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Al Waraqoon is an innovative leading 
growing and forward-thinking publishing 
house, established in 2003, creating books 
that inspire and entertain, with production of 
quality, novelty and cultural preservation, and 
covering a wide range of academic disciplines.

The company has developed a reputation 
for publishing excellent literary and intellectual 
works, and in the spirit of culture and 
traditions, Al Waraqoon looks forward to an 
expansion in this area of publishing to offer it 
to a wider audience. 

At Al Waraqoon, everything goes beyond the 
standard to create a truly distinguished story-
telling experience with the book at its heart. It 
is a truly unique way for titles to find their way 
into genuine inheritance.

Al Waraqoon is much more than a publishing 
house; it provides the most comprehensive 
offering of integrated services to enhance the 
publishing capabilities. 

Our reputation for publishing quality books 
comes from a variety of imprints led by 
dedicated editorial and creative design teams 
that bring great ideas and stories to readers of 
every age. From educational resources, craft 
and photography, cookbooks and more, we 
offer something for everyone. With the range 
of services offered, we strive to maintain 
client satisfaction, whereby our work reflects 
our client’s morals, beliefs and taste whilst 
upholding the most meticulous standards  
of quality.
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THE ART OF  
MOROCCAN COOKING

Moroccan cuisine is acknowledged the world over for 
its unique and authentic touches that combine both 
traditional and contemporary elements. Moroccan 
cuisine features diverse flavors, owing to centuries of 
interaction with other cultures and nations. The book 
presents an overview of Moroccan cuisine, its history, 
development and the diversity of elements. 

Language Arabic & English
No. of Pages 188
Format 21 x 21 cm
Cover Hard
Year of Publication 2011
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Moroccan CuisineCharm of

There's a harmony of influences in classic Moroccan kitchens. There, 
one finds a fusion of the traditional and the modern, and the blend 
of various tastes and flavours and secrets. My mother, as well as my 
husband's mother are my mentors, their culinary backgrounds are 
deeply rooted to the core of traditional Morocco 'magrah' cooking. 
I blend this culinary heritage with modern trends and serve them 
to you on this book, with utmost passion on precious silverwares, 
unlocking the secrets which I have kept and nurtured for over 20 
years. I do hope that you will find enjoyment in adding Moroccan 
flavours to your everyday dishes!

Salwa Moomni Abdou 

تتناغم احلضارات يف املطبخ املغربي العريق الذي يعد سمفونية 
و  أمي  السرية،  اخللطات  و  االذواق  تعدد  جتمع  عصرية  تراثية 
فنية  خطوط  من  لديهما  ملا  احلقيقية  مدرستي  كانتا  زوجي  أم 
متأصلة من تراب مغربنا العربي، مزجت هذا الرتاث و العراقة مع 
منتجات العصر احلديث و نكهاته القدمه لكم بشغف على اطباقنا 
الفضية كاشفة اسرارا بديعة اختزلتها ألكرث من عشرين سنة يف 
صفحات هذا الكتاب املتواضع و كلي أمل بأن اضيف نكهة مغربية 

على اطباقكم اليومية.

سلوى مومني عبدو

 سحر األطباق المغربية
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Features of Moroccan Cuisine
When you decide to go to a Moroccan restaurant, in Fes 

Tangier, Rabat or Marrakech, trust that the single dish you’ll 

have has touches from more than one civilization of African 

and European countries. The dish may be seasoned with spices, 

olive oil, cooking fat (which are typical of Morocco), and at the 

same time has the flavor of Andalusia. So, the Moroccan cuisine 

is one of the most diverse cuisines, in terms of its recipes and 

dishes. That is because of the strategic location of the Kingdom 

of Morocco. The country has long been influenced by, and has 

itself influenced many civilizations. There is a Mediterranean 

flavor brought by the influence of countries located in  the 

كن على ثقة بأنك ستنجح يف تناول طبق واحد ولكنه يحمل رحيق 
حضارات العامل االشهر و االقدم تاريخا )اوروبا و افريقيا( داخل أي 
وطنجة  فاس  ربوع  بني  ما  تنتشر  التي  املغربية،  املطاعم  من 
وجود  من  عربية  دولة  تخلو  فال  العربي  العامل  و  ومراكش  والرباط 
مطعم مغربي و اكرث ,فأطباقه  تاخذك اىل معامل املاضي اجلميل 
فالطبق  التحضري  السريعة  االطعمه  عن  بعيدا   ، الرفيع  الذوق  و 
املغربي يحتاج اىل ساعات من الطبخ و الصرب و التأين, لكي حتصل 
والسمن  الزيتون  وزيت  التوابل  برحيق  معبق  تاريخي  طبق  على 
البلدي املغربي، ولكنه يحمل يف نفس الوقت نكهة بالد األندلس. 
تنوعا  العاملية   و  العربية  املطابخ  أكرث  من  املغربي  املطبخ  إن 
فيما يقدمه من أكالت وأطباق، بحكم موقع اململكة االسرتاتيجي 

مميزات الطهي المغربي

A diverse array of main courses, soups 
and appetizers in the Moroccan cuisine

األطباق الرئيسية وأطباق احلساء واملقبالت 
كما تتعدد  وتتنوع على املائدة املغربية
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جزر مشرمل

Preparation:
Unpeel the carrots and remove their core, and then cut lengthwise. Boil 

it with unpeeled garlic, then remove the water. Mash the boiled and 
diced garlic with chopped green coriander with salt, sweet red and chili 

pepper, cumin, and vinegar. Use the blend to stuff the boiled carrots. 

Carrots Chermoula
Ingredients:

1/2 kg.                                     Peeled carrot
1                                 Unpeeled garlic bulb

 3                                      Diced garlic cloves 
3 Tbsp.            Chopped green  coriander 
Pinch                                                           Salt 

   Pinch                               Sweet red pepper
Pinch                                          Chili pepper 
 Pinch                                                     Cumin 
 Dash                                                    Vinegar 

املقادير:
  نصف                                كيلو  جزر منزوع القشرة
رأس                                              ثوم كامل بالقشر  
           3                                                حبات ثوم مهروس
  3      مالعق صغرية  كزبرة مهروسة خضراء
  رشة                                                                      ملح
رشة                                               فلفل احمر حلو  
رشة                                                           فلفل حار  
رشة                                                                  كمون   
خل  

طريقة اإلعداد:
بعد نزع قشة اجلزر وتقطيعة طوليا و ازالة اللب يتم سلقة مع الثوم ، ثم 
يصفى من املاء، بعدها يخلط الثوم املهروس واملسلوق والكزبرة
اخلضراء املهروسة مع امللح والفلفل األحمر احللو واحلار والكمون 
واخلل ، ثم يستخدم هذا اخلليط حلشو قطع اجلزر املسلوقة.
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Spices Moroccan Cuisine
Among the notable features of the Moroccan cuisine is the use 
of fresh and dried spices, whether ground or not; separately or 
mixed with other spices. Among the most essential spices are: 

Ras El-Hanout: It is one of the most famous spice mixes in the 
Moroccan cuisine. It comprises more than 13 types of spices, 
including pepper, thyme, ginger, etc. Some other ingredients 
may also be added to Ras El-Hanout, such as rose buds, hermel, 
Belladonna, etc. All such ingredients are ground and added to 
many recipes. 

الطازجة  البهارات  من  العديد  باستخدام  املغربي  املطبخ  ميتاز 
بصورتها  أو  العادي  الصحيح  بشكلها  كانت  سواء  اجملففة  أو 
املطحونة، أو مبفردها أو خملوطة مع غريها،فقد اخرتع املغاربة 
هذه  وأهم  بنكهاتها،  التناسق  ذات  اجلميلة  اخللطات  من  العديد 

البهارات:
التوابل  خلطات  أشهر  من  واحد  احلانوت  رأس  احلانوت:  رأس 
والبهارات التي يشتهر بها املطبخ املغربي، وهو يضم أكرث من 
والزجنبيل  والزعرت  كالفلفل  والبهارات  التوابل  نوعا من  ثالثة عشر 
وغريها، هذا بجانب ما يضاف إليه من بعض املكونات غري املعروفة 
والهرمل  الورد  كرباعم  غريهم  دون  املغاربة  بها  يشتهر  والتي 
إضافتها  يتم  ثم  املكونات  هذه  كل  وتطحن  وغريها،  والبيالدونا 

بهارات المطبخ المغربي

Ras El-Hanout is widely used in the 
Moroccan cuisine.

توابل رأس احلانوت أشهر  توابل املطبخ 
املغربي
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LENS IN  
THE DEPTHS

lembeh straitBunaken

Raja Ampat BALI

Indonesia

Widely known as Egg Shell Shrimp. 
Are found between the tentacles of 

brown white tip anemones in a perfect 
camouflage due to identical coloration 

with the hosting anemone. Their average 
size is around 2.5cm. Eggshell shrimps 

can be found in different depths from 
6 meters and deeper. Once spotted, 
is easy to observe due to their slow 

movement but can easily go out of sight 
with the movement of the tentacles of the 
hosting anemone. These shrimps feed on 

crustaceans.

يعرف هذا النوع من الروبيان باسم روبيان 
قشرة البيض ويتواجد ما بين مخالب/مجسات 

شقائق النعمان ذات اللون البني واألبيض 
في حالة من التمويه المثالي بسبب تطابق 

لونه مع لون شقائق النعمان ويبلغ حجمه 
المتوسط حوالي 2.5 سم. يمكن العثور على 

هذا النوع من القريدس في أعماق مختلفة 
تبدأ من 6 أمتار وأعمق من ذلك. بمجرد رصده 

فسيكون من السهل مراقبته نظًرا لحركته 
البطيئة ولكن يمكن أن يخرج بسهولة عن 

األنظار بسبب حركة مجسات شقائق النعمان 
المضيفة. يتغذى على القشريات.

Hamopontonia Corallicola
روبيان قشرة البيض

Flabellina Rubrolineata

Stiliger Ornatus

PHOTOGRAPHY
tips

Underwater photography carry two main risks; first is diver’s 
safety whereby the breathtaking sceneries and persistent to come 
up with satisfactory photos may lead to prolonged submerge time 
underwater, which may cause decompression illness. The second 
is the risk of camera housing or other compartments’ flooding. 
Before any dive, make sure that your camera housing, strobes, 
and lights are properly sealed by their designated o-rings. It is 
advisable to submerge the camera in a pool of water and observe 
creation of bubbles from joints. If no bubbles are formed, you 
are ready to go. When photographing underwater, observe your 
dive computer to make sure you are diving within depth and 
time limits. Some photographers strap their dive computers on 
the camera arm for constant observation of dive computer while 
photographing.

main risks يحمل التصوير تحت الماء خطرين رئيسيين. األول هو سالمة الغواص إذ 
من أجل الحصول على صور رائعة قد يضطر أن يبقى الغواص تحت الماء 
لفترة طويلة مما قد يعرضه لمرض انخفاض الضغط. والخطر الثاني هو 

خطر دخول الماء إلى الكاميرا أو األدوات والملحقات األخرى.

لذلك قبل القيام بأي عملية غوص يجب التأكد من أن غالف الكاميرا 
 واألضواء مغلقة بإحكام بواسطة الحلقات واألغطية المخصصة لها. 

يجب عليك وضع الكاميرا في بركة ماء لرؤية ما إن كانت هنالك أي 
فقاعات وإذا لم تتشكل أيا منها، فإن ذلك يعني أنه بإمكانك استخدامها 

عند الغوص. عند التصوير تحت الماء عليك مراقبة جهاز الكمبيوتر 
المحمول الخاص بك للتأكد من الغوص في العمق والوقت المناسبين. 

يقوم بعض المصورين بربط جهاز الكمبيوتر الخاص بهم على ذراع الكاميرا 
من أجل المراقبة المستمرة لجهاز الكمبيوتر أثناء الغوص. 

المخاطر الرئيسية

Language Arabic & English
No. of Pages 200
Format 26 x 26 cm
Cover Hard
Year of Publication 2020
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SANDOOQ

“Sandooq” is contemporary poetry masterpiece by 
Afrah Al Mubarak Al Sabah. The key is in your hands 
to enter into a world of delicate sensations, feelings 
and emotions. This book will let readers explore the 
emotions of the poet and the way she perceived 
everyday’s life. The poet also would like to share her 
audience the rich culture of her roots through the 
collection of antiques which she carefully select to suit 
the theme of her poetry.

Language Arabic
No. of Pages 212
Format 30 x 30 cm
Cover Hard
ISBN 978-99901-85-25-6
Year of Publication 2012

»ُأغني حزنًا
متأله املنافي وصندوق

خيمٌة تشد أوتارها عروقي
وبُرها دمعة..

وعبقها َعْبرة!«

أجلوا عروسهم البيضاء

بخدرة من ريحان وزعفران

كانت تنوح فوق رؤوسهم

إذ لم يمكنها اإلنصات إلى مرابع ألمها

كانت تقرص الشجر الخجول 

وتعتصر رحيق الزهر في يدها

تقدمه للذين سكنوا السراديب واألقبية

 حتى أضحوا أمراء 

من الذي نزع عنها صوت المالئكة؟

َحر تدلْت قوائم عظمية في غابات السَّ

نوٌر أزرق كاذب كان يبتسم

أوراق الشجر تعرت من أخضرها الطيب

السجان في الكهف يختبر ِخطابه المدوي

ليرميه أمام األيتام

ويقول »أنا.. أنا من خلصكم من بؤس اآلباء!«

»أنا من التهم حدائقكم البائسة«

 كانوا يصفقون للقرقيعان.. 

ويلبسون لباسهم الموحد

يضحكون لهروب األلوان الحقيقية 

بطبشورة خضراء كانوا يرسمون أقنعتهم المزيفة

لماذا تأخرت رائحة البخور والطيب عنا؟

لماذا لم يتطهروا بشجرة السّدر القريبة منا؟

 عادوا إلى كهوفهم برفقة السجان 

وعاد السجن إلى بيته!

الجنيات الوردية اجتمعت حول البساط األحمر 

الهامة على رأس كبيرتهم

المرتهش* والشليمات**

وأكاليل الزبالة هاالت على رؤوسهم

لبسوا معاطف الفرو من ريش الدجاج الملون

والمسروق

الشمال بنتانته يناديهم ويحثهم الخطى لبلوغ

مرتبة العليين!

توالت النهايات لهذا المكان الطاهر

أغلقت شرفات األمومة 

غباٌر يمسح همسات الروع

وريشٌة هاربٌة من وسادة أم.. آخر ما رأته عيني!!

*من اجملوهرات الكويتية القدمية وهي كبيرة احلجم توضع حول الرقبة. 
23**أساور مصنوعة من الذهب.

      القدر

كان الرجاء على أعتابها

حين تكذب الثواني

وتصبح آخر لحظة بهتانًا

شهقة الفراق كانت النديم

سكن كل شيء

في لحظة الزحام

نداء رحوم

رب السماوات

وختام أسطر الكتاب المحفوظ

طلقت يدي طليقة »عارية« كالبيرق!.

وجهِك األبيض

ندى من غيوم الوسم

سماء براقة تنذر بخيٍر

قلبك أهزوجة طفل

إذ تعرج روحك السماوات العلى

وأظن

أظن

أنها تسأل عن ضالتها ونفسها

شطرِت روحك نصفين

نصف لرب السماوات

ونصف لنا 

رحلِت جسدًا وبقيت منارة وأمالً

لتبعثي بالديمة والهّتان

وكيف تبكي الغيوم ذاك الدر الطاهر

ويلف الكون إكليالً من مشموٍم ونوير..

أيتها الساكنة في شرودنا

يا من تحتوين تضاد أقطابنا

أيتها األنيسة

………

………

………

أمي..

عرو�س بنيد القار )2(

ذكراك.. أُنس يومنا

حين تتوهم 

الكلمات حين تخجل

ع عالمة االستفهام حين تتصدَّ

كل هذه الورود الملقاة كانت قصيدة ساهية!

عصفور على عذق نخلة

أي نخلة

في كتاب أو حديقة

نخلة  على كتف عصفور

أي عصفور

في كتاب أو حديقة

صديقان.. لن يفترقا! 

يني أقبلت الكلمات تحيِّ

أقبل معها الليل الصامت بوداعة األطفال

احتفى بها النهر الجائع

ضحكات ماجنة.. مخمل طيب

العبارات حني تتوهم

41
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THE SOUL  
OF THE SWORD

“The Soul of the Sword” book describes the sword 
as not only a typical classic fighting weapon, but 
throughout time and across continents, it has beautifully 
transcend its purpose. Fascinating photographs taken 
with passion to the attention to details, finding a story in 
every sword.

Language Arabic & English
No. of Pages 180
Format 31 x 31 cm
Cover Hard
Year of Publication 2011



Go to All Books

THE BLACK
DIAMOND

“The Black Diamond” takes you in a journey of beauty 
and elegance for every female to sense the harmonious 
stitched pattern… weaved in femininity, given the 
authenticity of the past and the spirit of contemporary 
elegance with all its aspects.

Language Arabic & English
No. of Pages 100
Format 28 x 28 cm
Cover Hard
Year of Publication 2013

 Evolution of Abaya
Abaya has undergone quite a few evolutional 
phases with its current style. The first traditional 
Abaya was an unstitched black heavy piece of 
garment worn as a head accessory along with 
a scarlet cloth beneath it- “Ir-da-h”. Ladies then 
started wearing headscarves- “Sheila, Milfa’a 
or Mesfa’a”- along with the Abaya. 

It is also known as “Jilbab” which was worn 
as a throw-on top. Abaya’s origin dates back 
in history to Fars Province where ladies wore 
“Chador”- an outfit consisting of one piece of 
textile. With the emergence of handbags as a 
stylish fashion in the market, sleeves stitched up  
to facilitate the process of carrying things and 
giving the Abaya an elastic and sophisticated 
look at the same time. Such Abayas stitched 
on the hands are still worn by the women in 
the Gulf.

شهدت العباءة نقلة نوعية في كل فترة زمنية من حيث 
واألقمشة،  الوضعية  اللبس،  الهيئة،  الشكل،  في  االختالف 
التقليدية  مسيرتها  العباءة  وغيرها.فبدأت  اللبس  طريقة 
كونها قطعة سوداء غير مخاطة يتم لباسها فوق الرأس، 
باللغة  أو  »الرداء«  عليه  يطلق  ما  بلبس  النسوة  بدأن  ثم 
الدارجة »إرده« والذي كان يمتاز بثقله وكونه مذياًل بخطوط 
من  قطعة  تحتها  ليلبس  ذلك  بعد  تطورت  ثم   . حمراء 
القماش تلف لتغطي الرأس أو جزء منه  وتسمى بـ »الشيلة 

أو الملفع أو المسفع«. 

أو  العربي  الوطن  في  »الجلباب«  الرداء  هذا  على  يُطلق 
فوق  الرداء  هذا  النسوة  وترتدي  الخليج،  في  »العباءة« 
إذ  فارس  بالد  من  جاء  العباءة  أصل  بأن  ويُقال  المالبس. 
توضع  األسود  اللون  موحدة  قطعة  ترتدين  النسوة  كانت 
على الرأس من دون أكمام وتسمى »الشادور«. تغير منحى 
رداء النسوة بتغير متطلبات الحياة، فبدأن يخرجن للعمل 
مخرجًا  اليد  لفتحة  تكون  أن  تطلب  مما  الرجل  ومساعدة 
الوقت  وبذات  األشياء  حمل  عملية  لتسهل  بها  خاصًا 
عباءة  فاقتصرت  ومتناسقًا.  الئقًا  مظهراً  العباءة  تمنح 
اليد  جهة  من  مخاطة  سوداء  قطعة  كونها  على  الرأس 
فقط ولكنها ال زالت تُلبس من قبل النسوة في بعض دول 

الخليج. 

مراحل تطور العباءة
يُطلق على هذا الرداء مصطلح »العباءة« 

في كل دول الخليج أو »جلباب«، وترتدي 

النسوة هذا الرداء فوق المالبس، إذ كانت 

في السابق مكونة من قطعة واحدة غير 

مخاطة ومكتسية باللون األسود وتسمى 

»إرده« باللغة الدارجة ويعني »الرداء«. 

INTRODUCTION
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SHAPE 
OF LIGHT

Reem Al Faisal is one of Saudi Arabia’s most talented 
female photographers.  Her career spans over two decades 
and has achieved international recognition in exhibitions 
worldwide. The book presents to us a fascinating look 
into the themes of spirituality and divinity and the contrast 
between light and darkness, taking us on an eye-opening 
journey, and capturing the truth in photography.

Language Arabic & English
No. of Pages 92
Format 26 x 26 cm
Cover Hard
Year of Publication 2010
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AL HASAN
MOSQUE

Language Arabic & English
No. of Pages 180
Format 28 x 28 cm
Cover Hard
Year of Publication 2020

وللم�سلمني  احلنيف،  االإ�سالمي  الدين  اىل 
ويف  ترابه  على  نحيا  الذي  الغايل  وللوطن 
وابتغاء  فالعطاء  احلكيمة،  قيادته  ظل 
وما  الكثرية  االأوجه  لهم من  واملثوبة  االأجر 
معكم  اأغر�سها  خرٍي  بذرة  اإال  اجلامع  هذا 
للمحبة  �سجرة  مبثابة  لتكون  وبينكم؛ 
لهذا  بفروعه،  ُي�ستظلُّ  الذي  واالإخاء 
الواحة  يكوَن اجلامُع مبثابة  اأن  اإىل  عمدت 
التعليمية، يحتوي على مراكز علٍم لتحفيظ 
اإىل  باالإ�سافة  علومه،  وتدري�ش  القراآن 
ي�ساركهم  لالأهايل،  التقاٍء  نقطة  اعتباره 
قاعات  فاإنَّ  ولذلك؛  واأتراحهم.  اأفراحهم 
جميع  فيها  تلتقي  مفتوحًة،  �ستظلُّ  اجلامع 
مكونات الوطن بكافة مدنه وقراه، كما هي 

البحرين تفتح ذراعيها وقلبها للجميع.
واأخرًيا ولي�ش اآخًرا، فاإنني اأرجو من خالل 
�سبحانه  اهلل  مر�ساِة  ابتغاَء  العمل  هذا 
يكوُن  ذلك  لعلَّ  اخلال�ش؛  والدعاء  وتعاىل 

�سنًدا يل يوم القيامة.
وفقنا اهلل واإياكم لعمل اخلري وك�سب االأجر 

والثواب.

In the name of Allah, the Most 
Gracious, the Most Merciful Prayers 
and peace be upon the Messenger 
of God, our master Mohamed, His, 
family and His companions. 

Greeting. As I witness the fulfilment 
of this dream, which I summed up in 
the context of this documentary book 
I cannot help but thank everyone 
who contributed to facilitating the 
completion of formal procedures 
from the relevant authorities, so it is 
obvious to everyone the importance 
of seeking the great reward from 
establishing and building mosques 
and houses of God, as Allah the 
Almighty said in His Holy book: "The 
mosques of Allah shall be visited and 
maintained by such who believe in 
Allah and the Last Day, establish 
regular, prayers and practise regular 
charity and fear none (at all) except 
Allah. It is they who are expected 
to be on true guidance" and as our 
prophet, Mohamed, Peace be upon 
Him said "Seven acts done by the 
Muslim whose reward is being given 
to him; while he is in his grave after 
his death, this who teaches science, 
runs a river digs a well, plants a palm 
tree, builds a mosque, inherits a 
Qur'an, or leaves," a son who seeks 
forgiveness for him".

The virtue of kindness, righteousness 
and piety do not stop at a specific 
work, but rather extend to include 
many works that we can provide in 
the service of the true Islamic religion 
for Muslims and for the precious 
homeland that we live on its soil and 
under its wise leadership, as granting 
and seeking the reward has many 
aspects. The mosque is only a seed 
of good that I plant with and among 
you, to serve as a tree of love and 
brotherhood that people are shaded 
with its branches, and for this reason I 
intended that the mosque to be like an 
educational oasis, it contains center 
to memorize the Qur'an and teach 
its Islamic educational purposes, in 
addition to considering it, a meeting 
point for the people, sharing their 
joys and sorrows. Therefore, the halls 
of the mosque will remain open, in 
which all components of the country 
meet in all its cities and villages, just 
as Bahrain opens its arms and heart 
for the all. 

Last but not the least, I hope through 
this work, to seek the pleasure of God 
Almighty and the sincere supplication 
so that may be a support for me on 
the Day of Resurrection May God 
help.

وال�سالة  الرحيم،  الرحمن  اهلل  ب�سم 
حممد  �سيِدنا  اهلل  ر�سول  على  وال�سالم 
فال  بعد،  اأما  اأجمعني.  و�سحبه  اآله  وعلى 
اأ�سهُد حتقيَق هذا احللم الذي  ي�سعني واأنا 
التوثيقي  الكتـاب  هذا  �سياق  يف   خل�سته 
اإال اأن اأتقدم بال�سكر اجلزيل لكل من �ساهم 
من  الر�سمية  االإجراءات  اإمتام  ت�سهيل  يف 
على  يخفى  فال  العالقة،  ذات  اجلهات 
اجلميع اأهمية ابتغاء االأجر والثواب العظيم 
اهلل،  وبيوت  م�ساجد  وتعمري  اإقامة  من 
العزيز  كتابه  يف  قائل  من  عزَّ  قال  حيث 
باهلِل  اآمَن  َمْن  اهلِل  َم�َساجَد  َيْعُمُر  )اإمِنا 
كاَة  الزَّ َواآَتى  اَلَة  ال�سَّ َواأَقاَم  االآخِر  َوالَيْوِم 
َيكونوْا  اأَن  اأْولئَك  فَع�َسى  اهلَل  اإِال  يخ�َش  َومْل 
مَن املْهَتِدين(، وكما ورد عن الر�سول عليه 
اأف�سل ال�سالة والت�سليم )�َسبٌع َيْجِري لْلَعبِد 
َعلَم  مْن  َمْوتِه:  َبعَد  َقرِبِه  يف  َوهَو  اأَجُرهنَّ 
علًما، اأْو اأَجَرى نهًرا، اأَْو حفَر بئًرا، اأْو غَر�َش 
ُم�سَحفا،  َث  َورَّ اأَْو  َم�سجًدا،  َبنى  اأَْو  نخال، 
َمْوتِه(. َبعَد  لُه  َي�ْستغِفُر  َولًدا  َتَرَك  اأْو 

اإنَّ اأف�ساَل االإح�سان والربِّ والتقوى ال تتوقف 
من  الكثري  اإىل  متتدُّ  بل  معني،  عمٍل  عند 
اأن نقدمها خدمة  التي من املمكن  االأعمال 

Mohamed bin Yusuf Al Hasan
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Al Hasan Mosque chandeliers operate with the 
advanced LED system. The mosque contains 
fourteen chandelier, five large chandeliers, four 
medium, and five small. All of them were made in 
the Turkish Samsun region on the Black Sea, and it 
took six months to work on them.

تعمل ثريات جامع احلسن بنظام LED املتطور. ويحتوي اجلامع على أربعة عشر ثرية، خمس 
ثريات كبيرة، وأربع متوسطة، وخمس صغيرة. وقد صنعت جميعها يف منطقة سامسون التركية 

الواقعة على البحر األسود، واستغرق العمل عليها ستة أشهر.

67

The Idea and 
the Beginning

جاءت مراحُل بناء جامع احل�سن وفق خطة زمنية مدرو�سة، متيـزت باأعلى 
واأكرثها  املواِد  اأف�سُل  بنائـه  يف  وا�ستخِدمـْت  الهند�سي،  االإ�سراِف  م�ستويات 

جودة؛ لتتنا�سَب مع االأجواِء املناخية يف مملكة البحرين.

The phases of the construction of Al Hasan Mosque came in 
accordance with a studied time plan, characterized by the highest 
levels of engineering supervision, and the materials with the 
best quality were used in its construction to match the climatic 
conditions in the Kingdom of Bahrain.

من  مبجموعة  اجلامع  جدراُن  ازدانت 
اأ�سكاٍل  داخل  املكتوبة  القراآنية  االآيات 

دائرية موزعة يف خمتلف جدران اجلامع.

قال تعاىل يف �سورة اآل عمران: 173 
)َح�ْسُبَنا اهلُل َوِنْعَم اْلَوِكيُل(

and they said, "Sufficient for 
us is Allah, and [He is] the best 
Disposer of affairs (Aal-i-Imraan 
:173)

)حديث  باهلل  اإلَّ  َة  قوَّ ول  َحْوَل  ل 
�سريف(

There is no power except in Allah 
(Hadith Sharif)

What Allah willed [has occurred]; 
there is no power except in Allah 
(Al-Kahf: 39)

قال تعاىل يف �سورة الكهف: 39 )َما 
َة اإلَّ ِباهلّل( �َساَء اهلل َل ُقوَّ

Indeed, we have given you, [O 
Muhammad], a clear conquest 
(Al-Fath: 1)

)اإِنا   1 الفتح:  �سورة  يف  تعاىل  قال 
َفَتْحَنا َلـَك َفْتًحا ُمِبيًنا(

There is no deity except You; 
exalted are You. Indeed, I have 
been of the wrongdoers (Al-
Anbiyaa: 87)

قال تعاىل يف �سورة الأنبياء: 87 )ل 
مَن  ُكنُت  اإنـِّي  �ُسْبَحاَنَك  اأَنَت  اإلَّ  اإَلَه 

الظامِلنَِي(

The walls of the mosque are 
decorated with a group of Qur'an 
verses written in circular forms 
distributed throughout the mosque's 
various walls.

قال تعاىل يف �سورة النور: 35 )اهلل 
َمـاَواِت َوالأْر�ِس( ُنوُر ال�سَّ

Allah is the Light of the heavens 
and the earth (An-Noor: 35)

114115



Go to All Books

AL-MADINAH
AL-MUNAWWARAH

Makhtûtât (manuscripts), is an Arabic word that refers to 
hand-written manuscripts contrary to printed books. “Al-
Madinah Al-Munawwarah Manuscripts” is a treasured 
collection of manuscripts showing the connection between 
Al- Madînah Al-Munawwarah and manuscripts which goes 
back to the dawn of Islam and the immigration of the Prophet 
(Peace be upon him) to Al-Madînah.

Language Arabic & English
No. of Pages 210
Format 30 x 30 cm
Cover Hard
Year of Publication 2014

1617

بو�كري �سناعة

�ملخطوطات باملدينة �ملنورة 

هيئة  على  �ليد  بخط  كتب  ما  وهو  �لمخطوطات جمع مخطوط، 
فجر  منذ  قديمة  بالمخطوطات  المنورة  المدينة  و�سلة  كتاب. 
عليه   - عهده  ففي   ، اإليها  ملسو هيلع هللا ىلص  الم�سطفى  وهجرة  الإ�سالم، 
ال�سالة وال�سالم- كتب القراآن الكريم متفرقًا على رق وحجارة 
وعظام ، ثم جمع القراآن في عهد اأبي بكر ال�سديق � بعد اأن 

كلف زيد بن ثابت � بجمعه .

قري�ض  لغة  على  القراآن  جمع   � عفان  بن  عثمان  عهد  وفي 
عند الختالف .

�لح�شارة  عرفته  مخطوط  �أول  كان  �لثالثة  �لأطو�ر  هذه  ففي 
العربية الإ�سالمية ، وهو جمع كتاب اهلل عز وجل، ومن اآياته: 

من  الثاني  الم�سدر  تدوين  بواكير  المنورة  المدينة  �سهدت  كما 
م�سادر ال�سريعة، وهو تدوين ال�سنة النبوية، على �ساحبها اأف�سل 
الخا�سة  ال�سحف  بع�ض  هناك  كانت  حيث   ، والت�سليم  ال�سالة 
لأفراد من ال�سحابةـ  ر�سي اهلل عنهمـ  فيها اأحاديث ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص .

ـ  اهلل  رحمه  ـ  العزيز  عبد  بن  عمر  الأموي  الخليفة  عهد  وفي 
�سهدت المدينة المنورة م�سروع تدوين ال�سنة النبوية عندما وكل 
العمل  حزم  بن  بكر  اأبي  المنورة  بالمدينة  وقا�سيه  عامله  اإلى 
قائاًل له: انظر ما كان من حديث ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فاكتبه، فاإني 

خفت درو�ض العلم، وذهاب العلماء)2(.

قال ابن حجر- رحمه اهلل- في فوائد هذا الأثر : "ي�ستفاد منه 
على  يعتمدون  ذلك  قبل  وكانوا  النبوي،  الحديث  تدوين  ابتداء 
الحفظ ، فلما خاف عمر بن عبد العزيز، وكان على راأ�ض المئة 
الأولى من ذهاب العلم بموت العلماء، راأى اأن في تدوينه �سبطًا 

له واإبقاء")3( .

1- �نظر: تحقيق �لن�شو�س ون�شرها عبد�ل�شالم هارون، د�ر �لنه�شة �لعربية، ط �لأولى، 2001م، بيروت، ونحو علم مخطوطات عربي، لعبد �ل�شتار �لحلو�جي، د�ر �لقاهرة، ط 
الأولى، 2004م، )31(.

2- �سحيح البخاري، كتاب العلم ، باب كيف يقب�ض العلم، حديث رقم )100(.
3- فتح الباري �سرح �سحيح البخاري )235/1(.

)القلم :1(،وقوله تعالى: )العلق:4-1(
وقوله تعالى: 

وكثير من المخت�سين بعلم المخطوطات يعدون )الطور :3-1(.
هو  دفتين  بين  وجمعه  الكريم  القراآن  كتابة  من  الثالث  الطور 

�لمخطوط الأول الذي عرفته الح�سارة العربية والإ�سالمية)1( .

Al-Madinah Al-Munawwarah Quran Manuscriptsم�ساحف المدينة المنورة المخطوطة

4243

م�سحف

 �رشيف

بخط: �أبي �شعد محمد بن �إ�شماعيل بن محمد �لخطاط، �شنة 
549هـ ) 1154م(. وعليه اإهداء �سنة 1253هـ)1837م(.

الحفظ : مكتبة الملك عبدالعزيز- المدينة المنورة )مكتبة 

الم�سحف ال�سريف  رقم3(.

Copyist: Abû Sa`d Muhammad Ibn Ismâ`îl Ibn 
Muhammad Al-Khattât, in 549 A.H (1154 A.D.).  
It includes a note of dedication dated 1253 A.H.  
(1837 A.D.).
Location: King `Abdul-`Azîz Library, Al-Madînah  
Al- Munawwarah, (Holy Mushaf Library no.3)

HOLY 
MUSHAF

م�ساحف �ملدينة �ملنورة 

�ملخطوطة

Al-Madînah Al-Munawwarah Qur’ân Manuscripts

Al-Madinah Al-Munawwarah Quran Manuscriptsم�ساحف المدينة المنورة المخطوطة

5455

م�سحف

 �رشيف

المجلد الأول من الجزء الأول )�سورة الفاتحة( حتى الجزء 
الرابع ع�سر )�سورة النحل( مزخرف ومذهب، بخط مولوي 

محمد يو�سف الدهلوي �سنة 1296هـ)1879م(، وتاريخ الوقف 
بالم�سجد النبوي عام 1319هـ)1901م(. 

الحفظ: المتحف الوطني بالريا�ض. 

Volume I from Part I [Surah Al-Fâtihah (The 
Opening)] to Part XIV [Sûrah An-Nahl (The Bee)]. The 
manuscript is Gilded and ornamented. It was copied 
by Muluwî Muhammad Yûsuf Ad-Dahlawî in 1296 
A.H. (1879 A.D.). it was designated as Waqf to the 
Prophet’s Mosque in 1319 A.H. (1901 A.D.).
Location: National Museum, Riyadh.

HOLY 
MUSHAF
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AL MASAJID
AL THALATHAH

“Al-Masajid Al-Thalathah” demonstrates the sacred 
adoration of the three holy places on earth. It gives the 
spiritual insight of the holiest mosques of worshipping. 
Compiling pictures of Islam’s holiest three places into one 
single collection and sharing it with the Islamic community. 
It is dedicated not only to Muslims but also to the whole 
world to witness the Islamic landscapes and the sanctity of 
such sacred places.

Language Arabic & English
No. of Pages 180
Format 29 x 29 cm
Cover Hard
Year of Publication 2013
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The Holy Ka’bah and the Masjid Al-Haram (The Holy Mosque)
الكعبة الشريفة والمسجد الحرام

The Holy Ka’bah is the Muslims’ Qiblah 
(the direction of prayer) around which they 
circumambulate (during Hajj and ‘Umra). 
It is also the holiest place on earth. Allah 
ordered his Prophet Ibrahim and his son 
Ismael (Peace be upon Them) to re-build the 
Ka’bah (the House of Allah) as indicated in 
the two following Qur’anic verses: “And 
(remember) when Ibrahim (Abraham) 
and (his son) Isma’il (Ishmael) were 
raising the foundations of the House 
(the Ka’bah at Mecca), (saying), ‘Our 
Lord! Accept (this service) from us. 
Verily! You are the All-Hearer, the All-
Knower’” (Surah Al-Baqarah, verse 127) 
and “Verily, the first House (of worship) 
appointed for mankind was that at 
Bakkah (Makkah), full of blessing, and 
a guidance for the Alameen (mankind 
and jinns). In it are manifest signs (for 
example), the Maqam (place) of Ibrahim; 
whosoever enters it, he attains security. 
And Hajj (pilgrimage to Makkah) to the 
House (Ka’bah) is a duty that mankind 
owes to Allah, those who can afford 
the expenses (for one’s conveyance, 
provision and residence); and whoever 
disbelieves (i.e. denies Hajj, then he 
is a disbeliever of Allah), then Allah 
stands not in need of any of the Alameen 
(mankind and jinns and all that exists)” 
(Surah al-Imran, verses 96-97). 

Among the names of the Holy Ka’bah are the 
Al-Bait (the House), the Al-Bait Al-Atiq (the 
Ancient House), and the Masjid Al-Haram 
(the Holy Mosque). The Masjid Al-Haram 
is the first among the three mosques to 
which people may set out on a journey for 
the purpose of worship. The Holy Ka’bah 
is located in the center of the Masjid Al-
Haram. Both the Holy Ka’bah and the Masjid 

Al-Haram have undergone different phases 
in architectural improvement and provision 
of services throughout the Ages of Islam. 
The Kingdom of Saudi Arabia has focused 
mainly on the Holy Ka’bah’s architecture and 
Kiswa (covering) and in 1927, with this in 
mind, the late King Abdulaziz issued a royal 
decree to establish a factory to specifically 
manufacture the Kiswa of the Holy Ka’bah 
in which are included different departments 
for the various stages of the manufacturing 
process. 

The Masjid Al-Haram has been renovated 
and expanded ever since the Caliphate of 
‘Umar ibn Al-Khattab, and this has carried 
on throughout different Islamic eras. In 1925, 
and by royal order issued by King Abdulaziz, 
a comprehensive maintenance program for 
the holy Masjid Al-Haram was launched, 
which entailed restoring, modernizing, and 
expanding the area of the mosque. These 
have continued during the reigns of King 
Saud, King Faisal, King Khalid, King Fahad, 
and are still in progress under the rule of 
His Majesty, the Custodian of the two Holy 
Mosques, King Abdullah bin Abdulaziz. The 
Holy Mosque and its surrounding areas have 
witnessed several expansions, including 
the areas of the Mas’a (the path between 
the hillocks of Safa and Marwah) and the 
Mataf (the circumambulation area around 
the Ka’ba), a large expansion on the north-
side of the area, as well as an expansion 
of the outside courtyards. All in all, the 
expansion area measures about one million 
square meters, and its potential capacity 
is of up to two million people in prayer at 
one time. The great expansion is noted for 
its architectural style which is inspired by a 
cultural heritage that is purely Islamic and 
which is represented by minarets, porches, 

في  المسلمين  قبلة  الشريفة  الكعبة 
صلواتهم وحولها يطوفون، وهي أقدس 
نبيه  اهلل  أمر  وقد  األرض.  وجه  على  بقعة 
إبراهيم الخليل وابنه اسماعيل- عليهما 
اهلل(  )بيت  الكعبة  بناء  بإعادة  السالم- 
َيْرَفُع  َوِإْذ   ﴿ تعالى:  قوله  في  ورد  كما 
ِإْبَراِهيُم الَقَواِعَد ِمَن الَبْيِت َوِإْسَماِعيُل 
ِميُع الَعِليُم ﴾   ا ِإنََّك أَْنَت السَّ ْل ِمنَّ َربََّنا َتَقبَّ
َل  )البقرة ، آية 127(. وفي قوله تعالى: ﴿ ِإنَّ أَوَّ
ُمَباَرًكا  َة  ِبَبكَّ ِذي  َللَّ اِس  ِللنَّ ُوِضَع  َبْيٍت 
َناٌت  َبيِّ آَياٌت  فيِه   * لِّْلَعاَلِميَن  َوُهًدى 
آِمًنا  َكاَن  َدَخَلُه  َوَمن  ِإْبَراِهيَم  َقاُم  مَّ
اِس ِحجُّ اْلَبْيِت َمِن اْسَتَطاَع  ِه َعَلى النَّ َوِللَّ
ه َغِنيٌّ َعِن  ِإَلْيِه َسِبياًل َوَمن َكَفَر َفِإنَّ اللَّ

اْلَعاَلِميَن﴾ )آل عمران، آية،97-96(.

البيت،  الشريفة:  الكعبة  أسماء  ومن   
البيت العتيق، المسجد الحرام. والمسجد         
المساجد  من  مسجد  أول  هو  الحرام 
الثالثة التي تشد إليها الرحال. وتقع الكعبة 
شهدت  وقد  الحرام.  المسجد  قلب  في 
الكعبة الشريفة والمسجد الحرام مراحل 
وتوفير  والتحسين  العمارة  من  متوالية 
الخدمات على مر العصور اإلسالمية. وقد 
جل  السعودية  العربية  المملكة  أولت 
حيث  من  الشريفة  بالكعبة  اهتمامها 
صدر  الغرض  ولهذا  وكسوتها،  عمارتها 
ثراه-  اهلل  طيب  العزيز-  عبد  الملك  أمر 
في عام 1927م بإنشاء دار خاصة لصناعة 
أقسامًا  المشرفة،تضم  الكعبة  كسوة 
وقد  الكسوة.  صناعة  لمراحل  مختلفة 
الحرام  المسجد  وتوسعة  عمارة  توالت 
الخطاب-  بن  عمر  الخليفة  عهد  منذ 
رضي اهلل عنه - مروراً بحقب من العصور 
البدء  تم  1925م  عام  وفي  اإلسالمية. 
الحرم  لصيانة  شامل  برنامج  تنفيذ  في 
عبد  الملك  من  بأمر  الشريف  المكي 

العزيز وترميمه وتحديثه وزيادة مساحته 
والتحسينات  التوسعات  واستمرت 
المحيطة  والمنطقة  الحرام  للمسجد 
فيصل  والملك  سعود  الملك  عهود  في 
رحمهم  فهد-  والملك  خالد  والملك 
اهلل- وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين 
الملك عبد اهلل بن عبد العزيز الذي شهد 
فيه المسجد الحرام والمنطقة المحيطة 
وتوسعة  المسعى  توسعة  ومنها 
الجهة  في  كبرى  وتوسعة  المطاف 
الخارجية  الساحات  وزيادة  الشمالية، 
مليون  نحو  التوسعة  مساحة  تبلغ  حيث 
االستيعابية  الطاقة  وتصل  مربع،  متر 
وتتميز  واحد.  آن  في  مصل  مليوني  إلى 
المعمارية  بعناصرها  الكبرى  التوسعة 
المستمدة من التراث الحضاري اإلسالمي 
والعقود  واألروقة  المآذن  في  المتمثل 
باإلضافة  الواسعة،  والفضاءات  واألعمدة 
الجسور  ومنها  العديدة  الخدمات  إلى 
المياه،  ودورات  والتكييف  والكهرباء 
ومرافق أخرى تم تنفيذها على درجة عالية 
والتوزيع  الحديثة  الهندسية  التقنية  من 
الصوتي لألذان واإلقامة والتالوة والصلوات 

وحلقات الذكر وتحفيظ القرآن الكريم.

vaults, columns and large spaces, in addition 
to numerous facilities such as bridges, 
electrical conveniences, air-conditioning and 
restrooms. The expansion has also included 
other facilities that have been constructed 
according to the highest standards in modern 
technology such as audio-distribution of the 
Adhan (call to prayer), Iqama (second call to 
prayer signaling the start of prayer), recitation 
of the Qur’an, prayers, Dhikr (remembrance 
of Allah) sessions, and memorization of the 
Holy Qur’an. 
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ARABIAN
DHOWS

The Arabian Dhows is a true reflection of the gutsy 
character of Arabs who weathered the storm and 
returned home with the bounty their sea had to 
offer. In the book, ‘Arabian Dhows’, we set sail on 
the dhows that reveal the evolution of this humble 
vessel that once laid the foundation of today’s 
burgeoning sea trade.

Language Arabic & English
No. of Pages 200
Format 31 x 31 cm
Cover Hard
Year of Publication 2007
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ARABIAN  
AROMAS

Historically, the Arabs were ardent traders and 
consumers of aromatic substances, which were greatly 
in demand in the Arabic world, and were traded very
actively in those times. Scents derived from various 
aromatic substances became an important element of 
Arabic traditions and a way of life.

Language Arabic & English
No. of Pages 176
Format 31 x 31 cm
Cover Hard
Year of Publication 2011
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EVERY PICTURE  
HAS A STORY

Language Arabic & English
No. of Pages 196
Format 18 x 18 cm
Cover Hard
Year of Publication 2018

Hamed Alfadda

EVERY PICTURE HAS 
A STORY

غايتي من هذا الكتاب توثيق وحفظ �ضور لها يف حياتي ق�ض�ص ومواقف خمتلفة 
اأعادت ملخيلتي الكثري من القراءات والأقوال للكثري من ال�ضخ�ضيات واحلكماء 

الذين اأثروا التاريخ والب�ضرية عمومًا وعلى نظرتي للحياة ب�ضكل خا�ص لذا عنونت 
الكتاب )لكل �ضورة حكاية(

فيها ماميكن البوح فيه ومال ميكن!
My purpose of this book is to document and save pictures 

that have various situations and stories in my life and that have 
restored to my imagination a lot of readings and words of many 

personalities and wise men who enriched human history in 
general and my view of life in particular, thus I have titled the 

book (Every picture has a story) with what can reveal and what 
can not reveal!

عبدالله بن محمد الفّدا
مدرسته  في  تعلمت  ومعلمي  أخي 

أخالق التجار والقيم النبيلة
Abdullah bin Mohammed Alfadda,  
my brother and my teacher, I have 
learned in his school the ethics of 

traders and noble values

يوسف بن عبدالرحمن االحيدب
عوضني الله فيه بنعمة األب وكنز أنهل 

منه كلما احتجت احلكمه واملعرفة
Yusuf bin Abdurrahman Al Ouhaideb,
Allah has compensated me by him 

with the grace of the Father and he is a 
treasure that effluences whenever I need 

wisdom and knowledge

احلب والصداقة واالحترام جتمع البشر
Love, friendship and respect have gathered human beings 

إذا ركزت في السلبيات حترم نظرك من اإليجابيات
If you focus in negative points, you deprive your view from  

positive points

2425

الطريق اجملرَّب ليس هو األفضل دائمًا
The tested path is not always the better way

10
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AYSAR  
3 BOOKS

Aysar Abdul Wahed Al-Haimus showcas the memories of India in a collection 
of three books, the first entitled Lines and Beginnings which tells the story of 
architecture and ornaments in India during the Mughal period. The second 
book is entitled, Beat and Inspiration which is all about the people and 
landscape in India some years back and how fascinated the author in all 
those people she met and the places she has taken all the photographs 
during her trip. The third book tells an interesting detail of India’s doors and 
windows during the Mughal era.

Language Arabic & English
No. of Pages 106,104,100
Format 28 x 28 cm
Cover Hard
Year of Publication 2012
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SADOUS

Language Arabic 
No. of Pages 288
Format 30 x 30 cm
Cover Hard
Year of Publication 2018
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SOUQS 
OF ARABIA

‘SOUQS OF ARABIA’  presents the kaleidoscopic social 
and cultural fabric of Arabian Society. Photographic 
brilliance coupled with introspective story-telling gives 
the reader a vivid perception of the souqs in the Arabian 
countries. Meandering through  the narrow alleys of the 
souq, it narrates the story of a bygone era, a culture 
that has survived the influx of modernity. 

Language Arabic & English
No. of Pages 204
Format 31 x 31 cm
Cover Hard
Year of Publication 2006

Souqs of Arabia 4 أسواق عربية Souqs of Arabia 5 أسواق عربية

Souqs of Arabia 36 أسواق عربية Souqs of Arabia 37 أسواق عربية

سلطنة عمان – سوق الظالم ) سوق مطرح ( 
 

Sultanate of Oman – The Dark Souq (Mutrah Souq)

Souqs of Arabia 10 أسواق عربية Souqs of Arabia 11 أسواق عربية

تُعد صياغة الذهب من أشهر الصناعات التي امتازت بها مملكة البحرين عبر التاريخ، فقد تفنن الصائغ البحريني 
في الماضي والحاضر وابتكر أشكااًل تمتاز بالدقة و الجمال األخاذ. 

Bahraini Gold
Goldsmithing is one of the most 
famous crafts of the Kingdom 
of Bahrain throughout history; 
the Bahraini goldsmith was so 
sophisticated in the past and 
present and innovated distinct and 
very beautiful designs. 

Sultanate of Oman – The Dark Souq (Mutrah Souq )- Silver Jewellery سلطنة عمان – سوق الظالم ) سوق مطرح (- المصوغات الفضية

الذهب البحريني

Souqs of Arabia 62 أسواق عربية Souqs of Arabia 63 أسواق عربية

Souqs have their distinct attractive, strange and refreshing smells which is a natural mix of its spices, aromatic plants and nuts of 
versatile tastes. In Manama souq, Kingdom of Bahrain, one experiences a magical atmosphere of the stories of One Thousand and 
One Nights, where spices used to be weighed in gold. Spices remain of particular importance today in the lives of Arabs as it is an 
essential ingredient of the Arabian cuisine; it is the source of delicious fragrances and attractive colors.

تنتشر في السوق روائح جذابة وغريبة و منعشة هي مزيج طبيعي لما يضمه من بهارات ونباتات عطرية ومكسرات ذات مذاقات مختلفة. في سوق المنامة بمملكة البحرين يعيش المرتاد 
للسوق جوا سحريا من قصص ألف ليلة وليلة، حينما كان البهار يوزن بالذهب. وال يزال للبهارات اليوم أهمية خاصة في حياة العرب إذ هي باتت مكونا أساسيا لذوق المطبخ العربي، فهي مصدر 

الروائح الشهية واأللوان الجذابة. The Souq of  Spiceسوق البهار
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ARABIAN  
COFFEE

Under the shades of Arabian tents, it means delving into a deep 
mystical world of profound experience. Our specific choice of 
Arabic coffee as a subject is not accidental. The rituals associated 
with coffee brewing, serving and consuming are as methodical as 
the process of planting, nurturing and harvesting it. In a culture 
rife with formalities, gestures and social customs, serving coffee 
becomes an act of hospitality, a statement of friendship and a 
way of life.

Language Arabic & English
No. of Pages 152
Format 26 x 30 cm
Cover Hard
Year of Publication 2014

“Coffee is the aroma 
of hospitality, the 
taste of reveling in 
mundane details. Lets 
savor a cup of peace 
and frindship”
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اليومية، يفخر بها امل�شيف، ويرتاح لها ال�شيف، وهي ال�شمري 
.PUBLISHED BY Al Waraqoon W.L.Lيف الليايل املوح�شة، فلنتذوق معًا فنجان �شالم و�شداقة.

 P.O.  Box 30143, Manama, Kingdom of Bahrain
info@alwaraqoon.com  www.alwaraqoon.com

COPYRIGHT 2014 Text and Photography copyright 
Al Waraqoon W.L.L.

PHOTOGRAPHY Saeed Mansoor
Mohammed Bu Hasan, DESIGN Dinu Mathew

ALL RIGHTS RESERVED  No part of this 
publication may be reproduced, stored 
in a retrieval system or transmitted in 
any form or by any means, electronic, 

mechanical, photocopying, 
recording or otherwise, without 
the prior written permission of 

the copyright holder.

ISBN No: 978-99901-85-18-8

ذعار بن م�شاري بن ربيعان
�شاعر وفار�س من جند باململكة العربية ال�شعودية عا�س يف 

اأوائل القرن املا�شي

كان عرب اجلزيرة وما يزالون 
ينظرون اإلى فنجان القهوة املعطر 
بالهيل بو�شفه ر�شول �شالم ال ميكن 
رده خائبًا. فعند العرب ترمز القهوة 
حل�شن ال�شيافة والكرم

“

“

“Arabs take pride in 
their coffee, preparing 
it, making it and 
serving it personally to 
their guests. ”

HISTORY
تـاريــخ القهــوة

The Dallah is one of the most iconic 
symbols of Arabian traditions and 
hospitality. In Ancient times it was made 
out of clay, but has evolved over the 
decades with the arrival of numerous 
metals such as aluminum and copper. 
The dominant characteristics of these 
unique pots are the wide bottom and the 
pointed tip that curves upwards in an 
elegant fashion. 

The craft of making the Dallah has 
become an art form with people from 
every part of the Arabian Gulf, from 
Saudi Arabia to Oman and from 
Bahrain to the UAE, adapting their 
own unique style. One such classical 
style is the Qurashiya, a Dallah typically 
emblazoned with intricate carving and 
designs, originality made in Mecca. 
Another is Al Raslaniya, which uses 
certain type of copper and had, in fact, 
originated in Syria.

The Mutbakha is the kettle used solely for 
boiling the coffee. Unlike the Dallah, it is 
never used for anything but the primary 
function of making the coffee. The 
Mutbakha (translating into ‘cooker’) is 
the tool used on the never sees the inside 
of a Majlis (literally meaning ‘place of 
seating’, i.e reception room) or formal 
gathering area.

مفردها دلة وهي االإناء الذي ت�شنع وتقدم فيه القهوة 
العربية، وكانت ت�شنع قدميًا من الفخار قبل اأن تنت�شر 
النحا�س.  من  امل�شنوعة  تلك  وخا�شة  املعدنية  االأنواع 
وت�شمى دالل القهوة الفخارية اجلمان مفردها جمنة. 
مدينة  اإلى  ن�شبة  احل�شاوية  فمنها  �شتى  اأنواع  وللدالل 
التي  والعمانية  ال�شعودية،  العربية  باململكة  االإح�شاء 
الدالل  با�شم  كذلك  وتعرف  عمان  �شلطنة  يف  ت�شنع 
العربية، كما كان بع�شها ي�شنع يف االإمارات، وهي عادة 

ماتكون ذات راأ�س عري�س ومقدمة عالية )كريية(.

كذلك  و�شميت  )الر�شالنية(،  الدالل  اأي�شًا  وهناك 
ن�شبة اإلى املعدن امل�شتخدم يف �شناعتها، وهو النحا�س 
كذلك  ويعتقد  )ر�شالن(،  با�شم  يعرف  الذي  االأ�شفر 
من  �شوريا  يف  �شناعتها  اإلى  ن�شبة  الت�شمية  هذه  اأن 
قبل عائلة ر�شالن، وي�شنع هذا النوع كذلك يف كل من 
)القر�شية(  الدلة  اأي�شًا  وهناك  وال�شعودية،  البحرين 
التي ت�شنع يف مكة املكرمة واخلليج، وهي دلة نحا�شية 

باأحجام خمتلفة وبزخارف رائعة.

ال�شناعات  اأ�شهر  من  القهوة  دالل  �شناعة  تعد 
لهذه  وكانت  البحرين،  اأهل  عرفها  التي  النحا�شية 
ال�شناعة �شوق رائجة يف املا�شي، اإذ تفنن �شناع الدالل 
والزخارف  النقو�س  فا�شتخدموا  هذه  �شناعتهم  يف 
التقليدية اجلميلة واأبدعوا فيها حتى اأ�شبحت البحرين 
من البلدان امل�شدرة للدالل اجلميلة التي كانت مبثابة 

حتف فنية لندرتها وجمالها.

THE DALLAH
الدالل
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GULF
MOSQUES

This book, the ‘Gulf Mosque’ delves into the artistry 
of the most visible symbol of the Islamic faith, the very 
foundation over which the Islamic community is built. It 
is a tribute to the imaginative brilliance and design vision 
of the architect and the inimitable skill of countless 
craftsmen who gave each mosque its unique identity.

Language Arabic & English
No. of Pages 172
Format 26 x 30 cm
Cover Hard
Year of Publication 2006

امل�سجد احلرام، يقف �ساخمًا ما بني مكة ووادي ابراهيم، وهو 
�سرح معماري بارز مع مناراته الهائلة وت�سميمه الإ�سالمي 

املتنا�سق مع كافة عنا�سر الت�سميم.
)اململكة العربية ال�سعودية( 

The Grand Mosque which stands magnificently between 
Mecca and Wadi Ibrahim is an architectural feat with 

its towering minarets and Islamic design harmoniously 
complement completing all aesthetics. 

(Kingdom of Saudi Arabia)

هو اأبرز امل�ساجد واأ�سرفها على الإطالق، فهو قبلة امل�سلمني، ورمز 
التوحيد، واحلرم الآمن الذي تهوي اإليه الأفئدة، ورمز الطهر واأداء 

 ال�سعائر وال�سلوات، وعليه تتوقف عملية اإر�ساء قواعد الدين احلنيف.
)اململكة العربية ال�سعودية(

The most significant and Holy place, the Kubla (direction  
of prayer for the Muslims) which symbolizes unity, 

security and purity of the hearts among Muslims while 
praying and showing reverence to Allah and this is also 

the foundation of Islamic faith.
(Kingdom of Saudi Arabia)
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يهتم الفنانون املعماريون بالأبواب اهتماما خا�سا، فجمال الباب عنوان جلمال ما ورائه، وهذا الباب 
يجمع بني النق�س الهند�سي الدائري، والزخرفة امل�ستوحاة من الطبيعة، وهو باب جامع املرحوم علي 

بن غامن بن حمودة، وتاأ�س�س �سنة 2003م/1424هـ.
)اأبو ظبي، دولة الإمارات العربية املتحدة(

Architects pay great attention to doors. The beauty of a door is an indication 
of the beauty of what comes next. This door combines geometrical circular 

patterns with ornamental designs derived from nature. This is the door of 
the Grand Mosque of the Late Ali bin Ghanim bin Hammoudah, built in 2003 

AD/1424 Hijra. (Abu Dhabi, United Arab Emirates)

Ayah(1) of Surah Al-Fateha 
“[All] praise is [due] to Allah, Lord of the worlds-”.

Written in Thuluth script in a floral frame.

قال تعالى: {احلمد هلل رب العاملني} الآية )1( �سورة الفاحتة 
و تعني مطلق ال�سكر والثناء هلل وحده، و هي من الآيات التي تتلى

يف كل �سالة وتفتح بها كل �سالة، و هي فاحتة لكل عمل خري. كتبت بخط )الثلث(.  

15
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اللون الذهبي كاأحد الألوان الراقية يف عامل الألوان ويبدو يف 
ال�سورة كيف يدخل هذا اللون يف اخلط العربي، حيث خطت 

الآية الكرمية )35( من �سورة )الأحزاب(، و�سورة )ال�سم�س( 
 يف �سقف م�سجد احلاجة فاطمة.

 )دولة الكويت(
Gold is beautiful and more impressive than any

 other colour and the photo shows how this
 colour is superbly used in the Arabic writing of

 Ayah (35) of Surah Al Ahzab and Surah Al Shams
 on the ceiling of Hajah Fatima Mosque.

 (State of Kuwait)

الأ�سالك املعدنية و تالقي خطوطها �سمن الت�سميم 
 الفني ل�سقف امل�سجد الكبري.

)دولة الكويت( 
The metal wires and the intersection of

 the lines create a beautiful design on
 the ceiling of the Grand Mosque.

 (State of Kuwait)
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The Persian style of ornamentation found its way
 into mosques in the Gulf. The Mihrab of Sultan 

Qaboos Grand Mosque is decorated with traditional 
Persian tiles bearing flower patterns.

 (Muscat, Sultanate of Oman)

Three decorative Ayahs in the form of a Mihrab. (Centre) Al Basmala:
“In the name of God, Most Gracious, Most Merciful.” (Right) Ayah (1) of Surah Al-
Fateh: “Indeed, we have given you, [O Muhammad] a clear conquest.” (Left) Ayah 
(18) of Surah Al-Jinn: “And [He revealed] that the masjids are for Allah, so do not 

invoke with Allah anyone.”

الطراز الإيراين يف الزخرفة من الطرز التي تاأثرت بها امل�ساجد اخلليجية، 
وعليه مت ت�سميم حمراب جامع ال�سلطان قابو�س الأكرب، 

حيث ا�ستعمل )الكا�سي الإيراين( م�سغول بزخارف مورقة )نباتية(. 
)م�سقط، �سلطنة عمان(

ثالث اآيات على �سكل حمراب: الب�سملة، وقوله تعالى: {اإنافتحنا لك فتحا مبينا} الآية )1( من �سورة 
)الفتح(، وقوله تعالى: {واأن امل�ساجد هلل فال تدعوا مع اهلل اأحدا} الآية )18( �سورة )اجلن(.
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ARABIAN  
SWORDS

The book, ‘Arabian Swords’ trails the warriors who 
carried the swords to uncharted territories in a show of 
extraordinary conviction and courage. The art of sword 
making is a legacy that is passed on from generation 
to generation. The Arabian swords invoke the spirit 
of camaraderie and valor that is ingrained in Arabian 
cultures.

Language Arabic & English
No. of Pages 140
Format 28 x 31 cm
Cover Hard
Year of Publication 2010
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BAHRAINI  
HANDS

The book, ‘Bahraini Hands’, is an emphatic statement 
on the ingenuity, commitment and skills of the Bahraini 
craftsmen. The variety of handicrafts produced by the 
skilled artisans is depicted in this book. The handicraft 
industry in Bahrain used to be  run mainly as a cottage 
industry where the members of the family pitched in 
with their efforts in producing handicrafts.

Language Arabic & English
No. of Pages 208
Format 26 x 30 cm
Cover Hard
Year of Publication 2004
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THE ART OF ARABIC
CALLIGRAPHY

‘The Art of Arabic Calligraphy’ is a scholastic approach 
to the divine art of Arabic Calligraphy. The book lays 
bare the long history of its evolution, its development, 
influences and the metamorphosis into  the present 
status as an icon for communication of Islamic theology.  
Arabic Calligraphy is currently the most preferred media 
for depiction of extracts from the Holy Qur’an.

Language Arabic & English
No. of Pages 120
Format 31 x 31 cm
Cover Hard
Year of Publication 2011
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DIRIYAH
MANUSCRIPT ARTS

Language Arabic & English
No. of Pages 120
Format 30 x 30 cm
Cover Hard
Year of Publication 2019
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THE LIFE  
IN A MISBAH

‘The Life in a Misbah’ is a diligent effort to depict the 
importance of Misbah in the Islamic cultures around the 
world. Over the centuries, the Misbah has evolved into 
an iconic position besides being an essential part of the 
Arabic attire. The images describe the materials and the 
efforts that go into its making. A quintessential fashion 
statement among Arabs and an essential element for 
the followers of Islam.

Language Arabic & English
No. of Pages 180
Format 31 x 31 cm
Cover Hard
Year of Publication 2010
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GULF
DOORS

This Book  presents some stunning images of Islamic 
Art creations. These doors have stood as sentinels 
braving the elements of time and weather. They also 
serve as the gateway to the splendour and beauty of 
the past. The range of vivid designs from the simple to 
the ornate, from the solid to the finely crafted are simply 
beyond figurative description.

Language Arabic & English
No. of Pages 108
Format 26 x 30 cm
Cover Hard
Year of Publication 2005

In sharp contrast to the facades that meet the public eye, 
the interiors of most structures in this region are defined by 
richly decorated balustrades, walls with floral and geometrical 
plaster screens and niches and elaborately decorated arches 
above doorways.

الت�صاميم  فاإن  للعيان،  ترتاءى  التي  املباين  لواجهات  وا�صح  تباين  يف 

الداخلية ملعظم املباين يف هذه املنطقة تبدو جلية من خالل الدرابزين 

املزين بفخامة، واجلدران ذات ال�صبغات الوردية والهند�صية وامل�صكاة 

اإ�صافة اإىل القناطر املزينة باأناقة فوق املداخل. 

98 1918

Looking through the glass to the world beyond, 
thanking God that the hustle and bustle leaves 
you untouched.

عند هذه ال�صبابيك العربية القدمية تاأمل الأجداد العامل 

اخلارجي �صاكرين اهلل على درء خماطره عنهم.

32 33

The majority of wood used was transported from India 
due to its sturdy nature and its capability to withstand 
the elements of time.

من  امل�صتوردة  الأخ�صاب  على  املا�صي  يف  الأبواب  �صناعة  اعتمدت 

املناخ  ال�صلبة وقابليتها على حتمل عوامل  الهند، وذلك  لطبيعتها 

و�صراوة الزمن. 

48 49
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AL BISHT

‘Al Bisht’, brings to the reader its aesthetic value and 
illustrates the deftness and skill of the local craftsmen 
who have sustained this unique tradition.

Language Arabic & English
No. of Pages 160
Format 26 x 30 cm
Cover Hard
Year of Publication 2008
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OMANI 
FRANKINCENSE

The Frankincense is a gift of nature which men have 
held closely to their hearts. The book tells the story 
of how various cultures across the world have been 
fascinated by this enchanting Omani substance for 
centuries. ‘Omani Frankincense, The Legend and the 
Heritage’, documents the cultivation, processing and 
the trade associated with this enchanting substance 
from nature.

Language Arabic & English
No. of Pages 140
Format 31 x 31 cm
Cover Hard
Year of Publication 2011
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FUNTASTIC
BAHRAIN

The book has plenty to offer from a local perspective. 
The historical sites, the traditional market place, 
authentic cuisine, intricate handicrafts, the colloquial 
usage of mundane words, the pulse-beat of an ancient 
culture that stands at the cusp of modernity. The book 
is an amusing compilation of facts that invoke curiosity 
and awe, and comes with complementary postcards.

Language Arabic & English
No. of Pages 248
Format 14.5 x 20 cm
Cover Hard with Postcards
Year of Publication 2010

Helloقوَّه
Guwwah: casual greeting

chai-hamar: red tea chai za´afaran: 
tea with saffron

chai ni´na´a: 
tea with fresh mint leaf

chai-haleeb ou mismar: 
tea & milk with cloves

chai loomi:
tea with black lime

chai-haleeb ou hail: 
tea & milk with cardamom

khubiz aadi: normal bread khubiz ou jibin: bread with cheese khubiz kamachi: mini bread khubiz dabal: double-sized bread

baithe o tomat: eggs with tomato

nikkhi: chickpeas

bajellah: fava beans

Fresh ‘Khubiz’ is a warm hug to the senses and a welcome 
guest to an empty tummy. Straight from the traditional clay 
oven, Khubiz greets you warmly with its tantalizing aroma, 
its smooth rounded edges and the curvaceous crispy 
heat bubbles embedded into its grainy surface.    Khubiz 
comes in a variety of shapes, sizes and flavors; there’s 
the sesame double, the melted cheese stuffed, 
and the small honey brushed, among other 
combinations that have slowly ingratiated 
themselves into the Khubiz culture.    A 
current popular delight with children is 
the chocolate-filled Khubiz, straight 
from the oven and all over faces, 
hands and shirts!الخباز

Savory Sides - Enjoy the warm discs 
of floury goodness with the following 
Bahraini breakfast staples;
- Baithe Tomat (Eggs made with tomatoes)
- Nikkhi and Bajella (Chick peas and fava 
beans)

ilkhabbaz: the baker
     Warm Khubiz and Chai Haleeb, 
the breakfast of champions!*
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SHEIKH FAISAL BIN 
QASSIM AL THANI 
MUSEUM

The book is the expression of Sheikh Faisal’s vision to 
build a museum dedicated to the people of Qatar.
A testament to his commitment to the national heritage. 
The museum offers a broad perspective of its culture, 
and the history of its people; and is a premier venue on 
Middle Eastern and Islamic history and culture.

Language Arabic & English
No. of Pages 140
Format A4
Cover Hard
Year of Publication 2010

آل  قاسم  بن  فيصل  الشيخ  حلم  كان 
له  يكون  متحف  تأسيس  على  ،يرتكز  ثاني 
الوطني  التراث  الحفاظ على  الدور األكبر في 
اإلسالمية،  والفنون  بل  الثقافية  والهوية 
في  القطري   الشعب  خالله  من  ويشارك 
بتشييد  يتعلق  فيما  الحثيثة  مشاعره 
االحتفاء  في  دوراً  له   يكون  معقل   وبناء 

بالتراث بل ويحافظ على جذورهم. 

واليوم وبعد تأسيس هذا المتحف بشكل 
فعلي بات متحف الشيخ فيصل بن قاسم 
الثقافية  الوجهات  أولى  من  واحد  ثاني  آل 
اإلسالمي  والتاريخ  بل  األوسط،  الشرق  في 

وكذلك الثقافة..

من  كبيرة  مجموعة  المتحف  ويضم 
المقتنيات والتي تتنوع ما بين المخطوطات 
الفنية  والقطع  واللوحات  القديمة  العربية 
وتتطور  الحربية،  واآلالت  المعدات  وحتى  
في  مستمر  بشكل  المقتنيات  هذه 

بيت الفنون اإلسالمية والتراث 
القطري

بصورة  عليها  الحفاظ  ويتم  الراهن،  الوقت 
مستمرة أيضًا من أجل الزوار.

 
ثاني  آل  فيصل  الشيخ  متحف  نال  لقد 
ويعد  للمتاحف  الدولي  المجلس  عضوية 
للسائحين  األساسية  الواجهات  إحدى 
مبنى  أن  كما  سواء،  حد  على  والباحثين 
ألساليب  وفقًا  تشييده   تم  قد  المتحف  
العمارة القطرية الكالسيكية، وباستخدام 
البناء األصلية كاألحجار المحلية على  مواد 

سبيل المثال.

جديدة  إضافة  ذاته  حد  في  المتحف   ويعد 
وحلقة  بل  العريقة،  اإلسالمية  للحضارة 
والتراث  بالماضي  الحاضر  بين  ما  وصل 

القطري العريق.

The dream of Sheikh Faisal bin 
Qassim Al Thani is to establish a 
museum which will serve as a venue 
to protect the national heritage 
and Islamic arts, and share in the 
Qatari people's commitment to 
their national heritage and realize 
their aspiration to have a place 
that celebrates and expresses 
cultural pride. 

Today, the Sheikh Faisal bin 
Qassim Al Thani Museum is one of 
Qatar’s premier cultural venues on 
Middle Eastern and Islamic history 
and culture. 

The collection comprises of 
valuable Arabic manuscripts, 
decorative arts, fine arts 
and militaria. At present, the 
continuously growing collection 

THE HOME OF ISLAMIC ARTS  
AND THE QATARI HERITAGE

is preserved and safeguarded for 
public viewing. 

The Sheikh Faisal bin Qassim Al 
Thani Museum is a member of 
the ICOM (International Council 
of Museums) and has become a 
popular destination for tourists 
and researchers alike. The building 
was constructed  in the tradition of 
classic Qatari architecture, and 
utilized  indigenous materials such 
as local stones. 

The Sheikh Faisal bin Qassim Al 
Thani Museum explores the realm 
of the great Islamic civilization. It is 
a journey to the past and  connects 
to the glory of Qatari heritage.
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THE MUSEUM COLLECT ION

 The museum is one of the mostمقتنيات المتحف
important centers of Islamic art, 
heritage and culture. It  collects, 
documents, and preserves 
Islamic art objects and various 
three dimensional artifacts which 
illustrate and reflect the lives 
and histories of the Arabs. The 
collection embraces a wide range 
of creative forms including:  an 
impressive collection of antiquities 
and art from various periods of 
Islamic history such as ceramic 
art, wood and metal crafts from 
the various Islamic dynasties and 
eras, textile and costumes from 
Morocco to Central Asia, silver 
and gold jewellery,  an extensive 
collection of militaria  and Qur’anic 
manuscripts from various centres 
of Islamic culture. 

Part of the collection is a series 
of exhibits on Qatari heritage, 
depicted in a typical Bedouin 
abode, a traditional Qatari house, 
including the traditional craft of 
dhow and artillery making. The 
collection aslo features vintage 
cars, coins, fossils, paintings and 
religious relics.  

الرئيسية  المراكز  أحد  المتحف  يعتبر   
والثقافة،  والتراث  اإلسالمي  بالفن  المعنية 
من   للعديد  والتوثيق  بالحفاظ   يعنى  وهو 
الفنية  واألبعاد  بل  اإلسالمي،  الفن  مفردات 
لحياة  صورة  تعكس   والتي  المختلفة 
وتاريخ العرب،وتضم هذه المقتنيات الكثير 
اإلبداعية،كالتحف  والمفردات  األشكال  من 
لمراحل  تعكس  التي  الفنية  والمفردات 
اإلسالمي،  التاريخ  من  مختلفة  وحقب 
الخشبية  واألعمال  الفخار  أعمال  ومنها 
عصور  عن  وتعبر  تنتمي  ،التي  والمعدنية 
بجانب  هذا  مختلفة،  إسالمية  وسالالت 
وحتى  المغرب  من  واألزياء  المنسوجات 
الفضية  والمصوغات  الوسطى،والحلي  أسيا 
من  كبيرة  مجموعة  والذهبية،بخالف 
الحربية  والمعدات  القرآنية  المخطوطات 

من مختلف مراكز الثقافة اإلسالمية.

المتحف  مقتنيات  بعض  تعرض  كما 
كيانات  داخل   القطري  بالتراث  المتعلقة 
البيت  أو  التقليدي  البدوي  للمنزل  مجسدة 
لبعض  مفردات  وتضم  التراثي،  القطري 
المراكب  كصناعة  التقليدية  الحرف 
بجانب  هذا  الحربية،  الشراعية،والمعدات 
المركبات القديمة والعمالت والمتحجرات 
رموز  تعد  التي  والقطع  الفنية،  واللوحات 

للديانات المختلفة.

4

In the battle, both 
parties sent their troops 
to fight in Alwajba 
(1210 Hijri, 1893 AD), 
thus it was named the 
"Alwajba Battle", after 
the historic place.

وقد اشتبكت قوات كال الجبهتين في موقع يعرف باسم الوجبة عام 1893 
ميالدي، 1210 هجري، وعرفت هذه المعركة بذلك بأسم معركة الوجبة.

في  اإلسالمية  الفخار  صناعة  اعتمدت 
كانت  التي  األساليب  على  األولى  عصورها 
التي  الحضارات  في   ومتبعة  سائدة  
والبابلية  كاألشورية  الميالد  قبل  سادت 
وكذلك  والفرعونية  واألكادية  والسومرية 
والبيزنيطية  والساسانية  الفينيقية 
من  الكثير  عنها  وأخذت  بل  والباراثية، 
مفرداتها،وقد ازدهرت هذه الصناعة بصورة 
أضيف  حيث  العباسي  العصر  في  كبيرة 
والنباتية  الهندسية  الزخارف  رسوم  إليها 
الكتابات  جانب  إلى  األزرق"الكوبالت"  باللون 
على اإلناء،وقد كان لضرورة صناعة قناديل 
القرآنية  باآليات  المزخرفة  المساجد 
صناعة  وتطور  ظهور  في  األثر  الكريمة 
وازدهارها  المختلفة  بزخارفها  الزجاج 
مع  تضافرت  حيث  الحقبة،  نفس  في 
فنية  وحدات  لتنتج  والخزف  الفخار  صناعة 
األطباق  صناعة  في  استخدمت  جميلة 
والجرار  القناديل  وكذلك  واألواني  واألباريق 
الجمالية  الوحدات  بجانب  هذا  المزخرفة، 
التي استخدمت لزخرفة وتجميل المساجد 

بقبابها وجدرانها.

سيف عربي خليجي من الذهب 
الخالص

Andalusian ceramics
from Spain, 18th & 19th 
century

خزف أندلسي ينتمي ألسبانيا يعود 
للقرنين الثامن والتاسع عشر

The craft of pottery in the 
Islamic era derived its artistry and 
techniques from the heritage of the 
past civilizations before the birth of 
Jesus, such as Assyria, Babylonia, 
Sumeria, Akkad,   Pharaohnic, and 
then the Albeznaitip, Sassanid and 
Albarathip. The industry reached 
the peak of its flourish during the 
Abbasid period. Geometrical and 
floral patterns were added to the 
designs and some were painted in 
cobalt blue. 

The decorative lamps in the 
Mosque, with inscriptions of 
Qur’anic verses inspired the 
development of decorative glass. 

The combined characteristics 
of these three industries were 
adapted in the design of bowls, 
jugs and pots, decorative lamps, 
jars and tiles.

The outcome of the new 
designs were used to  
decorate the mosques, 
particularly its domes and 
walls. 

9
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DANAT: DIVING 
TOWARDS OUR 
HERITAGE

Bahrain is proud of its history that stands firmly 
rooted in ancient times, thereby accumulating 
traditions and ways of life, forming a great heritage 
that transgressed from one period, and from 
one generation to another... colourful and full of 
different styles. The purpose of this book is to 
present glimpses of this ancient heritage.

Language Arabic & English
No. of Pages 180
Format 31 x 31 cm
Cover Hard
Year of Publication 2011

Danat 3 Danat2

تعد العادات والتقاليد بمملكة البحرين نتاجا لواقع الحياة االجتماعية ذات الطابع العربي و اإلسالمي،وهي تمثل في نفس 
الوقت جانبا مهما من شخصية البحرين  الثقافية على مر األزمنة،كما تحكي مسيرة التطور من جيل لجيل،وكذلك قصة 

اإلنسان البحريني،عبر مراحل حياته المختلفة ،وما صاحبه في هذه المراحل من المفردات المختلفة للعادات والتقاليد 
والتراث،والتي تتنوع ما بين األلعاب الشعبية واالحتفال بالمناسبات الدينية المختلفة كالقرقاعون والحية بيه وغيرها،منذ 

مراحل الطفولة األولى وحتى مراحل  النضج.

Customs and Traditions

Customs and traditions in the Kingdom of Bahrain are but a reflection of its Arab-Islamic social life 
reality; that represents an important aspect of the Bahrain cultural character over time. Over the 
evolvement of civilization from one generation to another it tells the story of the Bahraini individual 
throughout the various stages of life, from childhood with its games and popular religious celebrations 
like Heyabiya, Gerga'oon and others.

Danat 5

Ardah: A traditional 
male dance with swords, 
accompanied by singing and 
chanting; one man is usually 
assigned to lead the group.

رقصة تراثية خاصة بالرجال، يقومون 
بتأديتها وهم منتظمين في 

صفوف،وحاملين للسيوف،حيث 
يرددون األشعار واألغاني التي يلقنها 

لهم أحد الملقنين خالل قيامهم 
بالرقصة والغناء بطريقة خاصة 

ومميزة.

العرضة

Danat4

Danat 7 Danat6

 Naham: A singer who chants
 to entertain the sailor during the
 diving trip, and sometimes the
 Naham is one of the divers or
.Seebs on the ship

هو المغني الذي يقوم بغناءاألهازير 
للترفيه عن البحارة أثناء رحلة الغوص، 
وأحيانًا يكون النهام هو أحد الغواصين 

أو السيوب على السفينة.

النهام

Seeb: The main responsibility of 
the Seeb is to pull up the diver 
from the deep water, as well  
as cleaning and arranging the 
vessel after arrival and extracting 
pearls from oysters. He must be 
strong and observant to timely 
respond to the diver's signal.

العمل الرئيسي للسيب هو إنزال 
وسحب الغواص من القاع، كما يقوم 

أيضًا بتنظيف وترتيب السفينة بعد 
الوصول وفلق المحار إلستخراج اللؤلؤ 

منه، ومن صفاته أن يكون قوي البدن 
وشديد المالحظة والمتابعة إلشارة 

الغواص من القاع.

السيب

Danat 9 Danat8

lroning: This type of treatment 
is very traumatic for anyone. If 
someone is suffering from any 
injury or pain such as headache 
and sciatica, a special device is 
placed over coal until heated, 
then applied on the affected 
areas.

كان اللجوء للكي يعد أخر مرحلة من 
مراحل عالج األمراض، في حالة اإلصابة 

بألم الرأس أو عرق النسا وغيرها، حيث 
كان الكي يتم باستخدام أداة خاصة 
توضع في الفحم، وبعدها تستخدم 

لكي المكان المصاب.

الكــي

Alchabsa: women of the past 
thought that if a postpartum 
woman attended a wedding; the 
bride will be damned (Alchabsa) 
and will either get sick or not able 
to get pregnant. To rectify such 
incident, another postpartum 
woman  is brought to go around 
the infected bride seven times 
while carrying the mabkhar (a 
pot with scented substance) with 
coal to make scented smoke, the 
spinning woman has to put 
money on the coal in the pot.

كانت النساء قديما يعتقدن أنه إذا 
حضرت امرأة في مرحلة النفاس حفل 

زواج فأن العروس تصاب بالجبسة 
أي أنها ال تستطيع الحمل وال اإلنجاب 
فيما بعد، ولذا كانوا يداوون ذلك من 

خالل االستعانة بإمرأة أخرى في مرحلة 
النفاس ،تقوم باستخدام المدخن 

برقية السيدة المصابة بعد أن تضع 
نقودا على الفحم.

الجبسة
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ZWARAT  
AWAL

Language Arabic & English
No. of Pages 156
Format 26 x 26 cm
Cover Hard
Year of Publication 2018

طاح الريوق
“BREAKFAST FELL”

“زوارة أّول” هي رغبة من أجل أن نأخذ بطرف الحديث حول 
نحو  والمكونات،  المقادير  حدود  من  الشعبي  الكويتي  المطبخ 
العربي.  الخليج  وموروث منطقة  الكويتي  الشعبي  التراث  عالم 
الفريح  إبراهيم  غنيمة  مطبخ  بوابة  عبر  األخذ  هذا   يأتي 
)الفوز  مطعمها  في  شعبية  أطباق  من  تقدمه  وما  سعود”  “أم 
والعادات  التاريخ  برائحة  معّتق  جو  في  تُقّدم  التي  كيتشن(، 
الخليجية، تنقل بها زّوارها في رحلة نستطيع أن نطلق عليها أنها 
ورسم  الماضي  على  الضوء  بتسليط  تقوم  أنثروبولوجية  رحلة 
مالمح من البيئة االجتماعية والعالقات اإلنسانية السائدة في 

دولة الكويت خاصة ومنطقة الخليج العربي بشكل عام. 

الشعبية  الكويتية  األطباق  يستحضر  الكتاب  هذا  فإن  وعليه، 
ليس من باب معرفة الكيفية التي يتم فيها إعداد هذه األطباق 
وحسب، بل هو يبحث في إحدى اللغات المشتركة، وربما هي أقدم 
اللغات التي عرفتها البشرية، وهي لغة: الطعام. وبنظرة سريعة 
والمفاهيم،  بالقصص  زاخرة  لغة  أنها  ستجد  اللغة  هذه  حول 
حيث لكل طبق قصته الخاصة وحكايته التي تُطبخ على مهٍل، 
فوق نار هادئة. وهي بذلك مصدر فعلي لالستدالل على هوية 
أهم  وأحد  وذائقتها،  الحياتية  جوانبها  على  والتعرف  الشعوب 
اإلنسانيات.  تراث  وتطوير  تالٍق  منطقة  تشكل  التي   العوامل 
فعلي سبيل المثال يحكى أن القائد المهلّب بن أبي صفرة في 
جديدة  حلوى  يصنعوا  أن  خدمه  من  طلب  قد  األموي  العصر 
يوسف  بن  الحجاج  بينهم  من  كان  الذين  ضيوفه  إلى  ليقّدمها 
اسم  عليها  أطلقوا  حلوى  صنع  في  الطهاة  نجح  وقد  الثقفي. 

“المهلّبية” التي ظلت إلى يومنا هذا جزءاً من مطبخنا الخليجي 
والعربي ومن ذاكرة المائدة الشرقية الغنية واألصيلة. وحافظت 
إلى حد بعيد على خصوصيتها، مع فارق أن تحول حرف الهاء 
والشعوب  الكويت  شعب  لينطقه  الحاء  حرف  إلى  نطقه  في 

الخليجية )المحلبية(. 

وليس من جديد على العائلة الكويتية والخليجية هذا االهتمام 
بالمطبخ، فهذا االهتمام مبّطن في الال وعي لدى الفرد الكويتي، 
مستدلين على ذلك اعتبار المطبخ مكاناً استثنائياً لدى العائلة 
الكويتية، بل يمكن عده الجغرافيا المكتملة والخالية من العيوب 

كان  البيت، ومهما  بأمكنة أخرى داخل  صغيراً مقارنة 
يالقي  أنه  إال  كبيراً،  أو  المكان  هذا 

أب،  الكويتية،  األسرة  من  العناية 
أم، أوالد، وبنات. فهي الجغرافيا 
تجمع  ومازالت-  -كانت  التي 
-تماماً-  وهو  العائلة.  أفراد 
ما يمكن أن نطلق عليه: قلب 

البيت وروحه. 

وهذا الكتاب يستلهم من هذا 
للدخول  بوابة  العائلي  التجمع 

عبر  الكويتي،  المطبخ  عوالم  إلى 
الزيارة األسبوعية التي يقوم بها أفراد 

العائلة الممتدة، إلى بيت الجد والجدة. والتي يطلق عليها في 

“Zwarat Awal” or in other words 
“gatherings of the past” is a work that 

emanates from the desire to transfer the 
traditional Kuwaiti cuisine beyond the boundaries of 
ingredients and quantities to the world of heritage and 
culture, specifically the ones of Kuwait and the Arabian 
Gulf. Through the kitchen of Chef Ghaneema Ebrahim 
AlFraih “ Um Saud” and the range of traditional dishes she 
serves in her restaurant “AlFouz Kitchen”, in an atmosphere 
that celebrates traditions and heritage of the Gulf. To take  
her customers in an anthropologic voyage towards the 
past, to highlight the social environment, lifestyle and 
relationships that thrived in Kuwait and the Gulf region at 
that time. 

 Thus, this book recalls Kuwaiti traditional dishes not for 
the sole purpose of learning how to make those dishes, but 
it’s also a research in one of the most relatable languages, 
and perhaps the most ancient language known to 
humankind; the language of food. By taking a quick look 
at this language we will find it to be rich in meanings and 
tidbits, whereas every recipe has its own carefully cooked 
story to be told. Which makes it a source of knowledge 
and a way of understanding the identity of people and 
getting to know every aspect of their lives,  as well as one 
of the most prominent factors that establish a relationship 
of humane heritage evolution. As an example, an old tale 
tells the story of commander Muhallab Bin Abi Safra who 

lived in the Umawi age. One day, the commander asked his 
servants to create a new dessert to be served to his guests, 
among whom was the famous leader AlHajjaj Bin Yusuf 
AlThaqafi. So they succeeded in creating a dessert which 
they called Muhallabia, A dessert that managed to stay 
popular, and until this day a part of our Arabian Gulf cuisine 
and also a memorial of the rich eastern food tradition, and 
it has reserved its original form, with a slight difference in 
pronunciation for Arabians of the gulf and Kuwait.  

The great interest in cuisine is not strange for the typical 
Kuwaiti family. It’s a natural interest in the Kuwaiti individual. 
Whereas the kitchen is an exceptional space for the Kuwaiti 
family. A place of flawless geography and unlike any other 
room in the house, whether it was big or small, it remains 
a special place for every member of the family; Mother, 
father, boys and girls. For it was always the space that could 
gather them all, and therefore couldn’t be more rightfully 
described as the heart and soul of the house. 

This book is inspired by this family gathering, to form a gate 
towards Kuwaiti cuisine. Through the weekly visit, which 
the entire extended family pays to the grandparents’ house, 
publicly known as “Zwarah”. This gathering starts from early 
morning, where family members gather to have breakfast. 
Thus, we will get to know the most popular served breakfast 
dishes, made by “Um Saud”. As well as their preparation 
methods, nutritious values, and their relation to the 
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باجله
FAVA BEANS

ننقع الفول في ماء حار لمدة ٢4 ساعة، ليوم كامل، نقوم بتغيير 
الماء بين فترة وأخرى ونضيف له القليل من النشادر لكي يجعل 

الفول طرياً أكثر. 

نغسل الفول وننظفه جيداً من ثم نطبخه على نار هــادئة لمدة 
6 ساعات متواصلة، في حالة استخدام قدر البخار يمكن طبخه 
إلى أن ينضج تماماً. ثم نضيف له الملح  لمدة ساعتين تقريباً 

على حسب الرغبة.

اليهال ما يحبونه وايد، خصوصاً ويبي له طريقه خاصة شلون تقّشر 
الباجله. بس الكبار يحبونه. يدّي كان يآكله مع خبز، تزلق الباجله في 

قطعة خبز ويآكلها.

Soak the fava beans in a bowl of hot water for 24 
hours. Change the water every few hours and add 
in a little bit of ammonia to make the beans tender. 

Then thoroughly rinse the beans after they have 
soaked, and cook them on low heat for six hours. 
If you’re using a steam cooker, you may cook the 
beans for two hours until they’re done. Finally add 
in some salt.

باجله
أو الفول المّدمس، أكلة شعبية 

منتشرة على نطاق الوطن العربي بأكمله.

Fava beans, or commonly referred to as 
“Bajella” or “ Foul Medammes” is a very 
popular dish in the Middle East.

 غنّي بالبروتينات، 
والفيتامينات، واألمالح 

المعدنية
يقّوي مناعة 

الجسم

ينّشط الهضم

يساعد في 
إنقاص الوزن

لقشوره فاعلية في 
عالج اإلمساك

يزيد مستوى 
الكوليسترول الجيد في 
يقاوم التوتر الدم و يخفض من الضار

واإلجهاد

Rich in proteins, 
vitamins and 

minerals. It strengthens 
immunity

Increases the 
level of beneficial 
cholesterol and 

reduces the level of 
harmful cholesterol

It stimulates 
digestion

It stimulates 
weight loss

It’s shell is a 
very effective 
treatment for 
constipation

Reduces the 
effects of stress 

and fatigue

45 44
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CHINA IN
BAHRAINI EYES

An enthralling perspective of the Land of the Red 
Dragon as seen through the lens of Hanan Hassan Al 
Khalifa. The images are very vivid, colorful and visually 
stimulating. The common man on the street, the 
amusing smiles of chinky-eyed children, their distinctive 
costumes. The energy of life flowing through its veins is 
captured in this book.

Language Arabic & English
No. of Pages 136
Format 18 x 18 cm
Cover Soft
Year of Publication 2007

Cherry Blossoms in Tokyo    4 5    Cherry Blossoms in Tokyo

Cherry blossoms

رز
لك

ر ا
ها

أز

Cherry Blossoms: Tiny rounded 

flowers, it grows in thousands in many 

colours like white, pink and peachy, or 

apricot orange.

زهرة الكرز: م�شتديرة و�شغرية ت�شبه يف 

ا�شتدارتها ولونها حبات الكرز, تزهر بالآلف 

على �شيقان �شوداء �شلبة, تزهر بعدة األوان منها 

الأبي�س والزهري والربتقايل كلون اخلوخ اأو 

امل�شم�س.

Cherry Blossoms in Tokyo    16 17    Cherry Blossoms in Tokyo

Cherry Blossoms (Peach): 
The tree is 10 meters high, 
its white and pink (some 
time a mixture of  both) buds 
blossom before the growth. 
of  its leaves.

زهرة الكرز )اخلوخ(: ي�شل 

ارتفاعها حتى 10 اأمتار, تزهر قبل 

منو الأوراق على اأغ�شانها, تتباين 

بني اللون الأبي�س والوردي اأو 

متتزج باللونني.

Cherry Blossoms

خ(
خو

)ال
ز 

كر
 ال

رة
ه

ز

Cherry Blossoms in Tokyo    6 7    Cherry Blossoms in Tokyo

There are many dozens of  different 
cherry tree varieties in Japan, most of  
which bloom for just a couple of  days in 
spring. 

يوجد يف اليابان ع�رشات الف�شائل من اأ�شجار الكرز والتي تزهر اأغلبها خالل اأيام معدودة 

يف ف�شل الربيع من كل عام.

Cherry Blossoms in Tokyo    22 23    Cherry Blossoms in Tokyo
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PROPHET
OF MERCY

The ‘Prophet of Mercy’ features verses from the 
Qur’an, Hadeth and Arabic literature, and some words 
by intellects and scholars of other religions on the 
personality and compassionate nature of the Prophet 
(P.B.U.H.), which are artistically rendered in Arabic 
calligraphy and are on display at the Hewar Art Gallery. 

Language Arabic & English
No. of Pages 78
Format 31 x 31 cm
Cover Hard
Year of Publication 2009

�سالح �سريزاد من مواليد العراق 1948م، اأنهى درا�سته اجلامعية يف بغداد، وبعدها ابتعثته 
احلكومة العراقية اإلى تركيا لإكمال الدرا�سات العليا، فح�سل على �سهادة الدكتوراه يف تاريخ 

الفن الإ�سالمي من جامعة ا�سطنبول عام 1996م. 

العربي  اخلط  قواعد  كتاب  خالل  من  زمالءه  من  وتعلم  العربي  اخلط  اأحب  �سباه  منذ 
ب�سكل  اخلط  بتعلم  بداأ  اجلامعية  الدرا�سة  مرحلة  ويف  البغدادي،  ها�سم  لالأ�ستاذ 
الأ�ستاذ  عند  التعلم  وا�سل  ثم  العاين،  الغني  عبد  الدكتور  الأول  اأ�ستاذه  من  منتظم 
على  الزخرفة  مبادئ  وتعلم   ،1972 عام  الأجل  توفاه  حتى  اهلل،  رحمه  البغدادي  ها�سم 
والتو�سع  املنمنمات،  ر�سم  مبادئ  ليتعلم  اأنور  �سهيل  الربوفي�سور  م�سغل  اإلى  انت�سب  يده. 
حت�سني  املزخرف  الأ�ستاذ  من  باخلط  املرتبطة  التقنيات  وبع�س  الزخرفة  تعلم   يف 

اآي قوت األب.

جمعية  �سمن  اخلط  جماعة  زمالءه  مع  اأ�س�س  حيث  املتحدة  العربية  الإمارات  اإلى  انتقل 
الإمارات للفنون الت�سكيلية، واأ�سدروا عددين من ن�سرة ))اخلطاط(( ثم جملة ))حروف 

عربية(( التي تراأ�س اإدارة حتريرها وانت�سب اإلى كلية الفنون اجلميلة حما�سرًا فيها.

يف  �سارك  كما  فيها.  جوائز  على  وح�سل  املحلية  وامل�سابقات  املعار�س  جميع  يف  �سارك 
م�سابقات اإر�سيكا فح�سل على جوائز يف جميع دوراتها الأولى. �سارك يف العديد من امللتقيات 

واملوؤمترات الدولية وتقلد و�سام رئا�سة الوزارة العراقية. 

اأول جمعية عربية للخط  اأ�س�س مع زمالئه  اختري ع�سوًا يف العديد من جلان التحكيم، كما 
العربي با�سم جمعية اخلطاطني العراقيني و�سار ع�سوًا يف جمعيات عديدة اأخرى. وانت�سرت 

لوحاته اخلطية واجلدارية يف الكثري من الدول.

Dr. Salah Sherzad was born in Iraq in 1948, he completed his 
university studies in Baghdad. The Iraqi government sent him to 
Turkey to complete his post-graduate studies where he received 
a doctorate in the history of Islamic art from the university of 
Istanbul in 1996.

He learned the Arabic calligraphy at an early age with his 
colleagues through a book of Arabic calligraphy by Professor 
Hashim Al-Baghdadi.  

In the university, he began to study calligraphy regularly through 
his first teacher Dr. Abdel-ghani Al-Ani, then continued his 
learning with the late Professor Hashim Al-Baghdadi, until he 
passed away in 1972, learning the principles of decoration on 
his hand. Sherzan joined Professor Suhail Anwar work group 
to learn the principles to learn the principles of making fine 
miniature decorations (Monamnama) and then took private 
lessons of decoration and calligraphy techniques with Professor 
Tahsin Aye Qut Alb.

He moved to the United Arab Emirates where he founded a 
calligraphy group with his colleagues in the Emirates Fine Art 
Society  and published two issues of the “Al-Khattat” booklet 
and the “Arabic Lettering” magazine, supervising its editing 
team. He also joined the Faculty of Fine Arts Collage there as a 
lecturer.

Sherzad participated in all local exhibitions and competitions 
and won prizes. he participated in the IRCICA competitions and 
received awards in all of its first sessions.

He participated in many international forums and conferences 
and was decorated with the Order of the Iraqi presidency. 

A member of various judging committees, a founder with 
colleagues of the first Arab association of calligraphy under the 
name of Iraqi Calligraphers Association and a member of many 
other associations. Sherzad’s calligraphy paintings and wall size 
artwork spread in many countries.  

الدكتور �سالح �سريزاد
Dr. Salah Shirzad

املادة: حرب ولون وذهب على ورق
اخلط: الإجازة والثلث اجللي والن�سخ

احلجم: 100*70 �سم

Material: Ink,Colour and Gold on Paper
Khat: Ijaza, Jaly Thuluth and Naskh
Size: 100 x 70 cm

But do you mean to tell me that the man who in the full flush of his youthful 
vigor, a young man of four and twenty (24), married a woman much his 
senior and remained faithful to her for six and twenty years (26). At fifty 

years of age when the passions are dying married for lust and sexual 
passion? Not thus are men’s lives to be judged. And you look at the women 

whom he married, you will find that by every woman of them an alliance 
was made for his people or something was gained for his followers, or the 

woman was in sore need of protection.

كان رجاًل يف عنفوان �سبابه مل يتعدى الرابعة و الع�سرين من عمره 
بعد اأن تزوج من امراأة اأكرب منه بكثري وظل وفيًا لها طيلة 26 عامًا 
ثم عندما بلغ اخلم�سني من عمره – ال�سن التي تخبو فيها �سهوات 
اجل�سد – تزوج لإ�سباع رغباته و�سهواته؟! لي�س هكذا يكون احلكم 

على حياة الأ�سخا�س.

فلو نظرت اإلى الن�ساء التي تزوجهن )حممد( لوجدت ان كل زيجة 
من هذه الزيجات كانت �سببًا اإما يف الدخول يف حتالف ل�سالح 

اأتباعه ودينه اأو احل�سول على �سيء يعود بالنفع على اأ�سحابه اأو 
كانت الزوجة التي تزوجها يف حاجة ما�سة للحماية.

Annie Besant 
The Life And Teachings Of Mohammad

�آن 

بيزينت 
يف كتابها حياة وتعاليم حممد

املادة: حرب ولون على ورق
اخلط: جلي الديواين وجلي الثلث ون�سخ والإجازة

احلجم: 80 * 56٫5 �سم

Material: Ink,Colour on Paper
Khat: Jaly Diwani, Jaly Thuluth Naskh and Ijaza
Size: 80 x 56.5 cm

املادة: حرب ولون وذهب على ورق
اخلط: جلي الثلث

احلجم: 50 * 96 �سم

Material: Ink,Colour and Gold on Paper
Khat: Jaly Thuluth
Size: 50 x 96 cm

املادة: حرب ولون وذهب على ورق
اخلط: جلي الثلث وجلي الديواين

احلجم: 92 * 70 �سم

Material: Ink,Colour and Gold on Paper
Khat: Jaly Thuluth and Jaly Diwani
Size: 92 x 70 cm

املادة: حرب ولون وذهب على ورق
اخلط: جلي الثلث

احلجم: 69 * 82 �سم

Material: Ink,Colour and Gold on Paper
Khat: Jaly Thuluth
Size: 69 x 82 cm



Go to All Books

LEWAN

A passionate architect, Ahmed AlMahoozi gathered 
the aboriginal and spiritual fragrance of the traditional 
Bahraini doors and windows in his book entitled 
“Lewan”. It is the epitome of long journeys made in the 
organic alleys and corridors and between places where 
their names and some other traditions exist in mere 
echoes.

Language  English
No. of Pages 100
Format 28 x 28 cm
Cover Hard
Year of Publication 2014

Existing houses composed of 
different height levels; they have 
strong mass and outlines thus 
creating depth in their elevations.

"contexture"

Baab “BuSafqatain”: Any door consists of 
two leafs is called “BuSafgatain”..
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THE HEART & SOUL
OF BAHRAIN

“The Heart and Soul of Bahrain” is a living 
experience of the human culture of its daily life, 
markets, heritage, music, villages …etc. The 
Bahraini features that capture the thorough 
moments of the life in Bahrain, in day or night .. 
flashes of soul experiment.

Language Arabic & English
No. of Pages 112
Format 29 x 29 cm
Cover Hard & soft
Year of Publication 2014
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SIBAH  
AL KAHRAMAN GHAZL

Language Arabic & English
No. of Pages 188
Format 29 x 29 cm
Cover Hard
Year of Publication 2017
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Currently, the English term "Amber" 
is used in commercial context. But 

in Arabic, we prefer to use the word 
"kahraman" for the purpose of 

consistency and analoghy.

Diverse Usage of Amber
تنُوع اسِتخدامات الَكهَرمان

Section Four الباب الرابع

2829

Etymology
أصل التسمية

Section One الباب األول

1617

4243

متبلورة  غير  صلبة  شبة  مادة  من  الكهرمان  يتكون 
وقنوات  جيوب  طريق  عن  تفرز  منتظمة  وغير  عضوية 
حيث  من  الخصائص  متغير  ويعتبر  النباتات.  خاليا 
الراتينجية  التركيب، ولكنه متناسق من حيث األجسام 
األثير. هذه  المتعددة فهو أكثر ميواًل للذوبان في سائل 
العناصر ترتبط وتتحد مع عناصر أخرى )مادة بيتومين( ال 
مجموعة  من  الكهرمان  يتكون  كما  تتحلل.  وال  تذوب 
أو  اتحاد جزئيين  المتبلمرة وهي  الكيمائية  العناصر  من 
أكثر من مركب ما لتشكيل مركب ذي وزن جزئي أكبر، 

بمعنى تحول مركب ما إلى آخر من أجزاء عدة متماثلة. 

الكهرمان مادة ذات ملمس دهني دافئ، خصوصًا  حجر 
إذا ما صقلت جيداً، وينصهر عند درجة حرارة 287 درجة 
كثيفة  أدخنة  منه  تنبعث  وهاج  بلهب  ويشتعل  تقريبًا، 
ورائحة زكية، أما مواصفاته الكيماوية فتدل على أنه مادة 
 %78.94 بنسبة  كربون  من  الكهرمان  ويتكون  مركبة. 
تقطير  وعند  أوكسجين،  و%10.53  هيدروجين  و%10.53 
الكهرمان يخرج منه الماء، ولعل وجود األوكسجين في 
المراحل  الخارجية خالل  مادته يفسر تغيير لون قشرته 

الزمنية المتعاقبة من خالل تعرضها للهواء والحرارة.

)1.1( غرامًا  إلى  النوعي إجمااًل بحدود من )1.05(  ويبلغ وزنها 
مقياس  أو  صالدتها  تبلغ  كما  المكعب،  السنتيمتر  في 
صالبتها من )2( إلى )2.5( حسب مقياس موس المقام 

على عشر نقاط رقمية لقوة الصالدة.

يجعلها  حد  إلى  الوزن  خفيفة  مادة  الكهرمان  فإن  لذا، 
تطفو في الماء المالح )نفس نسبة ملوحة البحار(، وقد 
احتفظت بصفاتها العطرية الرانتيجية على مدى ماليين 
تعرضت  أو  اليد  أو  بالقماش  دلكت  ما  وإذا  السنين، 
تكون  ما  أشبه  نفاذة  زكية  رائحة  منها  انبعث  للحرارة، 
إلى رائحة البخور القديم، ممزوجة مع مسحة من رائحة 

ثمرة الليمون المعتقة أحيانًا.

وخاصة  أخرى  بمواد  أو  بالقماش  الكهرمان  دلك  ما  إذا 
قطع  وجذب  التقاط  باإلمكان  فيصبح  منها  الصوفية 
صغيرة من القش والخيط والورق وبعض المواد األخرى، 
الساكنة  الشحنة  وانبعاث  إبراز  خاصية  له  أن  كما 
التي  هي  هذه  الكهربائية  وصفة  الساكنة  الكهربائية 
أضفت اسم الكهرمان عليه عند الشعوب القديمة في 

منطقة الشرق األوسط.

أخيراً، يعتبر الكهرمان مادة طّيعة لدنة يسهل التعامل 
األغراض  ولمختلف  والتصنيع  والخراطة  بالنحت  معها 
عملية  فإن  لذا  الفنية،  مواصفاتها  مراعاة  تم  ما  إذا 
أمراً  يعتبر  السبحة  صناعة  في  وتصنيعها  استخدامها 
اليوم  الصناع  أغلب  وبإمكان  التعقيد،  من  ويخلو  سهاًل 
القيام بذلك مع مراعاة الشوائب فيها وحقيقة أنها تتلف 

إذا ما تعرضت للحرارة والهواء.

الكهرمان من مادة شبة صلبة غري متبلورة عضوية  يتكون 
 Amber consists of semi-solid organic andوغري منتظمة تفرز عن طريق جيوب وقنوات خاليا النباتات.

irregular amorphous excreted through the 
pockets and channels of plant cells.

Amber has a hetero structure, but it’s 
consistent in terms of multiple spruce bodies 
and has more tendency to deliquesce in 
alcohol and ether and chloroform, which are 
linked and combined with other elements (A 
material that does not melt or decompose). 
Amber is considered a collection of chemical 
elements of polymer, a binary compound, 
or more than two elements or compounds 
to form a compound with greater molecular 
weight, in other words turned into another 
compound of several identical parts. 

The amber is a stone with a warm oily feel 
material, especially if it is well polished. It 
melts at a temperature of approximately 
287 degrees, ignites with glowing flame, 
and emits dense fumes and fragrances. Its 
chemical composition indicates that it is a 
composite material and consists of 78.94% 
carbon, 10.53% hydrogen, and 10.53% 
oxygen, and when the amber distilled water 
come out of it. Perhaps the presence of 
oxygen in its material explains the shell color 
change during the time successive periods 
through its exposure to air and heat.

The overall specific gravity reaches about 
(1.05) to (1.1) grams per cubic centimeter. 
As the scale of hardness from (2) to (2.5) 

according to Mohs scale consisted of ten 
digital points for the power of hardness.

Therefore, amber is a lightweight material 
to some extent, which makes it float in salty 
water (Same salinity of the seawater). And it 
retains its resin aromatic characteristics over 
millions of years, and if rubbed with cloth or 
hand or exposed to heat, it emits a strong 
smell like the smell of amber or old incense 
mixed with a trace of mellowed lemon smell 
sometimes.

If amber is rubbed with cloth or other 
materials, especially wool, it becomes 
able to capture and attract small pieces of 
hay straw, thread string, paper and other 
materials. It also has the feature of bringing 
out property and emitting static charge, and 
this electric property of amber gives it the 
name of kahrab by ancient nations in the 
Middle East.

Lastly, amber is considered a pliant, 
prepolymer material and easy to handle by 
carving, lathing and manufacturing different 
items due to its technical specifications. 
Therefore, using it to manufacture rosaries is 
convenient, easy and free from complexity.  
So most manufactures may do this with 
consideration to its impurities that will 
probably get spoilt if it’s subjected to heat 
and air. 
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Bahrain First is a photo documentary which puts 
together various images on the activities expressing 
love, loyalty and visions of the future, participated in 
by students from various schools in the Kingdom, as 
part of the celebration of the Bahrain National Day, and 
under the supervision of the Ministry of Education. 
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ALI 
HASSAN

Ali Hassan is a popular artist whose body of work has 
left a unique impression in Qatari art. He is a master 
in the art of calligraphy. His strokes are distinguished 
by their uniqueness and style, particularly in his choice 
of the Arabic letter ‘N’ as a frequent subject in his 
paintings. He has held 18 solo exhibitions from the year 
1978 until 2009, and has participated in many local and 
international competitions.

Language Arabic & English
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Format 31 x 31 cm
Cover Hard
Year of Publication 2010

For the past thirty-six years I have used the 28 letters of the Arabic 

alphabet in my art. From a purely aesthetic perspective, I have found 

in each and every letter a world of beauty. However, some twenty 

years ago an inner feeling attracted me to the letter “noon”,  and over 

the coming years I began to play with and alter the letter.  Through 

my art I wanted to show my audience that it is not necessary for the 

artist to consider all letters but rather that it is possible for an artist 

to focus on a single letter his entire life because of the beauty, power, 

timelessness and malleability of a single Arabic letter.

وعشرين  ثمانية  استخدام  على  أعتدت  عاما،  وثالثين  ستة  مدى  على 
وجدت  وقد  الفنية،  أعمالي  في  العربية  األبجدية  الحروف  من  حرفا 
من  عالما  األحرف  هذه  من  حرف  كل  ،في  بحت  جمالي  منظور  من 
السنوات  مدار  وعلى  مضت  عاما  عشرين  من  يقرب  ما  ومنذ  الجمال، 
نفسي  فوجدت  »النون«،  حرف  نحو  داخلي  شعور  الالحقة،جذبني 
خالل  الفني،من  وتكوينه  شكله   في  والتبديل  بالتغيير  شغوفا 
مع  يتعامل  أن  للفنان  الضروري  من  ليس  أنه  أرى  كنت  فقد  أعمالي، 
على  يركز  وأن  فيمكنه  الفنية  أعماله  في  األبجدية  األحرف  كافة 

وخلود. وقوة  جمال  من  له  ما  واحدا،مظهرا  أبجديا  حرفا 

The Letter “Noon”

حرف »النون« 

3 Ali Hassan2   Ali Hassan

Mixed Media & Acrylic on Paper, 56 x 75 cm, 2009 Mixed Media on Paper,  58 x 76 cm, 2008

Mixed Media & Acrylic on Paper,  158 x 76 cm, 2008 Mixed Media & Acrylic on Paper,  100 x 100 cm, 2007

Mixed Media & Acrylic on Paper,  90 x 130 cm, 2009

6   Ali Hassan علي حسن 7

Mixed Media & Acrylic on Canvas,  180 x 180 cm, 2008 Mixed Media on Paper,  110 x 160 cm, 2009

4   Ali Hassan علي حسن 5

Ceramic on Board,  40 x 40 cm, 2007Ceramic on Board,  40 x 40 cm, 2007

8   Ali Hassan علي حسن 9
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ALI
AL SHARIF

Ali Al Sharif is famed for his depictions of nature in his art. 
His artistic vision developed early in his life, out of a natural 
appreciation towards the beauty of the environment, which 
he experienced while growing up in his hometown Doha. 
This place where he grew up enriched the landscape of his 
imagination from where he would draw inspiration later in 
life, in his career as an artist.
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Ali Al Sharif was born in 1957 in Doha, Qatar. He had beautiful childhood 
memories of his hometown, Al Jasra, once a peaceful and scenic coastal area that 
harboured many fishing boats and pearl diving dhows. The locality is dotted with 
sprawling plazas and wide open spaces, with breathtaking vistas of quaint and yet 
charming mud-brick houses. 

This place where he grew up enriched the landscape of his imagination from 
where he would draw inspiration later in life, in his career as an artist. His talents 
became evident at the age of seven, a time when he learned to draw, paint and 
started participating in school exhibitions. 

Coming from a poor family, his parents objected to his choice of career in the field 
of Art. After finishing secondary school in 1970, he was granted a scholarship by 
the Ministry of Education for business studies in the United Kingdom. However, he 
continued to develop his techniques. He visited museums, and would constantly 
sketch and draw whatever came across his mind. He used that energy to pursue 
his childhood dreams and fulfill his artistic ambitions. 

After completing his studies in the UK, he had a brief stint as the Chief Manager 
of the Consumer Section in the Ministry of Electricity, but finally he asked them to 
transfer him to the Ministry of Culture, Arts and Heritage. This move triggered the 
beginning of his journey towards the fulfillment of his long-time dream. He started 
to teach, became involved in local art shows and soon represented his country in 
various exhibitions abroad.

As of date, Ali Al Sharif has retired from his teaching profession, and is committed 
on a full-time basis to his art and craft in painting.

ولد الفنان القطري علي الشريف، في عام 1957 بالعاصمة القطرية الدوحة، وقد نشأ في منطقة 

الغوص   وسفن  الصيد  لمراكب  مرفأ  كانت  التي  الخالبة  الساحلية  المنطقة  »الجسرة«،تلك 

واستخراج اللؤلؤ ،هذا بجانب ما تضمه من األراضي المترامية األطراف والمنازل المشيدة من 

الطوب اللبن،وقد ربطته بمرحلة طفولته في هذا المكان  العديد من الذكريات الجميلة ،كان 

الكثير منها وراء ما استلهمه من الصور التي جسدها فيما بعد  كرسام، في أعماله الفنية، 

وقد بدأت موهبة علي الشريف في الرسم في الظهور، منذ بلوغه سن السابعة، حيث بدأ في 

هذه المرحلة يتعلم كيف يرسم ويلون، وكانت له مشاركات في المعارض المدرسية.

العمل  الختياره  والديه  رفض  وراء  السبب  متواضعة،  أسرة  داخل  الشريف  علي  ميالد  كان  و 

الحصول  1970،استطاع  عام  في  الثانوية  بالمرحلة  دراسته  أنهى  أن  فبعد  الفني،لذا  بالمجال 

بالمملكة  التجارية  الدراسات  لدراسة  والتعليم،  التربية  وزارة  من  دراسية  منحة  على 

،كما  المتاحف  زيارة  خالل  من  الفنية  وموهبته  مهاراته  تطوير  في  أستمر  المتحدة،ولكنه 

كان يرسم على الدوام كل ما يجول بذهنه من أفكار،حيث بذل قصارى جهده لتحقيق حلم 

طفولته  وطموحاته الفنية.

في  العمالء  خدمة  لقسم  كرئيس  لفترة  عمل  المتحدة،   بالمملكة  دراسته  أنهى  أن  وبعد 

وزارة الكهرباء،ثم أنتقل للعمل بوزارة الثقافة والفنون والتراث  ـ  بناء عليي طلبه ـ وكان لهذا 

التغيير األثر في بداية تحقيقه لحلم حياته، حيث بدأ في تدريس الفن، وأصبح له تواجدا ملموسا 

في المعارض الفنية المحلية، كما قام بتمثيل بلده في العديد من المعارض الدولية، بعدها 

ترك حقل التدريس وأصبح متفرغا لفنه وإلبداعاته في هذا المجال.
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The beauty of the camel’s face is in the forms and the indentations which make the camel truly a distinguished animal of the desert. Besides this 
unique characteristic, is its endurance and tolerance to the changes that constantly occur in the desert climate from one season to another. Their 
large eyes are so piercing, dark  and intelligent. No doubt it is the extreme machine, so to speak, for crossing this unforgiving desert.
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جمال وجه البعير يكمن في التكوينات الشكلية وفي التجويفات مما يجعل الجمل حيوانا متميزا حقا في الصحراء، وباإلضافة 
إلى هذه الخاصية الفريدة، فإنه صبور وقادر على تحمل كافة الظروف المناخية المختلفة. إن عيون الجمل الكبيرة ثاقبة، كما 
أنها سوداء وذكية. الشك أنه مكينة _ إن صح التعبير _ العبور في هذه الصحراء القاسية.

The smiling camel shows a moment of relaxation. It reflects its true mood while sitting or when things are fine. The glittering eyes seem so intense 
and happy to pause for me but unpredictable as always. Although these features may betray a different fact about the camel, it is usually almost 

calm and obedient.

يبدو الجمل المبتسم في حالة من اإلسترخاء، وهذا يعكس المزاج الحقيقي أثناء الجلوس أو حين تكون األمور طبيعية. العيون 
هذه  أن  من  الرغم  على  واحد.  حال  على  ببقائها  التنبؤ  اليمكن  ولكن  وسعيدة،  عاطفية  تبدو  ألنها  استوقفتني  للجمل  الالمعة 

الصفات قد تبين حقيقة مختلفة عن الجمل إال أنه في الغالب هادئ ومنقاد.
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When crossing long distances in the desert, you cannot help doze away and feel tiredness takes over your body. The rider above is somehow rigid 
but quite aware of his surroundings. The distance and the heat play tricks on his mind and seems to think he is not alone. In fact the desert is never 
empty but  remains to haunt your thoughts and  so you are forced not to think otherwise. As he keeps on riding, he stares at the camel and his 
shadow. They somehow relax his mind from thinking of other things. Staring was a good choice and so he continued.
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The rider and his camels rest for a while before they resume their journey. The stream of rain water fills the wadi once again after a long dry 
season. For now, it continues seeping through the sand and the rocks. Soon enough it will settle and become stagnant when the rain comes to a 

standstill. As the water seeps through the desert floor, millions of seeds will begin to germinate and the time of this bonanza will flourish the desert 
bringing life to the wilderness. These are the moments that take me through the desert searching for new subjects to paint. Moments of happiness 

for all.
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راعي الجمال مع اإلبل يأخذون قسطا من الراحة قبل استئناف رحلتهم، واألمطار عادت لتمأل الوادي من جديد. في الوقت الحالي فإن المياه 
تنساب بين الصخور والرمال، لكنها ستكون راكدة عندما يمر الماء في مكان مسدود. بما أن الماء ينساب على الصحراء فإن الماليين من البذور 

تبدأ تنبت وبذلك تزدهر الحياة في الصحراء. هذه هي اللحظات التي تأخذني لرسم الصحراء، إنها لحظات السعادة للجميع.

أثناء السفر لمسافات طويلة، فإنك التستطيع أن تقاوم النعاس والتعب، وهذا المسافر متحمل للتعب ولكنه يدرك ماحوله. 
المسافة الطويلة وحرارة الجو تجعله يظن أنه ليس بمفرده. الصحراء ليست فارغة ولكن التزال تندفع أفكارك وكأنك مضطر 
للتفكير. الجّمال وهو راكب على الجمل فإنه يحدق فيه وفي ظله وبذلك فإنه يريح عقله كي اليفكر في أشياء أخرى. إنه يواصل النظر 
إلى الجمل وإلى ظله ألنه يعتقد بأن ذلك خيار صائب.
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Anvillea garcinii plants are very attractive and showy when they reach their proper height. They somehow prefer to grow so close to shrublets, this 
is how I found them. They do grow higher above the escarpment and when rain is plenty, they really show their glory. Their leaves tend to change in 
colour depending on the soil they are growing on and at times they are pale green and almost grayish. The plant has a distinctive form with large ray 
florets below and the flowers are yellow and large.

Garcinii is a stout bushy shrublet reaching a height of 30 cm. Their yellow flowers are very attractive but has no scent. They grow on limestone 
escarpments and are rare to find. I found a few scattered in the mountains of Hatta. To find them in their best is scarce and usually because of 
shortage of rain fall, they are never found in their best when they reach a height of 25-30 cm. I found them growing in shallow rocky area with 

drifted pebbles.
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أراها بهذه  shrublets، وإنني  النمو بالقرب من نبتة  إلى اإلرتفاع الطبيعي، وإنها تفضل  Anvillea Garcinii هو نبات جذاب جدا ورائع حين تصل 
الصورة. إنها تنمو ارفع من الجرف وحين هطول األمطار فإنها تكون خضراء، وإنها نادرا ما تظهر زهوها. أوراقها تغير ألوانها اعتمادا على المكان 
الذي تنمو فيه، وفي هذه اللوحة فإنها خضراء تميل إلى اللون الرمادي. للنبتة شكل مميز بظهور العديد من الزهور الصغيرة في األسفل، وفيها 
زهور صفراء كبيرة.

إنها  إلى 30 سنتيمترا. إن زهوره الصفراء جذابة جدا  ولكنها من غير رائحة عطرية.  ارتفاعه  Garcinii نبات ممتلى وملتف يصل 
تنمو على الحجر الجيري والحصول عليها نادر جدا، وقد وجد بعض أنواعها في جبال حتا في اإلمارات، وبسبب نقص األمطار فإنه 

من الصعب الحصول عليها، وهي التكون جيدة حين تعلو إلى 25-30 سنتيمترا. لقد وجدت أنها تنمو في بيئة صخرية .
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A PASSION
FOR REALISM

Nadia Abdul Rahman, a passionate artist capturing the 
beauty of life in a rhythmic style. “A Passion for Realism” 
is not only a book, but a journey that takes you in 
different leaps of time, from Qatar to the entire  
artistic art. 
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UNAIZAH IN THE EYES 
OF AN ARTIST

 “Whenever I hear or read the name of “Unaizah”, I feel 
marvelous delight and love”. Saleh bin Ali Al-Negedan 
said. An artist taken by the love of his homeland, a 
place in the land of Saudi Arabia called “Unaizah”. An 
informative book with a collection of several paintings 
by Saleh Al-Negedan, illustrating the beauty of Unaizah 
in a merge of lines and colors. 
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COORDINATES
FARAJ DAHAM

Faraj Daham, one of the most important Qatari artists 
specializing in the field of visual arts, completed his 
Bachelor’s Degree in Design from the Higher Institute 
of Dramatic Arts in 1984. He has a Master’s Degree 
in Fine Arts from the Ball State University in the US in 
1988. One of his most important solo exhibitions is ‘The 
Movement of Objects’. 
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Faraj Daham, one of the most important 

Qatari artists specializing in the field of visual 

arts, completed his Bachelor's Degree in 

Design from the Higher Institute of Dramatic 

Arts in 1984. He has a Master's Degree in 

Fine Arts from the Ball State University in the 

US in 1988. He has joined several collective 

exhibitions such as Kuwait Exhibit (5, 6 & 11) 

from 1977 till 1998; the Sharjah Biennale, 1995, 

1997, 1999 and 2001; the Cairo International 

Biennale (6 & 7), 1996 & 1998; and the 2nd 

Cairo International Triennale for Graphic Arts 

in1997.  He has also held solo exhibitions in 

the US, Qatar, Kuwait, Iran and Sharjah.  The 

most important solo exhibition he has held in 

recent years is "The Movement of Objects". 

The image in my work is not a simulation of the world. It is a movement 
that determine paths. It attempts to document the state and all the 

elements of the scene.

وأبرز  أهم  من  واحد  دهام   فرج  القطري  الفنان  يعد 
الفنون  مجال  في  المتخصصين  والباحثين  الفنانين 
البكالوريوس  درجة  على  حاصل  وهو  البصرية 
مجال  في  المسرحية  للفنون  العالي  المعهد  من 
الماجستير  درجة  بجانب  هذا   ،1984 عام  التصميم 
في الفنون الجميلة من جامعة بول ستيت بالواليات 
العديد  دهام  ولفرج   ،1988 عام  األمريكية  المتحدة 
الفنية  المعارض  من  عدد  في  المشاركات  من 
والسادس  الخامس  الكويت  كمعرض  الجماعية 
والحادي عشر منذ عام 1977 وحتى عام 1998، وبينالي 
وبينالي  و2001،  و1999  و1997   1995 أعوام  الشارقة 
و1998    1996 عامي  والسابع  السادس  الدولي  القاهرة 
بالقاهرة  الجرافيك  لفن  الثاني  الدولي  مصر  وترينالي 
المعارض  من  أقامه  ما  بجانب  هذا   ،1997 عام 
الفردية، بالواليات المتحدة األمريكية وقطر والكويت 
سلسلة  أهمها  من  كان  والتي  والشارقة  وطهران 
وأطلق  األخيرة  السنوات  في  أقامها  التي  المعارض 
عليها حركة األجسام، وهو عضو بالجمعية القطرية 

الصورة في أعمالي،
ليست محاكاة حرفية للعالم الخارجي،

وال هي حركة تحديد مسارات،
ولكنها محاولة لتسجل الحالة بكل تداعياتها في المشهد.

Faraj Daham is a member and one of the 

founders of the Qatar Fine Arts Society. He 

is also a Consultant at the Qatar University. 

He has received numerous awards such 

as a Gold Medal for Scientific Progress and 

Achievement, Kuwait, 1983; Certificate of 

Appreciation, USA, 1986; and a Certificate of 

Appreciation for  Volunteering, Qatar, 1992. He 

is also involved in various activities in support 

of the Movement of Fine Arts in Qatar, such 

as art seminars and training courses for art 

teachers, children, and young artists. He has 

conducted research and studies in the field of 

visual arts and has written related articles for 

local newspapers. 

أبرز  أحد  الوقت  نفس  في  يعد  و  التشكيلية  للفنون 
مؤسسيها، هذا بجانب كونه مستشار بجامعة قطر، 
التكريمات  من  العديد  على  دهام  فرج  حصل  وقد 
الذهبية  الميدالية  أبرزها  من  كان  التقدير  وشهادات 
 ،1983 عام  الكويت  من  واإلنجازات  العلمي  للتقدم 
األمريكية  المتحدة  الواليات  من  تقدير  وشهادة 
من  التطوع  مجال  في  تقدير   وشهادة    ،1986 عام 
أنشطة  به من  قطر عام 1992، هذا بجانب ما يقوم 
بقطر  التشكيلية  الفنية  الحركة  لدعم  عديدة 
خالل  من  سواء  المحافل،  شتى  وفي  عام  بشكل 
الدورات  من  العديد  في  والتدريس  بالتنظيم  قيامه 
واألطفال  الفنية  التربية  لمعلمي  الفنية  التدريبية 
الدراسات  من  لعدد  وإجرائه  الفنانين  شباب  وكذلك 
البصرية،  الفنون  مجال  في  المتخصصة  والبحوث 
في  والدراسات  المقاالت  من  العديد  بكتابة  وقيامه 
نفس المجال بالصحف المحلية، وباألخص ما يتعلق 

منها بمستقبل هذه الفنون.

3 Coordinates إحـــداثيات

Coordinates 2008, 13x28cm Coordinates 2008, 30x30cm

7 Coordinates إحـــداثياتCoordinates 6إحـــداثيات

Coordinates 2008, Drawing- Collage on paper, 50x70cmCoordinates 2008, Drawing- Collage on paper, 50x70cm

5 Coordinates إحـــداثياتCoordinates 4إحـــداثيات

Coordinates- 2008, Drawing- Collage on paper, 50x70cm Coordinates- 2008, Drawing- Collage on paper, 50x70cm

9 Coordinates إحـــداثياتCoordinates 8إحـــداثيات
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HASSAN  
AL MULLA

Hassan Al Mulla is one of the most distinguished artists 
in Qatar. His entire body of work has helped carve for 
his homeland a reputation as a truly special place in the 
region. His works are distinguished by their elaborate 
depiction of the Arabic mystique and the beauty of 
Qatari arts and culture. He is a follower of the abstract 
expressionist school.

Language Arabic & English
No. of Pages 100
Format 31 x 31 cm
Cover Hard
Year of Publication 2010



Go to All Books

JASSIM
ZAINI

Jassim Zaini has been recognized as one of the most 
prolific artists in Qatar. Up to the present, he continues 
to innovate and explore new styles and techniques in 
his art, which help enrich and develop the landscape of 
the fine arts movement in the country. His unswerving 
commitment to his art has been displayed in various 
private and collective art shows and exhibitions in Qatar 
and abroad.

Language Arabic & English
No. of Pages 100
Format 31 x 31 cm
Cover Hard
Year of Publication 2010
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MOHAMMED
AL JAIDAH

Mohammed Al Jaidah started painting at an early age. 
His art evolved from the myriads of inspiration that 
he encountered as he grew up. He employs visual 
techniques to capture the attention of viewers. His 
works mostly feature the beauty of nature and unique 
local traditions.

Language Arabic & English
No. of Pages 100
Format 31 x 31 cm
Cover Hard
Year of Publication 2010



Go to All Books

PROPHECIES

Language Arabic & English
No. of Pages 96
Format 31 x 31 cm
Cover Hard
Year of Publication 2010
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SALMAN
AL MALIK

Salman Al-malik was born in Doha in 1958, and graduated at 
the University of Cairo. He started off as a cartoonist but later 
on emerged as a most promising collective artist. Currently, 
Salman Al-malik is widely acknowledged as one of the best in 
the field of Plastic Arts. His paintings are distinguished by their 
bright and bold colors, and by the dominant use of human 
figures, “mostly women and distorted shapes.” He is a follower 
of the abstract expressionist school.

Language Arabic & English
No. of Pages 104
Format 31 x 31 cm
Cover Hard
Year of Publication 2010
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SINAN
AL MUSLAMANI

SInan Al Muslamani graduated with a degree of 
Bachelor of Arts from the University of Qatar. He is a 
well-rounded artist because aside from painting, he is 
also heavily involved in the theatre arts. He performs 
for TV and radio and has published a collection of 
poems called ‘Mizn’. Senan Al Muslamani is a member 
of the Qatari Plastic Arts Association and has widely 
participated in various exhibitions.

Language Arabic & English
No. of Pages 100
Format 31 x 31 cm
Cover Hard
Year of Publication 2010
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WAFAH  
AL HAMAD

Language Arabic & English
No. of Pages 88
Format 21 x 21 cm
Cover Hard
Year of Publication 2010
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WAFIKA
SULTAN

Wafika Sultan is a Plastic Arts specialist noted for her 
works which uniquely depict the beauty and bounty of 
Qatar. Her works  portray the Qatari way of life, from 
its past to its present, and particularly its strong Islamic 
influences, which are notable in her Arabic calligraphy. 
She has participated in various local and international 
exhibitions in London, Paris, Tokyo and the US. 

Language Arabic & English
No. of Pages 100
Format 31 x 31 cm
Cover Hard
Year of Publication 2010
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YOUSEF
AHMED

Yousef Ahmed is considered as one of the most 
important Arabic artists who played a key role in the 
development of modern contemporary Arabic art. 
Yousef Ahmed is famous for his textured mixed media 
artworks. He has mastered the art and discipline 
of Arabic calligraphy, after accumulating skills in 
lithography and typography.

Language Arabic & English
No. of Pages 100
Format 31 x 31 cm
Cover Hard
Year of Publication 2010
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YOUSIF
AL SHARIF

Yousif Alsharif died at the young age of 29, but at the peak 
of his career, he became one of Qatar’s most respected 
artists who made invaluable contributions to the Fine Arts 
Movement. His paintings depicted the unique way of life of 
the Qatari people and their communities, their fascinating 
environment and their day-to-day preoccupations. He died 
leaving behind a wealth of paintings and sculptures, with  
‘The Challenge’ being the most famous. 

Language Arabic & English
No. of Pages 100
Format 31 x 31 cm
Cover Hard
Year of Publication 2010
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QATARI
ARTISTS

A compilation of the profiles of Qatari artists who have 
made important advances in the field of fine arts in 
Qatar. This publication is published on the occasion of 
the celebration of Doha Capital of Culture 2010, and 
expresses the commitment of the Ministry of Culture, 
Arts and Heritage towards Qatari cultural performance. 

Language Arabic & English
No. of Pages 100
Format 31 x 31 cm
Cover Hard
Year of Publication 2010



Go to All Books

THE LIVING LEGEND
GINA LOLLOBRIGIDA

‘The Living Legend’ has spun a new perspective for the 
Italian concept of womanhood. Equipped with a personal 
vision, she has transformed female stereotypes and defied 
limitations in her artistry. The book is an important photo 
documentation with experts’ commentaries on what Gina 
Lollobrigida has produced in her life as a sculptress and 
as a versatile artist.

Language Arabic & English
No. of Pages 108
Format 30.5 x 24.5 cm
Cover Hard
Year of Publication 2010

Edited and Published by 

Alwaraqoon W.L.L.

Email: info@alwaraqoon.com

www.alwaraqoon.com

Text and photolitography by Gina Lollobrigida

Copyright © 2010, Printed in cooperation with  

the Ministry of Culture, Arts & Heritage, Qatar.

Copyright © 2010 Gina Lollobrigida by text and images 

All artistic and literary rights reserved for all countries

Any form of reproduction, even partial, is prohibited.

www.ginalollobrigida.com

Fax: +39 06 7180098
1994. The World for Children bronze, 102x98x223 (h) cm

Gina Lollobrigida | 48 | “The Living Legend”

1999. Prima Ballerina bronze with 24 carat gold finishings, four different patinas, 100x164x165 (h) cm 1992. Portrait of Uncal bronze with 24 carat gold finishings, 34x20x45 (h) cm, base of black marble 7 cm

Gina Lollobrigida | 52 | “The Living Legend”

1992.  Living Together bronze, 250x100x250 (h) cm

Gina Lollobrigida | 45 | “The Living Legend”
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DREAMS OF  
FUTURE LEADERS

Language Arabic & English
No. of Pages 88
Format 25 x 25 cm
Cover Hard
Year of Publication 2020

PARTICIPATING  
COUNTRIES

45

1973
The green flag of the 
Kingdom of Saudi Arabia 
was used since 1973.

للسعودية  األخضر  العلم  اسُتخدم 
منذ العام 1973.

The Two Testimonies of Faith.
There is no God but Allah, 
Mohammad is the Messenger 
of Allah.

لفظ الشهادتين.

The sword symbolizes strength, 
determination, and sacrifice.

يرمز السيف إلى القوة والعزيمة والتضحية.

SAUDI ARABIA

Abdulaziz Almagloth is a twelve-year-old 
young man from Saudi Arabia. He has 
high hopes for his country. He is looking 
forward-through his dreams and hopes-to 
be a successful human being of whom his 
country, community, and family are proud; 
insisting that learning must be in mind for a 
promising future.

عاًما،  عشر  اثني  المغلوث  العزيز  عبد  السعودي  الطفل  يبلغ 
خالل  من  ويتطلع  وطنه،  لخدمة  العريضة  اآلمال  تحدوه 
به وطنه، مجتمعه  يفخر  ناجًحا  إنساًنا  يكون  أن  وآماله  أحالمه 
وأسرته. وأن يضع التعلم نصب عينيه من أجل مستقبٍل واعد. 

ABDULAZIZ ALMAGLOTH

13 12

ر  التطوُّ اليوم سنواٍت خصبًة من  العالم  يعيش 
العلمية،  المجاالت:  جميع  في  المسبوق  غير 
ثورة  بفضل  وغيرها؛  واالجتماعية...  والثقافية، 
جعلت  التي  المعلومات  وتقنية  االتصاالت 
كونية،  قرية  داخل  يتعارفون  العالم  سكان 
حواجز  دون  ويتحاورون  بسالم،  ويتعايشون 
لنجعل  الجغرافيا؛  أو  الِعْرق  أو  اللون  بها  يسبِّ
وانفتاحًا  إيجابيًة  أكثر  للحياة  ورؤيتنا  مماَرساتنا 
على اآلَخرين؛ فالحياة اليوم تشتمل على جوانب 
عة مشَتَركة، ويجمعنا  كثيرة خالقة، وأفكار متنوِّ
الجميع  اغتنام  هو  واحد  هدٍف  نحو  االنطالق 

لُفَرص القرن الحادي والعشرين.

INTRODUCTION
The world today is living fertile years 
of unprecedented development in 
all fields—scientific, cultural, social, 
etc. This has been realized thanks to 
the revolution of communication 
and information technology. It made 
the people of the world acquainted 
with each other within a universal 
village, coexisting peacefully, and 
dialoguing without barriers caused 
by skin color, race, or geographic 
whereabouts. Such behavior makes 
our practices and vision of life more 
positive and open towards others. Life 
nowadays has many creative aspects 
and common diverse ideas; and we 
are united by the same goal of seizing 
the opportunities of the twenty-first 
century.

6

The painting is characterized by spontaneity, 
showing the innate talent of Abdulaziz. The 
center of the painting is allocated mainly 
to planet Earth. The young man’s brush 
demonstrates his high skills through the 
level of real life imitation and through his 
attempt to present most of the continents 
interconnected while keeping the defining 
feature of Earth, i.e., its bluish nature.
He deliberately places a robot over Earth’s 
North Pole, symbolizing the human mindset 
and growing knowledge. It also symbolizes 
the long term scientific and practical 
aspirations that will lead the human race to a 
future marked by advanced technology and 
universal well-being. 
At the bottom of the canvas, Abdulaziz 
highlights the occasion of the Summit by 
showing the G20’s symbol. He also shows the 
emblem of Saudi Arabia, the country that is 
hosting the leaders and representatives of 
the G20, sparing no effort to strengthen the 
bonds of human values for the prosperity of 
mankind.
The colors of the painting reflect all its parts, 
from the black background with its infinite 
stars and galaxies to the Blue Planet, where 
blue is dominant over green. This image 
illustrates the livable nature of Earth in which 
growth and peace can be maintained. 

الفطرية  الموهبة  تظهر  بعفوية،  الفنية  اللوحة  تميزت 
أساسية  بصورة  اللوحة  مركز  وجاء  عبدالعزيز.  الطفل  لدى 
خالل  من  الصغير  الرسام  ريشة  فيها  وبرعت  األرضية،  للكرة 
البعض،  بعضها  مع  مترابطة  القارات  أغلب  وإبراز  المحاكاة، 

مراعًيا أن تكون األرض كما هي كوكًبا أزرق.

فوق  آلي(  )رجل  روبوت  مجسم  مقصودة  بصورة  ووضع 
وتطور  اإلنسان  عقلية  إلى  ليرمز  للكوكب؛  الشمالي  القطب 
البعيد؛  المدى  على  والعملية  العلمية  تطلعاته  وإلى  علومه، 
لتسود التقنية المستقبل وتقود البشرية للرخاء على حدٍّ سواء. 

العشرين،  قمة  مناسبة  عبدالعزيز  أبرز  اللوحة،  أسفل  وفي 
رمز  إظهار  عبر  السعودية  العربية  المملكة  استضافتها  التي 
قادتها  احتضنت  التي  األرض  ورمز  العشرين،  قمة  مجموعة 
القيم  أواصر  لتعزيز  ممكن  كلَّ  المملكة  وعملت  وممثليها 

اإلنسانية من أجل رخاء البشرية جمعاء. 

الخلفية  فمن  أجزائها،  كل  عن  معبرة  اللوحة  ألوان  وجاءت 
األسود  الكون  عن  تعبيًرا  الالمعة  النقاط  ذات  السوداء 
حيث  األزرق(  )الكوكب  إلى  المحدودة،  غير  ومجراته  بنجومه 
يغلب اللون األزرق على المساحة الخضراء وما تمثله من أراٍض 

صالحة للنماء والحياة والسالم.

DREAMS OF FUTURE LEADERS
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HONORING THE 
ARABIC THULUTH 
CALLIGRAPHY

Language Arabic & English
No. of Pages 64
Format 26.5 x 21.5 cm
Cover Hard
Year of Publication 2018

)املجموعات (

املتحف البغدادي -بغداد -العراق 
املتحف الوطني للفن احلديث -بغداد -العراق 

املتحف الوطني -باري�ض -فرن�سا 
املكتبة العامة )ليثوغراف(- كوبنهاجن - الدمنارك

املتحف الوطني للفنون اجلميلة - الدوحة - قطر 
املتحف الوطني للفنون اجلميلة - عمان - الردن 
جمعية الفنون الت�سكيلية - مارن لفاليه - فرن�سا 
ابوت ليمتد ).Abbott Ltd( - لندن - بريطانيا 

جمموعات خا�سة ، فرن�سا - بريطانيا - امريكا - الدمنارك 
- ال�سعودية -تايوان - الكويت - المارات العربية املتحدة - 

العراق. 

الأعمال الفنية املنفذة

1984   وزارة اخلارجية - ت�سميم �سجاد - اأعمال 

�سريجرايف 
1991   ق�سر احلكم - اعمال على احلديد ملونة - نحت 

بارز - ت�سميم �سجاد 
1995  �سركة الزيت العربية )اأرامكوا( - اأعمال فنية 

1996  احلي الدبلوما�سي - هيئة تطوير مدينة الريا�ض  

1997  فندق رويال اأبها - ع�سري 

2000  فندق الفي�سلية - الريا�ض 

مان�سر يف الإعالم

1988  جريارد �سريوجورا - جملة دميغ اأ�ساتو - فرن�سا

1988  مارتني ارنوت - جملة �سيمز- فرن�سا

1988  جملة لوي - �سوي�سرا

 1989   ليزافيتال - الر�سم التجريدي ، لغة عاملية - 

جملة تربن دوغيون - فرن�سا 
1988  مانويل دايده - جملة باري�ض �ست

الرائع،  العربي  الثلث  لخط  تكريمي 
هو تكريم لمدينة بغداد منشأُه، 
ابن  وتكريم لألوائل العظماء من 

والمستعصمي...  البواب  وابن   مقلة 
وكل من أتقن وأبدع لهذا الخط 
في العالم. وإلى من أعرفهم 
حامد اآلمدي وأستاذي الراحل 

البغدادي  محمد   هاشم 
البغدادي وعباس 

تكوين خطي (3) 
Calligraphy Composition (3)

170 cm
Acrylic on canvas

2017

تكوين خطي (4)
Calligraphy Composition (4)
170 cm
Acrylic on canvas
2016

تكوين خطي (9) 
Calligraphy Composition (9)

116 X 178 cm
Acrylic on canvas

2011

غنائية،  تجريدية   باحتفالية 
خط  وإيقاعات  لرشاقة 
غمرتني  العربي،  الثلث 

سعادة ومتعة كبيرة عند 
اللوحات  هذه  جميع  تنفيذ 

المعروضة
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KUWAIT AS A I 
REMEMBER

Language Arabic
No. of Pages 388
Format 30 x 30 cm
Cover Hard
Year of Publication 2018
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ART OF  
FORGOTTEN FACES

‘Art of Forgotten Faces’ documents the works of Saudi 
artist Hanan Bahamdan. The book mostly features 
portraits, her area of specialization. Her favorite subjects 
are people and still life. The book features her works on 
exhibit at Riyadh’s Hewar Art Gallery during May 2009.

Language Arabic & English
No. of Pages 92
Format 31 x 31 cm
Cover Hard
Year of Publication 2009
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NUQOOSH
VOLUME 1

Book on tweets, probably the first book of this genre 
ever published by a Saudi author, Mr. Khalid Al Ammar 
Al Dosari. Noqosh is a compilation of tweets utilizing 
one of the most influential social networking media. This 
unique handbook tweets about life and general in the 
perspective of an Arab and hoping thru these thoughts 
the readers could relate; if by chance it could positively 
affect the readers, the author is humbly grateful.

Language Arabic 
No. of Pages 176
Format 21 x 14 cm
Cover Hard
Year of Publication 2013

11

حروف هذا الكتاب..
ال تقصد أحداً بعينه..

ومن "يُصر" على أنها تعنيه!
فهي تعنيه!

1819

من البر واألدب مع والدتك ووالدك..
أن ال تغلق سماعة الهاتف.. قبلهم!

  البر ..
أن ال "ترفع" صوتك على والديك أبداً!

 مهما "ارتفعت" في منصب.. أو جاه.. أو مال! 
 .) وال تقل لهما )أفٍّ

  الِبر ..
 أن تكون طفاًل.. عند والدتك! 

وتكوُن هَي.. 
طفلتك المدّللة!

البعض..
عامل نفسه.. شايل هم األّمة!

 و"أُّمه".. ما يدري عنها!

في حديث مع أحد العلماء قال لي:
 "أمي سر توفيقي!"

هل تعرفون مكانًا في العالم..
 آمن من قلب اأُلم؟ 

أنا ال أعرف!

37

 العصامي..
 يعرف أن النجاح الذي يتمناه.. 

لم يصل إليه بعد!

العصامي..
 "َحَسْن النية.. والظن" بالناس..! 

ال يخون.. وال يغدر بأحد أبدا!

العصامي..
 يكتب أهدافه على الورق.. 

كي يتذكرها دائمًا!

 العصامي..
 يتعلم دائمًا! 

ال يتكّبر على المعلومة الجيدة.. 
حتى من عدوه!

139

علمتنا المدرسة..
أن العصافير فقط.. 

هي من تغرد! 
وحين كبرنا..

علمنا العصفور األزرق "تويتر"..
 أنه بإمكاننا أن نغّرد أيضا!
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NUQOOSH
VOLUME 2

After the success of the first book, Al Waraqoon 
announces the second book “Nuqoosh 2” in an 
experiment considered the first of its kind, documenting 
the recapped stories and life experiences undergone by 
the Saudi writer Khalid Al Dosari translated in the form 
of “tweets”.

Language Arabic 
No. of Pages 188
Format 21 x 14 cm
Cover Hard & Soft
Year of Publication 2014
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AL-SUBEAEI

Over 290 pages of poetry, defining the wanderings of an 
adventurer and a traveler. A poetry book by Mohammed 
Ebrahim Al-Subaie telling stories and giving advices of 
definable words in a poetic form and style.

Language Arabic
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أبناء وبنات محمد بن ابراهيم السبيعي

في  ساهم  من  لكل  نقدمها  الشكر..  عبارات  أسمى 

ظهور هذا الكتاب إلى النور.. شكر خاص نقدمه لألخت 

الغالية هدى )أم وليد( التي ضحت بوقتها وراحتها في 

الوجود..  حيز  إلى  الديوان  هذا  وإخراج  القصائد  جمع 

الرائعة.. وشكر  الصورة  بهذه  ليظهر  جهد  كل  وبذلت 

جهوده  على  العقال  علي  بن  عقال  لألخ  نقدمه  خاص 

لكل  موصول  الكتاب والشكر  هذا  مراجعة  في  وآراءه 

هذا  يبقى  أن  آملين  برأي..  أو شارك  بجهد  من ساهم 

الكتاب -بإذن الله- خالدًا.. ممثاًل لمدرسة من مدارس 

الحياة بما يحويه من تجارب.. فجزى الله الجميع خيرًا.

شكر وإمتنان
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أعمال ومال  السبيعي رجل  إبراهيم  بن  محمد  الشيخ  أن  يعرف  الناس  من  كثير 

ناجح، ومن البارزين في هذا المجال، ومن الذين لهم سيرة حسنة في صدق األمانة، 

الخير، ولكن  البر، والمساهمة في أعمال  التعامل، والمسارعة في عمل  وطيب 

قلياًل من الناس يعرف أنه عصامي بدأ حياته »صبيًا« عند عمه باألجر، في مكة 

النهار،  بعض  كتفه  على  الماء  دكانه وقتًا، ويحمل »زفة«  في  يعمل  المكرمة، 

وأن هذا العمل على ما فيه من مشقة وجهد، وقلة مردود، قد عده الشيخ محمد 

خيرًا مما مر به قبله، إلى أن  بدأ في التجارة، فنما معها، ونمت معه، وعرف كل 

التجارة،  تعاملهم، دخل  التجار، وخبر  منهما اآلخر، عرف مراميها، وعرف سير 

وفي نيته أن يكون أمينًا صادقًا، فوفقه الله سبحانه، ألن من ركب مطية النية 

الحسنة البد أن توصله إلى مقصده، وقد وصل أبو ابراهيم إلى ما خطط للوصول  

إليه، تاركًا وراءه صعوبات، متغلبًا على ما اعترض طريقه من هزات ليست غريبة 

على من عمل في التجارة، خاصة في وقت حرب عالمية، هصرت العالم بأجمعه، 

ورمت بظاللها على بالدنا، ولكنه كان، مع أخيه، سباحًا ماهرًا، استطاع أن يصل 

الشاطيء بسالم، وأن يهييء مفحصًا مريحًا في السوق التجارية السعودية. 

يتوقع أن مثله يكون مشغول الذهن والجسم في أعماله  التجارية، وال يلتفت إلى 

رفاهة الفكر، وتسلية النفس، ولكن قد تكون هذه المشاكل التجارية، والظروف 

الصعبة، هي التي وراء عثوره على متنفس وجد فيه الراحة عندما تضيق به السبل 

المادية.  ونعم المتنفس الشعر، ولعله وجد في كل قصيدة ينظمها إبنا أو بنتًا، 

يأنس بقراءة ما انتجته قريحته.  وما قاله سجل متقن مفصل لما كان عليه ذهنه 

في أوقات مختلفة، مما جعل أغراض شعره تتركز في عدد منها، سيطرت على 

شعره وغلبت على ذهنه، فصارت طاغية على ما يقول، وهو ال ينفر من ذلك، بل 

يجد لذة في أن يعيد ويكرر بصور مختلفة أنواعًا من الشعور أصبحت الزمة من 

لوازم قصائده، عليها مسحة السعادة حتى وهو يتكلم عن أحلك المواقف. روحه 

الله تساعد المرء في تفادي الوقوع في قبضة  المرحة تغلبه وهذه نعمة من نعم 

الكآبة والحزن.

بقلم: معالي الدكتور عبد العزيز بن عبدالله الخويطر

تقديم
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ــذر ــ ــن ــ ال شـــــــاف  اال  الـــــمـــــذعـــــور  ــه  ــ ــّنـ ــ كـ

ــن ــي قـــلـــبـــه رن ــي رعـــــب  ــ ــل ــ ال كــالــظــلــيــم  أو     

ــا ِنـــشـــر ــ ــه ــ ــن ــ ـــــــــــرٍة م ف الـــــلـــــه دـي شــــــــــرَّ

ــه االســــــــــــالم فــــخــــر الـــمـــســـلـــمـــيـــن ــ ــل ــ ــب ــ ق    

ــمـــطـــر ــلـ لـ عـــــســـــاهـــــا  داٍر  نـــــــــاِحـــــــــٍر 

ــر الـــغـــانـــمـــيـــن ــ ــق ــ دارنــــــــــا الــــفــــيــــحــــا)2( م    

ــر ــه ــظ ــي وقــــــت ال ــ ـــــوم جـــيـــت الـــبـــيـــت فـ ـي

ــن ــي ــم ــت ــك م ــع  ــ ــي ــ ــم ــ ــج ــ وال مـــظـــلـــم  وااله     

ليلة الجمعة بعاشر من صفر

سافروا بمظل)1( واحد واربعين

ليلة الجمعة بعاشر من صفر
ما قاله الشاعر ليلة سفر أخيه عبد الله ووالدته إلى عنيزة 

للزواج وقد استوحش لفراقهم واشتاق لهم وفيها تاريخ سفرهم 

عام 1360هـ.

)1(بمظل: موديل  )2(الفيحاء: مدينة عنيزة

ــم دومـــــــــات ــ ــكـ ــ ــى الــــــســــــعــــــادة لـ ــ ــسـ ــ عـ

ــا ــ ــه ــ ــي ــ ولــــــــكــــــــل شــــــــهــــــــٍم مـــــــشـــــــى ف    

ــات ــ ــيـ ــ ــب امـ ــ ــي ــ ــج ــ ــي ي ــ ــ ــل ــ ــ وغــــــــزالــــــــك ال

ــا ــ ــه ــ ــي ــ ـــــــــــــرى ف شــــــكــــــلــــــه كــــــثــــــيــــــر ـت    

أظــــــــــن مـــــــا شـــــفـــــت هـــــــا لـــــــطـــــــرازات

جـــــــــب لـــــــــي غـــــــــزالـــــــــك يـــــبـــــاريـــــهـــــا    

فـــــــــي كـــــــــل فـــــــــــٍن وكـــــــــــل احــــــكــــــات

ــا ــ ــهـ ــ ــريـ ــ وأشــــــــــيــــــــــاء مــــــــا اقـــــــــــــدر أطـ    

ــات ــ ــت ــشــ ــ ــك ــ ر هـــــــل ال فـــــــاحـــــــذر وحـــــــــــــذَّ

ــا ــهـ ــيـ فـ يـــــجـــــو  ال  الــــــــهــــــــوى  دروب     

ــات ــ ــقـ ــ ــلـ ــ كـــــــلـــــــه لــــــــــغــــــــــوٍم وبـــــــــــــه عـ

يـــــــــا ويــــــــــــل مـــــنـــــهـــــو وقــــــــــــع فـــيـــهـــا    

ــوات ــ ـــت ــ ــشـ ــ ــالـ ــ يـــــــــورنَّـــــــــه الـــــقـــــيـــــض بـ

ــــــــبــــــــن بـــــــــــه مــــــــداريــــــــهــــــــا ويــــــــلــــــــعَّ    

ــــــوا عـــــلـــــى ســـــيـــــد الـــــــســـــــادات وصــــــــل

اشـــــــــــــــرف وارحــــــــــــــــــم بــــــشــــــر فـــيـــهـــا    
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البارحة يوم إن كٍل تهنَّا

 كٍل غفت عينه بجنب الحبيبات

البارحة يوم إن كٍل تهنَّا    

ــا ــ ــوّن ــ ــــوعـــــي جـــــاريـــــة مـــــا ت وانـــــــــا دـم

ــل أبـــانـــات ــث ــحــشــا م ــال ــه ب ــن لـ ــد مـ ــق ــن ف مـ    

ــا ــ ــّن ــ ــب ــ غ خــــلــــيــــل  وال  ولــــــــــد  الهــــــــــو 

ــلـــيـــالت ظـ غـــــــــروس  وال  ــق  ــ ــديـ ــ صـ وال     

)1( عروٍض : أي مخاطر )2( بغطات : هو الغطاء وهو ما يغطى به الشيء كناية عن صغره.

مما قاله محمد بن إبراهيم السبيعي بوالدته وأخيه عبدالله عندما 

سافروا من المسيجيد للمدينة المنورة بأول شبابه قبل زواجه لزيارة 

استوحش  وقد  تقريبا  هـ   1351 عام  في  وذلك  النبوي  المسجد 

لفراقهم واشتاق لهم فقال:

ـــــولــــــد يـــــاتـــــي بــــــدالــــــه مــثــنــا ـــــــرا اـل ـت

ــل نـــلـــقـــى خـــلـــيـــالت ــ ــخـ ــ ــــــــرا بـــــــــدال الـ وـت     

ــا ــّنـ ــهـ والـــــــمـــــــال والـــــصـــــاحـــــب وكــــــــال تـ

ــن ســــهــــالت مـــــا هـــــن مــصــيــبــات ــ ــه ــ ــالت ــ ك    

ــا ــن ــــــوم ك ــذي ـي ــ ــ ــال ــ ــ ــة ب ــــــرى الـــمـــصـــيـــبـ ـت

ــــرات عــلــيــالت ــد طــــــرب وهــــــن ســـــاـه ــ ــرق ــ ن    

ــا ــل عــن ــ ــي ــ ــن ش ــهـ ــنـ ــديـ ــيـ يــــامــــا الـــــقـــــذر بـ

ــارات ــ ــسـ ــ ــحـ ــ ــن والـ ــ ــه ــ ــاب ـــــا صــ والـــــهـــــم ِمـــــنَّ    

ـــا ــا لـــهـــنَّ ــ ــن ــ ــي ــ ــل ــ هـــــــن الـــــــــــذي حـــــــــٍق ع

ــات ــ ــواب ــجــ ــ ــل ال ــكــ ــ ــة ب ــ ــاعـ ــ ــطـ ــ ــع والـ ــ ــم ــســ ــ ال    

ــن عـــلـــيـــنـــا وحــــّنــــا ــ ــب ــ ــع ــ هــــــن الــــــــــذي ت

ــيــرات ــث ــة عـــــــــروٍض)1( ك ــاط ــحــت َكــالــبــيــض م    

ــا ــ ــرن ــســ ــ واخ ــر  ــســ ــكــ ــ ان واال  َمــــــــــَرج  امـــــــا 

الـــعـــلـــيـــات ــي  ــطـ ــعـ يـ والـــــلـــــه  صـــلـــح  واال     

ــا ــن ــع ــت ــد وان ــهـ ــجـ ــد كــــل الـ ــه ــت ــج لــــو ن

ــنـــزح مـــن الــبــيــر بـــغـــطـــات)2( مــثــل الـــــذي يـ    

ــا ــدنـ ـــريــــا تـ ــل الـــــث ــ ــث ــ ــــرا م كـــــن الــــــث

ــات ــعـ ــيـ ـــريــــا رفـ ــــرا وهـــــــن الـــــث ــا الــــــث ــ ــن ــ ح    

ــزعـــلـــنـــا ـــرضــــانــــا وهـــــــن ـي ــن ـل ــ ــرضـ ــ ـي

ــريـــضـــات ـم ــا  ــ ــن ــرضــ مــ ان  ــا  ــ ــن ــ ــل ــ زع إلـــــــى     

مــنــا ــع رجــــــاهــــــن  ــ ــط ــ ــق ــ ي ال  الـــــلـــــه 

ـريــحــات ــا نـــتـــعـــب وهــــــن مــســـت ــ ــن ــ ــى ان ــتـ حـ    

ــا ــن ــه ب ــا  ــ ــ ــان ــ ــ يـــقـــطـــع رج ال  ــه  ــ ــ ــل ــ ــ وال

ــات ــ ــي ــرضــ ــ ــال ــ ــع شـــمـــلـــنـــا ب ــ ــم ــ ــج ــ الـــــلـــــه ي    

ــا ــن ــه والــــــلــــــه مــــــن حــــــق عـــلـــيـــنـــا ل

ــات وأيـــــضـــــًا رحـــيـــمـــات ــحـ ــمـ سـ كـــنـــهـــن  ال     
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Mohammed Alateeq, 

a Qatari artist who was 
born in Doha in 1966, has 
organized many exhibitions 
inside and outside the 
country. He was also 
awarded many international 
prizes, presided many 
societies and held many 
artistic festivities.
• General manager - Regency Art 2013
• Chairman of Qatar Fine Arts Society, 2012-2006
•  The Deputy Chairman of Qatar Fine Arts Society 

from 2003-2006
•  Employees in Qatar TV (graphic designer and  

port) 1986
• A member of a group TellusArt Sweden 2009
• Founder Graphic Department Qatari television 1991
•  Of the founder of the children’s magazine  

flares 1985
• A member of Qatar Fine Arts Society 1987
•  A member of the Italian group ARCA for the  

Arts 2002
•  Coordinator and workshop organizer Qatar Bob 

2002-2003
•  Coordinator Qatari Exhibition (Bahrain) 2004
•  Member Of MADA Contemporary Art Group  

www.madaartgruop.com
• General Coordinator Symposium Al Diar 2008- Qatar
•  General Coordinator  of work shop friends  

Assembly 1-2
• Coordinator Qatari Exhibition (Cyprus)

•  General Coordinator of the Symposium Qatari Diar 
in 2008

•  Coordinator Qatari Pavilion (Dhaka Biennale 
International) 2008

•  General Coordinator for the first sculpture  
workshop - Katara

• Optional International Art man by U.S. State 2008
• Coordinator Qatari Exhibition (Algeria) 2008
•  Coordinator Qatari Pavilion in Sana  (well by 

International Forum) 2009
•  Coordinator Qatari Exhibition Festival of the Arab 

Foundation for Democracy 2010
•  General Coordinator of the exhibition over the two 

Gulf -sued 2012
•  General Coordinator of the mada gulf Exhibition - 

Sweden 2012
•  The international exhibition at the Museum of 

Contemporary Art - Rome -2013
•  General Coordinator of the Al Asmakh International 

Art Symposium 2013 - 2014 - 2015
•  General Coordinator of the Atelier Asmakh 

International Art 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-
15-16

• (Another1-2) Paris Exhibition 2014-2015
• Workshop and Exhibition Fragrance   Al-Ahsa -2016
• Symposium Muscat Gulf 2016

Personal Exhibitions:
• 1982 -1984 Doha 
• 1999 Doha 
• 2003 Italy 
• 2003 French cultural attaché 
• 2005 Doha Cultural Festival

Posts:
•  India - Bangladesh - Germany - Italy - Saudi Arabia 

- Kuwait - Yemen - Oman - Egypt - UAE - France - 
Iran - Algeria.- Morocco

Prizes
•  honored by the International Festival of the Arts in 

2015 Stat.Morocco 
•  The arbitration award is the first Biennial,  

Dhaka 2003
•  The arbitration award is the first Biennial,  

Dhaka 2008
•  Second prize in the competition of national heritage 

and the environment in the eyes of the Fine Artists 
1998

•  Jury Prize competition heritage and environment of 
country in the eyes of Fine Artists 1999.

•  First prize in the competition festival time the first 
day Sea to the Gulf Cooperation Council Jeddah

•  First prize bronze statue in the second exhibition for 
the youth of the Cooperation Council

• املدير العام - ريجن�صي للفنون 2013
• رئي�س اجلمعية القطرية للفنون الت�صكيلية 2006-2013

• نائب رئي�س اجلمعية القطرية للفنون الت�صكيلية من 2003 - 2006
•  موظف يف تلفزيون قطر )م�صمم �منفذ جرافيك �خمرج فني( 1986 

حتى االن
• موؤ�ص�س ق�صم اجلرافيك بالتلفزيون القطري1991

• من موؤ�ص�س جملة االأطفال ـ م�صاعل ـ 1985
• ع�صوا اجلمعية القطرية للفنون الت�صكيلية 1987

• ع�صوا جماعة  A.R.C.A االيطالية للفنون 2002
• من�صق �منظم �ر�صة قطر بوب 2003-2002  

• ع�صوا جماعة TellusArt ال�صويد 2009
 •  ع�صوا موؤ�ص�س جماعة مدى للفن املعا�صر 

www.madaartgruop.com
• املن�صق العام �صمبوزيوم اجلمعية 2-1

•  من�صق عام معر�س القطريني مهرجان املوؤ�ص�صة العربية 
    للدميقراطية 2009

• من�صق عام معر�س القطريني )قرب�س(
• من�صق جناح القطريني )ملتقى �صنعا الد�يل( 2009

• من�صق جناح القطريني )بينايل دكا الد�يل( 2008
• املن�صق العام لور�صة النحت اال�لى - كتارا

• املن�صق العام ملعر�س مدى2 اخلليجي - ال�صويد 2012
• اختياري الرجل الد�يل للفنون من قبل اخلارجية االمريكية 2008

• من�صق معر�س القطريني )اجلزائر( 2008
• املن�صق العام ل�صمبوزيوم الديار القطرية 2008 

• من�صق معر�س القطريني )مملكة البحرين( 2004
• من�صق معر�س املهرجان العربي للدميقراطية 2010 

• املن�صق العام �صمبوزيوم اال�صمخ الد�يل 2013 - 2014 - 2015
• املن�صق العام �صمبوزيوم اال�صمخ الد�يل للنحت 2014

•  املن�صق العام التيلية اال�صمخ الد�يل للفنون 9-8-7-6-5-4-3-2-1-
16-15-14-13-12-11-10

امل�شاركات 

• معار�س اجلمعية القطرية للفنون الت�صكيلية منذ 1987 الى 2013
•  املعر�س الت�صكيلي الثاين ل�صباب د�ل جمل�س التعا�ن اخلليجي 1986 

•  امل�صابقة الزمنية يف مهرجان اأيام البحر االأ�ل ل�صباب جمل�س التعا�ن 
1987 جدة 

• مهرجان ال�صباب العربي ال�صابع اخلرطوم 1987 
•  معر�س م�صابقة الرتاث �البيئة القطرية يف عيون الفنانني 

    1998- 1999 الد�حة 

• ملتقى م�صقط للفن الت�صكيلي العربي 1999 م�صقط 
• بينايل ال�صارقة الد�يل 1999 - 2001 االإمارات

• بينايل بري�ت 1999 
• بينايل بنغالدي�س الد�يل - 2003 / 2008 دكا 

•  املعر�س الد�ري لد�ل جمل�س التعا�ن اخلليجي الد�حة 1999 - 
    م�صقط 2000 - الكويت 2003

• ترينايل القاهرة الد�يل للجرافيك 2003 القاهرة
• معر�س ال�صالم - ايطاليا - نيويورك 2002

• معر�س الفن العربي 2004 �صقليه 
• معر�س اجلرافيك العربي 2005 الد�حة جاال ري بي�صان 

•  معار�س الفنانيني القطريني - اإيران - البحرين- اجلزائر- فرن�صا - 
الد�منيكان- قرب�س

• معر�س قطر بوب اال�ل �الثاين 
• بينايل اخلرايف 2008 الكويت

•  �صمبوزيوم TellusArt بومبي 2010 - دلهي 2011 - دلهي 2012 - 
    جوا 2013

• معر�س �صركة �صايتك - الدمام 2011م
• �ر�صة النحت على احلجر اجلريي اال�لى - كتارا 2011

• معر�س جماعة مدى اخلليجية  2012 ال�صويد
• معر�س ا�صدقاء اجلمعية القطرية للفنون الت�صكيلية 2012

• �ر�صة النحت متقدمة على الرخام 2012 الد�ادمي 
• معر�س القطريني افتتاح مركز �صوق �اقف للفنون 2012

• بينايل بنني الد�يل 2012
• املعر�س الد�يل يف متحف الفن املعا�صر - ر�ما 2013

• معر�س )االخر( باري�س 2014
• معر�س ا�صطاط الد�يل - املغرب 2014
• �صمبوزيوم كرد�صتان العراق اال�ل 2014

• معر�س مدى جدة للفن املعا�صر 2014
• �صمبوزيوم ا�صيلة- �صرق غرب 2015 املغرب

• مهرجان �صطاط الد�يل للفنون 2015 املغرب
• بينايل ترابينا الد�يل للفنون - 2015 ايطاليا

• معر�س اع�صاء مركز �صوق �اقف للفنون 2015
• معر�س البنك - فرانكفورت - 2015 املانيا 

• معر�س ملتقى الد�حة لفناين  اخلليج 3 - 2015 الد�حة 
• املعر�س القطري الرتكي - 2015 ا�صطانبول 

• معر�س ��ر�صة مهرجان االح�صاء - 2016 االح�صاء 
• �صمبوزيوم م�صقط اخلليجي 2016 م�صقط

• معر�س م�صرتك - 2016 املانيا 

املعار�ض ال�شخ�شية  

• املعر�س اال�ل عتيق 1982 الد�حة
• املعر�س الثاين عتيق 1984 الد�حة
• املعر�س الثالث عتيق 1999 الد�حة

• املعر�س الرابع عتيق 2003 ايطاليا - ا��صتيا
• املعر�س اخلام�س عتيق 2003 امللحق الثقايف الفرن�صي 
• املعر�س ال�صاد�س عتيق 2005 مهرجان الد�حة الثقايف 

• املعر�س ال�صابع عتيق 2015 املانيا
• املعر�س الثامن عتيق 2015 ايطاليا - ر�ما 

اجلوائـز 

• تكرمي من قبل مهرجان �صطاط الد�يل للفنون 2015
• اجلائزة التحكيم االأ�لى بينايل دكا 2003
• اجلائزة التحكيم االأ�لى بينايل دكا 2008

•  اجلائزة الثانية يف م�صابقة الرتاث �البيئة القطرية يف عيون الفنانني 
الت�صكيليني - بنك قطرالوطني 1998

•  جائزة جلنة التحكيم مب�صابقة الرتاث �البيئة القطرية يف عيون 
الفنانني الت�صكيلني - بنك قطرالوطني 1999

•  اجلائزة اال�لى يف امل�صابقة الزمنية مبهرجان ايام البحر اال�ل لد�ل 
جمل�س التعا�ن جدة 1987

•  اجلائزة اال�لى التمثال الرب�نزي يف املعر�س الثاين ل�صباب جمل�س 
التعا�ن الكويت 1886

الدورات الرتيبية  

•  الور�صة اال�لى لفن الر�صم الزيتي الد�حة 1987 الفنان االمريكي 
ريت�صارد ماهيون 

•  د�رات تدريبية يف املركز العربي للتدريب االذاعي �التلفزيوين دم�صق 
2007 -1991

•  د�رة تدريبية يف فن اجلرافيك )حفر على الزنك، حفر على الالينو( 
الد�حة 1999 

 Advanced computer graphics seminar training J-new  •
 images 1991

 Hal express training Abu Dhabi TV UAE 1992  •
Hal express training (quantel ) Doha 1997 •

•  د�رة ��صع ا�صرتاتيجيات �خطط م�صتقبلية بعيدة املدى )موؤ�ص�صة كندي 
االمريكية 2006(

• ادارة اعمال معهد ادارة التنمية االدارية - الد�حة 
• د�رة مبتدئة يف النحت على احلجر اجلريي 2011 الد�حة 

•  د�رة متقدمة يف النحت على احلجرالرخام 2013
    الد�ادمي - ال�صعودية 

محمد العتيق فنان قطري من مواليد الدوحة 1966، قام 
بالعديد من المعارض داخل وخارج البالد كما تحصل على 
العديد من الجوائز العالمية، وترأس العديد من الجمعيات 

ونّظم التظاهرات التي تعنى بالفن

05 (2016)

Mixed Media 
Acrylic on Canvas

وسائل فنية متعددة
اكرليك على قماش

100x100 cm

06 (2016)

Mixed Media 
Acrylic on Canvas

وسائل فنية متعددة
اكرليك على قماش

100x100 cm

07 (2017)

Mixed Media 
Acrylic on Canvas

وسائل فنية متعددة
اكرليك على قماش

100x100 cm

08 (2017)

Mixed Media 
Acrylic on Canvas

وسائل فنية متعددة
اكرليك على قماش

100x100 cm

Mohammed Alateeq’s artistic traits are painting and collage on 
fabric with different sizes and dimensions in which the artist 
uses different techniques among which are the acrylic and the 
abandoned ores such as locks, hair clips, nails, threads, fabric, 
used matchsticks, papers... etc.

He uses materials from his own family surrounding and gives 
them additional dimensions. As well as that, he makes materials 
with his own combinations. He managed to adapt materials to 
implement his ideas. He tries hard to use what he called ‘’the little 
abandoned’’ to change its concept from its concrete status to 
the visual concept which would embed intellectual connotations.

It is clear that Mohammed Alateeq is seeking to realize the 
aesthetic basics which would build bridges between him and the 
audience through the creation of a visual balance between the 
elements of the work of art which are the colours, the shapes 
and materials to serve his ideas. It is for this reason that we notice 
more focus on the shape which incorporates aesthetic values 
itself along with the added valuable and authentic expressions 
among which those creative styles. The first thing that rings a bell 
in Alateeq’s paintings is the fact that they are works of art with a 
comprehensive and mature personality that combines the power 
of assemblage, the shape, the witty subjects and used materials. 
With an advanced scrutiny of those works of art, I found myself 
forced to scrutinize and search the background starting from 
the elements of the work and the basics on which it was built 
concerning his reliance on opposite colour values in most of the 
works between black and white with all their different degrees. 
They seem to us that they are going in absolute harmony despite 
their various uses on the area of the work of art ranging from the 
acrylic painting and material collage. Consequently, the colour 
touches and degrees varied despite the use of just two colour 
values with a light use of some earthy colours or colours that 
originally stem from those tiny and abandoned materials such as 
the blue buttons...... white and black with one overwhelming the 
other, a duality that is dominating the essence of the work of art. 
Areas covered in black as if I were in front of an astronomical 
scene of planets, galaxies and stars high in that black sky to shed 
the light of its components on earth which collides with it from 
time to time through the presence of those earthy colours that 
blur with the black in an absolute eternity. The white clouds 
bestow an atmosphere of serenity in the place

�قيا�صات  باأحجام  قما�س  على  �كوالج  ر�صم  مبثابة  هي  الفنية  العتيق  حممد  اأثار 
خمتلفة ي�صتعمل فيها الفنان تقنيات خمتلفة من �صمنها االكريليك �اخلامات املهملة 
اأعواد كبريت  اأقم�صة،  م�صامري، خيوط،  ال�صعر،  م�صابك  كاالأقفال،  �صغرية احلجم 

م�صتعملة اأ�راق الخ•

خامات  �صنعه  اإلى  اإ�صافة  اإ�صافية  اأبعادا  معه  �صتاأخذ  العائلية  بيئته  من  مواد 
اأفكاره فيحا�ل  اإلى تطويع اخلامة احلديثة خلدمة  به حيث عمد  برتكيبات خا�صة 
جاهدا ا�صتخدام ما اأ�صماه الفنان •املهمل ال�صغري• ليغري مفهومه من حالته الفعلية 

�املر�ر به اإلى املفهوم الب�صري الذي �صيحمل دالالت فكرية.

يبد� جليا اأن حممد العتيق ي�صعى من خالل اأعماله اإلى حتقيق االأ�ص�س اجلمالية التي 
من �صانها اأن تخلق �صلة القربى بينه �بني املتلقي من خالل خلق توازن ب�صري بني 
عنا�صر العمل الفني �هي االألوان �االأ�صكال �اخلامات لتخدم اأفكاره، لهذا نالحظ 
تركيزا كبريا على ال�صكل ملا يحمله من قيم جمالية يف حد ذاته � من ثمة حتميله 
تلك التعبريات القيمة �االأ�صيلة �منها اأ�صاليب مبدعة يف كل مرة. حيث اأن اأ�ل ما 
يلفت االنتباه يف لوحات العتيق هو كونها اأعمال لها �صخ�صية متكاملة � نا�صجة جتمع 
بني قوة الرتكيب �ال�صكل �طرافة املوا�صيع �اخلامات املعتمدة، �يف مرحلة متقدمة 
التدقيق �البحث يف خلفية عمل  اأمام حتمية  من قراءة هذه االأعمال �جدت نف�صي 
الفنان بداية من عنا�صر هذا العمل �االأ�ص�س التي بني عليها من حيث اعتماده على 
ت�صاد قيم لونية يف جل االأعمال تقريبا بني اأبي�س �اأ�صود بدرجاتهما املختلفة، حيث 
يربزان لنا يف توافق تام رغم تنّوع ا�صتعماالتهما على م�صاحة االأثر الفني بني �صباغة 
�تنوعت  اللونية  �الدرجات  املالم�س  بالتايل  فتعددت  خامات.  �كوالج  )اكريليك( 
رغم االعتماد على قيمتني لونيتني فقط مع جلوء طفيف اإلى بع�س االألوان الرتابية اأ� 
اأبي�س   • االأزرار  كاأزرق  املهملة  ال�صغرية  اخلامات  تلك  االأ�صا�صي  م�صدرها  األوان 
�اأ�صود يغلب اأحدهما على االأخر، ثنائية م�صيطرة على كيان العمل الفني، م�صاحات 
يك�صوها ال�صواد � كاأنني اأمام م�صهدية فلكية لكواكب �جمرات �جنوم • تعتلي تلك 
ال�صماء ال�صوداء لت�صع بنور تكويناتها على االأر�س التي تلتحم معها من حني الخر من 
خالل ح�صور تلك االألوان الرتابية التي تعانق االأ�صود يف اأبدية مطلقة كما ت�صفي تلك 

ال�صحب البي�صاء اأجواء من ال�صفاء على املكان.

األسس  تحقيق  إلى  أعماله  خالل  من  يسعى  العتيق  محمد  أن  جليا  يبدو 
الجمالية التي من شانها أن تخلق صلة القربى بينه وبين المتلقي من خالل 
خلق توازن بصري بين عناصر العمل الفني وهي األلوان واألشكال والخامات 

لتخدم أفكاره

 دالل صماري 
باحثة وتشكيلية تونسية

Dalal Samara 
Tunisian artist

He uses materials 
from his own family 
surrounding and 
gives them additional 
dimensions. As well 
as that, he makes 
materials with his own 
combinations. 
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Nadia Abdul Rahman Al-Mudahka is a Qatari artist, 
she started her artistic journey from a very young age. 
And her talent was enhanced and refined thanks to 
the continuous encouragement and guidance she 
received from her parents and teachers. She began 
in the Arabian Gulf primary school, and then moved 
to Qatar Intermediate school where she participated 
in many local and Arabic art competitions despite 
her young age, and she always showed an immense 
passion for art in addition to her excellent academic 
level.

After graduating from school, Nadia decided to further 
enhance and evolve her artistic talent and expertise, 
therefore, she studied Art Education at the College of 
Education, University of Qatar. Which presented her 
with the opportunity of training and teaching school 
students as a part of her university training, where 
she guided them through the accomplishment of 
exceptional art projects such as large murals meant 
for the purpose of adorning the school’s appearance. 
This experience developed Nadia’s personal artistic 
perspective and expanded her field of expertise. 

After graduating from the University of Qatar, Nadia worked 
as an art supervisor in the University of Qatar, which gave 
her more experience and developed her artistic personnel. In 
addition to granting her the opportunity of experiencing new 
activities such as photography. 

Nadia believed in herself and followed her heart to make her 
dream come true, she forged her path in the world of art and 
culture in Qatar, and became an exemplary successful Qatari 
woman.   

فنانة  المضاحكة،  الرحمن  عبد  نادية 
الفنية  مسيرتها  بدأت  قطرية،  تشكيلية 
الفنية  موهبتها  ُصِقَلت  و  سنها،  صغر  منذ 
معلميها،  و  أهلها  إرشاد  و  تشجيع  بفضل 
مدرسة  في  العلمية  مسيرتها  بدأت  حيث 
إلى  انتقلت  ثم  االبتدائية  العربي  الخليج 
رغم  شاركت  و  اإلعدادية  قطر  مدرسة 
الفنية  المسابقات  من  بالكثير  سنها  صغر 
المحلي  المستوى  على  بالرسم  المختصة 
أبدت  و  كاماًل،  العربي  الوطن  مستوى  على  و 
اإلبداع  و  بالفن  شغفًا  أظفارها  نعومة  منذ 
المواد  في  الدراسي  تفوقها  إلى  باإلضافة 

العملية. و  العلمية 

تطوير  و  شحذ  مواصلة  نادية  قررت 
المدرسة  من  تخرجها  بعد  الفنية  موهبتها 
قسم  في  الجامعية  دراستها  أكملت  و 
وفر  مما  قطر،  بجامعة  الفنية  التربية 
في  الطالبات  تعليم  و  تدريب  فرصة  لها 

و  الجامعي،  تدريبها  من  كجزء  المدارس 
إلنجاز  توجيههن  و  بتدريبهن  تقوم  كانت 

التي  الجداريات  مثل  استثنائية  فنية  أعمال 
للمدارس  العام  المظهر  تزيين  غرضها  كان 

مما أكسبها خبرة و نظرة تربوية و فنية خاصة. 

المضاحكة  انتقلت  قطر  جامعة  من  تخرجها  بعد  و 
قامت  و  قطر،  جامعة  في  فنية  كمشرفة  للعمل 

من  العديد  خاضت  و  الفنية،  خبرتها  نطاق  بتوسعة 
و  الضوئي،  كالتصوير  المجاالت  مختلف  في  التجارب 

الفنية. مسيرتها  في  كبيراً  نجاحًا  حققت 

ترسيخ  في  حلمها  لتحقيق  سعت  و  بقدراتها  نادية  آمنت 
مثال  أصبحت  و  القطرية،  الثقافية  الفنية  المسيرة  في  خطواتها 

نحو  الحثيث  بالسعي  حلمها  حققت  التي  و  الناجحة  القطرية  المرأة 
النجاح. بلوغ  أجل  العقبات مهما كانت صعوبتها من  تحقيقه و تخطي 
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   HEN YOU COME 
ACROSS THE SOUQ, 

YOU WILL FIND A 
PECULIAR RADIANCE 

EMANATING FROM 
DEEP WITHIN THE 

TRADITION AROUND, 
THAT IS WHAT INSPIRED 

ARTIST NADIA ALMUDHAHKA 
TO REFLECT  THESE BEAUTIFUL 

IMAGES OF THE QATARI 
ENVIRONMENT IN LIVING COLORS.

ستستشعر  الشعبي،  السوق  إلى  تنظر  عندما 
الكامن من  الحضارة  ينبعث من جوهر  بريقًا مميزاً 

الفنانة نادية المضاحكة لرسم  حولك. و هذا ما ألهم 
بالحياة.  مفعمة  بألوان  التراثية  المشاهد  هذه 
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Abdul Jabbar Al Yahya is one of the most influential 
figures in the contemporary art movement in Saudi 
Arabia and the Arab world. He is a versatile artist who 
has ventured into many new territories and created art 
that is challenging and thought-provoking. 
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GLIMPSES
OF THE UAE

Today, the entire world has its eyes turned on the United 
Arab Emirates, and Al Waraqoon as well, to reveal a 
photographic journey through the 60s & 70s of this 
largely reputed country.
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CITIES OF  
THE EMIRATES

مـــدن اإلمـــــارات

Vi l les  des Emirats
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على تخوم المملكة العربية السعودية مهد الحضارة اإلسالمية، وبمحاذاة شبه جزيرة قطر وسلطنة عمان مملكة اللبان والبخور، تنتصب بفخز 
واعتزاز دولة اإلمارات العربية المتحدة.

تقع اإلمارات على الساحل الجنوبي للخليج العربي على شكل هالل، وعلى مرمى حجر من مضيق هرمز حيث تتالقى الصحراء الحارة والعطرة مع 
عدة  خالل  عميقة  تغيرات  إلى  النفط  اكتشاف  أدى  وقد  ومظلم.  شاسع  محيط  مياه  ومع  عريق،  بماض  يتمتع  لخليج  والصافية  الدافئة  المياه 

سنوات.

في الثاني من ديسمبر / كانون األول من عام 1971، لم تكن البالد تضم سوى ست إمارات: أبوظبي ودبي والشارقة والفجيرة وأم القيوين وعجمان. 
ولم تلحق بها إمارة رأس الخيمة إال في عام 1972.

تعتبر اإلمارات اليوم محط أنظار العالم أجمع. فهي نموذج للثراء والحداثة. وال تستند هذه الشهرة فقط إلى العوائد النفطية الضخمة، بل أيضا إلى 
حكمة وبصيرة ورؤية قادتها الذين نجحوا في قيادة بالدهم بمهارة و إيمان راسخ.

التي يتمتع بها هذا الجزء من الجزيرة العربية ليست حديثة العهد كما يعتقد البعض، فلفترة طويلة، كانت تعتبر منطقة تهب  لكن الشهرة 
عكس  وعلى  ولكن،  البدوية.  القوافل  تظلل  كانت  التي  النخيل  واحات  بعض  أحيانا  تتخللها  كانت  وإن  الشاسعة،  للصحراء  الحارة  الرمال  عليها 

الفكرة السائدة، فإن لإلمارات تاريخًا طوياًل وحافاًل يعود إلى العصور السحيقة. تاريخ غني ومثير، اختفى لسبب غامض، من ذاكرة اإلنسان.

وبفضل موقعه على مفترق طرق المواصالت األكثر أهمية على وجه األرض، حيث تتقاطع طرق البخور والحرير والسيراميك والتوابل، فإن ساحل 
قصور  كافة  إلى  ترسل  واألسطورية  الثمينة  الآللىء  هذه  وكانت  العالم.  في  اللؤلؤ  لصيد  مركز  أكبر  يشكل  كان  النفط،  اكتشاف  قبل  اإلمارات 
الملوك األوروبية والشرقية لتزين المجوهرات الرائعة للملوك، والتي يمكن رؤيتها من خالل لوحات الرسامين مثل فيالسكيز وتيتيان روبنس 

التي كانت تصور هؤالء الملوك وأسرهم وهم يرتدون كميات كبيرة من هذه الآللىء.

اإلمــــارات...
الوجهة الفريـدة
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For almost two centuries, Qasr Al Hosn served 
as a fortress, a royal residence and administration 
headquarters of the Rulers of Abu Dhabi.  Foreign 
visitors to Abu Dhabi described the Fort as an 
impressive palace. In British documents of the period, 
it has been described as the ‘citadel’, the ‘Sheikh’s 
Palace’, the ‘Fort’ and the ‘Government House’.

The Hosn Fort is one of the few remaining examples 
of the indigenous architecture of Abu Dhabi and 
constitutes a fine example of how the past can live 
through the present.

The first settlement of Abu Dhabi, which consisted of 
20 barasti huts, took place around 1761, when Sheikh 
Dhiyab Bin Isa led his people from their home in Liwa 
to Abu Dhabi. As it is difficult to assign a definite date 
to the building of the Fort, it is presumed that the round 
tower, which still exists today, is probably the remnant 
of the earliest known structure built by the Al Bu Falah 
Sheikh during the first settlement of Abu Dhabi. 

News of water spread quickly and, within two years 
there were 400 houses and the population and 
dwellings continued to increase.  The origin of Qasr Al 
Hosn, as the Ruler’s Palace later came to be known, 
can be traced back to the period when the island 
town became the permanent tribal capital of the Bani 
Yas during the close of the 18th century, and a small 
fortification was erected around the water source.

At this time the town consisted of a thin scattered 
line of date palms and a cluster of palm-frond huts 
just inland of the coast. The first stronghold of the Al 
Bu Falah Chiefs of Abu Dhabi was erected between 
the palm trees and the rear of the town and served 
the dual purpose of fort and royal residence. As a 
prominent stone structure in a expanse of desert 
sand, the Fort stood in stark contrast to the nearby 
huts of the villagers. With its commanding position 
overlooking the sea, it not only controlled access to the 
island and protected the settlements, but also served 
for many years as a landmark for ships travelling along 
the coast. 

Qasr Al Hosn  remained the stronghold of the Rulers 
of Abu Dhabi until 1966. Sheikh Shakboot was the 
last Ruler to use it as a royal residence.

Today, the Fort is a major historical landmark in Abu 
Dhabi and attracts the interest of both the local 
community and tourists.

كان قصر الحصن ولمدة قرنين من الزمان، يمثل مقر اإلقامة 
الملكي، والحصن الحكومي لحكام أبوظبي. حيث أطلق الزوار 
األجانب ألبوظبي على هذه القلعة اسم القصر العجيب. ولقد 
توصف  كانت  أنها  الفترة  تلك  في  البريطانية  الوثائق  في  وجد 

"بالحصن"، و"قصر الشيخ"، و"القلعة" و"دار الحكومة".

من  المتبقية  القليلة  األمثلة  من  واحدًة  الحصن  قلعة  تعد 
جيداً  مثااًل  تشكل  إنها  كما  أبوظبي،  إلمارة  المحلية  العمارة 

النعكاس روح الماضي في الوقت الحاضر. 

تم انشاء أول تجمع سكاني في أبوظبي، ويتألف من عشرين 
قاد  عندما  وذلك   ،1761 عام  حوالي  في  البرستجات،  من  كوخًا 
إلى  "ليوا"  في  موطنهم  من  شعبه  عيسى  بن  ذياب  الشيخ 
أبوظبي. إنه من الصعب تحديد تاريخ بناء القلعة، حيث يفترض 
من  األرجح  على  هو  اليوم،  لغاية  الموجود  المنحني  البرج  أنَّ 
البو فالح خالل  الذي بني على يد الشيخ  بقايا الهيكل الحديث 

تشييد أول مستوطنة في أبوظبي. 

توسع  العامين   وبحلول  سريعًا،  الماء  وجود  أخبار  انتشرت 
فيها حوالي 400 منزل، كما تزايدت نسبة السكان والمساكن. 
تعود جذور قصر الحصن، والذي أصبح يعرف فيما بعد بقصر 
الحاكم، إلى الفترة التي أصبحت فيها مدينة الجزيرة عاصمة 
عشر،  الثامن  القرن  نهاية  خالل  ياس  بني  لقبيلة  دائمة 

وكحصن صغير أقيم حول مصدر المياه. في هذا الوقت، 

كانت المدينة عبارة عن مسار مبعثر من النخيل، وكتلة من 
أول  وأقيم  الساحل.  بجانب  السعف  من  المصنوعة  األكواخ 
الخلفي  والجزء  النخيل  أشجار  بين  فالح  البو  لرؤساء  معقل 

من البلدة، وكان بمثابة القلعة ومقراً لإلقامة الملكية.

وقف  الصحراء،  رمال  فسحة  في  محوري  أساس  وكحجر 
ومع  للقرويين.  القريبة  األكواخ  مع  هائل  تناقض  في  الحصن 
على  يسيطر  يكن  لم  فإنه  البحر،  على  المهيمنة  إطاللته 
كان  بل  فحسب،  المستوطنات  وحماية  للجزيرة  الوصول 

يمثل معلمًا للسفن المسافرةعلى طول الساحل.

 ظلَّ قصر الحصن معقاًل للحكام في إمارة أبوظبي حتى عام 
باستخدامه  قام  حاكم  آخر  هو  شخبوط  الشيخ  وكان   .1966

كمقر لإلقامة الملكية. 

أبوظبي،  إمارة  في  بارزاً  تاريخيًا  معلمًا  القلعة  تعد  واليوم، 
حد  على  والسياح  المحليين  السكان  اهتمام  وتستقطب 

سواء.

Pendant près de deux siècles, Qasr Al Hosn a 
servi de forteresse, de résidence royale et de siège 
de l'administration des Souverains d'Abou Dhabi. 
Les visiteurs étrangers d’Abou Dhabi ont décrit le 
Fort comme un impressionnant palais.  Dans les 
documents britanniques de l'époque, il a été décrit 
comme la «citadelle», le «Palais du Sheikh», le «Fort» 
et le «siège du gouvernement ». Le Fort Hosn est l'un 
des rares exemples restants de l'architecture indigène 
d’Abou Dhabi et constitue un bel exemple de la façon 
dont le passé peut vivre à travers le présent.

La première colonisation d'Abou Dhabi, qui se 
composait de vingt huttes barastis, a eu lieu autour 
de 1761, lorsque Cheikh Dhiyab Bin Isa a conduit son 
peuple de Liwa à Abou Dhabi. Comme il est difficile 
de donner une date précise pour la construction du 
Fort, il est présumé que la tour ronde, qui existe encore 
aujourd'hui, est probablement le reste de la structure 
connue la plus ancienne construite par le Cheikh Al 
Bu Falah au cours de la première colonisation d'Abou 
Dhabi.

La nouvelle de la découverte de l'eau se propage 
rapidement et, dans les deux ans, il y avait 400 
maisons, la population et les logements continuaient  
à augmenter.  L'origine de Qasr Al Hosn, connu plus 
tard comme le Palais de l’émir, remonte à la période 
où la ville-île est devenue la capitale permanente de 
la tribu des Bani Yas à la fin du 18eme siècle et une 
petite fortification était érigée près d’une source.

A cette époque, la ville était composée de quelques 
palmiers-dattiers dispersés et d’une grappe de huttes 
en branches de palmier éloignée de la mer.  Le premier 
bastion des chefs d'Al Bu Falah d'Abou Dhabi a été 
érigé entre les palmiers et l'arrière de la ville et servait 
à la fois de fort et de résidence royale.

Imposante structure en pierre au milieu d’une étendue 
de sable du désert, ce fort était un net contraste avec 
les huttes des villageois à proximité. Avec sa position 
surplombant la mer,  le fort contrôlait non seulement 
l’accès à l'île et protégeait ses habitants, mais servait 
également de point de repère pour les navires 
naviguant le long de la côte.

Qasr Al Hosn est resté le bastion des souverains 
d'Abou Dhabi jusqu'en 1966. Shaikh Shakboot fut le 
dernier souverain à l'utiliser comme résidence royale.

Aujourd'hui, le Fort est un lieu historique de premier 
plan qui attire l'intérêt de la communauté locale et des 
touristes.

قصر الحصن
Qasr Al Hosn

Qasr Al Hosn
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Haji Hassan Al A’ali
the founder

“My loyalty is to my country and its people, 
first and foremost. The profit I make is a profit 
generated to the country and the people”.

“والئي لوطني وشعبه أواًل 
وأخيراً. والربح هو ربٌح

للوطن وأبنائه”. 

CIVIL ENGINEERING & CONTRACTING
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Bahrain Asphalt (BA), was established in the 1960s as the first 

asphalt contractor in Bahrain. Today, it is considered a leader in the 

implementation of prestigious projects in the public and private sectors. 

BA operates to the highest international standards and enjoys ratification 

by Bureau Veritas since 2005 for its dedication in maintaining quality 

and safety in all its operations. The company is a pioneer in the fields 

of production, research and development and is fully equipped with 

modern laboratories and test equipments under the supervision of 

qualified engineers and technicians. It is the first company  in Bahrain 

to produce Polymer Modified Bitumen (PMB). The company has worked 

on a range of major projects like Bahrain International Airport, Bahrain 

International Circuit, third crossing of Sheikh Khalifa bin Salman Bridge, 

new runway and associated facilities in Sakhir Airbase, North Manama 

Causeway, and many more.

في  نوعها  من  األولى  وهي  1960م  عام  البحرين  أسفلت  شركة   تأسست 
القطاعين  لكال  خاص  طابع  ذات  مرموقة  مشاريع  وتنفذ  البحرين،  مملكة 
تم  المعتمدة.  الدولية  المعايير  ألعلى  وفقًا  وذلك  والخاص،   الحكومي 
التصديق على الشركة من قبل مكتب "فيريتاس” منذ عام 2005م لتفانيها في 
الحفاظ على أعلى معايير الجودة والسالمة في جميع عملياتها. تتميز الشركة 
وتوابعه،  ومشتقاته  األسفلت  وإنتاج  والتطوير  البحث  مجاالت  في  الريادة  في 
وذلك في مختبرات مجهزة بالكامل ومعدات اختبار حديثة تدار بإشراف فنيين 
المعدل  البوليمر  مستحلب  تنتج  شركة  أول  وهي  مؤهلين،  ومهندسين 
الكبرى المشاريع  الشركة على مجموعة من  البحرين. وقد عملت   والقار في 
والمميزة مثل مطار البحرين الدولي، حلبة البحرين الدولية، بناء المعبر الثالث 
والمرافق  للطائرات  جديد  مدرج  بناء  سلمان،  بن  خليفة  الشيخ  جسر  في 
من  وغيرها  المنامة  شمال  جسر  ومشروع  الصخير  بقاعدة  المرتبطة 

المشاريع.

bahrainasphalt.com

BAHRAIN ASPHALT

“If you have to 
flourish, you 
have to leave 
home and see 
the world.”
Haji Hassan Al A’ali - 1952
Founder

“Step by step is my philosophy to achieve 

success”

With these words of wisdom by the founder, and 

the competence of his successors, Haji Hassan 

Group is managed by his descendants, who are 

armed with the same sense and commitment, 

innovation, community and responsibility as his.

Haji Hassan’s success story began with many struggles and hardships, but he 

overcame them all. He succeeded in the construction industry and became the 

first to establish a chain of factories. Amidst a competitive commercial market, 

Haji Hassan embarked on a challenging journey towards success, from his 

humble roots in the village of A’ali to the hub 

of business in the Kingdom’s capital, Manama.

The group had been in existence since 

the emergence of the construction and 

infrastructure industries during the fifties 

and sixties. During this period, Haji Hassan 

had the vast potential and opportunities; 

and so he ventured in the business armed 

with his success philosophy and founded the 

first Asphalt Factory in Bahrain in the 60s, 

which was the starting point for Haji Hassan 

who became one of the biggest successful 

entrepreneurs in the country. During that 

time, he introduced to the country the use 

of specialized machineries for reclamation 

and excavation. In the 70s, he expanded his 

business by founding a large-scale Readymix 

and another Precast factories, followed by 

the establishment of a block-manufacturing 

factory and more.

Today it is a diversified conglomeration of complementary businesses, which 

has been serving the construction and industrial services sector in Bahrain.

It became the foundation of Haji Hassan’s growing empire, which soon 

transformed him into an iconic symbol in the industry, as the largest provider of 

excellent standard construction services to both the public and private sectors 

in the Kingdom. Haji Hassan Al A’ali pursued his goals diligently one at a time, 

aided by his methodical, perceptive and insightful qualities. Over a period of 

time, he established the Haji Hassan Group and eventually ventured into the 

construction and infrastructure industries, commencing in the ‘Noora’ Trade.

» خطوة بخطوة هي فلسفتي نحو تحقيق النجاح «

بهذه الكلمات الحكيمة من قبل المؤسس الراحل، وبفضل كفاءة أبنائه ممن تقلدوا 
إدارة مجموعة الحاج حسن من بعده وتسلحوا باإلرادة والعزيمة وتحمل المسؤولية، 
بدأت  حيث  البحرين،  مملكة  في  والتشييد  اإلنشاءات  مجال  في  جديدة  آفاق  تفتحت 
قصة نجاح الحاج حسن بالكثير من الصعوبات والظروف القاسية التي عمل جاهداً على 
مواجهتها وتخطيها، فنجح في صناعة قطاع البناء واإلنشاءات، وكان أول من أسس 
النجاح  نحو  بالتحديات  مليئة  رحلة  في  وانطلق  البحرين،  في  المصانع  من  سلسلة 
وسط سوق تجاري تنافسي، متخذاً من مسقط رأسه )قرية عالي( مركز انطالقة نحو 

عاصمة مركز األعمال، المنامة.

الحركة  نشوء  مع  حسن  الحاج  مجموعة  بدأت 
فترة  في  المملكة  في  واإلنشائية  العمرانية 
الماضي،  العقد  من  والستينيات  الخمسينيات 
تجارته  تعزيز  نحو  حسن  الحاج  دفع  ما  ذلك  و 
ميدان  دخوله  في  األولى  الخطوة  فتجسدت 
البحرين  في  لألسفلت  مصنع  أول  وبناء  اإلعمار 
التي  النوعية  القفزة  فكانت  1960م،  العام  خالل 
المنافسين  كبار  ضمن  عالية  مكانة  لنيل  أهلته 
حيث  من  البحرين  في  األولى  المجموعة  لتصبح 
عمليات  في  والمعدات  اآلالت  واستخدام  استيراد 
كانت  هنا  من  الحقبة.  لتلك  والرصف  االستصالح 
لتأسيس  األفكار  االنطالقة، فتوالت بعدها وتيرة 
مصنع للخرسانة الجاهزة وآخر للخرسانة مسبقة 
الجهود  تكّللت  ثم  السبعينيات،  خالل  الصب 

بتأسيس مصنع للطابوق. 

سلسلة  اليوم  حسن  الحاج  مجموعة  أضحت 
والخدمات  والتشييد  البناء  قطاع  تخدم  التي  التكميلية  الشركات  من  متنوعة 
من  جعلت  كما  رائدة،  تجارية  امبراطورية  إلنشاء  وأسست  البحرين،  في  الصناعية 
الحاج حسن العالي رمزاً بارزاً في الوسط التجاري، جعلته في الريادة في السوق المحلي 

وأسواق الدول المجاورة ممن يقدمون خدمات لمختلف الجهات. 

كان  كما  أو   - بخطوة  خطوة  مسيرته،  من  األولى  المراحل  حسن  الحاج  بدأ  هكذا 
يسميها "عتبة عتبة" - نحو تأسيس امبراطورية من الشركات العمالقة والتي يعود 
الواضحة نحو بناء مجموعة شركات  الفذ ورؤيته  الفضل فيها لعقله المدبر وفكره 
النورة" من  كبرى تعرف اليوم باسم "مجموعة الحاج حسن" بدءاًً من تجارة "صناعة 

مسقط رأسه.. قرية عالي. 

1921
2003

“ إذا أردت 
النجاح، فعليك 
مغادرة المنزل 
ورؤية العالم”
الحاج حسن العالي - 1952م

1. Structural concrete grades from C2 to C80.

2. Specialist designs for

 a. Heavyweight Concrete for X-Ray and nuclear shielding

 b. Lightweight concrete for insulation and rehabilitation

 c. Self Compacting Concrete

 d. Pavement Quality concrete for roads, Airports & racing tracks

 e. Underwater Concrete

 f. High Durability Concrete

 g. Dry Lean Mixes for road bases

 h. Secant & Segmental Piling and Diaphragm Wall Concrete

 i. Slipform Concrete

 j. PFA & Silica Fume Concrete 

 k. Mortars and screeds

 l. Gunite & Shotcrete Mixes

3. Precast concrete kerbs & flags

4. High quality Washed Marine Sand

5. Double Screened Aggregates

6. High durability spacers for steel reinforcement (25 mm - 75 mm)

PRODUCTS 
RANGE

Fontana Towers
60,000 m3 of up to 
C55 concrete placed 
at 45 storey heights 
for three towers using 
hi-power static pumps 
and 28 meter radius 
placing booms.

BIC Drag Strip 
Specially designed 
Pavement Quality 
concrete placed 
by paving machine 
to achieve high 
tolerance surface 
flatness for drag 
racing.

Major Projects

Causeways - North Manama 
Causeway, Sheikh Hamad 
Causeway, Sheikh Khalif Causeway, 
Sitra Causeway

Flyovers - Zallaq Flyover, Hamad 
town flyover, Abraj Al Lulu Flyover, 
Seef Flyover, Budaiya Road Flyover

Hotels - Four Seasons Hotel , Ritz 
Carlton Hotel, Gulf Hotel, Holiday 
Inn

Malls - Bahrain City Centre, Seef 
Mall Phase I, II and III, Bahrain City 
Centre Interchange

Others -

- National Assembly Building

- National Theatre

- Sheikh Isa Library

- Grand Mosque

- Riffa International School

- Villamar

- US Navy Base Development

- Sh. Isa Airbase (Hanga 
Defences)

- Bahrain International Airport  
(every Runway, all emergency exits 
and the remote aprons)

- Bahrain International Circuit

- Durrat Al Bahrain (more than 
20,000 m3 of sprayed gunite 
concrete just for swimming 
pools)

- Bahrain Bay

- Al Dur Integrated Water 
Production and Power Plant

- GIIC II Pelletising Plant, sea water 
intake and jetty
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QATAR: REFLECTIONS
OF THE PAST

Empowered by Maersk Oil Company,
Al Waraqoon reaches the land of Qatar to tell 
through a collection of uniquely rare images of 
the country, its leaders and people, a journey 
through the years of oil discovery of the immensely 
prosperous modern state which plays a significant 
role today.

Language Arabic & English
No. of Pages 180
Format 29 x 29 cm
Cover Hard
Year of Publication 2013
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دولة قطـر ومرحلة الّتأسيس
The nation of Qatar مدى  على  األرض  بقاع  أهم  من  جاورها،  وما  العرب  جزيرة  شبه  تعتبر  القدم،  منذ 

المنبع  العرب،  جزيرة  شبه  وكانت  الرساالت،  وأرض  الّنبوات  منبع  فهي  التاريخ، 
الكبير  نصيبها  لقطر  وكان  التاريخّية،  األحداث  ألهم  الرئيسّي  والمصدر  األساسّي، 
من تلك األحداث واإلرتدادات التي نتجت عنها، فلقد كانت شبه جزيرة قطرمسرحًا 
قطر،  دولة  آنذاك،  والحروب  واالقتصاديّة  السياسّية  التاريخّية،  األحداث  من  للعديد 
البرّية  حدودها  العربّية،  الجزيرة  لشبه  الشرقي  الشاطئ  على  تقع  عربّية،  دولة 
اإلمارات  مع  البحرّية  وحدودها  السعودّية،  العربّية  المملكة  مع  الجنوبّية-الغربّية 

العربّية المتحدة، والبحرين.

الخليج  بحر  على  تطل  فهي  القدم،  منذ  بالغة  أهمّية  له  الجغرافي  قطر  وموقع 
السياسّي  الفكر  بأّن  شك  وال  والغرب،  الشرق  بين  القوافل  طريق  وتتوسط  العربي، 
الذي تمّتع به الشيخ محمد بن ثاني وابنه الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني ساهم 
إلى  الوقوع تحت سيطرة اآلخرين  البالد من  الدفة في دولة قطر لحفظ  في توجيه 

مرحلة، تأسيس الدولة في الّتاريخ المعاصر.

Since ancient times, the Arabian Peninsula and its adjacent lands 

have been considered among the most important locations in history, 

and indeed a place of prophecy. This region was the site of the most 

momentous of historical events, of which Qatar witnessed many - political, 

economic and military. The State of Qatar is an Arab country, situated on 

the eastern shore of the Arabian Peninsula: its land borders the Kingdom 

of Saudi Arabia in the Southwest, while it shares maritime borders with 

the United Arab Emirates and Bahrain.

Its geographical location has made it of great strategic importance from 

ancient times, overlooking as it does the Arabian Gulf and marking the 

midpoint of the East and West bound caravan trade routes. There can 

be no doubt that the political acumen of Sheikh Mohammed bin Thani, 

and his son, Sheikh Jassim bin Mohammed Al-Thani, contributed in the 

forming of the State of Qatar and in protecting it from invasion, as well 

as establishing the state, thereby enabling it to take its place in modern 

history.
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دولــة قطر 1968 - 1978
State of Qatar 1968 -1978
صاحب السمو الوالد، الشيخ  خليفة بن حمد آل ثاني
His Highness the Father Sheikh Khalifa bin Hamad Al-Thani

الّديوان األميري
Diwan of the Emir

برج الّساعة
Clock tower

مدينة الّدوحة
Doha City

القالع والحصون
Forts and castles

األعمال والحرف والصناعات
Crafts

العرضة )الرزيف(
The Ardha

البادية
Al Badia

الدين اإلسالمي والمساجد
Islam and Mosques

القوارب التقليديّة وركوب البحر
Traditional boats and sailing

السفن والموانئ
Ports and ships

مدينة ميسيعيد الّصناعّية
Umm Said Industrial City

المصاحف القديمة والتحف والقطع اآلثرية والنقود
Old Qur'an, antiques and coins

المنتزهات والحياة البرّية
Wildlife and parks
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الواجهة الشرقّية، والمدخل العام للّديوان األميري 
قد  الّديوان  مبنى  وكان  الّتعديالت.  إضافة  قبل 
بداية  في  التحسينات  و  الّتعديالت  ببعض  مّر 
الّستينات من القرن الماضي، و لم يكن البحر يبعد 
سوى أمتار من مبنى الّديوان، وهذا المدخل هو أحد 
تلك التعديالت واإلضافات. وأمام هذا المدخل يقع 
الّساعة أحد المعالم القديمة، يفصل بينهما  برج 

عشرات األمتار فقط.

Here are seen the eastern facade 
and the main entrance of the Diwan 
Amiri before its renovation. The Diwan 
building, overlooking the sea only a few 
meters away, underwent renovations 
in the early sixties. This entrance 
illustrates part of the changes wrought 
in the Diwan structure. Highlighting 
the entrance was a clock tower which 
is now located ten meters away and 
was once considered a landmark.

تم إلتقاط الّصورة من الجهة الّشمالّية الشرقّية 
أواخر  مع  الشيوخ  فرضة  أو  األميري  للديوان 
الّسبعينات، حيث ترسو الّسفن، وأّما اليوم فيقف 
هو  و  الجهة،  هذه  من  شامخًا  اإلسالمي  المتحف 
العاّمة  للعلوم  مصدراً  و  العمارة،  في  فنّية  تحفة 
أهّم  من  الموقع  أصبح  كما  واألثار،  والتاريخّية 
المعارض  فيه  تقام  حيث  السياحّية،  المواقع 

والّنشاطات الّثقافّية و الترفيهّية.

This picture was taken in the late 
seventies from the northeast of the 
Diwan Emiri or, as it used to be called, 
the “Fordha” of sheikhs, which is 
where ships used to be anchored. The 
Islamic Museum is located proudly 
in this area. It is an architectural 
masterpiece besides contributing to 
awareness in general science, history 
and architecture. It is an important 
site for tourists, exhibitions, cultural 
and leisure activities.

يبقى  للّسيادة،  ورمزاً  معمارّيًا  معلمًا،  كونه  مع 
التي  والمواقع  الّصروح  أهم  أحد  األميري  الديوان 
من  الّسياسّييون  و  الدول،  قادة  عليها  يترّدد 
الديوان  الّصورة  وتوّضح  العالم،  أنحاء  جميع 
إضافة  وقبل  السبعينات،  منتصف  في  األميري 
الجزء الحديث في الجهة الّشمالّية للمبنى العام، 
كما توّضح الّصورة برج الّساعة،و المسجد الكبير، 
و ال يزال الديوان األميري يحافظ على هذا الشكل 

حتى يومنا هذا.

Renowned for its architectural 
splendor and for being a symbol 
of sovereignty, the Diwan Amiri is 
a monument frequented by world 
leaders, dignitaries and politicians. 
The photo shows the Diwan Amiri 
during the mid-70s, before renovation 
of the northern side of the main 
building. Also shown are the Clock 
Tower and the Grand Mosque, which 
remain prominent elements of the 
Diwan Amiri to this day.
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القطرّية  المدن  تربط  التي  الرئيسّية  الّطرق  أحد 
المنشآت  إقامة  قبل  بعض  مع  بعضها  والقرى 
الّدوحة  مدينة  تمأل  التي  المختلفة  والمشاريع 

اليوم.

This photo shows one of the main 
roads that connected Qatari towns and 
villages before the major infrastructure 
and construction projects began.

منتصف  في  الّدوحة  بمدينة  الّدفنة  منطقة 
المشاريع  من  العديد  قيام  وقبل  الّسبعينات 
للوهلة  الّصور  بعض  يشاهد  الذي  ولعّل  الكبيرة، 
األولى يحتار في معرفتها بسبب الّتطور العمراني 

الذي مّرت به قطر منذ الّستينات إلى اليوم.

This is the Al Dafna area in Doha 
during the mid 70s, before the major 
development projects transformed 
the area beyond all recognition.

في  قلياًل  كان  الّسيارات  عدد  بأّن  العلم  مع 
عليه  هي  بما  مقارنة  والّستينات  الخمسينات 
المدن  تربط  كانت  المعّبدة  الّطرق  أن  إّلا  اليوم، 
ومع  بعض،  مع  بعضها  قطر  دولة  في  الرئيسّية 
بداية الّسبعينات بدأت الّدولة ربط المدن القطرّية 
إضافة  االتجاهين،  ذات  المعّبدة  الحديثة  بالطرّق 
والمجّمعات  القرى  تربط  التي  الفرعّية  الّطرق  إلى 
الّطرق  ومن  الّدولة.  في  المختلفة  المواقع  في 
الّدوحة  مدينة  بين  السريع  الطريق  الرئيسّية، 

ومدينة الّرويس.

There were few cars in Qatar during 
the 50s and 60s, but the main road 
network linking major cities began in 
the early 70s to incorporate secondary 
roads that link cities to other parts of 
the country, as well as feeder roads 
linking villages and compounds in 
remote locations.
This is the main highway between 
Doha and Al Ruwais.

جزيرة العالّية في أواخر الّسبعينات، شمال الّدوحة 
ولقد  السياحي،  اللؤلؤة  جزيرة  موقع  حيث  حالّيا، 
تغّيرت معالم الموقع بعد مجموعة من مشاريع 
الّتطوير، حيث أصبح أحد أشهر المواقع السياحّية 

في منطقة الخليج.

This is a photo of Al Aliya Islands in the 
late 70s, north of Doha, which today 
is the location of the Lulu’a tourist 
resort. It underwent major expansion 
to become one of the most famous 
tourist attractions in the Gulf Region.
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90 YEARS
OF EDUCATION

A commemorative book published by the Ministry of 
Education in celebration of the 90th Anniversary of 
Education, featuring the highlights in the history of the 
ministry and its achievements since the establishment 
of the first school in the Kingdom of Bahrain in 1919. 

Language Arabic & English
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Format 31 x 31 cm
Cover Hard
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No. of Pages 268, Cover Hard
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EO: Entrepreneurs’ 
Organization 

Language  English
No. of Pages 76
Format 27 x 27 cm
Cover Hard
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An entrepreneur is a leader – a 
business owner and manager. 
Through risk, initiative and the 

willingness to invest in new 
ventures whilst shouldering all 

responsibility, the entrepreneur is 
dedicated to improving not only his 
or her own life, but also society and 

the lives of the people therein.

Entrepreneurial goals 
represent the age-
old struggle of risks vs. 
rewards; the intuitive ability 
to screen opportunities, 
analyse the worth of an 
idea in tandem with its 
risk, and integrate action 
with analysis towards 
value creation.

About 
Entrepreneurs

Entrepreneurs are one of the 
main arteries of every economy.  
Entrepreneurial goals represent 
the age-old struggle of risks vs. 
rewards; the intuitive ability to 
screen opportunities, analyse the 
worth of an idea in tandem with 
its risk, and integrate action with 
analysis towards value creation.  
In this process, mistakes are 
inevitably made and lessons 
quickly learned. 

The Entrepreneurs’ Organization 
(EO) was founded over 25 
years ago to offer support and 
guidance through this cycle. Over 
the years, the organisation has 
grown from strength to strength, 
remaining true to the needs of 
entrepreneurs around the world 
today.  
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our mission

our vision our core values

Engage leading entrepreneurs to 
learn and grow.

To build the world's most influential 
community of entrepreneurs.

Boldly Go! - Bet on your own abilities
    Thirst for Learning - Be a student of opportunity

    Make a Mark - Leave a legacy
    Trust and Respect - Build a safe haven for learning and growth

    Cool - Create, seek out and celebrate once-in-a-lifetime experiences
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President's 
Foreword Abdulrahman Almoayed

EO was founded in 1987 with the aim of helping entrepreneurs achieve professional and 
personal success through cross-learning and experience sharing; ultimately building the most 
influential entrepreneurial community in the world.

Since that time, this vision has come to life; EO now has over 8,000 members in 120 chapters across the globe, 
making it one of the most powerful entrepreneurial networks in the world. 

On a local front, EO Bahrain, established in 2004, today represents a group of the most influential and informed 
entrepreneurs in the Kingdom.  We are proud of our achievements; from successful learning events that have left 
a noted impact on both our members and their guests, to social events that have brought together our eclectic 
entrepreneurial family, and through to the enthusiasm we see with each new joining member.  Throughout the 
year, our efforts have seen our members represent the forefront of the local business community, contributing 
to the nation’s economic growth and welfare.  To cap the year, we are proud to host the GLC for 2012, bringing 
entrepreneurs from all over the globe to our Island Kingdom.  With this event, we aim to highlight our key message 
“Change the World Through Leadership” with the firm belief that entrepreneurialism is a primary driver for change. 
Founded and raised on the principles of encouragement, motivation, recognition and coordination, the entrepreneur 
has a global calling; through his or her efforts, there will be notable and valuable repercussions.  

I would like to specifically note the efforts of the board of directors, members and staff who continually work to make 
EO Bahrain the successful organisation it is today.  These contributors are recognised and applauded for their efforts.  
Time and again, they have proved their capability to deliver exceptional qualitative and quantitative results.  It goes 
without saying that we owe our thanks and gratitude to our corporate sponsors for their continued support of EO 
and its goals; it is such support that truly grounds their own standing as leaders in their respective fields.

This book is delivered in the hope that our message for development, change, value creation and cross-learning 
can be communicated through recognising EO Bahrain’s entrepreneurs and demonstrating how they have made 
a difference through their wide and varied business entities.
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January 2     12 February 2     12 March 2     12
5th Warren McDonald
16th Murad Ali Murad

22nd Mahmood H Al Kooheji
30th EO Majilis, Qatar

April 2     12 May  2     12
2nd Paul Donovan
19th Waterpark
24th-26th        GLC Bahrain

EO Sky Diving  Dxb 
 (Big Bang)

June  2     12
6th BBQ at Durrat

Learning, CEO Learning, Global, Regional, Social 

Master
Calendar

EO Bahrain
2011 – 2012
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�لرحالت بني �لبعد �لتعليمي و�لإن�سـاين 

اإنه انطالقًا من الأهمية بزيادة الوعي وبناء العالقة بني الإن�سان 

والآخر وتعزيز امل�ساعر الإن�سانية والتي تكون اأ�س�سها مبنية على 

القيم واملبادئ ال�سماحة التي يقوم عليها نهج ديننا احلنيف يف 

بناء الثوابت من قيم الت�سامح والإخاء واملحبة، لي�س على م�ستوى 

بالإن�سان  اإن�سانية متدفقة ت�سل  الوطن فح�سب، ولكنها م�ساعر 

اإىل جميع احلدود اجلغرافية لتوؤكد اإنتمائه وعالقاته بني الب�سر 

يف ال�سعي والتوا�سل للتخفيف عن املعاناة والكوارث التي ت�سيب 

باملفارقات  واملليء  الرحب  العامل  هذا  من  بقعة  اأي  يف  الإن�سان 

وامل�ساواة  للعدالة  �سورة  اأية  معها  حتمل  ل  والتي  والفو�سى 

وتوفر  ومعي�ستهم  النا�س  بحياة  الأمر  يتعلق  عندما  خ�سو�سًا 

الأمن، اأو اأب�سط مقومات احلياة للعي�س ب�سالم.

والرتبية  والتعليم  البناء  �سيا�سة  �سمن  التوجهات  هذه  وتاأتي 

الدولية  كانو  الرحمن  عبد  مدر�سة  فل�سفة  عليها  تقوم  التي 

الوقوف  باأهمية  الأبناء  من  الطلبة  وتعريف  الوعي  لزيادة 

يف  والفقراء  املحتاجني  مل�ساعدة  واإن�سانية  اإميان  بكل  دائمًا 

واملحتاجة  جدًا  الفقرية  الثالث  العامل  دول  بني  من  مكان   اأي 

�سعود عبد �لعزيز كانو 

CHAIRMAN MESSAGE

مبختلف  والأفراد  الدول  من  والرعاية  وامل�ساعدة  للدعم  دائمًا 

املعي�سية  اإحتياجاتهم  لو�سول  فر�س  اأي  لتوفري  العامل  مناطق 

من  �سيئًا  وتخفيف  واحلياتية  والإن�سانية  والتعليمية  وال�سحية 

منهجًا  الإن�ساين  امل�سروع  هذا  اأ�سبح  حتى  واآلمهم  معاناتهم 

ينقل التجربة احلية املبا�سرة لالأبناء لالإطالع عليها ومعاي�ستها 

وامل�ساهمة يف التخفيف عن �سيء من هذه املعاناة.

التجربة  هذه  الكرمي  القارىء  يدي  بني  ن�سع  اأن  ي�سعدنا  واإنه 

بكل  بها  قام  عظيمة  نظرنا  يف  كانت  وجهود  الإن�سانية  املميزة 

جياًل  الدولية  كانو  الرحمن  عبد  مبدر�سة  اأبناءنا  و�سدق  جترد 

بعد جيل.

ولتكون هذه التجربة عنوانًا يحمل معه كل قيم امل�ساعر الإن�سانية 

اأية  لنا  ولتكن  الإن�سان..  اأخيه  نحو  لالإن�سان  والوفاء   واملحبة 

دائمًا  ت�ستوجب  التي  نعمته  وعلى  اهلل  ف�سل  على  املدلولت  من 

ال�سكر واحلمد والثناء.

”اإمنا يتقبل اهلل من عباده ال�ساحلني” �سدق اهلل العظيم

واهلل املوفق،،،

ولتكون هذه التجربة 
عنوانًا يحمل معه كل 

قيم المشاعر اإلنسانية 
والمحبة والوفاء لإلنسان 
نحو أخيه اإلنسان.. ولتكن 

لنا أية من المدلوالت 
على فضل اهلل وعلى 
نعمته التي تستوجب 

دائمًا الشكر والحمد 
والثناء.

يسعدنا أن نضع بين يدي القراء الكريم هذه 
التجربة المميزة اإلنسانية وجهود كانت في 
وصدق  تجرد  بكل  بها  قام  عظيمة  نظرنا 
الدولية  كانو  الرحمن  عبد  بمدرسة  أبناءنا 

جياًل بعد جيل.
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Twenty three students along with 6 supervisors, sponsored by over 
20 national and international companies, visited the Olydonyostuk 
School in Arusha, Tanzania where they distributed 8000BD worth 
of food, stationery, books and school bags to over 700 Tanzanian 
Students. The group renovated 3 classrooms and built desks for those 
classrooms. All the funds were raised by the students themselves two 
months before the trip by organizing carnivals, awareness campaign 
fundraisers and other activities.

2007 / 2008
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10 days in 

TANZANIA
Students: Ahmed Fareed, Ali Adel, Ali Sater, Ammar 
AlAyoobi, Aseel Karimi, Dalal Ebrahim, Deena AlKhamis, 
Faisal AbdulNasser, Fatema Buasallay, Fatema Saeed, 
Hasan Al Yaqoob, Husain AlMeshal, Mahmood Al 
Khabbaz, Mazen AbdulGhaffar, Mohamed Abdulla, 
Mohamed Ashoor, Noora Basem, Osama Numan, Rana 
Ebrahim, Salman AlZayani, Sharifa Al Mahmeed, Sultan 
Alomari, Torki Al Nasser

Supervisors: Aysha Janahi, Fatema AlKhawaja, Hamza 
Noel Mahoney, Maha Kamal Ali Al Tourk, Nadya Dawood, 
Riyad Yaghi

CAPITAL
Dodoma

CONTINENT 
Africa

Religion 
Islam / Christianity / Indigneous 

Population 
48,261,942

CURRENCY 
Tanzanian Shilling

AREA 
947,3 km2
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"تجّلى أثر تمكين من خالل بصمتها الواضحة في مجتمع 
هذه  الماضي.  العقد  خالل  البحرين  مملكة  في  األعمال 
بالتعلم  اتسمت  سنوات  لعشر  استمرت  التي  الرحلة 
المستمر والتطور في برامج تمكين استجابة الحتياجات 
المحرك األساسي لالقتصاد  الخاص، بهدف جعله  القطاع 

في مملكة البحرين."

"Tamkeen’s impact has been evidenced by its 
strong footprint in the Kingdom’s business 
community over the last decade. This 10 year 
journey was marked by continuous learning and 
growth of Tamkeen’s offerings in response to the 
needs of the private sector to make it the engine 
of economic growth." 

مشروع  ركائز  كإحدى   2006 في  مستقلة  عامة  كهيئة  تمكين  تأسست 
إلى  تهدف  رؤية  تمكين  وضعت  وقد  المملكة.  في  العمل  سوق  إصالح 
البحريني  المواطن  جعل  خالل  من  الوطني،  االقتصاد  في  االزدهار  تحقيق 
المحرك  ليكون  الخاص  القطاع  دور  وتعزيز  للتوظيف،  األفضل  الخيار 

لالقتصاد في المملكة.

وقد واجهت تمكين هذا التحدي بروح من التغيير االذي يدعم التنمية من 
خالل الحلول المبتكرة التي جاءت عن برامج تنمية الثروة البشرية، وكذلك 

برامج التمويل والمنح المقدمة للمؤسسات.

الخاص  للقطاع  مبادرة   200 من  أكثر  تمكين  قدمت  الماضي،  العقد  وخالل 
ودعمت أكثر من 100,000 مواطن، و38,000 مؤسسة حتى اليوم.

وتتنوع الحلول التي تقدمها تمكين لتشمل منح مالية، تسهيالت تمويلية، 
وصوال إلى الخدمات االستشارية والتي تهدف جميعها لتطوير إنتاجية األفراد 
على  قادرة  لتكون  نوعها  من  فريدة  ميزة  يكسبها  مما  والمؤسسات 
والعالمية.  اإلقليمية  األسواق  في  بل  فحسب،  محليا  ليس  المنافسة 
جميع  صميم  في  المملكة  في  واالزدهار  النمو  تحقيق  مبدأ  يكمن   إذ 

برامج تمكين.

وبهدف التأكد من وصول خدمات تمكين إلى جميع المواطنين البحرينيين، 
الكترونية  ومنصة  اتصال  ومركز  العمالء  لخدمة  مراكز   9 تمكين  أنشأت 
المجتمعية،  الشراكة  وتحقيق  العمالء  لدعم  مبتكرة  وبرامج  تفاعلية، 
لضمان وصول خدمات تمكين إلى جميع األفراد والمؤسسات في مختلف 

مناطق المملكة.

البحرينية  المرأة  البحرينية، فقد حظيت  المرأة  وعملت تمكين على دعم 
تقديم  خالل  من  وذلك  تمكين  لعمالء  الموجه  الدعم  من   %50 بحوالي 
دعم  برامج  أو  التدريب  من  سواء  لهن  المناسب  الدعم  أشكال  مختلف 
باعتبارها  البحرينية  بالمرأة  اهتمام تمكين  التجارية مما يعكس  األعمال 

نصف المجتمع.

ونحن في تمكين، نعرب عن امتناننا العميق للقطاع الخاص، والمؤسسات 
الرحلة  هذه  في  وتعاونهم  لمساهمتهم  األهلية  والجمعيات  الحكومية 
التي امتدت لعشر سنوات من النجاح، ونسعى إلى تعزيز هذه العالقات لتصل 
إلى أبعد من ذلك في رحلتنا القادمة من لتحقيق المزيد من االزدهار والتقدم.

Tamkeen is an autonomous public organization launched in 
2006, as part of the Labor Market’s Reform of the Kingdom.  
This organization, entasked by a vision that leads to economic 
prosperity included a mandate of making Bahrainis the 
favourable choice for private sector employers and also help the 
private sector the engine of economic growth. This challenge was 
met by a spirit of a ‘change agent’ that supports development 
through innovative solutions by its human capital development 
programmes as well as enterprise grant and financing schemes.

Over the past decade, Tamkeen provided over 200 initiatives to the 
private sector and has supported more than 100,000 individuals 
and 38,000 institutions to date.

Tamkeen’s solutions vary from grants, to facilitating finance 
to advisory services that all aim to improve productivity of both 
individuals and enterprises, thus giving them the unique 
advantage to compete not only locally but in the regional and 
global market. At the core of all programmes, lies a guiding 
principle which is the interest in growth and prosperity of the 
nation. These opportunities are provided to all and ‘partnering 
for success’ is the empowerment Tamkeen signifies since 
its programmes stretch throughout the whole lifecycle of an 
individual and a business in Bahrain.

To ensure that Bahraini citizens benefit from the initiatives and 
programs, Tamkeen established 9 customer service centers, a call 
center, an electronic interactive platform, and a unique be-spoke 
Community and Enterprise engagement programme, reaching 
every business and hometown in Bahrain, all to serve customers 
and to provide access to Tamkeen’s offerings.

One of Tamkeen’s main pillars is supporting Bahraini women. 
Bahraini women receive approximately half of Tamkeen’s 
customer support through various initiatives either through 
training support or the business support schemes. This reflects 
Tamkeen’s interest in Bahraini Women and its continued support 
in Women in the workplace.

We express deep gratitude to the private sector, government 
agencies and Civil Societies for their contribution and cooperation 
in this 10 year journey of success and aim at fortifying these 
relations even further in our next journey from good to great.

الدكتور إبراهيم محمد جناحي
الرئيس التنفيذي لتمكين

Dr. Ebrahim Mohammed Janahi
Chief Executive 
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هال المؤيد
Hala Almoayyed

Almoayyed  
Contracting Group

سوق  في  ريادتها  على  والحفاظ  الشركة  هوية  إثبات 
بتنافسية  يتسم  قطاع  في  حقيقيًا  تحديًا  يعد  العمل 
المؤيد  لمجموعة  الدائم  الهاجس  شكل  ما  وهو  عالية 
للمقاوالت طوال 30 عامًا ماضيًا. يسعدني أن أعمل ضمن 
وأهم  أكبر  من  العديد  بإدارة  قامت  التي  المجموعة  هذه 
تعتبر  والتي  المملكة  في  والعقارية  اإلنشائية  المشاريع 
من أهم المعالم الرئيسية في المملكة التي ساهمت في 
الوطني،  اقتصادها  الحديثة ورفد  البحرين  تشكيل مالمح 
من  أكثر  من  مكون  احترافي  كادر  على  ذلك  في   وتعتمد 
مختلف  من  المستويات  بأعلى  مدرب  موظف   6000

الجنسيات والثقافات. 

To survive and stay ahead in a highly competitive 
world is not easy, and that’s exactly what 
Almoayyed Contracting Group has been doing for 
the past 30 years. It is motivating for me to be part 
of this group which manages large and integral 
construction projects in the kingdom through its 
multinational staff of over 6,000 experienced and 
highly trained professionals. These projects are 
considered unique landmarks in the kingdom 
and play a key role in developing Bahrain as well 
as contributing to the growth of its economy.

+973 17404949
almoayyedcg.com

 acg@almoayyedcg.com
@Almoayyedcg
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Economic Impact
التأثير االقتصادي

Tamkeen served over 140,000 customers through 

its various support programs (73% individuals and 
27% businesses).

من  140,000 عميل  بلغ عدد العمالء الذين قامت تمكين بدعمهم أكثر من 

خالل برامج الدعم المختلفة )73% أفراد و27% مؤسسات(

Over the years, Tamkeen’s customer base has been increasing steadily; an average 

growth of approximately 7% every year. 

تزايد عدد عمالء تمكين بشكل ثابت على مر السنين، وبلغ متوسط النمو نحو 7% في السنة.
Over 200 different initiatives 
launched to date to serve the needs of individuals and businesses.

لخدمة  المجاالت  مختلف  في  مبادرة   200 من  أكثر  إطالق  تم 
األفراد والمؤسسات.

Over BHD 440 M has been spent on the private sector (80% on 
businesses and 20% on individuals). 

أنفقت تمكين أكثر من 440 مليون دينار بحريني لدعم القطاع الخاص )%80 

للمؤسسات، و20% لألفراد(.
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My inspiration
Talent turns dreams into reality and in a moment 
imagination too can turn into reality. How do you 
make your talents stand out? That’s one question 
no one can answer for you. I strive to reverse the 
traditional image of an ambitious Khaleeji working 
woman.

إلهامي 
في  ملموس  واقع  إلى  األحالم  ترجمة  المواهب  تستطيع 
كيف  واقع.  إلى  الخيال  يتحول  أن  كذلك  ويمكن  البصر،  لمح 
السؤال  هو  هذا  مميزاً؟  أمراً  موهبتك  من  تجعل  أن  يمكنك 
إلى  إنني أسعى  بالنيابة عنك.  الذي ال يستطيع أحد اإلجابة عليه 
العاملة  الخليجية  للمرأة  التقليدية  النمطية  الصورة  عكس 

والطموحة.

Most important lesson
I learnt that nothing is impossible, and that a goal 
without a plan is just a wish. The success of any 
venture is your confidence and belief that you will 
find success.

أكثر شيء تعلمته 
خطة  ترافقه  ال  هدف  أي  وأن  مستحيل،  شيء  ال  أن  تعلمت 
ثقتك  في  مشروع  أي  نجاح  وراء  السر  يكمن  أمنية.  مجرد  هو 

وإيمانك بأنك ستكون قادراً على تحقيق النجاح.

 "أساس أي مشروع هو 
إصرارك على المواصلة."

"The foundation of any 
project is built on your 

determination to pursue it."
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صلة  والتراحم  والتعاون  الحكم،  أساس  »العدل 
واألمن  والمساواة  والحرية  المواطنين،  بين  وثقى 
وتكافؤ  االجتماعي  والتضامن  والعلم  والطمأنينة 
الفرص بين المواطنين دعامات للمجتمع تكفلها 

الدولة«.

نحو  المرأة  واجبات  بين  التوفيق  الدولة  »تكفل 
بالرجال  ومساواتها  المجتمع،  في  وعملها  األسرة، 
واالجتماعية  السياسية  الحياة  ميادين  في 
بأحكام  إخالل  دون  واالقتصادية،  والثقافية 

الشريعة اإلسالمية«.

لمبادىء  وفًقا  والعمل،  المال  ورأس  »الملكية 
العدالة اإلسالمية، مقومات أساسية لكيان الدولة 
حقوق  جميًعا  وهي  الوطنية،  وللثروة  االجتماعي 

فردية ذات وظيفة اجتماعية ينظمها القانون«.

•  »العمل واجب على كل مواطن، تقتضيه الكرامة 
ويستوجبه الخير العام، ولكل مواطن الحق في 
العام  للنظام  وفقا  نوعه  اختيار  وفي  العمل 

واآلداب«.
للمواطنين  العمل  فرص  توفير  الدولة  •  »تكفل 

وعدالة شروطه«.
مع  اقتصادية  أسس  على  القانون،  •  »ينظم 
العالقة  االجتماعية،  العدالة  قواعد  مراعاة 

بين العمال وأصحاب األعمال«.

الالزم  االجتماعي  الضمان  تحقيق  الدولة  »تكفل 
للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز 
وتؤمن  البطالة،  أو  الترمل  أو  اليتم  أو  العمل  عن 
لهم خدمات التأمين االجتماعي والرعاية الصحية، 
والخوف  الجهل  براثن  من  وقايتهم  على  وتعمل 

والفاقة«.

 )10( فالمادة  االقتصادي  بالبعد  يتعلق  فيما  أما 
تنص على أن: 

االجتماعية،  العدالة  أساسه  الوطني  »االقتصاد 
العام  النشاط  بين  العادل  التعاون  وقوامه 
االقتصادية  التنمية  وهدفه  الخاص،  والنشاط 
للمواطنين،  الرخاء  وفًقا لخطة مرسومة وتحقيق 

وذلك كله في حدود القانون«.

المادة 
 )1/9(

المادة 
)م 5/ب( 

 المادة
 )4( 

المادة 
 )10(

المادة 
 )5(

المادة 
 )13(

مقتطفات من دستور 
مملكة البحرين
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»المشروع اإلصالحي يأتي وفق رؤية شاملة لمناحي 
الحياة، يراعي التنوع والتعدد ويحترم خصوصية 

المنطقة ويتدرج نحو نهضة شاملة بدأت مالمحها 
تتضح في النمو االقتصادي واالستقرار الذي تشهده 
المملكة، وقد أدركت البحرين منذ وقت بعيد أهمية 

 االستثمار في الموارد البشرية وعلى ذلك بنت 
أسس نهضتها.«

�ساحب �ل�سمو �مللكي �لأمري �سلمان بن حمد �آل خليفة
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قادرة،  اأجيال  وخلق  الب�سرية  الرثوة  تنمية  اإلى  الهادفة  الدولة 
على ا�ستيعاب امل�ستجدات العملية والتقنية، قامت الوزارة باإن�ساء 
والعمال  العمل  وق�سايا  ب�سوؤون  تعنى  التي  واالأق�سام  االإدارات 

وجماالت التنمية والرعاية االجتماعية. 

اأُن�سئ مركز التدريب املهني الذي حتول  يف منت�سف عام 1975، 
عام 1991 اإلى معهد البحرين للتدريب حيث اأ�سبح اجلهة املكلفة 
تاأهيل  بهدف  احلكومة  تقرها  التي  التدريب  �سيا�سات  بتنفيذ 
�سوق  يطلبها  مهن  يف  التعليم  من  واملت�سربني  عمل  عن  الباحثني 
العمل املحلي. وارتكزت ا�سرتاتيجية وزارة العمل، لتنمية وتطوير 
القوى العاملة، على اأ�سا�ص ال�سراكة، بني اأطراف االإنتاج الثالثة: 
موؤ�س�سات  اإلى  باالإ�سافة  والعمال،  االأعمال  واأ�سحاب  احلكومة 

التدريب واملتدربني.

في فبراير عام 1968 عين الشيخ عيسى 
بن علي بن أحمد آل خليفة رئيًسا للعمل، 

وفي عام 1970 تم تعيين السيد جواد سالم 
العريض، رئيًسا لدائرة العمل والشؤون 

 االجتماعية، وعضًوا في 
مجلس الدولة.

في منتصف عام 1975، ُأنشئ مركز 
التدريب المهني الذي تحول عام 1991 

إلى معهد البحرين للتدريب حيث 
أصبح الجهة المكلفة بتنفيذ سياسات 

التدريب التي تقرها الحكومة

3031

تد�سني ميثاق العمل يف دي�سمرب 2000

جمل�ص  دول  يف  العمل  و�سوق  التعليم  »خمرجات  عنوان  حتت 
يف  البحرين  جتربة  حول  درا�سة  العمل  وزارة  قدمت  التعاون«، 
اخلام�ص  املوؤمتر  خالل  واالقت�ساد  والتعليم  العمل  �سوق  اإ�سالح 
ا�سرتاتيجيات  حول  والبحوث  للدرا�سات  االإمارات  مبركز  ع�سر 
خمرجات التعليم والذي انعقد يف اأبوظبي بتاريخ 2 فرباير 2010، 
�ساحب  حل�سرة  االإ�سالحي  للم�سروع  اأ�سا�سية  حماور  بو�سفها 
اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة عاهل البالد، مبا يف ذلك 
تفا�سيل م�سروع اإ�سالح �سوق العمل وال�سيا�سات واالإجراءات �سمن 
�سياق تنفيذه، والهادف اإلى معاجلة اأوجه اخللل يف حجم وتركيبة 
العر�ص من العمالة الوافدة واحلد من مناف�ستها للعمالة الوطنية، 
باأداء  النهو�ص  برامج  مع  ال�سيا�سات  هذه  بني  العالقة  وتو�سيح 
العمالة البحرينية وتعزيز احلماية االجتماعية لها، مع ا�ستعرا�ص 
�سد  التاأمني  وقانون  للتوظيف،  الوطني  امل�سروع  منجزات  الأبرز 
التعطل، اللذين يج�سدان حمطات تاريخية هامة يف م�سرية االرتقاء 
�سوق  اإ�سالح  بني  وثيقة  �سلة  فهناك  اململكة،  يف  الب�سرية  باملوارد 
العمل، واإ�سالح خمرجات التعليم وجودته، واالإ�سالح االقت�سادي.

البحرين يف جمال  بتنفيذها  تقوم  التي  املبادرات احلالية  وترتكز 
اإ�سالح التعليم والتدريب، واأهم االأن�سطة التي تتعلق بذلك تخت�ص 
التعليم  جودة  وهيئة  االجتماعية،  والتنمية  العمل  ووزارة  بتمكني 
والتدريب، ومبادرات جمل�ص التنمية االقت�سادية يف جمال االإ�سالح 
الروؤية  �سمن  للمملكة  التناف�سية  القدرة  وتطوير  االقت�سادي 
يواجهان  حتديني  اأبرز  واإن  للبحرين.  اال�سرتاتيجية  االقت�سادية 
اأ�سواق العمل بدول جمل�ص التعاون اخلليجي هما: توفري فر�ص عمل 
العمالة  على  االعتماد  وتقلي�ص  العمل،  �سوق  اإلى  اجلدد  للداخلني 

الوافدة متدنية املهارات واالأجور.

تفا�سيل �لدر��سة

امل�سروع  لتنفيذ  االأولى  اخلطوات  �سهدت  �سنوات  ع�سر  قبل 
االإ�سالحي حل�سرة �ساحب اجلاللة، والتي ينظر اإليها بقدر كبري 
االأ�سعدة  خمتلف  على  حتققت  التي  املنجزات  اإلى  االعتزاز  من 
ال�سيا�سية واالقت�سادية واالجتماعية. اإن جتربة البحرين يف جمال 
التي  للمنجزات  احلقيقية  القيمة  تقدير  �سملت  الب�سرية  التنمية 
ال�سيا�سية  االأ�سا�سية:  الثالثة  م�ساراتها  ترابط  فهم  عن  حتققت 
واالقت�سادية واالجتماعية. واإن تكامل ال�سيا�سات يف هذه املجاالت 
ا�ستمرارها  ي�سمن  ما  لنجاحها  الرئي�سة  االأ�سباب  اأحد  كان 
وا�ستدامتها. وجتدر االإ�سارة اإلى اأن تد�سني امل�سروع االإ�سالحي من 
فتح  قد   2001 �سنة  يف  املفدى  امللك  اجلاللة  �ساحب  ح�سرة  قبل 
بالفعل حقبًة جديدًة يف تطور البحرين احلديث؛ حيث �ساهم املناخ 
الد�ستورية وحتديث  املوؤ�س�سات الدميقراطية  الدميقراطي ون�ساط 
اأدى  املوؤ�س�سي؛  االجتماعي  وتقوية احلوار  تعزيز  الدولة يف  اأجهزة 
وتتفاعل  توؤثر  جديدة  واجتماعية  �سيا�سية  بيئة  ظهور  اإلى  ذلك 
جتربة  اعتربت  املا�سية،  الع�سر  ال�سنوات  وخالل  العمل،  �سوق  مع 
البحرين جتربًة جديرًة بالدرا�سة والتمّعن يف درو�سها. تكمن امليزة 
مت�سّعب  مو�سوع  اأنه  يف  الب�سرية  املوارد  تنمية  ملو�سوع  االأ�سا�سية 
ولكن  متباينة  منطلقات  با�ستخدام  معاجلته  وميكن  املجاالت، 

متكاملة مع بع�سها البع�ص.

فالبع�ص قد ينطلق من جمال التعليم والدور الذي ميكن اأن يوؤديه 
يف تهيئة املوارد الب�سرية لتنمية املجتمع، والبع�ص االآخر قد ينطلق 
التنمية  منط  يتطلبها  التي  واالحتياجات  االقت�ساد  جمال  من 
االقت�سادية، وميكن كذلك مقاربة املو�سوع من منظور اإدارة �سوق 
التعليم  خمرجات  بني  املنا�سبة  املطابقة  توفري  يف  ودورها  العمل 

إن تدشين المشروع اإلصالحي 
من قبل حضرة صاحب 

الجاللة الملك المفدى في 
سنة 2001 قد فتح بالفعل 

حقبًة جديدًة في تطور 
البحرين الحديث؛ حيث ساهم 
المناخ الديمقراطي ونشاط 
المؤسسات الديمقراطية 

الدستورية وتحديث أجهزة 
الدولة في تعزيز وتقوية 
الحوار االجتماعي المؤسسي
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THE UNTOLD STORY 
AL GASSAR RESORT

“The Untold Story” takes the reader to the magnificence 
of Al Gassar Resort, Doha’s iconic luxury waterfront 
destination with its grandiose harmony of stunning 
architecture, unparalleled hospitality services and artistic 
extravagance. A story that tells the details of Alfardan’s 
masterpiece in words, figures and amazement of 
photographs.

Language Arabic & English
No. of Pages 196
Format 29 x 29 cm
Cover Hard
Year of Publication 2014
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THIS IS
AL JAZEERA

This book explains how Aljazeera interacted with the 
revolutions of the Arabic Spring, being the only channel 
that the Arab public trusted to be the voice of their 
aspiration for freedom. The book takes the reader in a 
tour through the main events that changed the face of 
the world. 

Language  English
No. of Pages 196
Format 31 x 31 cm
Cover Hard & Soft
Year of Publication 2011

1996 
Aljazeera 
is launched 
transmitting 
6 hours a 
day.

1999
Aljazeera expands  
its transmission to  
24 hours a day. 

2001
Aljazeera is the only 
major news network 
to cover the war in 
Afghanistan from its 
bureau in Kabul.

2004
Aljazeera is recognized by  
Interbrand.com as the 5th most  
popular brand in global news. 

The Aljazeera Training and Development 
Center is founded. 

Aljazeera International Documentary  
Film Festival is launched. 

1998
Aljazeera provides 
exclusive coverage of 
Operation Desert 
Fox from inside Iraq. 

2000 
Aljazeera.net Arabic 
is launched. 

2003
Aljazeera Sports 
Channel is launched.

Aljazeera provides 
extensive coverage of 
the war in Iraq. 

Aljazeera.net English, 
and Aljazeera Mobile 
services are launched. 

2005
Aljazeera is the first 
channel to break 
the news of famine in 
Niger. 

Aljazeera Mubasher 
(Live) is launched.  

2006
Aljazeera is 
inaugurated as 
the Aljazeera 
Network.

Aljazeera English  
Channel is launched.

Distinguished coverage of  
the Israeli war on Lebanon. 

Aljazeera Studies Center  
is founded.

2008
Launch of Aljazeera's  
Public Liberties and Human 
rights desk. 

2007
Aljazeera 
Documentary 
Channel is
launched.

2009
Aljazeera provides in-depth coverage of the 
Israeli war on Gaza to  English speaking 
viewers around the world.

Aljazeera English wins the Concrete 
Award and two nominations at the Emmy's.

Aljazeera Sports strikes the biggest deal 
in the history of sports media by acquiring 
the ART sports channels.

2010
Aljazeera gets exclusive 
broadcasting rights 
for the Football World 
Cup in South Africa in 
2010 and Brazil in 2014.

2011
Aljazeera achieves 
record viewership for 
excellent coverage of 
the Arab Revolutions.

Aljazeera prepares to launch Aljazeera 
Turk, Aljazeera Balkans, and Aljazeera 
Swahili.

Aljazeera is inaugurated as Aljazeera 
Media Network, becoming a private 
organization with public benefits.20
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me to tell them about the village 

in Shangla. Even a taxi driver 

from Columbus, Ohio gave me 

cash.

I never asked for the money and 

Aljazeera made no appeal. Why 

then give us the money? I asked 

this when the opportunity arose. 

I was told the same thing time 

and again. Firstly, the Pakistani 

government couldn't be trusted 

to make sure the money got 

to where it was needed, and 

the viewers trusted me and 

the reputation of Aljazeera as a 

network to tell an honest story 

and get the funds to the victims.

The perception of the Pakistani 

Government was embarrassing 

to hear as a South Asian by 

heritage. Their reputation for 

the past 63 years has been 

tarnished by lavish spending and 

corruption, failing to serve its 

people in their time of need.

The international community 

doubting the very government 

elected by the Pakistani people 

for the Pakistani people…

$1700 was raised, every penny 

spent on two generators and 

supplies. Four weeks after the 

initial report Aljazeera returned to 

a grateful village. 

We unloaded the ‘Power for the 

People…that came from the 

People'. The village had some 

power before winter set in. I know 

Aljazeera English were proud we 

could help and with our viewers, 

save lives. 

river, too small for a family to live 

in. We stopped and enquired; 

the small structures housed 

hydroelectric generators, turbines 

that run by water and generated 

electricity in small amounts for the 

isolated mountain community.

The loss of five generators 

and the power needed by this 

community of two and a half 

thousand would be devastating 

as the harsh winter approached.

These villagers are pitifully poor. 

We filmed their efforts, people 

never asking for help but just 

doing it themselves. 

Showing the world what these 

forgotten mountain people would 

have to endure if help didn't arrive 

soon was imperative. A generator 

can cost as little as $750 and 

would be the difference between 

life and death.

Flooding Donations

What happened next was what 

I call the miracle of Aljazeera 

and the power and honesty of 

our reporting. Money started 

to arrive at our Headquarters in 

Doha and to my home in the UK 

from around the world. I was a 

local and national news reporter 

before joining Aljazeera English. 

Returning home to Chester for 

a rest, ordinary people from all 

religions and walks of life knocked 

on my door or anonymously post 

money through my letter box for 

the village.

Envelopes with a simple message 

written on the front ‘For the Flood 

Victims.'

The hydroelectric generators 

were the talk of everyone I met. 

Schools in Manchester wanted 

SMILES IN THE 
FLOOD

Showing the world 
what these people 
would have to 
endure if help 
didn't arrive soon 
was imperative

The day Zein Al-Abdeen bin Ali  

fled his country following the 

success of the Tunisian revolution, 

a feeling of anticipation prevailed 

in Egypt. The Egyptians knew that 

they were no less courageous or 

patriotic than the Tunisians, and 

they were aware they had more 

reason to revolt. 

The first spark of the Egyptian 

revolt was ignited on the 25th, 

but it wasn't until the 28th of the 

month that events really began 

to take shape. That day was 

called "The Friday of Anger," 

and as expected, Aljazeera team 

was present in the midst of the 

unfolding events.

The Nation's Revolution

It was truly a memorable day! 

It seemed that the oppressed 

were trying to avenge three 

decades of fear and exploitation. 

They marched head-long into 

the heavily armed troops of the 

Central Security Forces that 

had been sent to arrest and kill 

them. This was followed by an 

outpour of anger and no troops, 

armor or threats were ever going 

to stop the Egyptians whose 

determination had helped them 

gain considerable ground.

The fires in their hearts ignited the 

premises of the former National 

Party and police stations. The 

army was forced to act to try and 

control the situation.

Intimidation and Siege

On the "Friday of Anger," 

Aljazeera Cairo office was cut 

off from the rest of the world 

by the authorities for two days. 

Soon afterwards, the whole 

country was cut off from the rest 

of the world. This illustrates the 

malicious campaign launched by 

the regime against the Network, 

accusing it of promoting 

vandalism and chaos, because 

it broadcasted images of the 

demonstrations. The regime was 

as worried by Aljazeera as it was 

by the Egyptians.

We had to use mobile phones to 

report what was happening in the 

field.  The fact that our office was 

in a central Cairo square, named 

SHOOTING FOR 
THE STARS

Aljazeera

Abdelfattah Fayed

The suffering of the people 

of Jaashn- an area in the 

governorate of Ibb central 

Yemen- reveals a human tragedy 

almost impossible to envision 

in modern times. The victims 

are simple farmers confronting 

the Sheikh of Jaashn, a dictator 

who takes his orders from other 

dictators in Sana’a. He owns the 

land, the trees, the rocks and 

even the people of Jaashn whom 

he throws into his private prisons 

and bullies by his own armed 

militias.

The support and complicity of 

the regime enabled the tyrant of 

Jaashn to enslave people and 

exploit them to serve him and 

his accomplices. He imposed 

royalties, forced people to tend 

to his cattle and sheep and to 

till his lands and give him every 

penny they earned. Most of the 

returns of Yemeni labor working 

abroad went into his pockets. 

The travelers had to stop by his 

house to pay homage before 

they were allowed to set foot in 

their own houses. Half of what 

THE YEMEN REVOLUTION
THE ROOTS & THE HARVEST

they brought home was offered 

to him; those who defied his rule 

were severely punished or beaten 

to death in his prisons. 

From Jaashn to Sana’a

In January 2010, a year before 

the youth revolution broke out, 

fifty families from Jaashn were 

forced to leave their homes and 

take refuge in tents erected to 

house them by the side roads 

in front Sana’a University. The 

displaced people were being 

punished by the Sheikh for 

refusing to pay the outrageous 

royalties he imposed. 

Many civilian activists and 

journalists supported the cause of 

the Jaashn people. They shared 

their pain and felt it was their duty 

to provide legal and humanitarian 

support for them and to shine a 

light into their dark lives. They 

didn’t heed the threats of the 

tyrant who was the president’s 

closest friend and most favorite 

poet. Al-Hurrya square witnessed 

numerous weekly marches and 

Tawakel Karman

A Yemeni activist and a Nobel prize winner

Yemen has 
underwent a 
magnificent 
revolution that 
took the world by 
storm
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 1996

انطالق قناة 

اجلزيرة ب�شت 

�شاعات بث 

يوميا.

1999
اجلزيرة متدد بثها 

اليومي لتصبح 24 

ساعة.

2001
اجلزيرة تنقل وقائع احلرب 

على أفغانستان عن طريق 

مكتبها في كابل الذي 

قصف الحقا.

2004
مؤسسة "إنترباند براند تشانل" تعلن 

اجلزيرة خامسة أكثر العالمات التجارية تأثيرا على مستوى العالم.

 تأسيس مركز اجلزيرة اإلعالمي  للتدريب والتطوير.

 انطالق مهرجان اجلزيرة الدولي لألفالم التسجيلية.

1998
اجلزيرة القناة الوحيدة 

التي تنقل وقائع عملية 

ثعلب الصحراء من  

العراق.

 2000
انطالق موقع 

"اجلزيرة.نت" باللغة 

العربية.

2003
انطالق  قناة اجلزيرة الرياضية.

اجلزيرة تقدم  تغطية متميزة للحرب 

التي قادتها أميركا على العراق.

انطالق املوقع اإللكتروني للجزيرة 

نت باللغة اإلجنليزية وخدمة 

"اجلزيرة موبايل".

2005
اجلزيرة تثير استجابة عاملية 

بكشفها أنباء أكبر مجاعة في 

النيجر.

 

انطالق قناة اجلزيرة مباشر.

2006

قناة اجلزيرة 

تتحول اإىل �شبكة 

اجلزيرة.
 

انطالق قناة اجلزيرة اإلجنليزية.

تغطية متميزة للحرب 

اإلسرائيلية على لبنان.

 

تأسيس مركز اجلزيرة 

للدراسات.

2008
اجلزيرة تنشئ قسم 

احلريات وحقوق 

اإلنسان.

2007
انطالق قناة اجلزيرة 

الوثائقية.

2009
 اجلزيرة تقدم تغطية متميزة للحرب 

اإلسرائيلية على قطاع غزة.

 

اجلزيرة اإلجنليزية حتوز على جائزة 

الكونكريت وترشيحني خالل مسابقة جوائز 

إميي العاملية.

 

اجلزيرة الرياضية تبرم أكبر صفقة في تاريخ 

 ART اإلعالم الرياضي بشراء شبكة قنوات

الرياضية.

2010
اجلزيرة الرياضية حتصل على 

حق بث حصري لكأس العالم لكرة 

القدم في جنوب إفريقيا 2010 

والبرازيل 2014.

2011
شبكة اجلزيرة حترز نسب متابعة غير مسبوقة 

بسبب تغطيتها املتميزة للثورات العربية.

 

اجلزيرة تستعد إلطالق قنوات "اجلزيرة بلقان" 

و"اجلزيرة ترك" و"اجلزيرة سواحيلي".

 

تعديل الوضع القانوني لشبكة اجلزيرة إلى 

"مؤسسة خاصة ذات نفع عام"، حتت مسمى 

"شبكة اجلزيرة اإلعالمية".
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اجلزيرة .. 

�شرية وم�شرية

من  وبالرغم  وعزتها.  حريتها  عن  الدفاع  في 

قنوات اجلزيرة  واجهتها  التي  الصعوبات  كل 

الصورة  نقل  في  بها  العاملون  وواجهها 

املوضوعية لألحداث العاملية، متسكت اجلزيرة 

بثوابتها ولم حتد عن مبادئها في تقدمي إعالم 

والعدالة  احلرية  لقضايا  مناصر  موضوعي 

وحقوق اإلنسان.

املاضية  عشرة  اخلمس  السنوات  مسيرة  إن 

حافلة باإلجنازات وببعض اآلالم. فقد جنحت 

عربية  إخبارية  قناة  من  التحول  في  اجلزيرة 

وبإمكانات  يوميًا  بث  ساعات  بست  بدأت 

متواضعة إلى شبكة إعالمية عاملية يصل بثها 

إلى مئات املاليني من املشاهدين في القارات 

تقدمها  التي  اخلدمات  تنوعت  كما  اخلمس. 

فشملت األخبار واألفالم التسجيلية والرياضة 

وإعالمًا  للدراسات  وآخر  للتدريب  ومركزًا 

متعدد الوسائط.

إحدى  اليوم  الرياضية  اجلزيرة  شبكة  وتعد 

من  تقدمه  مبا  العالم  في  الشبكات  أهم 

العاملية  والبطوالت  الفعاليات  ملختلف  تغطية 

استضافة  أن  وال شك  الرياضات.  في شتى 

عام  القدم  لكرة  العالم  كأس  نهائيات  قطر 

يتزامن إحياء الذكرى اخلامسة عشرة إلطالق 

قناة اجلزيرة اإلخبارية يوم 1 نوفمبر/تشرين 

التي  التاريخية  التغييرات  مع   1996 الثاني 

تعيشها الشعوب العربية والتي أصبحنا نطلق 

عليها مسمى "الربيع العربي". فقد هبت على 

منطقتنا منذ موفى عام 2010  رياح التغيير، 

فتحركت الشعوب من أجل استعادة  كرامتها 

وحقوقها واملشاركة في بناء مستقبلها.

سياساتها  عن  اجلزيرة  شبكة  حتد  ولم 

الثابتة في التزامها بالرأي والرأي  التحريرية 

وللجماهير  الشارع   لنبض  وإنصاتها  اآلخر 

2022 ستساهم في مزيد من تطوير الشبكة 
الرياضية وإشعاعها في العالم.

كما جنحت اجلزيرة اإلجنليزية في كسر هيمنة 

الشبكات العاملية على مصادر اخلبر ومتكنت فى 

ظرف زمني وجيز من منافسة القنوات اإلخبارية 

في أوروبا والواليات املتحدة؛ ويشهد لها كثيرون 

عبر العالم باملهنية واملوضوعية في نقل وقائع 

األحداث العربية والدولية. ووفقت اجلزيرة الوثائقية 

في اكتساب شرائح كبيرة من املشاهدين العرب 

املهتمني باألفالم التسجيلية الذين لم تكن لهم 

قناة وثائقية بهوية راسخة وروح عربية.

رئيس مجلس إدارة شبكة اجلزيرة اإلعالمية

الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني

 ابت�شامة 

يف الوحل

نقل  على  اإلجنليزية  اجلزيرة  قناة  حرصت 

الصحفَيّ  وكنُت  الفيضانات،  كارثة  وقائع 

األجنبي الوحيد في موقع احلدث الذي أثر في 

حياة حوالي 20 مليون شخص، وأودى بحياة 

حوالي 1700 شخص. 

حنق وألم

عند عودتي من منطقة نائية في وادي سوات 

الشعبي  الغضب  اشتداد  الحظت  الشمالي 

على حكومة إسالم أباد، ألنها لم تقدم العون 

الالزم، وعلى اإلعالم احمللي؛ الذي لم  يتناسب 

دوره السطحي مع حجم الكارثة. 

 وبدأنا نسمع عبارات مثل: "ما الذي قدمه لنا 

اإلعالم؟ كل ما يهم الصحفيني هو احلصول 

لنا،  ظهورهم  يديرون  ثم  ومن  قصتهم  على 

ويتركوننا نلقى مصيرنا احملتوم. ال فرق بني 

اإلعالم  واحلكومة."

ذهني  في  كثيرة  أسئلة  العبارات  هذه  أثارت 

يؤديه  الذي  الدور  ماهية  في  أفكر  وبدأت 

 ال تزال آثار الفيضانات التي غمرت باكستان 

 -  2011 وأغسطس/آب  يوليو/متوز  في 

بالتسونامي  املتحدة   األمم  وصفتها  والتي 

البطيء - تشكل عائقا كبيرا في وجه عمليات 

إعادة اإلعمار، وتؤثر في مسار احلياة اليومية 

ملاليني السكان في تلك املنطقة.

وقد شعر عامة الباكستانيني باإلحباط بسبب 

املساعدات  تقدمي  عن  حكومتهم  تقاعس 

العون من  بينما جاء  للمتضررين،  الضرورية 

املجتمع الدولي.

بكل  وحسب  األحداث  نقل  هو  هل  اإلعالم، 

قد  األحداث  بعض  إن  أم  وحياد؟  شفافية 

ما  االنخراط في قضية  على  الصحفي  يجبر 

على نحٍو يجرده من حياده؟.

مولدات احلياة

مررنا في طريق العودة على قرية صغيرة في 

منطقة شانغال التي غمرتها الفيضانات. كان 

السكان يعملون على بناء غرف من الطني على 

شاطئ النهر. كانت الغرفة متناهية الصغر، 

اجلزيرة 

سهيل رحمن

ال�شعب

 يريد..

نصب املتظاهرون 

شاشة ضخمة في ميدان 

التحرير، وظلوا يتابعون 

أخبار اجلزيرة حلظة 

بلحظة حتى رحيل مبارك

مكتب  وجود  وساعدنا  يجري،  ما  حقيقة 

رياض  عبداملنعم  الشهيد  ميدان  في  اجلزيرة 

على تصوير مشاهد حية من املواجهات، رغم 

انتشار البلطجية في كل مكان حوله. تعرضنا 

ملضايقات ال توصف، ورأينا مشاهد يصعب 

أن تتكرر.

في  تطلق  التي  والدخان  الغاز  قنابل  كانت   

تخنقنا  وتكاد  املكتب،  علينا  تدخل  امليدان 

اليوم  مدار  على  شراب  أو  طعام  بال  ونحن 

بكامله.

وال  املكتب  أسفل  يختنقون  عشرات  رأينا 

بينما  املستشفيات،  إلى  يحملهم  من  يجدون 

تولى بعض الشبان إجراء إسعافات أولية في 

"أرض املعركة".

ُقتلت  التي  الشابة  تلك  مشهد  أنسى  لن 

بالرصاص احلي على رصيف الشارع. كنت 

مداخلة  خالل  بالهاتف  وصفا  أقدم  ساعتها 

تصوير  واستطعنا  مباشرة،  الهواء  على 

املشهد. كانت الشرطة املصرية قد بدأت في 

استخدام الرصاص احلي عن طريق القناصة 

امليدان،  على  املطلة  املباني  أسطح  فوق  من 

ومن كوبري 6 اكتوبر.

كانت اجلزيرة أول من قال إن القتلى باملئات 

واجلرحى باالآلف، في حني كانت وسائل إعالم 

الضحايا  أن  يومها  تدعي  السابق  النظام 

قتيالن في السويس، وقتيل من األمن املركزي 

في القاهرة فقط.

وخوفا من تبعات عالقتها باجلزيرة؛ ولتتجنب 

إحدى  اضطرت  عليها،  البلطجية  هجوم 

شركات اإلنتاج التي يتعامل معها مكتبنا أن 

"اجلزيرة  تقول:  مقرها  باب  على  الفتة  تعلق 

ليست هنا وال نتعامل معها".

بي  اتصل  الفقي  أنس  السابق  اإلعالم  وزير 

املكتب،   سيغلق  بأنه  ومنذرا  ومتوعدا  مهددا 

فقلت له ساخرا: " املكتب بالفعل مغلق، ألنه 

بال هواتف أرضية أو إنترنت أو أجهزة اتصال 

متسائال  غضبه  فاشتد  الصناعي.."،  بالقمر 

فكيف تنقلون هذه الصور؟!.

خنفر  وضاح  العام  باملدير  اتصلت  وعندما 

ألبلغه بتهديد وزير اإلعالم قال لي : " قوموا 

إلى  التهديدات،  لهذه  تلتفتوا  وال  بعملكم؛ 

رسالة  كانت  أرادوا".   إن  املكتب  يغلقوا  أن 

رسالتها  بأداء  اجلزيرة  متسك  على  واضحة 

مهما كانت التحديات.

سر تغطيتنا 

احلصار  جتاوز  من  اجلزيرة  متكنت  عندما 

واملطاردة؛ ونقل مظاهرات التحرير على الهواء 

مباشرة، أقام لها املتظاهرون شاشة ضخمة 

معها  يتفاعلون  ظلوا  التحرير،  ميدان  في 

حتى  بلحظة  حلظة  منها  األخبار  ويتابعون 

رحيل مبارك،

بل سأفشي اليوم سرا فأقول إن هذه اجلموع 

ميدان  في  بشريا  سياجا  أقامت  التي  هي 

التحرير حلماية طواقم اجلزيرة وكاميراتها من 

بلطجية احلزب الوطني والداخلية، الذين ظلوا 

يتربصون بنا طوال هذه املدة، حتى إنهم ذات 

اليدين  العينني ومقيد  اقتادوني معصوب  يوم 

إلى )الثالجة( كما كانوا يسمونها. لكنهم مع 

ذلك لم يصلوا إلى موقع الكاميرات والطواقم، 

في  النظام  رحل  حتى  الوقائع،  نقل  واستمر 

احلادي عشر من فبراير/شباط.

الذي  األول  السؤال  فإن  مبارك،  رحيل  ومنذ 

من ضيوف  املكتب  يدخل  من  كل  لنا  يوجهه 

الهواء  على  املظاهرات  نقلتم  كيف  اجلزيرة: 

واملكتب مغلق؟

THIS IS
AL JAZEERA

This book explains how Aljazeera interacted with the 
revolutions of the Arabic Spring, being the only channel 
that the Arab public trusted to be the voice of their 
aspiration for freedom. The book takes the reader in a 
tour through the main events that changed the face of 
the world. 

Language  Arabic
No. of Pages 196
Format 31 x 31 cm
Cover Hard & Soft
Year of Publication 2011
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ARACHAEOLOGY OF 
UMM AN-NAR ISLAND

The archaeological findings of the investigations of the 
Danish expedition at Umm an-Nar Island in the late 
1950s. Before these expeditions, nothing was known 
about the archaeology of Southeast Arabia. These 
explorations revealed archaeological remains of different 
periods and now form the present framework for the 
archaeology of the region.

Language English
No. of Pages 100
Format 27 x 20 cm
Cover Hard
Year of Publication 2011
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Figure 2: A stretch of Abu Dhabi coast showing the Island of Abu Dhabi and the surrounding islands 
including Umm an-Nar. Google satellite image.

TOPOGRAPHY OF THE ISLAND
This small island which was before 
enlargement only 3 kms long and 
less than 2 kms wide is different from 
the rest of the adjacent islands such 
as Saadiyat, Abu Dhabi, Futaysi and 
Halat al-Bahrani (Figure 3). While 
these islands are low and mainly 
sandy, Umm an-Nar is rocky, especially 
its northern plateau where most of 
the ancient tombs and the nearby 
settlement are situated (Figures 4 and 
5).4 This plateau, which measures 
about 530 x 320 metres, consists of 
limestone with a height of five metres 
above the surrounding area and 8.5 
metres above sea level. The hard and 
impermeable surface of the rocky 
section must have assisted in keeping 
water for long periods of time. The dry 
gullies which have eroded the edges 
of the plateau and the small shallow 
depression between the graves give an 
indication of extensive rainfall during 
its long history. An eighty year old 
cistern, built on a slightly low ground 
on the plateau with four inlets, is 
another indication of a relatively 
consistent water supply during recent 
years.5 It has been reported that 
people of Abu Dhabi island used to 
row over to Umm an-Nar after each 
heavy rainfall to collect water because 
of the absence of any catchment area 
on their sandy island.6 The availability 
of easily quarried limestone, exploited 
as a main structural material, as well as 
being the nearest island to the interior 

settlements in Al Ain, seem to have 
been strong reasons for choosing the 
island for habitation. 

Even if the third millennium sea level 
prior to 4000 BP (Before Present) was 
1-2 metres higher than the present 
level, as has been suggested,7 Umm 
an-Nar and the surrounding area of 
the mainland coast would, to some 
extent, have been protected from 
violent wind storms and sea waves 
by an outer chain of low islands. The 
channels and shallow tidal embayment 
between these islands, suitable for 
local navigation, must also have 
been taken as a factor in the choice 
of Umm an-Nar for settlement. Thus 
in the 3rd millennium BC, Umm an-
Nar seems to have had good natural 
shelter in addition to relatively deep 
surrounding water. Such a situation 
is lacking on the western part of the 
coast. Moreover, some of the adjacent 
islands were either not in existence at 
that time, owing to the higher sea level, 
or were lesser in extent than today.

It should be noted here that the shape 
of the island today is different from 
what used to be before dredging the 
sea and land reclamation, which 
has been used for industrial and 
military purposes. The archaeological 
site however is left intact and well 
protected.
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Figure 3: Google satellite image showing the present shape of the Umm an-Nar Island. The original shape 
of the island (marked in blue ink) has been incorporated into the boundaries of the new complex. The 
archaeological site is indicated in red.

Figure 4: Google image showing the archaeological area on the island of Umm an-Nar.

Figure 5: Distribution of the Umm an-Nar tombs on the plateau.   
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would be the most ancient known so 
far in the U.A.E.14  What supports the 
existence of an old sanctuary on Umm 
an-Nar is the following statement of 
Dr. Frifelt: “ We know from the late 
Sheikh Shakhbut, the ruler’s brother, 
that during his father’s reign stone 
figures had been found on the island, 
but naturally these idols had been 
destroyed and thrown away”. This 
opinion, has been reinforced by the 
discovery of an upright carved stone 
and another flat one attached to it, 
which may have served as an altar 
(Figure 14). This ‘altar’ which was 
discovered in a small room (Room 
11) adjacent to the sanctuary during 
my excavations of 1979 is very much 
similar, but smaller, to another one 
discovered by the Iraqis (Figure 15). 
Unfortunately, the one discovered by 
the Iraqis and the ‘idols’ have been 
badly eroded during the last 35 years.

The Sanctuary
The Iraqi excavations at the settlement 
were confined to a small area of about 
42 square metres on the western side of 
Mound A. In this area the team seems 
to have hit one of the most significant 
spots in this mound. The single room 
(R 14) the Iraqis uncovered in this 
area seems to have been, in my view, 
a ritual centre. Some enigmatic stones 
cut in different shapes were placed in 
alignment along the southern wall of 
the room (Figure 11). These may have 
been only orthostats or may have 
represented idols. At least one of these 
stones may have been used as a base 
for a statue. One stone, much eroded,  
gives the impression that it may have 
represented an idol (Figure 12). Another 
stone (0.56 x 0.31 m ) was found lying 
in the nearby dump, which must have 
come originally from the same room, 
shows a naturalistic representation 
of a human figure (Figure 13).13 If this 
interpretation is correct this sanctuary 

Figure 11: The Iraqi excavated room (sanctuary) after excavations. 

Figure 12: An Idol stone figure shaped-in-round discovered 
inside the sanctuary.

Figure 13: Human figure executed in
relief found in a dump outside the 
sanctuary. Head is missing.

Figure 14: An altar discovered in Room 11 next to the sanctuary. 
A similar altar but larger was discovered in the sanctuary.

Figure 15: The main altar discovered by the Iraqi archaeological Expedition 
in the sanctuary room.

5958

Tomb VI *

With a diameter of 5.5m this tomb was 
constructed of rough unshaped stones 
just next to Tomb V, at a distance 
of 1.60 m. The tomb is divided into 
two chambers by a cross-wall running 
east-west. These two chambers are 
connected to each other by a passage 
between the ring wall and the eastern 
end of the cross-wall (Figures 62 and 45). 
In this ring wall directly opposite the 
passage an 0.80 m. wide entrance was 
found. The best preserved section of 
the ring wall stood up to 0.75 m. while 
the cross wall is preserved to a height 
of 1.30 m. Most parts of the chamber 
floors are covered with flagstones. 
Above these floors, as usual, heaped 
skeletal remains were uncovered. The 
total number of the buried individuals 

was put at five. Another two skeletons 
were also found placed just outside 
the tomb to the south. It should be 
noted here that, before its disturbance, 
a tomb like this may have contained 2-3 
dozens people.    

Remains of 15 pottery vessels, half 
of them of Black-on-Red have been 
registered from this tomb. Among 
the few potsherd collected there 
were two fragments of folded rims 
which must have been imported 
from Mesopotamia. An incomplete 
blade of a bronze/copper dagger or 
a knife  and around 100 beads have 
been discovered. A quern stone and a 
hammer were found just to the east of 
the ring wall. 

* According to Thorvildsen’s list this is recorded as Grave 38 and registered no. 1090.

Figure 62: Tomb VI - Type B burial.
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THE BAHRAINI 
WOMEN IN THE ERA 
OF HM KING HAMED

“The Bahraini Women in the Era of HM King Hamad” 
keeps track of women over the years in the march 
of development and success. This book travels on a 
journey of leaps which changed the compass of time to 
reveal the legitimacy of the rights of all women that took 
place hugely and considerably in the era of His Majesty 
King Hamad Al Khalifa.
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7 YEARS
OF SUCCESS

Alwaraqoon grasps an opportunity for a royal treasuring 
documentation for HRH Prince Faisal bin Salman Al 
Saud. Not only a book, but a corporate gift in a uniquely 
cherished soul covered with respect and adoration.

Language Arabic & English
No. of Pages 116
Format 30 x 26 cm
Cover Hard
Year of Publication 2013

الذي قاد بكل اقتدار دفة العمل يف جدوى، فو�سلت ال�سركة يف ظل قيادته احلكيمة اإىل 

اأ�سمى مراتب التفوق والنجاح يف عامل ال�ستثمار.

الأمري.. الـُملِهم

The inspiringPrince

Who took the helm of Jadwa with 
all potency. Under his sagacious 
leadership, the company reached 
its highest levels of success in the 
investment world.

Thank you from our hearts Each individual in 

Jadwa feels a special brotherly connection to HRH Prince 

Faisal bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, the Chairman of 

the Board of Directors. Since he assumed this position, he 

has strived to instill the spirit of teamwork and to motivate 

accomplishment in all his contacts. Throughout seven years 

of the honour of dealing with His Highness, this spirit has 

shown that it stems from two main sources: firstly, the 

nobleness of his humanity, being brought up by a great 

father, Crown Prince Salman bin Abdulaziz; and secondly, 

his expertise and leadership skills from which he realizes that 

the working team should actively operate with a fraternal 

and friendly spirit.

His Highness’s leadership of Jadwa achieved several 

unprecedented successes. Jadwa won international awards 

in various activities, and expanded areas of business 

significantly, thanks to Allah. The Prince’s experience with 

Jadwa is worthy of perusal. The start was amid international 

financial crisis. But His Highness, with the blessings of Allah, 

managed to lead Jadwa to consecutive successes during the 

most difficult circumstances. He used to repeat his saying: 

“We started at the right time; if we started earlier, we would 

be early, and if we started later, we would be late.”

Despite all the difficult conditions the global economy 

passed through, they were not reflected in Jadwa’s 

performance, thanks to Allah and thanks to the leadership 

His Highness’s leadership 
of Jadwa achieved several 
unprecedented successes. 
Jadwa won international 
awards in various 
activities, and expanded 
areas of business 
significantly, thanks to 
Allah.

شكرًا.. من صميم القلب  ي�سعر كل فرد مّنا يف جدوى بعلقة اأخوّية 
بن  في�سل  الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  الإدارة  جمل�س  برئي�س  تربطه  خا�سة 

اأن يبعث يف كّل  �سلمان بن عبدالعزيز. فمنذ توّليه هذا املن�سب، حِر�َس �سمّوه 

من يتعامل معه يف جدوى روح الفريق الواحد والدافَع للإجناز، حيث جتّلت لنا 

وعرب �سبع �سنني من �سرف التعامل مع �سمّوه، اأن تلك الروح نابعة من م�سدرين 

اأ�سا�سيني؛ اأّولهما ُرقّيُه على امل�ستوى الإن�ساين، كيف ل وهو نتاج تربية لأٍب عظيٍم 

ك�ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن عبدالعزيز. وثانيهما، خربته وقدراته 

القيادية التي ُيدرك من خللها اأن فريق العمل يجب اأن يعمل بجد وبروح اأخوية 

ودية.

وقد نتج عن قيادة �سمّوه لـــجدوى �أن 

حققت جناحات متعددة غري م�سبوقة، 

وح�سدت جو�ئز عاملية يف خمتلف 

�أن�سطتها، و�ت�سعت جماالت �أعمالها 

ب�سكل كبري وهلل �حلمد.

May 2008 
HRH Prince Faisal during 
the signing of the MOA of 
Khazanah’s acquisition of 
10% stake in Jadwa

 مايو 2008
�سمو الأمري خلل توقيع مذكرة تفاهم 

ل�ستحواذ خزانة على ح�سة ع�سرة باملائة 

من جدوى

�سمو الأمري يتميز بتقبل كل الآراء ووجهات النظر، حتى يف 

اجتماعات جمل�س الإدارة، فكان يقوم بطرح املو�سوع للنقا�س 

ويفتح املجال ل�ستماع الروؤى املختلفة والأفكار املتنوعة، ولي�س 

بال�سرورة اأن يكون راأيه مطابقًا للجتاه العام للآراء يف اأي 

اجتماع، فله دومًا روؤيته اخلا�سة للأمور، لكنه يعرف كيف 

يجمع الآراء ويوحدها ويتخذ القرار اللزم.

The Prince is characterized as accepting of 
all views and opinions.  Even in the meetings 
of the Board, he would raise a topic for 
discussion, and then open the floor for 
listening to different visions and diverse ideas. 
His opinion would not necessarily conform to 
the general trend of views at a meeting, as 
he always had his own vision of things, but he 
knew how to gather opinions, unite them, and 
take the necessary decision resolutely.

QUOTE
اقتباس

اأديب بن عبداهلل الزامل

رئي�س جمل�س الإدارة

Adib Bin Abdullah Alzamil
Chairman of the Board
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ABU DHABI
OUR DESTINATION

Narain Asarpota gave most of his life to his work for Abu Dhabi 
and the United Arab Emirates since he first arrived to Abu Dhabi 
almost sixty years ago. Abu Dhabi: Our Life Our Destination is a 
welcome addition to the literature about Abu Dhabi and the United 
Arab Emirates.This book is a frame-to-frame account of life history 
with nearly fifty seven years history of the Emirate of Abu Dhabi, 
showcasing seminal developments and the unparallel achievements 
of its rulers.

Language Arabic & English
No. of Pages 120
Format 31 x 25 cm
Cover Hard
Year of Publication 2012
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JOURNEY OF
DEVELOPMENT

Arriyadh city witnessed fast development and transformations 
since it was declared the capital of Saudi Arabia. These changes 
took fast track during the last decades of the 13th century of 
Hijria . The book entitled “Journey of Development” by The High 
Commission for the Development, illustrates the Commission 
developmental stages in Riyadh, the role of the Commission in 
bringing the country to a higher level of development furnished by 
its wise leadership and intelligent people.

Language Arabic & English
No. of Pages 360
Format 29 x 29 cm
Cover Hard
Year of Publication 2014
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The book of Bahrain Arts Society celebrates 30 years 
of artistic culture and achievements where art revolves 
around and reaches the souls of individuals to express 
selves, thoughts and emotions. This book takes you 
into your inner creativity…

Language Arabic & English
No. of Pages 152
Format 28 x 28 cm
Cover Hard
Year of Publication 2014

30 YEARS OF 
ARTISTIC CULTURE 
AND ACHIEVEMENTS
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THE PRIDE
OF DOHA

‘The Pride of Doha’ by Al Hitmi Property Development 
documents the making of the ‘largest chandelier in the 
world’. The book discusses the extraordinary features 
which made it a Guinness World Record recipient, with 
insights from the world-class development team. 

Language Arabic & English
No. of Pages 92
Format 26 x 36 cm
Cover Hard
Year of Publication 2011

It’s all happening in Qatar, the new centre of it all. A 

destination of choice for business or leisure activities, at par 

with the world's leading economies.  A progressive Arab 

nation determined to become one of the most dynamic 

knowledge-based economies. Qatar is building a strong 

international presence in media, sports, energy and other 

fields. In recent years, Qatar had been the venue of a series 

of breakthrough projects.  

تحتل قطر مكانة متميزة بين العديد من الدول العظمى ورفيعة المستوى، 
وهي تسعى كدولة تقدمية ألن تصبح واحدة من أكثر االقتصاديات الدولية 

حيوية وديناميكية، بل وتواجداً.
دولي  حضور  لها  يكون  أن  األخيرة  السنوات  خالل  بالفعل  استطاعت  وقد 
والرياضية  واإلقتصادية  اإلعالمية  األصعدة  كافة  على  المستوى  رفيع 
على  والفعاليات  األحداث  من  للعديد  رئيسيًا  محوراً  وباتت  بل  وغيرها، 

المستوى العربي والدولي. Qatar
 “The combination of each 

respective discipline was the key to 
the success of this one-off project; 

lighting design, visual design and 
integration, R&D and manufacturing 

enabled us to deliver a full turn key 
project with guaranteed results 

without compromise.”

»لقد كان التضافر بين عدد من المختصين كال في مجال اختصاصه هو مفتاح النجاح 
لهذا المشروع الفريد بل والوحيد من نوعه،فتضافر هذه الجهود في مجاالت تصميم 

اإلضاءة و التصميم المرئي والبحث والتطوير، جعلنا قادرين على تقديم مشروع 
متكامل بنتائج مضمونة ودون أي  حلول وسطية«.

Jonathan Labbee, Vice President of Development, 
LSI Saco Technologies
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The achievements Qatar has made in the past 
decade is a testimony to the fact that Qatar is continuously moving 
towards a position of undisputed leadership. 

In the field of ideas and innovation, Qatar is taking rapid strides forward
at such an amazing pace. And a string of very ambitious developments 
have already put Qatar on the world map. And now, a most recent feat 
is the Reflective Flow. 

Once again, we have set a new standard by creating the world’s largest 
chandelier, as certified by the Guiness World Records. The size of this 
light sculpture, and all the details that went into its engineering are 
simply marvelous in their audacity.  In the creation of this project, many 
boundaries in structural and lighting technology were challenged. 

But we made it possible. And many people played a pivotal role in the 
process.  We express our sincere gratitude to His Highness Sheikh Hamad 
bin Khalifa al Thani, the Emir of Qatar; His Highness Sheikh Tamim bin 
Hamad Al Thani, the Crown Prince of Qatar; and His Excellency Sheikh 
Hamad bin Jassem bin Jabor Al Thani, the Prime Minister of Qatar; for 

their patronage and generous support. We are also very grateful for 
the extraordinary talents who made up the development team: Beau 
McClellan Design, Unusual Rigging and Engineering, Ambiances Lighting 
& Visual Design, and LSI Saco Technologies. 

Projects like these signify a new era for Qatar. Innovations that will drive
our growth, and push us into the new frontier towards the new vision of
Qatar. We celebrate the extraordinary achievements of the world’s largest 
Reflective Flow, now the “Pride of Doha”, and we relish the prospects of 
more exciting things like these, to come for Qatar. 

الشك أن اإلنجازات التي نجحت قطر في تحقيقها خالل الحقب الزمنية الماضية 
موقع  إلى  الوصول  أجل  من   ، ومستمرة  منتظمة  بخطى  تسير  كونها  على  شهادة  لهي 

القيادة وبال منازع.

الجديدة  األفكار  مجال  في  ومذهلة،  سريعة  بخطى  تسير  أن  قطر  استطاعت  فلقد 
بالفعل  قطر  وضع  في  نجحت  التي  الطموحة  التطورات  من  سلسلة  وهناك  واالبتكارات، 

على خريطة العالم.

جديدة  معايير  وضع  في  نجحنا  فقد  لها،  يتحقق  أخر  إنجاز  اإلنعكاسي«  »التدفق  يعد  واآلن 
العالمية،  القياسية  العالم، كما أقرتها موسوعة غينيس لألرقام  بابتكارنا ألكبر ثريا في 
فحجم هذه الثريا وكافة التفاصيل المتعلقة بها من الناحية الهندسية، أنما تعبر ببساطة 
عن مدى الجرأة في هذا المشروع، والذي تم من خالله تحدي الكثير من الحدود المتعارف 

عليها فيما يتعلق بالتصميم الهيكلي وتكنولوجيا اإلضاءة.
ولكننا جعلنا هذا ممكنا وليس بمستحيل.

بوافر  لنتقدم  وأننا  العملية،  هذه  في  المحورية  األدوار  من  العديد  الكثيرون  لعب  وقد 
أمير  ثاني_حفظه اهلل_  آل  الشيخ حمد بن خليفة  السمو  االمتنان والشكر لحضرة صاحب 
ثاني، وسعادة  العهد صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل  البالد المفدى، و سمو ولي 

رئيس الوزراء  الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، على ما قدموه من دعم سخي لنا.
هذا  وتطوير  ابتكار  في  ساهمت  التي  الفذة  للمواهب  التقدير  بخالص  نتقدم  كما 

التصميم،ونخص بالذكر
Beau McClellan Design, Unusual Rigging and Engineering, Ambiances 

Lighting & Visual Design, and LSI Saco Technologies  

دوراً  فالإلبتكارات  جديدة،  لحقبة  قطر  دخول  على  داللة  لهي  المشروعات،  هذه  فمثل 
جديدة  ورؤية  جديدة،بل  جبهة  نحو  أيضا  نحن  ودفعنا  بل  النمو،  عجلة  دفع  في  ملموسا 

لقطر. 

على  ثريا  كأكبر  اإلنعكاسي،  التدفق  حققته  الذي  الرائع  اإلنجاز  بهذا  اآلن  نحتفل   فنحن 
المزيد  لتاريخ قطر  أن يضاف  إلى  العالم، بل والتي تعد »فخر قطر« ونحن نتطلع  مستوى 

من هذه المفردات المتميزة.

Mr. Hitmi Ali Khalifa Al Hitmi 
CEO, Al Hitmi Property Development



Go to All Books

ARKIS  
YEAR BOOK 2019

Language Arabic & English
No. of Pages 400
Format A4
Cover Hard
Year of Publication 2018



Go to All Books

ARKIS  
YEAR BOOK 2018

Language Arabic & English
No. of Pages 428
Format A4
Cover Hard
Year of Publication 2018



Go to All Books

Language Arabic & English
No. of Pages 212
Format 29 x 22 cm
Cover Hard
Year of Publication 2017

FIVE-YEAR CAREER 
OF THE TREE OF LIFE
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EBRAHIM
HUMAIDAN

A heartfelt biographical book on the late Ebrahim 
Humaidan, commending his dedication in serving 
his country, sense of patriotic belonging and prolific 
achievements. Al Waraqoon documented the life of 
an iconic figure in the Bahraini society and arranged 
a successful launching event of this valuable 
documentation.

Language Arabic 
No. of Pages 152
Format 30 x 30 cm
Cover Hard
Year of Publication 2013
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مفهوم السيرة الذاتية 
حياته،  حتكي  ذاتية  �شرية  االأمر  نهاية  يف  لتكون  يومياته  تدوين  االإن�شان  على  يلح  ما  اأ�شعب 

الكتاب  من  الكثري  فهناك  واالأفراد،  واحلدث  واملكان  الزمان  بني  واملختلف  املتعدد  وم�شوارها 

ورجاالت الدول واجلهات الر�شمية، واأ�شحاب الوظائف الكبرية، وكبار التجار، كل هوؤالء، اأو بع�شهم 

اأو غريهم ي�شعون اإىل كتابة �شريهم الذاتية، غري اأن اآلياتها وطريقة ن�شجها لكي تكون بني يدي 

القارئ تختلف بع�شها عن البع�س االآخر يف ال�شكل والتناول، ويف طبيعة االت�شاق مع ال�شخ�شية 

نف�شها، وميكن اأي�شاً اأن يكون التباين يف َمْن يكتب هذه ال�شرية اأو تلك، فقد تاأتي ال�شرية متحدثة 

معني  مهني  جناح  عن  اأو  ما،  جمتمع  عن  اأو  ما،  مكان  عن  اأو  ما،  عائلة  عن  اأو  ما،  �شخ�شية  عن 

كالتجارة مثالً، اأو ال�شناعة، اأو يف اأي درب معني �شيا�شياً اأو ثقافياً اأو ريا�شياً اأو اجتماعياً.  وهكذا 

دواليك،  واإن جاءت ال�شرية اأياً كانت فهي �شمن �شياق كتابة التاريخ، ملا فيها من اأحداث و�شواهد 

ولكن  القارئ.   ينتظره  الذي  اجلمايل  بعدها  ال�شرية  ال�شياق  هذا  يعطي  حيث  واأمكنة،  وتواريخ 

ال�شوؤال يكمن يف التايل: مل كتابة ال�شرية يف االأ�شا�س؟ 

الذي  املنجز  على  واملحافظة  والتوثيق،  اجلمع  يف  تتمثل  كثرية  دالالت  حتمل  كتابتها  اأن  اأعتقد 

كتب عنه، وت�شهم يف اطالع القارئ على جتارب الغري لتكون طريق حياة اأو عمل اأو اال�شتفادة من 

اخلربات والت�شحيات، ولها من الدالالت ما تعطي القارئ قدًرا من االأمل واالإ�رشار وبخا�شة اإذا حملت 

هذه ال�شرية جتارب غنية ولها اأهمية يف البناء وتطوير الذات. 
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القلمان وتوقيع ابراهيم حميدان 

كان لدى إبراهيم حميدان  قلم حبر حصل عليه هديه في المرحله الثانوية وقد اصطحبه 
بمثابة  القلم  بات  به  واالفتخار  بالقلم  إبراهيم  بالمغرب، والعتزاز  دراسته  أثناء  معه في 
الصديق الذي ال يفرط في صداقته.  والشيء الطريف في األمر أن إبراهيم أرسل القلم 
الحاج محمد بن حسن حميدان بإصالحه  والده  البحرين في طرد لكي يقوم  إلى  مرتين 
وتغيير إبرته ثم إرجاعه إليه مرة أخرى.  أما القلم اآلخر فهو الذي كان يستخدمه طوال 
مشوار حياته العملية وبالتحديد في مجلس الشورى والمحكمة الدستورية.  القلم الذي 

لعبت أنامله به لينثر كل تلك الكلمات والخطب.

9
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اإىل  تعود  ال�شورة  هذه 

تاريخ 1970/1/1 وهو ليلة 

الزواج

 كما كانت املقولة التي تقول وراء كل رجل عظيم امراأة .. كانت مقولة ترجمتها اأنت يف حياتنا مًعا 
مع كل رجل عظيم امراأة.. اأال تذكر اأنك كنت تقول يل دائًما، وكلما كلفت بتويل من�شب جديد )اإن 

قدمك يا اأم يا�شـر علّي خري .. واإن اهلل اأكرمني بِك( من دون اأن تدري اأن اأنت اخلري كله .. اخلري الذي كنت 

تغمرين به يف حلك وترحالك.. و تعلم علم اليقني يا تاج عزي وكياين اأن دعوات الوالدين ت�شهم يف 

 �شعادة االأبناء .. واأنت مل ت�شل اإىل ما و�شلت اإليه لوال دعوات اأبويك و�شعادتهما بك منذ كنت طفالً 

يافًعا .. وفرحة اأخواتك واإخوتك بك وبنجاحاتك .. ور�شاي الدائم عليك .. من يا عزيزي ونحن 

نحمد اهلل على تلك احلياة التي ع�شناها مًعا .. احلياة التي تعاهدنا اأن نبقى فيها اأوفياء وخمل�شني 

لرتاب هذا الوطن .. ونرفع ا�شمه عالًيا يف كل منا�شبة نكون فيها.

و�شديًقا   .. واإخوتك  اأخواتك  على  وعطوًفا  حنوًنا  واأًخا   .. م�شحًيا  واأًبا   .. حمًبا  زوًجا  كنت   

الدرا�شة  واأيام  ال�شبا  يف  وعرفتهم  عرفوك  الذين  النا�س  حتب  كنت   .. للنا�س   رحيًما 

والعمل .. فكل هذا احلب الذي اأ�شبغته على االآخرين اأال يحق لك ولهم اأن ير�شموك يف متخيلهم .. 

وي�شعوك قالدة على �شدورهم .. اإنك ت�شتحق هذا .. بل الكثري الكثري .

ها هي حال الدنيا التي ت�شعدنا .. ويف حلظة �شـريعة حتزننا .. فما لنا اإال اأن ن�شاأل اهلل عز وجل 

اأن يرحمك برحمته الوا�شعة .. واأن يدخلك يف جنانه الن�رشة .. واأن ي�شربنا على فراقك وبعدك 

عنا .. واعلم يا عمري الذي ق�شيته معك اأن بعدك هذا لن ين�شينك اأبًدا طاملا لدي قدرة التنف�س 

واحلياة والتذكر .. وها اأنا اأقول الأبنائك: اأن اأباكم ترك لنا جميًعا ثروة ال تقدر بثمن .. اأال وهي 

ال�شمعة الطيبة بني النا�س .. فحافظوا عليها لري�َس اأبوكم عنكم .. كونوا قريبني من اهلل ليحفظكم 

وي�شدد على طريق اخلري خطاكم .. واإنا هلل واإنا اإليه راجعون.

رفيقة دربك ... 

أم ياسر كما كنت حتب أن تناديني
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ا من  يف بداية كل كتاب يهدي الكاتب قراءه بع�ضً

احلروف والكلمات.. ولكن اإهدائي لكم هو م�ضرية 

14 عام يف عامل العقار واحلياة جت�ضد اأبرز حروفها 

يف �ضفحات كتابي هذا. فاأنتم من اأهداين الدعم 

وامل�ضاندة واملحبة بعد اهلل, اأما له �ضبحانه ف�ضكري 

دائم م�ضتمر كا�ضتمرار نعمة علي, و لأبي واأمي 

اأقول هذا جزء من رد اجلميل لكم فاأنا نتاج تعبكم, 

�ضهركم, حر�ضكم, اهتمامكم وم�ضاندتكم يل. 

لأخواين اأنتم يل ال�ضند والقوة. لبنتي الوحيدة 

والدتك تريد اأن تكون لك قدوة واأن تكوين لها 

انعكا�س. اأهلي و اأ�ضدقائي حياتي بوجودكم اأجمل. 

اأ�ضاتذتي ومدر�ضاتي يف كل مراحل الدرا�ضة تعبكم 

جتدون نتائجه بني ال�ضطور. �ضخ�ضيتي عبارة عن 

تاأثر بكل �ضخ�س مر يف حياتي فله الف�ضل.. احلياة 

مباين �ضاهقة ل ي�ضل للقمة ال من تعلم ال�ضعود واأنا 

على مباين احلياة اأ�ضد رحايل وبالعقار �ضاأ�ضكل مدنا 

تبهر زائريها.

تمنياتي لكم بجولة ممتعة في مدينتي.

Author, at the beginning of every book, 
dedicates some words to his/her readers; 
but the case here is so different. I am 
presenting you a life of 14 years in the 
world of real estate which is drawn on the 
pages of my book. You have supported, 
assisted and granted me the love; I am 
always thankful to Allah for all the gifts 
granted to me; to mom and dad for their 
care, attention and support, it is the time to 
give them back; to my brothers for being a 
source of support and power to me; for my 
daughter, I would ever be a model that you 
wish to follow; for my family and friends, 
life is better with you; for my teachers 
throughout school levels, you will find your 
efforts laying between the words. Persons 
are not passing by my life like a shadow 
that disappears by the sunset, they are the 
sun itself; they are affecting my personality 
as sun affects the earth, so I am so thankful 
to those persons. To that end, life is as 
high as a building that its top cannot be 
reached except by seekers and I am seeking 
to the top of my building to design cities 
impressing its visitors.

I wish you an interesting tour in my city 

Eman Al-mannai
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There are two 
great days 
in a person’s 
life - the day 
we were born 
and the day we 
discover why.
William Barclay

QUOTE
اقتباس

هنالك يومين عظيمين 
في حياة الشخص - 

اليوم الذي نولد فيه 
واليوم الذي نكتشف 

فيه سبب والدتنا.

ويليام باركالي

67

 ,
ٍ
من املهم قراءة العقد والتاأكد من كافة بنوده مع حمام

ْخذ ن�ضخة من 
َ
وذلك حلفظ حقوقك. احر�س على اأ

العقد قبل توقيعه ملراجعته وا�ضت�ضارة اأهل الخت�ضا�س 

واخلربة.

It is important to read the contract with the 
attorney and make sure of every item in 

it, so you can protect your rights. Be sure 
to review a copy of the contract before 

signing it, and it’s important to consult with 
specialists and experienced  

individuals this matter.

اوؤُُه ويت�ضوقون ملعرفة  لُّ ُقرَّ اجعل من حياتك كتاًبا ل َيَ

ما �ضيقروؤون يف ال�ضفحة القادمة... يكون لهم 

كعالمات طريق ي�ضريون عليها من بعدك... يعجبهم 

جماله... وينبهرون مبا على جانبيه... �ضع لكتابك 

عنواًنا جذاًبا يحمل يف طياته الكثري من الغمو�س 

والف�ضول لكل َمْن تقع عيناه عليه... فعنوان كتابي 

هو الإيان بقدراتي... فال وجود للم�ضتحيل يف كتاب 

حياتي... فما هو عنوان كتابكم؟؟

Make your life a book that its readers just 
cannot get enough of and are eager to 
know what they will read on in the next 
page... make a way for them to follow 
you.... admire your road beauty... and be 
impressed in every aspect. Give your book 
a catchy title with a sense of mystery and 
curiosity. The title of my book is ‘Believing in 
my Capabilities’. There is nothing impossible 
in the book of my life. How about you, what 
is the title of your book?

2ND Day
اليوم الثاني
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ال�ضتثمار يف العقار هو ال�ضتثمار الناجح الذي ل 

ير�س ول يوت. فاأموالك يف ماأمن ما دمت ا�ضتثمرت 

يف اأ�ضول ملمو�ضة ويكنك بيعها واحل�ضول على ثمنها 

يف اأي وقت بالإ�ضافة اإىل اأن ال�ضنوات التي متر على 

العقار امل�ضتثمر تكون �ضبًبا يف ارتفاع �ضعره بعك�س 

ا�ضتثمار الأموال بنف�س املدة يف م�ضاريع وتوجهات 

 اأخرى يكون عائدها �ضئياًل وبن�ضب 

ل تتجاوز الـ 2%. فقط.

Investing in real estate is a successful 
investment that does not get sick or die. 

Your money is safe if you invest in tangible 
assets and you can sell them and get their 

value at any time. In addition, the years that 
go through the investment property cause 
the price to rise, unlike the investment of 

funds in the same period in other projects 
and orientations with a small return  

of just 2%.

الطموح اأ�ضا�س الو�ضول والإ�ضرار عليه داعم له... ار�ضم 

ْن�ِضَئت 
ُ
حلياتك طريًقا ت�ضلكها... فال تعتمد على طرق اأ

ُم�ضبًقا... قد ت�ضل الدرب فيها... ول تن�ضغل مبراقبة 

الغري وهو يبني طريقه... فتنتهي بك احلياة بدون درب 

ول وجهة... بل اْبِن ُطرًقا نهايتها جناح ت�ضكل منوذًجا 

وم�ضلًكا للغري... وتكون �ضاهدة على وجودك... فيقولون: 

هنا كان فالن َبَنى واأجنز... 

Ambition is the basis of access and insistence 
thereon and it will be deemed to be a 
supporting factor thereof. Draw for your life 
a path to follow. Do not rely on the methods 
created before. The road may be lost therein. 
Do not be preoccupied with the observation 
of others as he builds his way. Otherwise 
your life will come to an end without a path 
or a destination. But make up a way ending 
with success and form a model and a path 
for others... which shall be a witness to your 
presence. Then they will say: “Here, he was 
built and accomplished”. 

13th Day

 اليوم 
الثالث عشر
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اإليها التي علمتني كيف 

اأ�سقى يف �سرور وابتهال، 

فهي ذاتي الكربى وينب�ع 

الن�سال . 

اإليها حمبتي واإخال�سي
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تقديم

   هو اإن�ضاٌن تمّلكُه قلٌق منذ بدايات العمر.. والتم�س من الب�ضاطِة معنًى ف�ضغلُه م�ضيُر اأمٍة 
ووطْن.

عا�س حياته محاوًل ا�ضت�ضعار هموم النا�س، اإلى لحظة انتقاله لجوار ربه في �ضباح ال�ضابع 
والع�ضرين من نوفمبر لعام 2012 م. 

ونهاية لكل ما يعكر  للبحرينيين م�ضتقباًل م�ضرقًا  .. راجيًا  الأمل طوال حياته  يفارقه  لم 
�ضفو نه�ضتهم و قدرتهم على الإبداع.

كان اهتمامُه - رحمه اهلل - م�ضّلٌط على الإن�ضان، تفكيره، بَم يوؤثر ويتاأثر .. اأ�ضئلٌة دارت في 
خلده وحاول جوهره الأخالقي الإجابة عنها في رحلة الأربعة وال�ضبعون عامًا التي عا�ضها 
تاريخ  من  مهمة  مرحلة  لت�ضوير  منه  محاولة  في  الكتاب  هذا  دفتْي  بين  ُتروى  تجربٌة   ..
المجتمع البحريني، لينقل �ضورة الحدث بكل تفا�ضيلها للباحثين والدار�ضين في وقت لم 
اأو مال،  ال�ضيد في جاه  البحرين. لم يطمع  الت�ضوير معروفة ومتوفرة لأهل  اآلة  تكن فيه 
لي�ضق طريقه و�ضط  البحريني  الإن�ضان  ت�ضكيل وعي لدى  اأن يكون م�ضاهمًا في  كان يحب 

ال�ضتبداد من جهة والتخلف من جهة اأخرى.

كتاب “معاي�ضة �ضخ�ضية” جاء انطالقًا من رغبة الوالد وتحقيقًا لأحد الأهداف 
التي �ضعى من اأجلها. 

عّلها  الكتاب  من  منقحة  ثانية  طبعة  اإعــداد  في  رغبتنا  ازدادت  رحيله،  وبعد 
تحقق اإحدى اأمانيه لُتبنى ب�ضواعد اأبناء هذا الوطن العزيز ...

تداول  اأجل  من  تكن  ومل  بنف�ضجية،  ول  برتقالية  ثورة  1965م  مار�س  انتفا�ضة  تكن     مل 
من  �ضنكت�ضفه  ما  وهذا  مبا�ضر،  مبا�ضر وغري  ب�ضكل  عليها  ال�ضتيالء  اأجل  من  اأو  ال�ضلطة 
اأو  النتفا�ضة  اأثناء  الوطنية  القوى  عنها  اأعلنت  التي  امل�ضروعة  ومطالبها  اأهدافها  خالل 
بعدها، ومع ذلك ن�ضتطيع اأن نقول اأن هذه النتفا�ضة كانت ثورة ولكن من نوع خا�س، ثورة 
قوامها العمال وعمادها اجلماهري الكادحة من جميع فئات �ضعب البحرين امل�ضحوقة وقد 
�ضالت على جوانبها الدماء، لكنها دماء اأنا�س بعينهم ت�ضامنوا مبح�س اإرادتهم واختيارهم 
مع جماهري �ضعبهم، تلك اجلماهري التي مل تكن م�ضللة ول خمدوعة ومل ت�ّضري باأوامر من 
اأحد، بل كان اندفاعها وت�ضامنها من اأجل اخلال�س من �ضطوة الظلم والنعتاق من نريان 
امل�ضتعمر الغا�ضم واأعوانه، تلك الدماء التي �ضالت بح�ضرة وغزارة من قلوب اأنا�س مل يحملوا 
ال�ضالح �ضد اأحد ومل يهددوا حياة اأحد، ومل يعتدوا على اأموال وممتلكات اأحد، نقول اإنها 
اأنا�س بعينهم، ذلك لأن الفرز الطبقي الجتماعي  كان وا�ضحًا �ضارخًا، وكان ذاك  دماء 
بعد  بداأت حت�ضل مبا�ضرة  اأو  اقت�ضادية ح�ضلت  نتاج تطورات وحتولت اجتماعية  الفرز 
قمع وت�ضفية حركة هيئة الحتاد الوطني عام 1956م، وعلى �ضوء تلك التحولت ح�ضل 
تلك  �ضرائحه وطبقاته،  ومن �ضلب  البحريني وبني  املجتمع  بنية  تفاوت طبقي �ضحيق يف 
تلقائية، حيث كان  الكادحة جاءت هذه النتفا�ضة عفوية  ال�ضرائح والطبقات الجتماعية 
قد اختزلها اجلور واجلوع ودفع بها التع�ضف، وفاجاأت القوى الوطنية ال�ضيا�ضية العاملة يف 
�ضرية تامة يف ذلك الوقت )قومية كانت اأم تقدمية( حيث وجدت نف�ضها )القوى الوطنية( 
يف خ�ضم الأحداث وتطوراتها الالحقة، واإن تفاعلت معها ب�ضرعة وتولت قيادتها و�ضريت 
يف  ا�ضتعدادها  وعدم  جاهزيتها  عدم  ثبت  ولكن  واحتجاجاتها،  ومظاهرتها  اإ�ضراباتها 
�ضور �ضتى واأ�ضكال خمتلفة، منها عدم ادخار هذه القوى للمواد الآنية وامل�ضتقبلية التي قد 

المقدمة
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الفقرية  احتياجات اجلماهري  لتلبية  مالية  توفريها م�ضاعدات  النتفا�ضة وعدم  حتتاجها 
ل�ضمان ا�ضتمرارية النتفا�ضة وانت�ضارها، مما �ضاهم �ضلبًا يف النتائج التي متخ�ضت عنها.

واجلدير بالذكر هنا، اأن هذه النتفا�ضة دفعت بها عوامل داخلية وظروف خارجية متبادلة 
املعي�ضية  الأو�ضاع  امل�ضتوى املحلي تلك  اأو ايجابية، ونعني بها على  اإن كانت �ضلبية  التاأثري 
البائ�ضة التي عانت منها الغالبية العظمى من �ضعب البحرين، يوازي تلك الأو�ضاع انت�ضار 
امل�ضتوى اخلارجي فن�ضتطيع  اأما على  التحررية بني اجلماهري،  النزعة  الثوري ذي  الوعي 
والعاملية  العربية  الوطني  التحرر  حركة  نتائج  من  نتاج  هي  مار�س  انتفا�ضة  اإن  نقول  اأن 
وخ�ضو�ضًا تاأثري الثورات يف بع�س البلدان العربية مثل ثورة اجلزائر، وثورة ال�ضعب العراقي 
وامتداد  امل�ضري  ال�ضعب  ثــورة  وقبلهما  الرجعي،  العميل  امللكي  بالنظام  اأطاحت  التي 
العوامل  العربية، هذه وغريها من  الأقطار  انت�ضر يف جميع  الذي  والنا�ضري  القومي  املد 

والتاأثريات جميعها اأدت اإلى قيام ثورة ال�ضعب البحريني يف مار�س 1965م.
واأخريًا اأ�ضتطيع اأن اأقول اإن هذه اليوميات عن انتفا�ضة مار�س لي�ضت تاريخًا لها، ول حتلياًل 
اإمنا معاي�ضة �ضخ�ضية ومعاناة ذاتية �ضعبة من خالل متثيل  ونتائجها،  لأ�ضبابها  �ضيا�ضيًا 
من  و�ضادرًا  �ضادقًا  مو�ضوعيًا  ونقاًل  النتفا�ضة،  تلك  يف  العاملة  الوطنية  القوى  اإحــدى 
الكادحة من �ضعب  اليوميات تروي وت�ضف كيف كانت اجلماهري  اإن هذه  الأحــداث،  قلب 
البحرين تعرب عن نف�ضها وعن �ضخطها وغ�ضبها على الأو�ضاع املعي�ضية القا�ضية التي كانت 
ترزح حتت وطاأتها، وكيف كانت تطرح مطالبها العادلة امل�ضروعة وكيف كانت املخابرات 
بحقوقهم  اإميانهم  من  اإل  العزل،  للمتظاهرين  و�ضرا�ضة  ق�ضوة  بكل  تت�ضدى  الربيطانية 
ال�ضامة اخلانقة امل�ضيلة  النار عليهم ورجمهم من املروحيات بالقنابل  باإطالق  امل�ضروعة، 
للدموع، وكيف كانت تلك املخابرات تالحق املنا�ضلني ال�ضرفاء وتداهم بيوتهم وتنتزعهم 
اأي اتهام ودون  من بني عائالتهم واأهليهم وتزج بهم يف ال�ضجون واملعتقالت، دون توجيه 
حماكمة عادلة. اإن هذه اليوميات لي�ضت كل �ضيء عن النتفا�ضة، اإذ اأن لها جذورًا معنوية 
عميقة واأبعادًا حياتية يف نفو�س جميع البحرينيني يف جميع قرى ومدن البحرين، كما اأن 
هذه اليوميات ت�ضف وتعاي�س اأحداث ح�ضلت يف مدينة املحرق فقط اأي منطقة بعينها.  يف 
حني كانت هناك اأحداث ومظاهرات واإطالق نريان �ضقط على اإثرها �ضهداء يف كثري من 
قرى ومدن البحرين، ومن الإجحاف اأن ل تويل حقها من التغطية والت�ضجيل، وقد حاولت 
اليوميات  اإلى هذه  مع بع�س الأ�ضخا�س ت�ضجيل تلك الأحداث ل�ضمها على �ضكل ملحقات 
با�ضم كاتبيها لتكتمل ال�ضورة الن�ضالية لهذا ال�ضعب الأبي، اإل اأنه مع الأ�ضف مل اأمتكن من 
تدوين �ضيء من اأحد اأو عن اأحد، لكن  هذه اليوميات قد تكون حافزًا اأو دعوة وطنية جلميع 
اأولئك الذين عاي�ضوا اأو �ضمعوا عن اأحداث انتفا�ضة مار�س كي يبادروا اإلى تدوينها من اأجل 
تخليد ال�ضجل الكفاحي لهذا ال�ضعب الذي نا�ضل مرارًا وقا�ضى كثريًا وحتمل اأبناوؤه خمتلف 

�ضنوف التعذيب والقتل والت�ضريد، ول يزال ينا�ضل من اأجل حياة �ضريفة .

املوؤثرة يف اخلارج  الثورية  الأو�ضاع  اإلى جانب  الداخل  املتاأزمة يف  الأو�ضاع اخلانقة  اإن     
التي كانت توؤجج م�ضاعر احلما�س وتدعم مطالب �ضعب البحرين يف احلرية وال�ضتقالل، 
وخ�ضو�ضًا بني املثقفني، وتدفع بهم اإلى ت�ضكيل منظمات عمالية �ضرية بني قطاعات العمال 
وال�ضغيلة، يف وقت كان املد القومي النا�ضري هو ال�ضائد يف تلك احلقبة من تاريخ ن�ضال 
�ضعب البحرين، وكان ي�ضتقطب الغالبية العظمى من اجلماهري التي كانت يف الغالب غري 
الثورية  الي�ضارية  الجتاهات  اأن  كما  الآن،  عليه  متعارف  هو  كما  حزبيًا  تنظيمًاَ  منظمة 
اأما تنظيم  البعثيني )املن�ضقني(،  انت�ضرت وت�ضربت بني �ضفوف القوى القومية وبع�س  قد 
الي�ضار املتمثل يف جبهة التحرير الوطني البحرانية التي تاأ�ض�ضت يف �ضنه 1955م فقد كانت 
املوؤثرة بني �ضفوف العمال والكادحني واملدر�ضني، خ�ضو�ضًا بني عمال �ضركة  له عنا�ضره 
بابكو، واإن مل يكن )التيار الي�ضاري( قد حقق انت�ضارًا وا�ضعًا بني �ضفوف �ضعب البحرين 
الأو�ضاع  زاد  له، ومما  املعادية  والإ�ضالمية  القومية  التيارات  ب�ضبب مناو�ضات  ب�ضكل عام 
تعقيدًا هو اإقدام �ضركة نفط البحرين )بابكو( على تطبيق نظام جديد يف اأعمالها وعلى 

عمالها املتمثل يف:
1- ا�ضتعمال الآلة بدًل عن العمال، وال�ضتغناء عنهم مع عدم اإيجاد فر�س عمل جديدة ل 

يف القطاع العام ول يف القطاع اخلا�س.  
وم�ضمونه  مبفهومه  لي�س  دفك�س(  )زيــرو  درجــة  اأقــل  ــى  اإل اخل�ضائر  تقليل  �ضيا�ضة   -2
القت�ضادي، واإمنا بهدف تطفي�س العمال الوطنيني وا�ضتبدالهم بعمال املقاولني الأجانب، 
العمال  من  غريهم  اأعباء  حتميلهم  اأو  اإ�ضراباتهم،  واحتمال  احتجاجاتهم  من  للتقليل 
املف�ضولني، مع احلفاظ على امل�ضتوى املتدين لالأجور والرواتب، ودون اإجراء اأي اإ�ضالحات 

لظروف العمل القا�ضية واملزمنة.  
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هذا  نعترب  الزاوية  هذه  اأمن  الرفيع..   ال�سايف  االإن�ساين  للحب  املتعط�سني  غليل  وي�سفى 
انتهت املحا�سرة، ومل تنته اال�سئلة، بل    !! للذاتية نف�سها؟؟؟   اأو هو جتاوز  احلب الذاتي 
تركتها متور وتتدفق ك�سيل يتطاول على �سدود مبهمة.  ولرمبا يكت�سح قناعات مظلمة ولرمبا 
كانت تلك من عوائها غري املعلنة؟!!  وغادرنا اأبواب ذلك ال�ضرح الثقايف م�ضرعة لريدها 

حملة م�ساعل املعرفة ورواد الثقافة والنور لتنري ليايل املحرق".  
13 فرباير 2003م

الــعــدوانــيــة  ــنــزعــات  ال �ــســد  �سعـوب 

واحلـروب

اإننا اأبناء البحرين على اختالف م�ساربنا االجتماعية وقيمنا ومثلنا، وتوجهاتنا ال�سيا�سية 
– اإننا جميعًا ن�سارك جميع �سعوب العامل مواقفها امل�سرفة، وم�ساعرها االإن�سانية ال�سادقة 
والعامل  اأوروب��ا  ومدن  �سوارع  اجتاحت  التي  العارمة  واحتجاجاتها  الغا�سبة،  واأحا�سي�سها 
كله.  وهي تندد وت�سجب وتلعن جميع النزعات العدوانية واحلروب التي متار�سها االإدارة 
االأمريكية وال�سائرين يف ركابها من �سهاينة وغريهم.  اإننا من على هذه االأر�س الطيبة، 
كوكب املحبة وال�سالم كوكب عمره االإن�سان واأ�ساد به الثقافة والعمران، نرفع اأ�سواتنا عالية 
– لنعلنها �سرخة مدوية ويف وجوه كل الطغاة  غا�سبة مع جميع حمبي ال�سالم يف العامل 
اأ�سكال  جميع  �سد  واأنواعها،  اأ�سكالها  بجميع  واحل��روب  والعدوان  التوتر  دعاة  كل  و�سد 
التمييز العن�سري واال�ستعمار واالحتالل و�سد اأي نوع من اأنواع انتهاك حقوق االإن�سان.  اإننا 
مع �سعوب العامل املنا�سلة من اأجل احلرية والدميقراطية و ال�سالم، و�سد احل�سار الظامل 
واملتكرر  القادم  اأمريكي  االأجنلو  العدوان  و�سد  ال�سجاع،  العراقي  ال�سعب  على  املفرو�س 
كل  العراق  �سعب  على  جر  الذي  الدكتاتوري  النظام  و�سد  و�سيوخه  واأطفاله  اأبنائه  على 
هذه الويالت واملاآ�سي، كما �سوف لن يتوقف عن ت�سامننا وم�ساندتنا وتالحمنا مع ال�سعب 
الفل�سطيني البطل ون�ساله البا�سل الذي يتعر�س ل�ستى اأنواع الظلم واال�سطهاد والقهر على 
اأيدي ال�سهاينة العن�سريني بدعم وم�ساندة من اليمني الرجعي االأمريكي وغري االأمريكي.  
وليعلم دعاة احلروب واالحتالل واال�ستعمار العوملي اجل�سع اجلديد، اأن �سعوب العامل قادرة 
على �سنع املعجزات واإمكانياتها وفعالياتها ال تعد وال حت�سى، ولن تتوقف عند التظاهرات 
واالحتجاجات، واإمنا تتعداها اإلى اآفاق واأبعاد ال يت�سورها جرناالت احلروب والعن�سرين 
النافخني يف نريان الفنت واالحقاد والبغ�ساء، اأن �سعوب العامل يف اإمكانها اأن تقف باملر�ساد 
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اأو هوية  باأنها مظلومة وم�سطهدة الأنها حتمل عقيدة  اأفرادها وعلى املالأ  ت�سيع وتذيع بني 
الطائفية  االأ�سباب  لتلك  غريها  دون  عليها  وقع  الظلم  اأن  وتّدعي  معني،  مذهب  اأو  معينة 
املذهبية، ويف بع�س االأحيان قد تكون حمقة فيما تذهب اإليه، ولكن طريقة طرحها للم�ساألة 
اأو امل�سكلة واأ�سلوب معاجلتها للظلم واال�سطهاد هي اخلطاأ، الأنها تنفرد ولوحدها وتنعزل 
عن باقي قطاعات واأفراد وطوائف املجتمع التي ال توؤمن بالطائفية وال تقر باأي ظلم على 
اأي كان، والأنها ت�ستنجد باأفراد الطائفة نف�سها دون غريها، وتغلب م�ساحلها على م�سالح 
االآخرين، اأو ال تعباأ بها، وقد تهدرها، وهي )اأي القيادات الطائفية( تتحول اإلى عن�سر �ساذ 
عن املجتمع ويتوقع منها اأن ت�سلك نف�س �سلوك الذين ا�سطهدوها وظلموها وبالتايل، ت�سعل 
حروب ومنازعات مع غريها من الطوائف غري عابئة بالقيم االإن�سانية والقوانني الو�سعية 
وال�سرائع ال�سماوية، عا�سفة بكل القوا�سم الوطنية امل�سرتك والو�سائج االجتماعي التي ت�سد 
جميع اأفراد املجتمع وقد جتني على الغري وعلى نف�سها، وهكذا يتولد الظلم من الظلم والعنف 
ويكون  والياب�س  االأخ�سر  تاأتي على  العنف واال�سطهاد من اال�سطهاد يف دوامة دائمة  من 
تاريخها  االإن�سانية عرب  الب�سطاء املغرر بهم من كال اجلانبني، وقد عرفت  النا�س  وقودها 
والعن�سرية،  العرقية  الت�سفيات  من  واأ�سكال  واأن��واع  الطائفية  احل��روب  من  كثري  الطويل 
واكتوت بنريان قاتلة وكابدت اآالم وويالت الح�سر لها، حتى تو�سلت يف النهاية وبعد معاناة 
طويلة – تو�سلت االإن�سانية اإلى توافق واتفاق على امل�سالح واحلقوق، وكر�ست مبادئ امل�ساواة 
وتكافئ الفر�س والتعاون والت�سامح بني املذاهب والديانات، وبعد ذلك ا�ستخل�ست الب�سرية 
العرب والعظات من جتاربها املريرة ال�سابقة، وار�ست قيم اأخالقية ومبادئ  ان�سانية اأ�سبحت 
حمرتمة ومعرتف بها من جميع الب�سر يف جميع اأقطار العامل واأهمها مبادئ حقوق االإن�سان 
القائمة على العدل وامل�ساواة، ويف اأول القائمة تاأتي الدميقراطية التعددية التي تقر وتعرتف 

وحترتم حقوق جميع التعدديات الدينية واملذهبية وال�سيا�سية يف املجتمع.  
�سيا�سية  جمعيات  �سكل  على  جمتمعنا  يف  ونلم�سه  ن�ساهده  ال��ذي  الطائفي  واال�سطفاف 
ومنظمات عقائدية طائفية و�سناديق خريية طائفية، واأعمال ون�ساطات مذهبية طائفية كلها 
ت�سب يف طاحونة الطائفية، ت�سعر اخلالفات بني االأفراد وطوائف املجتمع، ونعتقد اأن كل 
�سريف وحمب خمل�س لهذا الوطن ي�سبح يف خيفة ووجل من هذه اال�سطفافات الطائفية، 
مما يتعني الت�سدي لها ب�ستى الطرق والو�سائل من قبل �سعبنا وجماهريه الواعية، العتقادنا 
من  بداًل  امل�سكله  ويعّقد  بّلة  الطني  يزيد  �سوف  احلكومة  قبل  من  للطائفية  ت�سدي  اأي  اأن 
حلها، وكخطوات اأولية من اأجل ال�سري يف الق�ساء على الطائفية البغي�سة يف جمتمعنا يجب 
فتح جميع اأبواب اجلمعيات ال�سيا�سية وغري ال�سيا�سية وال�سناديق اخلريية – فتحها اأمام 
جميع املواطنني وعدم حجرها على طائفة دون طائفة اأخرى، واأن نرفع �سعارًا عامًا منا�سبًا 
لهذه املرحلة من مراحل تطور جمتمعنا كي يهتف به اجلميع ويتبناه يف مواقفه ال�سيا�سية 

واالجتماعية وهو:  نعم للطائفة من كل نوع وت�سقط الطائفية من جميع االأنواع.
 17 اأبريل 2004م

كما هو �سائع ومعروف اأن هناك حدود د�ستورية لل�سلطات الثالث – التنفيذية والت�سريعية 
والف�سائية – وت�سمى اأي�سًا باحلدود القانونية اأو الد�ستورية على اعتبار اأن الد�ستور هو اأبو 
القوانني، ومن خالل هذه احلدود يراعى عدم تدخل �سلطة يف �سئون �سلطه اأخرى، اإال اأن 
هذا ال يعني انف�سال هذه ال�سلطات عن بع�سها البع�س، بل كان هناك دائمًا واأبدًا حالة 
بلدان  يف  اإن  يت�سور  ال  اإذ  ال�سلطات،  هذه  بني  والتكامل  والتعاون  والرتابط  التوا�سل  من 
انف�سال  اأو  انف�سام  – اأن هناك  الدميقراطية  ت�سود فيها �سمة من  التي  – طبعًا  العامل 
تام وقطعي بني هذه ال�سلطات، ولكن هل هذه ال�سورة والروؤيا تتحقق اأي�سًا على امل�ستوى 
حدود  هناك  هل  اأي  املجتمعات؟!  من  جمتمع  اأي  يف  واالقت�سادي  وال�سيا�سي  االجتماعي 
وتعاونها   توا�سلها  وتاأكيد  مراعاتها  يجب  بحيث  املجتمع؟  وقطاعات  طبقات  بني  و�سدود 
دون  احليلولة  اأو  ابتعادها  وعدم  الن�سبي  تقاربها  يف  التحكم  الواجب  ومن  )الطبقات(، 

تنازعها وت�سارعها. 
ال اأحد ينكر اأن هناك جمموعات �سيا�سية وطبقات اجتماعية وم�ستويات اقت�سادية يف كل 
اأن هناك تفاوت يف امل�ستوى املعي�سي وتباين على م�ستوى امل�سالح واختالف  جمتمع، كما 
على امل�ستوى االإيديولوجي العقائدي اأو الطائفي، وتبدو تلك املظاهر واملعطيات بني االأفراد 
واجلماعات وتت�سع هذه الفوارق لت�سل اإلى ال�سعوب واالأمم والدول يف كافة اأرجاء املعمورة.  
يف ال�سابق )اأي حتى الن�سف االأول من القرن الع�سرين( كانت هذه التباينات اأكرث و�سوحًا 
وبروزًا وتتجلى للعيان على �سكل تناف�س ي�سل اإلى م�ستوى ال�سراع بني الطبقات وخ�سو�سًا 
بني طبقات العمال والكادحني من جهة وبني اأ�سحاب املال واالأعمال من جهة اأخرى؛ اإال اأن 
هذا ال�ضراع خفت حدته وانك�ضرت �ضوكته لأ�ضباب كثرية منها �ضقوط املع�ضكر ال�ضرتاكي 
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 نحن حمد بن عيسى آل خليفة  
 ملك مملكة البحرين.

بعد االطالع على الدستور،
وعلى القانون رقم )13( لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي 

الحكومة وتعديالته، 
 1976 لسنة   )24( رقم  بقانون  بالمرسوم  الصادر  االجتماعي  التأمين  قانون  وعلى 

وتعديالته،
وعلى المرسوم بقانون رقم )2( لسنة 1987 في شأن مزاولة غير األطباء للمهن الطبية 
الصحية  المؤسسات  بشأن   2015 لسنة   )21( رقم  بقانون  بالمرسوم  ل  المعدَّ المعاِونة، 

الخاصة،
وعلى المرسوم بقانون رقم )7( لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب 

األسنان،
وعلى المرسوم بقانون رقم )18( لسنة 1997 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز 

ل بالمرسوم بقانون رقم )20( لسنة 2015، الصيدلية، المعدَّ
وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم )19( لسنة 2001،

وعلى قانون ديوان الرقابة المالية واإلدارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم )16( لسنة 
ل بالمرسوم بقانون رقم )49( لسنة 2010، 2002، المعدَّ

وعلى المرسوم بقانون رقم )39( لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة وتعديالته، 
 2002 سنة   )46( رقم  بقانون  بالمرسوم  الصادر  الجنائية  اإلجراءات  قانون  وعلى 

وتعديالته،
وعلى القانون رقم )19( لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل وتعديالته،

رقم  بالقانون  الصادر  المالية  والمؤسسات  المركزي  البحرين  مصرف  قانون  وعلى 
)64( لسنة 2006 وتعديالته،

التقاعد  ومكافآت  معاشات  صندوق  بإنشاء   2009 لسنة   )32( رقم  القانون  وعلى 
ألعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم،

 قانون الضمان الصيح
مملكة ابلحرين

قانون رقم )23( لسنة 2.18 

3

األمور  في  الصحي  الضمان  بنظام  النهوض  شأنها  من  وسياسات  برامج  6٫.  اقتراح 
الخارجة عن اختصاص الصندوق، وتزويد الجهات المعنية بها.

القانون  هذا  بأحكام  التوعية  بهدف  وتثقيفية  تدريبية  وبرامج  دورات  7٫.  تنظيم 
البحوث  ودعم  وإجراء  الصحي،  الضمان  نظام  مجاالت  كافة  عن  ثقافة  ونشر 
والدراسات في هذا المجال والعمل على االستفادة من نتائجها، وذلك بالتنسيق 

مع المجلس األعلى للصحة.
واللوائح  الصحي  الضمان  بنظام  المتعلقة  القوانين  في مشروعات  الرأي  8٫.  إبداء 
مع  بالتنسيق  وذلك  الصلة،  ذات  األخرى  الجهات  تُصِدرها  التي  والقرارات 

المجلس األعلى للصحة.
9٫.  دراسة القوانين واللوائح ذات العالقة المعمول بها للنظر فيما إذا كانت تتضمن 
تعديلها  واقتراح  من عدمه،  الصحي  الضمان  بنظام  النهوض  تعّوِق  أحكام  أية 

طبقاً لآلليات الدستورية المقررة.
ي البالغات والشكاوى المتعلقة بالتغطية التأمينية التي يوفرها الصندوق  10٫.  تلَّقِ

وفحصها والوقوف على مدى جديتها واتخاذ القرارات بشأنها.
11٫.  القيام بالمهام والصالحيات األخرى المنصوص عليها في هذا القانون.

الكفاءة  ذوي  من  مناسباً  يراه  بمن  االستعانة  مهامه،  أداء  سبيل  في  ب.  للصندوق، 
والخبرة المناسبة من الجهات الحكومية وغير الحكومية.

   ويف حالة إسناد مهمة تحصيل الرسوم أو االشتراكات إلى جهة غير حكومية، يجب 
نشر ذلك في الجريدة الرسمية.

ج.  على الصندوق ممارسة مهامه وصالحياته بكفاءة وفاعلية وشفافية ودون تمييز، 
وبما يتفق مع السياسة العامة للدولة فيما يخص الضمان الصحي.

 مادة )6(
التقارير السنوية للصندوق

أ.  يعد الصندوق تقريراً سنوياً يعتمده مجلس اإلدارة عن نشاطه وسير العمل به خالل 
السنة المالية السابقة، يتضمن بوجه خاص ما تم إنجازه وما اعترض الصندوق من 

معّوِقات األداء، إن وُِجدت، وما تم اعتماده من حلول لتفاديها، وأية مقترحات يراها 
الصندوق  به، وأية أمور أخرى يرى  الضمان الصحي والنهوض  بتعزيز نظام  كفيلة 

إدراجها في التقرير السنوي.
المدقَّق  الختامي  الحساب  من  ًبنسخة  مشفوعا  كاماًل  السنوي  التقرير  ب.  يُنَشر 
للصندوق عن ذات السنة المالية، خالل أربعة أشهر على األكثر من انتهاء السنة 
دها مجلس اإلدارة تكفل أن  المالية، في الموقع اإللكتروين أو بوسيلة أخرى يحّدِ

يكون االطالع عليه متاحاً للكافة.
من  اعتمادهما  بعد  الختامي  الحساب  وملخص  السنوي  التقرير  ملخص  وُينَشر 

مجلس اإلدارة، في الجريدة الرسمية.

 الفصل الثاني
مجلس اإلدارة 

 مادة )7(
التشكيل

ل من تسعة أعضاء من بينهم رئيس المجلس  أ.  يكون للصندوق مجلس إدارة يشكَّ
ووزير المالية ووزير الصحة والوزير المعني بشئون العمل، وخمسة أعضاء يرشحهم 
المجلس األعلى للصحة من ذوي الكفاءة والخبرة، ويصدر بتشكيل مجلس اإلدارة 

وتحديد الرئيس ونائبه مرسوم.
ب.  تكون مدة عضوية األعضاء من غير رئيس المجلس والوزراء أربع سنوات قابلة 

للتجديد لمدة أخرى مماثلة.
يعيَّن َمن  الوزراء ألّيِ سبب،  ج.  إذا خال محل أحد أعضاء مجلس اإلدارة من غير 
يحل محله بذات األداة والطريقة المنصوص عليهما في الفقرة )أ( من هذه المادة، 

ويكمل العضو الجديد مدة سلفه.
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رة في الوثيقة. 1. نهاية مدة التغطية المقرَّ
2. وفاة المستفيد.

3. إلغاء الوثيقة.
4. انتقال العامل للعمل لدى صاحب عمل آخر.

5. مغادرة المملكة نهائياً. 
6.  ثبوت الحصول على الضمان بناًء على تقديم وثائق أو معلومات غير صحيحة 

عمداً.
دة قانوناً، ما  ب.  تستمر التغطية التأمينية بالنسبة للمقيم بعد إلغاء إقامته للمدة المحدَّ

لم تنته مدة التغطية الواردة في شروط الوثيقة.
ج.  تستمر التغطية التأمينية للعامل الذي أنهى صاحب العمل خدمته خالل المهلة التي 
دها هيئة تنظيم سوق العمل طبقاً ألحكام الفقرة )أ( من المادة )25( من قانون  تحّدِ
رقم )19( لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل أو لحين التحاقه بعمل آخر أيهما أسبق.

د.  يُصِدر المجلس األعلى للصحة بالتنسيق مع مصرف البحرين المركزي، األحكام 
والقواعد واإلجراءات التي يتعيَّن مراعاتها عند إلغاء وثيقة الضمان الصحي أو عند 
استمرار التغطية التأمينية لألحوال المنصوص عليها في الفقرتين )ب( و )ج( من 

هذه المادة.

 الفصل السادس
مو الِخدْمات الصحية مقّدِ

 مادة )58(
مو الِخْدمات الصحية المرخصون مقّدِ

نظام  في  المشاركة  الوطنية  الهيئة  قِبَل  من  له  ص  مرخَّ صحية  ِخدمات  م  مقّدِ لكل 
الضمان الصحي عن طريق التعاقد مع مزوِّدي التغطية التأمينية لتقديم كل أو بعض 

المنافع الصحية للمستفيدين.

 مادة )59(
مي الِخدمات الصحية سجل مقّدِ

مي  ن فيه كافة البيانات والمعلومات الخاصة عن مقّدِ تنشئ الهيئة الوطنية سجاًل تدوَّ
ص لهم. الخدمات الصحية المرخَّ

ويصدر قرار من المجلس األعلى للصحة بتحديد البيانات والمعلومات والضمانات 
نة فيه وبيان  الواجب توفُرها في السجل، بما يكفل حماية البيانات والمعلومات المدوَّ

أي تغييرات تتم في هذه البيانات أو المعلومات.
البيانات  تغيير في  أّيِ  الوطنية عن  الهيئة  بإخطار  الصحية  الِخدمات  مو  ويلتزم مقّدِ
من  قرار  بتحديدها  يصدر  التي  الفترة  وذلك خالل  السجل  في  الواردة  والمعلومات 

المجلس األعلى للصحة.
من  قة  واستخراج صورة مصدَّ الجمهور،  من  عليه  لالطالع  متاحاً  السجل  ويكون 
المعلومات المقيَّدة فيه، أو شهادة بعدم إدراج أمر معيَّن فيه، وذلك بعد سداد الرسوم 

المقررة.

 مادة )60(
مي الخدمات الصحية التزامات مقّدِ

مو الخدمات الصحية بما يلي: أ. يلتزم مقّدِ
1.  تقديم المنافع والرعاية الصحية ِوفقاً لألصول الطبية المرعية والمعايير المهنية 
م علمي في هذا الشأن. واألخالقية المتعارَف عليها، مع مراعاة ما يتحقق من تقدُّ

2. ٫ إخطار الهيئة الوطنية بالئحة أسعار الِخدمات الصحية، وأي تعديالت عليها. 
وال تكون هذه الالئحة نافذة إال بعد اإلخطار وإعالنها للجمهور بالوسائل التي 

دها الهيئة. تحّدِ
د قرار من  3.  إعداد السجالت المتعلقة بالضمان الصحي في مقر عملهم، ويحّدِ
المجلس األعلى للصحة السجالت والتقارير التي يتعيَّن إعدادها واالحتفاظ 

دها القرار. بها ِوفقاً للُمدد التي يحّدِ
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 الفصل األول
إدارة وحوكمة نظام الضمان الصحي

 مادة )19(
المجلس األعلى للصحة

ووضع  لرسم  الالزمة  والصالحيات  المهام  كافة  للصحة  األعلى  للمجلس  أ.  يكون 
بنظام  المتعلقة  والقرارات  واللوائح  واألنظمة  واإلجراءات  والخطط  السياسات 
مدى  ومراقبة  خالله  من  الصحية  المنافع  تمويل  يكفل  بما  الصحي،  الضمان 
االلتزام بأحكام هذا القانون، ويباشر المجلس األعلى للصحة مهامه وصالحياته 

على النحو الوارد في أحكام هذا القانون.
إلى  مهامه  بعض  إسناد  الوزراء،  مجلس  موافقة  بعد  للصحة،  األعلى  ب.  للمجلس 
الهيئة الوطنية أو أّيٍ من الجهات الحكومية، فيما عدا إصدار اللوائح والقرارات 

التي تقرر أحكام هذا القانون اختصاص المجلس األعلى للصحة بإصدارها.
بشأن  ميثاقاً  المعنية  الجهات  مع  التشاور  بعد  للصحة  األعلى  المجلس  ج.  يُصِدر 
الثقة  يعزز  بما  العالمية  الممارسات  ألفضل  ِوفقاً  الصحي  الضمان  نظام  حوكمة 
ال  الفعَّ االستخدام  ويكفل  به،  الضارة  الممارسات  من  ويحدُّ  الصحي  بالضمان 

واألمثل لنظام التمويل الصحي ويعزز استدامته.

 مادة )20(
المركز الوطني للمعلومات الصحية وإدارة المعرفة

أ.  يُنشأ في المجلس األعلى للصحة المركز الوطني للمعلومات الصحية وإدارة المعرفة، 
ويعيَّن فيه عدد كاف من الموظفين من ذوي الخبرة واالختصاص. ويجوز أن تُنشأ 
في المركز دوائر إدارية تتوىل اقتصاديات الصحة والجودة والتخطيط والمعلومات 

والبيانات الصحية وغيرها من الدوائر اإلدارية. 
ب.  للمجلس األعلى للصحة أن يحدد للمركز اسماً يرمز له وشعاراً خاصاً به، ويكون 
له حق استئثاري في استعمال االسم والشعار ومنع الغير من استعمالهما أو استعمال 

أّيِ رمز أو إشارة مماثلة أو مشابهة لهما.

ابلاب اثلاين
نظام الضمان الصيح

23HEALTH  
INSURANCE LAW



Go to All Books

Language Arabic 
No. of Pages 272
Format 23.5 x 16.5 cm
Cover Soft
Year of Publication 2019

قانون رقم )38( لسنة 2009 بإنشاء 
الهيئة الوطنية لتنظيم المهن 

والخدمات الصحية1

1- ن�شر يف اجلريدة الر�شمية بالعدد 2904 يف 16 يوليو 2009.
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9-  درا�شة التقارير الدورية التي يقدمها الرئي�س التنفيذي عن �شري العمل بالهيئة وتقرير 

ما يلزم ب�شاأنها.

10- القيام باملهام وال�شالحيات الأخرى املن�شو�س عليها يف هذا القانون.

 اأن يعهد اإىل جلنة اأو اأكرث ي�شكلها من بني اأع�شائه اأو اإىل 
11

ب-  يجوز للمجل�س الأعلى لل�شحة

التنفيذي  الرئي�س  نائب  اأو  التنفيذي  الرئي�س  اأو  اأع�شاء املجل�س  اأي من  اأو  رئي�س املجل�س 

باأداء مهام حمددة.

مادة )7(

 مرة كل �شهرين على الأقل، كما يعقد املجل�س اجتماعات غري 
12

يجتمع املجل�س الأعلى لل�شحة

عادية بناًء على دعوة من رئي�س املجل�س اأو طلب مقدم من ع�شوين من اأع�شاء املجل�س اأو من 

13

الوزير.

املحدد  املوعد  قبل  املجل�س  اأعمال  بجدول  املجل�س  اأع�شاء  اإخطار  الأحوال  جميع  يف  ويجب 

لالجتماع بخم�شة اأيام على الأقل.

با�شتثناء  وذلك   ،
14

لل�شحة الأعلى  املجل�س  اجتماعات  كافة  التنفيذي  الرئي�س  ب-  يح�شر 

احلالت التي يقدر املجل�س عدم مالءمة ح�شور الرئي�س التنفيذي لالجتماع.

اأهل  من  بهم  ال�شتعانة  يرى  من  اجتماعاته  حل�شور  يدعو  اأن   
15

لل�شحة الأعلى  ج-  للمجل�س 

اخلربة اأو ذوي ال�شاأن ملناق�شتهم وال�شتماع لآرائهم ول يكون لأي من هوؤلء �شوت معدود 

عند الت�شويت على قرار املجل�س.

مادة )8(

 �شحيحًا بح�شور اأغلبية اأع�شائه على اأن يكون من بينهم 
16

يكون اجتماع املجل�س الأعلى لل�شحة

رئي�س املجل�س اأو نائبه، وت�شدر قرارات املجل�س باأغلبية اأ�شوات احلا�شرين، وعند ت�شاوي عدد 

الأ�شوات ُيرجح اجلانب الذي منه رئي�س الجتماع، ول يكون للرئي�س التنفيذي حق الت�شويت.

17
مادة )9(

ميثل الرئي�س التنفيذي الهيئة اأمام الق�شاء ويف �شالتها بالغري، ويتوىل رئي�س املجل�س الإ�شراف 

املبا�شر على الرئي�س التنفيذي.

11-حلت عبارة املجل�س الأعلى لل�شحة حمل عبارة جمل�س الإدارة، مبوجب املر�شوم بقانون رقم )32( ل�شنة 2015.

12- حلت عبارة املجل�س الأعلى لل�شحة حمل عبارة جمل�س الإدارة، مبوجب املر�شوم بقانون رقم )32( ل�شنة 2015.

13- بح�شب الن�شخة الأ�شلية للجريدة الر�شمية مل يرد رقم الفقرة )اأ(.

14- حلت عبارة املجل�س الأعلى لل�شحة حمل عبارة جمل�س الإدارة، مبوجب املر�شوم بقانون رقم )32( ل�شنة 2015.

15- حلت عبارة املجل�س الأعلى لل�شحة حمل عبارة جمل�س الإدارة، مبوجب املر�شوم بقانون رقم )32( ل�شنة 2015. 

16- حلت عبارة املجل�س الأعلى لل�شحة حمل عبارة جمل�س الإدارة، مبوجب املر�شوم بقانون رقم )32( ل�شنة 2015.

17-  عدلت مبوجب املر�شوم بقانون رقم )32( ل�شنة 2015، وكان الن�س القدمي هو )ميثل رئي�س املجل�س الهيئة اأمام الق�شاء ويف �شالتها بالغري، ويتوىل 

ال�شراف املبا�شر على الرئي�س التنفيذي(.

مادة )10(

اأ-  يكون للهيئة رئي�س تنفيذي يعني مبوجب مر�شوم، بعد موافقة جمل�س الوزراء بناًء على تر�شيح 

، وذلك ملدة ثالث �شنوات قابلة للتجديد ملدد اأخرى مماثلة.
18

املجل�س الأعلى لل�شحة

املالية  واملزايا  العالوات  ذلك  يف  مبا  اأجر  من  التنفيذي  الرئي�س  ي�شتحقه  ما  املجل�س  ويحدد 

والعينية الأخرى.

 اإ�شدار قرار بتعيني نائب للرئي�س التنفيذي يكون من بني 
19

ب-  يجوز للمجل�س الأعلى لل�شحة

اللوائح  مهامه القيام باأعمال الرئي�س التنفيذي يف احلالت وخالل الفرتة التي حتددها 

التي ي�شدرها املجل�س الأعلى لل�شحة، وُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية.

.
20

 ويحدد اأجر نائب الرئي�س التنفيذي بقرار من املجل�س الأعلى لل�شحة

مادة )11(

اأ-  يتوىل الرئي�س التنفيذي ت�شريف �شئون الهيئة وت�شيري اأعمالها فنيًا واإداريًا وماليًا والإ�شراف 

على موظفيها، وذلك طبقًا للوائح والقرارات التي ي�شدرها املجل�س.

عن  اأ�شهر  ثالثة  كل  دورية  تقارير   
21

لل�شحة الأعلى  املجل�س  اإىل  التنفيذي  الرئي�س  ب-  يرفع 

الهيئة و�شري العمل بها وما مت اإجنازه وفقًا للخطط والربامج املو�شوعة، وحتديد  ن�شاط 

 مدة 
22

معوقات الأداء واحللول املقرتحة لتفاديها، وذلك ما مل يحدد املجل�س الأعلى لل�شحة

اأقل لتقدمي هذه التقارير.

مادة )12(

للرئي�س التنفيذي اأو نائب الرئي�س التنفيذي اأن ي�شتقيل من من�شبه مبوجب طلب يقدمه اإىل 

رئي�س املجل�س وذلك قبل التاريخ املحدد لال�شتقالة ب�شهرين على الأقل، وي�شدر بقبول ا�شتقالة 

.
23

الرئي�س التنفيذي قرار من جمل�س الوزراء بناًء على تو�شية املجل�س الأعلى لل�شحة

.
24

وي�شدر بقبول ا�شتقالة نائب الرئي�س التنفيذي قرار من املجل�س الأعلى لل�شحة

مادة )13(

على  خرج  اأو  وظيفته  بواجبات  التنفيذي  الرئي�س  نائب  اأو  التنفيذي  الرئي�س  اأخل  اأ-  اإذا 

18- حلت عبارة املجل�س الأعلى لل�شحة حمل عبارة جمل�س الإدارة، مبوجب املر�شوم بقانون رقم )32( ل�شنة 2015.

19- حلت عبارة املجل�س الأعلى لل�شحة حمل عبارة جمل�س الإدارة، مبوجب املر�شوم بقانون رقم )32( ل�شنة 2015.

20- حلت عبارة املجل�س الأعلى لل�شحة حمل عبارة جمل�س الإدارة، مبوجب املر�شوم بقانون رقم )32( ل�شنة 2015.

21- حلت عبارة املجل�س الأعلى لل�شحة حمل عبارة جمل�س الإدارة، مبوجب املر�شوم بقانون رقم )32( ل�شنة 2015.

22- حلت عبارة املجل�س الأعلى لل�شحة حمل عبارة جمل�س الإدارة، مبوجب املر�شوم بقانون رقم )32( ل�شنة 2015.

23- حلت عبارة املجل�س الأعلى لل�شحة حمل عبارة جمل�س الإدارة، مبوجب املر�شوم بقانون رقم )32( ل�شنة 2015.

24- حلت عبارة املجل�س الأعلى لل�شحة حمل عبارة جمل�س الإدارة، مبوجب املر�شوم بقانون رقم )32( ل�شنة 2015.

127 126

الف�سل التا�سع

اأحكام ختامية

مادة )58(

وامل�شتح�شرات  املواد  يف  التداول  مراقبة  ب�شاأن   1973 ل�شنة   )4( رقم  بقانون  املر�شوم  ُيلغى 

املخدرة وا�شتعمالها. 

مادة )59(

يف  ن�شره  تاريخ  من  اأ�شهر  �شتة  خالل  القانون  هذا  لتنفيذ  الالزمة  القرارات  الوزير  ُي�شدر 

اجلريدة الر�شمية.

مادة )60(

على الوزراء - كل فيما يخ�شه - تنفيذ اأحكام هذا القانون، وُيعمل به من اليوم التايل لن�شره 

يف اجلريدة الر�شمية. 

ملك مملكة البحرين بالنيابة

�سلمان بن حمد اآل خليفة

�سدر يف ق�سر الرفاع: 

بتاريخ: 27 رجب 1428 هـ

املوافق: 10 اأغ�سط�س 2007 م

اجلداول املرفقة بهذا القانون

مالحظة: هذه اجلداول ل تغني عن الرجوع اإىل اجلريدة الر�شمية

املجموعة الوىل )املخدرات( جدول رقم )1(

Schedule (1) Narcotic Drugs

Narcotic drugs الو�شف / ال�شم الكميائي العقار

Acetorphine 3-o-acetyltetrahydro-7α-(1-hydroxy-1-methylbutyl)-
6,14-endo-ethenooripavine

اأ�شيتورفني

Acetyl-alpha- 
methylfentanyl N-[1-(alpha-methylphenethyl)-4-piperidyl]acetanilide

اأ�شتيل-الفا-ميثيل 

فنتانيل

Acetylmethadol 3-acetoxy-6-dimethylamino-4,4-diphenylheptane اأ�شيتيل ميثادول

Alfentanil
N-[1-[2-(4-ethyl-4,5-dihydro-5-oxo-1-H-tetrazol-
1-yl)ethyl]-4-(methoxymethyl)-4-piperidinyl]-N-
phenylpropanamide monohydrochloride

األفنتانيل

Allylprodine 3-allyl-1-methyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine األيل برودين

Alphacetylmethadol alpha-3-acetoxy-6-dimethylamino-4,4-diphenylheptane األفا�شيتيل ميثادول

Alphamprodine alpha-3-ethyl-1-methyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine األفاميربودين

Alphamethadol alpha-6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanol األفاميثادول

Alpha-methylfentanyl N-[1-(alpha-methylphenethyl)-4-piperidyl]propionanilide األفا- ميثيل فنتانيل

Alpha-methylthiofentanyl N-[1-[1-methyl-2-(2-thienyl)ethyl]-4-piperidyl]
propionanilide

األفا-ميثيل ثيوفنتانيل

Alphaprodine alpha-1,3-dimethyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine األفابرودين

Anileridine 1-para-aminophenethyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic 
acid ethyl ester

اأنيلرييدين

Benzethidine 1-(2-benzyloxyethyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylic 
acid ethyl ester

بنزيتيدين

Benzylmophine 3-O-benzylmorphine بنزيل مورفني

Betacetylmethadol beta-3-acetoxy-6-dimethylamino-4,4-diphenylheptane بيتا�شيتيل ميثادول

Beta-hydroxyfentanyl  N-[1-(beta-hydroxyphenethyl)-4-piperidyl]propionanilide
بيتا-هيدروك�شي 

فنتانيل

Beta-hydroxy-3-
methyfentanyl

N-[1-(beta-hydroxyphenethyl)-3-methyl-4-piperidyl]
propionanilide

بيتا-هيدروك�شي-3-

ميثيل فنتانيل

Betameprodine beta-3-ethyl-1-methyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine بيتاميربودين

Betamethadol beta-6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanol بيتاميثادول

Betaprodine beta-1,3-dimethyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine بيتابرودين

Beziltramide 1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-(2-oxo-3-propionyl-1-
benzimidazolinyl)piperidine

بيزيرتاميد

Cannabis and cannabis 
resin and extracts and 
tinctures of cannabis

(Indian Hemp) and Cannabis resin (resin of indian hemp)

القنب وراتنج القنب 

وخال�شات وا�شباغ 

القنب

Clonitazene 2- para-chlorobenzyl-1-diethylaminoethyl-5-
nitrobenzimidazole

كلونيتازين

Coca leaf ورقة الكوكا

Cocaine methyl ester of benzoylecgonine كوكايني

قرار رقم )10( لسنة 2452015 بإصدار 
الئحة تنظيم اللجان التأديبية لمزاولي 

المهن الصحية بالهيئة الوطنية لتنظيم 
المهن والخدمات الصحية
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ما هو البلوغ ؟

�إذ  �ل�صغرية.  �أيتها  �أنِت  �لبلوغ، مبا فيهم  �جلميع مير بفرتة 
�جلميع  بها  مير  و�لتي  �لتغيري�ت  مرحلة  �لفرتة  هذه  تعترب 

حيث �إنها �لفرتة �لتي ي�صب فيها �لطفل �ل�صغري ويبلغ.  
من طفلة �أمها و�أبيها �ملدللة تتحولني �إلى فتاٍة نا�صجة ت�صعني 
تبدو  حيث  ��صتقالليتك،  على  �حل�صول  �إلى  �لفرتة  هذه  يف 
�لأ�صخا�ص  وكل  و�ملدر�صة،  كالدر��صة  مملة  �لأمور  كل  فجاأًة 
بع�ص  �أن  ترين  حني  يف  و�ملدر�صني،  �لآباء  منهم  م�صجرين 

�لأمور �لأخرى يف �حلياة �أ�صبحت �أكرث متعة و�أهمية. 
وجه  لِك  يبزغ  �إذ  �لآن،  �ملر�آة  نف�صِك يف  �إلى  نظرتِك  تختلف 

�لن�صج وتتال�صى مالمح �لطفولة. فتظهر لِك برثة �أو �ثنتان.
تبد�أ معِك هذه �لتغيري�ت ببطء ولكنها تف�صلِك �صيئًا ف�صيئًا 
عن عائلتِك وتدفعِك لتكوين رو�بطِك �خلا�صة لأنِك �لآن ترين 

نف�صِك ك�صخ�صية نا�صجة ومكتفية ذ�تيًا.
�لتي  �لتغيري�ت  هذه  كل  مع  �لتكّيف  بالطبع  �ل�صهل  من  لي�ص 

حتدث لك.

با�صتخد�م �مللعقة �لبال�صتيكية �ملتوفرة مع �ملنتج، �أزيلي �لكرمي من �صاقيك، ثم �غ�صلي جيد� 
�أي بقايا مبياه جارية د�فئة. ينبغي �أن تكون �صاقيك لطيفة وناعمة وخالية من �ل�صعر، ولكن 

لالأ�صف هذ� �حلال ل يدوم. 
يجب عليك تكر�ر هذه �لعملية، ولكن يجب عليك �لنتظار ليوم و�حد على �لأقل.

�إذ� كانت ب�صرتك ح�صا�صة للغاية جتنبي كل كرميات �إز�لة �ل�صعر. 

اإزالة ال�شعر الزائد نهائيًا

هو �إز�لة د�ئمة لل�صعر با�صتخد�م �لكهرباء �أو �لليزر. يتم تنفيذ ذلك يف �صالونات �لتجميل، وعادة 
لإز�لة �ل�صعر يف �لوجه ولكن ممكن �أي�صا ل�صعر �لفخذين و�لإبطني و�ل�صاقني.

تتم �إز�لة �ل�صعر كهربائيا با�صتعمال �إبرة خا�صة بالكهرباء ويز�ل �ل�صعر متاما. �إز�لة �ل�صعر بالليزر 
تزيل �ل�صعر غري �ملرغوب فيه متاما لأنها تدمر جذور �ل�صعر فال ميكن �أن ينمو جمدد�.

وتعترب �إز�لة �ل�صعر با�صتخد�م �لأجهزة �لكهربائية �أو �لليزر �ملنزلية �أي�صا من طرق �إز�لة �ل�صعر 
نهائيًا. 

العناية بأظافر قدميك

دعي قدميك مغمورة يف �ملاء �لفاتر ملدة خم�ص دقائق )�أو بعد �ل�صتحمام(. �ملاء �لد�فئ يلني 
جلدك و�أظافرك.

ل  م�صتقيم.  خط  يف  �أظافرك  ق�صي  �لأظافر  كما�صة  �أو  لالأظافر  خا�ص  مق�ص  با�صتخد�م 
تق�صيها بي�صاويا، لأن ق�ص �لأظافر بهذه �لطريقة عادة ما ي�صبب منوها د�خل جلد �لقدمني، 

وهي موؤملة جد�.
�أبردي �أظافرك ملنعهم من �للت�صاق بجو�ربك.

�مليت  �جللد  �إز�لة  �إلى  هذ�  �صيوؤدي  �لكعب.  مق�صر  با�صتخد�م  وكعبك  قدميك  باطن  �أفركي 
و�جلاف وترك قدمك لطيفة وناعمة.

جففي قدميك مبن�صفة.
�إذ� كنت ترغبني يف و�صع �لطالء لأظافرك. �صعي �لقطن بني �أ�صابع قدميك حتى ل تتلطخ. 

�ملزيد عن �لطالء يف �ل�صفحة 57.

السمراوات غالبا ما يكون لديهن بعض الشعر في الوجه. فمن األفضل أن 

يترك األمر ألخصائية التجميل. يمكن تشقير الشعر بالبيروكسيد أو إزالته 

بالشمع البارد أو إزالته نهائيا.

�إذ� منا لك ظفر معقوف ل ت�صحبيه ول تق�صيه عندما يكون جافا، بل بلليه باملاء �لد�فئ ثم �قطعيه 
بعناية مبق�ص معقوف. 

 ق�صي �أظافرك بكما�صة �لأظافر �أو مق�ص.
�ل�صكل  متمي  بي�صاوي.  ولي�ص  م�صتقيم  خط  يف  ق�صيها  جد�!  ق�صرية  جتعليها  ل 

�لبي�صاوي على �لطرف با�صتعمال مربد �لأظافر.
مق�صًا  ��صتخدمي  �جللد.  لإبعاد  خ�صبية  ع�صا  ��صتخدمي  �جللد!  ق�ص  �حذري 

معقوفًا لق�ص �أجز�ء �لأظافر �ملعقوفة �لز�ئدة.
ل تربدي �أظافرك مبا�صرة بعد �ل�صتحمام فهي لينة جد� و�صوف تنك�صر ب�صهولة. 

�نتظري ملدة خم�ص ع�صرة دقيقة.

طول الأظافر

يجب �أن تقرري بنف�صك طول �أظافرك. �صيكون من �لأف�صل لو مل توؤثر على عملك. تاأكدي من �أن 
تكون كلها مت�صاوية يف �لطول و�ل�صكل. �إذ� �نك�صر ظفر فق�صي �لبقية.

�أيادي �لنا�ص تختلف يف �ل�صكل. يجب �أن تنا�صب �أظافرك �صكل �أ�صابعك و�لعمل �لذي تقومني به. 
– ل  �أو تقومني بالنحت  �أو تلعبني �لكرة �لطائرة  �إذ� كنت تعزفني على �لبيانو  على �صبيل �ملثال، 

ميكنك �أن يكون لديك �أظافر طويلة. 

تجميل األظافر

اخلطوة 1- �شكل الأظافر

�إذ� كنت ل ت�صعني طالء �أظافر فابردي �ظافرك �أول. و�إل 
�أزيلي �لطالء �أول، وي�صتح�صن �أن يكون مزيل �لطالء زيتي.

يف  بذلك  قومي  �أظافرك،  لت�صكيل  ناعما  مربد�  ��صتخدمي 
�جتاه و�حد فقط -من �أ�صفل �إلى �أعلى -ولي�ص ذهابا و�إيابا. 
�خل�صبي  �أو  �لزجاج  ورق  مربد   – �ملعدين  �ملربد  جتنبي 
�أف�صل. جتنبي �لربد يف �صكل ز�وية حادة مما يجعل �أظافرك 

على �صكل �صهم.
اخلطوة 2- العناية بالأظافر املعقوفة

من �لأف�صل �أن تعتني باأظافرك بعد �ل�صتحمام، حيث يكون 
�جللد �ملحيط بالأظافر لينًا وميكن �لو�صول للظفر ب�صهولة، 
بالإ�صافة فان �ملاء يزيل �ل�صحوم من �أظافرك. نظفي منطقة 

حتت �لأظافر من �لأو�صاخ وبقايا �ل�صابون �ملرت�كمة.
اخلطوة 3- و�شع الطالء

-من  خطو�ت  ثالث  يف  بفر�صاة  �لأظافر  طالء  و�صع  يتم 
ثم  ومن  �لو�صط  يف  خطا  �صعي  �أوًل  �حلافة.  نحو  �جلذر 
�جلانبني. يجب �أن تكون �لطبقة �لأولى رقيقة. �نتظر دقيقة 

�أو �ثنتني بني �لطبقات.
اخلطوة 4- التعديل  

عود  �أو  �لقطن  با�صتعمال  �جللد  عن  �للطخات  �إز�لة  ميكن 
تنظيف �لأذن مغمو�ص يف مزيل �لطالء.

اخلطوة 5- التجفيف

�نتظري ملدة 15 دقيقة على �لأقل حتى يجف �لطالء. 

بالمبرد،  أبدا  الطالء  تزيلي  ال 

أزيلية فقط  بمزيل الطالء!

 إن وزنِك يتحدد بناًء على كمية السعرات الحرارية التي تتناولينها والكمية التي 

تحرقينها منها. النشاط البدني يساعدِك في حرق السعرات الحرارية الزائدة.

غالبًا ما يرتبط �لإكثار من �صرب �ملاء ب�صكل مبا�صرة مع �ل�صعر�ت �حلر�رية �لقليلة. �إن �أكرث من 
90%  من �لفو�كه هو ماء، و�لبطيخ يحتوي على �أكرث من هذه �لن�صبة. �لفو�كه و�خل�صرو�ت ذ�ت 
�للون �لأخ�صر �لغامق حتتوي على كمية وفية من �ملاء. �حلليب ومنتجاته و�لأ�صماك هي م�صدر 

جيد �أي�صًا للماء.
�إلى ما يقارب لرتين من �ملاء يوميًا ويختلف �لحتياج ح�صب �لوزن. �إن �لكثري من  �أنِت حتتاجني 
�لآلم �لتي ن�صعر بها �صو�ء �أ�صبابها معروفة �أو غري معروفة هي غالبًا نتيجة �جلفاف �أو �لعط�ص. ول 
ميكننا �عتبار كل �مل�صروبات على �أنها ماء، فالكثري من �لنا�ص يعتقد �أن �لقهوة و�ل�صاي و�مل�صروبات 
�لغازية متدنا باحتياجنا من �ملاء ولكنها يف �لو�قع تخل�ص �جل�صم من �ملاء وقد جتففه ب�صكل �أكرب.

�إذً� �إن كنِت تفكرين يف عبوة كبرية من �مل�صروبات �لغازية توقفي وفكري! فقد يكون من �لأف�صل لِك 
تناول عبوة ماء من �لثالجة.

��صربي �لكثري من �ملياه وتناويل �لفو�كه �حلم�صية 
فهي تنظم م�صتوى �ملياه يف �جل�صم، عليِك �أي�صًا 
بتناول �مللفوف و�لذي يحتوي على مركبات متنع 

جفاف اجللد املفرط.

لتجنب �لب�صرة �جلافة ��صربي �لكثري من �ملاء.

كل من �لوزن �لز�ئد و�لنحول �لز�ئد يوؤثر�ن على 
الطمث  انقطاع  ي�سبب  املفرط  النحول  مظهرِك، 
على  خطرً�  ي�صكل  �لز�ئد  و�لوزن  و�لأنيميا، 

�صحتِك.

�أن تكوين نحيلة �أف�صل من �أن تكوين �صمينة.

�صطائر �لربغر و�لبطاطا �ملقلية و�لكول هي �أف�صل 
�لأطعمة لطفل يف طور �لنمو.

ل  �لتي  �لأغذية  توفر  �ل�صريعة  �لوجبات  مطاعم 
يجب على �أي يافع تناولها، �إذ هي غنية بال�صعر�ت 
ويتم  و�ل�صكريات  و�لأمالح  و�لدهون  �حلر�رية 

تناولها ب�صرعة كبرية.

يجب تناول كل �لوجبات عند �جللو�ص �إلى �لطاولة، 
تاأكلينه،  �لذي  على  وركزي  ببطء  طعامِك  تناويل 
تناول  �أثناء  تقر�أي  ل  جيدً�،  لقمة  كل  و�م�صغي 
�لطعام! �إذ� فعلِت ذلك ف�صتتناولني طعامًا �أكرث من 

حاجتِك دون �أن تلحظي.

�أمام  تناوله  �أف�صل من  �لطاولة  �لطعام على  تناول 
�لتلفاز على �لكنبة.

بحاجة  �أنِت  و�لع�صاء  و�لغد�ء  �لإفطار  فبجانب 
لوجبتني خفيفتني كل يوم.

تناول ثالث وجبات يوميًا كاٍف.
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What is 

Menopause is not an illness. It 
is a new phase in every woman’s 
life. Considering the fact that the 
quality of life today is much better 
and the lifespan longer than it 
was in earlier times, 21st century 
women will spend almost a third of 
their lives in the menopause stage, 
considerably longer than their 
mothers and grandmothers did. 
The average woman going through 
the menopause is of good health 
and has as many years to live as 
she did during her fertile period. 
Menopause causes cessation of 
ovulation and lowering of the level 
of the estrogen hormone. That is 
the change to which one needs to 
get adjusted.

Menopause
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WHAT CAUSES HOT FLASHES?
Doctors consider increased secretion of Luteinizing Hormone (LH), 
lower level of estrogen and a sudden fall of progesterone to be the 
causes of the occurrence of hot flashes. That is also the reason 
why in women who have had their ovaries surgically removed, hot 
flashes appear right after the procedure.

CAN PEOPLE SEE THAT I AM HAVING HOT FLASHES?
Hot flashes can be visible, but they don't have to be. If they are visible, 
they will emerge as red spots on the face, or your face and neck will  
be wet.

HOW OFTEN CAN HOT FLASHES OCCUR?
Some women experience them five times a day, some several times a 
month, and some every half an hour during both night and day.

ARE NIGHT SWEATS, IN FACT, HOT FLASHES?
Some women experience hot flashes at night as well. Night sweats 
usually disturb sleep. Women are most often awakened by a surge of 
heat, and then they sweat so much – because the organism has to cool 
down – that they have to change, because their nightgown is wet.

HOW LONG DO HOT FLASHES LAST?
Hot flashes usually last a minute or two, but some women experience 
hot flashes which can last up to half an hour.

ONCE THE HOT FLASHES APPEAR, DOES THAT MEAN THEY WILL 
NEVER GO AWAY?
They can occur for several years. For some women, they can be present 
even for ten years, however, as time passes by and a woman gets older, 
they get weaker and less frequent.
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WHAT ARE COLD SWEATS?
Cold sweats refer to a sudden appearance of cold sweat on  
the forehead and head. The hair becomes damp or wet.

I HAVE BEEN CONSTANTLY TIRED AND DISSATISFIED LATELY, 
AND I BREAK OUT IN A SWEAT FROM TIME TO TIME. DOES 
THIS MEAN THAT I AM ALREADY MENOPAUSAL, ALTHOUGH I 
AM ONLY 40?
Some women experience symptoms of perimenopause in their 
early forties, and tiredness and problems with concentration 
connected to hot flashes and sweating can be some of those 
symptoms. Be sure to consult the gynecologist. He may 
recommend Hormone Replacement Therapy in order to postpone 
the perimenopause and alleviate the symptoms.

I AM FIFTY YEARS OLD. I’VE BEEN HAVING BIG PROBLEMS 
WITH PERIODS FOR THE LAST SIX MONTHS. THEY ARE 
LENGTHY AND HEAVY. IN FACT, BLEEDING ALMOST DOESN’T 
STOP. IS IT POSSIBLE TO STOP THE BLEEDING WITH SOME 
MEDICATIONS AND ACCELERATE ENTERING THE MENOPAUSE? 
THE DOCTOR MENTIONED A HYSTERECTOMY, BUT I DON’T 
WANT TO UNDERGO THE OPERATION UNLESS I HAVE TO.
Hormonal treatment enables women to go through the menopause 
easier. Unless the bleeding stops after using medications, the 
possible next step could be the ablation of the endometrial lining 
of the uterus. Whether or not the hysterectomy is necessary can 
be best determined by a doctor.
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possible next step could be the ablation of the endometrial lining 
of the uterus. Whether or not the hysterectomy is necessary can 
be best determined by a doctor.

2525

Insomnia
Women tend to sleep less as they age. As long as you have a 
refreshing sleep, do not worry about sleeping little or less than 
before. You should know that it is due to lowering the level of 
estrogen. The feeling of tiredness and sleepiness during the day 
can trigger symptoms as forgetfulness and poor concentration. You 
will become irritable and angry with no obvious reason. Therefore, 
if you are tired, take a rest. And avoid artificial stimulants – coffee, 
tea or chocolate in order to feel better. Resting is a true remedy.

Insomnia is often linked to daily worries and problems. When 
you are sad, upset or scared, you are naturally more likely to have 
difficulty falling asleep, and probably you will not be able to sleep 
well either. If that state lasts, consult your doctor in order to find 
the cause of your insomnia together.
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DAYTIME NAPS
If you suffer from insomnia, a nap in the afternoon can interfere 
with your sleep during the night. On the other hand, if you do take 
a nap in the afternoon, chronic tiredness will go away. A short 
sleep such as that will refresh you and give you new energy.

FOR BETTER SLEEP
•	Go to sleep at the same time every night, earlier rather than 

later. Always get up at the same time. Neither too little nor 
too much sleep is good.

•	Do not drink coffee before going to sleep.
•	Avoid eating heavy foods before going to bed. Have some 

white cheese or a glass of milk instead.
•	Turn off the TV, lights, darken the room, and eliminate the 

sounds that disturb you. Use your bedroom for sleeping, not for 
work, in order for your brain to connect that room with sleep.

•	The temperature in the room should be optimal. Both heat 
and cold have a negative effect on sleep.

•	Sleep in a loose nightgown or pajamas made of natural fibers.
•	Your mattress should be comfortable and provide support for 

the shape of your body. If that suits you, get an anatomically 
shaped pillow which will support your neck. If you have a 
backache, sleep on your side with your knees bent and a 
cushion between them.

•	Do not lie in your bed worrying that you are still awake. If 
this should happen, the best thing is to go to another room, 
and read for a while with your favorite music on. Go back to 
bed after twenty minutes, and you will fall asleep. Before you 
go to sleep, do something pleasant, something you like doing. 
And if nothing helps, get up, make tea, read, go online briefly... 
Enjoy your extra hours and make good use of them.
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Menopause is a new phase in the life of every woman. This useful 
guide will introduce you to all the changes and the many positive 
things that menopause brings. It will also help you realize that it is not 
a disease or a phase to be ashamed or afraid of. As the quality of life 
has improved and the life became longer in the 21st century, women 
will spend almost one third of their life in menopause. Whether you are 
young or middle aged this book will keep you informed about what 
you can expect or what you are currently going through.
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وبداأُت م�سواًرا جديًدا.. 

�سمعت كثرًيا باأنه يقال: ©ما كل ما يتمنى املرء يدركه.. جتري الرياح مبا ل ت�ستهي 
ال�سفن©. وُردًّ قائاًل عليه:© جتري الرياح كما جتري �سفينتنا.. نحن الرياح ونحن 
واجلن..  الإن�ض  حاربته  لو  يلقاه  بهّمته..  �سيًئا  يرجتي  الذي  اإن  وال�سفن..  البحر 

فاق�سد اإلى قمم الأ�سياء تدركها.. جتري الرياح كما رادت لها ال�سفن©
مل اأقل هل هذه الأبيات والعبارات �سحيحة املق�سد اأم ل.. بل اأوا�سل ق�ستي وحياتي 

اإلى اأن اأ�سل اإلى مق�سد يراه اهلل يف القمم.

بعد اأ�سبوع ويف اليوم ال�سابع من زواجنا رتبت اأمي عزمية م�سغرة يف بيتنا.. ودعت 
اأ�سرة فاطمة والعري�سني اإلى مائدة الغداء.. 

واجتمعنا كما كنا جنتمع بالإ�سافة اإلى العري�سني.. اآدم ودانيال.. 
اعتربوهما  فاطمة  ووالدا  فوالداي  احلمد..  وهلل  الأ�سرتني  يف  بهما  مرحًبا  كانا 

ابنيهما حالهما كحال حممد.. عزيزين.. 
بعد النتهاء من املائدة الطيبة واملباركة جل�ست مع فاطمة وتبادلنا احلديث.. 

اأم�سكت يدي وقالت: ياقوت، لدى الزوجني اأ�سرار ل ُبّد من الحتفاظ بها ل�سالمة 
�سيء  اأي  بقليل..  اأبعد  اإلى نطاق  وتعايل  الأ�سرار  تلك  الزوجية.. دعِك من  احلياة 
يحدث معِك اأنا بجانبك واأي �سيء يحدث معي فاأنِت بجانبي.. وكالنا يعّلم الآخر.. 
واحلمد هلل والدانا مل يق�سرا معنا اأبًدا.. اأقول ذلك اأننا �سنظل اأختني لن نتغري واإن 

تزوجنا نبقى كما كنا.. �سحيح؟

اإلى كل امراأٍة ترى الأمل بقلبها قبل عينيها
اإلى كل امراأٍة مت�سي ُقدًما نحو بريق النجاح

م ما بو�سعها اإلى اأ�سرة �ساحلة وجمتمٍع ُمزِهر اإلى كل امراأٍة تقدِّ
اإلى اأّمي وح�سورها الدائم واإن باعدتنَي الأقدار عنها 

َلُكنَّ احرتامي وُحّبي

حليمة

9

ل اأعلم، من اأين اأبداأ.. ؟ وكيف؟!
تتطاير الكلمات، ومل تعد يل حروٌف اأكتبها على ورق احلياة 

ما بني امل�سرق واملغرب؛ اأحّلق.. 
لعّلي اأجد كلماٍت تعك�ض م�ساعري..

مّر الزمان؛ حتى خطف الُعمَر، ول زلت اأفّت�ُض يف احلروف.. عّلها حتكي ما جرى يل.!
وها اأنا يف نهاية املطاف، ا�ست�سلمُت لواقعي واأعلنُت اأن الب�ساطَة عنواين! 

اأكتب فقط لُيفهم.. اأكتب فقط لُيدَرك..
اأكتب لأجل تاريٍخ حدث ول اأريد لهذا التاريخ اأن يتكرَر على وجه الأر�ض اإطالًقا!
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- اتركي هذا املو�سوع اإلى وقت اآخر.. 
- ح�سًنا.. لي�ض يف الوقت البعيد حتى ل اأخ�سر هذا الف�سل ©ال�سم�سرت©.

ويف �سباح اأحد الأيام اأخربين باأنه ح�سل على وظيفة يف الفرتة امل�سائية، وقال اإنه 
م�سطر للقبول بهذه الوظيفة. تفاجاأُت وقلت له: كيف ترتكني وحدي يف ال�سقة واأنا ل 
اأعرف اأحًدا من اجلريان؟ قال: اإن هذا العمل �سوف يكون م�سدر رزقنا ولبدَّ يل من 
قبول الوظيفة. �ساألته عن �ساعات العمل، قال: من الع�سر اإلى �سباح اليوم التايل، 

واأ�ساف: �سوف اأبداأ العمل يف هذا اليوم!

قبل مغادرته البيت، اأعددُت له علبة فيها �سطائر ©�سندويت�سات© وبع�ض الفواكه. 
ودعته وخرج. وعند حلول الليل �سعرُت باخلوف ال�سديد لكوين اأول مرٍة فى حياتي 
اأبيُت يف بيٍت لوحدي ويف مدينة غريبة، حاولُت اأن اأتغلب على هذا اخلوف بال�سالة 
والقراءة، حني �سعرُت بالنعا�ض ا�ستلقيت على ال�سرير، لكن الأفكار التي كانت متالأ 
اأذهبت النوم عني، فكرة تذهب هنا واأخرى هناك. ات�سل بي و�ساألني عما  راأ�سي 
اأفعل، قلت: اأحاول اأن اأنام ولكن مل اأ�ستطع. بعد مرور �ساعات ات�سلُت به، فتفاجاأ 

قائاًل: اأمل تنامي بعد!
بعد اأن عاد يف ال�سباح غفوت، ويبدو اأنني منُت نوًما عميًقا.

له  اأُعّد  كنت  وبينما  املطبخ،  اإلى  ذهبُت  نائًما،  هو  كان  ظهًرا،  النوم  من  �سحوُت 
اإلى املطبخ، و�ساألني: متى ا�ستيقظِت؟ قلت: قبل   علبة طعام للعمل؛ ا�ستيقظ وجاء 

�ساعة تقريًبا.
ترك  على  عازٌم  باأنه  اأخربين  �سهر،  انق�ساء  وبعد  احلال،  هذا  على  الأيام  مرت 
الوظيفة التي يعمل بها، وعند هذا اليوم مل يذهب اإلى العمل، لكنه كان يخرج كثرًيا 
وحَده، مل اأره ب�سكل منتظم، كان ي�سهر بح�سب قوله مع اأ�سدقائه، وحني تذمرت من 

بقائي اأغلب الوقت وحدي، قال: عليِك اأن تعتادي على هذا الو�سع. 
بعد اأ�سبوع اأخربين باأنه ح�سل على وظيفة اأخرى. 

ِدمُت بقوله اأن هذه الوظيفة تتطلب غيابه عن البيت اأربعة اأيام متوا�سلة، بعدها  �سُ
يعود ليمكث معي حوايل يومني من كل اأ�سبوع.. تو�سلُت اإليه: اأرجوك ابحث عن عمٍل 

اآخر. قال: ل، �سوف اأقبل الوظيفة، اأريد اأن اأجربها، رمبا تعجبني. قلت: اإنك ل�ست 
وجهي  يف  ي�سرخ  واأخذ  ب�سدة  انفعل  كمتزوج.  تنا�سبك  وظيفة  عن  ابحث  اأعزب، 
واأمرين باأل اأتدخل يف �سوؤونه اخلا�سة. وبعد ذلك لّطف معي اجلو وقال: كما تقولني 

دائًما هذه بداية احلياة وبعد الع�سر ي�سر.

حاولُت اأن اأتغلب على وحدتي يف هذه الفرتة، �سرُت اأق�سي اأوقاتي كثرًيا يف ا�ستخدام 
الأكل  كرهُت  قبل،  ذي  من  اأكرث  ال�سكايب  عرب  واأختي  اأمي  مع  واأحتدث  الإنرتنت 
اأطفال  اأ�سوات  بعيد  اأ�سمع من  النافذة،  اإلى اخلارج عرَب  النظر  مللُت من  وحدي، 
يطول  البكاء  وهذا  اأحياًنا  اأبكي  كنُت  ال�سكني.  املجمع  يف  التي  احل�سانة  من  تاأتي 
بُت باإرهاق �سديد. كنُت اأتوا�سل معه عرب  كثرًيا، وحني اأكتفي، اأتوقف عن البكاء؛ اأُ�سِ

الهاتف. �سئمُت الوحدة.. 

بعد انق�ساء اأقل من �سهر، اأخربين باأنه �سوف يرتك العمل ويبحث عن عمٍل اآخر. 
اإنه مل يعد يحتمل ال�ستمرار يف الوظيفة نف�سها! مل اأعلق على ما قاله ب�سيء،  قال 
لأوقات  مًعا  البقاء  لنا فر�سة  �ستتاح  اإذ  بالرتياح،  اأح�س�سُت  لكنني  ال�سمت،  اآثرُت 
اأطول. لكنه مثل املرة ال�سابقة، كان يكرث من ال�سهر خارج البيت، وبعد انق�ساء عدة 
اأيام اأخربين باأنه �سوف يعمل يف موؤ�س�سة �سيكون موظًفا فيها بنظام قيد الت�سال؛ 
اأي �سوف يت�سلون به وقتما يحتاجونه. وكنُت اأراه يغادر البيت بعد ا�ستالمه املكاملة، 

كان غيابه يرتاوح بني الأربع �ساعات اإلى اأكرث من ع�سر �ساعات!

�سليمة  خريطة  وفق  الزوجية  حياتنا  هند�سة  لرن�سم  دانيال  يا  حدثته:  يوم،  وذات 
مبداخل جميلة نرتاح فيها مًعا ونكون من ال�سعداء.. وبالطبع لإجناز هدف ما يجدر 
يدي  م�سرق..  م�ستقبل  املق�سد،  اإلى  املوؤدية  الوا�سحة  اخلطوات  حول  القراءة  بنا 

بيدك لننطلق يف رحاب الفالح. 
يا  جميل  در�ض  قائاًل:  اإيّل  نظر  ثم  عليه  ال�سمت  وحّل  اإل  جملتي،  اأكملت  اإن  ما 

اأ�ستاذة! عّلمي العامل لي�ستفيد!
هل كان يف حممل اجلد؟... ل اأعلم.

- دانيال اأكلمك.. 
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the world.

Language Arabic & English  
No. of Pages 114
Format 24 x 24 cm
Cover Hard
Year of Publication 2013

To describe a woman in a woman’s point of view is far more 

different from a man’s perspective. However, can anyone 

really define a woman, more so would anyone know what 

makes a woman beautiful?  There are innumerable words 

to describe a woman. In a commercial way of thinking and 

this goes with all those fancy advertisements, they define 

woman to be beautiful if they will starve themselves to death 

just to fit in a size that would shorten a woman’s life span. 

Another horrid wisdom that dominates commercialized 

beauty is to undergo certain procedures of augmenting a 

woman’s body and face, all for the call of being beautiful. 

Sadly, the rates of those women who ignore the threat of 

medical-surgical side effects are increasing to the extent 

that it is now considered as the contributing factor in the 

growth of the economy.

هنالك اختالف في وصف المرأة وجمالها من وجهة نظر النساء والرجال 

كذلك. فهل يمكن ألي أحد أن يصف المرأة وما يجعلها جميلة؟ هنالك 

تعّرف  التجارية  فاإلعالنات  النساء.  لوصف  الكلمات  من  يحصى  ال  عدٌد 

يتناسب  أن  أجل  من  الموت  حتى  نفسها  تجويع  طريق  عن  المرأة  جمال 

جسدها مع مقاس معين والذي من شأنه أن يقّصر حياة النساء. وهنالك 

إلجراءات  بالخضوع  الجمال  مفهوم  على  تجاريًا  تهمين  بشعة  حكمة 

معينة لتزيد من جسم المرأة ووجها. لألسف، فإن معدالت تلك النسوة 

يعتبر  حٍد  إلى  تزايد  في  الجراحية  للعمليات  الجانبية  اآلثار  يتجاهلن  الالتي 

كعامل مساهم في نمو االقتصاد.

العوامل واألسباب المساهمة في اعتماد المرأة في الغالب على الجمال 

الطبية،  الجانبية والمخاطر  اآلثار  الرغم من خطر احتماالت  التجاري، على 

حظين  الالتي  أولئك  ومحظوظات  للجمال  تسعى  النسوة  جميع  أن  هي 

a woman 
of substance جوهر امرأة

With deeper instinct, women 
endeavor with their innocence 
and toughness to dominate 
the world...

 تسعى المرأة 
بغريزتها للسيطرة 

على العالم

The reason or the attributing factors of women relying 

mostly on commercialized beauty despite the odds of side 

effects and medical risks are of course, all women want 

to be beautiful. Lucky are those who are blessed with 

such naturally, striking, head-turning physical attributes; 

they may spend the rest of their lives unfazed of the every 

waking moment quest of “how to look beautiful today?”  

Nevertheless, definitely luckier are those women who 

have the wisdom and character that is unperturbed 

by the cliché. More blessed is 

the woman who greets each 

morning as a wonderful start 

to affect others beautifully sans the 

burden of commercialized beauty enhancers.

We do not discount the fact the cosmetics do enhance 

the look of a woman. Colors and beauty products help in 

maintaining the youthful glow and subtlety of a woman’s 

skin; the lively colors that touch the very core of anyone’s 

heart and fancy as she passes by. Our definition of a 

woman of substance however is not superficial. We would 

like to paint a woman like a regale and elegant lotus which 

in spite of the surroundings that is sullied of mud and dirt, 

remains composed exuding nothing but sheer beauty. Our 

ideal woman is someone who has high regard not only of 

herself but to other people as well…someone who shows 

gracefulness in her words and actions. A woman with a 

big heart, full of compassion and at the same time ready 

to fight for what she believes in.  A woman who strives 

to nourish not just her physical attributes but her mental 

and spiritual sense as well. An independent person who 

could carry herself well and never lose her composure 

بالجمال من الطبيعي أن يتساءلن كل صباح عند االستيقاظ »كيف أبدو 

يمتلكن  الالتي  النساء  وهن  حظًا  األكثر  هنالك  ولكن  اليوم؟«.  جميلة 

من  واألكثر  المبتذلة.  األفكار  إلى  االلتفات  دون  من  والشخصية  الحكمة 

األخريات حظًا هن الالتي يستقبلن صباحهن كبداية رائعة حتى يؤثرن على 

اآلخرين بشكل جميل بال عبء من محسنات الجمال التجاري.   

المرأة  جمال  من  تحسن  التجميل  مواد  أن  حقيقة  نستبعد  ال  نحن 

المحافظة  في  تساهم  التجميل  ومستحضرات  فاأللوان  ومظهرها. 

وتسلب  تبهج  التي  الحيوية  واأللوان  المرأة،  جلد  ورقة  الشباب  وهج  على 

قلب وعقل وروح كل من يمر بجانب هذا الجمال. تعريفنا لجوهر المرأة 

المبهجة،  اللوتس  المرأة كزهرة  أن نرسم  نود هنا  البتة.  ليس سطحيًا 

فعلى الرغم مما يحيط بها من طين وتراب، إال أنها تبقى نضرة بجمالها 

المطلق. 

امرأتنا المثالية هي شخٌص يمتلك تقديراً عاليًا ليس لشخصها فحسب 

بل لآلخرين أيضًا ... وهي شخٌص يمتلك عذوبًة في كلماته وأفعاله. امرأٌة 

ما  أجل  من  للقتال  ذاته  الوقت  في  ومستعٌد  بالحنان  مليٌء  كبير  بقلٍب 

تغذية  ولكن  فقط  الجسدية  صفاتها  لتغذية  تسعى  ال  امرأٌة  به.  يؤمن 

يجب على النسوة الالتي وهبهن 
اهلل جماالً طبيعيًا أن يستخدمن 

هذه النعم في الحياة بشكل 
إيجابي حتى يؤثر ذلك باإليجاب 

على شخصهن واألشخاص 
واألشياء من حولهن.

On the other hand, color therapy is a natural healing 

system that utilizes the energy of the rays of color that 

calms the mind, body and spirit of an individual. 

The use of color therapy in spas today is not a new 

development or theory. Color therapy has already been 

in existence for thousands of years in Europe, Middle 

East, Asia and China. However, the explosion of scientific 

development that affirms the ability of light and color to 

heal led the way to extensive use in Asia, Europe and 

America. This theory that colors aid in recuperation of 

certain illness such as: asthma, arthritis, nervous and 

mental disorders, depression, eating disorders, skin 

diseases, digestive ailments, blood circulation problems, 

fevers and many others is based on the philosophy that 

full exposure to the spectrum of colors found in sunlight is 

healthy. There is a certain practice in some countries that 

newly born babies are being exposed to early morning 

sunrays because it helps the baby to gain Vitamin D; which 

goes well with older people. The process on how colors 

استخدام عالج األلوان في المنتجعات اليوم ال يعد تطوراً جديدا وال نظرية 

أوروبا  في  السنين  آالف  منذ  موجوداً  باأللوان  العالج  كان  فقد  جديدة. 

والشرق األوسط وآسيا والصين. وعلى الرغم من ذلك، فإن التطور العلمي 

الستخدامات  الطريق  مهد  الشفاء  على  واللون  الضوء  قدرة  أثبت  الذي 

األلوان  أن  على  قائمة  نظرية  هنالك  وأمريكا.  وأوروبا  آسيا  في  واسعة 

المفاصل،  التهاب  الربو،  مثل:  األمراض،  من  عدٍد  من  الشفاء  في  تساعد 

األمراض  األكل،  اضطرابات  االكتئاب،  والنفسية،  العصبية  االضطرابات 

والحمى  الدموية  الدورة  مشاكل  الهضمي،  الجهاز  اضطرابات  الجلدية، 

التعرض  بأن  القائلة  الفلسفة  على  مبنية  النظرية  وهذه  الكثير.  وغيرها 

صحي.  أمٌر  هو  الشمس  أشعة  في  الموجودة  األلوان  لطيف  الكامل 

األطفال  تعريض  طريق  عن  الدول  بعض  في  الممارسات  بعض  وهنالك 

تجلب األلوان البهجة للجميع 
وبالخصوص للمرأة، فإنها تغير 

شخصيتها ومظهرها بالكامل.. 
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