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فريضة  قضاء  بعد  شوال  من  ست  صيام 
للمسلم  ويشرع  مستحّبة،  سّنة  رمضان 
صيام ستة أيام من شوال، وفي ذلك فضل 
عظيم ، وأجر كبير ذلك أن من صامها يكتب 
له أجر صيام سنة كاملة، كما صح ذلك عن 
المصطفى صلى اهلل عليه وسلم كما في 
حديث أبي أيوب رضي اهلل عنه أن رسول اهلل 
صلى اهلل عليه وسلم قال “من صام رمضان 
الدهر”..  كصيام  كان  شوال  من  ستا  وأتبعه 
وابن  والنسائي  والترمذي  داود  وأبو  )مسلم 
ماجه(، وقد فّسر ذلك النبي صلى اهلل عليه 
وسلم بقوله “من صام ستة أيام بعد الفطر 
كان تمام السنة” من جاء بالحسنة فله عشر 
أمثالها”، وفي رواية “جعل اهلل الحسنة بعشر 
ستة  وصيام  أشهر  بعشرة  فشهر  أمثالها 
ماجة(،  وابن  )النسائي  السنة”..  تمام  أيام 
ورواه ابن خزيمة بلفظ “صيام شهر رمضان بعشرة أمثالها وصيام ستة أيام بشهرين فذلك صيام السنة”.. وقد صّرح الفقهاء من الحنابلة 
أيام من شوال بعد رمضان يعدل صيام سنة فرضا، وإال فإّن مضاعفة األجر عموما ثابت حتى في صيام  والشافعية في أن  صوم ستة 
النافلة ألن الحسنة بعشرة أمثالها، ثم إّن من الفوائد المهّمة لصيام سّت من شوال تعويض الّنقص الذي حصل في صيام الفريضة في 
رمضان، إذ ال يخلو الصائم من حصول تقصير أو ذنب مؤّثر سلبا في صيامه ويوم القيامة ُيؤخذ من النوافل لجبران نقص الفرائض، كما قال 
صلى اهلل عليه وسلم إن “أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصالة، قال يقول ربنا جل وعز لمالئكته وهو أعلم انظروا في 
صالة عبدي أتمها أم نقصها، فإن كانت تامة كتبت تامة وإن انتقص منها شيئا، قال انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن كان له تطوع قال 

أتموا لعبدي فريضته من تطوعه، ثم تؤخذ األعمال على ذالكم”.. )رواه أبو داود(. 

يجوز تفريقها وال يلزم التتابع في أداءها 
صيـام شـوال.. “الستـة البيـض”

ذكريات من أيام زمان

المجالس الرمضانية

تحت  من  بدأت  وقد  الصخر،  في  يحفر  كمن  النجاح  نحو  طريقي  “شققت 
الصفر وليس من الصفر”... التقتط  رجل األعمال خلف حجير أنفاسه لثوان قبل 
الهندسة  لتخصص  دارسا  البحرين  بجامعة  طالبا  كنت  أنني  “رغم  يستطر  أن 
فيها  أقوم  وكنت  مقاوالت  شركة  ذلك  إلى  جنبا  لي  أنشأت  أنني  إال  المدنية، 
بجميع األعمال، فحينما يتغيب السائق أتحول إلى سائق، وحينما يتغيب عامل 
الطموح، ومن  إال  أعرف  بدوره”، موضحا “في حياتي لم  أشمر سواعدى ألقوم 
ثم النظرة الثاقبة والبعيدة لألمور، وإضافة لكل ذلك فإن لحضوري وتواجدي 
مستجدات  ألحدث  ومتابعتي  خارجها  أو  البحرين  داخل  سواء  المعارض  في 
في  يساهم  المستمر  فالسفر  تطلعاتي،  أفق  توسعة  في  دور  التكنولوجيا 
والدة األفكار التي تمثل اللبنة األولى للمشروعات”.. رجل األعمال خلف حجير لم 
ينس دور والده الكبير فيما حققه من نجاح، قائال “تعلمت من والدى مجموعة 
عائلة  الوالد  فلدى  اإلرادة،  وقوة  والصبر  الحكمة  أهمها  واألسس،  القيم  من 
كبيرة يعولها وقد تمكن من القيام بذلك على أكمل وجه، وهو ماجعلنا نشعر بأن قوتنا ماهي إال إمتداد لقوته، 
كما أن حس وملكة القيادة اكتسبناهما منه، فهو من المميزين والوجهاء المعروفين في قريته، كما أن له كلمة 
مسموعة فيها”، وعن أهم التحديات التي واجهته، قال حجير “من بين التحديات التي واجهتني هي حصولي على 
منافسة في العمل التجاري الذي أقوم به، إلى الدرجة التي تؤثر لدى البعض على عالقتهما اإلنسانية، وبالنسبة لي 
التي واجهتنا فإن  التحديات  أو  األزمات  أما أكبر  العمل،  العالقات بعيدا عن تجاذبات  الحفاظ على تلك  فقد حاولت 
األزمة المالية العالمية تعبر عن أشد تلك التحديات، فرغم أن تأثيراتها وتداعياتها في البحرين أقل مما هي عليه في 
الكثير من الدول، إال أن التداعيات موجودة واليمكن إنكارها أو إخفاؤها”...“رمضانيات” التقت رجل األعمال خلف حجير 

في حديث خاص جدا حول أهم محطات حياته ورحلة نجاحه وكفاحه......

تعلمت من والدي الصبر وقوة اإلرادة 
خلف حجير.. حفرت في الصخر بحثًا عن النجاح 



تهنـــــــــــــئة أخويـــــــــــــة 

مر بنا شهر رمضان الفضيل كعادته سريعًا كريمًا مقربا للنفوس 
المؤمنة من خالقها وموحدا للناس بعضهم بعضا، متحابين 

على الفطرة التى فطرهم ربهم سبحانه وتعالى عليها. وها نحن 
نعيش العشر األواخر من هذا الشهر الفضيل مرحبين بقرب حلول 
عيد الفطر السعيد بيننا، ليعزز قيم شهر رمضان المبارك وليوطد 

األلفة والسكينة والوئام بين جميع أهل البحرين الكرام. 

وبمناسبة قرب حلول عيد الفطر السعيد على البحرين الغالية 
واألمتين العربية واإلسالمية، أتقدم إلى جميع إخواني وأخواتي من 

أبناء شعب البحرين العزيزة وكافة المقيمين بيننا من األشقاء العرب 
واألخوة المسلمين بصادق التهاني واألمنيات القلبية بأن يعيد اهلل 
العلي القدير هذا العيد وجميع المناسبات واألعياد عليهم جميعا 

وعلى بالدنا البحرين ووطننا العربي وبالد المسلمين أجمعين باليمن 
والبركات واالستقرار واألمن واألمان انه سميع مجيب. 

وكـل عـام وأنتـم جميعــًا بألــف خــير وســرور
وعســاكم مـن عــواده

أخــوكم كاظــم السعــيد 
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رمضان بعشرة أشهر وستة في شوال تمام السنة
صيام شوال.. ستة أيام تساوي صيام الدهر

فضل صيام شوال 
 بين النبي صلى اهلل عليه وسلم أن من صام الست 
الحديث  في  كما  الدهر  كصيام  كان  شوال  من 
السابق، وقد فّسر ذلك النبي صلى اهلل عليه وسلم 
تمام  كان  الفطر  بعد  أيام  ستة  صام  “من  بقوله 
وفي  أمثالها”،  عشر  فله  بالحسنة  جاء  “من  السنة” 
رواية “جعل اهلل الحسنة بعشر أمثالها فشهر بعشرة 
أشهر وصيام ستة أيام تمام السنة “ .. )النسائي وابن 
بلفظ “صيام شهر رمضان  ابن خزيمة  ماجة(، ورواه 
فذلك  بشهرين  أيام  ستة  وصيام  أمثالها  بعشرة 
العلماء  قال  النووي  اإلمام  ويقول  السنة”،  صيام 
“وإنما كان كصيام الدهر، ألن الحسنة بعشر أمثالها، 

فرمضان بعشرة أشهر، والستة بشهرين”.

ثمرات الست البيض  
وتتعدد فوائد صيام ستة أيام من شهر شوال، مبينا: 
أن صيام ستة أيام من شوال بعد رمضان يستكمل 
بها أجر صيام الدهر كله، وأن صيام شوال وشعبان 
المفروضة  الصالة  قبل  الرواتب  السنن  كصالة 
من  الفرض  في  حصل  ما  بذلك  فيكمل  وبعدها، 
يوم  بالنوافل  تكمل  الفرائض  فإن  ونقص،  خلل 
نقص  للفرض  صيامه  في  الناس  وأكثر  القيامة، 
أن  كما  األعمال،  من  يجبره  ما  إلى  فيحتاج  وخلل، 
على  عالمة  رمضان  صيام  بعد  الصيام  معاودة 
عمل  تقبل  إذا  تعالى  اهلل  فإن  رمضان،  صوم  قبول 
بعضهم:  قال  كما  بعده،  صالح  لعمل  وفقه  عبد، 
ثواب الحسنة الحسنة بعدها، فمن عمل حسنة ثم 
قبول  على  عالمة  ذلك  كان  بعدها،  بحسنة  أتبعها 
الحسنة األولى، كما أن من عمل حسنة ثم أتبعها 
قبولها،  وعدم  الحسنة  رد  عالمة  ذلك  كان  بسيئة 
تقدم  ما  مغفرة  يوجب  رمضان  صيام  فان  كذلك 
يوفون  لرمضان  الصائمين  أن  عالوة  الذنوب،  من 
أجورهم في يوم الفطر، وهو يوم الجوائز فيكون 

معاودة الصيام بعد الفطر شكرًا لهذه النعمة.

أحكام صيام الست 
صيام الستة من شوال سنة، فلما ثبت عن أبي أيوب 
أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  رضي اهلل عنه 
قال “من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان 
كصيام الدهر”.. )أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي(، 
من  أيام  ستة  “صوم  المغني  في  قدامة  ابن  وقال 
شوال مستحب عند كثير من أهل العلم”، وجاء في 
الموسوعة الفقهية “ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه 
يسن صوم ستة أيام من شوال بعد صوم رمضان، 
أبي حنيفة كراهة صوم ستة من شوال،  ونقل عن 
“كراهته  يوسف  أبي  وعن  متتابعا،  أو  كان  متفرقا 
من  المتأخرين  عامة  لكن  متفرقا”،  ال  متتابعا 
عن  نقال  عابدين  ابن  وقال  بأسا،  به  يروا  لم  الحنفية 
صاحب الهداية في كتابه التجنيس “والمختار أنه ال 
أن  من  يؤمن  ال  ألنه  كانت  إنما  الكراهة  ألن  به  بأس 
يعد ذلك من رمضان فيكون تشبها بالنصارى واآلن 
الكراهة  محل  الكاساني  واعتبر  المعنى”،  ذلك  زال 
أيام،  خمسة  بعده  ويصوم  الفطر،  يوم  “يصوم  أن 
أيام  ستة  بعده  صام  ثم  العيد  يوم  أفطر  إذا  فأما 
وكره  وسنة،  مستحب  هو  بل  بمكروه،  فليس 
عليه  خيف  ولمن  به،  لمقتدى  صومها  المالكية 
اعتقاد وجوبها، إن صامها متصلة برمضان متتابعة 
انتفت  أو كان يعتقد سنية اتصالها، فإن  وأظهرها، 
“كره  الحطاب  قال  صيامها”،  استحب  القيود  هذه 
منه  ليس  ما  برمضان  يلحق  أن  مخافة  ذلك  مالك 
خاصة  في  الرجل  وأما  والجفاء،  الجهالة  أهل  من 

نفسه فال يكره له صيامها”.

صيام المرأة لشوال
وإذا كان على المرأة قضاء من رمضان فإنها ال تصوم 
الستة أيام من شوال إال بعد القضاء، ذلك ألن النبي 

ثم  رمضان  صام  “من  يقول  وسلم  عليه  اهلل  صلى 
ا من شوال”، ومن عليها قضاء من رمضان  أتبعه سًتّ
لم تكن صامت رمضان، فال يحصل لها ثواب األيام 
أن  فرض  فلو  القضاء،  من  تنتهي  أن  بعد  إال  الست، 
امرأة  تكون  أن  مثل  شوال،  جميع  استوعب  القضاء 
نفساء ولم تصم يومًا من رمضان، ثم شرعت في 
دخول  بعد  إال  تنته  ولم  شوال  في  الصوم  قضاء 
شهر ذي القعدة فإنها تصوم األيام الستة، ويكون 
هنا  تأخيرها  ألن  شوال،  في  صامها  من  أجر  لها 

للضرورة وهو متعذر، فصار لها األجر.

أمور مستحبة 
ويستحب البدء بالصيام بعد العيد مباشرة؛ ألن ذلك 
من باب المسارعة إلى الخير، قال تعالى “َوَساِرُعوْا ِإَلى 
َواأَلْرُض  َماَواُت  السَّ َعْرُضَها  ٍة  َوَجنَّ بُِّكْم  رَّ ن  مِّ َمْغِفَرٍة 
ِقيَن”.. )آل عمران(، كما يجوز تفريقها في  ْت ِلْلُمتَّ ُأِعدَّ
شهر شوال كاماًل وال يلزم التتابع فيها؛ ألن الرسول 
يذكر  ولم  صيامها  أطلق  وسلم  عليه  اهلل  صلى 
وسلم  عليه  اهلل  صلى  قال  حيث  تفريقًا،  وال  تتابعًا 
كان  شوال  من  ستًا  أتبعه  ثم  رمضان  صام  “من 
كصيام الدهر”، كما أن من صامها في عام ال يلزمه 
ذلك؛  له  يستحب  لكنه  آخر  عام  في  يصومها  أن 
لقول النبي صلى اهلل عليه وسلم “ أحب األعمال إلى 
اهلل أدومها وإن قل”.. )البخاري ومسلم(، ويستحب 
في الست من شوال ونحوها من النفل المقيد من 
عليه  اهلل  صلى  النبي  لقول  الليل  من  النية  تبييت 
وسلم “من لم يبيت الصيام قبل الفجر، فال صيام 
له”.. )النسائي(، كذلك فانه ال يلزم إتمام الست من 
شوال، فمن استطاع اإلتمام فقد أحسن ومن ال فال 
حرج عليه لقول النبي صلى اهلل عليه وسلم “الصائم 

المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر”. 

من  أيام  ستة  صيام  للمسلم  ُيشرع 
وأجر  عظيم  فضل  ذلك  وفي  شوال 
كبير، كما جاء في صحيح مسلم من 
النبي  أن  األنصاري  أيوب  أبي  حديث 
صلى اهلل عليه وسلم، قال “من صام 
أتبعه ستًا من شوال كان  رمضان ثم 
المبادرة  وتستحب  الدهر”،  كصيام 
يبدأ  بحيث  شوال  من  الست  بصيام 
وال  الشهر  من  الثاني  اليوم  من  بها 
حرج في عدم المبادرة فلو أّخرها إلى 
وسط الشهر أو آخره فال بأس، وال يصوم 
من كان عليه قضاء من رمضان حتى 
ُينهي ذلك القضاء ألن النبي صلى اهلل 
عليه وسلم قال “من صام رمضان ثم 
أتبعه ستًا من شوال”.. وهذا معناه أن 
صيام الست من شوال إنما يكون بعد 

إنهاء صوم رمضان كله
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أكد أن زوجته رفيقة دربه ووصفها بـ “وجه الخير”.. خلف حجير:

بدأت حياتي من تحت الصفر ومن فريج الحطب 
انطلقت نحو النجاح 

أيديهم ملعقة من ذهب مما  الكثيرين وفي  يولد 
الدور  لهم  يكون  أن  دون  مترفة  حياة  لهم  يوفر 
الكبير في تحقيق ذلك، إال أن ضيف “رمضانيات”يمثل 
بكد  حياتها  في  تجتهد  فئة  الناس  من  أخرى  فئة 
وعرق لصناعة تلك الملعقة الذهبية، ورجل األعمال 
يقول  الذين نجحوا فى ذلك،  خلف حجير واحد من 
أن “نجاحه الذي تحقق على الصعيد التجاري لم يأت 
طويلة،  كفاح  مسيرة  بعد  وتحقق  جاء  بل  صدفة، 
راحة  النهاية  في  أثمرت  الصفر  تحت  من  وبداية 
وسعادة”، ويضيف إبن فريج الحطب بالمنامة سرده 
الذي  النجاح  تحقيق  في  ساهمت  التسي  للعوامل 
ثم  ومن  الطموح،  هو  البداية  “في  بالقول  حققه، 
ذلك  لكل  وإضافة  لألمور،  والبعيدة  الثاقبة  النظرة 
داخل  سواء  المعارض  في  وتواجدي  لحضوري  فإن 
مستجدات  ألحدث  ومتابعتي  خارجها  أو  البحرين 
التكنولوجيا دور في توسعة أفق تطلعاتي، فالسفر 
المستمر يساهم في والدة األفكار التي تمثل اللبنة 
تكشفه  وتفاصيله  الحوار  للمشروعات”..  األولى 

السطور التالية....
مع صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، خالل زيارة سموه لبيت التجار

خلف عندما كان طفاًل

q لو بدأنا الحديث بالتعرف على النشأة، مكانها 
وظروفها؟

ومن  الحطب،  فريج  في  وتحديدا  المنامة  في  نشأتي 
نشأت  الذي  والمحيط  للبيئة  أن  إلى  هنا  اإلشارة  اللطيف 
نحو  ودفعها  الشخصية  صقل  في  أساسي  دور  فيهما 
النجاح، وهو ما يتأكد أكثر من خالل التنويه إلى أن منطقة 
المنامة،  في  المعروفة  الفرجان  ذلك  وتشمل  سكني، 
القيادات الموجودة حاليا  الرئيسي لتخريج  كانت المصدر 
في البلد، سواء الوزراء أو رجال األعمال أو حتى السياسيين.

q وماذا عن بداياتك التجارية؟

قد تكون لنشأتي في منطقة تتوسط سوق الذهب عالقة 
بتعلمي التجارة منذ النشأة والطفولة، وهنا أستذكر قصة 
فيها بعض الطرافة ولها عالقة في الوقت ذاته بالسؤال، 
ففي أيام الطفولة اتفقت مع أحد أصحابي على افتتاح 
من  بالقرب  ذلك  وكان  الهوائية  الدراجات  لتصليح  محل 
محل آخر يقوم بنفس العمل، إال أننا تفوقنا عليه حينها 
ألننا عمدنا إلى تقديم سعر أقل من سعره، إذ كان يأخذ 
التصليح ونحن نأخذ 200 فلس  300 فلس عن  مبلغ مقداره 

فقط.

ومتعددة،  كثيرة  فهي  فيها  اشتغلت  التي  األعمال  أما 
فقد عملت في البناء وفي النجارة وفي الكثير من األعمال، 
طريقي  شققت  بأن  للقول  تدفعني  التي  الدرجة  إلى 
كمن حفر في الصخر، وقد بدأتها من تحت الصفر وليس 
من الصفر، فعلى الرغم من أنني كنت طالبا في جامعة 
البحرين بغرض دراسة تخصص الهندسة المدنية إال أنني 
أقوم  وكنت  مقاوالت  شركة  ذلك  إلى  جنبا  لي  أنشأت 
أحد  نقص  حال  وفي  السائق،  فأنا  األعمال،  بجميع  فيها 

العمال أقوم بعمله.

بعد ذلك دخلت في مجموعة من المشروعات كشراكة 
حجير  تكييف  شركة  إنشاء  ذلك  بين  من  الصين،  مع 
بمواصفات متطابقة مع البحرين، وشركة إلنشاء الحدائق 
 12 حجير  اسم  يواصل  اللحظة  وحتى  السباحة،  وبرك 
بيع  مجال  في  حاليا  دخلنا  فقد  الجيد،  العمل  من  سنة 

التلفزيونات.

كل  في  دور  األكاديمي  للجانب  كان  وهل   q

ماتحقق؟
البحرين،  جامعة  في  المدنية  للهندسة  دراستي  رغم 
بحوزتي  فإن  ذلك  عدا  الدراسة،  مشوار  أكمل  لم  أنني  إال 
شهادة ماجستير سياسة وإقتصاد وهي شهادة فخرية 
أمريكية،  جامعة  مع  المراسلة  طريق  عن  عليها  حصلت 
جامعة  في  لدراستي  بالنظر  الجامعة  هذه  قامت  إذ 
في  امتياز  تقدير  على  حصلت  ذلك  على  وبناء  البحرين، 

اإلقتصاد وجيد في السياسة.

حققه  الذي  النجاح  وراء  السر  معرفة  أردنا  لو   q

أن تقوله في هذا  الذي يمكن  خلف حجير، فما 
الصدد؟

في البداية هو الطموح، ومن ثم النظرة الثاقبة والبعيدة 
في  وتواجدي  لحضوري  فإن  ذلك  لكل  وإضافة  لألمور، 
ومتابعتي  خارجها  أو  البحرين  داخل  سواء  المعارض 
أفق  توسعة  في  دور  التكنولوجيا  مستجدات  ألحدث 

األفكار  والدة  في  يساهم  المستمر  فالسفر  تطلعاتي، 
التي تمثل اللبنة األولى للمشروعات،  ويمكن إضافة عامل 
لإلستثمار،  خصبة  كأرض  البحرين  يميز  ما  في  يتمثل  آخر 
المتالئمة  والقوانين  التشريعات  مجموعة  بسبب  وذلك 

مع ذلك.

q بالنسبة لمرحلة الدراسة، ما الذي يتذكر منها 
خلف حجير؟

أحتفظ  أزال  ال  صورة  ولدي  بكر،  أبو  مدرسة  في  درست 
صفوف  معي  جمعتهم  الذين  الطلبة  لمجموعة  بها 
في  ألتمعن  الصورة  أستخرج  واآلخر  الحين  وبين  الدراسة، 
التي  الحالية  المرحلة  وأستحضر  فيها  الموجودة  الصور 
إذا كنت  بينهم فيما  ترتيبي  إليها كل منهم، ألرى  وصل 
مقارنة  بعملية  أقوم  وعندما  العكس،  أم  تطورت  قد 
بين الجميع أرى كم هي الحياة غريبة، ففي الوقت الذي 
أصبح فيه أحد الطلبة مليونير، فإن طالبا آخر اليزال يبحث 
عن العمل، وآخرين أصبحوا مهندسين في عدد من وزارات 
السياسي،  للعمل  االتجاه  البعض  فضل  فيما  الدولة، 
والمحصلة التي أردت الوصول إليها من خالل ذلك تتمثل 
في أن عقل اإلنسان هو الجسر الذي يوصلك لما تعيشه 

من مرحلة وواقع.

“تعلمت من والدي 
مجموعة من القيم 

واألسس، أهمها 
الحكمة والصبر 

وقوة اإلرادة”
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خلف في شبابه خلف حجير في إحدى المناسبات

حجير  شخصية  أن  القول  يمكن  حد  أي  وإلى   q

تعبر عن مزيج ما بين القرية والمدينة؟
بإعتقادي أن ذلك القول ال يعبر عن الواقع بحقيقته، فعلى 
يقطن  اليزال  وهو  قروية  أصول  من  والدي  أن  من  الرغم 
في قرية بوري، إال أن والدتي تنتسب للمنامة، وبالنسبة لي 
فإن نشأتي وتربيتي بالكامل كانت في المنامة، أما قرية 
بوري فإنني لم أعش فيها بل كنت أتردد على زيارة األهل 

بين الحين واآلخر.

خليطا  تتضمن  بوصفها   - العاصمة  أن  القول  ويمكن 
أثرها  تركت  قد   – الدولة  مركز  تشكل  وأنها  البشر،  من 
اآلخر،  على  باإلنفتاح  وتميزهم  ساكنيها  شخصية  على 
وضعا  وأصبح  الحالي  الوقت  في  تالشى  الذي  األمر  وهو 

مشتركا مابين المدينة والقرية. 

q وما الذي تعلمته من الوالد ؟

الحكمة  أهمها  واألسس،  القيم  من  مجموعة  تعلمت 
والصبر وقوة اإلرادة، فلدى الوالد عائلة كبيرة يعولها وقد 
ماجعلنا  وهو  وجه،  أكمل  على  بذلك  القيام  من  تمكن 
حس  أن  كما  لقوته،  إمتداد  إال  ماهي  قوتنا  بأن  نشعر 
المميزين  من  فهو  منه،  اكتسبناهما  القيادة  وملكة 
كلمة  له  أن  كما  قريته،  في  المعروفين  والوجهاء 

مسموعة فيها. 

q وماهي نسبة رضا خلف حجير عن نفسه وعن 

كل ما تحقق؟
قد ال يمكنني تحديد نسبة رضا، ويبقى القول أنني أعتقد 
أن لي بصمة في مجتمعي الذي أعيش فيه، فقد خضت 
العديد من التجارب بعضها كتب لها النجاح فيما لم ينجز 
البعض اآلخر، فعلى سبيل المثال خضت اإلنتخابات النيابية 
في العامين 2002 و2006، وعلى الرغم من عدم نجاحي 
في كل منها إال أنها شكلت تجربة مفيدة لي على أكثر 

من صعيد.

لم  أنني  إال  ها،  تعرضت  التي  المتتالية  الخسائر  فرغم 
أصاب باليأس أو اإلحباط بل واصلت العمل والمحاولة حتى 
من  يتضح  ما  وهو  المنشود،  النجاح  تحقيق  من  تمكنت 
اآلخيرة  اإلنتخابات  في  وفوزي  التجار  لثقة  كسبي  خالل 
إنجاز  عن  يعبر  الذي  األمر  البحرين،  وصناعة  تجارة  لغرفة 
تكن  لم  عليها  حصلت  التي  األصوات  وأن  خاصة  كبير، 

قليلة.

عديدة  تحديات  واجهت  أنك  فيه  الشك  مما   q

في مشوار حياتك، فهال حدثتنا أكثر عن ذلك؟
على  حصولي  هي  واجهتني  التي  التحديات  بين  من 
الدرجة  إلى  به،  أقوم  الذي  التجاري  العمل  في  منافسة 
التي تؤثر لدى البعض على عالقتهما اإلنسانية، وبالنسبة 

عن  بعيدا  العالقات  تلك  على  الحفاظ  حاولت  فقد  لي 
تجاذبات العمل، أما أكبر األزمات أو التحديات التي واجهتنا 
التحديات،  تلك  أشد  عن  تعبر  العالمية  المالية  األزمة  فإن 
البحرين  في  وتداعياتها  تأثيراتها  أن  من  الرغم  فعلى 
التداعيات  أن  إال  الدول،  الكثير من  أقل مما هي عليه في 
التزال  وهي  إخفاؤها،  أو  إنكارها  واليمكن  موجودة 

موجودة.

q هنالك عملية أخذ وعطاء مابين رجل األعمال 

ما  يمارسها، فماذا عنك؟  التي  التجارية  والحياة 
الذي استفدته من التجارة وما الذي خسرته؟

استفدت من العالقات العامة والمتشعبة التي أمتلكها، 
من  البد  ضريبة  فإنها  الخسائر  أما  الصبر،  تعلمت  كذلك 
دفعها، ويأتي على رأس ذلك التضحية بالوقت الخاص بي 

وبأسرتي.

دعم  في  حياتك  شريكة  دور  عن  وماذا   q

مسيرتك؟
الخير  وجه  هي  زوجتي  أن  للقول  ذهبت  إن  مبالغا  لست 
لي،  تتفتح  األبواب  أرى  وأنا  تزوجتها  أن  فمنذ  لي،  بالنسبة 
وإضافة لذلك فقد دخلت معي في عدد من المشروعات 

التي نقلتنا من مرحلة لمرحلة.   

q كيف ترى الزيارات المتواصلة للقيادة الرشيدة 

للكثير من المجالس البحرينية ؟
مما الشك فيه أن الزيارات التي تقوم بها القيادة للمجالس 
البحرينية تحقق أكثر من غرض ايجابي، من بينها تحقيق 
التالحم  وتعزيز  والشعب  القيادة  بين  التقارب  وتدعيم 
للمجتمع،  التطور  تحقيق  في  يسهم  ما  وهو  بينهما، 
مع  التواصل  كيفية  تعرف  من  هى  الرشيدة  فالقيادة 
الناس، والزيارات التي تقوم بها تعبر عن نشاط يصب في 

ذات اإلتجاه.

الواقع  انتقلنا في حوارنا هذا للسؤال عن  لو   q

فإن  البحرين،  وصناعة  تجارة  لغرفة  الحالي 
اإلنتقادات ما تلبث أن تهدأ وهي تنادي بتحقيق 

حضور أكثر فاعلية للغرفة، فكيف ترون ذلك؟
جهة  من  األعمال  أصحاب  مابين  الثقة  أن  له  يؤسف  مما 
وهو  المستوى،  متدنية  التزال  أخرى  جهة  من  والغرفة 
إلى  الحالية  الدورة  في  منتخب  إدارة  كمجلس  مادعانا 
اإلعالن عن جعل ذلك أحد أهدافنا في المرحلة الحالية، 
إذ أكدنا على ضرورة توطيد الثقة بين الطرفين، ولعل ما 
يجب التنويه إليه في هذا الصدد أن اإلتجاه يعبر عن حالة 
أصحاب  قبل  من  الحضور  كان  السابق  ففي  التطور،  من 
األعمال في اجتماعات وفعاليات الغرفة ضعيفا إال أنه بدأ 
في التحسن في الفترة اآلخيرة، كما أن األمل هو استثمار 

ذلك من أجل استمراره وزيادته في المراحل المقبلة.

األعمال  رجال  من  عدد  ترشح  في  رأيك  ما   q

لمقاعد المجالس البلدية والنيابية؟
في  تدور  التي  الفكرة  إلى  اإلشارة  من  البد  البداية  في 
هو  التاجر  أن  ومفادها  األعمال  وأصحاب  التجار  أذهان 
األقدر  أنه  كما  إلدارته،  وأصلحهم  للبرلمان  الناس  أقرب 
على بناء البلد وتوفير السعادة لجميع المواطنين، إنطالقا 
العالم،  في  المتحكم  المجال  هو  اإلقتصاد  أن  من 
لسن  مؤهلين  أعمال  ورجال  إقتصاديين  مايتطلب  وهو 
للعضو  المخصص  الرقابي  الدور  وممارسة  التشريعات 
النيابي، أما طغيان رجال الدين على المجلس وهيمنتهم 
السابقتين، فإن ذلك  التجربتين  عليه كما هو حاصل في 
يمثل سببا لكل المشاكل التي يعاني منها البلد، وبالنسبة 
لحظوظ التجار في اإلنتخابات، فإنني داعم لتعزيزها على 
الرغم من أن عدد المرشحين اليزال قليال ودون الطموح، 
إذ اكتفوا في الوقت الحالي بإسمين، وكلنا أمل أن يتجه 

الناخب للتصويت على أساس وطني بحت.

“شققت طريقي 
كمن حفر في 

الصخر، وقد بدأتها 
من تحت الصفر 

وليس من الصفر” 
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مجلس الشيخ محمد بن عبداهلل آل خليفة
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مجلس سيد كاظم الدرازي
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مجلس خالد سليمان البسام
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متوفــر اآلن تحــت سـقف واحــد..

 لدينـا.. برامج عالجيـة متكاملـة تشمـل إعـادة تأهيـل الشكـل بعـد السكتـات الدماغيـة، 
وعالجـات حـوادث الدمـاغ والتشنجـات والصـداع النصفـي.

لدينا كل ما يتعلق بطب العيون.. والحساسية المزمنة، وحاالت اضطراب آالم العين واألذن.
ليس هذا فحسب.. بل لدينا عالج هشاشة العظام، والعمود الفقري، والتهاب الجيوب األنفية، وآالم الظهر، وفتق القرص، 

والجنف، وحاالت الحوادث الرياضية، ومشاكل الركبتين، وإلتهاب المفاصل والروماتيزم.

وفي المنتجع.. رعاية للمسنين.. عالج أمراض الصدفية، والعقم والرعاية، وحاالت اإلكتئاب والتوتر، كما ُنولي اهتمامًا خاصًا 
باألطفال ذوي االحتياجات الخاصة.

عالج إللتهابات القولون.. والكلي واألمعاء.. والكولسترول.. وسكر الدم.. وموازنة هرمونات الجسم.. عالج الحجامة..
كما لدينا في المنتجع عالج مدمني المخدرات والكحول والتدخين.

منتجــع البحريــن الصحــي.. تلبــي رغباتــك كلهـــا.. في مكـــان واحــد..

هاتف: 17795961 973+، فاكس: 17795961 973+
حديقة رقم: 339 شارع 35 الجنبية 565، صندوق بريد 30655، البديع، مملكة البحرين  

info@bahrainwellnessresort.com :البريد االلكتروني www.bahrainwellness.com :الموقع االلكتروني

 في منتجعنا الصحي.. العالج
البديل المستخلص من الطبيعة..

رمضـــان أطيـــب مع منتجات الدعيسي

 +973 17 783399  : هاتف 
فاكس: 14 0 785 17 973+
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ذكريات من أيام زمان

مأدبة غداء أقامها المغفور له الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة بمنزل 
المستشار بلجريف على شرف قضاة محاكم البحرين

المغفور له الشيخ عيسى بن علي آل خليفة، حاكم البحرين سابقًا
من اليمين: الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، الشيخ محمد بن 

عيسى آل خليفة، الشيخ عبداهلل بن عيسى آل خليفة وزير المعارف، 
في ديوان الشيخ عيسى بن علي آل خليفة في المحرق 

“تيدور بنت” عالم آثار انجليزي كان مقيمًا سياسيًا لبريطانيا  	•
في البحرين، قام بعمل حفريات فيها في عام 1879م

تم فتح البحرين بقيادة الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة  	• 
الذي لقب بالفاتح عام 1783م بعد القضاء على حكم نصر 

آل مذكور والي البحرين

هبطت أول طائرة نفاثة في البحرين عام 1953م من  	•
نوع“كوميت 1”

تم إنشاء صندوق التأمين للمركبات عام 1954م 	•

زار الزعيم الراحل جمال عبدالناصر البحرين، عام 1955م  	•
المفغور له الشيخ عيسى بن علي آل خليفة حاكم البحرين سابقًا، وعلى وهي زيارة غير رسمية قادمًا من أندونيسيا مارًا بالبحرين

يمينه إبنه الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة وعلى يساره إبنه الشيخ 
عبداهلل بن عيسى آل خليفة

المغفور له صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة، وصاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، حفظه اهلل ورعاه، وصاحب السمو الملكي 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء حفظه اهلل ورعاه،  وعدد من الوزراء واألعيان، في إفتتاح مطار البحرين الدولي 
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قصر الضيافة بالقضيبية في نهاية مراحل بنائه والذي أقام فيه 
الملك عبدالعزيز آل سعود في عام 1939م

من اليمين: منصور العريض، عبدالرسول حاج أحمد صفر وإبنه أحمد آل صفر، 
أبو طالب البهبهاني والمرافقين التجار في عام 1911م

المغفور له صاحب العظمة الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة مع 
المرحوم الشيخ أحمد الجابر الصباح حاكم الكويت آنذاك، في مكتب 

سفريات يوسف بن أحمد كانو

صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، حفظه اهلل ورعاه، مع صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء حفظه اهلل ورعاه،  
 ويرى عبدالرحمن عبدالوهاب الزياني، الصف الثاني: علي حسين يتيم، أحمد بن حسن إبراهيم )أبوصالح(، كازروني، ديواني، األستاذ سالم جواد العريض، 

عبداهلل غلوم، محمد أمين




