
ت�أتي  الع��صمة،  حم�فظة  به�  حتظى  التي  الأهمية  اأن 

بف�صل م� تزخر به من مع�مل ح�ص�رية و�صي�حية وت�ريخية، 

ومع�مل اجلذب املختلفة التي تلبي خمتلف الأذواق، من اأبرزه� 

احلركة  تطور  على  الأكرب  ال�ص�هد  يعترب  الذي  البحرين  ب�ب 

القت�ص�دية يف اململكة، والذي يقود ال�ص�ئحني نحو ال�صتمت�ع 

�صجالت  نف�صه يف  فر�ض  الذي  ال�صعبي  املن�مة  �صوق  بعراقة 

الت�ريخ واحلركة التج�رية ململكة البحرين، كم� ت�صم الع��صمة 

ت�ريخ  على  التعرف  يتيح  الذي  الوطني  البحرين  متحف 

البحرين الغني طوال اآلف ال�صنني، وقلعة البحرين التي تعطي 

يتيح  الذي  الف�حت  ومركز  القدمية،  العم�رة  من  رائًع�  مث�لً 

هذا  القراآن،  بيت  اإىل  اإ�ص�فة  ال�صالمية،  الثق�فة  على  التعرف 

املبنى الت�ريخي الذي بني ل�صتيع�ب جمموعة �ص�ملة وقيمة من 

املخطوط�ت ذات ال�صلة ب�لقراآن الكرمي، وهي جمموعة فريدة 

من نوعه� على م�صتوى منطقة اخلليج العربي ب�أ�صره�، وم�صجد 

اخلمي�ض الذي يعد واحدا من اأقدم الآث�ر الإ�صالمية يف املنطقة، 

ول يفوتن� يف هذا املق�م ان ن�صتذكر امل�ص�ريع ال�صك�نية املق�مة 

يف الع��صمة وامتداده� يف من�طقه�، اىل ج�نب م�ص�ريع البنية 

التحتية من ج�صور واأنف�ق و�صق للطرق واجلهود التي تبذله� 

احلكومة لت�صجيع القط�ع اخل��ض على اإق�مة م�ص�ريع تنموية 

تخدم عجلة التنمية القت�ص�دية.

وترتجم تلك املكت�صب�ت روؤية وتوجه�ت جاللة امللك املفدى، 

�ص�حب  برئ��صة  املوقرة  احلكومة  وخطط  ورع�ه،  اهلل  حفظه 

ال�صمو امللكي الأمري خليفة بن �صلم�ن اآل خليفة رئي�ض الوزراء 

املوقر، و�ص�حب ال�صمو امللكي الأمري �صلم�ن بن حمد اآل خليفة 

جمل�ض  لرئي�ض  الأول  الن�ئب  الأعلى  الق�ئد  ن�ئب  العهد  ويل 

الوزراء، نحو اإق�مة م�ص�ريع ري�دية متميزة لنعك��ض ذلك على 

جودة احلي�ة كموؤ�صر اأ�ص��صي لزده�ر املدن ورخ�ئه�، م� يعزز 

من مك�نة الع��صمة املن�مة بني خمتلف عوا�صم املنطقة.

مملكة  رع�ية  على  �ص�هدا  تعد  الع��صمة،  حم�فظة  اإن 

ال�صع�ئر  مم�ر�صة  حلرية  الطويل  ت�ريخه�  خالل  البحرين 

الدينية ملختلف الأدي�ن واملذاهب والعق�ئد، ففي الع��صمة املن�مة 

تتع�نق اجلوامع والكن�ئ�ض واملع�بد يف ان�صج�م وتن�غم ومودة 

وحمبة قل نظريه يف املنطقة، ف�ملن�مة ت�صم كن�ئ�ض ي�صل قدم 

بع�صه� اإىل نحو 100 ع�م، اإىل ج�نب وجود كني�ض يهودي، 

وعدد من دور العب�دة ملختلف الطوائف والأدي�ن.

خ�صو�ص�،  الع��صمة  ملح�فظة  املكت�صب�ت  بتلك  فخر  كلن� 

وململكة البحرين عموم�، وبهذه املن��صبة ل ي�صعن� اإل ان ن�صتذكر 

مقتطف� من كلمة جاللة امللك ال�ص�مية التي وجهه� جاللته لأه�يل 

حم�فظة الع��صمة يف يوم 27 دي�صمرب 2001م، اإب�ن تف�صل 

املغفور  اجلميع«  »والد  ملكتبة  الأ�ص��ض  حجر  بو�صع  جاللته 

له ب�إذن اهلل تع�ىل �ص�حب ال�صمو ال�صيخ عي�صى بن �صلم�ن اآل 

خليفة طيب اهلل ثراه، حيث اأ�صبحت توجيه�ت جاللته ال�صديدة 

اهلل(:  )اأيده  جاللته  ق�ل  فقد  هذه،  اأي�من�  يف  نعي�صه  واقًع� 

اخلليج،  درة  املن�مة  املق�م عن  هذا  نتحدث يف  »ونحن عندم� 

ف�إمن� نتحدث عن حت�صر البحرين واأهله� وم� و�صلت اإليه من 

تنظيم وعمران ورقي وتقدم، حيث يحق جلميع البحرينيني اأن 

يفخروا بع��صمتهم، فهي لهم رمز التع�ي�ض والوحدة الوطنية 

يف العمل واحلي�ة، كم� اإنه� من�رة النفت�ح والت�ص�مح الإن�ص�ين 

بني خمتلف الأجن��ض والأفك�ر«.

حم�فظة  اأه�يل  �صيظل  الذهب  مب�ء  تكتب  كلم�ت  تلك 

الفخر  بكل  يتذكرونه�  البحرين،  مملكة  اأه�يل  بل  الع��صمة، 

والعتزاز. كم� اإنه� �صورة تختزل مع�ين الوف�ء والتالحم بني 

القي�دة احلكيمة وال�صعب الويف.

ه�شام بن عبد�لرحمن �آل خليفة 

حمافظ حمافظة �لعا�شمة

�ملنامة  ومدينة  �لعا�شمة،  حمافظة  حظيت 

�لقيادة  من  بالغ  باهتمام  خا�ص،  ب�شكل 

عرب  به  متيزت  ا  خا�شً طابًعا  لتاأخذ  �لر�شيدة 

�لناب�ص  �ململكة  قلب  لكونها  �لطويلة،  �ل�شنني 

وو�جهتها �لرئي�شية و�ملركز �ملايل و�القت�شادي 

ومعامل  تاريخ  على  والحتو�ئها  للبحرين، 

�لوطن  نه�شة  �شنع  يف  �شاهمت  و�شخ�شيات 

�الأ�شعدة،  خمتلف  وعلى  �ملجاالت  �شتى  يف 

�إ�شافة لكونها رمًز� حلو�ر �حل�شار�ت وتعاي�ص 

من  �لعديد  متركز  بف�شل  و�الأديان؛  �لثقافات 

يف  و�لدينية  و�لتاريخية  �حل�شارية  �ل�شروح 

قلب �لعا�شمة �ملنامة.

ملحوظ  ب�شكل  �نعك�ص  �الهتمام  هذ�  �إن 

�لعا�شمة،  حمافظة  يف  �حل�شرية  �لتنمية  على 

حيث �شهدت �ملحافظة، وعموم مملكة �لبحرين، 

�شاحب  ح�شرة  تويل  منذ  نوعية  نقالت 

عاهل  خليفة  �آل  عي�شى  بن  حمد  �مللك  �جلاللة 

�ملجاالت،  كافة  �حلكم يف  مقاليد  �ملفدى  �لبالد 

�هلل،  �أيده  �ملقام قول جاللته  هذ�  ون�شتذكر يف 

�إن �الأيام �جلميلة مل نع�شها بعد، ليمالأنا �لتفاوؤل 

و�الأمل مب�شتقبل م�شرق رمزه قائد حكيم كتب 

ي�شتمد  خمل�ص  و�شعب  تاريخية،  جناح  ق�شة 

طاقته من قيادة ر�شيدة ت�شع �لوطن و�ملو�طن 

�إىل  جميعا  ونتطلع  �أولوياتها،  �شلم  ر�أ�ص  على 

عهد �لتنمية و�لتطور و�الزدهار و�ل�شالم.

العاصمة.. قلب المملكة النابض

المهندسة شوقية حميدان مدير عام أمانة العاصمة

استكمال التطوير واالستثمار.. ومشاريع للتجميل والتوعية

ت�أهيل �صوق  اإع�دة  الأم�نة م�صروع  و�صتنفذ 

احتي�ج�ت  لتلبية  وتهيئته  املركزي  جدحف�ض 

�صي�صتمل  حيث  الغذائية،  ال�صلع  من  املرت�دين 

الإ�ص�رة  وجتدر  البلدية،  اخلدم�ت  ك�فة  على 

الذي  جدحف�ض  ل�صوق  الت�ريخية  الأهمية  اإىل 

الزوار  يق�صده�  مهمة  حملية  حمطة  يعترب 

الفواكه  وال�صواح للح�صول على متطلب�تهم من 

واخل�صراوات واللحوم.

يف  الع��صمة  اأم�نة  بداأت  ذلك،  عن  وف�صالً 

اللحم  ل�صوق  ال�ص�ملة  ال�صي�نة  م�صروع  تنفيذ 

�صهر  يف  املركزي  املن�مة  ب�صوق  ال�صمك  و�صوق 

والذي  دين�ر،  األف   250 بكلفة   2019 ين�ير 

يف  ي�صب  مب�  ومرافقه  اأو�ص�عه  لتعديل  ي�أتي 

لدوره  تفعيالً  وذلك  ومرت�ديه؛  جت�ره  خدمة 

قلب  يف  يقع  ال�صوق  واإن  خ��صة  احليوي 

ال�صمك  �صوق  م�ص�حة  تبلغ  حيث  الع��صمة، 

1.825 مرت مربع ويتكون من 97 فر�صة �صمك 

م�صت�أجرة، وحراج ال�صمك املكون من 48 فر�صة 

ب�صوق  يتعلق  فيم�  اأم�  متفرقة،  وحدات  وثالث 

اللحم فتبلغ م�ص�حته 1.825 مرت مربع يحتوي 

�صوق  ت�صقيف  �صيتم  كم�  فر�ص�ت،   105 على 

ال�صحن والتفريغ ب�صوق املن�مة املركزي لتوفري 

الأمن وال�صالمة للتج�ر.

التي  والتنموية  العمرانية  النه�صة  اإن 

ت�صهده� مملكة البحرين لبد اأن تواكبه� م�ص�ريع 

وال�صوارع  ال�صكنية  والأحي�ء  املدن  لتجميل 

يعك�ض  مب�  اخل�صو�ض  وجه  على  الرئي�صية 

هذا  الأم�نة  و�صتقوم  للبالد،  احل�ص�ري  الوجه 

الع�مة،  احلدائق  من  عدد  وت�أهيل  ب�إن�ص�ء  الع�م 

حيث �صيتم اإن�ص�ء ملعب متعدد ال�صتخدام�ت يف 

� حديقة توبلي التعليمية  منطقة احلورة، واأي�صً

مبجمع 711، واإع�دة ت�أهيل كل من احلدائق ب�أم 

احل�صم، وحديقة العكر الغربي، وحديقة �صرتة 

الكربى، وحديقة مرقوب�ن، وحديقة ابن النفي�ض.

الوعي  ن�صر  اإىل  موؤخًرا  الأم�نة  اجتهت  لقد 

البدنية  واللي�قة  ال�صحة  مفهوم  واملعرفة حول 

املنطقة  يف  واملنتزه�ت  احلدائق  من  عدد  يف 

�صمن جو ي�صوده املتعة واملرح، حيث مت موؤخًرا 

الري��صية  والأجهزة  الآلت  من  عدد  توفري 

واملي�دين؛  املم��صي  يف  الري��صة  ملم�ر�صي 

الن�ص�ط  ب�أهمية  املجتمعي  الوعي  زي�دة  بهدف 

الفرد  على  يعود  مب�  والري��صي،  البدين 

بن�ء  وامل�ص�همة يف  والبدنية،  ال�صحية  ب�لف�ئدة 

ج�نب،  من  وج�صدية  ذهنية  بقوة  يتمتع  جيل 

وامل�ص�همة على مواجهة اأمرا�ض الع�صر احلديث 

املزمنة مب� يرفع من ط�ق�تهم الإنت�جية، وي�صهم 

البعيد من ج�نب  املدى  يف تعزيز قدراتهم على 

اآخر.

البحرين  مملكة  به  تزخر  م�  ا�صتثم�ر  اإن 

هذين  وتوظيف  اأ�صيل  وتراث  عريق  ت�ريخ  من 

اخل�صراء  امل�ص�ح�ت  ت�صميم  يف  العن�صرين 

وجتميل املواقع الرئي�صية، �صي�ص�هم بال �صك يف 

للبحرين،  والع�صرية  احلديثة  الواجهة  ت�صكيل 

ال�صيخ  ميدان  تطوير  بتنفيذ  الأم�نة  بداأت  لقد 

لكل  املن�ق�ص�ت  تقييم  طور  يف  وهي  �صلم�ن، 

و�ص�رع  دعيج  ال�صيخ  �ص�رع  ميدان  تطوير  من 

القد�ض.

�شوقية حميد�ن

ضمن حزمة مشاريعها التنموية للعام الجاري، تعمل أمانة العاصمة على اإلعداد لطرح مناقصة إعادة تأهيل سوق جدحفص في الفترة الحالية بتكلفة تتجاوز 
120 ألف دينار؛ ويأتي ذلك تنفيًذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء لمتابعة تطوير وصيانة سوق جدحفص الشعبي، 

والعمل على إحيائه وجعله ملبًيا الحتياجات المواطنين في المنطقة، نظًرا لدور األسواق المركزية في تعزيز الدور التجاري البارز لالقتصاد الوطني.
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والد عميد السلك الدبلوماسي اشترى منه مصوغات ذهبية ومسابيح.. عبدالشهيد الصائغ:

العــروس كـانـت تتفــاخر بــأن »ذهبها مـن المنـامـة«
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�سارة جنيب:

يتو�ّسط  والذي  املنامة،  �سوق  يف  الكائن  حملهم  يف 

البحرين،  باب  �سارع  الذهب، وحتديًدا  لبيع  اأخرى  حمالت 

يجل�س عبدال�سهيد ال�سائغ وابنه حممد وحفيده نا�سر، وهو 

االمتداد للعائلة التي متار�س مهنة �سياغة وبيع الذهب منذ 

حوايل 160 �سنة.

ال�سائغ  اأ�سل عائلة  ويتحّدث عبدال�سهيد قائالً: »يعود 

اإذ  املناطق،  من  عدد  يف  وتوّزعت  انتقلت  وقد  املحرق،  اإىل 

متار�س  االأجيال  وا�ستمرت  املنامة،  يف  عائلتنا  فرع  ا�ستقّر 

املهنة حتى اليوم«.

وُي�سري عبدال�سهيد ال�سائغ اإىل اأنه بداأ العمل يف جمال 

ال�سياغة منذ اأن كان يف العا�سرة من عمره، بداأ مع اأعمامه 

قبل  اخلا�س  افتتح حمله  ال�سنعة  اأتقن  اأن  وبعد  وخواله، 

حوايل 46 �سنة، ثم فتح ور�سة تطّورت وحتّولت اإىل معلم، 

ويقول عبدال�سهيد: »كان يل خال ُتويف واأنا يف الرابعة من 

كان  اأنه  بالذهب  واملهتمون  العائلة  اأفراد  ويوؤكد  عمري، 

ا  اأي�سً ويوجد  ال�سياغة،  يف  مميزة  طريقة  وله  جًدا  ماهًرا 

يف العائلة كل من احلاج خليل وحممد ال�سائغ اللذين متيزا 

باأنهما ي�سنعان )خام املنور(، وهو مع�سد يحتاج اإىل مهارة 

الن�ساء  بني  كثرًيا  منت�سًرا  كان  وقد  ل�سنعه،  واإتقان  عالية 

القرويات، ويتم �سنعه با�ستخدام ال�سندانة واملطرقة«.

ففي  االآن،  اختلفت  ال�سنع  اآلية  اأن  اإىل  ال�سائغ  وُي�سري 

اأما  باليد،  ُت�سنع  الذهبية  امل�سغوالت  جميع  كانت  ال�سابق 

اآالت حديثة، و�سار املنتج النهائي  االآن فيتم االعتماد على 

خليًطا بني اليد واالآلة.

 ،21 عيار  الذهب  دائًما  لن  يف�سّ »البحرينيات  وقال: 

لون �سراء الذهب من �سوق املنامة؛ نظًرا  ومازال النا�س يف�سّ

ومازالت  كانت  والأنها  املحالت،  وكرثة  اخليارات  لتنّوع 

اأ�سل جتارة الذهب، حتى لو كانت هناك العديد من االأ�سواق 

واملحالت يف خمتلف املناطق«.

تتباهى  العرو�س  كانت  ال�سابق،  »يف  ال�سائغ  وتابع 

الزواج والذهب  املنامة وا�سرتت جتهيزات  اإىل  باأنها ذهبت 

كانت  املنامة(  من  ذهبي  )�سريت  جملة  املنامة.  �سوق  من 

حمّل فخر وتباٍه بني الن�ساء«.

اأن حمالت الذهب يف �سوق  ويوؤكد عبدال�سهيد ال�سائغ 

اخلليجيني  من  �سواء  عام،  ب�سكل  ال�سّياح  جتذب  املنامة 

مبارك  ال�سيخ  اأن  ال�سائغ  ويتذكر  واالأجانب،  والعرب 

ال�سباح، والد عميد ال�سلك الدبلوما�سي �سفري دولة الكويت 

ال�سباح، قد زاره  ال�سيخ عزام مبارك  البحرين  لدى مملكة 

بال�سوق، وقد كان يفتتح املحل عند  قبل �سنوات يف حمله 

الوقت  ذلك  ال�سيخ يف  الثامنة �سباًحا، وقد ح�سر  ال�ساعة 

املبكر، واختار عدًدا من املقتنيات وامل�سغوالت الذهبية، كان 

من بينها م�سابيح من الذهب.

اأما بالن�سبة للمواقف امل�سحكة التي يتعّر�س لها جتار 

�سيدة  اأن  عبدال�سهيد  فيتذكر  ال�سوق،  يف  وال�ساغة  الذهب 

بوزن  قام  وحني  ذهبها،  بيع  يف  ترغب  كانت  بحرينية 

اإن  له  وقالت  غ�سبت،  واإبالغها،  قيمته  واحت�ساب  الذهب 

جاره اأف�سل منه وقد اأعطاها �سعًرا اأف�سل، واإن ذهبها قدمي 

فهو  االآن  ُي�ساغ  الذي  الذهب  اأما  اللولو(،  )على  وم�سنوع 

م�سنوع من )البرتول(.

وعن وجود اأبنائه معه يف املحل، اأكد عبدال�سهيد ال�سائغ 

ل وجودهم معه يف �سغرهم، وكان يرغب  اأنه مل يكن يف�سّ

يف اأن يتفّرغوا متاًما لدرا�ستهم، اإال اأنهم اأ�سبحوا يرتّددون 

على املحل ويق�سون اأوقاًتا فيه وتعلموا املهنة.

يف  وع�سًرا  �سباًحا  معي  حممد  ولدي  »االآن،  وتابع 

املحل، اأما االآخرون فهم ياأتون مل�ساعدتي يف احل�سابات الأنهم 

موظفون. مل اأكن اأرغب يف اأن ي�سعروا باأنهم ميلكون الذهب 

العلمي، وقد  الدرا�سة والتح�سيل  واملال واأن يتكا�سلوا عن 

ال�سيفية يف احل�سور  العطلة  بداية  مع  نا�سر  بداأ حفيدي 

معنا يف املحل. �سنعلّمه البيع ثم �سننقله اإىل املعمل، وناأمل 

اأن يكون قادًرا على ابتكار ت�ساميم جديدة«.

االنتقال  تقّرر  املعمل،  عن  احلديث  تكّرر  اأن  وبعد 

اإىل هناك، حيث  ال�سائغ  ال�ستكمال احلديث مع عبدال�سهيد 

من  بالقرب  ال�سوق،  قلب  يف  ال�سيقة  االأزقة  اأحد  يف  يقع 

ا من القطع  املعبد الهندو�سي، وا�ستعر�س عبدال�سهيد بع�سً

وهي يف طور الت�سنيع، وطريقة تذويب الذهب والتحامه، 

وعلق  ال�سنع،  مراحل  يف  الدقيقة  التفا�سيل  من  وغريها 

قائالً: »تتطلّب العملية دقة ومهارة عالية. يعتقد البع�س اأن 

�سعر امل�سنعية حيلة من جتار الذهب، لكن الواقع العملية 

لي�ست بال�سهلة اإطالًقا«.

املنامة  يف  اآخر  معمل  لدّي  يكون  باأن  »اأحلم  واأ�ساف 

ا، على اأن يكون مهّياأ ال�ستقبال ال�سّياح واإطالعهم على  اأي�سً

التي  واملهارة  والدقة  الذهبية،  امل�سغوالت  �سناعة  مراحل 

تتطلّبها �سناعة كل قطعة ب�سكل منفرد«.

�سواء  �سيء،  كل  يف  باجلودة  تتمّيز  »البحرين  وتابع 

االأف�سل  ُيعد  الذي  الطبيعي  واللوؤلوؤ  بالذهب  يتعلق  فيما 

اإطالًقا، كذلك بالن�سبة للمواد الغذائية من خ�سروات وفواكه 

البحر  �سمك  من  اأف�سل  هناك  ولي�س  بحرينية،  ومزروعات 

البحريني«.

نطرح  الوطني  العيد  »يف  قال:  الذهب،  موا�سم  وعن 

القدمية  )املوديالت(  الطرازات  ة  خا�سّ مميزة،  ت�سكيالت 

واملندثرة وُنعيد ت�سنيعها، وحتر�س العديد من البحرينيات 

ا  اأي�سً لدينا  املنا�سبة،  هذه  يف  بها  والتزّين  اقتنائها  على 

موا�سم االأعرا�س، وبطبيعة احلال ُيعد عيد االأم اأكرث مو�سم 

ن�ساًطا«.



»العاصمة« تاريخ يتجسد في معالم أثرية متنوعة

يحكي تاريخ المدينة وذكريات تجار اللؤلؤ 

معامل  �أبرز  من  و�حد  �لبحرين  باب  ويعترب 

�ُشّيد يف  وقد  �ملنامة،  �شوق  مدخل  ويقع يف  �لعا�شمة، 

�لوقت،  �لعام 1949م، و�شّم مكاتب �حلكومة يف ذلك 

�لبحر، وتعّر�ض مع  �لبحرين مطلاًّ على  باب  كان  وقد 

مرور �لوقت �إىل تغيري�ت كبرية.

�لتي  �لرثي،  �لتجاري  �لبحرين  تاريخ  ويتجلى 

من  �لعديد  دملون يف  با�شم  �لقدمية  �لع�شور  عرفت يف 

�مل�شجل  �لبحرين  قلعة  موقع  و�أبرزها  �لأثرية،  �ملو�قع 

على قائمة �لرت�ث �لعاملي لليون�شكو، وتقع �لقلعة �أعلى 

�لهكتار  ون�شف  هكتار�ً   17 م�شاحته  تبلغ  �أثري  تل 

ك�شفت  وقد  عام،   4000 من  �أكرث  منذ  �شيد  و�لذي 

عن  �ملا�شية  عاماً  �خلم�شني  مد�ر  على  �لأثرية  �لبعثات 

�أبنية �شكنية وعامة وجتارية وع�شكرية تدل على �أهمية 

�ملوقع على مر �لقرون.

�فتتاح  مت  �أي�شاً،  �لعا�شمة  حمافظة  حدود  و�شمن 

2008م  فرب�ير   18 يف  �لبحرين  قلعة  موقع  متحف 

على  ويقع  �لأثرية،  �ملوقع  �أهمية  على  �شاهد�ً  ليكون 

مدخلً  م�شكلً  للقلعة  �ل�شمالية  �لبحرية  �لو�جهة  طول 

جد�ر  حول  �ملتحفي  �لعر�ض  يرتكز  �لأثري،  �ملوقع  �إىل 

�ملرت�كمة على  �لأثرية  �لطبقات  �أمتار يج�شد  بارتفاع 8 

�لز�ئر  يجد  بحيث  قاعات   5 �جلد�ر  ويتو�شط  �ملوقع، 

�ملتحف  ويعر�ض  ت�شاعدي.  ب�شكل  مع  يتدرج  نف�شه 

500 قطعة �أثرية تعترب من �أهم �ملقتنيات �مل�شتخرجة 

�حلقب  م�شتعر�شًة  �لأثرية  �حلفريات  خلل  �ملوقع  من 

�ملتحف  مقهى  يقدم  �ملوقع.  على  مرت  �لتي  �لتاريخية 

�لنخيل  للقلعة وب�شاتني  مبهر�ً  �لبحر منظر�ً  �ملطل على 

�ملحيطة بها.

�ملنامة  جانب  �إىل  لت�شمل  �ملحافظة  �ت�شعت  وقد 

وفرجانها و�شو�حيها، عدًد� من �ملناطق مت حتديدها يف 

8 دو�ئر وتت�شمن جدعلي، جرد�ب، جدحف�ض، ط�شان، 

و�شمال  و�ل�شهلة  عذ�ري  وكرباباد،  �لديه  �ل�شناب�ض، 

�شرتة ومناطق �أخرى.

جنوبها  يف  رئي�شي  ميناء  على  �لعا�شمة  حتتوي 

وهو ميناء �شليمان، وتقع بالقرب من هذ� �مليناء �ملنطقة 

�ل�شناعية �حلرة، �لتي حتتوي على م�شانع عدة لتعليب 

�لأ�شماك، وطحن �لدقيق، وبناء �ل�شفن و�إ�شلحها.

وردت  �لتي  و�ملبادئ  �لأ�ش�ض  لتفعيل  ونتيجة 

�ل�شعب  عليه  �شادق  �لذي  �لوطني  �لعمل  ميثاق  يف 

 ،2002 ل�شنة  �ملعدل  �لد�شتور  �شدور  ومع  �لبحريني 

وكذلك �لعديد من �لقو�نني �لتي �أ�شدرها جللة �مللك مت 

ومبادئ  ليتما�شى  وتطويره  �ملحافظات  قانون  تعديل 

وقد  �ملفدى.  �مللك  جلللة  �لكبري  �لإ�شلحي  �مل�شروع 

�أول  بتعيني  1997م  ل�شنة   )7( رقم  �ملر�شوم  �شدر 

حمافٍظ للعا�شمة وهو �ل�شيخ عبد�لعزيز بن عطية �هلل 

بن عبد�لرحمن �آل خليفة، حمافظاً ملحافظة �لعا�شمة. 

رقم  �مللكي  �ملر�شوم  �شدر  2002م  مايو   8 ويف 

�هلل  عبد  بن  �ل�شيخ حمود  بتعيني  ل�شنة2002م   )16(

حيث  �لعا�شمة،  ملحافظة  حمافظاً  خليفة  �آل  حمد  بن 

��شتمر حمافظا للعا�شمة لفرتتني متتاليتني، ويف �أكتوبر 

من �لعام 2011م �شدر �ملر�شوم �مللكي رقم 100 ل�شنة 

2011 م بتعيني �ل�شيخ ه�شام بن عبد�لرحمن بن حممد 

�آل خليفة حمافظاً ملحافظة �لعا�شمة.

معالم سـياحية وحضارية فريدة في قلب المـنامـة

بيت خلف في المنامة: »آلة الزمن« لحقبة العشرينيات

محرر الشؤون المحلية:

تعد محافظة العاصمة أولى المحافظات األربع في مملكة البحرين، حيث تم اإلعالن عنها في عام 
1997م، وفق أحكام المرسوم بقانون رقم 16 لسنة 1996 بشأن نظام المحافظات، وذلك بهدف النهوض 

بالمحافظة من كافة النواحي وتطويرها اجتماعيًا واقتصاديًا وعمرانيًا. 
وجاءت تسمية المحافظة بـ»العاصمة« نسبة إلى مدينة المنامة، عاصمة مملكة البحرين منذ استقاللها 
عن بريطانيا عام 1971م، إال أن تاريخ المدينة يعود للعام 1300 تقريبًا، وقد وقع االختيار على مدينة المنامة 
لتكون عاصمة الثقافة العربية لعام 2012م، كما وقع االختيار عليها لتكون عاصمة السياحة العربية لعام 

2013م، وقد احتضنت العاصمة قمة دول مجلس التعاون الخليجي الثالثة عام 1982م.

عارف الحسيني:
 

عندما  1932م،  عام  الى  الزمن  بك  سيعود 
التاريخي  تخطو أولى خطواتك داخل بيت خلف 

في المنامة.
التاريخ  معالم  من  ستقترب  حيث  هناك 
ومهنة  اللؤلؤ  تجارة  زمن  في  للمنامة  القديم 
صور  أوضح  ذهنك  في  لتتشكل  »الطواويش« 
صناعة  في  بارزًا  دورًا  لعب  الذي  الجميل  الزمن 

تاريخ المملكة.
وهو  العود«  »البيت  زوايا  من  زاوية  كل  في 
االسم الذي اشتهر به، ستجد حكاية من حكايات 
فبمجرد  الماضي،  القرن  من  العشرينيات  حقبة 
مرتفع  بناء  وهي  »البرزة«  ستالحظ  البيت  دخولك 
عن الطريق بمقدار متر أو نصفه تقريبًا، يبنى أمام 
والمساند،  والمفارش  بالسجاد  ويفرش  المنزل 
خالل  األحاديث  لتبادل  الحّي  رجال  يجلس  حيث 

الفترات المسائية.

2013 ال��ع��رب��ي��ة  وال�����س��ي��اح��ة   2012 ل���ع���ام  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ث��ق��اف��ة  ع��ا���ص��م��ة  ل��ت��ك��ون  امل���ن���ام���ة  اخ���ت���رت 

ت�����ص��م م���واق���ع اأث����ري����ة م�����ص��ج��ل��ة ع��ل��ى ق��ائ��م��ة ال������راث ال���ع���امل���ي ل��ل��ي��ون�����ص��ك��و اأه���م���ه���ا ق��ل��ع��ة ال��ب��ح��ري��ن

»�مل�شرفية«  �شت�شتقبلك  �لد�خل  �ىل  �أخرى   وبخطوة 

�خل�شبية  �لنو�فذ  لتلك  �شتلتفت  كما  نقو�شها،  بجمال 

�لقدمية �لتي �متازت بها بيوت �لبحرين قدمياً.

تاأخذ يف �لعمق �أكرث، فتت�شع رقعة �لذكريات وياأخذك 

عبق �ملا�شي بر�ئحة �خل�شب �ملمتزجة بالطني �لذي كان 

�لعن�شر �لأ�شا�ض يف بناء �لبيوت �لبحرينية �لقدمية.

�جلميل،  �لزمن  ذلك  �ىل  �حلنني  بقوة  �شتقف  هناك 

حيث �لب�شاطة و�لطيبة و�لأ�شالة و�لرت�بط، �شتتجلى يف 

ذهنك �شورة �إعجازية لرحابة �ل�شدر �لتي كان يتمتع بها 

�لأجد�د، وذلك عندما تتو�شط حو�ض �لبيت �ملفتوح، حيث 

كان يجل�ض �أفر�د �لأ�شرة لتبادل �لأحاديث، وجتل�ض فيه 

�لن�شاء لغ�شل �لأو�ين.

�شت�شعر �أن �للغة ل تقت�شر على �حلروف و�لأ�شو�ت، 

فالنقو�ض �جلميلة على �لباب �خل�شبي تتحدث وحتاول 

بقوة ر�شوخها على �لألو�ح �أن تنقل لك �شورة عن �ملا�شي 

ولكن ب�شمت.

ما  فمنها  حكاية؛  �لعود«  »�لبيت  يف  غرفة  ولكل 

يوثق �شرية عائلة خلف من خلل جمموعة من �ملقتنيات 

طابعاً  �ملنزل،  رب  �شفر  جو�ز  وت�شمل  و�ملعرو�شات، 

للعائلة  �شوًر�  �لبيت،  �شورة  يحمل  بحرينياً  بريدياً 

ومفتاح �لبيت، ومنها ما ياأخذك �ىل مهنة »�لطّو��ض«، �إذ 

�شتجد كل ما يت�شل با�شتخر�ج �للوؤلوؤ وبيعه من �أدو�ت 

و�أوز�ن ووثائق وبع�ض �لعملت �لقدمية.

وح�شب،  هنا  �ىل  �لزمن  عرب  رحلتك  تنتهي  ولن 

لل�شخ�شيات  ففي غرفة ذ�كرة �ملنامة �لتي �شمت �شور�ً 

�شرية  هناك  �شورة  لكل  و�شتجد  �ملنامة  يف  �لقدمية 

مقت�شبة عن تلك �ل�شخ�شية.

كل ذلك �شت�شاهده يف حتفة معمارية فريدة بت�شاميم 

تاريخ منطقة  ذ�كرة  دقيقة ذ�ت جماليات مكثفة، حتكي 

عا�شها  زمنية  تاريخية، و�شور  مر�حل  عدة  �ملنامة عرب 

�أهل �لعا�شمة منذ �شنو�ت طويلة، كما ت�شتعر�ض ذكريات 

جتار �للوؤلوؤ وطو�وي�ض �ملنامة.

�لقدمية  �خل�شبّية  �مل�شربّيات  بوجود  �ملنزل  ويّت�شم 

�لتي �شّممها ح�شن �لعر�قّي يف عام 1930، و�لتي تعد 

�لأجمل يف �لبحرين، فيما بع�ض �لأبو�ب بزخرفاتها تعود 

�إىل عام 1926.

�ملنامة  بالعا�شمة  �حلمام  حي  يف  خلف  بيت  ويقع 

عائلة  �أهدت  �أن  بعد  وذلك   ،2013 عام  �فتتاحه  ومت 

�شمن  ليكون  �لبحرين،  �ىل  �لبيت  خلف  �أحمد  �حلاج 

م�شروع مركز �ل�شيخ �إبر�هيم بن حممد �آل خليفة للثقافة 

و�لبحوث.

باب البحرين اأحد اأبرز معامل العا�صمة جامع الفاحت.. من اأكرب امل�صاجد يف العامل واأكربها مبملكة البحرين

 قلعة البحرين امل�صجلة على قائمة الرتاث العاملي لليون�صكو
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متوافق مع برنامج السكن االجتماعي وبأسعار تنافسية

قرن ونصف عمر مصنع »الحلواچي« في المنامة

وذكر �لعريبي �أن م�شروع The lake ميتاز بتو�جده يف �أرقى 

مناطق مدينة حمد بالقرب من �لدو�ر �لثاين وبالتحديد �للوزي، 

بالإ�شافة  �لبحرينية،  للأ�شر  و�آمنة  هادئة  �أجو�ء  يوفر  حيث 

من  بالقرب  �ل�شرورية  و�لحتياجات  �خلدمات  كافة  تو�فر  �إىل 

مع  �لتجارية  و�لأ�شو�ق  و�مل�شت�شفيات  �ملد�ر�س  مثل  �ملبنى، 

مد�خل متعددة و�شهلة �لو�شول. و�أ�شاف �أن �مل�شروع ي�شتهدف 

ر�ٍق  �شكن  على  �حل�شول  يف  ترغب  �لتي  �لبحرينية  �لعو�ئل 

وملئم وباأ�شعار يف �ملتناول، �إذ ي�شم �مل�شروع 5 مناذج خمتلفة 

وع�شرية لل�شقق، وتتكون كل �شقة من ثلث غرف نوم، �شالة 

و��شعة، مطبخ جمهز، غرفة للخادمة، ردهة و�شرفتني باإطللت 

خمتلفة ومميزة.

وفيما يتعلق مبميز�ت �ملبنى قال �لعريبي �إن �مل�شروع ي�شم 

و�لت�شاميم  �لأحجام  يف  ومتنوعة  و��شعة  م�شاحة  ذ�ت  �شقًقا 

ت�شل لـ170 مرًت� مربًعا، مع مدخل �آمن للمبنى ومو�قف خا�شة 

حمكمة ل�شيار�ت �لقاطنني، كما ميتاز �ملبنى بتو�جد بهو و��شع 

على  للحفاظ  مر�قبة  وكامري�ت  و��شعة  م�شاعد  مع  لل�شتقبال 

�شلمة �لقاطنني. و�أكد �لعريبي �أن �مل�شروع �شيتم طرحه قريًبا 

للحجز �ملبدئي مع �إمكانية زيارة �شقة �لعر�س �ملجهزة بالكامل، 

�لن�شتغر�م  ح�شاب  على  جًد�  قريًبا  �لتفا�شيل  حتديد  و�شيتم 
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الـتـسـهـيـالت الـعـقـاريـة تـسـتـعـد 

الحلوى الشعبية 

لـطـرح مـشــروع سـكـنـي بمـواصـفـات عصريـة

»صوغة« سّياح البحرين

أعلنت شركة التسهيالت العقارية - المرخصة من مؤسسة التنظيم العقاري - عن استعدادها لطرح مشروع وحدات سكنية وهو عبارة عن مبنى 
يضم شقًقا راقية وعصرية، وذلك في منطقة مدينة حمد والذي سيحتوي على 42 وحدة ويستهدف العوائل البحرينية.

ويعد مشروع »The Lake« أول المشاريع السكنية لشركة التسهيالت العقارية، متوافًقا مع برنامج السكن االجتماعي )مزايا(، ومعتمًدا من قبل 
وزارة اإلسكان وحائًزا على موافقة مؤسسة التنظيم العقاري كأحد المشاريع العقارية المستوفية الشتراطات قانون التطوير العقاري بالمملكة.

وضع  من  االنتهاء  حالًيا  ويتم  بالكامل  تمت  للمشروع  اإلنشائية  األعمال  أن  العقارية  بالتسهيالت  العقارات  رئيس  العريبي  جعفر  صرح  جانبه  من 
التشطيبات األخيرة. وتم تصميم المبنى بمواصفات عالية الجودة وبشكل فريد وعصري مع االستعانة بمكتب استشاري معتمد وذي خبرة، كما قام 

بإنشاء المبنى مقاول ضمن الفئة األولى.

عارف �حل�شيني

مطاعم  �أقدم  من  منديل  مطعم  يعد 

�ملنامة �ل�شعبية، �إذ �أ�ش�س يف �لعام 1930، 

�مل�شويات  �أطباق  �أ�شناف  بتقدمي  ويتميز 

و�لذي  جًد�  �مل�شهور  طبقه  مقدمتها  ويف 

يعرف بـ»كباب منديل«.

ويقول �شاحب �ملطعم �أكرب جهرمي �إن 

»بد�ية �ملطعم كانت قبل نحو 85 عاًما من 

بالقرب  يقع  منديل  مطعم  كان  عندما  �لآن 

بد�ية  وكانت  �لقدمي،  �حللوى  �شوق  من 

حممد  �حلاج  �ملرحوم  عمي  مع  تاأ�شي�شه 

و�لدي  �إليه  �ن�شم  ثم  ومن  جهرمي  علي 

�ملرحوم �حلاج ح�شني جهرمي«.

وتابع »من ذلك �لزمن �إىل �لآن و�ملطعم 

�لذي  �مل�شوي  �لكباب  طبق  بتقدمي  يتميز 

من  عدد  جانب  �إىل  منديل  بكباب  عرف 

كنا  �لتي  �مل�شوية  �لكبدة  مثل  �لأطباق 

طبق  �إىل  بالإ�شافة  �شباًحا،  نبيعها 

�لربياين«.

�نتقلنا  عاًما  و�أ�شاف »وقبل نحو 40 

�ملقر  �ىل  �حللوى  �شوق  يف  موقعنا  من 

�حلايل، ومع تطور �لزمن عملنا على تطوير 

�ملقدمة، فاليوم �ملطعم يقّدم  �لطعام  قائمة 

�لأ�شماك  من  �لطعام  �أ�شناف  من  �لعديد 

�مل�شويات  �أ�شناف  وخمتلف  و�لهري�س 

وغريها«.

ميتاز  خا�شة  ميزة  مطعم  »لكل  وقال 

بها ومطعم منديل كما هو معروف متميز 

يف طبق �لكباب، لذلك فاإنه وعلى �لرغم من 

�ملطاعم  وتنوع  �ملنامة  �شوق  تغيري و�شع 

لز�ل  �ملطعم  �أن  �إل  �ملناطق  خمتلف  يف 

دول  جميع  من  �لزبائن  من  �لكثري  يزوره 

�إ�شافة  �لأجنبية،  و�لدول  �لعربي  �خلليج 

�إىل �ملو�طنني بالرغم من �شعوبة �حل�شول 

على موقف �شيارة باملنامة«.

طلبات  نتلقى  �أننا  »كما  وي�شيف 

�لزبائن  من  لعدد  �لكباب  خلطة  بتجهيز 

�خلليجني �لذين يحر�شون على �أخذ �لكباب 

معهم يف رحلة عودتهم �ىل مو�طنهم«.

وحمافظته  �ملطعم  »تاريخ  وقال 

جذب  يف  كبري  �أثر  له  �لقدمي  �لرت�ث  على 

�لزبائن فالكثري منهم يحن �إىل هذه �لأجو�ء 

فاملطعم ي�شتقبل �ملئات يومًيا وذلك ل�شبب 

و�لتقاليد  �لعاد�ت  على  ماز�ل حمافًظا  �أنه 

�إليها  نفتقر  و�لتي  �لقدمية و�جلميلة جًد�، 

يف �أيامنا هذه«.

�شر  هي  منديل  كباب  »خلطة  وقال 

مل  خا�شة  خلطة  وهي  �ملطعم  جناح 

�إعد�د  من  كانت  بل  مكان  �أي  من  ناأخذها 

جهرمي  علي  حممد  �حلاج  �ملرحوم  عمي 

جهرمي،  ح�شني  �حلاج  �ملرحوم  وو�لدي 

�أنا من ميتلك هذه �خللطة �ل�شرية  و�ليوم 

بعد �أن تعلمتها من و�لدي«.

خلطة الكباب سر نجاحه

أقدم المطاعم الشعبية في المنامة

»كباب مندلي«.. 

مائدة  عر�س  على  �ل�شعبية  �لبحرينية  �حللوى  ترتبع 

�أو  �ملنا�شبات  �أو  �لأعياد  يف  �شو�ء  �لبحرين  يف  �ل�شيافة 

�ملحافل �لر�شمية.

�ل�شديدة من قبل حملت بيع  �ملناف�شة  �لرغم من  وعلى 

�أنها ما ز�لت تعترب  �إل  �مل�شتحدثة،  �حللويات و�ل�شوكولتة 

حتفة �ل�شفر �ملف�شلة لل�شياح �لذين يق�شدون �لبحرين.

�لتي  �حللوى  حملت  �لقدمي  �ملنامة  �شوق  يف  وتنت�شر 

�أ�شبحت مق�شد� للعديد من �لزو�ر و�ل�شياح �لأجانب، لتذوق 

طعمها �لر�ئع، و�لبع�س منهم يجذبه حب �لطلع و�لف�شول 

لزيارة م�شانع �حللوى و�لطلع على �شري عملها.

�لن�شا  منها  عديدة  مو�د  �حللوى  �شناعة  يف  وتدخل 

و�ل�شكر و�ملاء، وكذلك �ل�شمن و�ملك�شر�ت و�لزعفر�ن و�لهيل 

وماء �لورد.

وعلى  �لبحرين  يف  �حللوى  ب�شناعة  ��شتهرت  وقد 

م�شتوى �ملنامة حتديد� عائلة �حللو�جي �لبحرينية، �ذ يقدر 

عمر مز�ولتهم لهذه �ل�شناعة مبا يزيد على 150 �شنة.

مهنة  »نعمل يف  �حللو�جي  جابر  �حللوى  �شانع  يقول 

نحافظ  كذلك  ولزلنا  �شنو�ت طويلة،  منذ  �حللوى  �شناعة 

على مهنة �لآباء و�لأجد�د ون�شنع �حللوى باأيدي بحرينية«.

لدى  خا�شة  مكانة  �لبحرينية  �حللوى  »حتتل  وتابع 

فاإنه  �خلليجية،  �لدول  خا�شة  �لدول  خمتلف  من  �ل�شياح 

ل�شر�ء  �ملنامة  يف  حملتنا  زيارة  على  يحر�شون  ما  د�ئما 

معهم يف  �أخذها  يف  يرغبون  �لتي  �لكميات  وطلب  �حللوى 

رحلة عودتهم �ىل �أوطانهم«.

بيع  حملت  �نت�شار  �شتلحظ  كذلك،  »ولأنها  و�أ�شاف 

�حللوى ب�شكل ملفت يف �ل�شوق �لقدمي يف �ملنامة، فهي لي�شت 

عنو�ن  هي  بل  �قتنائها  على  �ل�شياح  يحر�س  �شلعة  جمرد 

للرت�ث وزمن �لأجد�د«، م�شيفا »�إننا يف حملتنا قلّما نبيع 

�لزبون  يبادر  �أن  �أو  حكايتها  ن�شتعر�س  �أن  دون  �حللوى 

خا�شة �ن كان من خارج �لبحرين بال�شوؤ�ل عن تاريخ هذه 

�ل�شناعة«.

من  جديدة  �أ�شناف  ظهور  من  �لرغم  »وعلى  و��شتطرد 

�حللويات، �إل �ن �حللوى �لبحرينية لز�لت �شامدة ولز�ل 

�لإقبال على �شر�ئها يف تز�يد، خا�شة يف �ملنا�شبات �أو �ملحافل 

جمهز  معني  بتغليف  تطلب  �ليوم  �أ�شبحت  بل  �لر�شمية، 

لل�شحن لل�شفر، لتقدم كهد�يا �شو�ء للقادمني �إىل �لبحرين �أو 

�مل�شافرين لزيارة �أقرباء �أو �أ�شدقاء لهم«.

على  تعتمد  �حللوى  »جودة  �أن  �حللو�جي  و�أو�شح 

�ملكونات  كانت  فكلما  �شناعتها،  يف  تدخل  �لتي  �ملكونات 

جودتها  كانت  كلما  و�لزعفر�ن  �لبلدي  �ل�شمن  مثل  طبيعية 

�أغلى، فمثل ي�شتخدم يف �حللوى )�مللكية(  �أف�شل و�شعرها 

- �لتي قد ي�شل �شعرها �ىل ع�شرة دنانري للكيلوغر�م �لو�حد 

�ملك�شر�ت  من  و�أنو�ع  �لأ�شلي  و�لزعفر�ن  �لبقري  �ل�شمن   -

من  بدل  �لذرة  زيت  ��شتخد�م  ميكن  حني  يف  �لثمن،  غالية 

�ل�شمن و��شباغ �لطعام بدل من �لزعفر�ن يف �نو�ع �حللوى 

�لأرخ�س ثمنا«.
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