ما طا�س”.

“ق�صر  يف  جاللته  بتكرمي  �صرفت  طوال..  �صنوات  م�صي  وبعد 

الق�صر  كان  عندما  ال�صباب  ذكريات  حيث  ال�صخري” نف�صه.. 

اأيام الرحالت املدر�صية يف  اأروقته وحجراته  اأطالل نتجول بني 

ال�صتاء.. وكان وقت التكرمي اأي�صا يف ف�صل ال�صتاء )دي�صمرب(.. 

املا�صي  اإىل  احلنني  بني  اجلميلة  اللحظات  هذه  ع�صت  حيث 

اجلميل.. وذكريات رحلة احلياة.

جمموعة اإعالمية متكاملة

ماذا حتمل يف جعبتك من طموحات مل تتحقق بعد؟

الطموحات ل حدود لها.. وعلى راأ�صها تاأ�صي�س جمموعة اإعالمية 

�صركة  مظلة  حتت  املجموعة  عمل  ا�صتمرارية  بهدف  متكاملة 

لالأجيال  ومدر�صة  �صركة  تكون  لكي  عامة..  اأو  مقفلة  م�صاهمة 

القادمة.

ما هي املرحلة التي تقفون على عتباتها اليوم يف جمال 

عملكم التجاري واإلم تطمحون م�ستقبال؟

اأزمة مالية واقت�صادية عاملية  نحن منر مبرحلة غري م�صبوقة.. 

عامليا  والإعالن  الإعالم  �صناعة  مداها..  نعرف  ل  طاحنة 

اأننا يف بدايات الإعالم  وعربيا تعي�س تغريات جوهرية.. اأهمها 

لنا  يخبىء  ماذا  الع�صر؟،  هذا  لنا  يخبىء  ماذا  الإلكرتوين.. 

الإنرتنت.. الهاتف النقال؟ ما هو م�صتقبل املطبوعات من جرائد 

وجمالت؟،لذا نحن ن�صعى اإىل اأن نبداأ رحلة الألف ميل من جديد 

وبفكر وروؤية وتطلعات جديدة...

ذكريات املحرق القدمية

من  نف�سك  يف  حتمل  ماذا  العريقة..  املحرق  ابن  اأنت 

ذكريات عن املحرق القدمية.. عن رم�ساناتها القدمية.. 

اأحيائها.. �سوارعها؟

باملعنى  مملكتي  اأنها  اقول  واأكاد  وع�صقي..  حبي  هي  املحرق   -

واأفرح  اإىل املنامة..  اأغادرها حتى  اأ�صتاق لها عندما  املجازي.. 

عندما اأعود لها من حلظة عبوري اأحد ج�صورها الثالثة.. ولأين 

الوطن لأين  اإىل  العودة  اأكرب عند  فاإن فرحتي  �صفر دائم،  على 

اأحط يف مطار املحرق.

ب�صاطتهم  اأنف�صهم..  املحرق  اأهل  هي  القدمية  املحرق  ذكريات 

املحرق  فرجان  وتعاونهم..  وتاآلفهم  وحمبتهم  معدنهم  وطيب 

فيما  ويتناف�صون  يت�صاجرون  قد  البحرين..  اأطياف  كل  ت�صم 

بينهم اإل اأنهم يظلون حمرقيون اأمام الغري..

اأندية فرجان..  الأندية كانت  الفرجان..  اأ�صا�صها  املناف�صة كان 

)دواعي�صها(  اأزقتها  لها  ورجالتها..  جمال�صها  لها  والفرجان 

من  اأكرث  فيها  مير  اأن  ي�صعب  قد  والتي  جدا  ال�صيقة  وطرقها 

و�صام جاللة امللك من الدرجة الأوىل

منحك عاهل البحرين جاللة امللك حمد بن عي�سى اآل 

خليفة و�ساما رفيعا من الدرجة الأوىل موؤخرا.. ماذا 

يعني هذا التكرمي بالن�سبة اإليك؟

- ل اأروع ول اأجمل ول اأغلى من اأن يكرم الإن�صان يف وطنه وبني 

جاللة  وطنه  قائد  من  التكرمي  هذا  ياأتي  واأن  وزمالئه..  اأهله 

امللك املفدى.. واأن يكون هذا التكرمي تتويجا لرحلة حياة حافلة 

بالإجنازات والتحديات..

عندما  خليفة  اآل  عي�صى  بن  ال�صيخ حمد  امللك  مع جاللة  بداأت 

األتقي مع جاللته  الثانوية.. وكنت  كنا طالبا يف مدر�صة املنامة 

حداد،  قا�صم  اأربعة  اأ�صدقاء  وكنا  الف�صحة..  اأوقات  يف  حينها 

عبدالرحمن ال�صعد، يو�صف العلوي، واأنا.. راودتنا فكرة القيام 

برحلة حول العامل على غرار كتاب “حول العامل يف 80 يوما” اأو 

كتاب اأني�س من�صور يف نف�س املو�صوع.. 

عر�صنا الفكرة على جاللته وطلبنا امل�صاعدة يف متويلها فرحب 

اأن  غري  املال  من  مبلغا  واأعطانا  ال�صخري،  ق�صر  اإىل  ودعانا 

الرحلة مل تتم لأ�صباب معينة وبدل منها قمت ب�صراء كامريا..
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جمل�س الدكتور من�ضور العري�س
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جمل�س  الوجيه اأحمد من�ضور العايل
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ت�صهد مهنة ال�صحافة اأحيانا عدد من املواقف الغريبة واملثرية التى متر مرور الكرام دون اأن يعلم بها اأحد، اإل اأن ما 

حدث جلريدة اخلليج العربى قبل خم�صني عاما من الآن مل يكن موقفا غريبا بقدر ما كان قرار جريئا اتخذته اإدارة 

برواية  اجلريدة حينما ن�صرت خرب توقف �صدورها على �صدر �صفحتها الأوىل “املان�صيت” .. “رمضانيات” تنفرد 

الق�صة على ل�صان مدير حتريرها كن ادجهل الذى كتب فى افتتاحية العدد الأخري للجريدة ، قائال: “�صيكون 

اليوم خامتة اأحالم واآمال نا�س كثريون.  فلخم�س �صنوات خلت �صدر العدد الأول من جريدة “اخلليج العربي” حاماًل 

معه املثل العليا للذين اأ�صدروه.  ولتزال هذه املثل موجودة حتى اليوم لكن الآمال يف م�صتقبل مربح انتهت واليوم 

ي�صدر العدد الأخري من هذه اجلريدة”.

ال�صيخ �صلمان بن حمد اآل خليفة 

حاكم البحرين اأوىل اهتمامًا 

ن�صطًا يف التح�صينات التي 

اأدخلت على قطاع الزراعة. هنا 

كان يتفقد حم�صول احلبوب 

املح�صنة.

توقف ن�صخة البحرين من 

اخلليج العربى
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اأي تعديل على مواعيد املجال�س، الرجاء اإر�صال 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�صيبية  املرحوم علي بن يو�صف فخرو 

39457300 فريق العو�صية  �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  

األربعاء
الدكتـور في�صـل واإخوانـه، اأبناء املرحوم   

39464048 القفـول  عبد اللطيـف ال�صليمان النا�صر  

39661855 الرفاع  عبد اهلل اأحمد نا�س واأولده 

قرب الأ�صتاذ الوطني  حممد اإبراهيم ال�صروقي 

39660661   الرفاع 

17780303 الرفاع  اأحمـد �صلمـان كمـال 

39455963 الرفاع الغربي  حممد عبداهلل الهرم�صي الهاجري 

39453233 اجلفري  ال�صيخ حممد جعفر اجلفريي 

39632020 اجلفري  اإبراهيم حممد علي زينل 

39631110 املاحوز  اأبناء عبد الكرمي الأن�صاري  

39699090 العدلية  حممد عبد هلل الزامل  واإخوانه 

39863993 جدحف�س  جمل�س املرحوم ال�صيخ �صليمان املدين 

39671166 الربهامة  جا�صم وفريد اخلاجة 

39652266 ال�صهلة بوقوة  �صماحة �صيد عبداهلل الغريفي 

39450480 ال�صناب�س  م�صطفـى ال�صرخـات  

39688688 املق�صع  في�صل اخلور واإخوانه 

39694924 راأ�س رمان  م�صطفـى عبداللطيـف 

39677077 دار كليب  احلاج اإبراهيم الكاظم 

17322978 املحرق  عبداللطيف جناحي 

39323932 اجلفري  جمل�س عائلة العو�صي 

اخلميس

اجملالس اليومية

17812811 الرفاع  �صعادة ال�صيخ عبداهلل بن خالد اخلليفة 

 ال�صيخ عبداهلل بن خليفة 

36343781 الرفاع  بن �صلمان اآل خليفة 

17680071 الرفاع  �صعادة د. ماجد بن علي النعيمي 

39461369 اجلفري  جمل�س عبدالغفار الكوهجـي 

17720044 املحافظة  ال�صيخ حمود بن عبد اهلل اآل خليفة 

39615005 العدلية  ال�صيخ عبداحل�صني الع�صفور 

36651111 العدلية  جمل�س في�صل جواد 

17748801 ال�صهلة  �صعادة علي �صالح ال�صالح  

17228855 ال�صهلة  �صادق وتقي البحارنة  

39687777 جبلة حب�صي  جميل كاظم العلوي 

17400056 بوقوة  حبيب علي عواجي 

الدراز  ديوانيـة الع�صفـور 

39455566 جمل�س املرحوم عبد الر�صا الع�صفور  

39476676 احلد  جمل�س اآل حممود 

39672223 احلد  جمل�س امل�صلم 

39616151 احلد  عبدالرحمن بوعلي 

39671417 احلد  عي�صى مبارك الكبي�صي 

39645444 بالد القدمي  عبد املهـدي الب�صري 



رمضانيات الأربعاء 26 رم�سان 1430 هجرية        16 �سبتمرب 2009 ميالدية 10

ذكريات من اأيام زمان

ن
ما

 ز
م

يا
 �أ

ن
م

ت 
يا

كر
ذ

اأول �صباق ال�صيارات ا يف 

البحرين عام 1958م:

بتاأ�صي�س بنك يف البحرين يف 

العام 1918م

يف عام 1958م اعلن نادى ال�صيارات عن اقامة �صباق �صيارات حتت �صعار )اأبحث عن الكنز( على امتداد جزيرة البحرين 

ال�صاعة -/11 �صباحا. وكان كل املتقدمني اجانب ماعدا عدد قليل من البحرينيني وبداأ  ال�صاعة -/9 �صباحا حتى  بداأ 

النطالق من نقطة البداية امام احلديقة املائية )مقابل وزارة ال�صحة( واعطىكل فرد خريطة جلزيرة البحرين وعليها 

دونت ارقام وحروف مبنية على اخلريطة.  و هكذا كانت ال�صباقات جترى يف نادى ال�صيارات يف البحرين يف اخلم�صينيات 

وال�صتينيات.

قام جمع من جتار البحرين بكتابة عري�صة لل�صيخ عي�صى بن علي اآل خليفة حاكم البالد، وذلك من اأجل تاأ�صي�س بنك يف 

البحرين، وهذا ن�س ما ورد يف العري�صة امل�صار اإليها مع مالحظة اأنها مبتورة الأول:

 » ... من ال�صحيحن اأدناه من جهة مذكراتنا يف خ�صو�س احلالة احلا�صرة املالية مع م�صرت جي اإي منكاون الباليوز يف 

البحرين.  بالتفاق وردنا اإيل النتيجة علي اأن الطريق )كلمة غري وا�صحة بالأ�صل( لأجل راحة احلالة املذكورة حق تاأ�صي�س 

اإي  اإي، وم�صرت جي  اإى  اآل خليفة، �صي  ال�صيخ عي�صى بن علي  نلتم�س من حاكمنا �صعادة  البحرين، وبهذا  �صريع لبنك يف 

منكاون الباليوز اأن يعملون اإقدامات �صريعة بتو�صط الدولة البهية الربطانية لأجل افتتاحه ل�صعبه يف البحرين الآن جميعنا 

مقتنعني اأن هذا لزم قطعًا، وي�صري مفيد للعموم كافة.

جرا وحرر يف 8 اأغ�صط�س 1918م مطابق يف 30 �صوال �صنة 1336 هـ.  عبدالرحمن بن اأحمد الوزان، يو�صف بن اأحمد كانو، 

عيدالرحمن بن حممد الزياين، يو�صف بن عبداهلل بن من�صور، يو�صف بن عبدالرحمن فخرو، اأحمد بن علي يتيم، اأحمد 

بن �صلمان، حممد فاروق بن احلاج حممد عقيل الب�صتكي، م�صطفى بن عبداللطيف، �صحيح مقبل العبدالعزيز الذكري، 

علي وكاظم وعبدالنبي بو �صهري، عبدالعزيز بن ح�صن القق�صيبي، عبداهلل بن ح�صن الق�صيبي، �صحيح �صاهني بن �صقر 

اجلالهمة.. وغريهم 
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يـتـقـــــــدم

النائـب عــادل العســومي

 إلى مـن شرفـه بزيـارة مجلسـه الرمضـاني بالشكــر والتقديــر واإلمتنــان

كمـا يتقـدم للجمـيع بالتهنئــة الصادقــة بحلــول عيــد الفطــر المبــارك 

داعيـًا المولى العلي القديــر أن يعيــده عليكـم وعلى األمــة االسالميــة 

باليمـــن والمســـرات




