
رمضانيات
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس

الثالثاء 21 رمضان 1431 هجرية        31 أغسطس 2010 ميالدية         السنة الثانية

يومية مسائية تصدر عن وكالة أبراس
اإلدارة: 17534117، اإلعالنات: 36504114  

التوزيع: 38879921، فاكس: 17534118          
 البريد اإللكتروني:

          ramadanyat@aprasadvt.com
الموقع اإللكتروني:

  www.aprasadvt.com

الناشر والرئيس التنفيذي: عبدالكريم إسماعيل

في  ُبني  مسجد  أّول  هو  قباء  مسجد 
وصل  عندما  “ص”  الرسول  بناه  اإلسالم، 
المدينة مهاجرًا من مكة، وشارك “ص” في 
وضع أحجاره األولى ثم أكمله المسلمون، 
“لََّمْسِجٌد  اآلية  نزلت  وأهله  المسجد  وفي 
أَن  أََحقُّ  َيْوٍم  ِل  أَوَّ ِمْن  ْقَوى  التَّ َعَلى  َس  ُأسِّ
ُروْا  َيَتَطهَّ أَن  وَن  ُيِحبُّ ِرَجاٌل  ِفيِه  ِفيِه  َتُقوَم 
ِريَن”..)التوبة(، وهذه اآلية  هِّ َوالّلُه ُيِحبُّ اْلُمطَّ
بالعظمة  العظيم  المسجد  لهذا  تشهد 
والخير والبركات، فهو المسجد الذي أسس 
“ص”  اهلل  رسول  رسم  وقد  التقوى،  على 
وزيارته،  قباء  مسجد  إلى  المجيء  سّنة 
فكان “ص” يجيء إليه في كل أسبوع مرة 
ذلك  إلى  ذهب  من  أن  وُروي  فيه،  ويصّلي 
بثواب  رجع  ركعتين  فيه  فصّلى  المسجد 
الجنوب  في  قباء  مسجد  ويقع  العمرة.. 
الغربي للمدينة المنورة، ويبعد عن المسجد 
النبوي نحو 4 كيلومتر، وله محراب ومنارة ومنبر رخامي، وفيه مصلى رسول اهلل “ص” وبئر تنسب 
للصحابي الجليل أبي أيوب األنصاري، وتبلغ مساحة المصّلى حاليًا، أكثر من خمسة آالف متر مربع، 
وتبلغ المساحة التي يشغلها مبنى المسجد مع مرافق الخدمة التابعة له نحو 13.500متر مرّبع، 

كما ألحقت به مكتبة وسوق لخدمة الزائرين..

أكد أنه فوجئ كالجميع بتعيينه وزيرًا للكهرباء،
المهندس عبداهلل محمد جمعة:

اإلخالص في العمل أقصر طرق النجاح 
الصعوبات كانت كثيرة ومتعددة، والطريق لم يكن معبدا، إال أننى أعتقد 
أن الطموحات تحققت بصورة إجمالية.. هكذا لخص ابن فريج الفاضل وزير 
الكهرباء والماء السابق المهندس عبداهلل محمد جمعة مشوار حياته في 
كلمات قليلة، مؤكدا أهمية الصبر والعمل بمثابرة وإنتظام، وأن اإلخالص 
الثمار أو  أو الوظيفة هو العامل الذي سيؤدي للحصول على  في العمل 
النتائج اإليجابية المرجوة.. المهندس عبداهلل محمد جمعة في حديثه لـ 
“رمضانيات” كشف أيضا عن بداية مشوار النجاح الطويل في حياته التي 
الكثيرين ممن عرفوه عن قرب من  الكثير من اإلنجازات بحسب  شهدت 
أصدقاءه وأقاربه وأحباءه، وقال أن بداية طريق جاءت بعدما أنهيت دراسة 
دراستي  إلكمال  األوضاع  تهيئة  على  الوالد  عمل  حيث  الثانوية،  المرحلة 
وقناعة  رغبة  عن  اخترته  الذي  تخصصي  وكان  انجلترا،  في  الجامعية 
تامتين هو تخصص الهندسة الكهربائية، وبلغت عدد السنوات الدراسية 
التي قضيتها هناك 7 سنوات، وقد استفدت كثيرا من سنوات الغربة خاصة وأن بيئة الحياة في انجلترا تعتمد 
الحياة  على  انفتاحه  أن  جمعة  محمد  عبداهلل  المهندس  وأوضح  اآلخر،  واحترام  النظام  على  واضح  بشكل 
األجنبية لم يكن مبررا لتخليه عن اإللتزام الديني الذي تجرعه منذ صغره من والده الذي كان دائم الحث على 
السابق  والماء  الكهرباء  وزير  نجاح  سطور  في  هامة  محطات  القرآن..  وقراءة  الصالة  وإقامة  بالدين  التمسك 

المهندس عبداهلل محمد جمعة نتعرف على تفاصيلها المثيرة في “رمضانيات”.....  

خطه الرسول “ص” بيده بعدما وصل للمدينة 
مسجد قباء.. أّول مسجد في اإلسالم

ذكريات من أيام زمان

المجالس الرمضانية
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عليه  اهلل  صلى  الرسول  خطه  فقد  اإلسالم،  في  بني  مسجد  أول  هو  قباء  مسجد 
وسلم بيده عندما وصل المدينة مهاجرًا من مكة، وشارك في وضع أحجاره األولى 
ثم أكمله الصحابة، وكان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقصده بين الحين واآلخر 
ليصلي فيه، ويختار أيام السبت غالبًا، ويحض على زيارته، وقد جاء في سنن ابن ماجه 
أن رسول اهلل، قال “من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صالة كان له 
كأجر عمرة”، قال الشيخ األلباني صحيح، وفي المصنف البن أبي شيبة عن سهل بن 
حنيف قال، قال رسول اهلل “من توضأ فأحسن الوضوء، ثم جاء مسجد قباء فركع 
أتى مسجد قباء وصلى فيه  أربع ركعات كان ذلك كعدل عمرة”، وعليه فمن  فيه 
ركعتين أو أكثر كتب له ثواب عمرة سواء كانت صالته فريضة أو نافلة كما هو ظاهر 

هذه األحاديث...“رمضانيات” تصحبكم في رحلة إلى أول مسجد في اإلسالم.....

الصالة فيه تعادل عمرة
مسجد قباء.. “لمسجٌد أُسس على التقوى”

موقع قباء 
المنورة،  المدينة  غربي  جنوب  في  المسجد  ويقع 
كيلومترات،   5 حوالي  النبوي  المسجد  عن  ويبعد 
وفيه بئر تنسب ألبي أيوب األنصاري، وكان فيه مبرك 
كيلومتر،   4 نحو  النبوي  المسجد  عن  ويبعد  الناقة، 
مصلى  وفيه  رخامي،  ومنبر  ومنارة  محراب  وله 
أبي  الجليل  للصحابي  تنسب  وبئر  “ص”  اهلل  رسول 
أكثر  حاليًا،  المصّلى،  مساحة  وتبلغ  األنصاري،  أيوب 
التي  المساحة  وتبلغ  مربع،  متر  آالف  خمسة  من 
يشغلها مبنى المسجد مع مرافق الخدمة التابعة 
مكتبة  به  ألحقت  كما  مرّبع،  13.500متر  نحو  له 

وسوق لخدمة الزائرين.

فضل الصالة في قباء 
اإلسالم  في  المساجد  أبرز  من  قباء  مسجد  ويعتبر 
أنه  بها عن غيره ومن جملتها:  ز  تميَّ لعدة خصائص 
أول مسجد ُبني في اإلسالم، كما أن فيه وفي أهله 
ِل َيْوٍم  ْقَوى ِمْن أَوَّ َس َعَلى التَّ نزلت اآلية “لََّمْسِجٌد ُأسِّ
ُروْا  َيَتَطهَّ أَن  وَن  ُيِحبُّ ِرَجاٌل  ِفيِه  ِفيِه  َتُقوَم  أَن  أََحقُّ 
اآلية تشهد  )التوبة(، وهذه  ِريَن”..  هِّ اْلُمطَّ ُيِحبُّ  َوالّلُه 
والبركات،  والخير  بالعظمة  العظيم  المسجد  لهذا 
فهو المسجد الذي أسس على التقوى، أنه قد ثبت 
عن الحبيب محمد صلى اهلل عليه وسلم أن الصالة 

في مسجد قباء كعمرة إلى بيت اهلل الحرام، فعن 
النبي  عن  عنه  اهلل  رضي  األنصاري  ظهير  بن  أسيد 
صلى اهلل عليه وسلم قال “الصالة في مسجد قباء 
قال  عنه  اهلل  رضي  حنيف  بن  سهل  وعن  كعمرة”، 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم “من تطهر في بيته 
ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صالة كان له كأجر 
كان  وسلم  عليه  اهلل  صلى  النبي  كان  وقد  عمرة”، 
فيه  فيصلي  ماشيًا؛  وتارة  راكبًا،  تارة  قباء  إلى  يأتي 
ركعتين، وكان يفعل ذلك كل يوم سبت فعن ابن 
عمر رضي اهلل عنهما قال “كان النبي صلى اهلل عليه 
وسلم يأتي قباء راكبًا وماشيًا، زاد ابن نمير فيصلي 
فيه ركعتين”..“البخاري”، وعن البخاري أن النبي صلى 
يأتي مسجد قباء كل سبت  “كان  اهلل عليه وسلم 
ماشيًا وراكبًا، وكان عبد اهلل رضي اهلل عنه يفعله” 

“البخاري”. 

بناء مسجد قباء
العصور  خالل  قباء  بمسجد  المسلمون  اهتم  وقد 
الماضية فجدده عثمان بن عفان رضي اهلل عنه، ثم 
بالغ في تنميقه وجعل له  العزيز الذي  عمر بن عبد 
فيه،  تقام  مئذنة  أول  وهي  ومئذنة  وأروقة،  رحبة 
وفي  الحسيني،  يعلى  أبو  جدده  435هـ  سنة  وفي 
سنة 555هـ جدده جمال الدين األصفهاني، وجدده 

 671 سنة  في  والمحسنين  األعيان  بعض   أيضًا 
العثمانية  الدولة  881 هـ، وفي عهد  و   840 و   733 و 
السلطان  زمن  في  آخرها  مرات  عدة   جدد 
مسجد  لقي  السعودي  العهد  وفي  المجيد،  عبد 
الخارجية  جدرانه  وجددت  فرمم  كبيرة  عناية  قباء 
وفي  1388هـ،  سنة  الشمالية  الجهة  من  فيه  وزيد 
الملك  الشريفين  الحرمين  خادم  أمر  1405هـ  عام 
فهد بن عبد العزيز بإعادة بنائه ومضاعفة مساحته 
التراثية  معالمه  على  المحافظة  مع  أضعاف  عدة 
بدقة، وأسندت مهمة إنجاز المشروع إلى مجموعة 
ابن الدن السعودية فهدم المبنى القديم وضمت 
إلى  األربع  جهاته  من  المجاورة  األراضي  من  قطع 
بناؤه  وأعيد  التوسعة  وامتدت  الجديد،  المبنى 
بالتصميم القديم نفسه، ولكن جعل له أربع مآذن 
عوضًا عن مئذنته الوحيدة القديمة، كل مئذنة في 
شكل  على  المسجد  بني  ؛  مترًا   47 وبارتفاع  جهة 
ساحة  بينهما  تفصل  شمالي  وآخر  جنوبي  رواق 
برواقين  وغربًا  شرقًا  الرواقان  ويتصل  مكشوفة 
القباب  من  مجموعة  من  سطحه  ويتألف  طويلين، 
المتصلة منها 6 قباب كبيرة قطر كل منها 12 مترًا 
وتستند  أمتار،   6 منها  كل  قطر  صغيرة  قبة  و56 
القباب إلى أقواس تقف على أعمدة ضخمة داخل 
بالرخام  وساحته  المسجد  أرض  وكسيت  رواق،  كل 
آلية صنع  الساحة بمظلة  للحرارة، وتظلل  العاكس 
حسب  وتنشر  تطوى  الزجاجية  األلياف  قماشهامن 

الحاجة. 

وقد بلغت مساحة المصلى وحده 5035 مترًا مربعًا، 
التي يشغلها مبنى المسجد مع  وبلغت المساحة 
مرافق الخدمة التابعة له 13500 متر مربع في حين 
1600 متر مربع  كانت مساحته قبل هذه التوسعة 
فقط، كما ألحق بالمسجد مكتبة ومنطقة تسويق 

لخدمة الزائرين. 

ال تشد الرحال إال إلى ثالثة 
وليس باألمر المشروع أن يأتى أحد المسجد استقالال 
بحديث  الممنوع  من  هو  بل  إليه،  الرحال  يشد  أو 
عليه  اهلل  صلى  النبي  عن  عنه  اهلل  رضي  هريرة  أبي 
مساجد:  ثالثة  إلى  إال  الرحال  تشد  “ال  قال  وسلم 
عليه  اهلل  صلى  الرسول  ومسجد  الحرام،  المسجد 
ولم  البخاري(،  )رواه  األقصى”..  ومسجد  وسلم، 
يكن مسجد قباء من بينها، فليسعنا ما شرع، وقال 
زار المسلم  باز رحمه اهلل “وإذا  العزيز بن  الشيخ عبد 
مسجد النبي صلى اهلل عليه وسلم دخل في ذلك 
على سبيل التبعية زيارة قبره صلى اهلل عليه وسلم، 
وزيارة  البقيع,  وأهل  الشهداء،  وقبور  صاحبيه،  وقبر 
ألجل  يسافر  فال  الرحل،  شد  دون  من  قباء  مسجد 
زيارة قبر  له  المدينة ُشرع  إذا كان في  الزيارة، ولكن 
وزيارة  صاحبيه،  وقبر  وسلم،  عليه  اهلل  صلى  النبي 
البقيع والشهداء، ومسجد قباء، أما شد الرحال من 
بعيد ألجل الزيارة فقط فهذا ال يجوز على الصحيح 

من قول العلماء”.
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في فريج الفاضل كانت الناس تتواصل وكأنها تعيش في منزل
 واحد.. المهندس عبداهلل محمد جمعة: 

دلني والدي على طريق االخالص وحب العمل 
فأصبحت وزيرًا للكهرباء 

ابن  السابق  والماء  الكهرباء  وزير  يعتبر 
محمد  عبداهلل  المهندس  الفاضل  فريج 
اكتسبها  التي  الصفات  أهم  أن  جمعة 
واإلتصال  الناس  تتمثل في حب  والده  من 
فإنها  الوالد  وبالنسبة لشخصية  معهم،  
وحبه  الشديد  بالتواضع  تتصف  كانت 
األشخاص  من  كان  فقد  الناس،  لمساعدة 
أصحاب  ومن  المنطقة  في  المعروفين 
للكثيرين  ملجئا  وكان  والوجاهة  المكانة 
ممن تستعصي عليه حاجة معينة فيعمل 
الوالد على قضائها له سواء كان ذلك فيما 
الحكومية  الدوائر  في  بالمعامالت  يتعلق 
أو في المحكمة بالنسبة لألمور القضائية”، 
محطات  أهم  عن  حديثه  جمعة  ويواصل 
حياته لـ “رمضانيات” من خالل تأكيده على 
أن تعيينه في منصب وزير للكهرباء والماء 
في العام 1995م قد تم بدون أن يكون قد 
وضع هذا األمر كهدف من ضمن األهداف 
التي يسعى للوصول إليها، ويوجه نصيحته 
“أهم  أن  بالقول  بالحالي  الجيل  أبناء  إلى 
الرسائل التي أرى ضرورة التركيز عليها هي 
بمثابرة وإنتظام، فاإلخالص  الصبر والعمل 
الذي  العامل  هو  الوظيفة  أو  العمل  في 
النتائج  أو  الثمار  على  للحصول  سيؤدي 
اإليجابية المرجوة”... السطور التالية تتضمن 

الحوار معه...

مع جاللة الملك المفدى خالل تدشين مشروع محطة سترة للكهرباء والماء )أبوظبي( وقت ما كان جاللته وليًا للعهد

المهندس عبداهلل محمد جمعة عام 1955

q في البداية هل لنا أن نتعرف على النشاة ومكانها؟

بناية  محل  نفس  في  الكائن  منزلنا  في   1946 عام  ولدت 
إذ  بالمنامة،  الفاضل  فريج  في  والواقعة  الحالية  جمعة 
كانت المنطقة في ذلك الوقت سكنية وقد عشنا وتربينا 
فيها، وما أذكره عن تلك الفترة أن الناس في الفريج كانت 
على تواصل دائم مع بعضها البعض، تماما كما لو كانت 
الحياة  على  يضفي  كان  ما  وهو  واحد،  منزل  في  تسكن 

بساطة وجمال في آن واحد.

q وماذا عن العائلة ؟

جدي هو الحاج عبداهلل جمعة بن ابراهيم، وكان تاجرا في 
هذه  لتخزين  عمارة  لديه  كانت  إذ  البناء،  ومواد  الخشب 
المواد وكان ذلك في أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن 
التجاري قد  العائلة  بداية عمل  أن  القول  العشرين، ويمكن 
تمت على يد الجد إذ كان يعمل على تصدير بضاعة للصين، 
والعائلة  المجتمع  مع  القوية  بالعالقات  يمتاز  وكانت 
الذي  المجلس  وجود  مع  خاصة  البحرين،  في  الحاكمة 
أنشأه جدي في ثالثينيات القرن الماضي وحافظ الوالد على 
أعمال  لديه  أما والدي فقد كانت  العام،  استمراريته طوال 
خاصة من بينها إمتالكه لمحطة بترول، إضافة إلى تجارته 
في العقارات، وبالنسبة لشخصية الوالد فإنها كانت تتصف 
من  كان  فقد  الناس،  لمساعدة  وحبه  الشديد  بالتواضع 
المكانة  المنطقة ومن أصحاب  األشخاص المعروفين في 
عليه  تستعصي  ممن  للكثيرين  ملجئا  وكان  والوجاهة 
كان  سواء  له،  قضائها  على  الوالد  فيعمل  معينة  حاجة 
ذلك فيما يتعلق بالمعامالت في الدوائر الحكومية أو في 

المحكمة بالنسبة لألمور القضائية.

q وكيف أثرت خصال الوالد هذه عليكم ؟

الناس  حب  لخصال  اكتسابنا  خالل  من  كان  بها  تأثرنا 
هذا  في  الوالد  عن  كذلك  أذكره  ومما  معهم،  واإلتصال 
الصدد هو حبه الشديد للزراعة وبشكل خاص للنخلة، فقد 
كان يعرف جميع أنواع النخيل وكان قادرا على تحديد نوع 
كل نخلة بمجرد النظر إليها حتى لو لم تكن مثمرة، وكانت 
الوقت  نفس  في  وعمل  هواية  عن  عبارة  بالزراعة  عالقته 
وشحيحة،  مالحة  المياه  أصبحت  إذ  األوضاع  تغيرت  حتى 

وهو ما أثر سلبا على أوضاع الزراعة في البلد بشكل عام.

q حدثنا عن فترة الدراسة، كيف وأين كانت؟

المدرسة  في  كانت  فقد  اإلبتدائية،  للمرحلة  بالنسبة 
الشرقية الكائنة في منطقة رأس رمان، أما مرحلة الثانوية 
فقد أكملتها في مدرسة المنامة، وقد كنت من ضمن أول 

دفعة لدراسة النظام التوجيهي الذي أدخل حديثا حينها.

q وماذا عن الدراسة الجامعية؟

على  الوالد  عمل  الثانوية  المرحلة  دراسة  أنهيت  أن  بعد 
تهيئة األوضاع إلكمال دراستي الجامعية في انجلترا، وكان 
تخصصي الذي اخترته عن رغبة وقناعة تامتين هو تخصص 
التي  الدراسية  السنوات  عدد  وبلغت  الكهربائية،  الهندسة 
الجامعة  ماقبل  لمرحلة  منها   3 سنوات،   7 هناك  قضيتها 

و4 في المرحلة الجامعية نفسها.

q وهل كان لتلك السنوات السبع تأثير على 
شخصيتكم؟

بيئة  بين  الكبير  اإلختالف  من  إنطالقا  تأثير،  هنالك  بالتأكيد 
البحرين والبيئة هناك، ويمكن تلخيص هذا التأثير من خالل 
على  واضح  بشكل  تتعمد  انجلترا  في  البيئة  أن  إلى  اإلشارة 
النظام واحترام اآلخر، وهي األمور التي يمكنني القول أنني 

اكتسبتها من خالل تواجدي هناك.

q وهل نفهم من كالمكم عن توجهكم للدراسة في 
انجلترا أن الوالد كان يحثكم على التعليم؟

امتد  بل  فقط  الدراسة  على  يقتصر  لم  لنا  الوالد  تشجيع 
أخواتي  حتى  شمل  الذي  األمر  وهو  السفر،  ليشمل  ذلك 

البالغ عددهن 7، فيما يبلغ الذكور إثنان.

انفتاح  عن  يعبر  ذلك  أن  القول  يمكننا  مدى  أي  إلى   q
كبير يمتلكه الوالد؟

قد يعبر الموضوع عن انفتاح لكنني أؤكد أن الوالد في ذلك 
لم يكن استثناء، فقد كانت العوائل في ذلك الوقت تحرص 
مايدفعني  وهو  للتعليم،  بناتها  وحتى  أبناءها  إرسال  على 
كان   - المذكور  إلنفتاحه  – باإلضافة  الوالد  أن  إلى  لإلشارة 
متمسكا بالدين وكان يحثنا بصورة دائمة على إقامة الصالة 
وقراءة القرآن، كما كان يتعامل معنا بدرجة من اللين ولم 

يكن يلجأ أبدا ألسلوب الشدة في توجيه النصائح.

q وهل سارت أمورك مع أبناءك على نفس المنوال؟

تقريبا، فالتعامل قائم على نفس السلوكيات المشار إليها، 
على  أحرص  ما  ودائما  واحدة،  وإبنة  األوالد  من  إثنان  فلدي 

إسداء النصيحة لهم بإحترام الدين وتعاليمه.
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خالل فترة الدراسة في كلية  كونكورد في إنجلترا

مع والده الحاج محمد بن عبداهلل جمعة وأخيه عبدالرحمن عام 1963

مع جميل كاظم العلوي، والسيد شرف العلوي

مصافحًا المغفور له الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة، عند زيارته لمحطة سترة للكهرباء والماء 
عام 1974

q بودنا لو تعرفنا على حياتك المهنية، البدايات كيف 
كانت وإلى أين انتهت؟

التحقت  ذلك  وبعد   ،1970 عام  كان  الجامعة  من  تخرجي 
بوزارة التنمية والخدمات الهندسية، والتي كانت في حينها 
من  العديد  عن  مسئولة  كانت  كونها  الوزارات  أكبر  من 
إضافة  والمطار  الكهرباء  بينها  من  والخدمات  القطاعات 
العمل في  بدأت في  الخدمات، وقد  لمجموعة كبيرة من 
المشروعات  بمتابعة  خاللها  من  أقوم  وظيفة  في  الوزارة 
الجديدة ومن بينها محطة سترة، وبعد ذلك بسنتين انتقلت 
إلدارة الكهرباء بغرض التدرب وكانت السيطرة آنذاك لصالح 
كهربائي  مهندس  أول  كنت  وقد  اإلنجليز،  المهندسين 
خبرات  على  اإلدارة  في  العمل  خالل  من  وعملت  بحريني، 
واسعة في مجاالت التشغيل، الصيانة، التنفيذ، والتخطيط، 
مهندس  بمفادها  أصبحت  ترقية  على  ذلك  بعد  وحصلت 

أول في التخطيط وكان ذلك في العام 1975.

في ذات الفترة، كان السيد شرف العلوي يشغل منصب مدير 
التنظيم  في  تغييرات  فيها  حدثت  فترة  وجاءت  الكهرباء، 

إثرها رئيسا للمهندسين وذلك مع نهاية عقد  ألصبح على 
بالوكالة وبعدها  للكهرباء  السبعينات، بعدها عينت مديرا 

مديرا للكهرباء في مجالي اإلنتاج والتوزيع.

كانت  الوقت  نفس  وفي  جدا  جميلة  الفترة  تلك  وكانت 
تحمل في طياتها الكثير من المشاكل، فقد عاصرت الفترة 
فيما  ميجاوات   100 يبلغ  الكهربائي  اإلستهالك  كان  التي 
2000 ميجاوات، وهو األمر الذي  ارتفع مع مغادرتي للوزارة 
أشعرني باإلنجاز المشترك مع بقية أفراد الوزارة في تطوير 
شبكة الكهرباء من شبكة محدودة إلى شبكة كبيرة جدا.

q وما هي المرحلة المهنية التي تلت ذلك؟

للجهاز  تنظيم  إعادة  تمت  المدير  لمنصب  شغلي  بعد 
مساعد  وزارة  وكيل  ألصبح  الثمانينات  عقد  منتصف  في 
لشئون الكهرباء، وكانت صالحيتنا في العمل تمتد لتشمل 
للكهرباء  البلد  بحاجة  يتعلق  فيما  للمستقبل  التخطيط 
في  العمل  على  فقط  المهمة  تقتصر  ولم  ولمشروعاتها 
تلك الفترة فقط، وكانت اإلنقطاعات الكهربائية تحدث في 
محطتي  إلنشاء  الحكومة  دفع  ما  وهو  السبعينات،  عقد 
التسعينيات،  في  الحد  محطة  والحقا  والرفاع،  سترة 
واستمراري في منصب الوكيل المساعد توقف في العام 
1995، فحينها أجرت الحكومة تغييرا وزاريا، عينت على إثره 
 –  1995 العام  من  الفترة  في  وذلك  والماء،  للكهرباء  وزيرا 

.1999

التي واجهتك طيلة  الحديث عن الصعوبات  أردنا  q لو 
مشوراك، فما الذي يمكن أن تقوله لنا؟

بعض  ففي  معبدا،  يكن  لم  والطريق  متفرقة،  الصعوبات 
بينها اإلحتكاك  الكثير من الصعوبات، من  الفترات واجهت 
توفر  لعدم  إضافة  والمهندسين،  الموظفين  بعض  مع 
فترة  في  الصعوبات  بعض  واجهت  كذلك  المالية،  الموارد 
يعملون  كانوا  فقد  البريطانيين،  المهندسين  مع  العمل 
ككتلة واحدة، إال أن الوضع بدأ يتغير مع اإلحالل التدريجي 
مع  تزداد  أعدادهم  بدأت  والذين  البحرينيين  للمهندسين 
اإليجابي  الجانب  إلى  اإلشارة  األمانة  وتقتضي  الوقت،  مرور 
في المهندسين البريطانيين والمتمثل في عامل اإلنضباط 
والتي  الوزارة  أوضاع  على  انعكس  الذي  األمر  العمل  في 
وبدرجة  يحرصون  كانوا  كذلك  الجيد،  بالتنظيم  اتسمت 
ما  وهو  المهنية،  السالمة  قواعد  تطبيق  على  شديدة 
عدد  زيادة  من  الرغم  على  لسنوات  الوزارة  عليه  حافظت 

المستهلكين.

جميع  جمعة  محمد  عبداهلل  المهندس  حقق  وهل   q
طموحاته بعد كل ذلك؟ أم اليزال هنالك المزيد منها؟

أعتقد أن الطموحات تحققت بصورة إجمالية، وهنا أستذكر 
عددا من اإلنجازات التي تحققت في عهدي كوزير للكهرباء 
الكهرباء،  وتوزيع  إلنتاج  الحد  محطة  بناء  بينها  من  والماء 
فعلى إثر ذلك شعرت بتحقيق شئ مهم خصوصا وأن تلك 
الفترة قد شهدت عجزا متناميا في اإلنتاج الكهربائي وقد 
أصدر  لذلك  ونتيجة  الوزراء،  مجلس  إلقناع  مجهودا  بذلت 
خليفة  آل  سلمان  بن  خليفة  الشيخ  الملكي  األمير  سمو 
رئيس الوزراء، القرار الخاص بإنشاء هذه المحطة، األمر الذي 
ساهم في تجنيب البلد الكثير من المشاكل فيما لو تأخر 

اإلنشاء.

q  لو تحدثنا عن شغلكم لمنصب الوزير، فهل كان هدف 
الوصول إلى هذا المنصب مبرمجًا أم كان عفويًا؟

أبدا لم يكن ذلك مبرمجا، ولم يكن المنصب موضوعا في 
ذهني، فقد كنت أعمل وأخدم من خالل وظيفتي وكانت 

مفاجأة حين صدر قرار التعيين.

بعد  عليكم  سيطرت  التي  اإلهتمامات  هي  وما   q
ذلك؟       

بعد مغادرتي للوزارة اتجهت لمجلس الشورى حيث عينت 
ركزت  فقد  ذلك  بعد  أما  واحدة،  دورة  لمدة  عضويته  في 
تمتلكها  التي  والشركات  والمشاريع  الخاصة  األعمال  على 

العائلة وتختص بخدمات الكهرباء والعقارات.

q وما هي أهم الرسائل التي توجهونها للجيل الحالي 
والمستوحاة من مشواركم وتجربتكم في الحياة؟

الصبر  التركيز عليها هي  أرى ضرورة  التي  الرسائل  من أهم 
والعمل بمثابرة وإنتظام، فاإلخالص في العمل أو الوظيفة 
النتائج  أو  الثمار  على  للحصول  سيؤدي  الذي  العامل  هو 
اإليجابية المرجوة، كذلك أرى ضرورة حث الجيل الحالي على 

اإلطالع وسؤال اآلخرين بغرض اإلستفادة من تجاربهم.

المجالس  عن  بالحديث  هذا  حوارنا  إنهاء  أردنا  لو   q
العالقات  تعزيز  في  دورها  ترون  فكيف  الرمضانية، 

المجتمعية في البحرين؟

مما الشك فيه أن هذه المجالس تقوي الروابط بين جميع 
الجميع، وهو مايدفعنا  بين  التزاور  الفئات، وذلك من خالل 
لوصفها على أنها بمثابة المدرسة التي يتعلم منها اإلنسان 

ويتعرف على اآلخرين من األجناس المختلفة.

العادة،  بمثابة  مجتمعنا  في  المجالس  أصبحت  وقد 
وبالنسبة لي فإذا لم أحضر المجلس فإنني أشعر بالتقصير 
أو بنقص في شئ ما، وإنطالقا من ذلك فإنني أنصح الجيل 

الحالي بالحفاظ على ارتياد المجالس واإلستفادة منها.

في  يتمثل  سلبي  عامل  إلى  اإلشارة  ذلك  كل  بعد  يبقى 
الكثرة المبالغ فيها في عدد المجالس المنتشرة في أنحاء 
البلد، فهي تحتاج أوال لعامل التنظيم كأن يحدد لها مكان 
في كل محافظة من أجل سهولة الوصول إليها خصوصا 
في ظل اإلزدحامات المرورية التي تميز شوارعنا في الوقت 
الحالي، كذلك فإن الزيادة الكبيرة في عدد المجالس يؤثر 
الكثير منها فقط إللقاء  لتبقى  اإلستفادة منها  سلبا على 

السالم والمغادرة.



رمضانيات الثالثاء 21 رمضان 1431 هجرية        31 أغسطس 2010 ميالدية 6

مجلس المستشار أحمد بن سلوم
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مجلس الشيخ حمود بن عبداهلل آل خليفة، محافظة العاصمة
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مجلس محمد عيسى الوزان 
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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 دجــاج الكــوثر

 +973 17 783399  : هاتف 
فاكس: 14 0 785 17 973+
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ا

المغفور له صاحب العظمة الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، وبجانبه 
المستشار بلجريف والواقفين من اليسار، حسين يتيم وخليفة القعود وعبداهلل 

بن سبت ويوسف إرحمة الدوسري

ذكريات من أيام زمان
دامت حضارة دلمون في البحرين حوالي 2500 سنة  	•

ق.م

دامت حقبة تسمية تايلوس في البحرين حوالي  	•
1000 سنة، عصر اإلسكند األكبر اليوناني

تأسست دائرتي األوقاف السنية واألوقاف الجعفرية  	•
في البحرين عام 1928م

تعتبر البحرين أول دولة خليجية تجري تعدادًا رسميًا  	•
للسكان وذلك في عام 1941م

تأسس نادي العروبة في عام 1939م 	•

المغفور له صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة، في المكتب 
بالرفاع ويظهر بالصورة خليفة القعود وعبداهلل عيسى بن سبت

قهوة بالقرب من المقبرة في المنامة

تقاطع نادي باكستان وفندق الشرق األوسط

نقل وتوصيل المياه عن طريق الحمير في إحدى األحياء القديمة ويرى في 
الخلف سيارة أوستن
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ا

اإلستقبال الرسمي الكبير للملك عبدالعزيز بن آل سعود في القاهرةالملك عبدالعزيز بن آل سعود والملك فاروق في الجامع األزهر الشريف

حرس الشرف المصري في استقبال الملك عبدالعزيز آل سعود لدى وصول 
جاللته بالباخرة

الملك عبدالعزيز بن آل سعود في زيارة تاريخية للملك فاروق فؤاد، 
ملك مصر والسودان في ذلك الوقت في عام 1934م 




