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�شفحات اأ�شب�عية تعنى ب�ش�ؤون املحافظات

العاصمة وجهة السياحة الشاملة.. ماٍض عريق وحاضر متطّور
�شهرة  البحرين  باب  يفوق  موقع  هناك  لي�س 

من  البحرين  يدخل  مل  »من  اإن  قيل  حتى  وجماالً، 

الذي  الباب  يقع  اإذ  يزرها مطلًقا«،  فكاأنه مل  بابها، 

�شوق  مدخل  عند   1949 العام  خالل  ت�شييده  مت 

املنامة، وكان مطالً اآنذاك على البحر، وتعّر�س مع 

مرور الوقت اإىل تغيريات كبرية.

املواقع  اأبرز  من  واحًدا  البحرين  باب  وُيعد 

البحرين،  العا�شمة مبملكة  ال�شياحية يف حمافظة 

وهو ينفتح على ال�شوق القدمي التي متثل الوجهة 

الدكاكني  من  العديد  حيث  ال�شياح،  لدى  االأف�شل 

وحديثة  �شعبّية  �شلًعا  تبيع  التي  واملنتوجات 

جمموعة  بني  ما  للت�شّوق  مغايرة  جتربة  تقّدم 

والعطور،  البخور  البهارات،  املن�شوجات،  من 

التذكارات، امل�شنوعات ال�شعبية واليدوية، وغريها 

من  جمموعة  جانب  اإىل  العامل،  اأنحاء  خمتلف  من 

املقاهي ال�شعبية.

وب�شكل عام، ُتعد ال�شياحة يف البحرين من اأهم 

اإذ  ال�شناعة،  جانب  اإىل  اململكة  يف  الدخل  م�شادر 

جتذب �شنوًيا اأكرث من مليوين زائر، اأغلبهم من دول 

اخلليج والواليات املتحدة االأمريكية وبريطانيا.

وتتوافر يف البحرين، وحتديًدا العا�شمة، بنية 

اأر�شها  على  فتوجد  ومتكاملة،  متطورة  �شياحية 

املرافق واملن�شاآت التي تقدم متعة التنزه واال�شتجمام 

اإىل جانب  العامة اخل�شراء،  التي ت�شمل املتنزهات 

املعامل االأثرية والتاريخية املتعددة ومراكز الت�شّوق 

احلديثة والتقليدية.

يرتافق ذلك مع خدمات �شياحية حديثة تتمثل 

يف جمموعة من الفنادق العاملية الفخمة واملنتجعات 

اإىل جانب �شبكة موا�شالت برية  البحرية املمتعة، 

ممتازة، اأبرزها اجل�شر الذي يربطها بالرب ال�شعودي 

ومطارها الدويل، ف�شالً عن توافر خدمات االت�شال 

املعروفة  واملالية  امل�شرفية  واخلدمات  املتطورة 

و�شركات التاأمني.

جذب  عن�شر  االأ�شيل  البحريني  الرتاث  وُيعد 

ياأتون  الذي  االأجانب  وال�شائحني  للزوار  مهًما 

احل�شارات  اآثار  مقتفني  البحرين  لزيارة  ا  خ�شي�شً

وت�شمل  االإ�شالم،  دخول  حتى  دملون  من  القدمية 

�شياحة االآثار العديد من املواقع املهمة التي حظيت 

باهتمام من قبل هيئة البحرين للثقافة واالآثار.

من  واحدة  فاإن  الطعام؛  ع�شاق  اإىل  وبالن�شبة 

العا�شمة  يف  زيارتها  عليهم  التي  الوجهات  اأهم 

جممع 338 يف و�شط العدلية، وهو عبارة عن حّي 

واملعار�س  الدولية  باملطاعم  زاخر  للم�شاة  �شاحر 

باأنها  املنطقة  ومتتاز  ال�شغرية.  واملتاجر  الفنية 

والتي  واالأذواق  االأعمار  جميع  ينا�شب  ما  تقدم 

تقدم الوجبات الفاخرة واأطباق البحرين التقليدية 

والقهوة.

طفرة  االأخرية  االآونة  يف  البحرين  �شهدت  لقد 

البحرين  م�شرح  �شملت  مميزة،  عمرانية  ثقافية 

البحرين  متحف  من  بالقرب  يقع  الذي  الوطني 

معر�س  اإىل  اإ�شافة  خليجًيا،  االأكرب  وُيعد  الوطني 

يف  ربحي  غري  فني  معر�س  وهو  الفني  الرواق 

امل�شرتكة  املعار�س  تقدمي  اإىل  يهدف  االأول،  املقام 

اإىل  �شعًيا  االأخرى؛  والدول  البحرين  فناين  بني  ما 

مغايرة،  فنية  اأعمال  وا�شتحداث  اخلربات  تبادل 

الرواق معار�س خمتلفة على مدار  كما ي�شت�شيف 

ال�شنة وور�ًشا فنية، وعرو�س اأفالم يف �شبيل اإثراء 

اجلانب الثقايف.

باب البحرين اأبرز املواقع ال�صياحية يف حمافظة العا�صمة

�صوق املنامة مق�صد مف�صل لل�صياح

جممع 338 من اأهم الوجهات ال�صياحية يف العا�صمة

م�صرح البحرين الوطني اأكرب امل�صارح اخلليجية

بلو  رادي�شون  »الدبلومات  فندق  يعترب 

املتاحة  اخليارات  اأف�شل  من  �شبا«  اآند  ريزيدن�س 

البحرين،  اخلم�س جنوم مبملكة  فئة  فنادق  �شمن 

العا�شمة  بقلب  اال�شرتاتيجي  مبوقعه  يتميز  حيث 

املنامة، وباإطاللته ال�شاحرة على ال�شواحل وخمتلف 

املعامل البحرينية اجلميلة.

ويتميز الفندق بغرفه و�شققه الفندقية الفاخرة 

الراقية لكافة فروع  املطابقة للمعايري واملوا�شفات 

»الدبلومات رادي�شون بلو« حول العامل، حيث متت 

اإعادة ترميم الغرف الإعطائها حلة جديدة تتنا�شب 

مع اال�شم العريق للفندق، ويحتوي الفندق على 4 

م�شابح من �شمنها م�شبح وا�شع على �شكل بحريٍة 

خياًرا  ويعترب  النخيل،  من  طبيعية  بواحة  حماط 

مثالًيا لق�شاء يوم ممتع مع العائلة واالأ�شدقاء.

اأمتع  لق�شاء  متكامالً  »�شبا«  الفندق  وي�شم 

اللحظات  اأمتع  الفندق  ملرتادي  يوفر  االأوقات، 

الهادئة ولينعم مرتادوه باال�شرتخاء، حيث يتم عمل 

التدليك من اجلن�شني،  »امل�شاج« من قبل خرباء يف 

للمزيد  و»�شاونا«  »جاكوزي«  بـ»ال�شبا«  ويتوافر 

من اال�شتجمام.

»الدبلومات  بفندق  املميزة  املرافق  ومن 

رادي�شون بلو ريزدن�س اآند �شبا« 4 مطاعم متنوعة 

االإيطايل  »موندو«  كمطعم  املاأكوالت  ا�شهى  لتناول 

جلبها  مت  متنوعة  طعام  قائمة  على  يحتوي  الذي 

خيار  اأف�شل  وهو  »روما«  االإيطالية  العا�شمة  من 

لع�شاق الطعام االإيطايل.

»كونتيكي«  مطعم  على  الفندق  يحتوي  كما 

وغري  البحرية  االآ�شيوية  االأطباق  بتقدمي  املخت�س 

البحرية، ويتميز »كونتيكي« بت�شميمه الداخلي ذي 

الطابع االآ�شيوي الفريد الذي مينح مرتاديه جتربة 

اآ�شيوية باإمتياز.

ومن �شمن املطاعم املوجودة بفندق »الدبلومات 

الذي  العاملي  »اوليفو�س«  مطعم  بلو«  رادي�شون 

ما  العامل،  دول  خمتلف  من  متميزة  اأطباًقا  يقدم 

يجعل »اوليفو�س« مبثابة حمطة يجتمع فيها اأ�شهى 

االأطباق من خمتلف القارات االأربع.

ملرتاديه  هادئة  اأجواًء  امللكي  املقهى  يوفر  كما 

اأو  الدرا�شة،  اأو  االأعمال  �شفقات  عقد  من  ليتمكنوا 

املقهى  ويتميز  االأ�شدقاء،  اأو  االأهل  مع  للحديث 

امللكي بتقدميه ا�شهى انواع احللويات وامل�شروبات 

ال�شاخنة والباردة.

»الدبلومات  فندق  على  القائمون  ويتخذ 

»نعم  مقولة  من  �شبا«  اآند  ريزدن�س  بلو  رادي�شون 

يف  عك�شه  على  و�شمموا  لهم،  �شعاًرا  اأ�شتطيع« 

العميل  و�شع  خالل  من  ذلك  ويتم  ال�شيافة،  عامل 

و�شعادته يف املقام االأول.

خدمات ضيافة تجعل
 سعادة النزيل في المقام األول

فندق »الدبلومات راديسون 
بلو ريزيدنس آند سبا«



خليج  )فور�سيزونز  فندق  �أ�سبح   ]

�لبحرين  لزو�ر  مثالية  وجهة  �لبحرين( 

لرجال  ��ستثنائيًا  �سياحيًا  ومق�سًد� 

�ال�سرتخاء  �أو  للعمل  �أتو�  �سو�ء  �الأعمال، 

الإجازة  ��ستعد�د�تكم  هي  ما  �لرتفيه،  �أو 

عيد �الأ�سحى �ملبارك؟

خا�صة  خدمات  بتجهيز  الفندق  يقوم   -

على  للحر�ص  العيد؛  فرتة  خالل  لل�صيوف 

باإجازة  واال�صتمتاع  الراحة  �صبل  كل  توفري 

بحرين  مطعم  يقدم  اإذ  املبارك،  االأ�صحى  عيد 

ا خالل فرتة العيد،  باي كيت�صني بران�ص خا�صً

باالإ�صافة اىل برامج خا�صة لالطفال يف نادي 

االأطفال )احلو�ص(، كما ُي�صاف جو من املرح 

للعائلة حول امل�صابح وال�صاطئ اخلا�ص.

عادة  �الأ�سحى  عيد  عطلة  ت�سهد   ]

معدالت �إ�سغال كبرية يف فنادق �لبحرين، 

خا�سة مع تدفق �لعو�ئل �خلليجية لق�ساء 

�لتي  للن�سبة  توقعاتكم  ما  هنا،  �الإجازة 

�سي�سغلها فندق فور�سيزونز؟

املنا�صبات  من  املبارك  االأ�صحى  عيد   -

اخلا�صة التي ت�صتقطب خاللها البحرين اأعداًدا 

يف  واملقيمني  املواطنني  من  الزوار  من  كبرية 

ويتوقع  اخلليجي،  التعاون  جمل�ص  دول 

الفندق ن�صب اإ�صغال مرتفعة ت�صل اإىل االإ�صغال 

الكامل خالل اأيام العيد.

[ يتميز فندقكم مبكانته �لبارزة بني 

�ملقا�سد �ل�سياحية �الأخرى وتنّوع مطاعمه 

و�بتكار�ت �لطهاة وطرق تقدمي �ملاأكوالت 

بع�ض  تذكرو�  �أن  لكم  هل  �لفاخرة، 

�لتفا�سيل عن �أهم جتارب تناول �لطعام؟

لهم  يروق  ما  اختيار  ل�صيوفنا  ميكن    -

لتناول  واملميزة  املتعددة  اخليارات  بني  من 

العاملي  ال�صتيك »كت« لل�صيف  الطعام، مطعم 

وولفغانغ باك، فينتو لع�صاق املطبخ االإيطايل 

باي  بحرين  �صيكون يف  الذي  العيد  وبران�ص 

كيت�صن، حيث �صيقوم ال�صيف هيوجن جيو كيم 

وال�صيف عماد بوكلي باإعداد املاأكوالت املحلية 

الثالثة،  العيد  اأيام  خالل  املتنوعة  والعاملية 

�صيوفنا  �صيق�صي  كما  مميزة،  جتربة  ملنحكم 

املن�ّصق  الربنامج  خالل  ممتًعا  وقًتا  ال�صغار 

لهم و»احلية بية« يف ثاين اأيام العيد، لتجربة 

عيد اأ�صحى مثالّية.

�لفندق  قدمها  �لتي  �مل�ساهمة  ما   ]

�لبحرين؟  مملكة  يف  �ل�سياحة  خلريطة 

�لقطاع  م�ستوى  تقيّمون  وكيف 

�ململكة بوجه عام؟ �ل�سياحي يف 

من  بكثري  البحرين  مملكة  تتمتع   -

من  كبرية  اأعداد  ال�صتقطاب  النجاح  مقومات 

لال�صتمتاع  كافة؛  العامل  اأنحاء  من  ال�صياح 

باالإ�صافة  البحرينية،  والثقافة  بال�صواطئ 

البحرين. اأهل  ا�صتقبال و�صيافة  ُح�صن  اىل 

كربى  اأولوية  ال�صياحة  تنمية  ت�صّكل 

يف  وا�صًحا  ذلك  وبدا  اململكة،  حكومة  لدى 

اململكة  يف  اأقيمت  التي  الفعاليات  من  كثري 

فيها  امل�صاركة  تتم  التي  الدولية  واملعار�ص 

على  القائمني  من  الكثري  ودعوة  دوليا، 

العامل،  اأنحاء  كل  من  ال�صياحة  �صناعة 

العاملية  الت�صويق  حمالت  اإىل  باالإ�صافة 

بالبحرين. للتعريف 

خليج  فور�صيزونز  فندق  يف  ونحن 

يف  ال�صياحة  هيئة  مع  ن�صارك  البحرين 

اأكرب  جلذب  الرتويجية  االأن�صطة  من  الكثري 

وقد  العامل،  اأنحاء  كل  من  ال�صياح  من  عدد 

لتلبية  خا�ص  �صاطئ  ببناء  الفندق  قام 

نقوم  كما  ال�صواطئ،  �صياحة  احتياجات 

للتعريف  الت�صويقية  احلمالت  من  بالكثري 

العامل. اأ�صواق  بالبحرين يف جيمع 
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مدير إدارة المبيعات والتسويق بفندق »فورسيزونز خليج البحرين«:

�إ�سالم حممد

خيارات متعددة لتناول الطعام
وبرامج خاصة لألطفال خالل إجازة العيد

 �أكد مدير �إد�رة �ملبيعات و�لت�سويق بفندق فور�سيزونز خليج �لبحرين 

�إ�سالم حممد، �أن �لفندق يحر�ض على توفري كل �سبل �لر�حة وتقدمي �أف�سل 

زيارة  ت�سهد  �لتي  �ملبارك،  �الأ�سحى  عيد  �إجازة  ل�سيوفه خالل  �خلدمات 

�لتعاون  جمل�ض  دول  يف  و�ملقيمني  �ملو�طنني  من  �لزو�ر  من  كبرية  �أعد�د 

لدول �خلليج �لعربية �إىل مملكة �لبحرين، وقال �إنه ميكن ل�سيوفنا �ختيار 

ما يروق لهم من بني �خليار�ت �ملتعدده و�ملميزة لتناول �لطعام، يف مطعم 

�ل�ستيك )كت( لل�سيف �لعاملي وولفغانغ باك، وفينتو لع�ساق �ملطبخ �الإيطايل 

وبر�ن�ض �لعيد �لذي �سيكون يف بحرين باي كيت�سن، م�سريً� �إىل �أن �ل�سيوف 

�ل�سغار ميكنهم ق�ساء وقت ممتع خالل �لربنامج �ملن�ّسق لهم و»�حلية بية« 

يف ثاين �أيام �لعيد، لتجربة عيد �أ�سحى مثايّل.. وفيما يلي ن�ض �ملقابلة:
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�شفحات اأ�شب�عية تعنى ب�ش�ؤون املحافظات

الفندق الرائد في صناعة السياحة
والضيافة في البحرين على مدى 50 عاًما

وزير  الزياين  را�شد  بن  زايد  من  رعاية كرمية  حتت 

ال�شناعة والتجارة وال�شياحة، وبح�شور رئي�س واأع�شاء 

جمل�س الإدارة والرئي�س التنفيذي ملجموعة فنادق اخلليج 

اإىل  بالإ�شافة  اخلليج  لفندق  التنفيذية  الإدارة  واأع�شاء 

اأقام  العديد من ال�شخ�شيات البارزة يف مملكة البحرين، 

فندق اخلليج حفالً كبرًيا مبركز اخلليج للموؤمترات بفندق 

 50 مبرور  احتفالً  وذلك  املا�شي  يناير   16 يف  اخلليج 

عاًما على اإن�شاء فندق اخلليج. 

وكان فندق اخلليج قد افتتح يف عام 1969، لي�شبح 

ال�شياحة  �شناعة  يف  الرائد  للفندق  منوذًجا  حينها  من 

وال�شيافة يف البحرين. حمتفظا مبكانته املتميزة كفندق 

5 جنوم من الطراز الأول يف منطقة اخلليج العربي عرب 

به  املحيطة  املنطقة  فيها  تغريت  كاملة.  عقود  خم�شة 

العاملون، وتغريت بع�س مباين  الأفراد  بالكامل، وتغري 

ومتيز  والرتحيب،  ال�شيافة  ح�شن  ظلَّ  ولكن  الفندق، 

اخلدمات، وال�شهرة الوا�شعة ثابتة عرب ال�شنني.

عمل فندق اخلليج عرب هذه العقود اخلم�شة املا�شية 

على تطوير خدماته، ورفع قدراته، ليحقق روؤيته املعتمدة 

على تقدمي اأعلى م�شتويات اخلدمة، وحتقيق اأعلى معايري 

توفري  خالل  من  املقدمة،  اخلدمات  جميع  يف  اجلودة 

نزلء  بجميع  ال�شادق  والرتحيب  احلقيقية  ال�شيافة 

الفندق و�شيوفه، وحتقيق اأعلى معدلت ر�شا العمالء. 

كامالً   2019 عام  اخلليج  فندق  وخ�ش�س  هذا 

لالحتفال باليوبيل الذهبي للفندق، من خالل اإقامة العديد 

من الفعاليات املتميزة، والعرو�س اخلا�شة التي يقدمها 

الفندق لنزلئه و�شيوفه وزبائنه، وذلك لي�شارك اجلمهور 

الذي كان �شر جناح الفندق يف احتفالت الفندق مبنا�شبة 

مبرور 50 عاًما على اأول افتتاح لفندق اخلليج.

أرقى التصاميم لخياطة
الثوب البحريني والخليجي

»هيبة« للخياطة الرجالية

أيام العيد أكثر تميًزا بفندق »سوفيتل البحرين«
و�شبا«  �شي  تال�شا  البحرين  الزلق  »�شوفيتل  فندق 

�شيوفر ل�شيوفه وزواره العديد من املفاجاآت الرائعة يف 

اأيام العيد. الحتفالت �شتبداأ يف  خالل اأول وثاين وثالث 

مطعم »�شرايا« ذي اخلم�س جنوم مع غداء عيد فخم. هذا 

اىل 4:00  ال�شاعة 12:30 ظهًرا  �شيبداأ يف خالل  الغداء 

العربية  الأكالت  من  العديد  ل�شيوفه  و�شيوفر  ع�شًرا، 

اللذيذة والتي �شيتم اإعدادها من قبل فريقنا املوهوب. هذا 

ا العديد من الفقرات الرتفيهية املمتعة  احلدث �شيوفر اأي�شً

لل�شغار والكبار، ومن �شمنها فقرات غناء مقدمة من قبل 

الفنان اللبناين املوهوب روبرت.

�شوفيتل  فندق  يف  مميزة  ا  اأي�شً �شتكون  العيد  ليايل 

البحرين، حيث اإن الفندق �شيقوم با�شت�شافة حفلة عربية 

مذهلة يف مطعم ب�شوات يف اأول وثاين وثالث اأيام العيد، 

مع عرو�س ترفيهية عربية رائعة وع�شاء عربي فخم مليء 

بالأكالت واحللويات اللذيذة.

ا مميزة للغرف يف خالل اأيام  و�شيوفر الفندق عرو�شً

ديناًرا   99 قدره  ح�شري  �شعر  من  �شتبداأ  والتي  العيد، 

البحر، وبوفيه  بحرينًيا، وت�شمل غرفة فخمة مطلة على 

اإفطار ل�شخ�شني يف مطعم �شرايا. و�شيتوفر هذا العر�س 

املذهل حتى تاريخ 9 اأغ�شط�س.

يتميز »هيبة« للخياطة الرجالية باأرقى 

البحريني  الثوب  خياطة  يف  الت�شاميم 

وا�شعة  ت�شكيلة  وفق  الأ�شيل  واخلليجي 

والتطريز  املتطورة  الت�شاميم  اأنواع  لأحدث 

الأقم�شة  ا�شترياد  العريق، حيث مت  ال�شعبي 

للثوب  املكملة  اللوازم  وجميع  الفاخرة 

ال�شوق  يف  تقدم  التي  واخلليجي  البحريني 

امل�شانع  كبار  ثقة  ك�شب  بعد  وذلك  املحلي، 

جمال  يف  واخلليجية  والأوروبية  الآ�شيوية 

الأقم�شة الرجالية. 

نوعية  نقلة  لتحقيق  »هيبة«  وت�شعى 

يف ال�شوق البحريني من خالل مناف�شة اأكرب 

دور الأزياء واخلياطة يف اململكة عرب تو�شيع 

النت�شار والتو�شع  اخلدمات، واعتماد خطة 

لت�شمل كافة املحافظات الأربع والنتقال من 

ال�شوق املحلي اإىل املحيط اخلليجي. فندق الخليج 
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