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املركز االجتماعي اخلريي يوزع كوبونات �سهر رم�سان على �لفقر�ء و�ملحتاجني
الكوبونات إىل  تلك  وتسلم   ، تغطي )33( عائلة حمتاجة  واليت  املبارك  كوبونات شهر رمضان  بتوزيع  االجتماعي اخلريي  املركز  قام 

احملتاجني املسجلني يف القائمة على أن يقوم املستلم باستالم تلك احلاجيات من 
مؤسسة الدعيسي يف فرع السوق املركزي فقط مقابل ذلك الكوبون ، فيما سيتكفل 
املركز االجتماعي اخلريي بتوصيل احلاجيات املذكورة يف الكوبون إىل بيت احملتاج 
لتلك  اإلمجالية  القيمة  أن  يذكر  بأخذها.  التكفل  على  قادر  غري  كان  إن  املعين 
الكوبونات تقدر بـ )600( دينار ، كما أن عدد الكوبونات كان )33( كوبونًا بعدد 

العوائل املرصودة.. للتفاصيل صفحة 7

بنجاح باهر "�شماهيج الإ�شالمي" يختتم اأ�شخم 
م�شابقة اإلكرتونية يف تاريخ البحرين 

اختتمت مجعية مركز مساهيج 
اإلسالمي فعاليات مسابقة حروف 
الكربى الثامنة اليت أجريت مساء 
إذ  2009/8/18م  الثالثاء  يوم 
شهدت منافسات املرحلة النهائية 
للفئتني مباريات محاسية تنافست 

فيها على البطولة )املرحلتان االبتدائية واإلعدادية( وذلك يف جوالت 
امتدت لساعتني من احلماس والتفاعل الكبري.

متسابقا من خمتلف   40 بواقع  فريقا   20 املشاركني  عدد  وكان 
مناطق البحرين، مع وجود مسابقة للجمهور وجوائز قيمة جتاوزت 

العشرين جائزة لليوم الواحد... للتفاصيل صفحة 18

للجمعية  التابع  النسائي  الزهراء  مركز  أقام 
دورة حتفيظ  يف  طالبة   40 قرابة  إحتفال ختريج 
ومت   ، 2009/8/19م  يف  األوىل  الكريم  القرآن 
توزيع أكثر من 100 جائزة وشهادة. حبضور أولياء 
وبعض  ونائبتها،  والرئيسة  ومدرساتهن  أمورهن 

أعضاء القسم النسائي.. للتفاصيل صفحة 8

برنامج  نحو  ال�شيفي..  الربنامج 
ترفيهي مفيد ومرح  .. �شفحة 25

»�سماهيج الإ�سالمي« تفوز مبنحة من »�لتنمية« مل�سروع »�لتوثيقي«
فازت مجعية مركز مساهيج اإلسالمي من بني 48 مجعية متقدمة للحصول على املنح 
املالية ملشاريعها املختلفة ، وذلك عن مشروعها الثقايف التقين الشبابي التعليمي � التوثيق 
االلكرتوني لتاريخ القرية� مبنحة مالية تقدمها وزارة التنمية  للعام الرابع للمنظمات األهلية 
البحرينية اليت تتقدم بأفكار ملشروعات تنموية متميزة يف اجملال الذي تعمل فيه شريطة ان 

تكون حققت نتائج ملموسة من اخلدمات والربامج للمجتمع. للتفاصيل صفحة 2

اإداريي واأع�شاء ومنت�شبيه جمعية مركز �شماهيج الإ�شالمي
هينئونكم بحلول شهر رمضان املبارك ، وتقبل اهلل صالح األعامل

�لزهر�ء �لن�سائي يحتفل بتخريج �لفوج 
�لأول لدورة حتفيظ �لقر�آن �لكرمي
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ها حنن نعود و العود أمحد، مع إطاللة شهر رمضان 
الكريم و يف جعبتنا الكثري من املصاديق العملية والنظرية 
على أننا حينما طرحنا شعارنا الدائم فنحن واعون متامًا 
ملعناه و واثقون جيدًا من قدرتنا على تطبيقه حبذافريه و 
مؤسساتي  عمل  حنو  مسبوقة  غري  ابتكارية  و  باحرتافية 

حقيقي.
فقط إطاللة خاطفة على هذه النشرة و سوف لن يكون لدى املطلع أدنى شك 
بان مجعية مركز مساهيج اإلسالمي أمنوذج فريد من نوعه وسط زمحة املؤسسات 
اليت تعيش الكالسيكية يف تعاطيها. فقط مرور سريع على النشرة اليت ستستغرق 
منك وقتًا طوياًل لطيها، و ستدرك بأن مجعيتنا من أنشط اجلمعيات يف البحرين 

إن مل تكن أنشطها على اإلطالق.
لقد كنا و مازلنا و لن نزال على قدر ما أطلقناه و راهنا عليه يف شعارنا الدائم، 
و هو بربكة التوفيق اإلهلي أواًل، والسياسة واإلسرتاتيجية احملكمة ثانيًا، القائمة 
على التخطيط و التطوير، و احرتام اآلخر، و الوحدة الدينية و الوطنية واملذهبية، 
و االلتزام خبط النيب )ص( و أهل بيته الطاهرين و أصحابه امليامني )رض(، و 

االبتكارية يف األداء و الوسائل و العطاء.
لقد أثبت شبابنا أنهم على قدر املسئولية امللقاة على كواهلهم، عرب جناحاتهم 
املتكررة يف التجمع اجلديد الذي أنشأناه مؤخرًا )مركز شباب مساهيج(، فكان 
التلفزيون و اإلذاعة و  حمط إعجاب و إكبار و احرتام اجلميع سواء الصحف و 
املؤسسات و الرموز و الشخصيات مبختلف أطيافها. و أثبت من ادعى عدم جدوى 
و  جهة،  من  يذكر  شيء  إجناز  يف  بفشلهم  حقيقيون  فاشلون  أنهم  املركز  قيام 

فشلهم يف تقديرهم ألهمية املركز من جهة ثانية.
و بعد أن أسفر احلق عن أهله و موقعه، وجتلت سحائب اخلريات من  اآلن، 
مركزنا الغالي فأصبح مضرب املثل يف النشاط و العمل و الوحدة و احرتام اآلخر، 
و اإلنتاج الثر العظيم، نقوهلا و مبلء فينا: يف مثل ذلك فليتنافس املتنافسون، و ما 

هو آت أعظم و أروع إن شاء اهلل تعاىل.
و يبقى اإلخالص هو األهم لنجاح أي مشروع أو مؤسسة مهما اعرتضتها من 

عقبات و مريدين للفشل و اإلفشال.
مساحة الشيخ مجال خرفوش
رئيس جملس إدارة مجعية مركز مساهيج  اإلسالمي

فازت مجعية مركز مساهيج 
مجعية   48 بني  من  اإلسالمي 
املنح  على  للحصول  متقدمة 
املالية ملشاريعها املختلفة ، وذلك 
التقين  الثقايف  مشروعها  عن 
التوثيق   � التعليمي  الشبابي 
االلكرتوني لتاريخ القرية� مبنحة 
التنمية   وزارة  تقدمها  مالية 

للعام الرابع للمنظمات األهلية البحرينية اليت تتقدم بأفكار ملشروعات تنموية متميزة 
يف اجملال الذي تعمل فيه شريطة ان تكون حققت نتائج ملموسة من اخلدمات والربامج 
للمجتمع. وبهذا الصدد أعرب مساحة الشيخ مجال أمحد خرفوش رئيس اجلمعية عن 
فرحته هلذا االجناز قائال � هذا إجناز يضاف اىل اجنازات مجعية مركز مساهيج 
اإلسالمي خصوصًا بأنها أول مشاركة لنا يف مشروع املنح املالية اليت يتم تقيمها حسب 
العديد من التقييمات من قبل املركز الوطين لدعم املنظمات األهلية الذي يسعى وبقوة 
إىل تطوير املنظمات بكل شكل من األشكال، ونشكر وزارة التنمية االجتماعية على كل ما 

تبذله من أجل تنمية اجملتمع البحريين بشتى الطرق �.
وأضاف : � إن الدعم الذي قدمته لنا وزارة التنمية من قبل صندوق العمل األهلي 
االجتماعي املدعوم من قبل شركة ألبا هو ليس فقط دعم مادي بل دعم معنوي والذي 
يبني قيمة ما يقومون به اجلمعيات وبذلك ويعطي أفراد اجلمعية احلماس والدافع لتتطور 
عمل  خالل  من  الشباب  وتطوير  تدريب  إىل  باملنحة  الفائز  املشروع  ويهدف  والتغيري 
ورش عمل حول التصوير واإلخراج واملونتاج وكتابة التقارير والتقديم وإجراء احلوارات 
واملقابالت و كيفية التوثيق وبعد كل الدورات النظرية واليت فيها جزء من العملي يتم 
تطبيق املشروع عملي على مجيع احملاور لتكتمل النتيجة وهي تدريب وتعليم وبعدها إنتاج 

وهو أكثر من مشروع يف مشروع واحد وهو املميز يف املشروع �.
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»�سماهيج الإ�سالمي«كلمة اجلمعية

تفوز مبنحة من »�لتنمية« مل�سروع »�لتوثيقي«

زيارة الر�س�ل )�ص(- املدينة املن�رة
�حجز مقعدك لزيارة �لر�سول �لأعظم )�س( يف �إجازة 

عيد �لفطر �ملبارك.
+60 دينار �ملو��سالت و�ل�سكن و وجبة �لغد�ء.

+ 5 �أيام يف �أرقى �لفنادق �لقريبة من �حلرم �لنبوي.
لال�ستف�سار و�حلجز �لت�سال بـ �أحمد حميد )�أبوزهري( 39057998 

�أو 39520199
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إن شهر رمضان املبارك هو شهر بناء الذات وتغيري النفس، 
وهذا األمر مطلوب من اجلميع، يستوي يف ذلك أهل العلم وغريهم، 

ومهما يبلغ املرء يف هذا الطريق فثمة جمال للرقّي أيضًا. 
يقول النيب صّلى اهلل عليه وآله: فإن الشقّي من ُحرم غفران 
اهلل يف هذا الشهر العظيم. وهذا معناه لو أن أحدًا أهمل بناء نفسه 
يف هذا الشهر املبارك وقّصر حتى مّر عليه ومل ينل تلك املغفرة 
اإلهلية اليت هي أوسع وأسرع وأعظم فيه منها يف سائر الشهور، 
فإنه هو الشقي حقًا. وهذا هو املستفاد من الروايات، ألن بناء 
الذات واجب عيين يف حد أداء الواجبات وترك احملّرمات. فعلى 

اإلنسان أن حياول يف هذا الشهر املبارك أن يعمل حتى يبلغ مرحلة يعتقد فيها أنه تغرّي فعاًل وأنه 
أصبح أحسن وأفضل من السابق. 

باألماني،  ليست  املسألة  ولكن  األفضل،  حنو  التغيري  لنفسه  يتمنى  إنسان  كل  أن  الشك 
وجّد  ومثابرة  ومتابعة  وتصميم  عزم  إىل  هو حباجة  بل  التغيري،  يتحقق  ال  وحدها  فباألماني 
واجتهاد. فمن مل يقّصر يف املقدمات يوفَّق يف النتائج بال شك؛ ألن هذا هو اهلدف األصلي خللق 

اإلنسان، وهو صريح القرآن الكريم؛ 
 قال تعاىل: )وال يزالون خمتلفني إال من رحم ربك ولذلك خلقهم()هود: 118-119( أي 

لريمحهم .   

فهل يعقل أن يضع اإلنسان نفسه موضع الرمحة بأن ينربي لطاعة اهلل والتقرب إليه، ثم 
ال يرمحه اهلل تعاىل؟! فهذا حمال يف منطق احلكمة والعقل، وال إمكان له، فضاًل عن وقوعه - 
وحاشا هلل ذلك - ولكن على اإلنسان أن يصدق مع نفسه ويسعى يف هذا اجملال ليتحقق له ما 
يصبو إليه؛ قال اإلمام أمري املؤمنني سالم اهلل عليه: من طلب شيئًا ناله أو بعضه)نهج البالغة: 

544 رقم 386 الكلمات القصار(. 
إن الصلوات واألدعية والزيارات واألعمال الواردة يف شهر رمضان املبارك بنفسها معّدات 
لتحّقق بناء الذات، بيد أن املرء قد ال يسعه الوقت للقيام بها كلها، بسبب تزامحها مع مشاغل 
أخرى قد تكون مطلوبة هي األخرى كالتبليغ مثاًل. إذن، فليس هناك طريق للتوفيق أسهل من 
الروايات  كتب  ففي  اإلنسان،  تأثري كبري على  وهلا  ألّنها مطلوبة جدًا  النفس،  طريق حماسبة 
كالكايف والبحار وغريهما باب مستقّل يف حماسبة النفس، وهناك روايات معتربة وصحيحة سندًا 
عن األئمة املعصومني سالم اهلل عليهم مضمونها أنه ليس منا من مل حياسب نفسه كل  يوم فإن 

عمل خريًا استزاد وإن عمل شرًا استغفر. 
إذن، فليخصص املرء كل يوم من شهر رمضان بعض وقته وخيلو فيه، لرياجع ما قد مضى 
منه خالل الساعات املاضية، فينظر ما عمل وما قال وما مسع وما رأى وما أخذ وما أعطى، 
وكيف تصّرف مع زوجته وأطفاله وأصدقائه وزمالئه؟ وباختصار: ليدّقق مع نفسه فيم صرف 

وقته؟ ليصّمم بعد ذلك على أن يزيد من حسناته ويقّلل من سيئاته.

تعلن مجعية مركز مساهيج اإلسالمي عن فتح باب االشرتاك 
الشبابي  املركز  كذلك يف   ، األم  للجمعية  العمومية  يف اجلمعية 

ومركز الزهراء النسائي.

الشروط:
أن يستويف دفع الرسوم املقررة وهي أما 10. 1 دنانري دفعة واحدة 

أو دينارًا شهريًا للسنة الواحدة.
أن يكون العضو مقيمًا يف ممكلة البحرين. 2 .

أن يكون حسن السمعة والسلوك و أال يكون قد حكم عليه يف  3 .
جرمية خملة بالشرف أو األمانة إال إذا رد إليه اعتباره.

. 4 أن يكون مسلمًا.
أن يقدم طلبًا بالعضوية، وأن يوافق جملس اإلدارة عليه. 5 .

حضور اجتماعات اجلمعية العمومية. 6 .
االلتزام بالنظام املتبع يف اجلمعية وعدم اإلخالل بالقواعد و  7 .

األسس التنظيمية للجمعية.

مالحظة:
* بالنسبة لألخوات املؤمنات فإن اشرتاكهن يف اجلمعية العمومية 
اجلمعية  يف  التلقائي  اشرتاكهن  يعين  النسائي  الزهراء  مبركز 

العمومية جلمعية مركز مساهيج اإلسالمي.
الشبابي  باملركز  العمومية  اجلمعية  يف  للمشرتكني  بالنسبة   *
اجلمعية  مجعية  يف  تلقائيًا  مسجلني  سيعتربون  أيضًا  فإنهم 

العمومية جلمعية مركز مساهيج اإلسالمي.

مزايا االشرتاك:-
وأنشطة  مشاريع  يف  املميزات  من  الكثري  على  احلصول   *

ومعامالت اجلمعية املتنوعة.
جملس  انتخابات  يف  والرتشيح  الرتشح  حق  على  احلصول   *

إدارة اجلمعية األم.
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�سهر رم�سان فر�سة منا�سبة لبناء الذات

بقلم : اأحمد حميد ال�ضماهيجي )اأبوزهري(
نائب رئي�س جمعية مركز �ضماهيج الإ�ضالمي

فتح باب اال�شرتاك يف اجلمعية العمومية
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شهر  الكريم  اهلل  شهر  حلول  لكم  نبارك 
اخلري واملغفرة والرمحة ادامه اهلل عليكم باليمن 
ولياليه  اهلل  عند  الشهور  أفضل  فهو  والربكات،  
أفضل الليالي وأيامه أفضل األيام وساعاته أفضل 
اهلل  ضيافة  إىل  فيه  دعينا  شهر  وهو  الساعات، 
سبحانه وتعاىل وجعلنا فيه من أهل كرامته ، فنحن 
يف هذا الشهر حباجة إىل الربامج الروحانية اليت 
جتعلنا قريبني من اهلل سبحانه وتعاىل، وحباجة 
عز  اخلالق  ومناجات  االستغفار  من  نكثر  أن  إىل 
وجل واإلكثار من التصدق على الفقراء واحملتاجني، 
فعن رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله قال يف خطبته 
يف آخر مجعة من شعبان: }وتصدقوا على فقرائكم 
ومساكينكم..{. وقد يكون أفضل القربات املندوبة، 
ع على  يف شهر رمضان، إفطار الصائم، ألنَّه يشجِّ
أفراد  بني  احملبة  ويشيع  القلوب،  ويؤلف  الصيام 
أكّد  مما  أكثر  عليه،  اإلسالم  أكد  وقد  اجملتمع، 

على بقية املستحبات.

)عليه  الباقر  اإلمام  عن  الورد،  أبو  روى 
وآله  عليه  اهلل  )صلى  اهلل  رسول  عن  السالم(، 
وسلم( أّنه قال: )ومن فّطر فيه ـ يف شهر رمضان 
مؤمنًا صائمًا، كان له بذلك عند اهلل، عتق رقبة، 

ومغفرة لذنوبه فيما مضى(.
فنحن يف هذا العام نواصل مشاريعنا اإلحيائية 
سنسعى  حيث  املاضي  العام  من  ابتدئناها  اليت  
لتطويرها كما سنستمر يف طرح املشاريع اجلديدة 
وهي ) مشروع إفطار الصائم ، مشروع لعن قتلت 
مشروع   ، اخلتمات  مشروع   ، )ع(  املؤمنني  أمري 

إحياء ليالي القدر 19 و 21 و 23 و 27 (.
وقلوب  صادقة،  بنيات  ربنا  اهلل  فنسأل 
كتابه  وتالوة  وقيامه  لصيامه  يوفقنا  أن  طاهرة، 
اجمليد، فشقي من حرم غفران اهلل يف هذا الشهر 

الكريم.
يوسف حممد البناء
رئيس مركز اإلحياء

مقدمة البد منها،
ملا كانت الصالة على النيب )ص( من   
أهم األعمال عند اهلل، و أكثرها وزنًا يوم القيامة، 
كما روي عن الصادق )ع( : )) أثقل ما ُيوضع يف 
امليزان يوم القيامة الصالة على حممد وعلى أهل 
قلت  قال:  نعيم  بن  السالم  عبد  عن  و   ،)) بيته 
ألبي عبد اهلل عليه السالم: إني دخلت البيت ومل 
حيضرني شيء من الدعاء إال الصالة على حممد 
وآل حممد فقال: )) أما إنه مل خيرج أحد بأفضل 
مما خرجت به ((. و قول النيب )ص( : ))َمن 

صّلى علّي مرة مل يبق من ذنوبه ذرة ((.
حممد  النيب  على  الصالة  كانت  ملا  و   
قبول  يف  املقياس  هي  )ع(  امليامني  آله  و  )ص( 
رفضه،  أو  الدعاء  استجابة  و  عدمه،  من  العمل 
كما قال أمري املؤمنني )ع( : )) صّلوا على حممد 
وآل حممد، فإّن اهلل عّز وجّل يقبل دعاءكم عند 
ذكر حممد ودعائكم له، وحفظكم إياه ((. و قال 
أيضًا )ع( : )) كّل دعاٍء حمجوٌب عن السماء حتى 
يصّلى على حممد وآله ((. و ورد عنه كذلك قوله 
)ع( : )) من كانت له إىل اهلل عز و جل حاجة 
فليبدأ بالصالة على حممد وآله، ثم يسأل حاجته، 
ثم خيتم بالصالة على حممد وآل حممد، فإن اهلل 
عز و جل أكرم من أن يقبل الطرفني ويدع الوسط 
إذ كانت الصالة على حممد وآل حممد ال حتجب 

عنه ((.
و ملا كانت الصالة على النيب حممد )ص( و 
آله الغرر )ع( موطنًا لقضاء احلاجات و نيل املنى 

و الدرجات الرفيعة، كما قال رسول اهلل )ص( : 
))َمن صّلى علّي يوم اجلمعة - مائة مرة - قضى 
حاجة،  ثالثون  للدنيا  منها  حاجة،  ستني  له  اهلل 
وثالثون لآلخرة ((. و قال رسول اهلل صلى اهلل 
عليه و آله سلم: )) من صلى علي يف الصباح عشرًا 

حميت عنه ذنوب أربعني سنة ((.
حممد  النيب  على  الصالة  تكرار  كان  ملا  و 
األكيدة  املستحبات  من  الطاهرين  آله  و  )ص( 
اليت تعترب أفضل األعمال، كما جاء يف غري واحدة 
َمن   ((  : )ص(  اهلل  رسول  كقول  الروايات  من 
صّلى علّي مرة صلى اهلل عليه عشرًا، وَمن صّلى 
وَمن صّلى  مائة مرة،  عليه  علّي عشرًا صّلى اهلل 
علّي مائة مرة صّلى اهلل عليه ألف مرة، وَمن صّلى 
و   .)) أبدا  النار  يف  اهلل  يعذبه  ال  مرة  ألف  علّي 
قال النيب )ص(: )) َمن صّلى علّي كّل يوٍم ثالث 
مرات، ويف كّل ليلٍة ثالث مرات - حّبًا لي وشوقًا 
إلّي -كان حقا على اهلل عّز وجّل أن يغفر له ذنوبه 
تلك الليلة وذلك اليوم ((. و قال أيضًا )ص(: )) 

أقربكم مين جملسًا أكثركم علي صالة ((.
و  النيب حممد )ص(  للصالة على  كان  ملا  و 
آله الطاهرين مواضع تكون فيها أوفر أجرًا و أكثر 
بركة و باخلصوص يف شهر رمضان، كما جاء عن 
النيب )ص( يف فضل شهر رمضان : )) َمن أكثر 
يوم ختّف  ميزانه  اهلل  ثّقل  علّي  الصالة  من  فيه 
 (( السالم(:  الصادق )عليه  . وعن  املوازين (( 
الصالة على  يوم اجلمعة من  أفضل  ما من عمل 
عليه  اهلل  صلى  اهلل  رسول  قال   .)) وآله  حممد 

و آله سلم: )) من صلى علي ليلة اجلمعة أو يوم 
اجلمعة مائة مرة غفر اهلل له خطيئته مثانني سنة 
ليلة  علي  صلى  من   ((  : )ص(  أيضًا  قال   .))
اجلمعة أو يوم اجلمعة مائة مرة قضى اهلل له مائة 
حاجة ووكل اهلل به ملكًا حني يدفن يف قربه يبشره 

كما يدخل أحدكم على أخيه باهلدية(( .
فضل  ننشر  أن  رأينا  غريه  و  كله  ذلك  ألجل 
من  الطيبني  آهل  و  )ص(  النيب  على  الصلوات 
آثارها  و  بركاتها  من  مجيعًا  نستفيد  أن  و  جهة، 
و خرياتها من جهة ثانية، و أن نشرك اجلميع من 
قضاء  و  اجلزيل  الثواب  لنيل  واملؤمنات  املؤمنني 
ذاته  حبد  هو  الذي  الفضيل،  الشهر  يف  احلوائج 
و ذلك كله عرب مشروع  أبواب احلوائج.  باب من 
أكرب  جنمع  أن  على  فكرته  تقوم  الذي  الصلوات 

عدد من الصلوات.

التعريف باملشروع :
يبدأ املشروع مع مستهل شهر الرمحة واملغفرة 
األمساء  حتديد  و  عنه  اإلعالن  عرب  الدعاء،  و 
يستطيع  فالكل  املؤمنني،  إحصاءات  ترصد  اليت 
خنال  ال  و  واحدة،  بصالة  لو  و  معنا  يشارك  أن 
و  املؤمنني  على  بكثرية  األلف  حتى  و  املائة  أن 
ينتهي  فمن  الشهر.  هذا  يف  خصوصًا  املؤمنات، 
إليه، ما عليه  الوصول  الذي متكن من  العدد  من 
و عدد  لتسجيل امسه  املعنيني  مع  التواصل  سوى 
صلواته يف قائمة خاصة. و يستمر تلقي الصلوات 
لغاية ما قبل ليلة القدر، إذ سيتم اختتام املشروع 

عن  اإلعالن  سيتم  حيث  العظيمة،  الليلة  هذه  يف 
قصرية  فقرة  ستفرد  و  للصلوات،  الكلي  اجملموع 
الصلوات لقضاء حوائج مجيع  تلك  للدعاء بربكة 

املساهمني واحلاضرين.
و إمتامًا للربكة فإن تلك الصلوات ستهدي يف 
يدور يف  أو من  املعصومني  أحد  روح  كل عام إىل 
فلكهم من ذوي احلظوة عندهم و عند اهلل تبارك 
فيكون  البنني )ع(.  أم  املبجلة  كالسيدة  تعاىل،  و 
الصلوات، على  تلك  له  أهديت  الدعاء بربكة من 
أن خيصص اإلهداء يف كل عام لشخصية خمتلفة. 
الكوثر  و  األنسية  باحلوراء  نبدأ  أن  اخرتنا  قد  و 
فاطمة  )ع(  طالب  أبي  بن  علي  كفء  و  العظيم 

الزهراء البتول سالم اهلل عليها.
و حنن للسنة الثانية على التوالي نواصل هذا 
املشروع، ويف العام املاضي وصل عدد الصلوات يف 
حممد  على  صالة  مليون  من  أكثر  رمضان  شهر 
النبوي  املولد  يف  املشروع  وواصل  حممد،  وآل 
 17 ولغاية  األول  ربيع   12 تاريخ  بني  الشريف من 
ربيع األول يف أسبوع الوحدة اإلسالمية ووصل عدد 
الصلوات 200 ألف صالة، وواصل املشروع مسريته 
الزهراء  فاطمة  السيدة  استشهاد  ذكرى  يف فرتة 
وصل  حيث  املبارك  مولدها  إىل  واستمر  )ع( 
إمجالي  فأصبح  صالة،  ألف   300 الصلوات  عدد 
حممد  على  صالة  ألف   500 و  مليون  الصلوات 
وآل حممد. وسنهدي الصلوات يف هذا املوسم إىل 

السيدة أم البنني عليها السالم.

مركز اإلحياء و مأمت الزهراء )ع( حييون 
ليالي ذكرى وفاة أم البنني )ع( 1430هـ 
مدى  على  ذلك  و  القرية،  يف  مرة  ألول 
مخس ليالي متتالية  بإستضافة عدد من 

خطباء البحرين. البارزين.

وهم:
السيد أمحد السرتي 1 .
الشيخ عقيل الدرازي 2 .

الشيخ بشار العالي 3 .
السيد علي الدرازي 4 .

السيد فيصل الطاليب 5 .

www.markazsamaheej.org العدد2 - رم�ضان 1430هـ /اأغ�ضط�س -�ضبتمرب 2009م مركز الإحياء4

كلمة مركز االإحياء

م�رشوع ال�سالة على حممد واآل حممد .. لل�سنة الثانية على التوايل .. و�ستهدى اإىل اأم البنني )ع(

اإحياء ليايل اأم البنني )ع( 1430هـ الأوىل
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الزمانالفعالية
تبدأ تاريخ 2009/8/26 وحتى تاريخ 2009/8/31أمسيات رمضانية ) أمسيات العني العودة( 
من أول يوم يف شهر رمضان وحتى نهاية الشهرمشروه الصالة على النيب حممد وآل حممد

ليلة 12 من شهر رمضان املوافق 2009/9/1ممشروع مأدبة اإلفطار العامة
ليلة 19 رمضانإحياء ليلة القدر الشريفة
تبدأ من ليلة 19 رمضان وحتى 21 رمضانلعن قتلت أمري املؤمنني

ليلة 21 رمضانإحياء ليلة القدر الشريفة
ليلة 23 من شهر رمضانإحياء ليلة القدر الشريفة
ليلة 27 رمضانإحياء ليلة القدر الشريفة

سيحدد الحقًا صالة العيد بامامة الشيخ مجال خرفوش
يوم عيد الفطر املبارك بعد صالة العيدزيارة االمام احلسني )ع(

اأم�سيات العني الع�دة الرم�سانية اخلام�سة لعام 1430هـ / 2009م
الـــمـــكــــان / الـــمــنـــزلالــــمـــحـــا�ســـــــرالهجرياليـ�م والتاريخ امليــالدي

فتاح حسن خرفوش )أبوحممد(الشيخ مهدي البحراني5 رمضاناألربعاء 2009/8/26
مكتب محلة السادةالشيخ مجال خرفوش6 رمضان اخلميس 2009/8/27
احلاج حسن املسيح )أبو عبداهلل(سيحدد الحقًا7 رمضاناجلمعة 2009/8/28
احلاج أمحد محيد )أبوزهري(الشيخ رائد السرتي8 رمضانالسبت 2009/8/29
احلاج عيسى أبونصيب )أبوفيصل(الشيخ رضي القفاص9 رمضاناألحد 2009/8/30
احلاج حممد علي البناء )أبويوسف(الشيخ علي رمحة10 رمضاناالثنني 2009/8/31

الربنامج:
* يبدأ الساعة العاشرة والنصف لياًل. * تستغرق احملاضرة نصف ساعة إىل 45 دقيقة.

* يطرح اجملال لألسئلة إن وجد ملدة 10 دقائق. * وجبة السحور.

أقام مركز اإلحياء بالتعاون مأمت الزهراء )ع( ومجعية مساهيج احلسينية حييون ليالي 
الفاطمية الثالثة يف ذكرى استشهاد السيد فاطمة الزهراء عليها السالم، و ذلك على مدى 

عشر ليالي متتالية من احملاضرات بإستضافة عدد من خطباء البحرين البارزين، وهم:
الشيخ صادق ربيع 1 .

الشيخ حممد حبيب املقداد 2 .
الشيخ فاضل فتيل اجلمري 3 .

الشيخ إبراهيم السرتي 4 .
الشيخ جعفر الفرحان 5 .

السيد مكي الوداعي 6 .
الشيخ هاني املقداد 7 .

الشيخ عبداحملسن مال عطية. 8 .
يذكر أن اجلمعية مع املأمت هما أول 
من طرح هذه الفكرة يف القرية وعليها 

سارت بقية املآمت.
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فعاليات مركز الإحياء

مركز الإحياء

هل تعلم ؟؟
�سهر  قبل  ال�سل�ات  عدد  و�سل   -
األف  و500  ملي�ن  اإىل  رم�سان 

�سالة على حممد واآل حممد.
�سهر  قبل  اخلتمات  عدد  و�سل   -

رم�سان اإىل 30 ختمة قراآنية.

اإحياء الع�رشة الفاطمية الثالثة 1430هـ
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يطيب لي باالصالة عن 
نفسي ونيابة عن اخواني 
الشبابي  املركز  اعضاء 
ان نبارك لكم حلول شهر 
حيث  املبارك  رمضان 
جديدة  وإطاللة  نستهل 
نستعرض  ومشرقة  به 

املركز  يف  الشباب  سواعد  قدمته  ما  جل  فيها 
االنشطة  من  اهلائل  الكم  رأيتم  وكلكم  الشبابي 
على  سيطرت  اليت  املاضية  االشهر  يف  والفعاليات 
اجواء الصحف احمللية  واخلليجية والخيفى عليكم 
ايضًا ان الفضائيات ووسائل االعالم املسموعة مل 

تغفوا وال حلظة  واحدة  عن فعالياتنا املميزة . 

النموذجية املركزاوية : 
السياسة اليت يتخذها املركز الشبابي نابعة من 
مصادر ثقة أولتها لنا اجلمعية األم ونشكرهم على 
الغري.  عند  جتدونه  لن  منوذج  بعينه   وهذا  ذلك 
بها  مر  اليت  التارخيية  التجربة  لذالك  اضيف 
اعضاء املركز جتربة فريدة من نوعها حيث حنن 
على  وعملنا  للشبابي  التحضريية  اللجنة  من شكل 
تأسيس الدستور اخلاص باملركز كما ان هذه اللجنة 
كانت هي املعنية بإدارة االنتخابات من غري تدخل 
النموذجية  التجربة  هذه  األم.  اجلمعية  إدارة  من 
يف  عليها  يعتمد  متينة  قواعد  للشباب  صنعت 
لقيادة اجلمعية االم  املستقبل ميا جيعلهم مؤهلني 

بشكل  مباشر.

االبتكار والتطوير .. هم الشبابي : 
الشبابي  أجندة  رأس  على  والتجديد  االبتكار 
القادمة،  القلية  األيام  يف  املفاجآت  وترقبوا  دائمًا 
والقادم  األوىل  الوجبة  إال  هي  ما  املاضية  املرحلة 
يتحقق  الشباب  وبعزمية  مذاقًا  وأحلى  ألذ  سيكون 
الكتلة  هذه  جناح  يف  األكرب  السر  ويبقى  املراد 
الشبابية هو توجيه مساحة الشيخ مجال خرفوش  
واحتوائه الشباب وكفا بنا هذا  ولنا عودة أكيدة يف 

العدد القادم فلكم مين كل حتية  .
عبداهلل حسن املسيح
رئيس املركز الشبابي

    فاز سبعة مرشحني لعضوية جملس إدارة مركز 
مساهيج  مركز  جلمعية  التابع  الشبابي  مساهيج 
اإلسالمي مساء يوم الثالثاء املوافق 5 مايو 2009م 
يف اجتماع اجلمعية العمومية االعتيادية للدورة األوىل 
الذي حضره قرابة 100 شخص من أعضاء املركز 
الشبابي والضيوف واملراقبني يف مأمت الزهراء )ع( 

بقرية مساهيج.
حممد  من  كل  االدارة  جملس  بعضوية  وفاز     
وجعفر  املسيح  حسن  وعبداهلل  رضي  عبدالشهيد 
حمسن محيد ويوسف حممد البناء وعلي عبدالشهيد 

رضي ، وفيصل عيسى بونصيب.
عضوًا   60 هو  بالتصويت  قام  من  عدد  كان     
 5 رفض  مت  بينما  تصويت  استمارة   55 قبول  ومت 

استمارات  باطلة.
وأشاد مساحة الشيخ مجال خرفوش رئيس مجعية 
للشباب  البارز  بالدور  اإلسالمي  مساهيج  مركز 
مهاراتهم  وتنمية  مستقبلهم  صنع  يف  وأهميتهم 
وابداعهم واظهارمقدرتهم على اإلجناز والتفوق من 
خالل ماسيقومون به يف املركز الشبابي وهو القلب 
النابض للجمعية ، وأكد على ان املركز الشبابي هو 
ادارته  وله  مستقل  شبه  وهو  الشباب  مركز خيص 
اخلاصة وفعالياته اخلاصة وقراراته اخلاصة ولكنه 

يبقى حتت مضلة اجلمعية األم.

الت�شكيلة الإدارية ملركز �شماهيج ال�شبابي
عبداهلل حسن املسيح - رئيس املركز الشبابي.. 1

املهام: التخطيط والتأهيل والتطوير، متابعة مركز اإلنتاج الفين 
واملركز اإلعالمي والقسم االجتماعي.

حممد عبدالشهيد رضي - نائب الرئيس.. 2
املهام: متابعة القسم االجتماعي والرياضي ومساعد للرئيس يف 

التخطيط والتطوير والتأهيل.
جعفر حمسن محيد - أمانة السر.. 3

الثقافة  قسم  ومتابعة  اإلحياء،  مركز  على  اإلشراف  املهام: 
والتعليم.

محد حممد عيسى السماهيجي - عضو إداري.. 4
املهام: اإلشراف على الكشافة ، متابعة قسم الرياضة واألنشطة 

والفعاليات.
يوسف حممد علي البناء - عضو إداري.. 5

املهام: رئيس مركز اإلحياء ، متابعة مركز اإلنتاج الفين ومتابعة 
املركز اإلعالمي.

فيصل عيسى عبداحلسني بونصيب - عضو إداري.. 6
، وعضو يف  الشبابي  باملركز  والفعاليات  األنشطة  رئيس  املهام: 

املركز اإلعالمي.
علي عبدالشهيد رضي علي - عضو إداري.. 7

املهام: إشراف ومتابعة لقسم الثقافة والتعليم ، وعضو يف املركز 
اإلعالمي ومركز اإلحياء.
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كلمة املركز ال�سبابي

انتخاب 7 اأع�ساء ملجل�س 
اإدارة مركز �سماهيج ال�سبابي
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أن  املعروف  من 
و  التطوعي  العمل 
للكثري  حيتاج  اخلريي 
من املبادئ و املرتكزات 
يضطلع  أن  جيب  اليت 
هذا  يف  عامل  أي  بها 
احلقل كي يكون النجاح حليفه. و يأتي يف مطلع 
تلك املبادئ واملرتكزات االجتهاد يف التفرغ ملثل 
و  اجلهد  من  حقها  تعطى  كي  النشاطات  تلك 
من  إن  و  أنضج.  و  أينع  مثارها  فتكون  الوقت 
اليت حتتاج  و  التطوعي  العمل  أصعب جماالت 
إىل معايري خاصة هي تلك املتعلقة باملساعدات 

أفراد  من  للمحتاجني  االجتماعية  اإلعانات  و 
مبضان  خبري  و  لعارف  حتتاج  كونها  اجملتمع، 
التقدير  عن  فضاًل   ، احملتاجني  و  احلوائج 
لكل حالة مبعزل عن احلاالت  املتوازن  السليم 
و  إشباع حاجات احملتاجني  يتم  كي   ، األخرى 
كالمية  مهاترات  يف  الدخول  دون  عوزهم  فك 
االستحاق  ألن   ، عدمه  من  استحقاقهم  حول 
كان منطلقًا من ثوابت و معايري خاصة دقيقة 
حمكمة ، فلن يستحق إال املستحق ، إال ما شاء 

اهلل تبارك و تعاىل.
و أود هنا باألصالة عن نفسي و بالنيابة عن 
أعضاء املركز االجتماعي اخلريي، أن أشري إىل 

مسألة هامة جدًا ، هي أننا هنا خلدمة الناس 
مجيع  من  و  احملتاجني  احتياجات  توفري  و 
يتوافر  ما  لكن حبسب  و   ، األلوان  و  الصنوف 
لدينا من طاقات و إمكانيات بشرية و مادية ، 
و أننا ليست لدينا أي حساسية تذكر خبصوص 
على  ألننا   ، االستحقاق  يف  املشروطة  املعايري 
يقني بأن جل شعب البحرين حباجة إىل املعونة 
يف ظل األوضاع املعيشية و االقتصادية املرتدية و 
الغالء الفاحش، فأغلب الشعب يستغيث إال أننا 

نقدم األوىل فاألوىل و األهم على املهم.
و أختم بإشارة تطمينية ألحبائنا يف القرية 
ما  الظن  حسن  عند  نكون  أن  سنحاول  بأننا 
أمكننا ذلك، يف ظل التخطيط الواعي املدروس 
الحتياجات اجملتمع و الذي ستنبين عليه خطط 

املركز االجتماعي اخلريي و مشاريعه التنموية 
و  الوهلة األوىل  النهج منذ  و قد سلكنا هذا   ،
العام  هذا  من  ابتداءًا  الثمار  جنين  حنن  ها 
الفعلي كمركز اجتماعي  ابتدءنا عملنا  ، حيث 
 ، الكريم  رمضان  شهر  مطلع  مع  فاعل  خري 
فكانت الدفعة األوىل من اإلعانات اليت متثلت 
كيس  و  رز  كيس  على  احلاوية  الكوبونات  يف 
هريس و مقدار من التمر و الساكو ، كما وزعنا 
دينارًا   150 من  بأكثر  تقدر  جمموعة صدقات 
، و اآلتي أروع خصوصًا زكاة الفطرة يف نهاية 

الشهر الكريم.
األستاذ أمحد حممد حسن خرفوش
عن جملس إدارة املركز االجتماعي اخلريي

1( كوبونات شهر رمضان الكريم :
هي عبارة عن كوبونات مقدمة من املركز االجتماعي اخلريي 
التابع جلمعية مركز مساهيج اإلسالمي ، تغطي )33( عائلة 

حمتاجة و حتتوي على :
1- كيس رز من نوع القطار بوزن 20 كيلو.

2- كيس حب هريس بوزن 15 كيلو.
3- متر خالص بوزن كيلوين أو مثيله.

4- حب ساكو بوزن كيلوين.
القائمة  يف  املسجلني  احملتاجني  إىل  الكوبونات  تلك  تسلم 
تلك احلاجيات من مؤسسة  باستالم  املستلم  يقوم  أن  على 
ذلك  مقابل  فقط  املركزي  السوق  فرع  يف  الدعيسي 

الكوبون ، فيما سيتكفل املركز االجتماعي اخلريي بتوصيل 
احلاجيات املذكورة يف الكوبون إىل بيت احملتاج املعين إن كان 
التكفل بأخذها. يذكر أن القيمة اإلمجالية لتلك  غري قادر 
الكوبونات تقدر بـ )600( دينار ، كما أن عدد الكوبونات كان 

)33( كوبونًا بعدد العوائل املرصودة.

2( الصدقات :
مت توزيع ما يزيد على )500( دينار على الفقراء و احملتاجني 
 )25( من  يقرب  ما  اليت مشلت  و  القائمة  يف  املرصودين 
و   ، السالفة  القليلة  األشهر  متفرقة خالل  أوقات  يف  عائلة 
و  من احملسنني  علينا  ترد  اليت  الصدقات  أموال  من  ذلك 

املتصدقني من أفراد القرية و من خارجها. و مثة الكثري من 
املشاريع اليت سيطرحها املركز االجتماعي اخلريي يف األيام 
تلقى  أن  نأمل  اليت  و  الصدقات  القليلة خبصوص  القادمة 

جتاوبًا كبريًا و سريعًا من اجلماهري املؤمنة.

3( زكاة الفطرة :
يتوىل املركز االجتماعي اخلريي مجع و صرف زكاة الفطرة 
يف ليلة و يوم عيد الفطر السعيد ، كما هي العادة السنوية و 
ذلك بالتعاون مع مأمت الزهراء عليها السالم ، حيث سيتم 
التسليم هناك سواء ليلة العيد أو يف يوم العيد املبارك قبل و 
بعد صالة العيد. و سيتم اإلعالن يف حينه عن مقدار زكاة 
الفطرة هلذا العام كما هي العادة اجلارية عرب جدول دقيق 
الرئيسية  الطعام  صنوف  حبسب  الزكاة  مقدار  فيه  يبني 
مقارنة  يف  العلماء  مكاتب  اختالفات  حبسب  و  املختلفة 
منها  أي  اعتماد  يف  اخليار  للمؤمن  يكون  أن  على  واضحة 
حبسب ما يراه و يطمئن إليه. يذكر أن أكثر من )35( عائلة 

قد استفادت من زكاة الفطرة يف العام املاضي.

تذكري
أخي املؤمن .... أخيت املؤمنة :

بأي  اخلريي  االجتماعي  املركز  يف  املشاركة  يف  الرغبة  أنفسكم  يف  جتدون  •هل  	
مقدار؟

•هل جتدون يف أنفسكم احلاجة و االستحقاق للمعونة ؟ 	
•هل تعرفون أحدًا يستحق املعونة ؟ 	

•هل لديكم أية معونة سواء مادية أو عينية ؟ 	

•هل لديكم عقائق أو كفارات أو ديات أو صدقات أو أمخاس ؟ 	
إذا كان اجلواب بـ )نعم( يف أي منها أو يف بعضها أو يف مجيعها ، ما عليكم سوى 

االتصال بالتالية أمسائهم :
1- األستاذ أمحد خرفوش  - 39865001

2- إبراهيم خليل إبراهيم )أبو وائل( - 39259895
3- حسن رضي علي  - 39600615 

4- شوقي أمحد خرفوش - 39244787
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م�شاريع املركز االجتماعي اخلريي

منوذج لكوبون �شهر رم�شان من اجلهتني

من اأين اخللف
جاد بالعطية
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بدأت هذه الدورة يف 2009/4/12م وانتهت يف 
ملواليد  مفتوح  التسجيل  باب  وكان   .2009/7/15
ممتاز،  واالقبال   ،2005  ،2004  ،2003  ،2002
ففي البداية كان فوق الطاقة فتم حتويل األطفال 
من األوالد  إىل قسم الرجال، ووزعت البنات على 
ثالث جمموعات، ورسوم التسجيل 5 دينار فقط. 
2009/8/19م  يف  بتخرجيهن  االحتفال  وكان 
والرئيسة  ومدرساتهن  أمورهن  وليات  حبضور 
ومت  النسائي،  القسم  أعضاء  وبعض  ونائبتها، 
للدورة  املنتسبات  على  واهلدايا  الشهادات  توزيع 

وقد اختلف عناوين الشهادات كالتالي:
1( ملكة األخالق. 2( ملكة احلضور. 3( ملكة 
احلفظ. 4( ملكة تسلسل السور. 5( ملكة االسبق 

يف احلضور. 6( الطالبة املتميزة.
ويذكر أن عدد الطالبات قرابة 40 طالبة فيما 
أكثر من 100 جائزة وشهادة وسط حفل  تتوزيع 

بهيج.
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مركز الزهراء الن�شائي
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املوافق  اجلمعة  ليلة  اخلميس  يوم  يف  النسائي  الزهراء  مركز  أقام 
2009/3/12م يف صالة الزهراء )ع( عصرًا طبق خريي وكانت هناك العديد 
من األطباق املتنوعة ويف الساعة الثامنة مساءًا أقيم احتفااًل باملناسبة وبعدها 

كان هناك مضيف مبناسبة املولد.

أقام مركز الزهراء النسائي يف يوم اجلمعة ليلة السبت املوافق 2009/4/3م يف صالة الزهراء )ع( مضيف 
اإلمام احلسن العسكري )ع(بعد االحتفال باملولد، وكان هناك اطباق كثرية ومتنوعة من قبل اجلمهور.

أقام مركز الزهراء النسائي يف يوم اجلمعة ليلة السبت املوافق 2009/6/12م يف صالة الزهراء )ع( 
مضيف فاطمة الزهراء )ع( بعد االحتفال باملولد.

أقيم يف صالة الزهراء )ع( احتفال خاص بالنساء وألول مرة مبولد اإلمامني الباقر واهلادي 
عليهما السالم يف تاريخ 2009/6/23م وتضمن احلفل :

القرآن الكريم ألقته الطالبة زينب مليح.  )1
كلمة عن اإلمامني ألقته فاطمة أمحد جابر.  )2

متثيلية اجتماعية عن اإلميو واالنرتنت وكانت بعنوان نورهم هداني.  )3
إنشودة.  )4

مضيف اإلمامني.  )5
سحب على كوبونات.  )6

 وبعد االحتفال كان هناك مضيف باملناسبة.

أقام مركز الزهراء النسائي مهرجان لألطفال ملدة ثالثة أيام متتالية حيث ابتدأ يف يوم اخلميس 2009/6/4م وُأختتم يف  يوم السبت 2009/6/6م  ، وكان يبدأ يف متام الساعة 4 
إىل 8 مساء. وتضمن املهرجان ألعاب متنوعة ومسابقات مثرية مثل: لعبة الكرة والسلة، سني جيم، تلوين الوجه، الكراسي، فزت بالشهادة، البالونات، وسعر كل لعبة 100فلس فقط.

شارك مركز الزهراء النسائي أهالي مساهيج فرحتهم يف إفراحهم الدينية واالجتماعية 
بزيارتهم يف منازهلم وتقديم احللوى واهلدايا كبادرة على شد األواصر االجتماعية واألخوية.

أقام مركز الزهراء النسائي يف يوم االربعاء ليلة اخلميس املوافق 
احلسن  ابن  اإلمام  مضيف  )ع(  الزهراء  صالة  يف  2009/8/19م 
احلجة )ع( بعد االحتفال باملولد، وكان هناك اطباق كثرية ومتنوعة 
القرآن  طالبات  أمور  وليات  احلضور  اغلب  وكان  اجلمهور،  قبل  من 
والصالة، وكان يف احلفل كلمة ألقتها ام سجاد وبعد ذلك مت تكريم 
مدرسات دورة القرآن وختريج طالبات دورة القرآن وتكريم بنات دورة 
الصالة تشجيعا هلن للمواصلة بعد شهر رمضان، وتضمن احلفل ايضا 

انشودتني لبنات القرآن.
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م�سيف م�لد النبي حممد )�ص(
م�سيف مولد الإمام الع�سكري )ع(

م�ضيف مولد فاطمة الزهراء )ع(

احتفال م�ضيف مولد فاطمة الزهراء )ع(

مهرجان الزهراء الأول للأطفال

زيارات مركز الزهراء الن�سائي لالأهايل

م�ضيف الإمام املهدي )عج(

املوافق  اجلمعة  ليلة  اخلميس  يوم  يف  الذوادي  فجر  املستبصرة  النسائي  الزهراء  مركز  استضاف 
2009/8/20م يف صالة الزهراء يف متام الساعة 8 والنصف مساء، وكانت الصالة مزدمحة من احلضور.

الزهراء الن�ضائي اإ�ضت�ضافة امل�ضتب�ضرة فجر الذوادي
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يشرف املركز اإلعالمي على:
أواًل :- املوقع :

مت تصميم موقع رمسي جديد للجمعية حيتوي على األبواب 
املطلوبة اليت تربز األوجه الثقافية و احلضارية و العلمية و 

الدينية و العملية و ذلك من خالل :
باالستفادة  و ذلك  للموقع  نهائي كامل  إعداد تصور  1- مت 

من املوقع القديم.
متخصصة يف  لشركة  املوقع  وبرجمة  تصميم  تسليم  2- مت 

تصميم املواقع.
3- مت إعداد كادر خاص للعمل يف املوقع.

4- مت إعادة مجع و  أرشفة و فرز و تعديل امللفات القدمية 
خصوصًا يف العمل فيما قبل اإلشهار.

5-توفري األجهزة و األدوات الالزمة للعمل.

ثانيًا :- املنتدى :
1- املنتدى تابعًا للجمعية و ممثاًل هلا ، إال أن اآلراء املطروحة 

ال متثل إال صاحبها.

2- هناك تنسيق مربمج بني الفعاليات اليت تطرح يف املنتدى 
و يف املوقع الرمسي.

ثالثًا :- اللوحات اإلعالنية :
مت وضع خطة مربجمة متقنة لنصب لوحات إعالنية أحجام 

خمتلفة يف األماكن الرئيسية كي تكون بارزة للجمهور.

رابعًا :- التعاون مع الصحف و النشرات الدعائية.

ترقبو� �فتتاح موقع
جمعية مركز �سماهيج الإ�سالمي يف الن�سف من رم�سان

منذ بداية تأسيس مجعية مركز مساهيج اإلسالمي و قبل اإلشهار حبوالي 5 سنوات، وضعت مجعية مركز مساهيج اإلسالمي على 
رأس أولوياتها إنشاء موقع إلكرتوني يربز أنشطتها و فعالياتها وإصداراتها من جمالت وكتب وصوتيات ومرئيات . إال أن طرح هذا املوقع قد 
تأجل مرة بعد مرة بسبب عدم تهيئة األرضية الالزمة لطرحه. و مع ذلك فقد بذل املركز جهوده و أجنز عدة إصدارات من املوقع بعضها مت 
نشرها وبعضها مل يتم نشرها . وكانت لغة الربجمة لغة أج تي أم أل html ، وقد واجهتنا صعوبة يف التحديث امللفات والصفحات ، فقد 
قررت إدارة املركز اإلعالمي منذ تأسيسه أن يقوم بإنشاء موقع جديد بربجمة php الذي تسهل عملية التحديث وتنزيل األخبار يف املوقع 
فوكل األمر إىل شركة اإلبداع الفنية لتصميم وبرجمة املوقع ومت إجناز ذلك قبل شهرين تقريبًا ، ويف هذا الشهر املبارك ومبناسبة مولد 
اإلمام احلسن اجملتبى )ع( سيتم بإذن اهلل افتتاح موقع اجلمعية الذي حيوي على كم هائل من املعلومات من إصدارات مقروءة وصوتية 
ومرئية، وعلى الكم اهلائل من الصور اخلاصة بفعاليات وأنشطة اجلمعية وصور، وكما سيكون هناك باب للمقاالت اليت سيدونها أعضاء 

اجلمعية ومنهم إدارة املركز الشبابي.

�سماهيج �لإ�سالمي ن�سمت ور�سة عمل ودور�ت  " الفن الإلكرتوين"
نضمت مجعية مركز مساهيج اإلسالمي  العديد من الدورات وورش العمل منها يف دورة اخلط والكمبيوتر 

واملونتاج  التلفزيوني وغريها من الدورات اهلادفة اليت تساهم 
قاموا  الذين  املدرسني  ضمن  ومن  الشباب،  مواهب  صقل  يف 
خرفوش  جاسم حسن  السيد  الدورات  هذه  على  اإلشراف  يف 
الذي ميتلك العديد من اخلربات واملهارات يف التصوير الضوئي 

والفيديو واملونتاج .
فن  يف  عمل  ورشة  العمل  وورش  الدورات  تلك  من  ومثال 
التصوير الضوئي اليت اقيمت يف يوم الثالثاء املوافق 9 فرباير 
2009م، وذلك من أجل تنمية مواهب الشباب اليت حتتاج إىل 

تدريب وتطوير إلبرازها.
وقال رئيس إدارة التعليم جبمعية مركز مساهيج اإلسالمي السيد حممود العلوي أن ورشة عمل )التصوير 
الضوئي( اليت تستغرق ثالثة أيام تهدف إىل منح املنتسبني معرفة مقدمة عامة عن التصوير الفوتوغرايف وتاريخ 
الورشة أيضا  الكامريا ذات فتحة اإلبرة ومتطلبات تصنيعها وإعدادها اللتقاط الصورة، وكما تشتمل فعاليات 
على اجلانب العملي من حيث التصوير وتهيئتهم للتصوير االحرتايف أو املتوسط، كما متكنهم من معرفة األوقات 

املناسبة واللقطات املناسبة واألحداث املناسبة والسرعة يف التقاط الصور النادرة.
ومن جانب آخر قال األستاذ حبيب الفرج وهو معد ومقدم ورشة العمل بأن ورشة العمل ستصقل مواهب أثين 
عشر متقدمًا ممن سجل يف هذه الورشة  من املهتمني بالتصوير الضوئي من أعضاء اجلمعية وأهالي القرية و أن 
الرجوع إىل أساسيات علم التصوير الضوئي ومراحل تطوره والتجارب اليت أثرته يف خمتلف دول العامل سيساهم 
واغفلوا  الرقمية  الكامريا  اىل  الذين اجنذبوا  اجلديد  اجليل  املصورين من  رؤية  إنضاج وصقل  كبري يف  بشكل 

أساسيات العلم.
من  إميانا  يأتي  الدورة  هذه  تنظيم  أن  مركز مساهيج  رئيس مجعية  خرفوش  أمحد  الشيخ مجال  وأشاد 
اجلمعية وأهمية نشر ثقافة التصوير الضوئي وفن التصوير واكتشاف مواهب الشباب املخفية اليت حتتاج إىل 

شعله بسيطة لتنفجر معلنة عن إبداع دائم.
ودعا الشيخ مجال خرفوش أهالي مساهيج واحملرق لالستفادة من هذه الورش اجملانية اليت تقدمها مجعية 

مركز مساهيج واليت يديرها وحياضر فيها أساتذة وخمتصون.
ويف اخلتام يشكر الشيخ مجال خرفوش مجيع من شارك يف إعداد ورشة العمل وخيص بالشكر الداعم لورشة 

العمل شركة ام آر لإلنتاج الفين.
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فيديو كليب "شيخ اخلربه"
للرادود احل�شيني عبداهلل امل�شيح

إصدار مَوَاتِمْنَا
للرادود احلسيين عبد اهلل املسيح 

السابع  )لطم(  العزائي  اإلصــدار  هو 
الذي  اإلســالمــي  مساهيج  مركز  جلمعية 
سريى النور يف حمرم احلرام 1431هـ بعون 

اهلل وتوفيقه.
املآمت  حــال  وصــف  على  فكرته  تقوم  و 
ــه من  ــاء عــشــرة احملـــرم و مــا متـــوج ب ــن أث
لوحة  ترسم  تراجيدية  مشاهد  و  أحـــزان 
فنية حزينة، ختتلف باختالف نوع املناسبة 
 )7( على  اإلصــدار  سيتوزع  إذ   ، املنشودة 
املــآمت و ما يذكر فيها  واقــع  قصائد حتكي 

املشاهد  و  املــواقــف  من  عــدد  مصائب  من 
املؤثرة اليت ختللت واقعة كربالء. 

و  و سيحمل اسم اإلصــدار )موامتنا( 
هو اسم إحدى القصائد أيضًا.

القصائد 
قصائد   )7( على  اإلصدار  سيقتصر 
كما هو مذكور سلفًا ، و بواقع )4( مقاطع 
للقصيدة الواحدة ، فكل قصيدة حتمل كلمة 
مأمت يف البداية ، فمثاًل القصيدة اليت تعين 
مأمت  باسم  تكون  )ع(  علي  بن  العباس 
أو  الوفاء  مأمت  أو  الكفني  مأمت  أو  العباس 
مأمت األخوة أو مأمت أم البنني )ع( ....اخل 
حبسب املوضوع املطروق ، أو أن تكون فيها 
كلمة من مشتقات كلمة مأمت مثل )مآمت ، 

مأمتية ، مأمتيون ...اخل(. 
التغطيات اإلعالمية 

املركز  من  خمتص  فريق  سيقوم 
هذا  بتغطية  للجمعية  التابع  اإلعالمي 
الصحف  و  املعروفة  املنتديات  يف  اإلصدار 
و الكثري من وسائل اإلعالم ، و ذلك ابتدءًا 
من املراحل األوىل له و املتمثلة يف تسجيل 
باإلضافة   ، األستوديو  داخل  القصائد 
إىل  لإلرسال  ستعتمد  اليت  الكليبات  إىل 
من ضمن  ستكون  كما  الفضائية.  القنوات 
من  النسخة  هذه  نشر  التغطية  مراحل 

التعريف باملشروع.
يف الفضائيات 

سيقوم قسم اإلنتاج الفين يف اجلمعية 

كعادته باختيار بعض القصائد – ثالث على 
 ، املختلفة  الفضائيات  لعرضها يف   - األقل 
يف  الكليبات  من  العشرات  تصدرت  حيث 
السنوات الثالث املاضية شاشتني مميزتني 
يستبعد  ال  فيما  فورتني.  و  األنوار   : هما 

تصوير كل القصائد لو سنحت الفرصة.
مكان التسجيل

من  عدد  على  الست  القصائد  ستتوزع 
االستوديوهات احمللية و رمبا أخرى خارجية 
، و لن تقتصر على ستوديو وحد ، رغبة يف 

خلق أجواء متنوعة يف اإلصدار.

حقوق النشر اإللكرتوني:
رابطة  قبل  اإلصدار من  تبين هذا  مت 

الروائيات العاملية، وستكون حقوق النشر يف 
املواقع اإللكرتونية خاصة للرابطة.

موقع  على  اإلصدار  متابعة  ميكنكم 
الروائيات:

http://rwaiat.com/

بهذا  اخلاصة  أخرى  تفاصيل  وترقبوا 
اإلصدار يف العدد القادم بإذن اهلل.

مركز الإنتاج الفني
التعريف باملشروع:

مركز اإلنتاج الفين هو املركز القائم جبميع أعمال 
مجعية مركز مساهيج اإلسالمي الصوتية واملرئية.

ويتكون هذا املركز  من عدة عناصر أساسية:
وهما  والفيديو:  الفوتوغرايف  التصوير  قسم   -1

بإشراف األستاذ حبيب الفرج.

2- قسم املونتاج: وهو قسم تشرف عليه شركة إم 
آر لإلنتاج الفين.

طاقم املركز:
1- األستاذ حبيب الفرج - اإلشراف واإلخراج.

2- عبداهلل حسن املسيح - املتابعة الفنية.
3- عمار عبداجلليل رضي - التصوير واملونتاج.
4- يوسف حممد البناء - جرافيكس واملونتاج.

5- يوسف أمحد خرفوش - املتابعة الفنية واملالية.
6- حسني حممد أبوشقر - املتابعة الفنية - وإعداد 

املستلزمات.
7- علي عباس العود - املونتاج.

أنتج  قد  الفين  اإلنتاج  أن مركز  الذكر  وجدير 
ما يزيد على )40( عمل يف اجملاالت املختلفة اليت 

عرضت يف الفضائيات.
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فيديو كليب "إهلي بامليامني"
للرادود احل�شيني عبداهلل امل�شيح

فيديو كليب "ليلة هنية"
لفرقة العيد الأكرب الإن�شادية

فيديو كليب "يا فورتني"
للرادود احل�شيني عبداهلل امل�شيح

فيديو كليب "خلاتم املهدية"
للمن�شد جعفر حم�شن حميد

فيديو كليب "يطيور طريي"
للمن�شد حممد عبا�ص العود

برنامج يومي »أحداث رمضانية«

ائِم«  برنامج يومي »َوَقاُر الصَّ
ل�سماحة �ل�سيخ جمال خرفو�س

برنامج يومي »اإلسالم والشباب«
ل�سماحة �ل�سيخ حممد علي �ملحفوظ

برنامج يومي
»خمتارات من قصص وخواطر«

ل�سماحة �ل�سيخ عبد�لعظيم �ملهتدي �لبحر�ين

برامج رم�شانية من اإنتاج املركز تعر�ص على قناة
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فيديو كليب "قلبي انشطر شطرين"
للرادود احل�شيني علي عبدال�شهيد ر�شي

فيديو كليب "بحراين هيل البيت"
للرادود احل�شيني عبداهلل امل�شيح

فيديو كليب "صورة يرسمها خيايل"
املن�شد اأبوح�شن الإح�شائي
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عندما جتتمع اإلفاده واملتعه والرتفيه واملرح 
بروعة  ويتمتعون  الشمس  االطفال حرارة  ينسى 
الصيف والربنامج الصيفي الرابع الذي  يقيمه 
مركز  جلمعية  التابع  الشبابي  مساهيج  مركز 
)حنو  شعار  محل  الذي  اإلسالمي  مساهيج 
برنامج ترفيهي مفيد ومرح( حيث يبدأ كل يوم 
من الساعة التاسعة صباحًا حتى احلادية عشرة 

صباحًا .
عبداهلل  الشبابي  املركز  رئيس  صرح  وقد 
األول  جزءين  من  يتكون  الربنامج  بأن  املسيح 

يوميًا  خصص  حيث  دراسي  والثاني  ترفيهي 
االثنني واألربعاء إىل الربنامج الدراسي اخلفيف 
مثل  املتنوعة  الدورات  من  باقة  من  يتكون  اليت 
دروس  و  األخالق  السرية،  العقائد،  الفقه، 
القرآن الكريم.  والربنامج الرتفيهي على مدى 
والذي   واخلميس  والثالثاء  األحد  هي  أيام   3
الرتفيهية  الربامج  من  مجله  جعبته  يف  حيمل 
تاريخ  القرآن  بيت  اىل  األوىل  الرحلة  أبرزها 
اليت صادفت 23 من شهر يونيو السابق  وتلتها 
يف 28 من نفس الشهر زيارة ملراقد أولياء اهلل 

 30 يف  كانت  كما  اململكة  يف  والعلماء  الصاحلني 
من شهر يونيو جولة يف مركز احلرف الصناعية، 
ومع بداية شهر يوليو وبالتحديد يف اليوم اخلامس 
كان للرياضة نصيب يف نادي مساهيج الرياضي 
و يف 7 يوليو استمتع املشاركون باآليسكريم عند 
زيارتهم ملصانع األمحدي و يف 12من يوليو كان 
مساهيج  جار  يعترب  الذي  البحر  لتاريخ  عودة 
املفقود اآلن حيث تعرف املشاركون على االمساك 
برك  حضيت  كما  السمكي  االستزراع  مركز  يف 
أنه  الربنامج حيث  األسد من  بنصيب  السباحة 

مت تنظيم ثالث برك ويف آخر يوليو كانت زيارة 
اىل أرض املرح للمرح.

عليه  يغلب  كان  الربنامج  ان  املسيح  وأكد 
الروتني  من  للخروج  وذلك  الرتفيهي  الربنامج 
الذي اعتاد عليه الطالب يف املدرسة ولكن كان 
والدين  الفقه  يف  الدورات  من  العديد  هنالك 
والتجويد وحفظ القرآن وللعلم فإننا يف اجلوالت 
والدين  والتعامل  االخالق  يف  دروسًا  نعطي  كنا 
بطريقة غري مباشرة من خالل الرتفيه. واضاف 
املسيح بأن عدد املشاركني جتاوز املائة مشارك.
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حتت �شعار " نحو برنامج تـــــرفيهي مفيد ومرح"

�شماهيج ال�شبابي يرتــــــــقي بربناجمه ال�شيفي 
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جدول الربنامج الرتفيهي:
اليوم والتاريخالرحلة أو الربنامج الرتفيهي

الثالثاء 2009/6/23مرحلة بيت القرآن
اخلميس 2009/6/25مدورة باليستيشن

األحد 2009/6/28مزيارة ملراقد العلماء وأولياء اهلل الصاحلني
الثالثاء 2009/6/30مزيارة إىل مركز احلرف الصناعية

اخلميس 2009/7/2مبركة السباحة األوىل
األحد 2009/7/5مدورة كرة قدم يف صالة نادي مساهيج

الثالثاء 2009/7/7مزيارة ملصانع األمحدي
اخلميس 2009/7/9مبركة السباحة الثانية

األحد 2009/7/12مزيارة ملركز االستزراع السمكي - املرحلة االبتدائية
الثالثاء 2009/7/14مزيارة ملركز االستزراع السمكي - املرحلة اإلعدادية

اخلميس 2009/7/16مبركة السباحة الثانية
األحد 2009/7/19مرحلة إىل أرض املرح

إعداد : جعفر حمسن محيد رئيس اللجنة املنظمة للربنامج الصيفي

املدرسني وعدد الطالب:
عدد الطالباملرحلةاسم املدرس

15 طالبثالث إعداديأ. حممد عبدالشهيد رضي
30 طالبأول و ثاني إعداديعلي عبدالشهيد رضي
30 طالباالبتدائية - احللقة الثانيةعمار عبداجلليل رضي
35 طالباالبتدائية - احللقة األوىليوسف حممد البناء

ومن جان آخر أثنى مساحة الشيخ مجال أمحد خرفوش رئيس مجعية مركز مساهيج اإلسالمي على النشاط 
الكبري الذي يقوم به املركز الشبابي الذي يعترب قلب اجلمعية النابض والذي يهتم بالشباب يف شتى اجملاالت 
، وذكر الشيخ مجال خرفوش بان فكرة املركز الشبابي هلذا العام هي فكرة مميزة بأن يغلب الطابع الرتفيهي 
حيث أن اغلب الطالب بعد انتهائه من فرتة الدراسة حيتاج اىل فرتة راحة وترفيه عن النفس وليس الضغط 
عليهم كثريًا بالدروس الدينية وغرسها يف مرحلة الصيف وال مانع من إعطاء الدروس واستغالل أوقات الفراغ 
بأشياء مفيدة ويف نفس الوقت مكافأتهم بالرتفيه على اجنازاتهم وتفوقهم الدراسي الذي يتعبون فيه طول العام 
مؤكدًا الدور البارز لسياسة التعليم من باب الرتفيه ومنوهًا إىل أن االستمرار يف التعليم الديين طوال العام قد 

سهل املهمة كثريًا
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أقامت مجعية مركز مساهيج اإلسالمي مهرجان كلمة 
حممد البشرية وذلك يف يوم اخلميس 2009/3/12م املتخلل 
املصطفى  النيب  مولد  مبناسبة  اإلسالمية  الوحدة  ألسبوع 

)ص( وهي فكرة نوعية إبتكارية.
البداية :

متأخرًا  تقريبًا،  صباحًا   9:00 الساعة  املهرجان  بدأ 
وصول  لتأخر  نظرًا  احملدد  املوعد  عن  ساعة  نصف  حوالي 
مدرسة حسان بن ثابت االبتدائية اليت اعتذرت نظرًا خللل 

يف املواصالت.
الفقرات :

كانت أوىل الفقرات عبارة عن تالوة من الذكر اجمليد 
أحد  هو  و  نصيب  أبو  عيسى  حسن  الناشئ  القارئ  تالها 

واملشاركة  للجمعية  التابعة  اإلنشادية  الكرب  العيد  فرقة  أعضاء 
أيضًا يف املهرجان.

و كانت الفقرة الثانية عبارة عن كلمة جلمعية مركز مساهيج 
اإلسالمي ألقاها الرئيس مساحة الشيخ مجال خرفوش، بني فيها 
اإلسالمية  و  الوطنية  اللحمة  شد  أهمها  واليت  املشروع  أهداف 
عرب مشاركة أطفال و شخصيات من خمتلف الطوائف املسلمة، 
كل  أمساع  يف  تدوي  اخلارجي  للعامل  عارمة  صرخة  إيصال  و 
من تعرض باإلساءة إىل نيب املسلمني مبختلف أطيافهم حممد 
السنية  الفئة  هذه  اختيار  يف  السبب  إىل  أيضًا  أشار  و  )ص(. 

)أطفال الروضات و املرحلة االبتدائية(، هو  أن العادة قد جرت 
على إقصاء األطفال عن القرارات املصريية اليت تتعلق بهم هم 
أيضًا و عدم إبراز صرخاتهم و توجهاتهم الرامية لنبذ كل ٍإساءة 
للنيب األكرم  أن األطفال لرمبا حيملون حبًا  للنيب )ص( مبينًا 
ذلك  عن  اإلعالن  حقهم  من  و  الكبار  حيمله  مما  أكثر  )ص( 
امسه  كتابة  عرب  )ص(  النيب  من  اإلنتقاص  باستنكار  احلب 
بأجسادهم الربيئة تعبريًا عن عمق والئهم و حبهم و تقديسهم 
لنبيهم األجمد حممد )ص(، و تبيان ملقدار سخطهم على تلك 
اإلهانات اليت رمي بها هذا النيب )ص(. و يف إشارة خاطفة ذكر 

نوعها  من  فريدة  الفكرة  هذه  بأن  خرفوش  الشيخ مجال 
أن حيضر  املفرتض  من  و  اجلميع  استحسان  لقيت  قد  و 
بعض من أعضاء موسوعة جنيس العاملية لتغطية احلدث 

كي يدرج أطفالنا يف هذه املوسوعة العاملية. 
لراعي  كلمة  عن  عبارة  فكانت  الثالثة  الفقرة  أما 
املهرجان و هو األستاذ حممد املطوع العضو البلدي للدائرة 
مركز  جلميعة  شكره  عن  عرب  حيث  البسيتني،  األوىل 
مساهيج اإلسالمي على هذه اإلبداعات يف العمل الوحدوي 
كما  املسلمة،  األطياف  بني  األلفة  و  احملبة  أواصر  شد  و 
شكر مجيع احلاضرين و من ساهم يف إجناح هذا املشروع 
مبينًا أنه يتبنى دعم كل الفعاليات  اليت تصب يف خدمة 

الوطن و الدين اإلسالمي و الوحدة.
و يف الفقرة الرابعة كان اجلمهور على موعد مع أنشودة فرقة 
احلضور  أحتفت  اليت  و  للجمعية  التابعة  اإلنشادية  األكرب  العيد 

بباقة إنشادية مجيلة و أصوات عذبة يف حب النيب )ص(.
بها  قامت  أعمال  ثالثة  عن  عبارة  كانت  اخلامسة  الفقرة  و 
ثالث روضات من املشاركني يف املهرجان و هم : )روضة طريق 
و  أنشودة  يف  متثلت   ،) الوديعة  روضة  البالبل،  روضة  اخلري، 
األطفال  لرباعة  نظرًا  استحسان اجلميع  نالوا  و خاطرة  قصيدة 

املشاركني.
و كانت الفقرة األخرية عبارة عن تكريم املشاركني و الداعمني 
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الشيخ مجال  تواىل على تقدميها رئيس اجلمعية  تذكارية  بدروع 
خرفوش و العضو البلدي األستاذ حممد املطوع.

هذا و قد قام األطفال بكتابة كلمة )حممد( كما هو خمطط 
له بشريًا أثناء تقديم فقرات احلفل حيث اكتملت الكتابة يف فرتة 
قصرية جدًا ال تزيد على النصف ساعة، إذ ظهرت الكلمة يف غاية 

الروعة.
بعد احلفل مت توزيع الضيافة على احلضور و املشاركني، كما مت 

التقاط صور تذكارية مجاعية فيها ما فيها من اجلمال.
حممد  األستاذ  احملرق  حمافظة  عن  ممثل  املهرجان  حضر 
و  األستاذ أمحد خرفوش   الزهراء )ع(  رئيس مأمت  و  النشوان 
رئيس مأمت الرسول األعظم )ص( احلاج أمحد العريس و رئيس 
مساهيج  نادي  رئيس  و  راشد،  حسني  علي  احلاج  العالي  املأمت 
الرياضي و الثقايف املهندس عبد احلسن جعفر، و رئيس صندوق 
بعض  و  صفوان،  أبو  الياس  أمحد  احلاج  اخلريي  مساهيج 

الشخصيات املدعوة مثل احلاج علي النور و احلاج عباس املعلم 
إدارة مجعية مركز مساهيج  و أعضاء جملس  فتاح خرفوش،  و 

اإلسالمي، و العديد من اإلعالميني، و تلفزيون البحرين.

و جدير بالذكر أن إذاعة البحرين قد أجرت لقاءًا مباشرًا مع 
الشيخ مجال خرفوش رئيس اجلمعية قبل بدء املهرجان بث على 

اهلواء مباشرة.

خرفوش  مجال  بالشيخ  البحرين  إذاعة  لقاء  •	
خبصوص مهرجان كلمة ياحممد )ص(

مت اللقاء يف متام الساعة 7:30 صباحًا يف ذات 
يوم  صباحًا    9:00 يف  أقيمت  اليت  الفعالية  يوم 
اخلميس 2009/3/12م ، و استغرق اللقاء حوالي 
بسماحة  بالرتحيب  املذيعة  ابتدأت  دقائق   )8(
الشيخ ثم سؤاله عن مدى أهمية هذا الفعالية و 
اهلدف منها ، فأجاب بأنها تصب يف رص الصف 
الوقوف صفًا  و  الدينية  و  الوطنية  اللحمة  شد  و 
واحدًا يف وجه كل من خيطر بباله أن يسيئ إىل 
رمزنا األعظم و قامسنا املشرتك األكرب رسولنا 
حممد صلى اهلل عليه و آله و سلم ، و ذلك من 

خالل أطفالنا الذي جيب أن يكونوا مساهمني يف 
أال  و  الكرميتني  الطائفتني  نبيهم من  الدفاع عن 
مساحته  أكد  كما  املشاركة.  عن  مبعزل  يكونوا 
على أن التوقيت كان يراعي الوحدة أيضًا ألنه يف 
الفرتة املتخللة بني الرواية اليت يعتمدها إخواننا 
من   12 هي  و  )ص(  النيب  مولد  يف  السنة  أهل 
الشيعة  يعتمدها  اليت  الرواية  و بني   ، ربيع األول 
و هي 17 من ربيع األول. ثم حتدث مفصاًل عن 
و  الكبري  املهرجان  املهمة يف هذا  اجلنبات  بعض 
اختيار  من  الغرض  و  املشاركني  و  الداعمني  عن 
و عن احتمالية   ، املدارس  الروضات دون  طالب 
العاملية  موسوعة جينيس  الفعالية يف  هذه  إدخال 

حيث سيكتب 360 طفاًل كلمة )حمم( صلى اهلل 
عليه و آله و سلم بأجسادهم.

	•مهرجان كلمة حممد )ص( يف برنامج باب 
البحرين بتلفزيون البحرين :

كلمة  مهرجان  عن  مفصل  تقرير  عرض  مت 
باب  برنامج  يف  البحرين  تلفزيون  يف  )حممد( 
يف  2009/3/14م  السبت  يف  ذلك  و  البحرين 
التقرير  اشتمل  حيث  لياًل   10:15 الساعة  حدود 
على شرح موجز لنوع و أهمية الفعالية و اهلدف 
منها ، مع إجراء مقابلة مع رئيس اجلمعية مساحة 
الرمسي  الراعي  كذلك  و  خرفوش  الشيخ مجال 
لتلك الفعالية األستاذ حممد املطوع العضو البلدي 

من  املقاطع  بعض   ، )البسيتني(  األوىل  للدائرة 
اليت  الروضات  فقرات  خصوصًا  احلفل  فقرات 
الكلمة  الشاشة  أظهر  كما   ، طالبها  فيها  شارك 
هذا  األطفال.  أولئك  بأجساد  األعلى  من  كاملة 
و   ، دقائق  اخلمس  يقارب  ما  التقرير  استغرق  و 
اجلمعيات  عمل  يف  مسبوق  غري  كبري  إجناز  هو 
بالبحرين ، و إن دل إمنا يدل على قوة و ابتكارية 
مركز  مجعية  تقيمها  اليت  الفعاليات  أهمية  و 
مساهيج اإلسالمي. و قد أعيد التقرير مرة أخرى 

يف اليوم التالي صباحًا.
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أكد رئيس مجعية مركز مساهيج اإلسالمي الشيخ مجال خرفوش 
كاسرة  ترفيهية  بطريقة  الثقافة  لنشر  )حروف(  مسابقة  سعي 

للروتني. 
اإلسالمي  مساهيج  مركز  مجعية  افتتاح  هامش  على  ذلك  جاء 
للنسخة الثامنة ملسابقة حروف اإللكرتونية 2009م األحد 2 أغسطس 
بن جاسم محاده  بلدي  احملرق حممد  رئيس  رعاية  2009م،  حتت 
من  وبدعم  والوطن  واأليام  الوسط  صحيفة  من  إعالمية  وبرعاية 

جمموعة اجلابري  واملطبعة الشرقية. 

وأشار خرفوش إىل أهداف املسابقة، ومنها : إيصال كم هائل من 
املعلومات إىل ذهن املتسابقني يف  وقت قصري جدًا، إشراك اجلمهور يف  
 )feedback( األسئلة عن طريق دائرة الضوء، عمل تغذية راجعة
املشاركني  تذكري  إعادة   : يف  املشاركني  من  العظمى  الغالبية  إىل 
مبعلومات عن طريق طرحه عليهم على شكل أسئلة،  فضاًل عن دفعهم 
على معاودة اإلطالع على بعض املصادر كتثقيف هلم،  وهي  طريقه 
الغالبية  إىل  الطرق  بأيسر  املعلومة  إيصال  مع  املباشر،  للتعليم  غري 
العظمى من املشاركني أو اجلمهور،  تشجيع املتسابقني على املطالعة 

ممن ال  ميتلكون معلومات كثرية حتى  يستطيعوا املنافسة يف  املسابقة،  
كي   واحد  مبكان  فيها  يلتقون  واحدة   عمل  ورشة  يف   الشباب  مجع 
يتحسسوا بأخوتهم ويتدارسوا أمورهم،  بدل أن  يتشتتوا يف  أماكن ال 
تسمن وال تغين  من جوع،  مجع كل أفراد الوطن من مجيع الطوائف 
اليت   اإلسالمية  األسئلة  على  واالعتماد  أكثر،   للتقارب  فرصه  وهي  

يتفق عليها مجيع املسلمني تأكيد للوحدة اإلسالمية والوطنية . 

	•تلفزيون البحرين يعرض تقريرًا عن مسابقة حروف :
مسابقة  عن  مفصاًل  تقريرًا  البحرين  تلفزيون  عرض 
مركز  مجعية  بأن  التقرير  معنونًا  الكربى  الثقافية  حروف 
تاريخ  أليكرتونية يف  أكرب مسابقة  تطلق  اإلسالمي  مساهيج 
البحرين ، و ذلك يف االثنني املوافق 2009/8/10م يف برنامج 

اشتملت  قد  و   . لياًل   9:15 الساعة  حدود  يف  البحرين  باب 
مجال  الشيخ  اجلمعية  رئيس  مع  مقابلة  التقريرعلى  أجزاء 
الفرج  حبيب  األستاذ  و  العوضي  البلدي  العضو  و  خرفوش 
أمني سر اجلمعية ، كما اقتطع جزء من كلمة الراعي الرمسي 
للمسابقة األستاذ حممد جاسم محادة رئيس اجمللس البلدي 

من  لقطات  عرض  مت  و   ، املسابقة  افتتاح  حفل  يف  باحملرق 
صالة  جنبات  به  امتألت  الذي  الغفري  اجلمهور  و  املباريات 
من  أكثر  التقرير  استغرق  قد  بالبسيتني.و  البلدي  اجمللس 
اليت  املسابقة  مالمح  مجيع  فيه  استعرضت  دقائق  مخس 

أقامها مركز مساهيج الشبابي التابع للجمعية.

	•مقابلة الوسط أونالين مع الشيخ مجال خرفوش 
خبصوص مسابقة حروف الثامنة 2009م

بتقرير  و  بالصوت  يعرض  أسبوعي  برنامج  هو  األثري  عرب 
مكتوب يف موقع صحيفة الوسط يتناول تقارير ومتابعات حملية 
يقدمه بعض الصحفيني يف الوسط كل حبسب اليوم املخصص 
له ، و قد استضاف سعيد حممد املخصوص بيوم السبت مساحة 
أغسطس   15 املوافق  السبت  ذلك يف  و  الشيخ مجال خرفوش 

2009م يف متام الساعة 1:10 ظهرًا يف ستوديو صحيفة الوسط 
البديع ، وعرض الربنامج يف السبت  الكائن بشارع  يف مبناها 
املاضي الذي صادف 22 أغسطس 2009م.  و قد دار احلديث 
يف غضون عشر دقائق تقريبًا عن تاريخ املسابقة و أهميتها ، و 
عن عالقة شعار املركز : )حنو عمل مؤسساتي حقيقي( و هل 
هي أحد مصاديق العمل املؤسساتي احلقيقي. و عن دور الشباب 

يف تلك املسابقة.
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حتت رعاية رئي�س جمل�س املحرق البلدي 
�شماهيح الإ�شالمي يطلق م�شابقة حروف الإلكرتونية الكربى  لل�شنة الثامنة على التوايل 
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اإلسالمي  مساهيج  مركز  مجعية  اختتمت 
اليت  الثامنة  الكربى  حروف  مسابقة  فعاليات 
أجريت مساء يوم الثالثاء 2009/8/18م إذ شهدت 
منافسات املرحلة النهائية للفئتني مباريات محاسية 
االبتدائية  )املرحلتان  البطولة  على  فيها  تنافست 
من  لساعتني  امتدت  وذلك يف جوالت  واإلعدادية( 

احلماس والتفاعل الكبري.
 40 بواقع  فريقا   20 املشاركني  عدد  وكان 
وجود  مع  البحرين،  مناطق  خمتلف  من  متسابقا 
العشرين  جتاوزت  قيمة  وجوائز  للجمهور  مسابقة 

جائزة لليوم الواحد.
وفاز فريق مأمت الرسول األعظم )ص( باجلائزة 
األوىل للمرحلة اإلعدادية، و فريق احلياك باجلائزة 
الوصيف  كان  فيما   ، االبتدائية  للمرحلة  األوىل 
فريق مجعية اهلدى للمرحلة اإلعدادية، واحلسينية 

احليدرية للمرحلة االبتدائية.
مساهيج  مركز  مجعية  رئيس  قال  جهته  من 
ألقاها  كلمة  يف  خرفوش  مجال  الشيخ  اإلسالمي 
احلضور  أحبيت  رأيتم  كما  �هكذا  احلفل:  يف 
اليت  حروف  مسابقة  من  الثامنة  النسخة  انتهت 
يف  إلكرتونية  مسابقة  أضخم  بإنها  بالقول  نفخر 
بإنها صنع  أكثر أن نقول  البلد، واليت نفخر  تاريخ 
شبابنا  طاقات  تفجرت  ومن خالهلا  حملي صرف 
وإبداعاتهم، فهذه اليت ترونها أمامكم هي خاضعة 
لربجمة يف برنامج الفيجوال بيسك وقام بإعدادها 
حبيب الفرج، وهو أحد مؤسسي وأعضاء اجلمعية، 
وأيضا هذه الدوائر اإللكرتونية واألجهزة واألجراس 
وغريها أيضا من إعداد حبريين حبت وهو املهندس 
علي حممد طه، أحد مؤسسي وأعضاء اجلمعية، كما 

أعد األسئلة الكثري من شبابنا�.

حيتاج  املسابقات  من  النوع  هذا  �مثل  مضيفا 
إىل طاقات يف التقديم أكثر وأكثر من اليت حيتاجها 
إىل  حتتاج  فهي  األخرى  املسابقات  يف  املقدمون 
دقة وسرعة فقط لو أطللنا على املسابقة من حيث 
خالل  قانون   100 على  يربو  ما  سنجد  القوانني، 
إىل  املقدم  القوانني حيتاج  هذه  كل  ومع  املسابقة، 
من  بسيط  جزء  وخالل  للسيطرة  التحكم  يف  قوة 

الوقت ال يتعدى اخلمس ثوان�.
شكر خرفوش كل من ساهم يف إجناح الفعالية، 
احملرق  جملس  رئيس  الرمسي  الراعي  وخصوصا 
اجمللس  وأعضاء  محادة،  جاسم  حممد  البلدي 
وكل  احمللية  والصحف  البحرين  وتلفزيون  البلدي، 
إجناح  يف  ساهموا  الذين  احلضور  وكل  الداعمني، 

هذه املسابقة.
و ألقى الراعي الرمسي للمسابقة رئيس جملس 

احملرق البلدي حممد محادة كلمة شكر فيها رئيس 
على  اإلسالمي  مساهيج  مركز  مجعية  وأعضاء 
ماقاموا به من إعداد طيب هلذه املسابقة اليت القت 

جناحا كبريا.
وتكريم  املسابقة،  راعي  تكريم  مت  ذلك  بعد 
وتلفزيون  إذاعة  هيئة  وهم  اإلعالميني  الرعاة 
البحرين، وصحيفة الوسط والوطن واأليام، بعدها 
مت تكريم الفائزين ممن حصلوا على احلرف الذهيب 
، ثم الفائزين باملراكز األوىل حيث حصل صاحب 

املركز األول 100 دينار والثاني على 50 دينارًا
اإلسالمي  مساهيج  مركز  مجعية  قدمت  كما 
وجملس احملرق البلدي شهادات شكر وتقدير جلميع 
الفعالة  ملشاركتهم  تقديرا  املشاركة  الفرق  أفراد 
الثامنة  النسخة  األثر يف إجناح  بالغ  اليت كان هلا 

للمسابقة.

إذاعة البحرين مقابلة مع الشيخ مجال : •	
كان اللقاء على اهلواء مباشرة يف برنامج هذا املساء بإذاعة البحرين 
يف متام الساعة 7:43  مساءًا يف األربعاء املوافق 2009/8/19م أي بعد 
ما  أي  مساءًا   8:02 لغاية  اللقاء  استمر  و  واحد،  بيوم  املسابقة  اختتام 
يقارب 20 دقيقة فيما أوضح املتصل بأن اللقاء لن يتعدى مخس دقائق !!! 
لكن بيان و منطق و أفكار و أطروحات مساحة الشيخ مجال خرفوش قد 
أجربت املذيعة املتألقة نرية الطريف على أن تعرتف له بذلك ممددة من 
الوقت املخصص مستغلة وجود شخصية متميزة و مثقفة كما صرحت و بكل 
وضوح. و تعرضت املذيعة البارعة للعديد من األسئلة املهمة حول املسابقة 

و اليت أجاب عليها مساحة الشيخ بالتفصيل، و من ضمن ما أوضحه : أن 
هذه املسابقة يعتمد على صقل و تفجري طاقات الشباب الكامنة اليت تفوق 
طاقات الشباب اآلخرين من الدول و اجملتمعات املتطورة و اليت جتلت يف 
و  األليكرتونية  الللوحة  به  صممت  الذي  الربنامج  حيث  حروف  مسابقة 
املهندس  به  الذي اضطلع  االليكرتوني  الفن  و  الكهربائية  الدوائر  كذلك 
و  املقدمون  أيضًا  و  الضوء  دائرة  و  علي حممد طه من خالل األجراس 
معدو األسئلة ...اخل. و اختتم مساحة الشيخ اللقاء بقوله : )) لقد قلت 
هذا يف الكلمة اخلتامية حلفل اختتام مسابقة حروف الثامنة، و أقوهلا 
و  تقف  و  وقفت  اإلسالمي  مساهيج  مركز  مجعية  أن   : أيضًا  هنا 

ستقف ما أمدها اهلل تبارك وتعاىل بالعون و التوفيق وراء كل ما من 
شأنه رص الصف و شد اللحمة الوطنية و الدينية و كل ما من شأنه 
أردف  و   .)) العظيمة  مكنوناتهم  إخراج  و  الشباب  طاقات  تفجري 
ناصحًا ردًا على طلب املذيعة نرية الطريف : )) أنصح نفسي أواًل 
و مجيع املؤسسات ثانيًا بالسعي وراء الوحدة و كل متعلقاتها و أيضًا 

تعزيز طاقات الشباب و تفجريها عرب املشاريع املختلفة ((.
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البحرين  تاريخ  يف  اإلكرتونية  م�شابقة  اأ�شخم  بنجاح باهر "�شماهيج الإ�شالمي" يختتم 
احلياك والر�شول العظم  يح�شدان املراكز الوىل
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بع�ص اأخبار مهرجان كلمة حممد الب�شرية الأول 1430هـ 
يف ال�شحف املحلية والدولية والتلفزيون

يوم اخلمي�ص 15 ربيع الأول 1430هـ املوافق 12 مار�ص 
2009م برعاية الع�شو البلدي ال�شيد حممد املطوع
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مهرجان كلمة حممد الب�سرية
يف برنامج باب البحرين - قناة البحرين الف�شائية

يف يوم �خلمي�س 12مار�س 2009م �أجريت مقابلة يف �إذ�عة �لبحرين 
مع �ل�سيخ جمال خرفو�س يف برنامج "�سباح اخلري يا بحرين"
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اأخبار م�شابقة 
حروف 

الثقافية 
الكربى 2009 
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اأجريت مقابالت
يف اإذاعة البحرين 

"برنامج م�ساء اخلري يا بحرين"

ومقابلة يف الو�شط اأونالين
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استقبل سعادة الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة مدير 
عام بلدية احملرق  الشيخ مجال أمحد خرفوش رئيس مجعية 
مركز مساهيج اإلسالمي ويوسف حممد البناء عضو املركز 
املركز  رئيس  خرفوش  أمحد  وعلي  للجمعية  التابع  الشبابي 
رئيس  خرفوش  حممد  أمحد  واألستاذ  باجلمعية  اإلعالمي 
مأمت الزهراء )ع(، والعضو البلدي للدائرة السادسة السيد 

حممد حسن عباس.
خرفوش  مجال  والشيخ  خرفوش  أمحد  األستاذ  وقدم 
احملرق  ألهالي  احملرق  بلدية  تقدمه  ملا  واالمتنان  الشكر 

وباخلصوص للدائرة السادسة.
آل  عيسى  بن  خليفة  الشيخ  سعادة  أشاد  اللقاء  وأثناء 
خليفة  بالدور البارز واملهم الذي تضطلع به املؤسسات األهلية 
واخلريية والشعبية يف قرييت مساهيج والدير وخص بالذكر 

لقيامهما  الزهراء  ومأمت  اإلسالمي  مساهيج  مركز  مجعية 
باحتضان الشباب وإقامة العديد من الفعاليات اليت جتذب 
للطريق  وجههم  اليت  عامة،  والبحرين  أهل  احملرق خاصة 

الصحيح يف ضل املغريات الكثرية املوجوده.
احملرق  بلدية  بان  عيسى  بن  خليفة  الشيخ  سعادة  وأكد 
والفعاليات  النشاطات  لكل  الدعم  لتقديم  استعداد  على 
يف  تصب  اليت  األهلية  واملؤسسات  اجلمعيات  تقيمها  اليت 

اختصاصات البلدية.
ومن جانب آخر أشار ممثل الدائرة حممد حسن عباس 
إليها  يطمح  اليت  للخدمات  الدائرة  أهالي  استحقاق  إىل 
االنعقاد  دور  يف  جمهوداته  بتكثيف  إياهم  واعدًا  املواطنون 

الرابع وداعيًا إياهم إىل التعاون معه.

لقاء رئي�ص اجلمعية ورئي�ص ماأمت الزهراء )ع( 

مع م�ست�سار جاللة امللك لل�سباب والريا�سة
استقبل سعادة السيد صاحل بن هندي يف مكتبه رئيس وأعضاء مجعية مركز مساهيج اإلسالمي ومأمت الزهراء )ع( 
حيث تبادلوا أطراف احلديث عن مواضيع خمتلفة إذ شدد الطرفان على ضرورة التكاتف والتعاون ملا فيه خري وصالح 
هذا الوطن، كما أكد بن هندي دعمه مبعية أخيه سعادة حمافظ حمافظة احملرق السيد سلمان بن هندي للمشاريع 
مركز مساهيج  مثمنًا جهود مجعية  اإلسالمي خصوصًا،  مركز مساهيج  ومشاريع مجعية  عمومًا  والتطوعية  اخلريية 

الواضحة.
حضر اللقاء كٌل من رئيس اجلمعية الشيخ مجال خرفوش والسيد حممود العلوي رئيس قسم املشاريع وعلي أمحد 
خرفوش رئيس املركز اإلعالمي ويوسف حممد البناء عضو املركز الشبابي باجلمعية واألستاذ أمحد خرفوش رئيس 

مأمت الزهراء )ع(.

لقاء رئي�ص اجلمعية ورئي�ص ماأمت الزهراء )ع( مع رئي�ص جمل�ص املحرق البلدي
استقبل سعادة السيد حممد جاسم محاده رئيس جملس احملرق البلدي  الشيخ مجال أمحد خرفوش رئيس مجعية مركز 
مساهيج اإلسالمي ويوسف حممد البناء عضو املركز الشبابي التابع للجمعية وعلي أمحد خرفوش رئيس املركز اإلعالمي 
السيد حممد حسن  السادسة  الدائرة  الزهراء )ع(، حبضور ممثل  رئيس مأمت  واألستاذ أمحد حممد خرفوش  باجلمعية 

عباس.
وقدم األستاذ أمحد خرفوش والشيخ مجال خرفوش الشكر واالمتنان ملا يقدمه جملس احملرق البلدي ألهالي احملرق 

والدائرة السادسة خاصة.

حمافظ املحرق ينّوه بجهود
جمعية مركز �سماهيج الإ�سالمي

استقبل سعادة حمافظ احملرق سلمان بن عيسى 
مجعية  رئيس  خرفوش  مجال  الشيخ  هندي  بن 
حممود  والسيد  اإلسالمي  مساهيج  مركز 
وحسني  باجلمعية  املشاريع  قسم  رئيس  العلوي 
وعلي  باجلمعية  املالي  األمني  أمحد  يوسف 
أمحد خرفوش رئيس املركز اإلعالمي باجلمعية 
إدارة  جملس  رئيس  خرفوش  أمحد  واألستاذ 

مأمت الزهراء )ع(.

بن  عيسى  بن  سلمان  احملرق  حمافظ  وقدم 
مجعية  إلدارتي  وتقديره  شكره  خالص  هندي 
)ع(  الزهراء  ومأمت  اإلسالمي  مساهيج  مركز 
مشيدًا  والتطوعية،  االجتماعية  جهودهم  على 
واخلدمات  اإلسالمي  مساهيج  مركز  جبمعية 

اليت تقدمها اجلمعية واليت أنشئت من أجلها.
اإلسالمي  مساهيج  مركز  مجعية  جانب  ومن 
ومأمت الزهراء )ع( قدموا الشكر والتقدير على 
األعمال  على  وتشجيعه  للجمعية  احملافظ  دعم 

التطوعية مبحافظة احملرق.

www.markazsamaheej.org العدد2 - رم�ضان 1430هـ /اأغ�ضط�س -�ضبتمرب 2009م الزيارات واللقاءات22

زيارة رئي�ص اجلمعية ورئي�ص ماأمت الزهراء )ع( لل�شيد �شالح بن هندي م�شت�شار جاللة امللك لل�شباب والريا�شة

لقاء رئي�ص ماأمت الزهراء ورئي�ص اجلمعية مع مدير عام بلدية املحرق ال�شيخ خليفة بن عي�شى اآل خليفة يف مكتبه

لقاءرئي�ص اجلمعية و رئي�ص ماأمت الزهراء)ع( مع رئي�ص جمل�ص املحرق البلدي ال�شيد حممد بن جا�شم حماده يف مكتبه.

زيارة رئي�ص اجلمعية ورئي�ص ماأمت الزهراء )ع( لل�شيد �شلمان بن هندي حمافظ حمافظة املحرق

لقاء رئي�ش اجلمعية ورئي�ش ماأمت الزهراء )ع(  مع مدير عام بلدية املحرق
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مجعية مركز مساهيج اإلسالمي
تستقبل رئيس املركز الوطين لدعم املنظمات األهلية

مساهيج  مركز  مجعية  إدارة  استقبلت 
الوطين  املركز  رئيسة  اجلمعية  مبقر  اإلسالمي 
بنت  لطيفة  الدكتورة  األهلية  املنظمات  لدعم 
علي املناعي وذلك لإلطالع على أنشطة اجلمعية 
وفعالياتها عن قرب ، وخالل اللقاء عرضت إدارة 

وطرق  وفعالياتها  أنشطتها  من  مجلة  اجلمعية 
التواصل مع اجلمهور.

وخالل اللقاء مت عرض كيفية تعاطي اجلمعية 
والعالقات  املتبعة  اللوائح  والنظم  وماليًا  إداريًا 
الدكتورة  أبدت  جانبها  ومن  للجمعية  املختلفة 
املناعي ارتياحًا من أداء اجلمعية ونشاطها ومتنت 

للجمعية دوام التوفيق.

مجعية مركز مساهيج اإلسالمي
تستقبل السيد حممد بن عبداهلل املطوع

اإلسالمي  مساهيج  مركز  مجعية  إدارة  استقبلت 
مبقر اجلمعية العضو البلدي للدائرة  األوىل )البسيتني( 
السيد حممد بن عبداهلل املطوع وذلك للقيام بالرتتيبات 
واليت  األوىل  البشرية  حممد  كلمة  ملهرجان  الالزمة 

على  وتقديره  قدم شكره  فيما  الكرمية،  رعايته  حتت 
جهود اجلمعية يف ما تبذله يف العمل التطوعي والوحدة 
الوطنية اإلسالمية، ومن جانب اجلمعية قدمت له درعًا  
البشرية  حممد  كلمة  مهرجان  رعاية  بتبنيه  تذكاريًا 

األول الذي شارك فيه حنو 360 طالب وطالبة.
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زيارة رئي�شة املركز الوطني لدعم املنظمات الأهلية ملقر اجلمعية يوم اخلمي�ص 16 يوليو 2009م

لقاء �شماحة ال�شيخ جمال خرفو�ص مع اآية اهلل ال�شيد عبداملنعم احلكيم يف دم�شق يف يوليو 2009م لقاء رئي�ص اجلمعية ورئي�ص ماأمت الزهراء )ع( مع ال�شيد جمتبى احل�شيني ممثل ال�شيد اخلامنئي يف دم�شق يف يوليو 2009م

لقاء رئي�ص اجلمعية ورئي�ص ماأمت الزهراء )ع( مع اآية اهلل العظمى ال�شيد حممد ح�شني ف�شل اهلل يف دم�شق 2009م لقاء رئي�ص اجلمعية ورئي�ص ماأمت الزهراء )ع( مع ال�شيد حيدر كفنويز مدير ممثلية اآية اهلل العظمى ال�شيد حممد �شعيد احليكيم ب�شوريا 2009م

زيارة ع�شو جمل�ص املحرق البلدي ملقر اجلمعية يوم اخلمي�ص 8 مار�ص 2009م
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أقامت مجعية مركز مساهيج اإلسالمي مساء األحد 
منقذ  مولد  مبناسبة  احتفاهلا  2009/3/15م  املوافق  
البشرية الرسول األعظم )ص( واليت شارك فيها الصم 
والبكم مبساعدة املرتجم شوقي املعتوق و مبشاركة من 
غرد  الذي  اإلحسائي  أبوحسن  الكبري  السعودي  املنشد 
مولد  بزينة  املتزينة  مساهيج  مساء  يف  العذب  بصوته 
النيب )ص(، وقد تال 3 قصائد يف حب املصطفى )ص( 
وآخر قصيدة كانت مدوية وهي دعوة للوحدة والتقارب 

بهذه املناسبة العظيمة. بعدها أنشدت فرقة العيد األكرب 
التابعة للجمعية قصيدتني من روائع القصائد اإلسالمية 
اجلمهور  أبهروا  الذين  الصغار  املنشدين  بأصوات 
خصوصًا  الرائع  وصوتهم  املتميز  وأدائهم  مبهارتهم 
ببعض  تفرد  الذي  العود  حسني  املتألق  الشبل  املنشد 
اجلميلة،  األحلان  من  لوحة  منها  صنع  مما  األبيات 
وبعدها ألقى الشيخ مجال أمحد خرفوش رئيس مجعية 
علينا  فيها: جيب  قال  كلمه  اإلسالمي  مركز مساهيج 

كمسلمني أن نستغل هذه املناسبة لتصفية النفوس وترك 
النزاعات اليت ال تزيدنا إال فرقة وابتعاد عن بعضنا بدل 
أن نبقى يد واحده ضد اإلساءات اليت  يوجهها الغرب 

للنيب من رسومات وأفالم وغريها .

     أقامت مجعية مركز مساهيج اإلسالمي مساء 
أمس السبت احتفاهلا مبناسبة مرور عام على تأسيس 
أهلية  جلنه  كانت  ان  بعد  رمسية  كمؤسسة  اجلمعية 
مبناسبة  أيضًا  االحتفال  كان  كما  سنوات   10 حوالي 
ذكرى مولد اإلمام العسكري )ع(. وبدء االحتفال بكلمة 
اننا  فيها  قال  خرفوش  أمحد  مجال  الشيخ  لسماحة 
السابق  يف  االجنازات  وتوالي  الدب   هذا  على  ماضون 
عندما كنا جلنة أهلية ويف احلاضر بعد كمؤسسة رمسية 
جمتمعنا  تغذية  من  اإلمكان  قدر  جاهدين  وسنسعى 
نستطيع  ما  بكل  احلنيف  وديننا  الغالي  ووطنى  احلبيب 

من  وأنشطة  وفعاليات   ومشاريع  أفكار  من 
وكان  املعطاه،  وطننا  ابناء  خدمت  شانها 
املنشدين  كبار  مبشاركة  اإلنشادي  االحتفال 
ابتدء احلفل و مبشاركة من املنشد السعودي 
املتألق  املنشد  ثم  أبو حسن اإلحسائي  الكبري 
الكبري  الرادود  ثم  البالدي  موسى  املال 
احتفنا  الذي  املسيح  عبداهلل  املركزاوي 
من  البيت(  يهل  )حبراني  الرائعة  بقصيدته 
واليت  خرفوش  مجال  الشيخ  مساحة  تأليف 

تتحدث عن املركز أيضًا.

أصدرت النسخة اجلديدة من كوبونات مجعية مركز مساهيج اإلسالمي 
حتى  حمرم  مابني  الفرتة  خالل  وبيعت  1430هـ  احلرام  حمرم  لشهر 
السنة جبوائز  )ع(، ومتيزت هذه  الزهراء  فاطمة  السيدة  مولد  ذكرى 

كثرية وقيمة حيث جتاوز عددها الـ 65 
جائزة، مت السحب يف فرتتني األوىل يف 
يوم السبت ليلة األحد 31 يناير 2009م 
حيث سحب على 30 جائزة ، والسحب 
الثاني  والكبري أجري يف احتفال ذكرى 
ميالد السيدة فاطمة الزهراء )ع( ومت 
تتضمنهم  اجلوائز  باقي  على  السحب 
اجلائزة األوىل وهي عبارة عن كوبون 

إجيار صالة جمانًا مقدمة من الشبكة لألفراح وقد فاز بها سيد حممد 
سيد هاشم من قرية مساهيج.
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احتفال مولد منقذ الب�رشية الر�صول الأكرم )�ص( مب�صاركة ال�صم والبكم

ال�سحب على ك�ب�نات �سهر حمرم 1430هـ .. اجلائزة الأوىل ك�ب�ن اإيجار �سالة اأفراح

ال�ضحب الكبري  يف احتفال مولد الزهراء )ع(ال�ضحب الأول يف 2009/1/31م

فعاليات واأن�شطة اجلمعية الأخرى

   الإح�ضائي وامل�ضيح والبلدي 
يغردون يف احتفال مولد الإمام الع�ضكري )ع(
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حتت شعار املولد على كيفكم أطلقه عضو جملس إدارة 
املركز الشبابي التابع جلمعية مركز مساهيج اإلسالمي 
و رئيس األنشطة والفعاليات يف املركز الشبابي السيد 
فيصل بونصيب، ويأتي هذا الشعار انطالقا من فكرة 
املهرجان اليت مسحت لكافة أطياف اجملتمع البحريين 
لسنة  الرابع  شعبان  من  النصف  كرنفال  يف  املشاركة 
املنتظر  املهدي  اإلمام  ميالد  ذكرى  1430هـ مبناسبة 
أشهى  التجاري، حيث جتمعت  مركز مساهيج  الرابعة الفتتاح  والذكرى  )عج( 
اخلفيفة،  والوجبات  واملرطبات  املشويات  وأطيب  الشعبية  البحرينية  املأكوالت 
وتشارك فيها كل احلضور واملارين من مجيع الفئات العمرية من اجلنسني، كما 

كان األطفال على موعد مع ليلة حافلة باأللعاب الكثرية واملنوعة واملمتعة.
وعلق أحد احلاضرين أن املهرجان استقطب شرحية كبرية من احلاضرين من 

اجلنسني كما متتع به من توفري كافة املستلزمات اليت أدت إلجناح هذا املهرجان 
الضخم من خالل التوزيع اجلغرايف لزوايا املكان واملساحة الكبرية اليت أضافت 

املزيد من األرحيية يف تفعيل املشاركة اجملتمعية.
حممد  محد  السيد  للكرنفال  املنظمة  اللجنة  رئيس  شكر  اخلتام  ويف 
السماهيجي عضو جملس إدارة املركز الشبابي مجيع من ساهم يف إجناح هذا 
العمل وباخلصوص وزارة الداخلية وبلدية احملرق متمثلة يف مركز احملرق البلدي 
ومركز اهلالل للمشاريع اخلريية ومجيع الداعمني، وخنص بالذكر األخ الفاضل 
النشط إبراهيم مطر رئيس مجعية الفاروق الذي تكرم باحلضور وتوزيع اهلدايا 

اجلميلة.
فيصل عيسى أبونصيب
رئيس األنشطة والفعاليات يف املركز الشبابي
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كرنفال الن�شف من �شعبان
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افتتاحية  يف  األطياف  كل  من  البحرين  شباب  من  العديد  اجتمع 
أروع  من  تعترب  اليت  القدم  لكرة  التاسعة  اخلريية  مساهيج  دورة 
أشكال اللحمة الوطنية واإلسالمية اليت محلت مجعية مركز مساهيج 

اإلسالمي على عاتقها املعنى منه وهي أبرز اهداف اجلمعية.
يونيو واستمرت إىل 2 أغسطس  نهاية شهر  الدورة يف  وقد بدأت 
بن  عيسى  بن  السيد سلمان  رعاية سعادة  كانت حتت  واليت  2009م 
حسن  بن  حممد  السيد  من  وبدعم  احملرق  حمافظة  حمافظ  هندي 
عباس عضو جملس احملرق البلدي و علي بن عبداجلليل ترك املدير 

العام لشركة نقليات ترك شاكرين هلم هذا التعاون املثمر.
التاسعة  للسنة  تقام  الدورة  أن  الشيخ مجال خرفوش  وقد صرح 
من  البحرين  اطياف  مجيع  فيها  شارك  و  خريية  وهي  توالي  على 
والفوز  للعب على ملعب واحد وكرة واحدة  واملناطق  املذاهب  خمتلف 
بكاس واحد وهو دليل الرتابط والتواصل واأللفة املعهودة يف البحرين 

وخصوصًا أهالي احملرق.
فيها  شارك  العام  هذا  يف  الدورة  ان  على  مجال  الشيخ  وأضاف 
االندية  كبار  مع  يلعبون  الذين  القدم  كرة  يف  احملرتفني  من  العديد 

البحرينية.
اخلريية  مساهيج  بطولة  كأس  مساهيج  مركز  فريق  رفع  وقد 

التاسعة .
وقد التقى فريق مركز مساهيج )ب( بفريق نادي السياحة العاملي 

بفوز  املباراة  وانتهت  2 أغسطس 2009م.  املوافق  الثالثاء  يوم  وذلك 
لفريق  واحد  هدف  مقابل  أهداف  ثالثة  بنتيجة  )ب(  املركز  فريق 
البداية بسبب  املباراة كانت يف ذروتها منذ  أن  العاملي، كما  السياحة 
احلسابات القدمية بني الفريقني الذين دائما يتنافسان على البطولة 
يف الكثري من الدورات والبطوالت وحبضور غفري للجماهري اذ غص 
األول  هدفه  املركز  فرق  وافتتح  مسبوق.  غري  عدد  وهو  بهم،  امللعب 
الذي  إبراهيم حبيب حسني كاظم  الالعب املخضرم  قوية من  بركلة 
اهلدف  بعد  ومن  باحلسرة  وبعضهم  بالفرحة  تضج  اجلماهري  جعل 
السياحة  الفريقني حتى حقق  العنيفة بني  اشتدت واحتدمت املنافسة 
العاملي هدف التعادل بهدف مجيل أحرزه الالعب عباس إبراهيم وكان 
امللعب  داخل  السياحة  مجهور  ودخل  للسياحة  واألخري  األول  اهلدف 
بفرحتهم باهلدف، وضجت مجيع اجلماهري كل يشد من ازر فريقه، 
رائع لالعب  املباراة بهدف  أنهى  املركز هجوما مباغتا  إذ شن فريق 
السندي وبذلك أصبح فريق املركز )ب( هو الفائز ببطولة مساهيج 
اللقاء  أدار  العام.  هلذا  الدورة  بطل  ويكون   ،2009 التاسعة  اخلريية 

احلكم الدولي املتألق علي السماهيجي.
نائب حمافظة  احملرق  عن حمافظ  نيابة  النهائية  املباراة  حضر 
احملرق سلطان علي السليطي ورئيس مجعية مركز مساهيج اإلسالمي 
الشيخ مجال خرفوش ورئيس مأمت الزهراء أ. أمحد خرفوش ورئيس 
إدارة مجعية  وأعضاء جملس  إبراهيم مطر  الفاروق اخلريية  مجعية 

احملرق،  مبحافظ  املسئولني  من  وعدد  اإلسالمي  مساهيج  مركز 
جملس  عضو  أخيه  عن  بالنيابة  عباس  حسن  منصور  إىل  باإلضافة 
احلضور  عدم  عن  اعتذر  الذي  عباس  حسن  حممد  البلدي  احملرق 
نقليات ترك  اعتذر عن عدم احلضور مدير عام شركة  لسفره، فيما 

الثقيلة علي عبداجلليل ترك.
بتكريم  الشخصيات  وكبار  اجلمعية  ورئيس  احملافظ  نائب  وقام 
السياحة  نادي  الثاني  املركز  على  احلاصل  بالفريق  إبتداءًا  الفرق، 
على  وحصل  مساهيج  مركز  بالبطولة  الفائز  الفريق  وبعده  العاملي 
حسني  راشد  املرحوم  كأس  وهو  الدورة  يف  حارس  أفضل  جائزة 
)أبوشقر( كانت من نصيب سيدحممد من فريق مركز مساهيج )ب(. 
وجائزة أفضل العب يف الدورة وهو كأس املرحوم فاضل املرزوق كانت 
من نصيب حسن عبدالنيب من فريق املرحوم بودهوم، أما اهلداف فهو 
حممد عبدالنيب، سجل 25 هدفا والفريق املثالي وهو كأس مليح للعب 

النظيف فريق املرحوم بودهوم.

املركز ال�شبابي يحتفي بالفوز
يف يوم اجلمعة ليلة ال�ضبت املوافق 6 اأغ�ضط�س 2009م ، اأقيم ماأدبة 
ع�ضاء يف مطعم الأبراج باملحرق لالعبيه واأع�ضاء فريق مركز �ضماهيج 
وذلك   ، 2009م  التا�ضعة  اخلريية  �ضماهيج  دورة  ببطولة  الفائز  )ب( 
تكرميًا  على فوزه بالبطولة. وقد ح�ضر احلفل رئي�س اللجنة املنظمة للدورة 
مليح خرفو�س وحممد من�ضور نائب رئي�س اللجنة املنظمة وكابنت فريق 
املركز �ضبيح اأحمد خرفو�س و اأع�ضاء جمل�س اإدارة جمعية مركز �ضماهيج 

الإ�ضالمي واأع�ضاء جمل�س اإدارة املركز ال�ضبابي التابع للجمعية.

ويف بداية احلفل تقدم رئي�س اجلمعية بكلمة �ضكر وتقدير اإىل لعبيه 
فريق املركز، وبعد الكلمة كانت هناك وجبة ع�ضاء تكرميًا لهم جلهودهم، 
يحتوي  قر�س مدمج  ت�ضمنت  بهدايا  الفريق  تكرمي  نهاية احلفل مت  ويف 

على فيديو املباراة النهائية و�ضهادات تقدير.
اجلميعة  رئي�س  نائب  )اأبوزهري(  حميد  اأحمد  ال�ضيد  كرم  وكما 
والفعاليات  الأن�ضطة  يف  املبذولة  جهودهم  على  ال�ضبابي  املركز  اأع�ضاء 
ودورة  �ضعبان  من  الن�ضف  يف  اأقيم  الذي  املهرجان  يف  وباخل�ضو�س 

�ضماهيج اخلريية التا�ضعة.

www.markazsamaheej.org العدد2 - رم�ضان 1430هـ /اأغ�ضط�س -�ضبتمرب 2009م دورة �شماهيج اخلرييةالتا�شعة2009م26

با�سم  �لدورة  يف  لعب  �أف�سل  كاأ�س 
املرحوم فا�شل املرزوق

مواليد:1977/7/31م
تاريخ الوفاة: 2003/6/11م

با�سم  �لدورة  يف  حار�س  �أف�سل  كاأ�س 
املرحوم را�شد ح�شني )اأبو�شقر(

مواليد: 1964/1/1م
تاريخ الوفاة: 2009/4/5م

مركز �سماهيج بطل دورة �سماهيج اخلريية التا�سعة
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اليد يف نادي مساهيج يف عام 1979م،  بدأت كرة 
مدربون  بالنادي  األول  الفريق  تدريب  على  تعاقب  وقد 
كثر كان أبرزهم حسن املسيح )أبو عبداهلل( الذي حصل 
النادي معه على أغلب ألقابه. وكان أول لقب حصل عليه 
الرياضي  املوسم  يف  النظيف  اللعب  كأس  هو:  النادي 
 ، املدرب حسن عيسى عبداهلل  بقيادة  1991 -1992م 
فكان  األلقاب،  النادي يف حصاد  بدأ  العام  ذلك  ومنذ 
بقيادة  1993م  عام  نصيبه يف  من  الرباعم  فريق  لقب 

املدرب القدير حسن املسيح.
الفريق األول  أبو عبداهلل  بعامني، درب  وبعد ذلك 
واستطاع أن حيقق معه املركز الثاني يف دوري الدرجة 
بعد  طالب،  حممد  الكابنت  املساعد  وكان  الثانية، 
فريق  ليأتي  عامني  السماهيجية  الفرق  صامت  هذا 
الدوري بقيادة املدرب علي حسن  األشبال وحيرز لقب 
السماهيجي. وقد أشاد مجيع املتابعني مبستقبل هؤالء 

الالعبني، لكن ال أحد يعلم أين مضوا اآلن؟! 

الفريق  لقب  على  األول  الفريق  حصل  عام  بعد 
املثالي بقيادة املدرب حسن عيسى عبداهلل، ويف األلفية 
الكأس، وكان  الفريق األول من إحراز  اجلديدة، متكن 
املدرب علي مخيس،  مع  عام 2002  بالتحديد يف  ذلك 
وحممد إبراهيم مشاخيل. و يف العام الذي يليه أتى دور 
املدرب العراقي الراحل عبد الكريم هادي كرم ليحقق 
للنادي لقب الكأس والدوري معًا، و قد كانت هذه هي 
الدرجة  ثنائية  الفريق  فيها  حيرز  اليت  األوىل  املرة 

الثانية معًا، ليصعد إىل دوري الدرجة األوىل. 
بالتحديد يف عام 2007م،  و  وقبل عامني من اآلن 
بقيادة  الدوري  لقب  حيقق  أن  الرباعم  فريق  استطاع 
يف  الرباعم  فريق  أخفق  بينما  املسيح،  حسن  املدرب 
العام التالي يف احلفاظ على لقبه بعد أن كانت املنافسة 
اللقب  ينتزع  أن  استطاع  الذي  توبلي،  فريق  وبني  بينه 
منه يف املباراة األخرية، إال أن النادي مل خيرج  خالي 
الوفاض )من األلقاب ولو العينية(،  فقد حصل الفريق 

األول حينها على كأس اللعب النظيف.
األول-حاليًا-  الفريق  فإن  احلاضر،  الوقت  يف  أما 
يستعد للموسم املقبل جيدًا ويريد أن يؤكد على الصورة 
وخصوصًا  املاضي،  املوسم  يف  بها  ظهر  اليت  احلسنة 
والعشرين  الواحد  يتجاوز  ال  الالعبني  أعمار  معدل  أن 

عامًا.
و بدورنا قمنا بإجراء بعض اللقاءات مع اجلهازين 
و قد  الفريق.  واإلداري إضافة إىل بعض العيب  الفين 
علي  القدير  املدرب  الفين  اجلهاز  مدير  بلقاء  بدأنا 

العنزور.
احملاور: يف بداية اللقاء نرحب بك يف هذا اللقاء.

العنزور: أهاًل بكم وأشكركم على هذا اللقاء.
احملاور: بطاقتكم الشخصية...

العنزور  علي  كالتالي:  الشخصية هي  بطاقيت  العنزور: 
مساهيج،  قرية  سكنة  من  و  1963م   عام  مواليد  من 

متزوج ولي من األوالد ولد واحد هو حسن وابنتني.
احملاور: أبو حسن حدثنا عن انطباعاتكم حول املوسم 

املاضي. 
سن  لصغر  بالنسبة  جيدًا  الفريق  أداء  كان  العنزور: 
األوىل  للسنة  يشارك  كان  بعضهم  إن  بل  الالعبني، 
نظرًا  وكذلك  فقط،  الثانية  للمرة  وبعضهم  الدوري  يف 
لبعض الظروف اليت مر بها الفريق من عدم استقرار 
من  مرتاكمة  كانت  مشاكل  بسبب  الالعبني  وانتظام 

املواسم املاضية.

احملاور: ما هي تطلعاتكم للموسم املقبل؟
الالعبني  احتياجات  نغطي  أن  حناول  سوف  العنزور: 
و  تنقصهم،  اليت  واخلربات  املهارات  بعض  ونكسبهم 

نعزز نقاط القوة لديهم.
هي  ما  أخريًا  احملاور: 
توقعاتكم للمركز الذي سوف 

حيققه يف هذا املوسم؟
التكهن  الصعب  من  العنزور: 
فاملوسم  الفريق،  مبركز 
القادم أصعب وأقوى، خاصًة 
القوية  األندية  بعض  بوجود 

كأم احلصم، وتوبلي، والبحرين، الذين دعموا أنفسهم، 
لكن الربكة بالشباب، فبتعاون اجلميع سنستطيع -بإذن 

اهلل- أن حنقق نتيجة مشرفة.
املوهوب  الالعب  مع  أجريناه  آخر  لقاء  لنا  كان  و 

علي عبداحلسن احلايكي.
احملاور: نرحب بالالعب املوهوب علي احلايكي.

على  أشكركم  أن  أحب  كما  بكم..  أهاًل  احلايكي: 
استضافيت يف هذه اللقاء.

احملاور: بطاقتكم الشخصية...
احلايكي: علي عبداحلسن احلايكي من مواليد 1990م 

من سكنة قرية مساهيج.
احملاور: ما هو انطباعك عن املوسم املاضي؟

بالنسبة  الرضا  كل  راٍض  أنا  بصراحة  احلايكي: 
كنا  ولكن  العمر،  مقتبل  يف  أنهم  و  خصوصًا  لالعبني، 

نطمح لألفضل.
توقعاتكم  هي  وما  احملاور: 

للموسم القادم؟
نتيجة  حنقق  أن  احلايكي: 
الئحة  يف  نتقدم  وأن  أفضل 

النقاط.
هي  ما  أخريًا  احملاور: 
طموحاتك وأهدافك كالعب؟

وأن  اإلجيابيًة،  النتائج  أساهم يف حتقيق  أن  احلايكي: 
ألعب بشكل مميز يتيح لي متثيل منتخبنا الوطين.

نادي مساهيج  اللعبة يف  التقينا مع مدير  و أخريًا 
فاضل عباس.

احملاور: نرحب بك معنا يف هذا اللقاء. و نبدأ ببطاقتك 
الشخصية.

فاضل: فاضل عباس من مواليد 1977م من سكنة قرية 
مساهيج متزوج ولي من األوالد ثالث بنات.

احملاور: اطلعنا عن اجلديد هذا العام.
من  جديدة  عناصر  بالفريق  ألتحقت  فاضل: 
الفين  اجلهاز  نفس  مع  الفريق  يواصل  الشباب،بينما 
انتظار وصول مساعد مدرب ذي  اإلداري، وحنن يف  و 
الفريق،  تلبية طلبات  أننا جنتهد يف  كما  عالية،  كفاءة 
وحنن يف صدد تأمني الالعبني اجلدد الغري مأمنني على 

شرط التزامهم.
احملاور: كلمة أخرية؟

فاضل: أحب أن أشكر الالعبني على التزامهم يف حضور 
منهم  ونتمنى  املباريات  يف  اجليد  وأدائهم  التمارين 
مواصلة هذا األداء الطيب، كما أشكرهم على تعاونهم 
معنا، وأحب أن أشكر إدارة النادي على دعمهم الفريق 
ماديًا ومعنويًا من خالل احلضور يف املباريات وتأمينهم 
جلميع الالعبني، وتغطية احتياجاتهم الدراسية. وأخريًا 
جبمعية  أشيد  وأن  اللقاء  هذا  على  أشكركم  أن  أحب 
احملمود  اجلهد  هذا  على  اإلسالمي  مساهيج  مركز 
والثقافية  الرياضية  الفعاليات  كافة  وتغطية  دعم  يف 
املعجبني  ومن  املتابعني  من  فأنا  وغريها؛  واالجتماعية 

بنشاط اجلمعية.  

احملاور: أواًل و قبل كل شيء نشكركم على 
اللقاء  هذا  يف  بكم   نرحب  و  دعوتنا  قبول 
احملاور  بعض  فيه  سنتناول  الذي  القصري 
رمضان  شهر  يف  الرياضة  عن  اخلاصة 

قدميا.
أبو عمار: حياكم اهلل ولنا الشرف يف ذلك

احملاور:أول ما نبدأ ببطاقتكم الشخصية:
أبو عمار: عبداجلليل رضي علي حسن، مواليد 1960م متزوج ولي من 

األوالد اثنني من البنني عمار وحممد وأربع بنات
الوقت  من  أفضل  سابقا  رمضان  الرياضة يف شهر  كانت  احملاور:هل 

احلالي وملاذا؟
قوة  ورغم  للفوز،  واللعب  ونظيف  رجولي  كان  اللعب  نعم.  عمار:  أبو 
املنافسة واالحتكاكات واخلشونة خنرج من امللعب متحابني وكأن شيئًا 
مل حيدث،ومن األسباب اليت جتعلين أقول ]ان الرياضة كانت أفضل 
بشكل عام هو احلضور اجلماهريي كان كبري فكل اجلماهري حميطني 
مبحيط امللعب لقوة املنافسة آن ذاك ولوجود العبني على مستوى عالٍي 

يف تلك الدورات.
و  القرآنية  واجملالس  الرياضة  أوقات  بني  توازنون  كنتم  احملاور:كيف 

املآمت يف شهر رمضان؟
أبو عمار: كان املنظمون يراعون هذه األمور قدر اإلمكان.

احملاور: من الذين كان ينظم لكم الدورات سابقًا يف شهر رمضان؟
أبو عمار: النادي وبالتحديد اللجنة الرياضية يف ذلك الوقت يف بداية 

الثمانينات.
احملاور: ما كان اسم الدورات اليت تنظم يف شهر رمضان؟

أبو عمار: الدورة الرمضانية.
احملاور: ما هي أول دورة شاركت فيها يف شهر رمضان الكريم؟

أبو عمار: ال أذكر بالتحديد، ولكن إن مل خيب ظين يف عام 1980م، 
لكن األمر الذي ال أنساه هو أن مجيع اجلماهري تشجع الفريق املنافس 
لنا واملثل يقول الشجرة املثمرة دائمًا ما ترمى باحلجارة، ولكن هذا 
مل حيبط من عزميتنا بل شجعنا على تقديم أفضل أداء لدينا فكانت 
مباريتنا دائمًا ما متتاز بالندية واإلثارة لكثرة األهداف فيها، واللعب 

اجلميل.

احملاور: ما هو اسم الفريق الذين كنتم تشاركون فيه، ومن الالعبني 
الذين كانوا يلعبون معكم يف دورات شهر رمضان؟

أبو نصيب، غامن  الفهود، عباس رضي، حسن رضي، علي  أبو عمار: 
عيسى ،علي خليل، علي املسيح، علي مشس، عيسى أبو نصيب ،علي 
اجملال  يسعنا  ال  ولكن  الالعبني  من  عدد  معنا  شارك  وقد  حبيب. 

حلصرهم.
احملاور:كلمة أخرية.

أذكر  أن  أحب  عمار:  أبو 
شيئًا مهمًا أصبحت مالعبنا 
باألحرى  أو  إليه  تفتقد 
أن  كليًا  منسي  أمر  أصبح 
وأخالق.  فن  هي  الرياضة 
أشكركم  أن  أحب  وأخريًا 
اللقاء وأرجو من  على هذا 
خلدمة  يوفقكم  أن  اهلل 

أبناء قريتنا العزيزة. 
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ِن الرَِّحيِم َ ِم اهللَِّ الرَّمحمْ ِبسمْ
ُؤمِْمُنوَن  َمُلوامْ َفَسرَيَى اهللَُّ َعَمَلُكممْ َوَرُسوُلُه َواملمْ )) َوُقِل اعمْ
مِبَا  َفُيَنبُِّئُكم  َهاَدِة  َوالشَّ المَْغيمِْب  َعامِلِ  ِإىَل  َوَسرُتَدُّوَن 

ُكنُتممْ َتعمَْمُلوَن (( سورة التوبة - آية 105.
كان  فردي  عمل  أي  أن 
نية  من  فيه  بد  ال  أو مجاعي 
سبحانه  اهلل  إىل  القربى 
وتعاىل وأما اذا كان غري ذلك 
وانه   ... هباءًا  يذهب  فانه 
يبادر  أن  املؤمن  على  جيب 
إىل  يكرتث  وال  اخلري  يفعل 

وسوسات الشيطان وأبناءه.
ومن منطلق اآلية الشريفة ومن خالل وجودنا 
يف مؤسسة تعنى بالشعائر احلسينية فإنا نقدم إىل 
اإلخوة املؤمنني هذا املشروع والذي نأمل أن يكون 
مشروعا مقويا للشعائر احلسينية معاضدا للمشاريع 
احلسينية القائمة أصال وهو ليس مشروعا منافسا 
مشروع  هو  وإمنا  الساحة  يف  موجودا  مشروع  ألي 
ومؤسساتها  الثورة احلسينية  أهداف  جديد خيدم 
اجلهود  كل  نقدر  املقام  هذا  يف  فأننا  وخدمتها 
من  ونشكر  احلسينية  الشعائر  خدمة  يف  املبذولة 
خالل  ومن  احلنيف.  الدين  هذا  خلدمة  يسعى 

فإننا  احلسينية  هيئة  لرئاسة مجعية مسا  موقعي 
نقدم هذا املشروع إىل كل من يعنيه أمر الشعائر 
احلسينية الشريفة من مجعيات حسينية، مؤسسات، 

مراكز هيئات اخل.
إذ أن خدمة الشعائر احلسينية هي ليس حكرا 
يف  األمور  أهم  من  وهي  للجميع  فهي  احد  على 

حياتنا بل هي حياتنا
وهذه إطالله سريعة تعريفيه باملشروع..

الشعائر  خدمة  عاتقه  على  يأخذ  مشروع  هو 
للثورة  اإلمياني  املوروث  على  احلفاظ  و  احلسينية 
والتطوير  واألفراد  املؤسسات  وتعاون  احلسينية 

والتجديد للشعائر احلسينية الشريفة.
احتاد  أو  رابطة  للتجمع:  املقرتح  االسم 

اجلمعيات احلسينية.
الشعائر  خلدمة  والتجديد  التعاون  الشعار: 

احلسينية الشريفة.
أهداف املشروع 

	•السعي لتحقيق أهداف الثورة احلسينية الشريفة 
.

	•الدفاع عن الشعائر احلسينية.
	•الوحدة ورص الصفوف.

الشعائر  على  هجمات  أي  ضد  	•الوقوف 

احلسينية.
	•احلفاظ على قدسية الشعائر احلسينية.

	•وضع برامج مشرتكة للجمعيات احلسينية.
الشريفة  احلسينية  بالشعائر  الوعي  	•نشر 

وأهميتها.
للشعائر  وأكرب  أفضل  	•التواصل من أجل خدمة 

احلسينية.
	•التنظيم والتجديد للشعائر احلسينية.

	•التمسك باملبادئ احلسينية.
	•جعل الشعائر احلسينية بابًا من أبواب الوحدة 

وليس العكس.
	•االستفادة من الشعائر احلسينية بأمر باملعروف 

ونهي عن املنكر. 
وغريها من األهداف السامية.

الوسائل:
•تكوين مؤسسة قادرة على حتقيق األهداف. 	

•عقد املؤمترات. 	
•وضع الدراسات والنشرات اإلعالمية وغريها. 	

املعنيويون باملشروع:
وإن  املناطق  )لكل  احلسينية  	•اجلمعيات 

تعددت(.
	•املآمت احلسينية.

	•املواكب احلسينية.
	•املواكب احلسينية املركزية.

	•التجمعات واملركز والفعاليات احلسينية.
	•مواكب األطفال واألشبال.

	•مآمت النساء.
بالشعائر  املهتمني  األفراد  و  	•الشخصيات 

احلسينية الشريفة.

النور  املشروع  هذا  يرى  أن  أمل  وكلنا  هذا 
بتكاتف كل اخلريين وخدمة أبي عبدا هلل احلسني 

)عليه السالم(
للمراسلة والتواصل على الربيد اإللكرتوني:

samaheej.hussinia@gmail.com
أو االتصال على 36379767

رئيس مجعية مسا هيج احلسينية
السيد حممود العلوي
البحرين – مسا هيج

كما هي عادت مجعية مساهيج احلسينية على احتواء كافة األشخاص من داخل وخارج القرية، 
ومبختلف الفئات العمرية .. واألطياف املختلفة .. حيث أن رَوادها يستمتعون باجللسات املفيدة مع كبار 

املثقفني، واملفكرين، واألعالم، والشيوخ .. يف جو رحياني إسالمي عبق .
وآخر اجللسات املباركة أمثرة عن استضافة أثنني من خدام أهل البيت )ع( وهما:  املال باسم 

حسني  احلسيين  الرادود  مع  الربني  فراس  أبو  واملال   .. الكربالئي 
السيسي .. كٌل على حدة ..

املهارات  خمتلف  عن  احلوار  مت   .. الكربالئي  املال  شرفنا  عندما 
من  الشخصيات  كبار  وجود  مع   .. احلسيين  املنرب  والفنيات يف جمال 

اجلمعية .. كالشيخ مجال خرفوش والسيد حممود العلوي وغريهم .. 
أعرب املال باسم عن سعادته بزيارته للجمعية.. وأثنى على األعمال 

اليت تقوم بها ..
فراس  أبو  احلسينيان  الرادودان  استضافة  مت  مغايرة،  أجواء  ويف 
الربني و حسني السيسي يف أمسية مميزة باملوشحات احلسينية، مبقر 
وتبادل  األحاديث  مجعية مركز مساهيج اإلسالمي، حيث مت  جتاذب 

األفكار واخلربات يف جمال خدمة أهل البيت )عليهم السالم( .. و أبدوا إعجابه بالطقوس اإلميانية 
.. املشوبة بنفحات البهجة والفرح .. اليت جتوب مقر اجلمعية.

علي عبد الشهيد رضي
theasyad@hotmail.com

الرادودالهجرياليـ�م والتاريخ امليــالدي

عبداهلل املسيح / أمحد فايزليلة الضربة 19 رمضانليلة األربعاء 2009/9/8
جعفر حمسن / حسني أبوشقرليلة الوصية 20 رمضان ليلة اخلميس 2009/9/9
علي عبدالشهيد / حممد العودليلة الوفاة 21 رمضانليلة اجلمعة 2009/9/10

مالحظات:
مأمت  خارج  املوكب  سيكون   *

الزهراء )ع(.
* ينطلق املوكب بعد قراءة اخلطيب، 

الساعة العاشرة لياًل.
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جمعية �شماهيج احل�شينية وم�شروع رابطة اجلمعيات والهيئات احل�شينية يف البحرين

ال�شي�شي زيارة املال با�شم الكربالئي جلمعية �شماهيج احل�شينية ح�شني  و  الربين  فرا�ص  اأبو  احل�شينيان  الرادودان  زيارة 
جلمعية �شماهيج احل�شينية

زيارة الكربالئي والربين وال�سي�سي جلمعية �سماهيج احل�سينية

جدول موكب الزهراء يف ذكرى ا�ست�سهاد اأمري املوؤمنني )ع(
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يأتينا شهر فضيل ليس كسائر الشهور، خيتلف صحيا، ونفسيا، وجسديا، وأخالقيا، دينيا 
فإسالمنا  سلبيا،  ال  النواحي  من مجيع  إجيابيا  فيه  الزاد  يكون  أن  ينبغي  واجتماعيا، 
بل ملا فيه من مردود صحي وأخالقي جدا عالي،  احلنيف مل حيثنا على صيامه عبثا 
اجلسم  مراعاة  من  البد  كامل،  عام  واحدة طوال  مرة  الفريد  التغيري  هذا  فإن  وغليه 

تغذويا.

واملشروبات  باملأكوالت  وإختامها  املعدة  عدم إلمالء  تعين  رمضان  الصحية يف  التغذية 
الكثرية بل هي ملد اجلسم بالغذاء الالزم لتجديد القوة والطاقة املستهلكة ولبناء ما تلف 
أعضاء  وباقي  راحة ألعضاء اجلهاز اهلضمي  وفرصة إلعطاء فرتة  من خاليا اجلسم 
اجلسم لذلك جيب أن تكون النظرة للطعام أكثر عمقا وواقعية حبيث خنتار منه أقله 

ضررا وأكثره نفعا.

الصيام حيدث جتديدا لعشرة يف املائة من خاليا اجلسم يف العشر األوائل من رمضان، 
وخالل األيام العشرة الثانية حيدث جتديدا جلميع خاليا اجلسم، كما أثبت أن الرتكيز 
العادية  ملناعة  أضعاف  املناعة عشرة  وتزيد  رمضان  نهار  أعلى حاالته خالل  يكون يف 
لإلنسان، كما اكتشف أن هناك على العكس مت اكتشاف أن صوم رمضان يساعد على 
الكلى  يف  تكون  اليت  احلصوات  تذيب  األمالح  وهذه  الكلى  يف  الصوديوم  أمالح  تركيز 

خصوصا إذا مت تناول كميات كافية من السوائل.
أما فيما خيص املراعاة التغذوية نرى ضرورة تعجيل الفطور وتأخري السحور فاإلنسان 
يعتمد على املخزون يف الكبد، حيث يقوم الكبد بتخزين ما يسمى باجلاليكوجني الذي 
يتحول إىل اجللوكوز فينظم سكر الدم ألن املخ ال يتغذى إال على السكر فالكبد يعطيه من 
املخزون، ويبدأ الكبد حبيث الفضالت لتحليل الدهون وحتويلها إىل طاقة وأثناء حتليل 

الدهون تتكون األجسام الكيتونية وبذلك يتم تفادي الغيبوبة.

كما أن سنة رسولنا الكريم )ص( يف اإلفطار على التمر واللنب هلا مغزى كبري فالتمر 
والدهون  بالربوتني  واللنب ميدنا  واألمالح،  السكريات  احتياجاته من  بكل  ميد اجلسم 
والعناصر املعدنية والفيتامينات باإلضافة إىل أنهما ال حيتاجان إىل عملية هضم معقدة 
التمر على  مثل معظم األغذية لذلك ال يصاب اجلهاز اهلضمي باإلرهاق، كما يساعد 
وصول السكر إىل املخ يف وقت قصري مما يؤدي إىل تهدئة األعصاب والتغلب على الصداع 
الذي قد يشكو منه الصائم، لذلك فلنحمد اهلل على نعمة اإلسالم اليت أنعم بها علينا.

بالنسبة للسحور جيب تناول األغذية سهلة اهلضم وقليلة الدهون حتى ال تزيد   
باحلاجة  يعتقدون  الكثريين  وخاصة  واحلموضة،  واحلرقان  بالعطش  الصائم  إحساس 
إىل الوجبة الثقيلة يف السحور حتى ال يشعر اإلنسان باجلوع يف فرتة النهار وهذا اعتقاد 
وسهلة  احملتاجة  العناصر  من  مبحتواه  للجسم  مغذيا  يكون  أن  جيب  فسحور  خاطئ، 

اهلضم.

وللمحافظة على نشاط وحيوية اجلسم خالل فرتة النهار يفضل تناول اخلبز،   
الفواكه، األلبان قليلة امللوحة، األرز، البطاطا، اخلضروات املطهية وبكميات معقولة،ألن 
تصيب  قد  والسكريات  والربوتينات  الدهون  من  وعالية مبحتواها  كبرية  كميات  تناول 
الصائم بالعطش أثناء النهار، الن عملية االمتصاص واهلضم حتتاجان استهالك كميات 

من سوائل اجلسم حسب حمتواه من هذه املكونات.
بشرى احلمراني
فنية التغدية يف إدارة الصحة العامة
وزارة الصحة

ما هو مرض  H1N1 ) أنفلونزا اخلنازير (:
هو مرض تنفسي حاد شديد العدوى يصيب اخلنازير ويسببه واحد أو أكثر           

A ويتسم هذا املرض  النوع  H1N1  من  من فريوسات 
عادة مبعدالت مراضة عالية ومعدالت إماتة منخفضة حيث 
ترتاوح نسبة اإلماتة من املصابني من 1 إىل 4 باملائة فقط، 
وينتشر الفريوس املسبب للمرض بني اخلنازير عن طريق الرذاذ 

املباشرة  وغري املباشرة واخلنازير احلاملة للمرض العدمية األعراض.واملخالطة 
 

ما هي أعراض مرض H1N1 )أنفلونزا اخلنازير(:
البشر،  تصيب  اليت  العادية  األنفلونزا  إلعراض  مشابهة  املرض  هذا  أعراض            
للمرض  املصابني  الناس  بعض  أن  كما  والسعال  الشهية  وانعدام  واخلمول  احلمى  وتشمل 

)H1N1( عانوا أيضا من سيالن باألنف والتهاب احللق والغثيان والتقيؤ واإلسهال.
 

كيفية محاية النفس من اكتساب مرض H1N1 )أنفلونزا اخلنازير(:
واليت  اإلنفلونزا  ملرض  العامة  الوقائية  االحتياطات  اختاذ  عليك  جيب  نفسك  	•حلماية 

تشمل:
جتنب خمالطة األشخاص الذين تظهر عليهم أعراض املرض والذين يعانون من ارتفاع  1 .

يف درجة احلرارة والسعال.
اغسل يديك جيدا باملاء والصابون بصورة متكررة. 2 .

النوم لفرتة كافية وتناول أطعمة  العادات الصحية اجليدة مثل  احرص على ممارسة  3 .
صحية ومغذية والقيام باألنشطة الرياضية وبصورة مستمرة.

	•ويف حالة وجود شخص مصاب يف املكان الذي تسكن فيه أو تقيم فيه: 
عزل املريض يف قسم من البيت. 1 .

قم بتغطية فمك وأنفك عند العناية بشخص مريض. 2 .
اغسل يديك جيدا باملاء والصابون بعد كل اتصال باملريض. 3 .

حامل حتسني التيار اهلوائي يف مكان املريض عن طريق فتح األبواب والنوافذ. 4 .
ابقي على احمليط نظيفا باستخدام  5 .

أدوات التنظيف املتوفرة. 6 .
 

إرشادات خاصة للمسافرين للحماية من مرض H1N1 ) أنفلونزا اخلنازير(:
استخدام الكمامات الواقية يف املطارات واألماكن املزدمحة. 1 .

احلرص على إجراءات النظافة الشخصية العامة. 2 .
مراجعة الطبيب عند الشعور إلعراض أنفلونزا سواء خالل  3 .

السفر أو عند العودة.
أنه  بأحد  شكك  حالة  يف  واحد  مربع  مرت  مسافة  اترك  4 .

مصاب.
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زادك يف رم�شان اإر�شادات تهم امل�شافر واملقيم عن
) اأنفلونزا اخلنازير (  1N1H  مر�ض
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ِن الرَِّحيِم َ ِم اهللَِّ الرَّمحمْ ِبسمْ
َمِئنَُّة * ارمِْجِعي ِإىَل َربِِّك َراِضَيًة  طمْ َيا َأيَُّتَها النَّفمُْس املمُْ

مَّرمِْضيًَّة * َفادمُْخِلي يِف ِعَباِدي * َوادمُْخِلي َجنَّيِت *
صدق اهلل العلي العظيم

رحم اهلل من قرأ سورة الفاحتة 
وأهدى ثواهبا لروح املرحوَمني

احلاج حبيب عبداجمليد آل رضي
وحرمه السيدة بلقيس السيد مصطفى العلوي

ُطبع هذا العدد بمسامهٍة كريمة من ذوي املرحوَمني
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مركز  مجعية  ومنتسبيه  وأعضاء  إداريو 
التهاني  بأحر  يتقدمون  مساهيج اإلسالمي 

والتربيكات إىل:

* عبداهلل حسن املسيح العضو املؤسس 
ورئيس املركز الشبابي وجعفر حمسن محيد 
العضو املؤسس وأمني السر يف املركز الشبابي 
وعلي أمحد خرفوش العضو املؤسس ورئيس 
املركز اإلعالمي باجلميعة مبناسبة زواجهم 
امليمون ونتمنى هلم زواجًا سعيدًا ، ورزقهم 

اهلل الذرية الصاحلة.
* محد حممد السماهيجي العضو املؤسس 
وعضو إدارة املركز الشبابي مبناسبة خترجه 
من املعهد الدراسات الفنية للقوات البحرية 

يف السعودية.
عيسى  وفيصل  البناء  حممد  يوسف   *
وأعضاء  املؤسيني  العضويني  أبونصيب 
خترجهما  مبناسبة  الشبابي  املركز  إدارة 
يف  البكالوريوس  شهادة  على  وحصوهلما 

اإلدارة املالية.
* حسني حممد امساعيل احلداد العضو 
املؤسس وعضو جملس إدارة اجلمعية قدوم 
مولودته اليت امساها مريم ، ترتبى يف عزه 

وجيعلها من املؤمنات الصاحلات.
* علي حممد طه يوسف العضو املؤسس 

قدوم  مبناسبة  العمومية  اجلمعية  وعضو 
مولودته اليت امساها زينب، ترتبى يف عزه 

وجيعلها من املؤمنات الصاحلات.
املؤسس  العضو  رضي  حممد  جاسم   *
مولوده  قدوم  العمومية  اجلمعية  وعضو 
من  وجيعله  عزه  يف  يرتبى   ، أمحد  البكر 

الصاحلني.
املؤسس  العضو  خرفوش  حسن  فتاح   *
قدوم  مبناسبة  العمومية  اجلمعية   وعضو 
أبو  يا  عزك  يف  يرتبى   ، حسني  مولوده 

حممد.
* عمار عبداجلليل رضي العضو الفاعل 
خترجه  مبناسبة  العمومية  اجلمعية  وعضو 
التوفيق  لك  نتمنى   ، الثانوية  املرحلة  من 

والنجاح يف مسريتك العلمية.
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Call  Now
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Best
Quality

Fully Automatic Plant complying with latest concrete technology
Latest pumps and mixers to reduce the chances of a break down
Professional management
Most experienced operators
Excellent Quality Control System by one of  the best technical team on the island
State of the Art laboratory 
Safe and Environment friendly operations
Shortest Wait list and Delivery tracking by GPS
Guaranteed Customer Satisfaction
Most competitive Price
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�لإ�سر�ف �لعام

�ملركز �ل�سبابي باجلمعية

 رئي�س �لتحرير

 عبد�هلل ح�سن �مل�سيح
ت: 36611920

�أ�سرة �لتحرير
جعفر حم�سن حميد
علي �أحمد خرفو�س

عمار عبد�جلليل ر�سي
في�سل عي�سى بون�سيب
علي عبد�ل�سهيد ر�سي

�لتدقيق �للغوي و�لإمالئي

�أ. �أحمد حممد خرفو�س.

�لإخر�ج �لفني
يو�سف حممد �لبناء. 

yalbanna@hotmail.com

ت�سدر عن جمعية مركز �سماهيج �لإ�سالمي 
هاتف 36632524 - فاك�س: 17470779

�س.ب: 24949  �ملحرق - مملكة �لبحرين
www.markazsamaheej.org :ملوقع �لإلكرتوين�

almarkaz.sic@gmail.com :لربيد �لإلكرتوين� 

يف �لعدد �لقادم
�سهر حمرم �حلر�م 1431هـ

عن  شامل  تقرير   *
للرادود  موامتنا  إصدار 

القدير عبداهلل املسيح.
حسني  م.  مع  لقاء   *
مون  ستديو  احلداد، 

ميديا.
* لقاء مع املنتج أ. حبيب 

الفرج .
نسقبل 

مساهماتكم ومشاركاتكم


