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سلعة ثمينة منذ العصور القديمة
الملح.. الذهب األبيض

أنس  حديث  من  سننه  في  ماجة  ابن  روى 
“سيد ادامكم الملح”، والملح مادة ال يمكن 
فجسم  الحياة،  في  أبدًا  عنها  االستغناء 
 100 المتوسط  في  يحوي  البالغ  اإلنسان 
هش  شفاف  معدن  وهو  الملح،  من  جرام 
استخدم إلعطاء الطعام مذاقه ولحفظه، 
العصور  منذ  ثمينة  سلعة  الملح  وكان 
أوقية  الذهب  به  يستبدل  وكان  القديمة، 
القدامى  الصينيون  وكان  أوقية،  مقابل 
الملح  من  مصنوعة  عمالت  يستخدمون 

ببدء  الملح  تاريخ  ارتبط  ولقد  التداول،  في 
البحر  فماء  األرضية  الكرة  على  الحياة  تاريخ 
الذي ظهرت فيه أول مظاهر الحياة البدائية 
في رأي البيولوجيين كان مالحًا جدًا، وللملح 
بعض الفوائد في صنع الطعام، فهو يثبت 
التي  األمالح  ويعوض  المأكوالت  طعم 
تبخرت أثناء الطهي ويفيد مزيجه مع عصير 
األسنان،  وتنظيف  اللثة  لتقوية  الليمون 
وشرب محلول ملعقة من الملح في كأس 

ماء تفيد في وقف النزيف الرئوي....

محمد علي دويغر أحد كبار مثقفي عصره البارزين، ولد عام 1908 وعاش بوطنه البحرين 
عاليًا  إنسانيًا  شعورًا  يملك  كان  وشعبهم،  أرضهم  أحبوا  لمن  وأسوة  قدوة  ليكون 
جعله يتفاعل مع مجتمعه ومع قضايا الناس الذين يحتاجون إليه، وخصوصًا الفقراء 
يقيم  جعله  ما  اجتماعية  تنويرية  رسالة  صاحب  بأنه  يشعر  وكان  واألرامل،  واليتامى 
عالقات صداقة وزمالة مع جميع شرائح المجتمع وأطيافه وطبقاته المختلفة، لقد 
كان محمد دويغر يحمل ثقافة تخطت الشأن المحلي إلى الشأنين العربي والعالمي 
فكان أنسانًا وطنيًا وقوميًا صاحب رسالة مجتمعية، وكان بيته عبارة عن صالون أدبي 
وثقافي ووطني يؤمه الكثير من نخب المجتمع، أما مكتبه ومقر عمله وخصوصًا في 
هؤالء  وأطفال  ونساء  رجال  من  واألرامل  لأليتام  مرجعًا  فكان  القاصرين  أموال  إدارة 

األطفال الذين أصبحوا اليوم من وجوه المجتمع الالمعة.

أول مذيع دوى صوته باإلذاعة 
محمد بن علي دويغر ... 

“هنا البحرين”
المجالس الرمضانية

ذكريات من أيام زمان
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يحفظ الطعام ويعطيه مذاق جيد
الملح .. ملعقة واحدة تكفي

الملح معدن شفاف هش استخدم منذ العصور القديمة إلعطاء الطعام مذاقه ولحفظه، 
يتركب الملح من عنصري الصوديوم والكلور ويعرف علميًا بكلوريد الصوديوم، واسمه 
المعدني الهاليت، ويكون الملح عادة بلورات صافية في شكل مكعبات كاملة التكوين 
تقريبًا، والشوائب في الملح تعطيه اللون الذي قد يكون أبيض أو رماديًا أو أصفر أو أحمر، 
ويبدو ملح الطعام أبيض اللون ولكنه في الحقيقة يتكون من مكعبات صغيرة شفافة، 
ومصدر كل الملح بما في ذلك الترسبات الملحية الموجودة تحت سطح األرض هو “االجاج” 
أي المياه المالحة من البحار والبرك واألجسام المائية األخرى، والواقع أن ترسبات الملح 
الموجودة اآلن قد تكونت تحت األرض بتبخر مياه البحر منذ ماليين السنين، وتعد الواليات 
المتحدة والصين أكبر منتجين للملح في العالم، ومن الدول الرائدة في إنتاج الملح أيضًا 

المانيا وكندا والهند والمكسيك....

خاليا الجسم

الجيدة، ويحتوي دم اإلنسان  والملح ضروري للصحة 
على الملح، كما يجب أن يكون في خاليا الجسم ملح، 
حتى يمكنها أن تؤدي وظائفها بطريقة صحيحة، غير 
أن بعض الدراسات أوضحت أن كثرة الملح أو مركبات 
أن  يمكن  اإلنسان،  طعام  في  األخرى  الصوديوم 
السبب  ولهذا  الدم،  ضغط  في  االرتفاع  إلى  تؤدي 
الملح  مقدار  من  يقللوا  أن  الناس  من  كثير  يحاول 
بدائل  الناس  بعض  يستخدم  كما  يتناولونه،  الذي 
نوعان  والملح  الصوديوم،  على  تحتوي  ال  التي  الملح 
البحر،  مياه  من  عليه  يستحصل  بحري  ملح  أحدهما 
حيث يوضع في أحواض واسعة تبنى على شواطئ 
البحار أو قربها فيتبخر الماء بأشعة الشمس ويبقى 
الملح كتاًل بلورية، وتنقل إلى معامل خاصة تنظفها 
ما  هو  الثاني  والنوع  لالستهالك،  وتعدها  وتطحنها 
يعرف بالملح االندراني والذي يوجد في مناجم على 
تقطع  بلورية  صخرية  كتل  هيئة  على  متبلورًا  األرض 
وطحنها  لتصفيتها  خاصة  معامل  إلى  أيضًا  وتنقل 

قبل عرضها للبيع.

صخري وبحري 

على  الحياة  تاريخ  ببدء  الملح  تاريخ  ارتبط  ولقد 
أول  فيه  ظهرت  الذي  البحر  فماء  األرضية   الكرة 
كان  البيولوجيين  رأي  في  البدائية  الحياة  مظاهر 
غرامًا   30 حوالي  منه  الواحد  الليتر  وفي  جدًا،  مالحًا 
الكرة  سطح  على  نثر  البحار  ملح  أن  ولو  الملح،  من 
مترًا   35 سمكها  طبقة  عليها  ألوجد  كلها  األرضية 
البحار  في  المذاب  الملح  العلماء  ويقدر  الملح،  من 
بثمانية وثالثين مليار طن، وإلى جانب ملح البحر الذي 
يعرف بالملح البحري توجد على سطح األرض طبقات 
كثيرة من الملح الصخري أو ملح المناجم قد تعادل 
في  موجودة  الطبقات  هذه  أهم  ولعل  البحر،  ملح 
لفنانين  يمكن  بحيث  كراكوفيا،  مدينة  قرب   بولونيا 
مباني  هناك  الملح  كثبان  في  ينحتوا  أن  معماريين 
ضخمة، ويرتفع من هذه الكثبان غبار الملح إلى علو 

يبلغ حوالي 60 كيلومترًا. 

سلعة ثمينة 

القديمة،  العصور  منذ  ثمينة  سلعة  الملح  وكان 
وكان  أوقية،  مقابل  أوقية  الذهب  به  يستبدل  وكان 
مصنوعة  عمالت  يستخدمون  القدامى  الصينيون 
حول  كثيرة  مناطق  وفي  التداول،  في  الملح  من 
البحر األبيض المتوسط، كانت أقراص الملح تستخدم 
قديمة  حضارات  عدة  وفرضت  متداولة،  عملة 
الضرائب أيضًا على الملح. والملح كمادة ثمينة خضع 
عليه،  فرضت  باهظة  ولضرائب  لالحتكار  طوياًل 
ففي فرنسا مثاًل كانت عليه ضريبة باهظة واحتكار 
الذين كانوا يحاربون مهربيه  الملوك  شديد لحساب 
ثورات  بعد  إال  االحتكار  يلغ  ولم  آلخر،  مكان  من 
واضطرابات دامية، كان آخرها الثورة الفرنسية الكبرى 
التي قضت على الملك لويس السادس عشر، ولكن 
الوجود وظلت سارية  إلى  الملح عادت   الضريبة على 

حتى سنة 1946م.

100 جرام ملح

والملح مادة ال يمكن االستغناء عنها أبدًا في الحياة، 
فجسم اإلنسان البالغ يحوي في المتوسط 100 جرام 
من الملح، يفقد منها يوميًا عن طريق البول والعرق 
من 20 - 30 جرامًا فيحتاج إلى تعويض ما يفقده من 
الملح من الغذاء، ولما كان الملح يلعب دورًا أساسيًا 
الملح قد نقص  األنسجة، وكان  الماء في  تركيز  في 
تحدث،  خطيرة  عديدة  اضطرابات  فإن  الجسم  من 

وال تزول إال بتعويض المفقود من الملح. 

طعم ال يقاوم

يثبت  الطعام، فهو  الفوائد في صنع  وللملح بعض 
أثناء  تبخرت  التي  األمالح  ويعوض  المأكوالت  طعم 
لتقوية  الليمون  عصير  مع  مزيجه  ويفيد  الطهي 
من  ملعقة  محلول  وشرب  األسنان،  وتنظيف  اللثة 
الرئوي،  النزيف  وقف  في  تفيد  ماء  كأس  في  الملح 
كيس  بوضع  وطأتها  تخف  البرد  من  الناتجة  واآلالم 
غسل  أن  كما  ساخن.  مملح  ماء  في  المطاط  من 
الرجلين بماء ملح يفيد في حاالت التعب أو الورم أو 

االلتواء أو خلع العضالت، والمصابون بمرض أديسون 
ومرض برايت والقيء يستفيدون من تناول األطعمة 
المملحة، وفرك الجسم بملح مذوب في ماء دافيء 
من  الجسم  يحفظ  بارد  بماء  غسله  ثم  يحمر  حتى 
بالماء  المذوب  بالملح  الرأس  فروة  وفرك  الزكام، 

يحفظ الشعر وينشط نموه. 

الملح والطب

“سيد  أنس  حديث  من  سننه  في  ماجة  ابن  وروى 
ادامكم الملح”، وسيد الشيء هو الذي يصلحه ويقوم 
عليه، وفي مسند البزار مرفوعًا “سيوشك أن تكونوا 
الطعام  يصلح  وال  الطعام  في  كالملح  الناس  في 
إال بالملح”، وذكر البغوي في تفسيره عن عبداهلل بن 
عمر رضي اهلل عنهما مرفوعًا “ان اهلل انزل أربع بركات 
من السماء إلى األرض .. الحديد والنار، والماء والملح”، 
ويصلح  وأطعمتهم  الناس  أجسام  يصلح  والملح 
أن  وذلك  والفضة،  الذهب  حتى  يخلطه  شيء  كل 
وفيه  بياضًا،  والفضة  صفرة  الذهب  تزيد  قوة  فيه 
وتنشيف  الغليظة،  بالرطوبات  واذهابًا  وتحليل،  جالء 
وفسادها  عفونتها  من  ومنع  لألبدان  وتقوية  لها، 
وينفع من الجرب المتقرح، وإذا اكتحل به قلع اللحم 
االنتشار،  من  الخبيثة  القروح  ويمنع  العين  من  الزائد 
ويسهل، وإذا دلك بطون االستسقاء نفعهم وينقي 
ويقويها،  اللثة  ويشد  العفونة  عنها  ويدفع  األسنان 
أزالها،  الجسم  في  الحكة  به  ومسح  خلط  وإذ 
اللزج  البلغم  ويقلع  والقيء  اإلسهال  على  ويعين 
الطعام  هضم  على  ويعين  والصدر،  المعدة  من 
الرياح،  ويطرد  الدم،  على  العفونة  سريان  من  ويمنع 
ويذهب بصفرة الوجه، وإذا حل بالخل وتمضمض به 
قطع الدم النازف من الضرس واللسان، وإذا غمست 
فيه صوفة ووضعت على الجرح الطرية قطع دمها 
مباشرة، وإذا سخن ووضع على الرضوض بعد دهنها 
بالزيت أو العسل سكن وجعها، وإذا خلط مع العسل 
والزيت انضج الدمامل، أما االكثار منه فإنه يحرق الدم 
والجرب  الحكة  ويورث  المني  ويقلل  البصر  ويضعف 
والملح  البدن،  ويجفف  والرئة  والدماغ  النحفاء  ويضر 

البحري أفضل من المعدني.
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نواخذة الغوص استعانوا به إلدارة أموالهم
محمد بن علي دويغر.. المذيع األول

الفيض والعطاء

قبل الحديث عن سيرته ومسيرة حياته العطرة.. نلقي 
أوال الضوء على من هو دويغر االنسان .. هو محمد بن 
دويغر  عائلة  كانت  وقد   ،1908 مواليد  من  دويغر،  علي 
الفيض  تعني  دويغر  وكلمة  الرمان،  رأس  سكنة  من 
بوالد  اللقب  هذا  ولحق  الكثير،  العطاء  أو  والعطاء، 
العطاء  كرم  من  عنه  عرف  لما  نظرًا  دويغر  محمد 
انسحبت  ثم  ومن  سمحًا،  تاجرًا  لكونه  فيه  واإلجزال 
عراقية  أسرًا  هناك  أن  ويذكر  للعائلة،  كلقب  الكلمة 
األسر  من  دويغر  وأسرة  نفسه،  اللقب  تحمل  ولبنانية 
يقع  منزلها  وكان  مجتمعها  في  العريقة  البحرينية 
فيه  يقع  الذي  الرمان  رأس  إلى  المؤدي  المدخل  على 
الذي يطل على شارع  الصحي،  ابن سينا  مدخل مركز 

ترزح  البحرين  فيه  كانت  الذي  الوقت  في 
تحت  العالم  دول  من  الكثير  مثل  مثلها 
واالتهامات  والمرض،  والفقر  الجهل  وطأة 
هذا  في  ورموزه،  الدين  على  بالخروج 
الوقت من ثالثينات القرن الماضي برز رجال 
للجهل  وتصدوا  الظالم،  اقتحموا  أفذاذ 
الحياة  إلى  والتطلع  التنوير  ناشدين 
يأتي  ولمن  المشرق  والمستقبل  األفضل 
 بعدهم، ومن هؤالء رواد التنوير شيخ أدباء 
إبراهيم بن محمد آل خليفة،  عصر الشيخ 
الزايد،  وعبداهلل  دويغر،  علي  ومحمد 
وعبدالوهاب أحمد الزياني، ويوسف فخرو، 
حسين  والشيخ  القصيبي،  وعبدالعزيز 
مشرف، وحسن الجشي، وإبراهيم العريض، 
وعبدالرحمن  البنعلي،  صباح  بن  ومحمد 
الوزان، وسلمان مطر، والسيد أحمد العلوي، 
حسن  والسيد  السماهيجي،  علي  والحاج 
بن  وعلي  عبدالعال،  وإبراهيم  الماحوزي، 
بن  وإبراهيم  التاجر،  ومحسن  إبراهيم، 
وعبداهلل  العليوات،  وعبدعلي  موسى، 
وعبدالعزيز  الجشي،  وعبدعلي  أبوديب، 
علي  وسيد  فخرو،  وإبراهيم  الشمالن، 
كمال الدين، وعبدالرحمن الباكر، والقائمة 
تطول... ويأتي من هؤالء محمد علي دويغر 
الذي سبقت أفكاره العصر الذي عاش فيه 
أرضهم  أحبوا  لمن  وأسوة  قدوة  ليكون 
وأحبوا شعبهم وعملوا على احداث نقلة 
أن  ورغم  التوجهات..  وفي  األفكار  في 
المرحوم دويغر غادرنا منذ ثالثة عقود، إال 
وأعماله  الخالدة،  وآثاره  العطرة،  ذكراه  أن 

الجليلة مازالت باقية، شامخة.....

تاجرًا  دويغر  عائلة  جد  كان  لقد  الكبير،  عيسى  الشيخ 
للمواد الغذائية، إضافة إلى التبغ المجلوب من عمان، 
البحرين  بلده  بين  التنقل  منه  تطلب  العمل  وهذا 
قاصرًا  والده  من  التجارة  مهنة  االبن  وورث  وعمان، 
إياها على تجارة االقمشة “البز”، التي كان يتعامل من 
خاللها مع الحاج عيسى بن علي بن عبداهلل الصيرفي 
الذي توسم فيه الذكاء والنباهة والكفاءة واالستقامة 

والجد واالجتهاد وسعة المعلومات.

التفوق والتميز

صغيرًا  طفاًل  كان  إذ  مبكرًا،  أباه  دويغر  محمد  فقد 
إذ  “الكتاب”،  المعلم  ادخل  الطوق  عن  شب  فلما 
به  التعليم تقليدي تقوم  الكريم، وهذا  القرآن  تعلم 
التي  اإليرانية  المدرسة  عمته  ابن  ادخله  ثم  األسر،  كل 
البحرينيين ذوي األصول  التجار  أسستها مجموعة من 
اللغة  اإليرانية في العام 1913م، وتعلم محمد دويغر 
الفارسية والحساب وبعض العلوم األخرى، وكان في 
تعليمه متفوقًا على أقرانه، كما تعلم اللغة اإلنجليزية 
على يد معلم أميركي اسمه هكن تابع إلى اإلرسالية 
المسائية،  الفترة  خالل  وذلك  البحرين،  في  األميركية 
قراءة  اإلنجليزية  اللغة  المعلم  هذا  خالل  من  أجاد  إذ 
وكتابة ونطقًا، كما أجاد من خالل تعليمه في مدرسة 
بتفوق،  ونطقًا،  وقراءة  كتابة  الفارسية  اللغة  العجم 
اعتمد على نفسه في  األولى، كما  المرتبة  ويأتي في 
العلوم  مناحي  شتى  في  الشاملة  الثقافة  اكتساب 
الذاتي وكان نهمًا  التثقيف  والتاريخ، من خالل  واآلداب 
في تحصيل الثقافة والعلوم واآلداب، كما كان دائب 
بين  تقع  كانت  التي  والمجالت  الصحف  على  االطالع 
يديه في ذلك الوقت ومنها: مجلة المقتطف، والمنار، 
والرسالة، واألدب واألديب والهالل، وغيرها من المجالت 
الثقافة  التي تصدرها بيروت والقاهرة عاصمتا  العربية 
العربية في المشرق آنذاك، كما كان دائب االطالع على 
المجالت والصحف المحلية التي كانت تصدر في تلك 
الفترة كالبحرين والقافلة والخميلة والميزان وصحيفة 

أوائل  من  ولكونه  وغيرها،  العربي  والخليج  الخليج 
المثقفين والمطلعين على مجريات األمور والحوادث 
فال نستبعد أن له مساهمات في الصحف والمجالت 
بشخصية  يتمتع  أنه  كما  أيضًا،  العربية  وربما  المحلية 
“دويغر”  أسرته  خالل  من  اكتسبها  مرموقة  كارزمية 
التي  وأفكاره  وثقافته  وتعلمه  العصامية  وشخصيته 
سبقت عصره وجده واجتهاده في تحصيله لرزقه من 

خالل تجارته وما عرف عنه من خلق عال واستقامة.

أموال القاصرين

الغواصين  بين  تثار  كانت  التي  المشكالت  إلى  ونظرًا 
بأن  الغواصين  شعور  جراء  من  باستمرار  والنواخذة 
النواخذة يغالطونهم في تدوين الديون التي عليهم 
ما يؤدى إلى تراكمها وعدم التخلص منها األمر الذي 
دفاتر  ايجاد  النواخذة  من  الطلب  إلى  الحكومة  دعا 
تنظيم  بهدف  عليهم  وما  لهم  ما  لتدوين  محاسبة 

مع المغفور له صاحب العظمة الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة لدى إفتتاحه نادي العروبة في عام 1954م 

المرحوم محمد دويغر
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دويغر  المرحوم  عن  عرف  لما  ونظرًا  بينهم،  العالقة 
من  الدفاتر  ومسك  الحساب  في  ومقدرة  كفاءة  من 
فقد  السوق  تجار  دفاتر  بعض  مسك  في  عمله  خالل 
تلك  ومسك  إعداد  في  الغوص  نواخذة  به  استعان 
قيام،  خير  المهمة  بهذه  فقام  المقترحة  الدفاتر 
بشهادة المشرفين والمراقبين الحكوميين الذين أوعز 
بياناتها  الدوري عليها والتأكد من صحة  لهم االطالع 
للمرحوم  اتاح  ما  وهذا  معلومات،  من  تحويه  وما 
النواخذة  من  الكثير  عليه  يتعرف  أن  دويغر  محمد 
في  سفنهم  في  الذهاب  إلى  أحيانًا  يضطر  الذين 
ذلك  كل  السوق،  تجار  ثقة  كسب  كما  البحر،  وسط 
رشحه إلى العمل بإدارة الطابو “السجل العقاري” تلك 
الدائرة الحديثة اإلنشاء التي تدخل في التطوير اإلداري 
الحديث والذي شهدته البالد منذ العام 1919، وكان بيته 
عبارة عن صالون أدبي وثقافي ووطني يؤمه الكثير من 
نخب المجتمع، أما مكتبه ومقر عمله وخصوصًا في 
واألرامل  لأليتام  مرجعًا  فكان  القاصرين  أموال  إدارة 
من رجال ونساء وأطفال هؤالء األطفال الذين أصبحوا 
نعدد  ان  أردنا  ولو  الالمعة،  المجتمع  وجوه  من  اليوم 
انجازات وخدمات المرحوم محمد علي دويغر لتطلب 
على  سنوجز  أننا  إال  والوقت،  الجهد  من  الكثير  منا 

عجالة بعض ما قدمه من خالل اشارات سريعة.

دويغر واإلدارة الحديثة

إدخال  في  المساهمين  من  يعد  دويغر  فمحمد 
بدءًا  البحرين  شهدته  الذي  الحديث  اإلداري  النظام 
من  أول  فهو  واألربعينات،  والثالثينات  العشرينات  من 
انشأ وأدار إدارة أموال القاصرين بكفاءة ونزاهة واقتدار 
ونماء لمدة أربعين عامًا، اثراها بمهارته اإلدارية وثقافته 
الصائبة  المستقبلية  ورؤيته  الوطني  وحسه  اإلنسانية 
كان  كما  نفس،  وعفة  يد  عفة  عن  ناهيك  والحكيمة 
المرأة  تعليم  في  األوائل  والداعمين  المشجعين  من 
من  إليه  ويحسن  اهلل  يرحمه  فكان  الفتاة،  وتعليم 
أوائل من تعلم ومن أوائل من أدخل بناته إلى المدارس، 
كما شجع اآلخرين على االنخراط في التعليم والعمل 
المجتمع  تنمية  آثار في  لما له من  التعليم  في سلك 
وإصالحه وتحرره، ولقد كان المرحوم دويغر من كبار 
مثقفي عصره البارزين وكان يملك شعورًا إنسانيًا عاليًا 

الذين  الناس  جعله يتفاعل مع مجتمعه ومع قضايا 
واألرامل،  واليتامى  الفقراء  وخصوصًا  إليه،  يحتاجون 
ما  اجتماعية  تنويرية  رسالة  صاحب  بأنه  يشعر  وكان 
جعله يقيم عالقات صداقة وزمالة مع جميع شرائح 

المجتمع وأطيافه وطبقاته المختلفة.

إذاعة البحرين

في  وآخرون  هو  عمل  من  أول  اهلل  يرحمه  وكان 
لإلذاعة  استشارية  لجنة  شكلت  إذ  اإلذاعي،  الحقل 
مبارك  الشيخ  برئاسة   1940 نوفمبر   4 في  افتتحت  التي 
وعبداهلل،  دويغر  محمد  وعضوية  خليفة،  آل  حمد  بن 
في  البريطانية  العالقات  ومدير  العلي،  وعبدالعزيز 
كانو،  إبراهيم  وخليل  توماس،  سترام  آنذاك  البحرين 
وجاسم  الشتر،  صالح  ومحمد  فخرو،  يوسف  وأحمد 
صوته  دوى  بحريني  مذيع  أول  فكان  الكظماوي، 
العربي”  الخليج  “إذاعة  وعبارة  البحرين”  “هنا  بعبارة 
المحطة  خالل  من   1940 العام  نوفمبر   4 ليلة  من  بدءًا 
افتتحت  التي  البحرين  في  العربية  لإلذاعة  الالسلكية 
1932م، وكان برنامج االفتتاح اشتمل على تالوة من آيات 
البالد،  حاكم  حمد  الشيخ  وخطاب  الحكيم،  الذكر 
ونشيد البحرين الوطني، ورسالتين من كل من حاكم 
عمان والبحرين تهنئة باالفتتاح وقصيدة للشاعر الكبير 

إبراهيم.

نادي العروبة

في  جرى  البحرين  في  إذاعة  أول  بافتتاح  واالحتفال 
بالحورة،  التلغراف  حوش  في  تقع  صغيرة  صندقة 
)تلك  كتابه  في  البسام  خالد  يقول  كما  تتداخل  إذ 
أصوات  البحرين(  بدايات  من  وصور  حكايات  األيام 
على  المذاعة  األخبار  نشرة  مع  الخارج  في  الحيوانات 
الهواء مباشرة، وكان من مذيعي هذه اإلذاعة دويغر 
ومن العاملين معه سالم العريض وإبراهيم العريض 
الثقافية  المؤسسات  ومن  طلبه،  وجورج  والعرافي 
االجتماعية التي تعد من أهم انجازات المرحوم دويغر 
إنشاء نادي العروبة العام 1357 هـ الموافق العام 1939م، 
المتعلم  المنامة  شباب  من  مجموعة  دويغر  دعا  إذ 
والمثقف النشاء ناد ثقافي واجتماعي، إذ في الوقت 
الذي اتجهت فيه األندية األخرى إلى الرياضة يتجه هذا 
النادي إلى الفكر والثقافة، وهذه رغبة إدارة المؤسس 
الذي أنشئ النادي في كنفه، إذ كانت دار سكناه في 
والمثقفين  للمتعلمين  ثقافيًا  أدبيًا  صالونًا  رمان  رأس 

والمفكرين، هذه الدار التي كانت أيضًا مأوى رواد فكرة 
أن  النادي  بداية تأسيس  العروبة، وكانت  نادي  تأسيس 
الشباب  قام صاحب فكرته محمد دويغر بدعوة من 
المتعلم والمثقف الذي يحيط به ويرتاد داره إلى عقد 
اجتماع في شهر ذي الحجة من العام 1357 هـ، إذ دعا 
أعضاء  دعوة  دويغر  محمد  من  بإيعاز  الجشي  حسن 
تأسيس النادي وعددهم 44 منهم للحضور في محل 
شأن  في  للتداول   1957 ديسمبر   18 في  وذلك  دويغر 
النادي وقد وقعت الدعوة باسم جمعية نادي العروبة 
األدبي وهذه األسماء التي أسست النادي برئاسة دويغر 
علي  محمد  المؤسسين:  األعضاء  أسماء  من  اسمًا   41
دويغر “الرئيس”، وحسن جواد الجشي “كاتم االسرار”، 
الناصر  وجعفر  المكتبة،  وأمين  نائب  يوسف  ومحمود 
اإلدارة،  مجلس  عضو  الصالح  وجعفر  الصندوق،  أمين 
ويوسف زليخ عضو مجلس اإلدارة، وميرزا العريض عضو 
اإلدارة،  مجلس  عضو  الموسوي  رضي  اإلدارة،  مجلس 
كل  وعضوية  اإلدارة،  مجلس  عضو  التاجر  عبدالرسول 
من علوي المشقاب، محمود المحروس، الحاج مهدي 
الجشي، السيد جعفر السيد صادق، السيد جواد السيد 
صادق، احمد بن سنان، إبراهيم المحروس، عبدالرسول 
الصالح،  صالح  المحل،  قاسم  الخير،  محمد  أحمد، 
سعيد الصالح، محمد علي آل زبر، أيوب حسين، عباس 
كاظم  العصفور،  جعفر  محمد  علوي،  شرف  علوي، 
العصفور، عبداهلل الزيرة، عبدعلي البحارنة، شرف السيد 
آل  جعفر  الكشاف،  أحمد  سلمان،  السيد  علي  جعفر، 
عبدالمهدي  العريض،  حسن  الصفار،  عبدالحسين  زبر، 
صالح  محمد  المخرق،  جعفر  فضل،  حسن  العريض، 
الدالل، جعفر العريض. وتبرع لتأسيس النادي 55 عضوًا 
بعد  فيما  ارتفع  روبيات،   507 مجموعها  وصل  بمبالغ 
ليلة  في  المؤسس  كلمة  تناولت  وقد  روبية،   669 إلى 
النافعة  المشروعات  أهمية  إلى  اإلشارة  النادي  افتتاح 
عند األمم وأن افتتاح النادي هو أحد تلك المشروعات 
آملين أن يسدي للجميع خدمات جّلى وأن يكون أداة 
وتثقيف  األخالق  وتقويم  النشء  تهذيب  في  فعالة 
نادي  لرئاسة  دويغر  المرحوم  انتخب  وقد  العقول، 
العروبة الذي أسسه خالل الفترة من 1939 إلى 1950 ثم 
من العام 1952 إلى العام، 1956 وقد خلفه في رئاسة 
منديل،  حسن  البحارنة،  تقي  الجشي،  حسن  النادي 
الخزاعي،  علي  محمد  زبارى،  يوسف  الجشي،  رسول 

جاسم الصفار وجاسم محمد فخرو. 

المرحوم مع زمالء العمل في استوديو اذاعة البحرين الالسلكية عام  1941 م لدى افتتاح  النادي
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 بهدف تقديم خدمات مصرفية 
متطورة وبجودة عالية 

”البحرين اإلسالمي” ينفذ 5 مجمعات 
مالية ضخمة مطلع 2013 

الراهن  الوقت  في  اإلسالمي  البحرين  بنك  يستكمل 
تنفيذ 5 مجمعات مالية ضخمة في كل من مناطق: 
ومدينة  والرفاع،  عيسى،  ومدينة  والبديع،  عراد، 
حمد،  حيث بدأ العمل بها قبل نحو عام ومن المقرر 
اإلنتهاء منها نهاية العام أو مع بداية عام 2013 حسب 

آخر تطورات العمل. 

منها:  عديدة  بمواصفات  المالية  المجمعات  تتمتع 
والتي  المناطق  كافة  في  البناء  تصاميم  توحيد 
البنك،  هوية  مع  والتكامل  والعصرية  بالحداثة  تتميز 
إضافة إلى توفيرها مساحات واسعة تم تخصيصها 
كمواقف لسيارات الزبائن بمعدل 80 موقفًا باإلضافة 
المعدات  أحدث  المجمعات  هذه  توفر  ذلك  إلى 

واألجهزة المستخدمة في مجال الصيرفة. 

أنواع  جميع  تقديم  بهدف  المساعي  هذه  تأتي 
المعامالت المصرفية التي يحتاج إليها الزبائن من أجل 
واالستثمارية  التمويلية  المحافظ  وتطوير  تحسين 
للمساهمين  الممكنة  العوائد  أعلى  لتحقيق 
التفوق  على  المحافظة  في  واالستمرار  والمودعين 

في تقديم الخدمات الممتازة لجميع زبائن البنك. 
   

اإلنجازات 
وعلى هذا النحو، نال البنك العديد من جوائز سواء على 
المستويين المحلي واإلقليمي، وترجع جملة اإلنجازات 
إلى األداء المتميز الذي حققه البنك والسمعة الطيبة 
التي حققها خالل 33 سنة الماضية ضمن إستراتيجية 
ساعدته على االستمرار في تحقيق نتائج تعتبر ممتازة 
برغم الظروف التي شهدتها أسواق المال إبان األزمة 

المالية العالمية. 

ومن جملة الجوائز التي استحقها البنك فوزه بجائزة 
ما  حسب   2011 لعام  البحرين  في  إسالمي  بنك  أفضل 
 -Global Finance فاينانس”  “جلوبال  مجلة  أعلنته 
والتمويل  البنوك  قطاع  في  المتخصصة  الدولية 
فوز  ويأتي  العالمية،  والتمويل  الصيرفة  لمؤسسات 
أجرته  خاص  الستطالع  نتيجة  اإلسالمي  البحرين  بنك 
لجنة التحكيم بالمجلة التي تضم في عضويتها عددًا 
والصيرفة  البنوك  مجال  في  والمختصين  الخبراء  من 
مؤخرًا  أعلن  العالم  كما  مستوى  على  اإلسالمية 

اإلسالمي  البحرين  لبنك  اإللكتروني  الموقع  فوز  عن 
www.bisb.com بجائزة أفضل موقع إلكتروني متميز 

االنترنت،  عبر  التسويق  جمعية  موقع  اختيار  حسب 
المقاييس  أفضل  وضع  على  تحرص  جمعية  وهي 
وتطوير  االنترنت  عبر  التسويق  صناعة  في  الدقيقة 

أفضل المواقع اإللكترونية على شبكة االنترنت. 

كما فاز البنك بجائزتين من جوائز حفل جائزة البحرين 
وبكل  البنك  استطاع  حيث  اإللكتروني2011  للمحتوى 
جدارة أن يحصل على جائزتين من جوائز الحفل وهما: 
جائزة البحرين للمحتوى اإللكتروني عن فئة الخدمات 
المصرفية اإللكترونية والجائزة العربية اإللكترونية عن 

فئة األعمال اإللكترونية والتجارة. 

أفضل  جائزة  على  البنك  حاز  سبق،  ما  إلى  باإلضافة 
موقع إلكتروني لفئة البنوك اإلسالمية لعام 2011 وذلك 
المواقع  درع  جائزة  نظمته  الذي  السنوي  الحفل  في 

صورة لمبنى المقر الرئيسي الحالي للبنكالعربية مؤخرًا في العاصمة اللبنانية بيروت. 

نموذج إفتراضي لتصميم المجمعات المالية الجديدة للبنك
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المسؤولية االجتماعية 
ورعاية  دعم  على  اإلسالمي  البحرين  بنك  يحرص 
االحتياجات  وذوي  والمساكين  الفقراء  من  المعوزين 
الخاصة كما حض الدين اإلسالمي القائم على التعاون 
البنك  يراعي  التي  القصوى  األولوية  تأتي  حيث  والتآزر 
على تقديمها لهؤالء الفئات من خالل دمجهم في 
ومن  لهم،  المعيشية  الحالة  رفع  لضمان  المجتمع 
من  العديد  انطالقه  منذ  البنك  قدم  المنطلق  هذا 
تعنى  التي  للجمعيات  والنقدية  العينية  المساعدات 

بالجانب الخيري تماشيًا مع مسؤوليته االجتماعية. 
كما لم يغفل البنك عن الدور المناط إليه في خدمة 
التي  البنوك  أوائل  من  ومازال  كان  حيث  المجتمع 
تعود  التي  والفعاليات  البرامج  دعم  في  تتأخر  ال 
بالنفع والفائدة على الجميع، مثل تنظيم المؤتمرات 
والمؤتمر  الشرعية،  الهيئات  كمؤتمر  اإلسالمية: 
األخالقية  اإلعالمية  الحمالت  العالمي،  اإلسالمي 
التربوية  الملتقيات  أكتمل،  نوري  وحملة  ركاز  كحملة 
والشبابية وغيرها من برامج تخدم المجتمع بمختلف 

فئاته.   

خدمات األفراد 
منتجات  األخيرة  السبع  السنوات  خالل  البنك  قّدم 
وخدمات جديدة ذات أسلوب عصري ممزوجة بثوابت 
على  المقدرة  لضمان  اإلسالمية  الشريعة  وأسس 
نفسه  الوقت  في  تتالئم  المستقبلي  النمو  مواصلة 
الوقت  في  البنك  يشهده  الذي  المطرد  التطور  مع 

الراهن، ومن ضمن هذه المنتجات والخدمات: 

تسهيل: تمويل شخصي على أساس المرابحة،إبتداًء  	•
من معدل ربح يبلغ 3.4% ألي فترة تمويل. 

الطريق  تمهد  خدمة  هي  السيارات:  تمويل  	•
للحصول على التمويل المناسب لشراء السيارة التي 
اإلسالمية.  الشريعة  أحكام  وفق  الزبون  بها  يرغب 

سواء كانت سيارة جديدة أو مستخدمة. 
برنامج   هو  تمكين:  مع  بالتعاون  المنشآت  تمويل  	•
مشترك مع تمكين لمساعدة المنشآت على النمو 
والتطور أو المساعدة على جعل الرؤى والطموحات 

حقيقة واقعة. 
استثماريًا  برنامجًا  الحساب  هذا  يعد  اقرأ:  حساب  	•
تعليميًا يسمح للعائالت بالمساهمة بمبلغ شهري 
العليا  للدراسات  األساسية  النفقات  لتغطية 
وذوي  للمبدعين  بالنسبة  ألبنائهم  المستقبلية 

األفكار التجارية. 
االئتمانية من بنك  االئتمانية: بطاقة فيزا  البطاقات  	•
بطاقة  التالية:  بأنواعها  متوفرة  اإلسالمي  البحرين 
بطاقة  الذهبية،  الفيزا  بطاقة  الكالسيكية،  الفيزا 
الفيزا البالتينية، وهي متوافقة مع أحكام الشريعة 
اإلسالمية وتعتبر من أفضل البطاقات االئتمانية لما 
تعتبر  أنها  منها:  المزايا  من  العديد  على  تحتويه 
في  األخرى  البطاقات  مع  مقارنة  تكلفة  األقل 
السوق، كما وأنها تقدم لحامليها خصومات تصل 
إلى 50% خالل تسوقهم في مختلف المحالت، تمنح 
أميااًل مغرية مع برنامج المسافر المتميز من شركة 
بطاقات  على  الحصول  إمكانية  الخليج،  طيران 
الرسائل  خدمة  توفر  مجانية،  إضافية  ائتمانية 

على  الحصول  المصرفية،  المعامالت  لكل  النصية 
تأمين تكافلي للسفر، إمكانية التعرف على تفاصيل 
المصرفية  الخدمات  طريق  عن  البطاقة  معامالت 
www.ebisb.com، 25 يوم فترة سداد  اإلنترنت  عبر 
للدفع  سهلة  وطرق  البطاقة.  على  المستحقات 
أو عن  أو عبر شيك  الدفع نقدًا  للزبون  حيث يمكن 
البحرين  ببنك  حسابه  من  المباشر  الخصم  طريق 
عبر  المصرفية  الخدمات  طريق  عن  أو  اإلسالمي، 

اإلنترنت.
البحرين  بنك  من  حساب   :vevo حساب الشباب  	•
اإلسالمي يمنح الشباب الكثير من المزايا و الخيارات 
على  الشباب  توعية  في  ويساهم  واالستقاللية 

التعامل مع المعامالت الشخصية والمالية. 
بطاقة بنك البحرين اإلسالمي اإللكترونية : عبارة عن  	•
بطاقة دفع إلكترونية تمنحك مرونة غير مسبوقة 

و سهولة في انجاز المعامالت عبر اإلنترنت. 
يتيح  توفير  حساب  عن  عبارة  اإلسالمي:  تجوري  	•
على  مكافأة  قيِّمة  نقدية  بجوائز  الفوز  للزبون 
ادخاره يقوم على المضاربة العادية، وتدفع كافة 

الجوائز من حساب الجوائز الترويجية للمساهمين.

نموذج إفتراضي لتصميم المجمعات المالية الجديدة للبنك

أحد فروع البنك الجديدة

مبنى المقر الرئيسي للبنك



الخميس 28 رمضان 1433 هجرية        16 أغسطس 2012  ميالدية 10

مجلس مصطفى الشرخات

مجلس محمد ابراهيم الشروقي
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مجلس حسن ابراهيم كمال
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ذكريات من أيـام زمان

صورة تذكارية للشاعر أحمد محمد الخليفة،  واألديب عبداهلل الطائي، 
وأديب عماني،  ورئيس تحرير الخميلة كارنيك جورج  ميناسيان، وحسن 

علي الشاعر والشاعر ابراهيم العريض في عام 1953 م 

المستشار وزوجته لدى مغادرتهم مطار البحرين في زيارة خاصة 
عام 1956 م 

شارع باب البحرين في منتصف الخمسينيات 

المحالت التجارية على شارع باب البحرين في منتصف الخمسيناتعين عذاري في الستينيات

منح أول ترخيص الكتشاف النفط في البحرين إلى الميجور  	•
هولمز عام 1925م من قبل حكومة البحرين وقد عرف عند 

أهل البحرين بلقب “أبو النفط”

منعت حكومة البحرين األطفال الذين هم دون سن السادسة  	•
عشر من دخول المقاهي أو التوظيف فيها عام 1951م

صدر إعالن من حكومة البحرين بأنها تود سرج جميع السيارات  	•
باعتبار البحرين ضمن الحرب عام 1940م

أصدر طلبة البحرين في بيروت نشرة ثقافية بمسمى “الحلقة”  	•
عام 1947م
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قرض واحد. سيارتان. 

في كل مرة تحصل فيها على قرض سلف للسيارات لشراء سيارة جديدة من أي وكيل، سيقدم لك بي ام اي بنك المزيد من 
الهدايا الرائعة! ستحصل فور� على قسيمة هدايا بقيمة 100د.ب**، تستطيع أن تنفقها على حسب اختيارك إما في سيتي 

سنتر/مجمع السيف، أو كبطاقة وقود مسبقة الدفع. كما سيدخل اسمك في السحب لتتاح لك الفرصة للفوز بسيارة 
فولكس واجن جيتا الجديدة. احصل على قرض سلف للسيارات من بي ام اي بنك، وستكون المستفيد من الصفقة المناسبة 

في الوقت المناسب. إنها طريقتنا لنهنئك بشهر رمضان الكريم. فعندما يتعلق ا�مر بالهدايا المجزية وقروض سلف 
للسيارات من بي ام اي بنك فإننا نكون... مع� ل�فضل. 

تسري الشروط وا�حكام. تخضع جميع القروض لموافقة بي ام اي بنك. 

قرض واحد. سيارتان. 

بطاقات وقود فورية 
مسبقة الدفع بقيمة 100د.ب

قسائم هدايا فورية 
بقيمة 100د.ب

اربح سيارة
فولكس واجن جيتا

تقدم بطلبك ا�ن.
* نسبة مئوية سنوية تبدأ من 6.68٪ (لقرض بقيمة 10,000 د.ب لمدة 7 سنوات).

** الكمية محدودة و متوافرة حتى نفاد الكمية.
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BM
IB

an
k/

BH
/R

ET
/S

ala
f A

ut
o 

Ra
m

ad
an

 P
ro

m
ot

ion
/A

d/
24

-0
7-

12
   

   
   

   
   

   
  M

OI
C/

 P
C 

25
14

 /
20

12




