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شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس

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

36504114 اإلعالنات: 
aprasadvt@gmail.com

www.aprasadvt.com

ينتهي من بناء 4 مجمعات مالية متكاملة العام الجاري
تركي: “البحرين اإلسالمي“ يقدم أفضل 

الخدمات المصرفية
ببنك  لألفراد  المصرفية  الخدمات  عام  مدير  كشف 
البحرين اإلسالمي عبد الرحمن محمد تركي أن “البنك 
ينتهي من بناء 4 مجمعات مالية متكاملة للخدمات 
“أحد  أن  موضحا  الجاري”،  العام  خالل  المصرفية 
بالفعل بعراد فيما  هذه المجمعات قد تم إفتتاحه 
حمد  ومدينة  والرفاع،  البديع،  شارع  مناطق  تحتضن 

المجمعات الثالثة األخرى”.
تحديث  على  يحرص  “البنك  أن  على  تركي  وشدد 
مجموعة  وابتكار  العاملة  الفروع  من  عدد  وتطوير 
التمويل  بينها:  من  متنوعة  وخدمات  منتجات 
والتمويل  السيارات،  وتمويل   ،– تسهيل   – الشخصي 

ألوانها مرسومة بهندسة بديعة
الفراشات .. أجنحة الجمال

يوهب  لم  بجمال  اهلل  حباها  حشرات  الفراشات 
وطبيعة  أجنحتها  بجمال  الحشرات،  من  لغيرها 
بحثًا  الجميلة  والورود  الزهور  بين  وتناقلها  غذائها، 
مر  على  والشعراء  الناس  بها  فتن  لذا  غذائها،  عن 
لبعض  الدينية  المعتقدات  في  وكذلك  العصور، 
الشعوب القديمة، حيث كانت المعتقدات القديمة 
شكل  على  الجسد  من  تخرج  الروح  أن  إلى  تشير 
بفتاة  للروح  يرمزون  كانوا  لذا  الموت،  بعد  فراشة 
لها أجنحة فراشة تسمى “بسيشة”، والفراشة في 
األزهار  بين  فراشة  رأيت  فإذا  الكثير،  تعني  الحلم 
ازدهار  إلى  يشير  هذا  فإن  الخضراء  واألعشاب 
تحوم  الفراشات  رأيت  إذا  أما  جميلة،  ومكاسب 
شبه  ولقد  غائبين،  أصدقاء  من  أخبارًا  يعني  فهذا 
اهلل سبحانه وتعالى حركة الناس يوم القيام في 
ارتباكهم كالفراش المنتشر وهي إشارة خفية إلى 
هذه الحشرة التي هي من مخلوقات اهلل تعالى... 
وترصد  الفراشات  عالم  في  تطير  “رمضانيات” 

ألوانها وعوالمها الخفية ...

العقاري، والخدمات المصرفية اإللكترونية، وخدمات 
الهاتف النقال، ومركز االتصاالت”. 

في  قصوى  أهمية  يولي  “البنك  أن  إلى  تركي  وأشار 
من  الزبائن  وشكوى  مالحظات  مع  التعامل  جدية 
رعاية  وقسم  الجودة  وضمان  خدمة  قسم  خالل 
أفضل  تقديم  من  البنك  مكن  ما  وهو  الزبائن، 
“وطبقًا  أنه  إلى  البحرين”، الفتًا  البنكية في  الخدمات 
للدراسات فإن 11 % من زبائن البنك ينجزون معامالتهم 
على شبكة اإلنترنت”... “رمضانيات ” تنفرد بنشر كافة 
اإلسالمي  البحرين  بنك  مجمعات  حول  التفاصيل 
المالية وأبرز خدمات البنك الحديثة لخدمة الجمهور ..

المجالس الرمضانية

ذكريات من أيام زمان

من أرشيف الصحف البحرينية

�شعراء من البحرين
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تضم ألفين نوعًا أكبرها يدعى إلكسندرا 
الفراشات .. روعة اللون والنقش

 الفراشات أنواع وأشكال وألوان، وهي أكثر الحشرات تألقًا، وعند بلوغها فإن الكثير منها 
الجديدة، وبعض  األجيال  التزاوج ومولد  أسابيع فقط حتى فترة  أجنحتها لعدة  تعيش 
الفراشات تقضي حياتها كيرقة سوداء شائكة، تنمو وتعيش ألسابيع قليلة  من هذه 
كفراشة ذات نقش برتقالي رائع، ومنها الكبيرة البيضاء، وتعرف باسم الكرنبة البيضاء، 
ومنها ذات الشعر المخطط األرجوانية، ولون أجنحتها كألوان قوس قزح، وهي تطير عاليًا 
جدًا، كما هناك فراشة المورفو، وهي واحدة من أكبر الفراشات في العالم، وأجنحتها 
تصدر ومضات مضيئة عند إنتقالها من شجرة إلى أخرى، كما هناك فراشة األميرة الحمراء، 

والفراشة الزرقاء التقليدية، وهي تطير دائمًا في جو الحدائق واألراضي الخضراء.

حقيقة الجمال 

ليس  هو  وكبار  صغارا  يستهوينا  الذي  الفراشة  منظر 
تمر  إذ  الوالدة،  عند  رؤيته  نحب  الذي  منظرها  بالضبط 
الفراشة بأطوار تتبدل فيها أشكالها حتى تصبح على 
دودة  تكون  البيضة  من  فقصها  فعند  عليه  هي  ما 
زاحفة يطيب لها التغذي على بعض أوراق األشجار، ثم 
في مرحلة أخرى تتوقف عن الطعام وتختار لها مكان 
آمن للتشرنق حول نفسها، وتستمر فترة الشرنقة من 
أسبوع إلى أسبوعين وأحيانا في بعض األنواع تتشرنق 
تحدث  الشرنقة  داخل  الربيع  موسم  حلول  حتى 
شكل  ليأخذ  المخلوق  خاليا  في  جذري  تغيير  عملية 
للخروج  الوقت  يحين  وعندما  نعرفه  الذي  الفراشة 
تنفتح الشرنقة لتسهل عملية اإلنبثاق التي قد تستمر 

لساعات.

ألوان الفراشة

بأشكال  ومرسومة  وجميلة  متعددة  ألوان  للفراشة 
تفرزها  ألوان  صبغيات  بفضل  وهذا  بديعة  هندسية 
ضوء  تعكس  دقيقة  عواكس  وبفضل  الفراشة 
الفراشة  وتعيش  رائعة،  ألوان  عنها  فتصدر  الشمس 
في  توجد  األنواع  أكثر  لكن  العالم  أنحاء  كافة  في 
من  أخرى  أنواع  وتعيش  المطرية،  المدارية  الغابات 
البعض  يعيش  كما  والغابات،  الحقول  في  الفراشات 
في  اآلخر  والبعض  الباردة،  الجبال  قمم  على  منها 

الصحاري الحارة ويهاجر كثير من الفراشات لمسافات 
طويلة لقضاء الشتاء في المناطق الدافئة. 

أين تعيش؟

كل  وفي  العالم  بقاع  مختلف  في  الفراشات  تعيش 
والغابات  الحقول  في  تعيش  فهي  تقريبًا،  البيئات 
وقمم الجبال الباردة وفي الصحاري الحارة، ولكن أكثر 
المدارية، كم  تهاجر  المناطق  األنواع منها توجد في 
لقضاء  طويلة  لمسافات  الفراشات  أنواع  من  كثير 
نوع   2000 نحو  ويوجد  الدافئة،  المناطق  في  الشتاء 
الملكة  طائر  جناح  فراشة  ذكر  أكبرها  الفراشات،  من 
بابوا وغينيا الجديدة والتي  التي تعيش في  إلكسندرا، 

يبلغ طول جناحيها حوالي 28 سم.

غذاء الفراشات

النباتات  وسوائل  األزهار  رحيق  على  الفراشات  وتتغذى 
أنبوبها  وتلف  ماص  أنبوب  شكل  على  الفم  ويكون 
الزهرة  في  عميقًا  بإدخاله  وتقوم  الساعة  كنابض 
فوهة  على  نتوءات  أنواعها  ولبعض  الرحيق،  وتمتص 
فيبدأ  الطازجة،  الفواكه  أنسجة  بها  فتمزق  األنبوب 
فموية  أجزاء  األنواع  لبعض  وليس  بالتدفق  العصير 
البيوض  للتغذية، لذلك تتحول إلى فراشة بالغة تضع 
من  الفراشة  عند  الهضم  جهاز  ويتألف  تموت،  ثم 
أنبوب طويل يمتد من الفم حتى فوهة الشرج ويحتوي 

هذا األنبوب على معي أمامي ومعي متوسط ومعي 
المعي  إلى  المعي األمامي  خلفي، ويمر الطعام من 
يتم  ثم  ومن  الهضم،  معظم  يتم  حيث  المتوسط 
الدم،  إلى  الطعام  من  المغذية  المواد  امتصاص 
عن  تطرح  حتى  الخلفي  المعي  إلى  الفضالت  وتتجه 

طريق الشرج. 

قلب ونبض

طول  على  صغيرة  ثقوب  بواسطة  الفراشة  وتتنفس 
طويل  بأنبوب  فتحة  كل  وتنتهي  جسمها  جانبي 
إلى  وتتفرع  أصغر  أنابيب  إلى  بدورها  األنابيب  وتقسم 
إلى  األوكسجين  الجسم وبهذا يحمل  كل خلية في 
الكربون،  أوكسيد  ثاني  طرح  ويتم  الجسم،  خاليا  كل 
أنبوب طويل  بواسطة  الجسم  أنحاء  إلى  الدم  وينقل 
فهو  القلب  أما  البطن،  نهاية  إلى  الرأس  من  يمتد 
الصدري،  القسم  األنبوب، ويقع في  النابض من  الجزء 
ويفرغ األنبوب الدم في الرأس ثم يفيض لكامل أنحاء 
على  صغيرة  فتحات  عبر  ثانية  الدم  ويدخل  الجسم 
الجوانب، ويكون لون الدم مائاًل للصفرة أو الخضرة أو 

ال لون له، ويحمل الغذاء إلى كل أنحاء الجسم. 

أنثى الفراشة

الجسم  فيرمونات  تخرج  الفراشة  أنثى  تنضج  وعندما 
لياًل من طرف جسمها، وكل نوع يخرج نوعًا خاصًا من 
الفيرمونات، وهذا يساعد الذكور على اإلهتداء إلى إناث 
فيطير  الرياح  مع  وتذوي  الرائحة  وتنتشر  نفسه  النوع 
الذكر متتبعًا أثر هذه الرائحة ويستدير في إتجاه قرن 
حركة  كل  ومع  أكثر  برائحة  يحس  الذي  اإلستشعار 
رؤيتها  يستطيع  إليها  يصل  وعندما  األنثى  من  يقترب 

بوضوح فيتزاوجان.

فوائد الفراشة

 - اْلَمْبُثوِث”  َكاْلَفَراِش  اُس  النَّ َيُكوُن  “َيْوَم  تعالى  قال 
القارعة-، ولقد شبه اهلل سبحانه وتعالى حركة الناس 
وهي  المنتشر  كالفراش  ارتباكهم  في  القيام  يوم 
إشارة خفية إلى هذه الحشرة التي هي من مخلوقات 
إلى  الفراشات  تهبها  التي  الفوائد  وتتنوع  تعالى،  اهلل 
الطبيعة بدءا من مشاركتها في إنتاج الحرير الطبيعي 
التي  الشرنقة  وينتج من  شيء  يضاهي جماله  الذي ال 
بالغة،  فراشة  تصبح  أن  إلى  القز  دودة  فيها  تعيش 
كما تعد الفراشة مصدرا جماليا إذ أنها تزين الطبيعة 
الفراشة في  الجميلة، كذلك تفيد  بألوانها وحركاتها 
عن  باحثة  الزهور  بين  تنتقل  فعندما  اإللقاح  عملية 
الفراشة  وتعتبر  الطلع،  حبات  بأقدامها  تنقل  الرحيق 
الحشرات  وبعض  كالخفافيش  الطيور  لبعض  غذاء 
التوازن  في  ساهمت  قد  تكون  وبذلك  كالعناكب 

البيئي. 

الفراشة في المنام

فراشة  رأيت  فإذا  الكثير،  تعني  الحلم  في  والفراشة 
بين األزهار واألعشاب الخضراء فإن هذا يشير إلى ازدهار 
فهذا  تحوم  الفراشات  رأيت  إذا  أما  جميلة،  ومكاسب 
يعني أخبارًا من أصدقاء غائبين عن طريق رسالة أو من 
الحلم  للفتاة فيعني هذا  بالنسبة  أما  شخص قابلته، 

حبًا سعيدًا يبلغ ذروته باتحاد مدى الحياة.
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أكد مدير عام الخدمات المصرفية لألفراد ببنك البحرين اإلسالمي عبد الرحمن محمد تركي 
أن “النجاح والتميز المتواصل لبنك البحرين اإلسالمي يرجع إلى مجموعة من األسس التي 
وفق  الزبون  مع  التعاطي  متمثاًل في سياستنا في  أبرزها  البنك في عمله  عليها  يعتمد 
مبدأي الربحية والمسئولية اإلجتماعية، عالوة على حرص البنك على معرفة مالحظات وآراء 
زبائنه حول أدائه وأداء موظفيه، وبفضل هذه السياسات تمكن البنك من تحقيق العديد 
المصرفية  اإلسالمي  البحرين  بنك  الضوء على خدمات  تلقي  “رمضانيات”   ... اإلنجازات”  من 

للجمهور البحريني وأحدث التسهيالت البنكية التي يوفرها للمواطنين. 

تكتسب مسيرة بنك البحرين اإلسالمي أهمية خاصة، 
بها  يتفرد  يكاد  التي  عمله  إستراتيجية  بمالحظة 
والتي تمنحه صورة مغايرة عن الصورة النمطية التي 
ترسخت في أذهان الناس حول المؤسسات البنكية 

والمصرفية.

أذهاننا  إلى  تتبادر  حتى  “بنك”  مصطلح  يذكر  أن  فما 
العديد من المفردات ذات المعاني السلبية كالقروض 
اإلسالمي  البحرين  بنك  في  الحال  أن  إال  الديون،  أو 
يبدو مختلفًا ومغايرًا لكل ذلك، وهي قناعة يتوصل 
إليها كل من يتعامل مع البنك وموظفيه المتميزين 
بالعديد من الصفات كحسن األخالق وبشاشة الوجه 
وغيرها من الصفات التي البد أن تثمر بمعاملة طيبة 

وخدمة مصرفية متميزة مقدمة للزبائن.

وبعيدًا عن كلمات المدح نتركك – قارئنا العزيز – وجهًا 
لوجه مع مدير عام الخدمات المصرفية لألفراد ببنك 
واللقاء  تركي  محمد  عبدالرحمن  اإلسالمي  البحرين 

الصحفي الذي أعدته “رمضانيات” معه. 

q حدثنا في البداية وباختصار عن مسيرة بنك البحرين 
اإلسالمي وأبرز محطات تطوره..

إسالمي  بنك  أول   – اإلسالمي  البحرين  بنك  تأسس 
في البحرين - سنة 1979م، ويمكن اعتبار العام 2007م 
محطة بارزة في مسيرته إذ عمل منذ هذا العام على 
تطوير قطاع الخدمات المصرفية لألفراد  حتى أصبح 
بنكًا متكاماًل في هذا المجال، وبالرغم من كون البنك 
بنكًا إسالميًا ال يعتبر هذا بأن الخدمات المقدمة خاصة 
للمسلمين فقط، بل هي للمسلمين وغير المسلمين، 
البنوك  كبار  هم  منافسينا  أن  باإلعتبار  أخذنا  كذلك 
في البحرين وليس البنوك اإلسالمية فقط، مما تطّلب 
وإبتكار  العاملة  الفروع  من  عدد  وتطوير  تحديث  منا 
المنافسة  أجل  من  وخدمات  منتجات  مجموعة 
الشخصي  التمويل  بينها  من  المحلي،  السوق  في 
)تسهيل(، تمويل السيارات، التمويل العقاري، البطاقات 
الخدمات  اإللكترونية،  المصرفية  الخدمات  االئتمانية، 
المصرفية عبر الهاتف النقال، الخدمات المصرفية عبر 

الرسائل النصية ومركز االتصاالت. 

واقع  هو  كيف  الشديدة،  المنافسة  ظل  في   q
البنوك اإلسالمية مقارنة بالبنوك التقليدية؟

الحقيقة  وفي  المجال،  هذا  في  الريادة  نملك  نحن 
والمنتجات  اإلسالمي  التمويل  على  اإلقبال  فإن 

بل  فحسب  البحرين  في  ليس  جدًا،  قوي  اإلسالمية 
على مستوى العالم، وهذا ما عمل عليه بنك البحرين 
لتكون  المنتجات  هذه  بتطوير  قام  حيث  اإلسالمي، 
المنتجات  من  أحيانًا  أفضل  بل  المستوى  نفس  في 

التي تقدمها البنوك التقليدية.

التي  المالية  المجمعات  مشروع  عن  وماذا   q
يعتزم بنك البحرين اإلسالمي إنشاؤها..

2007م،  العام  بدايات  المالية  المجمعات  مشروع  ولد 
واستطالع  لدراسة  نتيجة  جاءت  كفكرة  وهو 
نفذهما البنك للوقوف على آراء ورغبات الزبائن حول 
يقدمها  التي  الحالية  المصرفية  الخدمة  مستوى 
جميع  في  المنتشرة  الـ13  فروعه  خالل  من  البنك 
إنشاء  أن  إلى  خاللها  من  وتوصلنا  البحرين،  مناطق 
المجمعات المالية سيمنح البنك القدرة على تقديم 
على  االعتماد  من  بداًل  مثالية  بمستويات  خدماته 
بعضها  إغالق  إلى  البنك  يتجه  التي  الحالية  الفروع 

خالل السنوات القليلة المقبلة.

ومن المقرر أن يتم اإلنتهاء من بناء 4 مجمعات خالل 
منطقة  في  إفتتاحه  تم  منها  )واحد  العام  هذا 
الرفاع،  البديع،  شارع  مناطق  ستحتضن  فيما  عراد( 

ومدينة حمد المجمعات الثالث.

أن  على  حرصنا  إلى  السياق  هذا  في  أشير  أن  وأود 
تتمخض عملية البناء عن مجمع متكامل للخدمات 
 3 من  المكون  حجمه  حيث  من  سواًء  المصرفية، 
أن  فيه  روعي  والذي  له  المنفذ  حيث  من  أو  طوابق 
يضمن  بما  المواقع  اختيار  تم  وقد  سهاًل،  يكون 
االزدحام،  عن  بعيدًا  فيها  المرور  حركة  انسيابية 
على أن يتضمن كل مجمع مواقف للسيارات ال يقل 

مجموعها عن 40 موقفًا مخصص للزبائن فقط.

ستمتد  المالية  فالمجمعات  فحسب،  هذا  ليس 
أبواب  العمل، وبناءًا عليه ستفتح  أيام وساعات  فيها 
الجمعة  يوم  عدا  األسبوع  أيام  طيلة  المجمعات 
وصواًل للساعة 7 مساءًا، وهي خطوة من شأنها تلبية 

إحتياجات شريحة واسعة من الزبائن والمراجعين.

ليلبي  ومعد  مصمم  فالمجمع  ذلك،  على  عالوة 
جميع احتياجات رحلة الزبون )Customer Journey( إذ 
يستقبل الزبون لحظة دخوله للمجمع جهاز الصراف 
لتدريب  مخصصين  موظفين  برفقة   )ATM( اآللي 
الزبائن تحديدا من كبار السن على طريقة استعماله، 
ذكي  آلي  حاسب  جهاز  ذلك  جانب  إلى  وخصصنا 
إنجاز  من  بواسطته  الزبون  ليتمكن  مجمع  كل  في 
معاملته عن طريق شبكة اإلنترنت، مستهدفين من 
طريق  عن  المعامالت  تخليص  ثقافة  نشر  ذلك  وراء 

مدير عام الخدمات المصرفية لألفراد ببنك البحرين اإلسالمي:
خطوتنا المقبلة إفتتاح 4 مجمعات مالية ..

هدفنا ... تقديم أفضل الخدمات المصرفية للزبائن

السيد عبد الرحمن محمد تركي
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مناطق  كافة  المالية  المجمعات  ستغطي  هل   q
البحرين، وكيف سيستفيد منها الزبائن في ظل تطور 

الخدمات المصرفية اإللكترونية؟

بعناية  اختيارها  تم  التي   4 الـ  المناطق  أن  نعتقد 
رئيسية  المالية فيها، هي مناطق  المجمعات  إلنشاء 
كافية   – لذلك  نتيجة   – وهي  البحرين  مستوى  على 
محافظات  جميع  في  زبائننا  جميع  إحتياجات  لتلبية 
األجيال  أن  مالحظة  مع  البحرين،  مملكة  ومناطق 
اإلنترنت  شبكة  على  لالعتماد  وبقوة  تتجه  الشابة 
بالضرورة  وهذا  البنكية  معامالتها  إلنجاز  سبياًل 

سيقلص من حاجتنا إلنشاء فروع ومجمعات أكثر.

أظهرت  التي  الدراسة  إلى  هنا  اإلشارة  المهم  ومن 
يعتمدون  اإلسالمي  البحرين  بنك  زبائن  من   %11 أن  لنا 
الوقت  في  معامالتهم  إلنجاز  اإلنترنت  شبكة  على 
الذي كانت فيه النسبة ال تتجاوز الـ 3% قبل 3 سنوات، 
واضحة  النسبتين  بين  الفارق  يظهرها  التي  والداللة 
االعتماد  أن  على  واضحة  إشارة  تمنحنا  وهي  جدًا 
في  وهو  مضطردة  زيادة  في  اإلنترنت  شبكة  على 
التقليدية  األساليب  على  االعتماد  من  للحد  طريقه 

األمان  درجة  إرتفاع  ظل  في  سابقًا،  ذكرناها  التي 
المعامالت  وإنجاز  المالية  الدفع  بعمليات  المتعلقة 

بصورة عامة.

مع  وجدية  بإيجابية  البنك  تعاطي  إلى  أشرتم   q
المتبعة  اآللية  هي  فما  ومالحظاتهم،  زبائنه   آراء 

لتنفيذ ذلك؟

الزبائن  وشكوى  مالحظات  مع  التعامل  في  جديتنا 
قسم  خالل  من  الواقع  أرض  على  ترجمتها  يتولى 
)Quality Assurance( وقسم  الجودة  خدمة وضمان 
قسمان  وهما   )Customer Care( الزبائن  رعاية 
وشكاويهم  الزبائن  مالحظات  الستقبال  مخصصان 
للزبائن،  البنك  يقدمه  التي  المصرفية  الخدمات  حول 
ولعل هذا األمر من أحد عوامل النجاح التي مكنتنا من 
وهي  البحرين،  في  البنكية  الخدمات  أفضل  تقديم 

خدمة بمعايير عالمية.

واالقتصاد  المال  رجل  عن  فضاًل   – الزبائن  يالحظ   q
البحرين  بنك  يحصدهما  مستمرين  وتألقًا  نجاحًا   –
النجاح  هذا  عوامل  هي  فما  تباعًا،   اإلسالمي 

وهذا التألق؟ 

التي  التقليدية  الطريقة  من  بداًل  اإلنترنت  شبكة 
تستهلك وقتًا وجهدًا إضافيين.

لتلبية  استقبال  موظف  تخصيص  تم  ذلك  بجوار 
شخصي  تمويل  على  الحصول  في  الزبائن  رغبات 

بمختلف أنواعه.

في  تتمثل  بالنوعية،  وصفها  يمكن  التي  والخطوة 
اتجاهنا لعقد إتفاقية مع شركة التكافل اإلسالمي 
لها  مكتبًا  الشركة  ستفتح  بموجبها  والتي  للتأمين، 
شأنها  من  خطوة  وهي  المالية،  المجمعات  في 
تتلخص في  إليها سابقًا والتي  المشار  الرؤية  تحقيق 
توفير  خالل  من  للزبون  الراحة  درجات  أقصى  توفير 
المتوقع أن  أكثر من خدمة تحت سقف واحد، ومن 
والسياحة  واالتصاالت  التأمين  خدمات  ذلك  يشمل 
المطاف  نهاية  في  لترسم  تباعًا  تأتي  خطوات  وفق 

مالمح مجمع مميز وغير نمطي.

في حقيقة األمر، يعود كل هذا الحصاد المثمر – وهلل 
عليها  يعتمد  التي  األسس  من  لمجموعة   – الحمد 
متمثاًل  أبرزها  إلى  هنا  أشير  أن  أود  و  عمله،  في  البنك 
مبدأي  وفق  الزبون  مع  التعاطي  في  سياستنا  في 
الربحية والمسئولية اإلجتماعية، وهما مبدأين ال تناقض 
بينهما أبدًا، ومن خاللهما نحاول تغيير الصورة النمطية 
أذهان  في  عليها  يغلب  والتي  البنكية  للمؤسسات 

الزبائن طابع الجشع والربحية.

التي  القوية  السياسة  إلى  هنا  اإلشارة  المهم  ومن 
زبائنه،  مع  حتى  أو  موظفيه  مع  سواًء  البنك  يعتمدها 
)من  ممتازة  وظيفية  بيئة  البنك  أنجز  جهة  فمن 
من  عالية  مستويات  أثمرت  واإلدارية(  المالية  الناحيتين 
الرضا الوظيفي وكان لها األثر الواضح على جودة اإلنتاج 
خالل  من  ذلك  من  أبعد  البنك  ويذهب  والخدمات، 
من  القرار  صناعة  في  موظفيه  إشراك  على  حرصه 
شهرية  مكافأة  وتخصيص  باقتراحاتهم  األخذ  خالل 

ألفضل فكرة أو اقتراح. 

بموازاة ذلك، يحرص البنك على معرفة مالحظات وآراء 
زبائنه حول أدائه وأداء موظفيه، وهو في حرص دائم 
في  التنافسي  موقعه  وتحسين  خدماته  تطوير  على 
بالمؤسسات  الصغيرة  البحرين  جغرافية  ازدحام  ظل 
البنكية والمصرفية، وبفضل هذه السياسة – متعددة 
المحاور - تمكن البنك من تحقيق العديد من اإلنجازات، 
فنحن نعتبر من أصحاب ثاني أكبر شبكة أجهزة صراف 
ال  أجهزة  بالمناسبة  وهي  البحرين،  في   )ATM( آلي 
تقتصر خدمتها على سحب األموال وإيداعها فقط، إذ 
تمت إضافة خدمات أخرى من قبيل دفع الفواتير في 

إطار عملية تطوير وتحديث ال تعرف التوقف. 

q كلمة أخيرة في نهاية اللقاء؟ 

بمجلس  ممثلة  البنك  إلدارة  بالشكر  أتوجه  أن  أود 
المتواصل  دعمهم  على  التنفيذية  واإلدارة  اإلدارة 
المصرفية  الخدمات  دائرة  وخاصة  البنك  دوائر  لكافة 
الرقابة  هيئة  إلى  موصول  والشكر  بالبنك،  لألفراد 
والبيان  التوضيح  في  المهم  ودورهم  بالبنك  الشرعية 
وخدمات  بمنتجات  الخاصة  المصرفية  الشرعية  لألمور 
رمضانيات  مجلة  أنت  ولكم  زبائننا  جميع  وإلى   البنك 

على  هذا اللقاء المميز.
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غبقة جمعية الصحفيين 
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مجلس عائلة أجور
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وعناوينها  مقاالتها  كنوز  عن  تكشف   .. والثمينة  النفيسة  والآللئ  بالدرر  عامرة  البحرينية  الصحافة  ذكريات   
هائلة  وتجارب  وعبر  دروس  من  طرحته  وما  بحكمتها  الحالية  األجيال  تسترشد  حتى  “رمضانيات”  وقصصها 
ونادرة... مقاالت وقصص – لم يعاد نشرها من قبل - قد تراها بسيطة وموجزة للوهلة األولى، ولكنها كانت مثار 
جدل ونقاشات طويلة بين األهالي وداخل كافة أرجاء بيوتهم ومنازلهم .. ذكريات جميلة عايشها الكثيرون من 

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

من أرشيف الصحف البحرينية

بالتعاون مع إدارة المكتبة الوطنية بمركز عيسى الثقافي

الجمعة 24 شعبان سنة 1373 الموافق 16 أبريل سنة 1956

العصر الحجري وعصر الذروة
ذهب شخص )مودرن( إلى أحد الدكاكين ليشتري 
قطعة قماش فطلب من صاحب الدكان أن يقطع 
وكانت  ثمنها.  على  معه  أتفق  أن  بعد  القطعة  له 
ويفتن  يغري  شيء  فيها  إمرأة  الدكان  أمام  تقف 
وقال  بنظراته،  يلتهمها  المودرن  صاحبنا  فأخذ 
يقصد  وكان  قبلي  المرأة  أرخص  الدكان  لصاحب 
بذلك أن يظل واقفًا مدة أطول ليشبع نظراته .. ثم 
ما  للمرأة  الدكان  صاحب  فقدم  عطفها  ليستدر 
أرادت شراءه ومدت يدها لتعطيه قيمة ما اشترته. 
باعه  ما  قيمة  لتناول  يده  الدكان  صاحب  يمد  ولم 
األرض ألني أخشى  القيمة فوق  بل قال لها ضعي 
أن تلمس يدي يدك  فينكسر )يدي( يريد أن يقول أنه 
على  القيمة  ووضعت   .. وضوءه  ينتقض  أن  يخشى 
األرض كما أمرها وتناولها صاحب الدكان وانصرفت 
.... وأنصرف خلفها صاحبنا الذي جاء ليشتري قطعة 
القماش وناداه صاحب الدكان. تعال، لماذا انصرفت 

خذ قطعة قماشك لقد قطعتها لك.

ال أريدها.

لماذا؟

ألني ال أتفق معك

ألم نتفق منذ قليل ... على القيمة.

رأت عيني وسمعت أذني . . .

24 شعبان سنة 1375 الموافق 16 أبريل 1956م

 عالج لمشكلة اللحوم
شهر رمضان هو شهر التعاطف والتراحم والبركات. ففي الشهر الكريم يجب أن يكون المسلمين متراحمين 
ال يخذل بعضهم بعضًا وال يقسو قويهم على ضعيفهم . وهذا هو شأن المسلمين الذين قال اهلل فيهم 
)رحماء بينهم(، غير أن هناك فئة من الناس– المسلمين – أبت أن تجعل للرحمة طريقًا إلى قلبها فهي تعد 

العدة لقدوم هذا الشهر المبارك لتستغله استغالاًل فاحشًا يعود عليها بالربح الوفير.

هذه الفئة هي جماعة القصابين، الذين يبيعون اللحوم فهم – قبل حلول رمضان – يستولون على كل ما يرد 
إلى السوق من أغنام يشترونها بأسعار متهاودة  ويحتجزونها إلى حين حلول شهر رمضان حيث يبيعون اللحم 
بالسعر الذي يحددونه دون أن يجدوا رقابة عليهم من قبل التموين أو البلدية، وقد تتحرك دائرة التموين في 
مطلع كل شهر رمضان وتضع حبرًا على ورق وتسميه إعالنا تحدد فيه سعر اللحوم. يكون موضع سخرية 
المشترين والبائعين على السواء ، أقول قد تتحرك دائرة التموين عند حلول شهر رمضان، ولكنها هذه السنة 

لم تتحرك ، ولم تكلف نفسها خسارة الحبر والورق، ولعلها اقتنعت أخيرًا بعدم جدوى هذه اإلعالنات.

لم أقصد القيمة .. ال أتفق معك في تفكيرك وفي تقديرك للحياة ولم يفهم صاحب الدكان شيئًا مما قاله 
صاحبنا المودرن فقال له إنك ال زلت تعيش في العصر الحجري بينما نحن نعيش اآلن في عصر الذرة، وازداد 

صاحب الدكان غموضًا وسوء فهم.

المرأة بيدها ألنك تخشى أن ينكسر )يدك( بينما أرى أن تنكسر يدى األثنين  .. أنت ال تريد أن تمسك   فقال له 
– ال وضوئي – إذا كان الذي سيلمسنى هي يد تلك المرأة الفاتنة.

وهذا هو الفرق بيني وبينك.

وانصرف وترك صاحب الدكان يطوي قطعة قماشه وهو يتعوذ باهلل من عصر الذرة ومن اللذين يعيشون 
في عصر الذرة.
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�شعراء من البحرين..
ً
ويبقى ال�شعر مكتوبًا ومقرواأ

ويبقى ال�شعر حمفوظًا تردده االأل�شنة وت�شت�شهد به يف كل ما مير به االن�شان عرب حياته.

ويبقى ال�شعر كذلك واحة للروح تعي�ش اأجواءه وتنتقل يف اآفاقه املتعددة الوا�شعة, 

وتهيم يف معانيه واأخيلته ومو�شيقاه, تنعتق من قيودها, لتعانق احلياة واجلمال..

وي�شعدنا اأن نلتقي يف رحاب ال�شعر وال�شعراء من نبات هذه االأر�ش الطيبة. 
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إبراهيم العريض

ف�ساقك اذ جتتلني حيايل  فتنت بنف�سك  . . . حتى التعايل . . . 

تبارك مبدع هذا اجلمال                                              وقام بعذرك قويل لنف�سي 

فظلت،لدى عودتي، الليل طوله  وكم جال طريف بني اخلميلة 

يبيح لعا�سقه الغر �سوله تبادهني كابت�سام حبيب 

يجدد – حتتي - مبر ال�سنني  ايربز يف الأر�ض هذا الفتون 

و اأنفي: ملن كل هذا يكون؟ وزينة تلك الكواكب - فوقي 

األي�ض اجلواب هنا يف ال�سوؤال  كا�سراقة الوجه نهب الو�سال 

لن احلقيقة فوق اخليال   حتلي ابت�سامته دمعة 

ب�سوك تعرى ..... وزهر خجل �سروعا من الطني ملا غزل 

يظل التطور باب المل  اىل البد رمزا ل�سيئ بعيد 

فاأي  ظهور   ملعنى     جلي  وليل احلياة بال   م�سعل 

اذا انا ع�ست بحبك انت  كعود – على جمرها -  ا�سطلي

على حلم .  .  .    مل يطل مطلقا  وقبلت جفنيك اذ اطبقا 

�سهدنا    مبغربها  - امل�سرقا  فما كان اأخلدها حلظة 

لر�سد حقيقتها باحتيال رويدك ما احلب غري جمال 

اذن هو- يف الفن –    نبع اجلمال فتلك احلقيقة ل الرمز عنها 

يا  درة  يف   �سمائي                        ت�سع حويل مينا 

�سجى بك الليل �سعرا                       ورق  يزهر ردنا 

كم بت اأرعاك  حتى                      ذهلت عن كل مغنى

وغبت يف بحر �سمتي                  اأعب حلنا فلحنا

            وانت حيث جالك الله، تزهني ح�سنا 

كم يف الظالم جنوم                    لكنه بك اأغنى  

حتى اذا �سرح الفجر                  طرفــه، و متنى 

تخذت منك   مثال                  ي�سمو بروحي معنى 

          ال يبلغني احلظ . . . . عهدك املتمنى 

        فما برحت مدى العمر . . .كالر�سيع معنى 

             تالألأي حيث كنت

           اأهـواك  وحــدك انـت 

رهن بعني  الوجود يا غنيتي . . كل �سدق 

هل طور النف�ض �سيئ  كحلمها باخللود؟

فحبذا احل�سن   يحيى  و حبذا احل�سن يودي 

لبعث حلن جديد  كم مات حلن قديـم 

               كاملزن  ير�سل من خيطه بدون عقود

              ولي�ض �سعري �سوى ماأمتي عليك. وعيدي

             اذا ت�سوقت للخلد . . .  حلت يل من  بعيد

             وهذه قطرات الندى عليك �سهودي

ويرتوي منك عودي  فيكت�سي منك غ�سني 

كاأمنا نفثه احلب منك فوق ورودي

اأغنية لل�سعرى 

“معبودة العرب الوائل”      

حوار مع وجوديه



عيادة جراحة العظام والعمود الفقري
Orthopedic and Spine Clinic

الدكتور ياسر السّواد
إستشاري جراحة العظام والعمود الفقري

الزمالة الفرنسية لجراحة العظام والعمود الفقري

خدمات العيادة:
تشخيص وعالج أمراض العظام  .1

تشخيص وعالج أالم الظهروعرق النساء  .2
تشخيص وعالج أالم الرقبة  .3

عالج حاالت االنزالق الغضروفي )الدسك(  .4
عالج كافة اصابات العمود الفقري بمختلف أنواعها  .5

عالج تضيق النخاع الشوكي داخل فقرات العمود الفقري  .6
عالج كسور العمود الفقري وأجراء جراحات تثبيت الفقرات بأحدث التقنيات  .7

عالج أورام العمود الفقري  .8
عالح االنزالق الفقاري أسفل الظهر  .9

عالج تشوهات الخلقية وأعوجاج العمودالفقري  . 10
عالج الكسور بمختلف انواعها وأجراء عمليات التثبيت  . 11

عالج هشاشة العظام للحجز واألستفسار الرجاء االتصال12 . 

17 82 82 08
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افتتاح بيت الطلبة عام 1951م  •

اجتاحت البحرين عاصفة شديدة مصحوبة بزوابع رملية وأمطار   •
غزيرة أدت إلى قلع بعض األشجار وهياج البحر عام 1969م

صدرت مجلة  )المجتمع الجديد( األسبوعية عام 1973م  •

محاولة إصدار أول جريدة يومية )أضواء الخليج( عام 1969م  •

صدر قانون جزيرة جدة البحرين عام 1961م  •

ذكريات من اأيـام زمان

منظر علوي ملدينة املنامة يف  ال�ستينيات �سوق املنامة ويظهر حامل )الكندر( يف الأربعينيات

املغفور له �ساحب العظمة ال�سيخ �سلمان بن حمد اآل خليفة يقيم ماأدبة 

ع�ساء كربى يف ق�سر الق�سيبية، على �سرف جاللة امللك �سعود بن 

عبدالعزيز اآل �سعود مبنا�سبة زيارته الر�سمية للبحرين يف عام 1954م

املفغور له �ساحب العظمة ال�سيخ حمد بن عي�سى اآل خليفة مع جنليه ال�سيخ 

دعيج وال�سيخ عبداهلل، يف زيارة لقلعة لندن يف عام 1936م
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 منظر من فريج العو�سية ويرى مقربة احلورة يف الثالثينيات

اأ�ساتذة وطلبة املدر�سة اجلعفرية يف الثالثينيات 

ج�سر ال�سيخ حمد الثاين يف عام 1963م �سوق املنامة يف عام 1953م





تسوق بمبلغ ٢٠ د.ب* واربح  بطاقات هدايا مجمع 
السيف تصل قيمتها إلى ٥٠٠٠ د.ب* وتأهل للفوز 

بالجائزة الكبرى، سيارة تويوتا برادو ٢٠١٣ 

ضاعف فرص فوزك ثالث مرات عند استخدام 
أيًا من بطاقات بنك اإلثمار.

مكتب  عند  السحب  ببطاقات  اإليصاالت  استبدال  يمكنك 
خدمات الزبائن في المجمع.

تسري الحملة الترويجية من

٨ يوليو ــ ٨ أغسطس

*تطبق الشروط واألحكام

تسوق واربح في رمضان

الجائزة الكبرى سيارة تويوتا برادو 



4G Mifi

4G LTE موبايل برودباند مع واي فاي أينما كنت 
و استخدام غير محدود

•	4G/3G/2G يدعم
•	150Mbps سرعة تصل إلى
 10 مستخدمين كحد أقصى	•

 4G LTE استمتع بموبايل برودباند
في أي وقت ومن أي مكان

batelco.com

مدة العقدااليجار الشهريالبياناتالباقة

MiFi باقة LTE خدمة
غير محدودة

ً 14 د.ب 12 شهرا

* لالشتراك تفضل بزيارة محالت بتلكو


