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أكد أن حب العمل وعشق المهنة واالنتماء 
للوطن خير طريق للنجاح

نبيل الحمر .. اإلعالمي األول 

طيب المذاق، وملين للمعدة ومفيد جدا للصحة
التين .. فاكهة الجنة 

باإلبتسامة  آخرون  وميزه  الصعبة،  المهام  ذو  الناجع  باإلعالمي  كثيرون  لقبه 
بالصديق  جيدا  يعرفونه  وآخرون  األول،  باإلعالمي  يناديه  بعضهم  الصادقة، 
المخلص الوفي لكل من يحبه.. هو عاشق الصحافة واإلعالم، ومربي األجيال.. 
انفردت  الذي  الحمر  نبيل  اإلعالم  لشؤون  المفدى  الملك  جاللة  مستشار  إنه 
“رمضانيات” بفرصة األجواء الروحانية والربانية للشهر الكريم لتلتقي به وتحتفي 
به رمزًا من رموز مملكة البحرين وعلمًا من أعالمها اإلعالمية والصحافية القديرة 
القدوة  بعين  إليها  للنظر  ودفعته  الوطن  شباب  أحالم  ألهمت  ما  كثيرًا  التي 
والمثل الذي يحتذى به في طريق النجاح والتميز، فكيف بدأ مسيرته المتميزة؟، 
اختار  ولماذا   ، شخصيته؟  صقل  في  دورا  الفاضل  فريج  في  نشأته  لعبت  وهل 
الصحافة تخصصًا الستكمال مسيرته الدراسية؟، ولماذا قرر أن يبدأ عمله مخبرًا 
صحفيًا يتقصى الحقائق ويحللها ويكشف أغوارها وجذورها؟، وما هي قصة 
الثانوي؟... أسئلة  األول  “الرائد” حينماكان في الصف  لرئاسة تحرير جريدة  توليه 
االحترام  بعين  ينظرون  وهم  الكثيرين  فلك  في  تدور  كثيرة  غيرها  وتساؤالت 
والتقدير واإلعجاب لمسيرة نجاح وتميز وعطاء متواصل لمستشار جاللة الملك 
في  كاملة  اإلجابات  تسرد  “رمضانيات”   .. الحمر  نبيل  اإلعالم  لشؤون  المفدى 

صفحاتها الرمضانية العامرة بأجواء الحب والود والتآلف .....

وسلم  عليه  اهلل  صلى  النبي  أن  الدرداء  أبى  عن  روى 
وقال  منه”  وأكل  “كلوا  فقال   تين  من  طبقا  أهدى 
هذه، قلت  الجنة  من  نزلت  فاكهة  إن  قلت  “لو   : 
تقطع  فأنها  منها  فكلوا  عجم  بال  الجنة  فاكهة  ألن 
البواسير وتنفع من النقرس” .... أغرم الناس منذ قديم 
المذاق،  طيب  ألنه  بالتين  الشرق،  في  وخصوصا  الزمان 
تختلف  وفيما  للصحة.  جدا  ومفيد  للمعدة  وملين 
خص  أخرى،  إلى  منطقة  من  كثرتها  على  التين  أنواع 
الثمرة  الحضارات  مختلف  في  والكتاب  المؤرخون 
في  شجره  واعتبر  كبيرتين،  ومكانة  باحترام  الغنية 
القرآن الكريم شجرا مباركا كما جاء في سورة “التين”. 
وتقول الدراسات األخيرة إن التين كان من أول األشجار 
اإلنسان  استغلها  التي  الزراعية  المحاصيل  أو  المثمرة 

ذكريات من أيام زمانقبل استغالل الشعير والقمح على نطاق واسع. 
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القانون  في  سينا  ابن  أطال  وقد  عظيمة،  طبية  فوائد  من  للتين  ما  األوائل  األطباء  عرف 
قريب  النضيج  والشديد  الفوائد،  سائر  من  أغذى  أنه  ذكره:   ومما  الفوائد،  هذه  سرد  في 
من أال يضر ... الفج منه يطلى به ويضمد على الخيالن والثآليل وأصنافها والبهق، وكذلك 
وينضح  الرخوه،  الحارة  واألورام  األمراض،  بسبب  الفاسد  اللون  يصلح  وتناوله   .. ورقه 
.. وينفع دقيقه  الشعير  الصلبة وبالجميز مطبوخًا مع دقيق  األورام  به  .. يضمد  الدمامل 
بطبيخه  ويطلى   .. الرمان  قشور  مع  لذلك  غرغرة  األذنين  أصول  وأورام  الحلق  ألورام 
أبرأ  الرمان  قشور  مع  استعمل  وإن  القوباء،  ينفع  وورقه  الحكة،  على  الخردل  رغوة   مع 
.. وينفع رطبه ويابسة من الصرع، ويقتر طبيخه مع رغوة الخردل في األذن التي  الداحس 
بها طنين، وينفع لبنه أو عصارة قضبانه قبل أن تورق إذا جعل في السن المتآكلة.. وينفع 
استعماله على أورام ما تحت األذن ضمادًا، والفج منه يبرئ قروح الرأس ذرورًا .. وشراب التين 

يدر اللبن، وكذلك ينفع من السعال المزمن، أوجاع الصدر، وينفع من أورام القضيب والرئة.

أول الثمار التي 
استغلها اإلنسان 

منذ 11 ألف سنة
التين .. مؤونة 

الشتاء

الموطن األصلي

األصلي هو  الموطن  أن  الحرة  الموسوعة  وفيما تقول 
انه  األخرى  الدراسات  بعض  تقول  ولبنان،  وسورية  إيران 
أثناء  الفينيقيون  استعمله  وقد  وأفغانستان.  إيران  من 
الجنوبية،  األوروبية  الدول  باتجاه  وبحرا  برا  تنقالتهم 
القديمة  والرسوم  والمنحوتات  النقوش  في  وظهر 
اليونان  بأنه وصل إلى أهل  للكثير من الشعوب. ويقال 
القارة  في   )Caria( كاريا  اسمها  بلدة  من  اإلغريق  أو 
 Ficus( كاريا”  “فيكس  بـ  بالالتينية  يعرف  ولذا  اآلسيوية 
ومنها  اليونان  ألهل  بالنسبة  التين  وكان   .)Caria
واألساسية  الرئيسية  األطعمة  من  يعتبر  والجزر  أثينا 
التاريخية  السجالت  في  واضحا  هذا  وكان  والمهمة. 
المهتمون  عليه  اعتمد  وقد  اسبرطة،  من  الباقية 
تزيد  التي  المهمة  األغذية  كأحد  والتنافس  بالرياضة 
من قوتهم وتشد من عودهم، لدرجة أن سّنت الدولة 
التين  تصدير  يمنع  قانونًا  الوقت  ذلك  في  اإلغريقية 
البالد  إلى  بالدهم  من  الممتاز  الصنف  ذات  والفاكهة 

األخرى. 

التين المجفف

وتقول المعلومات المتوفرة أن التين جاء إلى إيران وما 
يعرف قديما بالد فارس ثم دخل أوروبا عبر إيطاليا، التي 
أحبته واعتنت به عناية اإلمبراطورية الرومانية بجنودها. 
وجاء في المخطوطات اإليطالية القديمة ذكر أكثر من 
29 صنفًا من التين بالتفصيل كانت معروفة قديما أيام 
في  المنتجة  األنواع  وخصوصا  الرومانية  اإلمبراطورية 
تارانت وكاريا. ويقول الكاتب الطبيعي والمؤرخ اإليطالي 
المعروف   )Pliny( بليني  بلينوس سيكوندوس  كايوس 

إلى 79 قبل  نيرو )من عام 23  اإلمبراطور  أيام  بالعجوز 
الميالد( أن التين المجفف وجد في بومباي في حمالت 
مطمورة  كانت  التي  البلدة  على  أجريت  التي  التنقيب 
سبق  كما  الجدرانية  الرسوم  في  التين  وظهر  بالرمال. 
من  أخرى  كثيرة  أنواع  جانب  إلى  ضمته  والتي  وذكرنا، 
الفاكهة. ويقول بليني المولود في كومو في شمال 
ميالنو وفيرونا والذي ترك الكثير من المعلومات المهمة 
المزروع  التين  بأن  الطبيعي،  التاريخ  الشهير  كتابه  في 
في حدائق المنازل كان يستعمل إلطعام العبيد لكي 
يمدهم بالطاقة والقوة للخدمة، وبشكل خاص كان 
الذين  الفالحون  والعبيد  العمال  التين  على  يتغذى 
يعملون بالزراعة. وجاء بليني على ذكر التين البري أو ما 
الذي  “الجميز”  بـ  المناطق  لبنان وبعض  كان يعرف في 
والمؤرخين  الكتاب  من  والكثير  هوميروس  أيضا  ذكره 
إلى  أعماله  نقلت  الذي  ديوسكوريديس  مثل  واألطباء 
هوميروس  وذكر  وانتقادها.  مناقشتها  بعد  العربية 
من  القريبة  اليونانية  بالجزر  تعرف  كانت  التي  األنواع 

ألبانيا وايطاليا ككورفو وبكسي وكفالونيا. 

ألوان وأنواع 

تتمتع  المعروفة  القديمة  الجزيرة  كورفو  تزال  وال 
لإلنسان  ويمكن  هذا  يومنا  حتى  األنواع  من  بالكثير 
العامة  الطرقات  على  األنواع  كثرة  مالحظة  العادي 
والشقراء  الصفراء  أو  الحمراء  األنواع  من  أكانت 
األحمر  ويعرف  الحجم.  والكبيرة  الصغيرة  العسلية 
وفلسطين  لبنان  مناطق  بعض  في  الحجم  الصغير 
بـ“العسلي”.  الحجم  المتوسط  واألصفر  بـ“الشموطي” 
كما  بالتين  اهتموا  قد  وايطاليا  روما  أهل  أن  ويبدو 

لها  وفاكهة  كثمرة  واحترموه  اليونان  أهل  به  اهتم 
لعب  إذ  وغيره،  وروحية  وغذائية  طبيعية  كثيرة،  أبعاد 
بعلم  يعرف  ما  أو  الالتينية  الميثالوجا  في  مهما  دورا 
باخوس في  اإلله  إلى  إذ كان يقدم كقربان  األساطير، 
باخوس  معبد  الرومان  اعتمد  وقد  الدينية.  الطقوس 
في قلعة بعلبك في لبنان. ويقال إن الذئب الذي أرضع 
الرومانية(  اإلمبراطورية  )مؤسسا  ورايموس  روملوس 
الصورة  هذه  منحت  وقد  تين.  شجرة  تحت  استراح 
شجرة التين قدسية ال تجارى عند الرومان منذ البدايات، 
والطقوس  االحتفاالت  أثناء  كهدية  يقدم  كان  ولذا 
الدينية والرسمية ورأس السنة كما يقول الكاتب اوفيد. 
وتشير الكتابات الرومانية القديمة أيضا أن بعض سكان 
التين  أكاليل  يضعون  كانوا  اإليطالية  المناطق  بعض 
مكتشف  إلى  التضحية  تقديم  عند  رؤوسهم  على 

الفاكهة اإلله “ساتورن”. 

مؤونة غذائية للشتاء

ويباع  الصباح،  عند  طازجا  التين  يؤكل  ما  وعادة 
ولبنان  اليونان  في  والسريعة  العامة  الطرقات  على 
وفلسطين وسورية وبعض الدول األخرى. ويلجأ البعض 
مؤونة  ليشكل  الشمس  أشعة  تحت  تجفيفه  إلى 
بالسعرات  مليء  انه  إذ  البارد،  الشتاء  لفصل  غذائية 
الحرارية المغذية أو ما يعرف بالسكريات. ويجفف التين 
عادة في شمال العراق ومناطق كردستان تحت أشعة 
الشمس الحارقة قبل أن يشك بحبال رفيعة مستخرجة 
كالمسابح.  طويلة  قالئد  شكل  على  القنب  نبتة  من 
ويعتبر التين من العائلة التوتية .. ويزرع في مناطق شتى 
من العالم، ولكن موطنه الهالل الخصيب “بالد الشام 
والعراق”، ويزرع في المناطق ذات الشتاء الدافئ نسبيًا 
والتي ال تتعرض للصقيع. كما أن بعض أنواعه ينمو في 
المناطق الصخرية. وهو يرد إلى السعودية والخليج من 
مناطق شتى، إال أن المزارع الحديثة في جنوب المملكة 
وشمالها تزود السوق بكميات كبيرة منه. والتين أنواع 
المعروف  والبري  والعادي  واألميركي  اإلزميرلي  منه 
لذيذة  الحجم  صغيرة  أنواعًا  منه  أن  كما  التين.  بفحل 
ويسمى  وجنوبها  الطائف  مناطق  في  تنمو  الطعم 
فهي  التين  أوراق  تؤكل  أن  ويمكن   .. “الحماط”  هناك 
غنية بالمعادن وخاصة الحديد، كما أن بها نسبة جيدة 
من البروتين. وإن كان الناس يقتصرون على وضعها في 
تغطيتها  أو  األخرى،  الصيفية  الفواكه  صناديق  قواعد 

بها. فوائد التين الصحية ال تحصى وال تعد. 
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من فريج الفاضل انطلق متسلحًا بالورقة والقلم 
وحب الوطن فنجح وتميز وتألق

نبيل الحمر .. عاشق الصحافة واإلعالم 

أن  مؤكدا  والمتميزة،  الناجحة  مسيرته  تفاصيل  سرد  بدأ  شديد  تواضع  في 
طفولته لم تكن سوى طفولة عادية عاشها أى مواطن بحريني مخلص لوطنه 
ومعتز باإلنتماء إلى أرضه وسماءه، وبصوت قلب عامر بالحب واالحترام الشديد 
تحدث عن ذكريات جميلة جمعته بعائلته الكبيرة واألصيلة والعريقة الضاربة 
بعمق فى جذور المجتمع البحريني، وبمشاعر األخ والصديق قلب أوراق صفحات 
أبرز معاركه الصحافية  الضوء على  العملية والعلمية والمهنية، ملقيا  حياته 
دنيا  فى  والمتميز  المنفرد  والخبر  الحقيقة  عن  بحثا  خاضها  التى  واإلعالمية 
الذي  الحمر،  نبيل  اإلعالم  لشؤون  المفدى  الملك  جاللة  مستشار  إنه  اإلعالم، 
إلتقته “رمضانيات” لتلقى بدورها الضوء على نموذج مضيئ في سماء البحرين 
وعلم من أعالمها الخفاقة، وتجيب على كثير من التساؤالت التى تدور فى أعين 
الكثيرين الذين ينظرون إليه بعين القدوة والمثل األعلى من األجيال الجديدة، 
الجميلة فى واحدة من أهم  الطفولة  “بوعبداهلل” عن ذكريات  ليكشف لهم 
وأعرق مناطق البحرين بفريج الفاضل، ويسرد لهم أسرار العمل اإلعالمى ومهنة 

الصحافة في السطور المقبلة....

الطفولة وذكريات الفريج 

العود  والبيت  الكريمة  واألسرة  الطفولة   o

والمجالس  الفريج  وذكريات  الدراسة  وأصدقاء 
شكلت  أكثر  وأحداث  كثيرة  مواقف   .. الرمضانية 
األحالم  خطوط  بريشتها  ورسمت  األول  الوعي 
والطموحات في سنوات عمركم األولى .. فكيف 

ترون تلك الذكريات الجميلة اآلن؟

ليست  عادية  طفولة  عشت  فلقد  الحقيقة،  في 
بالمتميزة كما اسهبت في مقدمتك الطيبة، وأشكرك 
كريم  بيت  في  عشت  فقد  الطيب،  الكالم  هذا  على 
بها  نعتز  بمنطقة  البحرين  في  معروفة  عائلة  من 
فيما  أما  الفاضل،  فريج  وهي  البحرين،  في  جميعا 
من  عائلة  أنها  تقول  أن  فتستطيع  بالعائلة  يتعلق 

الطبقة المتوسطة المترابطة فيما بينها، والتي يغلب 
عليها طابع حبها للمعرفة والثقافة وحبها لخدمة 
هذا البلد، فقد كان جداي ألمي وأبي يعمالن نوخذة 
المعروفة  التجارة  تلك  اللؤلؤ،  تجارة  في  البحر  في 
وبعد  الحمر،  اهلل  وعبد  الحمر  يوسف  البحرين  في 
في  الكساد  وصار  البحرين  في  اللؤلؤ  تجارة  بارت  أن 
منهما  كال  وبدأ  العامة،  للتجارة  اتجها  التجارة،  هذه 
بدأ  كذلك  والوالد  البحرين،  في  العامة  التجارة  في 
وكان  بل  بالعمل،  وتشرف  التجارة،  مجال  في  حياته 
أحد القريبين من المغفور له باذن اهلل تعالى صاحب 
السمو األمير الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة رحمه 
بيت  في  تربيت  وأنا  المفدى،  الملك  جاللة  والد  اهلل، 
للوضع  بالنسبة  جدا  كبيرا  كان  وبيتنا  مترابطة،  أسرة 
الحالي، حيث كان يجمع فى داخله كل األسرة، فكل 
الخاص، فاألعمام والخاالت  لها جناحها  أسرة كانت 
الخاصة  أقسامهم  لهم  كان  األقرباء  أقرب  وحتى 
في هذا المنزل الكبير، وتربينا كأسرة مترابطة ومازلنا 
كذلك في فريج الفاضل الذي اعتبره وافتخر به، فهو 

نموذج للبحرين وما تثمله من انفتاح.

فسيفساء فريج الفاضل

o لماذا؟

المجتمع  فسيفساء  يجمع  الفاضل  فريج  ألن 
بفرعيه  المسلم  فتجد  الوقت،  ذلك  في  البحريني 
بعضها  مع  متالصقة  والبيوت  والشيعي،  السني 
والمحبة واأللفة تغلف جدرانها، فال يمكن أن يشعر 
أحد بأن هناك فرق بين أي من الطائفتين الكريميتين، 
ذلك  في  الحدود  أبعد  إلى  المحبة  كانت  ولذلك 
المسيحين واليهود في  الوقت، فضال عن ذلك تجد 
البديهي  ومن  سماوية  ديانات  هؤالء  الفريج،  نفس 
المجتمع  هذا  مثل  مجتمع  في  مقبولين  يكونوا  ان 
وكان هناك أيضا الهندوس المقبولين أيضا، ونجتمع 
في  معهم  ونتعايش  أكلهم  من  ونأكل  معهم 
محبة وسالم ووئام، ففريج الفاضل كان يجمع حتى 
الخليجين الذين تركوا ديارهم وجاؤوا من أجل الرزق، 
وأصبحت  الترحيب،  لقوا  والكويتيون  النيادى  مثل 
لحظات  كل  ويشاركونا  نشاركهم  معنا  بيوتهم 
بالرضاعة،  لهم  اخوان  أصبحنا  درجة  إلى  الحياة 
فسيفساء  تجمع  مثل  الفاضل  فريج  كان  وهكذا 

حقيقي للمجتمع  البحريني الحالي والمعاصر.

البحرين مجتمع التراحم والتآلف

بناء  فوق  وتآلف  التراحم  أساس  على  محبة   o

التواد والتواصل .. مزيج من الطوائف واألديان بين 
أجناس مختلفة من الناس والبشر.. إلى هذا الحد 
كانت الطيبة واألصالة متجذرة فى أبناء الشعب 

البحريني؟

الحمر مستشارًا إعالميًا لجاللة الملك المفدى

المستشار نبيل بن يعقوب الحمر
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التربية هى التي كانت تدفعنا لذلك، فقد كان تمسكنا 
التواصل  على  يحثنا  الذي  ودينا  وتقاليدنا  بعاداتنا 
والتعامل السمح مع كافة األديان والديانات والشرائع 
السماوية اآلخرى، فهذه هي البحرين، وأنا دائما افتخر 
بذلك وإلي اليوم لدي أصدقاء من كافة هذه الديانات، 
سواء من هاجر وترك البحرين، أو من تبقى هنا منهم 
في  يجاملوننا  فكانوا  هؤالء  مع  نتجامل  كنا  وطبعا 
في  نجاملهم  وكنا  اإلفطار  لنا  ويجهزون  رمضان، 
أعيادهم ومناسباتهم المختلفة، فبهذا ينتشر الوئام 
المثالي،  المجتمع  هي  البحرين  أن  وأعتقد  والمحبة 
ولكننا ظللنا أبناء هذه المنطقة نحتفظ بهذه العادات 

والتقاليد الجميلة حتى مع التغير الذي حدث.

سهرات “البرايح” في رمضان

الزمن  ذلك  في  الرمضانية  األجواء  عن  وماذا   o

الجميل؟

رمضان في كل األحوال السابق والحاضر، شهر يتجمع 
مفتوحة  والمجالس  والمحبة،  األلفة  على  الناس  فيه 
في كل األوقات، وعلى فكرة، فإن فريج الفاضل كانت 
المجالس فيه مفتوحة طوال العام لكن مع رمضان 
والسهرات  الليل،  وسهرات  المجالس  حضور  يتكثف 
في “البرايح” في وسط البيت، ونلعب اللعبات الخاصة 
مثل “القلينة” و“الصرقيع” و“الخشيشه”، وكان رمضان 
يتميز بالزيارات بين العوائل، وكل ليلة زيارة على الفطور، 
كثير  والخير  بمفردهم،  والرجال  بمفردهن،  فالنساء 
وموجود، غير الغبقات التي تعني الشلليلة والتجمعات 

الخاصة، كما كان هناك حرص شديد على تجمع أبناء 
الفريج في مسجد الفاضل، فكنا نفطر سريعا ونذهب 
لصالة المغرب ومن ثم نعود إلكمال اإلفطار، ونذهب 
لصالة العشاء والتراويح وبعد صالة التراويح يبدأ السهر، 
ولكن دون تأخير في قضاء الوقت كثيرا، ولكن ما يميز 
الفريج،  في  الموجودة  الطرب  عدة  هو  الوقت  هذا 
حيث كنا نجتمع خاصة في العشر األواخر من رمضان 
قبل  رمضان  توديع  أي  “الوداع”  بـ  األيام  تلك  ويسمون 
الكورالي  األداء  في  متعة  لنا  تشكل  وكانت  السحور، 
رمضان،  وداع  أغاني  مؤديين  الشوراع  في  والدوران 

وهذه من مميزات رمضان قديما.

الطفولة واألصدقاء والذكريات 

كثيرة  أحداث  على  سنوات  مرور  وبعد  اآلن،   o

والتحديات  والطموحات  باألحالم  مفعمة 
واالجتهاد..  والجهد  والعمل  والصبر  والمعوقات 

أين يذهب بوعبداهلل بمشاعره وذكرياته؟

بدون شك إلى فريج الفاضل، حيث األصدقاء واأللعاب 
البريئة والجميلة في كل مكان  الطفولية والذكريات 

فمن  الطفولة،  أصدقاء  وخاصة  عيني،  أمام  تتراقص 
معه،  نتزاور  منهم  بقى  ومن  عليه،  نترحم  مات 
والمرور  أوالدي  اصطحاب  على  حريص  شخصيا  وأنا 
معهم على هذه الذكريات ألشرح لهم كل تفصيلة 
كانوا  إن  أعلم  وال  الزرانيق  في  معهم  وأدخل  فيها، 
يتحمسون لهذه الفكرة أم ال، إال أن كل ذلك بناء على 
هو  الماضي  فإن  شك،  فبدون  لذلك  الخاص،  طلبهم 
فالنفس  النفس،  في  تبقى  التي  الجميلة  الذكريات 
التي  الجميلة  الماضي  ذكريات  تذكر  على  مجبولة 

تدخل السعادة والسرور على اإلنسان حينما يتذكرها.

صاحب السمو الملكي األمير  رئيس الوزراء ونبيل الحمر 

صاحب السمو الملكي األمير ولي العهد ونبيل الحمر 

عادات المجالس األصيلة 

o المجالس الخليجية عموما والبحرينية خصوصا، 
نكهة  لها  رمضان  في  أو  العام  مدار  على  سواء 
بروتوكوالت  هي  ما  إعالمي  باعتباركم  خاصة؛ 
عن  أصيل  بحريني  كل  يحفظها  التي  المجالس 

ظهر قلب؟

مفتوحة  المجالس  أن  في  تتركز  البحرين  في  عاداتنا 
صاحب  تقدير  هو  الوحيد  والبروتوكول  للجميع، 
بيته واحترام  المجلس واحترامه، وكذلك احترام أهل 
واحتراما  الحاضرين  مع  التعامل  وحسن  السن،  كبير 
لما قام به من عمل خير وهو جمعه للناس في هذه 
ومن  والتواد،  للتواصل  الطيب  المجلس  وهذا  العادة 
وكل  استثناء،  بال  كلها  المجالس  زيارة  أيضا  عادتنا 
وال  للجميع  والحديث  للجميع،  مفتوحة  المجالس 
يوجد قيود إال حسن الحديث وحسن المعشر في هذا 

الحوار، فمجالسنا بسيطة ال قيود عليها.

أؤمن ايمانًا كاماًل أن 
النجاح نابع من بذل 

الجهد واالجتهاد واعطاء 
كل طاقة اإلنسان 

وقدراته للعمل
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بريق أحالم الطفولة 

o للطفولة ذكريات رائعة، ندرك من خاللها بعد 
كان  إذا  ما  العين  لبريق  السريعة  النظرة  تلك 
اإلعالم  أم  الهندسة  أم  الطب  في  المستقبل 
بريق  فى  العالمات  كانت  فكيف  والحقوق.. 

بوعبداهلل؟

ليست عالمات، وانما اإلنسان عندما يتكون في البداية 
كره  لعبت  ما  عمري  فانا  وهوايات،  بتوجهات  يتكون 
الجري،  ومسابقات  الجري  أحب  كنت  بل  أبدا،  عمري 
وأحرص  سمير  مجلة  وخاصة  القراءة  أحب  كنت  كما 
بدأنا  ذلك  بعد  الخاص  مصروفي  من  شرائها  على 
قراءة الهالل، ثم تعمقنا في السياسة فقرأنا األهرام 
ألنها  نحجزها  كنا  أننا  وخاصة  والجمهورية،  واألخبار 
لم تكن تصل إلينا في نفس اليوم فكنا نحجزها من 
المصرية  الصحف  وكيل  العبيدلي  ابراهيم  مكتبة 
الوجبة  لنا  يشكل  كان  الذي  الجمعة  عدد  وخاصة 
الدسمة، وخاصة أن البحرين في هذا الوقت لم يكن 
بها صحف، وأيضا روزا اليوسف وصباح الخير، فاألهرام 
صباح  أما  السياسية  الدسمة  المادة  تشكل  كانت 
وكان  المصريين،  دم  بخفة  دسمة  مادة  فهي  الخير 
ذلك  بعد  وعرفت  قراءته،  على  أحرص  مقال  هناك 
ومازال  عابد  نادي  مقال  وهو  وهمية،  لشخصية  أنه 

مستمرا حتى اآلن في صباح الخير.

“الرائد” كانت البداية 

منذ  بدأ  اإلعالمي  والعمل  للصحافة  عشقكم   o

السنوات األولى للدراسة الثانوية.. هل تقصون لنا 
كيف كانت البداية؟

عبد  إحسان  كتب  نقرأ  كنا  الثانوية  المرحلة  في 
اسمه  أستاذ  عندنا  وكان  األدبية،  والكتب  القدوس 
الرائد،  مجلة  تأسيس  بفكرة  جاء  الصوير  الرحمن  عبد 
وهي مجلة طالبية وليست مجلة حائط، وكان مدرس 
صورة  في  وتوزع  تطبع  المجلة  وهذه  العربية،  اللغة 

والشغف  اإلهتمام  وجد  معنا  جلوسه  وبعد  ورقية، 
نعمل  فصرنا  المجلة،  تحرير  رئيس  تعيني  فتم  لدي، 
بكل  منها  بنسخ  نحتفظ  ولم  وحوارات  مقابالت 
أسف، وكانت تجربة ذات معاني وقيم بكل ما كانت 
البذرة األولى  اليوم بدأت  تحمله من مبادئ، ومن هذا 
في  واإلعالمي  الصحافي  للعمل  المهني  لعشقي 

النمو، وأعتقد أن هذه المرحلة هي التي أسست حبي 
الثانوي، وظهر في  للصحافة، وهي في مرحلة األول 
فاستبشرنا  األسبوعية،  األضواء  جريدة  المرحلة  هذه 
فيها  وعمل  المردي،  محمود  وأسسها  الخير  بها 
الكثيرين، والمردي كان سياسي وعمل له مقال على 
»كلمات  اسمه  المقال  وكان  لهيكل  بصراحة  نمط 
الكتاب  تأثر  لنا  يوضح  وهذا  الصراحة«،  تنقصها  ال 
وانا  الوقت،  ذلك  في  المصرية  بالثقافة  والمفكرين 
محمد  ومنهم  الصحفي،  الطاقم  بهذا  لصيق  كنت 
ومنهم  الوزراء  وبعض  تايم،  بارت  ومعظهم  الماجد 
والشيراوي،  مقاالت،  يكتب  كان  العزيز  عبد  الشيخ 
وكانت 12 صفحة، وجاء بعدها صدى األسبوع، وبدأت 

أكتب عن األفالم التي تنشر في السينما.

الصحافة مهنة وعلم 

o عقب الدراسة الثانوية ونضج الشخصية ووضوح 

الرؤية، كيف نظر الحمر إلى مستقبله وهل كان 
لألهل دور فارق في اختيار التخصص، ومتى بدأت 

العالقة مع اإلعالم؟

الجامعات،  من  عدد  في  قدمت  76م  عام  في 
هناك،  استقر  لم  ولكنى  القاهرة،  في  فقدمت 
 30 وهو  ضخم  براتب  األضواء  في  فعملت  ورجعت 
عامين،  لمدة  معهم  وعملت  الوقت  ذاك  في  دينار 
في  صحافة  قسم  هناك  أن  األصدقاء  أحد  واخبرني 
بقبولي  الخبر  وجاءني  وأرسلها،  أوراقي  وأخذ  بغداد 
في جامعة بغداد كلية الصحافة، ولكن الوالد رفض 
الذهاب لهناك خوفا عليا من اإلنقالبات هناك، ووافق 
عدت،  ثم  ودرست  هناك  إلى  فذهبت  مضض  على 
وطبعا ال يوجد مثل اعالمي في السابق والحاضر، وأنا 
في حياتي مررت بعدة مجاالت، فمثال د.خليل صابات 
الجابر  ود.زكي  صحافة  يدرسني  وكان  الدراسة  في 
يدرسني مادة اإلعالم، وكان وكيل وزارة، وهاذين كان 
أسلوبهما وطريقتهما في التدريس غير تقليدية، كان 
أسلوبا تربويا حديثا يعتمد على الطالب أكثر، فالدكتور 
ويحفز  الطالب  لدى  اإلبداع  مكامن  يرى  موجه  فقط 
صفحتين  الدكتور  فيطلب  العلم،  على  الطالب 
الموضوع  يعتمد  وطبعا  الفسلطينية  القضية  عن 
الحياة  في  الفكري  ومخزونك  معلوماتك  على  بناء 

الحمر مرافقًا للقيادة الرشيدة في مختلف المناسبات الرسمية

الحمر عاشقًا للصحافة واإلعالم

في األول الثانوي تم 
تعييني رئيسًا لتحرير 
مجلة الرائد ومن هنا 

بدأت رحلتي في عالم 
الصحافة
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اإلعالم  في  وعملت  البحرين  رجعت  وحينما  العملية، 
عملت مع طارق المؤيد وزير اإلعالم، وهو مثلي األعلى 
في الصحافة فهو لم يكن اعالمي وكان تاجر ولحبه 
وزراة  مقعد  على  وهو  اإلعالم،  تعلم  بلده  لخدمة 
اإلعالم في بداية عمله، ولكنه ربط بين التجارة واإلعالم 
كل  في  موجوده  زالت  ما  وبصماته  وابدع  كصناعة 
مكان، وكان يعمل 24 ساعة يوميا، وتعلمت من طارق 
أن تقريب األفراد يكون فقط بناء على العمل واإلنجاز 
بمهمة  كلفت  اذا  انك  منه  تعلمت  الوساطة  على  ال 
يجب ان تنجزها على اكمل وجه، فطارق المؤيد كان 
يقرب من حوله بناء على الدقة واإلنجاز واإلنتاج، وهذه 
إدارة صحيحة، وعالقاتنا اإلعالمية في عهدها أصبحت 
قوية وقادرة على العطاء هو نموذج ومدرسة نتعلم 

منه كثيرا.

بوعبداهلل بصحبة عائلته الكريمة

مهام ومسؤوليات رفيعة 

o الكفاءة واالحتراف الشديد فى ممارسة العمل 
ومواصلة نهل العلم عززت التدرج فى المناصب، 
بتوليكم  الخليج مرورا  بدءا من مدير عام وكالة 
مستشارا  الحالى  منصبكم  وحتى  اإلعالم  وزارة 
المفدى..فهل اختلف أوجه  الملك  اعالميا لجاللة 
الرفيعة  والمسؤوليات  المهام  باختالف  الحياة 

التى تقلدتمونها؟

تضع  التي  القولبة  باختالف  تختلف  الحياة  طبعا 
حياتي  عن  تختلف  كصحفي  فحياتي  فيها،  نفسك 
المنصب  توليت  فعندما  الخليج،  وكالة  عام  كمدير 
أسست الوكالة وكان تعاملي مع الدول والحكومات 
في  ووضعي  صحيفة  أسست  وبعدها  األفراد  وليس 
من  اتعامل  فالجريدة  الوكالة،  عن  اختلف  الصحيفة 
حياتي  موقف  وكل  وجمهور،  شعب  مع  خاللها 
وحياتي  اآلخر،  الجانب  عن  ونسقه  طبعه  في  يختلف 
السابقة،  الوظائف  عن  تماما  تحتلف  اعالم  كوزير 
ولكن بدون شك العمل الصحفي اإلعالمي يحتاج إلى 
جهد متواصل وعطاء مستمر، فال يمكن لصحفي أن 
تتطلب  فالصحيفة  جاهز،  غير  أو  إجازة  في  أنه  يقول 
استعدادا طوال 24 ساعة، والصحفى مطالب بالبحث 
لست  ويقول  يسأل  أن  يمكن  فال  ينتظر،  وال  الخبر  عن 
الصحفي  وعمل  العمل،  ساعة  ليست  هذه  أو  جاهزا 
متواجدا  يكون  أن  يجب  واطالعه  ساعة،   24 ودوامه 
أي  في  تسأل  أن  فيمكن  ساعة،   24 الحدث  قلب  في 
وقت وتجاوب في أي وقت، فكل فرد يتعامل معك 
على أنك على اطالع، وأنا أبدأ يومي باإلطالع على كل 
ليست  الجرائد  ورزمة  النوم  من  صحيت  واذا  الصحف، 

نشأت في أجواء عائلية 
تمتلك شغفًا واسعًا 

بحب المعرفة والعلم 
والثقافة واإلنتماء 

للوطن 

الضيق،  من  حالة  تصيبنى  الفراش  بجوار  متواجدة 
هذه  لكن  النوم  قبل  الجرائد  على  اطلع  أنا  وطبعا 
وظيفتي  جانب  إلى  التلفاز،  إلى  إضافة  ضرورية،  عادة 
نبذة  بتوفير  نفسي  أعد  حيث  اعالمي،  كمستشار 
وتستمر  والعالمية،  العربية  الصحافة  عن  مختصرة 
هذه المهمة طوال اليوم والغذاء والعشاء مع األوالد 
طبيعي  واليوم  والحياة  بذلك،  الظروف  تسمح  حال 
لكنني  الوظيفية  بالمهام  يتعلق  ما  عدا  المعتاد  في 
لصيق بمهنتي كالعاشق والمعشوق، فانا والصحافة 

ال افتراق بيننا.

جهد وعطاء متواصل 

أبناء  من  والكثير  الكثير  أيديكم  على  تتلمذ   o

الصحفى  الحقل  فى  العاملين  الجديدة  األجيال 
واالعالمى، فما هي مواصفات الصحفي والكاتب 
يكون  أن  يجب  صحفي  كل  أن  ترى  وهل  الناجح، 
العمل  الحمر  يقّيم  وكيف  العكس،  أو  كاتب 
التي  النصيحة  هي  وما  الحالي،  العربي  اإلعالمي 

يقدمها لإلعالم المهني المحترف؟

نابع من اعطائك كل  النجاح  أن  ايمانا كامال  أنا مؤمن 
متواصل  جهد  فالنجاح  لعملك،  وقدراتك  طاقتك 
وعطاء، فصاحب الواسطة سيسقط فورا، خاصة انها 
اليوم  إلى  وانا  اإلستجابة،  وسرعة  اإلبداع  على  تعتمد 
لو توفر لدى المجال لحضور ندوة أذهب ألنه ال يوجد 
انسان ال يحتاج إلى المعرفة والتعلم، فالعلم كالنهر 
يجب ان تستزيد منه، ودائما يجب على اإلنسان التعلم 
من المبدعين حتى يصبح مبدعا وطبعا الكاتب مبدع، 
مقال  أكتب  لي  قلت  فاذا  كاتب  تخلق  أن  يمكن  فال 
يومي ال استطيع، ورحم اهلل امرىء، وربما مع التعود 
الشخص  يفلس  اليومي  المقال  اعتبر  ألنني  استطيع 
كتبت  اذا  أحب  فانا  نفسه،  يكرر  ذلك  بعد  ويصبح 
اكتب شيء به افادة مباشرة، فانا ال أحب تكرار نفسي، 
ورغم ذلك هناك آخرين مبدعين وعندهم قدرة على 

التمسك بالعادات 
والتقاليد وتعاليم 

الدين السمحة األساس 
الراسخ لتنشئة األجيال 

البحرينية

القدرة  هذه  أدعي  ال  أنا  أما  اليومية،  والكتابة  التجدد 
واعتز  صحفي،  كمخبر  الصحفية  حياتي  بدات  وأنا 
كنت  عندما  حتى  المهنة  هذ  وأحب  المهمة،  بهذه 
الصحفية  المادة  المناصب، فانا احب تحرير  أعلى  في 
بنفسي، فالكاتب يعبر عن نفسه بأسلوبه قد يجعلك 
في  اإلستمرار  حتى  ترفض  يجعلك  وآخر  إليه،  تشتاق 
نحن  وطبعا  ملكة  والكتابة  مقاله،  من  سطور  قراءة 
في العصر الحديث أصبحنا متخصصون أكبر، فهناك 
فاإلبداع  السياسي،  والصحفي  اإلقتصادي  الصحفي 
من  قاعدة  لدينا  ونحن  لمهنته،  الفرد  محبة  أساسه 

الكتاب والصحفيين على كافة األصعدة والمجاالت.

اليوم، فماذا  إذا كتبتم مقاال صحفيا سياسيا   o
ستكون فكرته ومضمونه؟

اليوم، فأهم ما يعنينى فيه  لو كتبت مقال سياسي 
الوطن بجميع فئاته، ألن ما حدث حقيقة  هو تالحم 
القوى  جميع  تعمل  أن  يجب  كبيرا  شرخا  سبب  قد 
أثره، وعلينا العمل على  إزالة  واإلنتماءات الوطنية على 
وهذا  الطائفية  عن  والبعد  الوطني  التالحم  خلق 
تعميما  البحرين  تكون  أن  وينبغي  الطائفي،  التنافر 
الفاضل مثل فسيفساء تضم جميع الطوائف  لفريج 
واألديان، وهذه مسؤولية وطنية على الجميع السعي 

لتحقيقها وما عدا ذلك سهل.
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ذكريات من أيام زمان

جاللة السلطان قابوس بن سعيد يستقبل جاللة الملك حمد بن عيسى آل 
خليفة خالل زيارة سموه لسلطنة عمان في بداية السبعينيات 

عودة المغفور له صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة  برفقة 
صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة الى أرض الوطن  
وكان في مقدمة المستقبلين  المغفور له صاحب السمو الملكي األمير 

محمد بن سلمان آل خليفة 

المغفور له صاحاب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة في احدى 
المزارات أثناء زيارة للعراق برفقة أخيه صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن 

سلمان آل خليفة في أوائل الستينات

الوصي على العرش الشريف عبد االله في مأدبة عشاء أقامها المغفور له صاحب 
العظمة الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة على شرف الوصي

تم افتتاح أول مدرسة للتدريب في شركة بابكو في عام 1948م. 		•

إصدار قرار بالتخلص من الكالب الضالة أو صيدها ونقلها إلى دائرة  		•
البلدية، حيث كان كانت هناك مكافأة قدرها أربع آنات عن كل كلب 

في عام 1927م.

إصدار قانون بعدم استخدام العربان )الكاري( الذي يجرها الحمير،  		•
أو ركوب الحمير من قبل األشخاص الفاقدين للبصر داخل األسواق 

في عام 1930م

فتح أول جدول لتصريف مياه األمطار في عام 1940م. 		•

إصدار قرار بتخيصيص يوم للنساء الستخدام العيون )أبوزيد  		•
ومسجد الرفيع( وباقي أيام األسبوع للرجال في عام 1925 م  
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جماهير المواطنين تجمعت حول قصر القضيبية في يوم تنصيب المغفور 
له صاحب العظمة الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة في عام 1942 م 

المغفور له صاحب العظمة الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة وجاللة الملك 
فيصل الثاني ملك العراق يتفقدان حرس الشرف

المغفور له صاحب العظمة الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة وجاللة الملك 
سعود بن عبدالعزيز في قصر الرفاع العامر

المغفور له صاحب العظمة الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة أثناء حصاد القمح 
الموسمي قرب قرية نويدرات

احدى قاعات محاكم البحرين )المحكمة الدستورية حاليا( عند النظر في أحد 
القضايا ويالحظ المستشار بلجريف في يسار الصورة وفي أقصى اليسار وقوفا 

الضابط علي ميرزا

المغفور له صاحب العظمة الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة لدى استقباله 
المغفور له جاللة الملك حسين ملك األردن 



 ألي إضافات أو تعديل على بيانات المجالس
 ramadanyat@live.com :الرجاء مراسلتنا على

36343781 الرفاع  مجلس  الشيخ عبداهلل بن خليفة  بن سلمان آل خليفة 
39330700 الرفاع  مجلس  سعادة الشيخ خالد بن عبداهلل آل خليفة 
17214889 الرفاع  مجلس  سعادة محمد إبراهيم المطوع 
39922222 الرفاع  مجلس  خالد عبدالرحمن المؤيد وإخوانه 
39444420 عالي  مجلس  سعيــد الصيـرفي  
17551111 عالي  مجلس  مجلس المرحوم حجي حسن العالي 
17249991 عالي  مجلس  أحمد منصور العالي 
36411000 عالي  مجلس  أحمد محفوظ العالي 
39662685 الجفيـر  مجلس  الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن راشد الخليفة 
17253429 األمواج  مجلس  عبداهلل يوسف أكبر علي رضا  
17537722 السفارة السعودية  مجلس  سعادة السفير السعودي 
17345138 المحرق   مجلس  المحافظ سلمان بن عيسى بن هندي 
39624283 المحرق  مجلس بيت السكـران  
17732220 المحرق  مجلس  علي راشـد األميـن  
39678811 البسيتين  مجلس  حسن علي البنفالح 
39476676 الحد  مجلس عائلة المحمود  
36711881 الحد  مجلس الذواوده  
39616151 الحد  مجلس  عبد الرحمن بو علي  
39650640 مدينة عيسى  مجلس  سعادة جهاد بوكمال 
39460713 ماتم العريض/المنامة  مجلس العريض 
39466666 الحورة  مجلس  النائب عادل العسومي 
39683003 عسكر  مجلس  جمعة محمد جمعة الكعبي 
39616169 مدينة عيسى  مجلس الشاعر  
17253171 السلمانية  مجلس عائلة أبل 

مجلس الشيخ عبداهلل بن علي بن حمد آل خليفة

36411000 عالي  مجلس أحمد محفوظ العالي  

39639888 المنامة  مجلس المرحوم السيد موسى العلوي  

الجفير  مجلس عائلة المديفع 

39454188 القضيبية  مجلس المرحوم علي بن يوسف فخرو 

17225547 النعيم  مجلس أحمد يوسف محمود 

39645444 بالد القديم  مجلس عبد المهدي البصري 

39424269 بالد القديم  مجلس صالح الجالوي 

17228855 المنامة  مجلس صادق وتقي البحارنة 

39672223 الحد  مجلس المسلم 

المنامة  مجلس أبناء سيد كاظم جعفر العلوي  

39585457 بني جمرة  مجلس الحاج محمد علي منصور الغسرة 

39458262 بوري  مجلس الشيخ أحمد العصفـور  

39464048 القفـول  مجلس  فيصل عبد اللطيف السليمان الناصر وإخوانـه  
39661855 الرفاع  مجلس  عبد اهلل أحمد ناس وأوالده 
39660661 قرب األستاذ الوطني  مجلس  محمد إبراهيم الشروقي 
17780303 الرفاع  مجلس  أحمـد سلمـان كمـال 
39455963 الرفاع الغربي  مجلس  محمد عبداهلل الهرمسي الهاجري 
39453233 الجفير  مجلس  الشيخ محمد جعفر الجفيري 
39632020 الجفير  مجلس  إبراهيم محمد علي زينل 
39631110 الماحوز  مجلس  أبناء عبد الكريم األنصاري  
39699090 العدلية  مجلس  محمد عبد هلل الزامل  وإخوانه 
39863993 جدحفص  مجلس المرحوم الشيخ سليمان المدني 
39671166 البرهامة  مجلس  جاسم وفريد الخاجة 
39652266 السهلة بوقوة  مجلس  سماحة سيد عبداهلل الغريفي 
39450480 السنابس  مجلس  مصطفـى الشرخـات  
39688688 المقشع  مجلس  فيصل الخور وإخوانه 
39694924 رأس رمان  مجلس مصطفـى عبداللطيـف 
39677077 دار كليب  مجلس  الحاج إبراهيم الكاظم 
17322978 المحرق  مجلس  عبداللطيف جناحي 
39323932 الجفير  مجلس  عائلة العوضي 
17785558 الرفاع  مجلس  صالح محمد عيد 
39330700 الرفاع  مجلس  سعادة الشيخ خالد بن عبداهلل آل خليفة   
39323233 الرفاع الشرقي  مجلس  جبر سلطان السويدي  
17259999 بوكوارة  مجلس  جاسم ومحمد المهزع 
39691122 سند  مجلس  أحمد ابراهيم بهزاد  
17703131 القضيبية  مجلس  محمد عبداهلل عيسى المناعي 

المجالس اليوميةمجالس األربعاءمجالس الثالثاء

The Philips Airfryer makes so much, so tasty and so healthy. Now you won’t have to compromise between 
health and taste. Besides crispy french fries, which turn out so perfect and are ready in 12 minutes, you can 
proudly turn out chicken wings, kibbeh, brownies and many more family favorites they love. While their taste 
buds are happy you’ll know you’re doing your best.

www.philips.com/kitchen  a helping hand

Fry all that your family loves, with no oil. Introducing the Philips Airfryer






