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شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس

يومية مسائية تصدر عن وكالة أبراس
39757015 17721503، التوزيع:  اإلدارة: 

36504114 اإلعالنات: 
aprasadvt@gmail.com

www.aprasadvt.com

“رمضانيات“ ترصد المشهد األول 
حمد الشهابي .. رحلة الفنان والمبدع

كان  حينما  حياته  في  األولى  اإلبداع  شرارة  انطلقت 
الشاشة  تلك  أمام  صغيرًا  طفاًل  اليزال  وهو  يجلس 
الكبيرة التي يراها ألول مرة ومن الثوان األولى لعرض 
الفيلم أدرك بداخله أنه سيكون له شأنًا كبيرًا في فن 
السينما وصناعتها .. أنه الفنان والكاتب والمخرج حمد 
الشهابي الذي لم يكتف بأن يقتصر إبداعه على عالم 
والقصة  والرواية  المسرح  أبواب  طرق  ولكنه  السينما 
بين  شأنه  وعال  المسرحي  باإلخراج  فتميز  والمقال 
كتاب القصة واحتل مكانة كبيرة في دنيا الصحافة 
في  السير  وقرر  ذلك  بكل  يكتف  لم  ولكنه  والنشر، 
جوائز  ومسرحياته  قصصه  لتحصد  العالمية  طريق 
 .. الدولية والعالمية  المؤسسات  التقدير واإلبداع من 
في  واإلبداع  الوحي  منهل  أن  دائمًا  يؤكد  الشهابي 

حياته يكمن في دائرته اإلنسانية بين أحضان رفيقة 
ينسى  وال  وأصدقائه،  وأقاربه  وأوالده  زوجته  رحلته 
كانت  لطالما  الذي   – اهلل  رحمه   – والده  فضل  أبدًا 
من  يدير  الذي  المحرك  هي  وتوجيهاته  نصائحه 
خالله كافة شئون حياته ورحلته الناجحة والمتميزة 
في الحياة والتي ترصد محطاتها “رمضانيات” وتلقي 
الضوء على أبرز التحديات التي صادفته وكيف تغلب 

عليها ليواصل طريق الفن واإلبداع ...

أمرنا اهلل سبحانه وتعالى باالستعاذة من شره 
الحسد .. ”َوِإن َيَكاُد الِّذيَن َكَفُروْا 

َلُيْزِلُقوَنَك ِبَأْبَصاِرِهْم”

”رمضانيات” ترفع التهاني 
للقيادة الرشيدة وأهالي 

المملكة 
فرحة  تقابلها  ال  العيد  بيوم  المسلم  فرحة 
أخرى، فيوم العيد سر من أسرار األمة اإلسالمية 
فيه تخرج معلنة تضامنها وإلتزامها وتكافلها 
أركان  تمأل  والسعادة  الفرح  من  أجواء  في 
التهاني  إبتسامات  من  نابعة  والبيوت  المنازل 
نورها  ويبزغ  العيد  شمس  وتطل  والتبريكات، 
ثوب  في  السماء  من  الرحمة  مالئكة  وتتنزل 
والفرح  البهجة  من  أجواء  في  بهيى  جميل 
آيات  أسمى  “رمضانيات”  فيها  ترفع  والسرور 
الجاللة  إلى حضرة صاحب  والتبريكات  التهاني 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة 
البحرين المفدى حفظه اهلل ورعاه، وإلى صاحب 
آل  سلمان  بن  خليفة  األمير  الملكي  السمو 
خليفة رئيس الوزراء الموقر، وإلى صاحب السمو 
ولي  آل خليفة  بن حمد  األمير سلمان  الملكي 
األول  النائب  األعلى  القائد  نائب  األمين  العهد 
الفطر  عيد  بمناسبة  الوزراء  مجلس  لرئيس 
الوزراء  السادة  “رمضانيات”  تهنئ  كما  المبارك، 
الشورى  مجلس  وأعضاء  المسئولين  وكبار 
األعمال  ورجال  والوجهاء  النواب  والسادة 
بهذه  البحريني  الشعب  وأطياف  فئات  وكافة 
األمة  على  اهلل  أعادها  السعيدة،  المناسبة 

اإلسالمية باليمن والخير والبركات ....

يصر  لم  وإن  الغير  نعمة  زوال  تمني  هو  الحسد 
أي  العين  باسم  الحسد  ويعرف  مثلها،  للحاسد 
أو  معيان  أو  عائن  رجل  ويقال:  بالعين،  اإلصابة 
عيون أي شديد اإلصابة بالعين، وقال شيخ اإلسالم 
“الحسد  القلوب  أمراض  كتابه  في  تيمية  إبن 
حال  حسن  من  يراه  لما  والكراهة  البغض  هو 
للنعمة  كراهة  أحدهما  نوعان  وهو  المحسود، 
وإذا  المذموم  الحسد  هو  فهذا  مطلقًا  عليه 
أبغض ذلك فإنه يتألم ويتأذى بوجود ما يبغضه 
النعمة  بزوال  ويلتذ  قلبه  في  مرضًا  ذلك  فيكون 
عليه  اهلل  صلى  محمدًا  نبيه  اهلل  أمر  وقد  عنه، 
تعالى  فقال  الحاسد  من  باالستعاذة  وسلم 
ولقد  الفلق-،   – َحَسَد”  ِإَذا  َحاِسٍد  َشرِّ  “َوِمن 
مرئية  غير  أشعة  عن  عصرنا  في  العلماء  تناول 
وأن  يحسده  من  فتصيب  الحاسد  عين  من  تخرج 

العين تخرج منها أشعة تستطيع التأثير عن بعد 
الحسد  آثار  ترصد  “رمضانيات”   ... الماديات،   في 

وأسبابه ومراتبه األربعة ...
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التكبر والتعزز والتعجب أبرز أسبابه 
الحسد .. ”أَْم َيْحُسُدوَن النَّاَس َعَلى َما آَتاُهُم الّلُه”

َما  َعَلى  اَس  النَّ َيْحُسُدوَن  “أَْم  تعالى  قال 
آَتاُهُم الّلُه ِمن َفْضِلِه َفَقْد آَتْيَنا آَل ِإْبَراِهيَم 
َعِظيمًا”  ْلكًا  مُّ َوآَتْيَناُهم  َواْلِحْكَمَة  اْلِكَتاَب 
ُه ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَلى  –  النساء -، وَقْد أََمَرَنا اللَّ
َكِثيٌر،  ُه  َوَشرُّ اْلَحاِسد،  شر  مْن  ِباِلاْستَعاَذة 
َفِمْنُه َما ُهَو َغْيُر ُمْكَتَسٍب َوُهَو إصاَبة اْلعين، 
ومْنه ما هو مكتسب كسعيه ِفي َتعِطيل 
دعا  َوربما  الناِس،  عند  َوَتنقيصه  َعنه  الَخير 
عليه أو َبطش ِبه إلى َغير ذِلَك، َوَقْد اْخَتَلَف 
اْلَأمر  َوَرَد  الَِّذي  اْلَحاِسِد  ِفي  التأِويِل  أَْهُل 
ِباِلاسِتعاذِة ِمْن َشره، َفَقاَل َقتادة: المَراُد َشُر 
ِبيُّ صلى  َعْيِنِه َوَنْفِسِه، َوَقاَل آَخُروَن: َبْل أُِمَر النَّ
اهلل عليه وسلم ِبَهِذِه اْلآَيِة أَْن َيْسَتِعيَذ ِمْن 
َواِب  َشرِّ اْلَيُهوِد الَِّذيَن َحَسُدوُه، َواْلَأْوَلى ِبالصَّ
صلى  ِبيَّ  النَّ إنَّ   : َبِريُّ الطَّ َقاَل  َكَما  َذِلَك  ِفي 
اهلل عليه وسلم أُِمَر ِبَأْن َيْسَتِعيَذ ِمْن َشرِّ ُكلِّ 

 

َحاِسٍد إَذا َحَسَد. 

أربع مراتب للحسد

أربعة وهي: األولى:  العلماء أن مراتب الحسد  ويذكر 
تنتقل  لم  ولو  عليه  المنعم  عن  النعمة  زوال  تمني 
المنعم  عن  النعمة  زوال  تمني  والثانية:  للحاسد، 
على  حصوله  تمني  والثالثة:  عليها،  وحصوله  عليه 
يحصل  ال  حتى  عليه  المنعم  عند  التي  النعمة  مثل 
عليها  حصوله  يستطع  لم  فإذا  بينهما،  التفاوت 
حسد  والرابعة:  عليه،  المنعم  عن  زوالها  تمنى 
حصوله  تمني  وهو  مجازًا  حسدًا  ويسمى  الغبطة 

أن  المنعم عليه من غير  التي عند  النعمة  على مثل 
ُهَرْيَرَة  أَِبي  َعْن  البخاري في صحيحة  تزول عنه، وروى 
ِه صلى اهلل عليه وسلم َقاَل “ال َحَسَد إال  أَنَّ َرُسوَل اللَّ
ْيِل  ُه اْلُقْرآَن َفُهَو َيْتُلوُه آَناَء اللَّ َمُه اللَّ ِفي اْثَنَتْيِن َرُجٌل َعلَّ
َهاِر َفَسِمَعُه َجاٌر َلُه َفَقاَل َلْيَتِني ُأوِتيُت ِمْثَل َما  َوآَناَء النَّ
ُه َماال  ُأوِتَي ُفالٌن َفَعِمْلُت ِمْثَل َما َيْعَمُل َوَرجٌل آَتاُه اللَّ
ِمْثَل  ُأوِتيُت  َلْيَتِني  َرُجٌل  َفَقاَل  اْلَحقِّ  ُيْهِلُكُه ِفي  َفُهَو 

َما ُأوِتَي ُفالٌن َفَعِمْلُت ِمْثَل َما َيْعمل”. 

أسباب الحسد

عليه  يثقل  أن  هو  الترفع  الحسد  أسباب  أبرز  ومن 
والية  أمثاله  بعض  أصاب  فإذا  غيره،  عليه  يترفع  أن 
يطيق  ال  وهو  عليه،  يتكبر  أن  خاف  ماال،  أو  علما،  أو 
وتفاخره  صلفه  باحتمال  نفسه  تسمح  وال  تكبره، 
أن يكون  الكبر وهو  عليه، كذلك من أسباب الحسد 
ويستخدمه،  ويستصغره  عليه،  يتكبر  أن  طبعه  في 
لرسول  الكفار  أكثر  حسد  كان  والتعزز  التكبر  ومن 
اهلل صلى اهلل عليه وسلم، وأيضا من أسباب الحسد 
الخوف من فوت المقاصد وذلك يختص بمتزاحمين 
صاحبه  يحسد  واحد  كل  فإن  واحد،  مقصود  على 
في كل نعمة تكون عونا له في االنفراد بمقصوده،  
التزاحم على  الضرات في  الجنس تحاسد  ومن هذا 
المنزلة  نيل  على  اإلخوة  وتحاسد  الزوجية،  مقاصد 

في قلب األبوين.  

دليل الحسد من القرآن  

وال يمكن أن ننكر الحسد فقد ذكره اهلل تبارك وتعالى 
صحت  كما  الكريم  القرآن  من  مواضع  خمسة  في 

األحاديث فيه عنه صلى اهلل عليه وسلم ومنها، قال 
رسول اهلل صلى اهلل علية وسلم “العين حق ولو كان 
شيء سابق القدر لسبقته العين”، وروى البزار عن جابر 
بن عبد اهلل أن رسول اله صلى اهلل عليه وسلم قال: 
“أكثر من يموت من أمتي بعد كتاب وقضائه وقدره 
بنت  أسماء  وقالت  بالعين  يعني  البزار  قال  باألنفس” 
عميس للنبي صلى اهلل عليه وسلم يا رسول اهلل إن 
قال:  لهم؟  أفاسترقي  العين  تصيبهم  جعفر  بني 

“نعم فلو كان في القدر لسبقته العين”. 

العلم الحديث يثبت الحسد

ولقد تناول العلماء في عصرنا عن أشعة غير مرئية 
تخرج من عين الحاسد فتصيب من يحسده وآخر ما 
أمكن للعلم أن يصل إليه في هذا الشأن ما أعلنته 
الجامعات ومعاهد العلم من أن العين تخرج منها 
أشعة تستطيع التأثير عن بعد في الماديات، وعقالء 
وال  العين  أمر  تدفع  ال  نحلهم  إختالف  على  األمم 
نفسه  تكيفت  إذا  العائن  إن  طائفة  فقالت  تنكره، 
بالكيفية الرديئة انبعثت من عينه قوه سمية تتصل 

بالمعين “المحسود” فيتضرر.

الوقاية من الحسد 

التحصن  هي  الحسد  من  الوقاية  طرق  وأهم 
والنبوية  القرآنية  واألدعية  بالتحصينات  والتعوذ 
الدعاء بالبركة إذا رأى المرء ما يعجبه، وعن سعيد بن 
حكيم رضي اهلل عنه قال: كان النبي صلى اهلل عليه 
“اللهم  قال:  بعينه  شيئا  يصيب  أن  خاف  إذا  وسلم 

بارك فيه وال تضره”.
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q المقربون من حمد الشهابي يعرفون جيدًا أحالمه 
الكبيرة وطموحاته التي ال تنتهي بالنسبة للسينما 
والمسرح واإلنتاج اإلبداعي بشكل عام، هل تكشف 

لنا جانبًا من تلك األحالم والطموحات؟

أحالمي  وحجم  مدى  يعرفون  مني  المقربون  نعم 
التلفزيوني  والمسرحي  السينمائي  الفن  مجال  في 
طبعًا، ولوال هذه األحالم والطموحات التي انغرست 
في داخلي لما قمت بإنتاج أول فيلم سينمائي مرعب 
شهرة  نال  الذي  الجن”  “بيت  فيلم  وهو  الخليج،  في 
والخليج ونجاحًا  البحرين  واسعة على نطاق مملكة 
منقطع النظير حتى في دولة قطر استطاع الفيلم 
وهو  قطري،  ريال  مليون  نصف  من  أكثر  يحقق  أن 
الفيلم الوحيد حتى اآلن الذي حقق أكبر عائد مادي، 
العشرين  خالل  أنتج  فيلم  أي  من  رعبًا  أكثر  وكذلك 
العزيز  األخ  مع  إنتاجي  من  طبعًا  وهو  الماضية،  سنة 
وسعد  الحسن  راشد  وبطولة  الكوهجي،  أحمد 
علي  وفيض  الهاشمي  علوي  وسماء  البوعينين 
الشرقاوي ومن تأليفي وإخراجي، وقد قمت بكتابته 
في مدينة روما بإيطاليا في نوفمبر 1993 م وهو الزال 
يطلب حتى اآلن، وعلى الصعيد اآلخر بالنسبة للطموح 
الساحر”  وكالب  “حباب  األطفال  فيلم  صورت  فقد 
عمان  بسلطنة  صاللة  ومدينة  البحرين  مملكة  بين 
مسرحية  عرضت  أشهر  ستة  لمدة  وكذلك  الرائعة، 
من  البحرين  في  األولى  الكوميديا  جدا”  خاص  “بيت 

تأليفي وإنتاجي وإخراج أحمد الصايغ.

واألخ  واألب  الصديق  الشهابي  حمد  عن  ماذا   q
والمسرح  بالسينما  شغفك  تنقل  هل  والعم؟ 
لدائرتك اإلنسانية، أم تكتفي بها على األوراق وخلف 

الكاميرات ووراء الكواليس فقط؟ 

أكد أن الكتابة للمسرح هي األقرب دائمًا إلى قلبه
الشهابي: البحرين ستظل دائمًا كتلة واحدة من الذهب

دائمًا  ستظل  البحرين  “مملكة  أن  الشهابي  حمد  اإلعالمي  والمخرج  والمؤلف  الكاتب  أكد 
مزيجًا واحدًا من المواطنين، يحث بعضه بعض على حب اآلخر، خاصة وأننا ولدنا جميعًا على 
تربة واحدة وشربنا من نفس النبع وأكلنا من نفس الوجبة، ولن يتدحرج عن هذا الخط إال 
أعمى القلب، وسيبقى البحرينيون كتلة واحدة من الذهب تستمد قوتها من حب واحترام 
اآلخرين”، مشددًا على أن “البحرين كانت تعاني من أزمة عابرة ولكننا بفضل من اهلل سبحانه 

وتعالى، ثم رؤية قيادتنا الحكيمة قد أذابت هذا اللهب وحولته إلى جليد”.

وكشف الشهابي أنه وبكونه مديرًا لمركز بتلكو “رعاية حاالت العنف األسري” فقد سعى 
بنجاح خالل الثالث سنوات الماضية أن يصل بصوت المركز إلى جميع محافظات المملكة 
محمد  بنت  فاطمة  الدكتورة  بجهود  ومشيدًا  مثمنًا  البحريني،  المجتمع  أطياف  وجميع 
البلوشي ودعمها ومساندتها مما كان له األثر الكبير في نجاح المركز ووصوله إلى أعلى 
مراتب النجاح ... “رمضانيات” تحاور الكاتب والمؤلف ومدير مركز بتلكو للعنف األسري، حمد 

الشهابي وترصد مسيرة النجاح والتميز في عالم الفن واإلبداع ...

والمسرح  السينما  من  شغفي  ينقلني  أن  طبيعي 
علم  مصدر  وهي  اإلنسانية،  دائرتي  إلى  والتلفزيون 
تقدم  تكن  لم  ولو  الغير،  مع  حسن  وتعامل  ورؤى 
إبداع،  سميت  لما  باإلنسانية  يرتبط  ما  كل  لإلنسان 
روائع  الحقيقية هو نشر وتوزيع  فاإلبداع في صورته 
المتلقي  حيث  إلى  داخله  في  المختزنة  المؤلف  روح 
عائلتي  وأحب  فيه،  ومؤثرًا  حساسًا  موقعًا  لتصيب 
وأخواتي  وبوفهد  وبناتي  زوجتي  مريم  أم  كبيرا  حبًا 
أفراد  الرحمن وأم صقر وأم عبد اهلل وكافة  أم عبد 
عائلتي، هو تأثير الشغف والعلم الذي يرد من بواطن 

الفن في جميع مجاالته.

q حاز فيلم أربع بنات على جائزة المركز الثاني في 
مهرجان دبي السينمائي، فما سبب اعتراض وهجوم 
النقاد على الفيلم رغم الجوائز األخرى التي حققها؟ 

في  األولى  الجائزة  يستحق  كان  بنات  أربع  فيلم 
مهرجان دبي وليس الثانية ألن الفيلم الفائز بالجائزة 
له  وقدمت  المسابقة  شروط  يستوف  لم  األولى 

يعطي  فألنه  للهجوم  بالنسبة  أما  مجاملة،  الجائزة 
والتعبير،  العمل  وحرية  واإلختيار  القرار  حق  للمرأة 
ومناهضو هذا المنطق ما أكثرهم، وقد أبدع الفنان 

خالد الرويعي في هذا الدور.

q يعرف الجميع قدرات حمد الشهابي الهائلة في 
ضعف  يقف  فهل  أشكاله،  بكافة  السيناريو  كتابة 
اإلنتاج عائقًا أمام تقديمك لمزيد من األعمال الدرامية 

والتلفزيونية؟

 الحمد هلل قدراتي غير محدودة، ولكن ضعف اإلنتاج 
هذا هو خمول في الوقت الراهن، ولكن إن شاء اهلل 
جهاز  يدير  الشباب  مادام  غزير  إنتاج  هناك  سيكون 
التلفزيون، خصوصًا تشجيع الوزيرة سميرة بنت رجب 

وبوجود الفنان بسام الذوادي على رأس المسئولين.

والسيناريو  واألدبية  الروائية  الكتابة  فن  مارست   q
وكذلك اإلخراج التلفزيوني والسينمائي والمسرحي، 

أي من تلك الفنون أقرب إلى قلبك، ولماذا؟

حمد الشهابي

مع الفنانة الكوميدية البحرينية فضيلة المبشر في مسرحية )بيت خاص جدًا( في عام 1997م
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المسرح  أو  السينما  كتابة  في  اإلحتياجات  ضمن  من 
التي  هي  للمسرح  الكتابة  أن  أظن  فأنني  اإلخراج،  أو 

تجذبني حقيقة وال تختلف عنها الرواية.

q المسرح، ذلك العالم الكبير والذي وصفه الراحل 
ترى  كيف  كبير،  مسرح  الدنيا  بأن  وهبي  يوسف 

المسرح وكيف أثر في حياة حمد الشهابي؟

األرض وهو  للفنون على  البيولوجي  األب  المسرح هو 
روعة  أرى  كما  وأراه  أشكالها،  بكافة  الفنون  آدم 
أن  بهدوء  وتخبرنا  تتألأل  التي  بنجومها  لياًل  السماء 
هناك عالمًا جمياًل ال يظهر لنا إال عندما تنطفئ أنوار 
في  غاية  لنا  فتظهر  الظالم  موجات  وتصدح  النهار، 
الروعة، هكذا هو المسرح عندما تخفف األنوار يصدح 
الممثلون على خشبته فيقدمون الفكر المنقول من 
المؤلف على الورق إلى شخوص تتكلم وتتحرك فيها 

الحياة وفيها الجمال وفيها اإلبداع.

q ماذا عن تجربتك في إنشاء شركة إنتاج فني؟

حاولت  فني  إنتاج  شركة  وإنشاء  لتأسيس  بالنسبة 
ولكن المستثمر البحريني يحتاج إلى مهدئ لو فتحت 
له موضوع هذا التأسيس، ألنه ال يفهم في أمور اإلنتاج 
وبالتالي ال يثق في هذا النوع من التجارة الذي هو في 

واقع األمر بعيد عن سياسته التجارية االستثمارية.

الطريقة  اإلعالمية  حواراتك  أحد  في  انتقدت   q
النمطية في التفكير لدى رجال األعمال والتجار في 

البحرين فماذا كنت تقصد؟

الطريقة  اإلعالمية  حواراتي  في  انتقدت  نعم 
في  والتجار  األعمال  رجال  لدى  التفكير  في  النمطية 
عموم  في  البحريني  التاجر  أن  هو  والقصد  البحرين، 
تبتعد  ال  محدودة  دائرة  في  نفسه  يقوقع  تجارته 
في  يتخبط  تراه  وبالتالي  فقط،  واألسهم  العقار  عن 
كثير من التعامالت التجارية األخرى كإقامة المصانع 
يبدأ  حينما  كالعجوز  يولول  ثم  والتصدير،  واالستيراد 

سوق  بصغر  فشله  أسباب  ويعلل  يطوقه  الفشل 
البحريني  التاجر  أن  قبل  من  قلتها  وقد  البحرين، 
فباستطاعته  تجارته  مجال  في  أكبر  آفاق  يفتح  ال 
الدخول في سوق الخليج الذي يعد من أنجح األسواق 
العالمية االستهالكية، فالخليج مثال يستهلك العطور 
سنويًا،  دوالر  مليارات  ثالثة  من  بأكثر  التجميل  وأدوات 
ونظرًا  البناء،  ومواد  واألغذية  المالبس  هي  كذلك 
لمحدودية الرؤى أحيانًا ترى التاجر البحريني وقد أنس 
واحدًا  سؤااًل  أذكر  ودعني  فقط،   %8  -  %6 وقدره  بربح 
السياحة  في  االستثمار  عن  هو  أين  البحريني:  للتاجر 
صاالت  ومجال  والعالج  الصحة  ومجاالت  والترفيه 
الزيتية  اللوحات  وعروض  وعالميًا  خليجيًا  المزادات 

العالمية والتعامل مع الشركات العالمية.

الخليجية  اإلسالمية  البنوك  عزوف  تفسر  بماذا   q
والبحرينية عن المشاركة في إنتاج أية أعمال فنية، 
فنية  أعمال  وتدعم  تساهم  أن  يمكن  أنها  رغم 

إسالمية؟ 

لديهم  ليست  البنوك  في  االستثمار  على  القائمين 
فلن  خبرة  لديهم  ليست  وماداموا  اإلنتاج  في  خبرة 
قد  البنوك  أحد  أن  وأذكر  متوقعة،  أرباح  أية  يحققوا 
فخسر  فني  بعمل  سنوات   3 قبل  ربما  اإلنتاج  دخل 
في  نقص  لديهم  اإلنتاج  على  العاملين  ألن  لماذا؟ 
أقولها  وأنا  التجربة،  يكرروا  ولم  اإلنتاجية،  الخبرة 
الخمسين  أرباح تفوق  اإلنتاج غالبًا ما يحقق  أن  عالنية 
وأنا   ،%  100 الـ  تتعدى  أرباح  إلى  تصل  لم  إن  المائة  في 
مسئول عن كالمي هذا شرط أن تتوافر في الشركة 
خبراء  وليس  أحددها  التي  الصفات  كل  المؤسسة 

البنك االستثماريين.

من  تدعو  سينمائي  فيلم  كتابة  منك  طلب  لو   q
خالله كافة األطراف البحرينية إلى التسامح والحوار 

ونبذ العنف والطائفية، فكيف ومن أين ستبدأ؟

كافة  لدعوة  سينما  فيلم  كتابة  مني  طلب  لو 
األطراف إلى التسامح والحوار ونبذ العنف والطائفية، 
أطياف  لكافة  مسابقة  سأقيم  أواًل:  كالتالي:  سأبدأ 
المجتمع البحريني أحثهم فيها على التقدم بفكرة 
الفيلم، ثانيًا: تكون هناك لجنة مختلفة تقسم هذه 
الجمعيات  من  عدد  إلى  نرفعها  ثم  ثالثًا:  الفكرة، 
الخدمية  الجمعيات  خصوصًا  رأيها  ألخذ  األهلية 
تطبع  للفكرة  النهائية  النتائج  بعد  رابعًا:  والشبابية، 
وزارة  تحدد  خامسًا:  قصيرة،  كقصة  كتيب  في 
البحرين  مدارس  لكل  واحدة  حصة  والتعليم  التربية 
التفاعل معها  لقراءة هذه الفكرة عليهم، من أجل 
الميزانية  اسناد  بعد  الفيلم  ينتج  سادسًا:  كأحداث، 
من  كبير  قدر  على  الفيلم  يكون  لكي  له،  المطلوبة 
التقنية واإلبداع، سابعًا: عمل الدعاية الالزمة له خالل 
العيد، وأعلن  أيام  أول  شهر رمضان لكي يعرض من 
عشر  تضع  المنتجة  الشركة  أن  للفيلم  الدعاية  في 
جوائز لمشاهدي الفيلم األولى منها هي مثال عشرة 
التالية:  الفيلم لألسباب  آالف دوالر، ثامنًا: سوف ينجح 
وألن  الرأي،  ألخذ  الجمعيات  على  دارت  الفكرة  ألن 
المشاهد  ألن  وكذلك  المدارس،  على  دارت  الفكرة 
يريد أن يرى ما مر عليه خصوصًا وان المدارس يمثلون 
أن  يريد  الخليجي  أن  كما  المواطنين،  من   %  40  -  %  30
سمع  طالما  أحداث  عن  فيلمًا  ليرى  رأسه  يدعس 
سيكون  لذلك  التلفزيون  محطات  في  عنها  وشاهد 
درامية  بطريقة  نفذ  الذي  الفيلم  ليشاهد  مندفعا 
يكونون  سوف  الحضور  أن  على  ناهيك  أيضا  سليمة، 
تذاكر  خالل  من  مادية  بجوائز  بالفوز  موعد  على 
هذا  لحضور  جانبيًا  تشجيعًا  يمثل  ما  العرض  دخول 

العرض الذي سيكون متميزًا.

الحكومة  اإلعالمية  تصريحات  إحدى  في  دعوت   q
مدينة  لتأسيس  اإلقتصادية  التنمية  ومجلس 
المجالين  في  االستثمارات  لجذب  وفنية  إعالمية 
الفني واإلعالمي، فهل تلقي لنا الضوء على رؤيتك 

في هذا الجانب؟ 

إعالمية،  مدينة  إلى  تحتاج  البحرين  مملكة  حقيقة 
أن  يمنع  وال  اإلعالم  مجال  في  سباقون  كنا  فنحن 
تفتح مملكة البحرين أبوابها لهذا النوع من التعامل 
مع الفن واإلعالم شريطة أن توضع قوانين تضبط هذا 
مارد  أو  غول  هو  عادة  فاإلعالم  اإلعالمي،  التأسيس 
والمشكلة  ضدك،  أو  محايدًا  يكون  أن  إما  متوحش 
أنه أصبح مدفوع األجر، ولكن في عموم الفكرة هو 
من  النوعية  هذه  تستقطب  أن  ممكن  البحرين  أن 
منها  إعالمية  مدينة  قيام  وهو  اإلعالمية  التوجهات 
ألن إدارة مجلس التنمية االقتصادية يضع في االعتبار 
فيها  يقدم  الدول  بعض  على  المكوكية  جوالته 
وهذا  البحرين  مملكة  في  االستثمارات  عن  الندوات 
غير كاف، كذلك الحال مع إدارة غرفة تجارة وصناعة 
اإلعالمية  للمواد  البطولة  فاليوم  األفاضل،  البحرين 

وليس الجوالت المكوكية.

حمد الشهابي مع الدكتورة سماء الهاشمي وفيض الشرقاوي، وهو يوجهمها أثناء تصوير فيلم بيت الجن في عام 1994م
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وعناوينها  مقاالتها  كنوز  عن  تكشف   .. والثمينة  النفيسة  والآللئ  بالدرر  عامرة  البحرينية  الصحافة  ذكريات   
هائلة  وتجارب  وعبر  دروس  من  طرحته  وما  بحكمتها  الحالية  األجيال  تسترشد  حتى  “رمضانيات”  وقصصها 
ونادرة... مقاالت وقصص – لم يعاد نشرها من قبل - قد تراها بسيطة وموجزة للوهلة األولى، ولكنها كانت مثار 
جدل ونقاشات طويلة بين األهالي وداخل كافة أرجاء بيوتهم ومنازلهم .. ذكريات جميلة عايشها الكثيرون من 

أبناء تلك الفترات الجميلة الماضية ويشعرون بصدمة قراءتها اآلن، وكأنهم يقرؤونها للمرة األولى ..

من أرشيف الصحف البحرينية

4 ربيع األول 1362 _ 11 مارس 1943

إفتتاح القسم الداخلي لمدارس حكومة البحرين
جناحًا  المعارف  إدارة  اضافت 
القسم  بناية  إلى  جديدًا 
سعادة  التمس  وقد  الداخلى. 
صاحب  من  المعارف  مدير 
بن  سلمان  الشيخ  العظمة 
أن  المعظم  حمد  الشيخ 
القسم.  هذا  بإفتتاح  يتفضل 
االثنين  يوم  عظمته  فعين 
الساعة  أزفت  وما  لإلفتتاح. 
شرف  حتى  والنصف  التاسعة 
صاحب  يصحبه  عظمته  ركب 
السمو الشيخ محمد بن عيسى 
عيسى  بن  اهلل  عبد  والشيخ 
وسعادة مدير العالقات العامة 
وسعادة  توماس  برام  المستر 

مدير الجمرك المستر د كرينير وسعادة مدير دائرة 
مدرسة  مدير  وسعادة  ستيل  المستر  الكهرباء 
سكرتير  نارين  والمستر  هيجنكز  المستر  الصناعة 
سعادة مستشار حكومة البحرين فاستقبله على 
الباب سعادة مدير المعارف المستر وكلن وحضرة 
مدير  وحضرات  ناير  المستر  الداخلي  القسم  مدير 
ومدارس حكومة البحرين. ثم ألقى األستاذ عارف 
االبتدائية  المنامة  مدرسة  معلمي  أحد  محمود 
المعارف  مدير  سعادة  عن  بالنيابة  موجزة  كلمة 
هذا  بافتتاح  يتفضل  أن  عظمته  من  فيها  التمس 
المباركة  بيده  الشريط  عظمته  فقطع  القسم 
غرف  عظمته  فتفقد  القسم  داخل  إلى  وشرف 
األلعاب  وغرف  للمعلمين  والطعام  الجلوس 
والمطالعة ثم تفقد إدارة القسم الداخلي وغرف 
يراه  ما  كل  عن  مستفسرًا  جميعها  الطالب  نوم 

14شوال 1958_ 14 نوفبر1930

صدى إعتداء إيطاليا على 
البحرين في صحف الهند

اختالف  على  اإلسالمية  الهند  صحف  استنكرت 
نزعاتها وميولها السياسية حادث إيطاليا الشنيع 
المسلم  العربي  القطر  ذلك  البحرين،  على 
من  اآلالف  فيها  يعمل  التى  البترول  آبار  وضربها 
األراضي  حياد  حرمة  وانتهاكها  العرب  أبناء 
المكرمة  مكة  حدود  فوق  بالتحليق  المقدسة 
في  جاء  كما  السعودية  العربية  المملكة  من 

األنباء التي أذاعتها المصادر الرسمية في لندن.

اعتداء  أن   - اليومية  اقبال  جريدة  قالت  فلقد 
البالد  إلى  ال  مصوبا  بها  يمد  هذا  الشنيع  إيطاليا 
وإيران  الهند  إلى  بل  فحسب  بأسرها  العربيه 
وقالت  الخليج  ساحل  على  الواقعة  والبلدان 
موسوليني  اعتداء  إن   - كرونيكل  بمباي  جريدة 
بعد  المرة  العربي  توكيد  بعد  البحرين  على 
قدسية  سيحترم  بأنه  الكره  بعد  والكرة  المرة 
القديسين  مسوح  موسوليني  وحيادها  أراضيه 
وسمح لنفسه بان يلقب نفسه بمحامي اإلسالم 
والمسلمين يعطينا اليوم باعتدائه على البحرين 
العربية  المملكة  وحياد  حيادها  حرمة  وخرقة 
التي  الضالة  الدعايات  مبلغ  على  مثال  السعودية 
تذيعها روما في كل يوم على العالمين العربي 
واإلسالمي وقالت صحف الهور و دلهي وكراشي 
العربية  بالبلدان  إيطاليا  تحرش  أن   - وغيرها 
وضربها  الهند  في  المسلمون  يقدسها  التي 
العربية  المملكة  حياد  وخرقها  ومصر  حيفا 
 السعودية ال تزيد شعور المسلمين في الهند إال 

كرها ومقتا نحو إيطاليا.

مطر غزير في البحرين
النهار  طيلة  تهبط  واستمرت  البحرين  في  غزيرة  أمطار  أمس  هبطت   
وطوال الليل حتى صباح اليوم _ والمعتقد أن ذلك سيمكن بعض األهلين 
من زراعة الحنطة هذا العام. وقد علمنا أن هذا المطر عم جزءًا كبيرًا من 

جزيرة العرب خصوصًا بر الظهران.

ومالحظا كل صغيرة وكبيرة. بعد ذلك تقدم عظمته 
إلى القاعة المعدة الستقباله حيث كانت فرقة أناشيد 
عظمته  فأسمعت  لتحيته  مستعدة  المنامة  مدرسة 
أنشودة ترحيبية رائعة. ثم تقدم األستاذ عارف محمود 
مدير  سعادة  عن  بالنيابة  ترحيبية  كلمة  فألقى  أيضًا 
السامي  عطفه  على  عظمته  فيها  شكر  المعارف 
بن  عبداهلل  الشيخ  السمو  صاحب  بفضل  فيها  ونوه 
عيسى وزير المعارف لما له من أياد بيضاء على التعليم 
إلقاء  إنتهى من  العزيزة. ولما  الديار  والثقافة في هذه 
فأنشدت  ثانية  مرة  األناشيد  فرقة  تقدمت  الكلمة 
نشيد علم البحرين وأديرت بعدها القهوة والشاي. ثم 
التمس صاحب السعادة مدير المعارف من عظمته أن 
يتفضل بزيارة المدرسة الثانوية فغادر عظمته القسم 
الداخلي محفوفًا باالكرام والتبجيل والكل ألسنة تلهج 
لعظمته بالدعاء أدامه اهلل لألمة والبالد ورعاه وحفظه.

بالتعاون مع إدارة المكتبة الوطنية بمركز عيسى الثقافي
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احتلت البحرين المركز الرئيسي لتجارة اللؤلؤ عام 1923م.  •

صاحب العظمة الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة يصدر أمرًا   •
ساميًا إلنارة الطرق والشوارع الرئيسية في البالد عام 1960م.

إصدار قانون تسجيل الوكاالت التجارية عام 1955م.  •

ذكريات من �أيـام زمان

اأحد املراكب الرا�شية يف البحر اأمام مبنى كري مكنزي يف  اخلم�شينياتاأحد اأفراد ال�شرطة يف نهاية الع�شرينيات

عزف ا�شتعرا�شي لفرقة ال�شرطة املو�شيقية قبل بدء اأحد املباريات يف اخلم�شينيات 
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فريق املحرق لكرة القدم يف اخلم�شينيات   فرقة ال�شرطة املو�شيقية يف اخلم�شينيات

الرحالة الفرن�شي “بنت” يف البحرين  عام 1889م

�شوق الأربعاء يف عام 1953م
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من المجالس الرمضانية



نتقدم بأجمل التهاني والتبريكات إلى 

مقام حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
ملك مملكة البحرين 

وإلى صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة 
رئيس الوزراء الموقر 

وإلى صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ولي العهد األمين النائب األول لرئيس مجلس الوزراء

وإلى جميع معالى الوزراء والسادة النواب وكبار المسؤولين بالمملكة ومواطنى وأهالي 
 البحرين الكرام بمناسبة عيد الفطر المبارك أعاده اهلل عليكم وعلى األمة اإلسالمية 

بالخير واليمن والبركات وعساكم من عواده

الجهازين التنفيذي واإلداري



في أجواء غمرتها الفرحة والترقب والتشويق 
من قبل الزبائن، أقام بنك البحرين اإلسالمي 

مؤخرًا في فرعه بمجمع السيتي سنتر 
احتفالية خاصة بمناسبة مرور 5 أعوام من 

النجاح على حساب تجوري.

 حضر الحفل العديد من زبائن البنك 
ومجموعة من موظفي ومدراء البنك.

هذا، وتضمنت االحتفالية العديد من الفقرات، 
من أبرزها فقرة السحب على الجائزة الكبرى 

النصف سنوية لحساب تجوري والبالغة 
100,000$، السحب على جوائز شهر يونيو 

2013، السحب على جوائز البطاقات االئتمانية، 

إضافة إلى تنظيم عدد من المسابقات 
 المتنوعة المصاحبة التي استمتع بها 

زبائن البنك.

وبهذه المناسبة، صرح مدير عام الخدمات 
المصرفية لألفراد بالبنك السيد عبدالرحمن 

محمد تركي قائاًل: “يسعدنا تنظيم هذه 

الفعالية بمناسبة مرور 5 أعوام من النجاح مع 
حساب تجوري، حيث أتت متزامنة مع موعد 

السحب على الجائزة نصف السنوية والجوائز 
الشهرية لحساب تجوري اإلسالمي.

وأضاف تركي قائاًل: “منذ تدشيننا لحساب تجوري 
في عام 2008 وهو مستمر في كسب ثقة 

الزبائن، حيث يزداد عدد المشتركين في الحساب 
عامًا بعد عام، وها نحن اآلن نحتفل بمرور 5 أعوام 

على نجاح حساب تجوري، آملين بأن تكون الجوائز 
والحوافز التي مازال يقدمها الحساب قد نالت على 

استحسان الزبائن الكرام”.

ومن جانب آخر، استقبل البنك الفائزين في السحب 
نصف السنوي مع الجوائز الشهرية لحساب تجوري 

إضافة إلى السحب على البطاقات االئتمانية 
لشهر يونيو 2013، حيث فازت السيدة نجاة علي 

الزين بالجائزة الكبرى لهذا الشهر، والتي تبلغ 

قيمتها 100000 دوالر، وفازت السيدة فوزية 
عبدالكريم الشبيب بجائزة الـ 20000 دوالر، وفاز 

السيد علي أحمد الحداد بجائزة الـ 5000 دوالر.

وفي الختام، وجه السيد عبدالرحمن تركي 
دعوة لجميع زبائن حساب تجوري اإلسالمي 

الحاليين والمرتقبين باالستمرار في إيداع 
مبالغهم في الحساب حتى يكونوا قريبين 

أكثر من فرص الفوز بالجائزة الكبرى في 
نهاية العام والجوائز الشهرية، داعيًا الزبائن 

التواصل مع البنك من خالل زيارة موقع البنك 
اإللكتروني: www.bisb.com، أو االتصال بمركز 

االتصاالت على هاتف 17515151 أو زيارة أي 
 من فروع البنك، متمنيًا التوفيق والنجاح 

لجميع الزبائن.

في احتفالية خاصة بمناسبة مرور 5 أعوام من النجاح على تدشينه
 البحرين اإلسالمي يجري سحبه الكبير على 

جوائز تجوري نصف السنوية



عيدكم مبارك
من جميع العاملين في بتلكو


