
الـمـــحـــرق لوؤلوة جـــــزر الــبــحـريـــن

عن  �أكتب  �أن  حاولت  كلما  �لكلمات  تتعرث 

البن  فكيف  �أفكاري،  ت�سبق  م�ساعري  الأن  �ملحرق؛ 

�ملحرق �أن ي�سفها دون �أن يجول بذ�كرته يف تاريخ 

تقف  �لتي  �لقدمية  بيوتها  ومعمار  م�ساجدها، 

�ل�ساهق  للبنيان  �حلديث  �لغزو  وجه  يف  �ساخمة 

و�لعمارة �حلديثة.

�لبحرين،  جزر  �أكرب  ثاين  �ملحرق،  مدينة 

وعا�سمتها �لتاريخية من 1810 �إىل 1923، �سّدت 

�إليها  وجذبت  فر�قها،  ي�ستطيعون  فال  �أهلها  �إليها 

نفو�سهم  ت�سّبعت  وقد  �إال  يغادرونها  فال  �ل�سياح 

بعبق �لتاريخ وجمال �ملعمار و�إ�سر�قة �حلا�سر.

)قبل  دملون  ع�سر  �إىل  �ملحرق  تاريخ  يعود 

�ل�ساحة  على  برزت  لكنها  �سنة(،  �آالف  خم�سة 

تايلو�س  ع�سر  �أثناء  يف  �لتاريخية  �ل�سجالت  يف 

)حو�يل 250 قبل �مليالد - 250 ميالدية( عندما 

�ليونانيني  �سيطرة  حتت  �لبحرين  وقعت 

�جلغر�يف  موقعها  وبف�سل  �ل�سلوقيني. 

فيها  �جلوفية  �ملياه  ووفرة  �ملميز 

�أ�سحت  لل�سفن،  مر�ساها  ومالءمة 

�ملدينة منفًذ� طبيعًيا مهًما للبحرين.

كانت ت�سمى »رفني«، وهي مدينة 

�لهائمون  �لعا�سقون  وي�سميها  قدمية، 

�خلليج،  وعرو�س  �لبحرين  عرو�س  بها 

�ملناظر،  و�أحلى  �أزهى  جنباتها  بني  �متّدت 

بها من خمتلف �جلهات، وهذه  �لبحر يحيط  فهذ� 

مز�رعها �خلالبة لوحة يف غاية �لروعة. 

�لتاريخية  مبعاملها  �ملحرق  مدينة  ُعرفت 

�إ�سالمي  عربي  فمعمارها  عر�قتها،  على  �ل�ساهدة 

بيت  يف  يكون  ما  �أبهى  يتجلى  �لقدم  يف  �سارب 

�ل�سيخ عي�سى بن علي، وبيت مطر، وبيت بوخاطر، 

بيوت  �أ�سهر  من  يعد  �لبيت  وهذ�  �سيادي،  وبيت 

�للوؤلوؤ يف �ململكة وهو ال يز�ل �أثًر� �ساخًما وقائًما. 

حتفظ،  ودرو�س  يروى  تاريخ  فهي  �مل�ساجد  �أما 

ها يف  حّتى �أن �لباحث �ل�سيخ �سالح �جلودر خ�سّ

و�آثار(، فال  تاريخ  �ملحرق  كتاب بعنو�ن )م�ساجد 

يخلو فريج من م�سجد �أو �ثنني، فهذ� م�سجد �ل�سيخ 

عي�سى، وهذ� م�سجد �سيادي، وهذ� م�سجد �ملعاودة، 

وهذ� م�سجد �لبوعينني، وهذ� م�سجد بوخاطر...

�سوق  ي�سدك  �ملحرق  �سوق  دخلت  و�إذ� 

وح�سارًيا  تاريخًيا  �ساهًد�  بو�سفه  �لقي�سرية 

�لتجار  ك�سوق  �أ�سو�ق  من  به  يحيط  ومبا  حيًّا، 

و�سوق  �للوزية  و�سوق  له،  �ملقابل  و�ل�سوق 

وقد  حمي�س..  و�سوق  �خلارو، 

�الأ�سو�ق  بع�س  جتديد  جرى 

�ساهًد�  لتبقى  �لقي�سرية  �سوق  مثل 

�أهل  حمافظة  بف�سل  م�ستمّر  جميل  ع�سر  على 

عا�سمة  �ملحرق  وتبقى  تقاليدهم.  على  �ملحرق 

�حللوى �لبحرينية، فال ميرّن �أحد من �لز�ئرين بها 

له  يلّذ ويطيب  ما  �حللوى  و�ختار من حمالت  �إال 

والأهله. 

�ملحرق  عليه  قامت  �لذي  �القت�ساد  عمود  �أّما 

�لطبيعي،  �للوؤلوؤ  عن  بحًثا  �لغو�س  فكان  �سابًقا 

تكون  �أن  �لبحر  على  �ملطل  موقعها  لها  �سمح  �إذ 

عا�سمة للوؤلوؤ �لطبيعي يف منطقة �خلليج �لعربي 

على مدى �لقرون؛ وذلك لكونها �أكرث �ملدن �زدهاًر� 

�إىل  باالإ�سافة  �لعريق،  �القت�ساد  بهذ�  و�ت�ساالً 

��سني.  كونها موطًنا الأكرب عدد من �لغوَّ

بطريقة  �جلزيرة  �أهل  جميع  كان  �لو�قع،  يف 

مبا�سرة مدجمني يف �أن�سطة �لغو�س و�للوؤلوؤ، ويف 

بها، كما تفخر  �ملت�سلة  �ل�سناعات  تزويد وتطوير 

�ملحرق بكونها �الأر�س �لتي ينطلق منها �الأ�سطول 

�الأكرب ل�سفن �للوؤلوؤ. 

وقد ��ستطاعت هيئة �لبحرين للثقافة و�الآثار، 

بف�سل جهود �ل�سيخة مي بنت حممد �آل خليفة، �أن 

تدرج طريق �للوؤلوؤ �سمن معامل �لبحرين �ملدرجة 

على قائمة �ليون�سكو.

جمال�سها  وفرة  ا  �أي�سً �ملحرق  يف  �لالفت  ومن 

ويتد�ر�سون  يجتمعون  فيها  �أهلها  قبلة  تعّد  �لتي 

م�ساكلهم، وفيها تكون �ملعايد�ت و�إحياء �ملنا�سبات 

مفخرة  �ملجال�س  تظل  لذ�  و�لوطنية؛  �الجتماعية 

�سبيل  على  منها  و�أذكر  �ملحرق،  مدينة  مفاخر  من 

�لذكر ال �حل�سر جمل�س بن هندي وجمل�س �لدوي 

وجمل�س �جلودر... 

�ل�سخ�سيات  من  �لعديد  �ملحرق  �أجنبت  وقد 

�لبارزة يف خمتلف �ملجاالت، قدمًيا وحديًثا، ونبغ 

يف ربوعها �ل�سعر�ء فتغّنو� بها وو�سفوها وتفننو� 

يف �إبر�ز جمالها، ورحم �هلل �بن �ملحرق �لبار باأهله 

�ل�سباب )عبد�لرحمن بن  �لعريقة، �ساعر  ومدينته 

يف  )وهو  �حلنني  �أرهقه  عندما  �ملعاودة(،  قا�سم 

يف  �أهله  �إىل  �سكو�ه  وبّث  �أبياته  فاأر�سل  �ملنفى(، 

�ملحرق قائالً:

�إذ� الَح من نحِو �ملُحّرق بارٌق َحَننُت و�أ�سنانـي 

جـًوى وعـذ�ُب 

ما  �لدهـِر  مدى  �أعـّزًة  علـّي  قومـًـا  وذّكـرنـي 

عنهم هًوى وَمناُب 

ـر�ٌم  ـِ ك و�أهٌل  بــا  و�ل�سِ �لطفولِة  �أرباُع  هنالك 

حــاُب  حــولها و�سِ

ظِماأت  فقد  عيونـهـا  ِبعذِب  ُيرّويني  من  فيا 

نف�سـي وَعـّز �سـَــر�ُب

وقد �حتفت منظمة )�الإي�سي�سكو( �سنة 2018 

�أ�ساد  وقد  �الإ�سالمية.  للثقافة  عا�سمة  باملحرق 

�ملدير  �لتويجري  عثمان  بن  عبد�لعزيز  �لدكتور 

�لعام للمنظمة �الإ�سالمية للرتبية و�لعلوم و�لثقافة 

ورقّي  تطّور  من  �لبحرين  مملكة  ت�سهده  مبا 

كما  �لعريقة.  وح�سارتها  تاريخها  من  �نطالًقا 

�لبحرين  حّققتها  �لتي  باالإجناز�ت  يوف  �ل�سّ �أ�ساد 

يف �ملجاالت �لثقافية و�لرت�ثّية، ومبا حتت�سنه من 

�سروح ومعامل ثقافية وعلمّية �ساهدة على عر�قتها 

مدينة  تاريخ  بعر�قة  نّوهو�  كما  �سعبها،  و�أ�سالة 

�ملحرق و�إرثها �الإن�ساين وما تتمّتع به من مقّومات 

على  �ملتمّيزة  �ملكانة  بهذه  لتحظى  �أّهلتها  عديدة 

�مل�ستوى �لعاملّي. 

�لز�هر  �لعهد  يف  للمحرق  حتقق  ما  ولعل 

كافًيا على  ل�ساحب �جلاللة �مللك حمد يبقى دليالً 

مدى �هتمام �لقيادة �لر�سيدة باملحرق، ال �سّيما فيما 

يتعلق بتوفري �أف�سل �ملر�فق كي تكون متنف�ًسا الأهل 

�ملحرق، من ذلك مم�سى �لغو�س ومم�سى �لب�سيتني 

�أخرًي�.

�لقيادة  بف�سل  �ملحرق  م�سرية  وت�ستمّر 

�مللك حمد  ر�أ�سها �ساحب �جلاللة  �لر�سيدة، وعلى 

برعايته  �ملحرق  خ�ّس  فقد  خليفة،  �آل  عي�سى  بن 

الأهايل  �مللك  جاللة  كلمات  �أن  و�أح�سب  �الأبوية، 

�أهلها، فجاللته  �ملحرق �ستظّل و�ساًما على �سدور 

ثّم  �ملدن«،  »�أم  لقب  �ملحرق  على  �أطلق  من  �أول 

�مللك  جاللة  يذكر  وحني  �لعني«،  بـ»قّرة  و�سفها 

يحّمل  فاإّنه  و�الألقاب  �الأو�ساف  بهذه  �ملحرق  حمد 

�أهلها م�سوؤولية م�ساعفة حتى تبقى �ملحرق يف هذه 

�ملنزلة �لرفيعة يف نظر �لقيادة، م�ستمرة على نهج 

�لوفاء و�لوالء، ر�فعة لو�ء �لعزة و�ل�سموخ عالًيا 

من �أجل عزة �لبحرين و�أهلها.

ع�سو املجل�س التن�سيقي مبحافظة املحرق

�إنها �ملحرق مهد �لعلم و�الأدب و�لثقافة 

ير�سم  ما�سيها  كافة،  و�ملجاالت  و�لريا�سة 

معامل �لدولة �حلديثة، ومو�قفها ت�سهد على 

وطنية �أبنائها �ملخل�سني ووالئهم الآل خليفة 

�لكر�م، وللعروبة، فماز�لت �ملو�قف تتحدث 

�حت�سنت  �لتي  فهي  بنف�سها،  نف�سها  عن 

وم�سايخ  ملوك  من  و�لروؤ�ساء  �لزعماء 

�لوطن  �أقطاب  من  و�سعر�ء  وعلماء  و�أدباء 

وهي  للبحرين،  زيار�تهم  يف  كافة  �لعربي 

�لتي بد�أ فيها �لتعليم �لنظامي عرب مدر�سة 

 � مقرًّ كانت  �لتي  وهي  �خلليفية،  �لهد�ية 

و�سلت  �لتي  الآلئها  عرب  �لعاملية  للتجارة 

�أق�سى بالد �لعامل.

عو�ئلها  �ملحرق، عرب  ذ�تها  هي  و�ليوم 

�أمنوذًجا  تقدم  �ملخل�سني  ورجاالتها 

للتعاي�س �ل�سلمي و�لت�سامح �لديني يف ظل 

فباتت  �ملفدى،  �مللك  جلاللة  �لز�هر  �لعهد 

دور  من  ت�سمله  مبا  �الإ�سالمية  �لعا�سمة 

عر�قة  يحكي  عريق  �إ�سالمي  و�إرث  عبادة 

لزو�ر  �الأوىل  �ملحطة  وهي  وتر�ثه،  �ملكان 

�ململكة عرب �حت�سانها ملطار �لبحرين �لدويل 

�لتجارة  عا�سمة  وهي  �لبحري،  و�مليناء 

�ل�سياحة  وهي  وم�سانعها،  �أ�سو�قها  عرب 

ومر�فقها  و�سطاآنها  �سو�حلها  عرب  �لعائلية 

خالل  من  و�لتعلم  �لعلم  وهي  �خلالبة، 

و�لعلمية،  �لتعليمية  ومر�فقها  مد�ر�سها 

و�لريا�سيني،  �لريا�سة  منبع  وهي 

وكثرية،  كبرية  �ملجال  هذ�  يف  و�إجنازتها 

مهد  وهي  �أ�سالتها،  حتكي  �أنديتها  وعر�قة 

�لفن �الأ�سيل، و�لذي ت�سمع من خالله �أنغام 

�الأ�سالة يف جدر�ن دورها �لفنية و�أ�سو�ت 

�أ�سماءهم بحروف من  �لذين �سجلو�  �أبنائها 

�أمثال حممد  و�لطرب،  �لفن  ذهب يف جمال 

من  وغريهما  وليد  بن  و�ساحي  فار�س  بن 

�لبحرية  �لفنون  ويف  �لعظام،  �لفنانني 

ن�ستذكر �لعالن وبوطبنية.

تاريًخا،  تاريخها  �ىل  �أ�سافت  �ملحرق 

عبًقا  �ملا�سي  و�ىل  عر�قة،  عر�قتها  و�إىل 

�أزقتها وحو�ريها وفرجانها  ن�ستن�سقه عرب 

�لكر�م،  وعو�ئلها  �أبناءها  حتت�سن  �لتي 

و�لبحر  باقية،  ماز�لت  �لقدمية  فاملهن 

و�سفنه  �للوؤلوؤ  ق�س�س  ي�سمعك  و�أمو�جه 

و�سفنه  �ساطئه،  على  تقف  و�أنت  وبحارته 

و)�ليامال(،  )�لهولو(  زمن  تعيد  �خل�سبية 

ومقاهيها حتكي كيف �أنها كانت تنرث تعب 

عن  ينف�سون  كانو�  �لذين  �لرجال  �أولئك 

�أج�سادهم عناء �لغياب يف �أعماق �لبحار.

�ملحرق،  حمافظة  عرب  �ليوم،  فاإننا  لذ� 

�لتي  �مل�ساريع  جميع  ندعم  ومازلنا  كنا 

متتُّ للهوية �لرت�ثية و�لثقافية، خا�سة تلك 

�جلهود �ملتعلقة باإبقاء �الأهايل يف حمافظتهم 

�لن�سيج  على  و�الإبقاء  �الأ�سلية،  ومناطقهم 

�الجتماعي و�لرت�بط �الأهلي �لذي ُعرف عن 

حمافظة �ملحرق، و�خلطو�ت �لتي قامت بها 

و�ل�سو�هد  �ل�ساأن،  هذ�  يف  كبرية  �ملحافظة 

�أخذت  فاملحافظة  كثرية،  ذلك  على  �لد�لة 

بينها  و�لتو�دد  �لتو��سل  عاتقها  على 

يتمتع  �لذي  �ملحرقي  �ملجتمع  �أفر�د  وبني 

تنفيذ  على  و�لعمل  متميزة،  بخ�سو�سية 

�لقدمية،  �ملهن  �إحياء  طريق  عن  تطلعاتهم، 

و�حلفاظ  �الأ�سيلة،  و�لتقاليد  و�لعاد�ت 

على �لتاريخ، كونه �لر�فد �الأ�سا�سي لهوية 

�ملحرق، و�ملنطلق �لذي نعي�سه كحا�سر يف 

هذه �ملحافظة �ل�سّماء، فاحلفاظ على �لهوية 

�ل�سهولة و�ل�سعوبة  �ملحرقية هو يف غاية 

يف وقت و�حد.

كما نويل يف حمافظة �ملحرق �لفعاليات 

ا،  خا�سً �هتماًما  و�الجتماعية  �لرت�ثية 

�لعريق  برت�ثها  غنية  �ملحرق  �أن  خا�سة 

قدمي  �ىل  �ملمتدة  �لتاريخية  و�أ�سالتها 

�أول  والدة  �سهدت  �ملحافظة  فكون  �لزمان، 

و�خلليج  �لبحرين  يف  نظامية  مدر�سة 

�أبرز  على  �ساهًد�  كانت  وكونها  �لعربي، 

�جتماعيًّا  حر�ًكا  و�سهدت  للملكة،  �لع�سور 

توظف  �ملحافظة  يجعل  ذلك  كل  و�سيا�سيًّا، 

ذلك  على  �حلفاظ  �سبيل  يف  طاقاتها  كل 

�الإرث �لعظيم.

على  �ملحافظة  �أخذت  ذلك،  �سبيل  ويف 

�لقدمية  و�لتقاليد  �لعاد�ت  �إحياء  عاتقها 

�إىل  �سعيها  �ملحرق، ويف  بها  ��سُتهرت  �لتي 

و�لت�سجيع  �لدعم  �ملحافظة كل  ذلك وجدت 

�حلكيمة حفظها  �لقيادة  قبل  من  و�الهتمام 

�ساحب  ح�سرة  يف  ممثلة  ورعاها،  �هلل 

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

�لبالد �ملفدى، و�ساحب �ل�سمو �مللكي �الأمري 

�آل خليفة رئي�س �لوزر�ء  خليفة بن �سلمان 

�ملوقر، و�ساحب �ل�سمو �مللكي �الأمري �سلمان 

نائب  �الأمني  �لعهد  ويل  خليفة  �آل  حمد  بن 

جمل�س  لرئي�س  �الأول  �لنائب  �العلى  �لقائد 

فاأحيت  ورعاهم،  �هلل  حفظهم  �لوزر�ء، 

بغية  بالقرقاعون  �الحتفال  تر�ث  �ملحافظة 

و�الأ�سيلة،  �لقدمية  �لعادة  هذه  �إحياء 

�ىل  الإي�ساله  �ملوروث  بهذ�  و��ستعانت 

�لفعالية  هذه  وحظيت  �حلالية،  �الأجيال 

�ملفدى،  �مللك  جاللة  من  كرمية  برعاية 

تقت�سر  ومل  جاللته،  �أجنال  من  وبت�سريف 

هذ�  على  �حلفاظ  على  �الحتفال  هذ�  �أهمية 

�ملحافظة  ��ستغلته  بل  �ل�سعبي،  �ملوروث 

جلو�نب �جتماعية وتر�ثية، منها على �سبيل 

�ملثال �لت�سويق لالأ�سر �ملنتجة و�لعمل على 

�إبر�زها وتبيان �أهميتها لدى �جلميع، ومنذ 

�الحتفال �الأول ولغاية �الآن باتت هذه �الأ�سر 

يف  ي�ساركون  وباتو�  �جلميع،  �أنظار  حمط 

خمتلف �الحتفاالت د�خل وخارج �ملحافظة، 

وهذ� بحد ذ�ته ُيعد مك�سًبا جنحت �ملحافظة 

يف حتقيقه.

كما مل تغفل �ملحافظة �أبناءها �ملتميزين 

رو�د  كذلك  �لعلمي،  �لتح�سيل  �أ�سحاب 

تكرميهم  على  تعمل  فهي  �لوطني،  �لعمل 

و�جلد  �لعمل  مو��سلة  بغية  �سنويًّا؛ 

و�الجتهاد خدمة لوطنهم وقيادتهم.

�إننا ل�سنا يف �سياق تبيان دور �ملحافظة، 

ولكننا  في�س،  من  غي�س  �سبق  ما  وكل 

�ستكون  قدمت  مهما  �ملحافظة  باأن  موؤمنني 

رة بحق هذه �لرقعة �لغالية و�لعزيزة  مق�سِّ

من مملكتنا �لغالية، ولكنها �ملحرق.. وكفى 

لها ت�سريف وتكرمي جاللة �مللك لها بكلمته 

�ل�سامية »قّرة �لعني و�ملدر�سة �لوطنية و�أم 

�ملدن«.

�سلمان بن عي�سى بن هندي املناعي

حمافظ حمافظة املحرق

د. ح�سن اإبراهيم كمال

امللك  قّرة عني جاللة  املحرق،  هي 

كلمته  يف  جاللته  قال  كما  املفدى 

ال�سامية لدى ا�ستقباله اأهايل املحافظة 

املدر�سة  وهي  كافة،  وقراها  مبدنها 

الألقاب  وتلك  املدن،  واأم  الوطنية 

باإطالقها  التي حازت عليها وت�سّرفت 

عليها من قبل ح�سرة �ساحب اجلاللة 

ورعاه، جعلت  اهلل  املفدى حفظه  امللك 

وخريطة  عمل  منهاج  منها  املحافظة 

امل�ستقبل  خاللها  من  تر�سم  طريق 

امل�سرق والواعد ملدينة الآباء والأجداد، 

من  يوم  يف  كانت  التي  املدينة  هذه 

للبحرين،  الأوىل  العا�سمة  الأيام 

على  �ساهدة  املالكة  العائلة  وبيوتات 

جميًعا  ونفخر  نعتز  التي  احلقبة  تلك 

بها.

حمافظ حمافظة املحرق

Sunday 8th March 2020 - No. 11289�الأحد 13 رجب  1441ـ �لعدد 11289 

13

الـمــحـــرق مــــهـــــد الــعــــلـــــم والأدب والـــثـــــقـــافـــــــة



Sunday 8th March 2020 - No. 11289 الأحد 13 رجب  1441ـ العدد 11289 

14

املحرق »عرو�س البحرين« حتت�سن معظم املناطق ال�سياحية الثقافية

ا�ســـتـراتـيـجـيـة »ن�سـيـج« دعــــم اال�ســتـــثــمــار وحــفـظ الــتــــراث 

ركائز  اأهم  من  واحدة  الجتماعية  امل�س�ؤولية  تعترب 

ا�سرتاتيجية �سركة ن�سيج العقارية، والتي قامت برتجمتها 

التابعة  املقدم للبي�ت  الدعم  ال�اقع من خالل  اأر�ض  على 

ملركز ال�سيخ اإبراهيم بن حممد اآل خليفة للثقافة والبح�ث، 

الذي  املميز  للم�سروع  ذهبًيا  داعًما  ن�سيج  �سركة  ُتعد  اإذ 

يدعم الثقافة وفعالياته ال�ستثنائية.

انطلق املركز من مدينة املحرق، العا�سمة احل�سارية 

التعليم،  نه�سة  انطلقت  منها  والتي  البحرين،  مملكة  يف 

ا�ستطاعت  وقد  الكربى،  التنم�ية  امل�ساريع  اأقيمت  وفيها 

واجلانب  عراقتها  على  حتافظ  اأن  ال�سثنائية  املدينة 

م�سروع  خالل  من  ا�ستكماله  مت  والذي  منها،  التاريخي 

على  العمراين،  للتط�ر  م�اٍز  ب�سكل  وذلك  الل�ؤل�ؤ،  طريق 

لة  اعتبار املحرق نقطة جذب لال�ستثمارات، ووجهة مف�سّ

لل�سكن.

العقارية وال�ستثمارية بعيدة  ومل تكن خطط ن�سيج 

مبيزانيات  كربى  م�ساريع  اإطالق  ارتاأت  فقد  ذلك،  عن 

والتي  املحرق،  م�اقع خمتلفة مبحافظة  تقام يف  �سخمة 

وُيعد  بحريني،  دينار  ملي�ن   82.5 تكلفتها  تتجاوز 

اإذ تبلغ كلفته ح�ايل  م�سروع »كنال في�« الأ�سخم منها، 

يبلغ  كما  ال�سحية.  دمل�نيا  جزيرة  ديناريف  ملي�ن   25

ملي�ن  الب�سيتني ح�ايل 4.1  »ب�ساتني« يف  م�سروع  كلفة 

ملي�ن   21 ميزانية  تخ�سي�ض  و�سيتم  بحريني،  دينار 

دينار مل�سروع اأم�اج، و32.4 ملي�ن دينار مل�سروع عراد؛ 

امل�ساريع القادمة ل�سركة ن�سيج.

+973 16511111
W W W . B A S A T E E N . B H

بيتك في البسيتين

 فلل فخمة للبيع

مميزات الفلل
حمام خاص لكل غرفة نوم

تكييف شامل

 غرفة للخادمة

 البالط وأسقف الجبس واإلنارة

مطبخ داخلي وخارجي
شامل االجهزة االلكترونية 

 مساحة لحديقة

نصف مفروشة

 مواقف سيارات مظللة مع أبواب آلية

نظام االنتركوم

٣ و٤ غرف نوم

امل�����ح�����رق ال�شيخ ابراهيم بن حممد ال خليف يف  وال������ب������ح������وث  ل����ل����ث����ق����اف����ة  خ����ل����ي����ف����ة  ال  حم�����م�����د  ب�������ن  اب������راه������ي������م  ال���������ش����ي����خ  م������رك������ز 
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على  ن�سيج  ا�سرتاتيجية  »ترتكز  احلمادي:  واأ�ساف 

تنفيذ امل�ساريع العقارية املتنوعة يف خمتلف املناطق؛ وذلك 

ل�سراء  املتنوعة  الفر�ص  توفري  باأهمية  اإميانها  من  انطالًقا 

وحدات راقية �سواء لل�سكن اأو ال�ستثمار«. وفيما يلي ن�ص 

اللقاء:

تف�صيلّي عن  ب�صكل  تتحدث  �أن  لك  بد�ية، هل   ]

معر�ض  خالل  �إطالقه  مت  �لذي  »ب�صاتني«  م�صروع 

�لبحرين �لعقاري »بايبك�ض«؟

- اأطلقت ن�سيح م�سروع »ب�ساتني« بتكلفة 4.1 مليون 

املتوقع  ومن  الب�سيتني،  �ساحية  يف  يقام  والذي  دينار، 

ا�ستكمال امل�سروع بحلول نهاية العام اجلاري 2020، يف 

حني من املقرَّر اأن تكون فيال العر�ص جاهزة خالل الأ�سابيع 

القادمة.

امل�سروع عبارة عن 23 فيال مبنية على ت�ساميم ع�سرية 

الفلل اىل  البحرينية. تنق�سم  العائلة  تتنا�سب مع متطلبات 

نوعني؛ منها بثالث غرف نوم ومنها باأربع غرف نوم على 

�سورة ن�سف مفرو�سة مع توافر التكييف، البالط، مواقف 

م�ساحة  الإنرتكوم،  نظام  اآلية،  اأبواب  مع  مظللة  �سيارات 

للحديقة، حمام خا�ص لكل غرفة نوم، غرفة خادمة، اأ�سقف 

الأجهزة  �سامل  وخارجي  داخلي  مطبخ  والإنارة،  اجلب�ص 

بني  فترتاوح  البناء،  مل�ساحات  بالن�سبة  اأما  الإلكرتونية. 

-180 من  اأرا�ٍص  م�ساحة  على  مربًعا،  مرًتا   350-245

457 مرًتا مربًعا، وتبلغ م�ساحة اأكربها 450 مرًتا مربًعا. 

[ هل تتوقع �أن يالقي �مل�صروع جناًحا ��صثنائيًّا 

نظًر� ملوقعه �ملميز؟

- اأود اأن اأ�سري اإىل اأنه مت اختيار ا�سم »ب�ساتني« ن�سبة 

بال�سم، وبالتاأكيد يتميز  الب�سيتني وذلك تفاوؤلً  اإىل منطقة 

املطار  من  بالقرب  يقع  اإذ  ا�سرتاتيجي،  مبوقع  امل�سروع 

واملجمعات التجارية الكبرية، وهو يبعد خطوات عن جممع 

الواحة يف املحرق، كما اأن امل�سروع قريب من جممع �سيف 

املحرق، كذلك يبعد حوايل 5 كيلومرتات من جممع الأفنيوز 

ا، وامل�ست�سفيات واملدار�ص واملراكز  يف العا�سمة املنامة اأي�سً

ال�سحية، وجتدر الإ�سارة اإىل اأن العديد من العوائل تبحث 

عن بيت راٍق ومالئم ب�سعر معقول ويف حي �سكني متكامل 

وهادئ بني الأهايل، يف منطقة متطورة من ناحية اخلدمات 

والبنية التحتية.

[ ما �أبرز م�صاريع ن�صيج �ل�صكنية �ملتوقع �إطالقها 

خالل �لفرتة �لقادمة؟

ن�سيج  خطة  على  املدرجة  امل�ساريع  من  عدد  هناك   -

تباًعا،  زمني  اإطار  وفق  تنفيذها  يتم  التي  ال�سرتاتيجية 

ولعّل اأبرز تلك امل�ساريع القادمة هو م�سروع الفلل ال�سكنية 

يف منطقة عراد، وم�ساريع �سكنية اأخرى يف منطقة البديع، 

منها بالأخ�ّص يف باربار وجداحلاج. تلك امل�ساريع ت�ستهدف 

�سريحة كبرية من م�ستفيدي برنامج مزايا الإ�سكاين حتت 

مظلة وزارة الإ�سكان. 

وثيق  تعاون  لديها  ن�سيج  �سركة  اأن  بالذكر  اجلدير 

م�ساريع  وتنفيذ  لتطوير  الإ�سكان؛  وزارة  وم�ستمرمع 

اإ�سكانية مي�ّسرة اأو اجتماعية يف مناطق خمتلفة يف البحرين، 

وتوفري عدد اأكرب من الوحدات ال�سكنية للبحرينيني.

[ ما م�صتجد�ت م�صروع »كنال فيو« �لذي ُي�صيَّد 

يف دملونيا؟ ومتى من �ملتوقع �أن يكون جاهًز�؟

الزمني  الإطار  وفق  �سل�ص  ب�سكل  امل�سروع  ي�سري   -

الراقية  ال�سقق  تكون  اأن  املتوقع  من  اإذ  لإجنازه،  املحّدد 

جاهزة بحلول نهاية العام اجلاري 2020، وقد مت النتهاء 

اخلر�ساين  بالهيكل  متمثالً  اخلارجي  الإن�سائي  الهيكل  من 

للتطور  مواٍز  ب�سكل  وذلك  الأربعة،  ال�سكنية  للمباين 

امل�ستمر يف تنفيذ اأعمال اخلدمات والتمديدات والت�سطيبات 

الداخلية، اأما بالن�سبة لأعمال تغطية املبنى بالغطاء النهائي 

من الأملنيوم، فقد مت البدء فيها، ومن املوؤّمل اأن يربز ال�سكل 

النهائي للمباين يف الأ�سابيع املقبلة.

يحتوي  املميز  امل�سروع  هذا  اأن  اإىل  الإ�سارة  جتدر 

�ست�سم  والتي  الطوابق،  متعددة  املباين  من  جمموعة  على 

حوايل 246 �سقة �سكنية، ومتاجر لقطاع التجزئة ومطاعم 

املزّينة  البحرية  على  مطلة  ومقاهي  جتارية،  وحمالت 

املائية  القناة  املائي، وباإطاللة مبا�سرة على  ال�سالل  مبنظر 

التي  ال�سا�سعة  اإىل امل�ساحات اخل�سراء  اإ�سافة  يف دملونيا، 

�ست�سّكل اإطاللت جميلة ل�سكان وزوار »كنال فيو«.

[ من �ملالحظ �أن هناك �أكرث من م�صروع لن�صيج 

ُيقام يف حمافظة �ملحرق، ما �صبب ذلك؟

- بالفعل، لدينا 4 م�ساريع كبرية يف حمافظة املحرق، 

دملونيا،  جزيرة  يف  فيو«  »كنال  م�سروع  من  كل  هي 

م�سروع  اإىل  بالإ�سافة  الب�سيتني،  يف  »ب�ساتني«  وم�سروع 

الوحدات ال�سكنية املقرَّر اإقامته يف منطقة عراد، وامل�سروع 

القادم على اأر�ص �سا�سعة يف منطقة اأمواج، و�سيبداأ العمل 

يف امل�سروعني خالل ال�سنوات الثالث القادمة.

يف ظل درا�ساتنا وخرباتنا لل�سوق العقاري يف منطقة 

املحرق، نحن على يقني باأن املنطقة ت�سهد طلًبا جيًدا على 

امل�ساريع ال�سكنية، واأن العديد من العوائل تبحث عن �سكن 

راٍق ومبوا�سفات مميزة يف مدينة املحرق، ول يقت�سر الأمر 

الأجانب  من  العديد  هناك  بل  فح�سب،  املنطقة  اأهايل  على 

يف  �سكنية  �سقق  اأو  وحدات  عن  يبحثون  الذين  واملقيمني 

نطاق املحافظة.

[ ما �ال�صرت�تيجية �لتي ترتكز عليها »ن�صيج« يف 

م�صاريعها؟

- ترتكز ا�سرتاتيجية وروؤية ن�سيج على تنفيذ امل�ساريع 

مبملكة  املناطق  خمتلف  يف  واملميزة  املتنوعة  العقارية 

الإ�سهام  يف  ودورها  اإميانها  من  انطالًقا  وذلك  البحرين؛ 

العقاري،  القطاع  م�ستوى  ورفع  اململكة  وازدهار  بتنمية 

وتوفري الفر�ص املتنوعة ل�سراء وحدات راقية، �سواء لل�سكن 

بعد  من  املجزية  العوائد  على  واحل�سول  ال�ستثمار،  اأو 

ي�سهده  ما  مع  ة  خا�سَّ امل�ساهمني،  اأهداف  ال�سراء، وحتقيق 

القطاع العقاري يف البحرين من منو م�سطرد.

بعني  �أخذها  يتم  حمّددة  معايري  هناك  هل   ]

�العتبار عند تنفيذ �مل�صاريع؟

- هناك جانبان يتم اأخذهما بعني العتبار قبل البدء باأي 

م�سروع، يتمثل الأول يف اجلانب التجاري، اإذ تويل ن�سيج 

اهتماًما كبرًيا لحت�ساب املردود املايل املر�سي للم�ساهمني يف 

ة اأن �سركة ن�سيج مملوكة جزئيًّا للحكومة،  ال�سركة، خا�سَّ

ما  كل  فاإن  وعليه،  الجتماعية،  التاأمينات  هيئة  خالل  من 

حتققه �سركة ن�سيج من اإجنازات ينعك�ص ب�سكل مبا�سر على 

الهيئة احلكومية.

باأ�سعار  �سكنية  وحدات  بتوفري  ا  اأي�سً مهتمون  نحن 

تتنا�سب مع خمتلف فئات الزبائن يف ال�سوق، ونحر�ص على 

توفري ال�سكن الجتماعي، والذي يندرج �سمن ال�سرتاتيجية 

اأهم  اأحد  ال�سكني  القطاع  ُيعد  اإذ  ال�سركة،  تتبناها  التي 

ا يف جميع الأوقات، ونحن  القطاعات العقارية حيوية ومنوًّ

نفخر يف ن�سيج باأننا ل نتوانى عن الدخول يف املناق�سات 

التعاون  تعزيز  على  مّنا  ا  حر�سً وذلك  بالإ�سكان؛  املتعلقة 

بني القطاعني اخلا�ص والعام يف هذا اجلانب، وتر�سيخ دور 

امل�ساريع  هذه  مثل  تد�سني  يف  اخلا�ص  القطاع  وم�ساركة 

املهمة املرتبطة بامللف الإ�سكاين، اإذ حتر�ص ال�سركة على اأن 

تكون لها ب�سمة وا�سحة ودور اأ�سا�سي يف هذه ال�سراكة يف 

خمتلف املناطق باململكة.

اأما بالن�سبة للجانب الآخر، نحن يف �سركة ن�سيج نهتم 

كثرًيا باتباع معايري حديثة يف البناء والت�سييد والهند�سة 

ل اإليه  ذات القيمة، واتباع اأف�سل الأ�ساليب واآخر ما مت التو�سّ

لتحقيق منفعة امل�سرتي باأن�سب تكلفة، مع مراعاة املعايري 

البيئية التي تن�سجم مع املناخ العام يف مملكة البحرين.

سارة نجيب:

هناك  إن  الحمادي  أحمد  »نسيج«  لشركة  العام  المدير  قال 
من  االنتهاء  وسيتم  المحرق،  محافظة  في  سكنية  مشاريع   4
من  كل  هما   ،2020 الجاري  العام  نهاية  بحلول  منها  مشروعين 
مشروع »كنال فيو« الفاخر في جزيرة دلمونيا ومشروع »بساتين« في 

ضاحية البسيتين.
وأوضح في حوار مع »األيام« أن هناك تفاؤاًل بالنسبة للمشروعين، 
تبحث  التي  لألسر  ا  مثالّيً خياًرا  ُتعد  المحرق  محافظة  أن  إلى  مشيًرا 
ناحية  من  المنطقة  لجاذبية  نظًرا  للسكن؛  استراتيجية  مواقع  عن 

تطور البنية التحتية وتوافر المرافق والخدمات الحياتية. 

�أحمد �حلمادي

4 م�ساريع �سكنية راقية لـ »ن�سيج« يف حمافظة املحرق

�صورة د�خلية مل�صروع »ب�صاتني«

�صورة د�خلية مل�صروع »كنال فيو«

�صورة د�خلية مل�صروع »ب�صاتني«

م�صروع »كنال فيو« يف جزيرة دملونيا باملحرق



ال�سكني؟  »جيوان«  م�سروع  اأين و�سل   ]

وما اأبرز مالحمه ومميزاته؟

ُيعد معدل اإجناز م�شروع »جيوان« يف مرحلتيه 

الأوىل والثانية متقدًما عن جدول العمل املو�شوع له، 

اإذ بلغ التطوير يف املرحلة الأوىل من م�شروع جيوان 

حتى الآن ن�شبة 51%، بينما بلغت يف املرحلة الثانية 

ن�شبة 38%. ويوفر م�شروع »جيوان« جمموعة من 

املميزات التي جتعله فريًدا وي�شهم يف خلق اأ�شلوب 

حياة فاخر، ذلك ف�شالً عن قربه من البوابة الرئي�شة 

مرافق  من  والعديد  املحرق«  »ديار  خمطط  يف 

ومعاهد  تعليمية  موؤ�ش�شات  من  اخلدمية  امل�شروع 

لعب  اإىل منطقة  بالإ�شافة  ت�شّوق وم�شجد،  ومراكز 

لالأطفال، وغريها الكثري.

[ هل هناك خطة للتو�ّسع يف مرافق »ديار 

املحرق«، وحتديًدا الرتفيهية منها؟

يف  اأولوياتنا  اأهم  اأحد  والتو�ّشع  النمو  ُيعد   -

اإ�شافة  اإىل  دائًما  ون�شعى  املحرق«،  »ديار  مدينة 

تتيح  التي  الرتفيهية  املرافق  من  متنوعة  ت�شكيلة 

للزوار والقاطنني فر�شة ال�شتمتاع بخيارات عديدة 

وفريدة تتنا�شب مع اهتماماتهم وفئاتهم العمرية.

دة بالعديد  اإذ �شيتم افتتاح »حديقة الديار« املزوَّ

 Thai( التايلندي  وال�شوق  الرتفيهية،  املرافق  من 

Mart( الذي ُيعد الأول من نوعه يف املنطقة، والذي 
�شيتم افتتاحه يف غ�شون اأ�شهر قليلة.

 

[ ما الذي �سيميز »حديقة الديار«؟ 

الوجهات  اأبرز  من  الديار«  »حديقة  �شتكون   -

اجلاذبة للعائالت والزوار من خمتلف الفئات العمرية 

التي تبحث عن وجهات واأن�شطة ترفيهية يف مدينة 

»ديار املحرق«، و�شُتغطي احلديقة م�شاحة 32،800 

مرت مربع، وتقع بالقرب من املدخل الرئي�س لـ»ديار 

املحرق«، مبحاذاة م�شجد »ال�شيخ عي�شى بن �شلمان 

اآل خليفة«. وحتتوي احلديقة على م�شاحات خ�شراء 

قدم،  كرة  مالعب  و4  للنزهة  ومنطقتني  وا�شعة 

وملعب متعدد الأغرا�س للتن�س وكرة ال�شلة والكرة 

الطائرة. ف�شالً عن ذلك، ت�شم احلديقة م�شار جري 

�شة،  ًدا باأر�شية خم�شَّ دائريًّا مل�شافة 800 مرت مزوَّ

اإىل جانب منطقة لعب لالأطفال تغطي م�شاحة 400 

مرت مربع، بالإ�شافة اإىل منطقتني خارجيتني ملمار�شة 

اإىل  الطعام،  عربات  ومنطقة  الريا�شية،  التمارين 

جانب مواقف ت�شع لأكرث من 200 �شيارة.

 

التعليمي  القطاع  تطوير  يف  دوركم  ما   ]

التو�ّسع يف املرافق  البحرين، وخطة  يف مملكة 

التعليمية؟

عماد  كونه  التعليمي  القطاع  باأهمية  نوؤمن   -

امل�شتقبل يف مملكتنا احلبيبة، وقد حر�شنا منذ املراحل 

الأولية لت�شميم خمططنا الرئي�س لديار املحرق على 

املدار�س واجلامعات.  متنوعة من  ت�شمني جمموعة 

وقد كانت مدر�شة نور الديار اأول مدر�شة تفتح اأبواب 

الت�شجيل يف املدينة، ثم املدر�شة الكندية - البحرين. 

وهناك خطط لفتتاح املزيد من املوؤ�ش�شات التعليمية، 

عبدالرحمن  ومدر�شة  حكوميتان،  مدر�شتان  منها 

كانو، وجامعة العلوم التطبيقية.

[ ُو�سع حجر الأ�سا�س لـ»�سوق الرباحة«، 

اجلديد؟  ال�سوق  �سيوفرها  التي  الإ�سافة  ما 

مفتوًحا ل�ستقبال  يكون  اأن  املتوقع  من  ومتى 

الزبائن؟ 

لتلبية  متنوعة  خيارات  ال�شوق  �شيت�شمَّن   -

ت�شميم  و�شيعك�س  والزوار،  القاطنني  احتياجات 

التي  الفريدة  املعمارية  الثقافة  الرباحة«  »�شوق 

تتميز بها مملكة البحرين، وذلك يف �شياق حر�شنا 

على تر�شيخ الهوية البحرينية الأ�شيلة يف خمتلف 

»ديار  مدينة  �شمن  والتجارية  ال�شكنية  م�شاريعنا 

الرباحة«  »�شوق  تاأ�شي�س  اإىل  نتطلع  املحرق«. 

اأعلى املعايري وتد�شينه �شمن اجلدول الزمني  وفق 

املو�شوع. ومن املتوقع اأن ي�شم ال�شوق اأكرث من 470 

متجًرا للتجزئة، مبا يف ذلك متاجر لبيع املواد الغذائية 

الطازجة،  الأ�شماك  �شوق  مثل  الطازجة  واملنتجات 

و�شوق اخل�شار والفاكهة، و�شوق اللحم والدواجن، 

خياطة  حمالت  توافر  جانب  اإىل  املنزلية،  وال�شلع 

املجوهرات  لبيع  واأخرى  والأقم�شة،  املالب�س  وبيع 

من  البحرينية  واملنتجات  الذهبية  وامل�شغولت 

مواد غذائية وحرف يدوية. و�شيحت�شن ال�شوق يف 

ا عدًدا من املطاعم واملقاهي، ف�شالً عن  اأي�شً حميطه 

وحمطة  عامة  ومرافق  عائلي  ترفيهي  مركز  توافر 

وقود وم�شجد و�شوبرماركت. 

 

حياة  منط  خلق  عن  م�سبًقا  حتدثتم   ]

اأر�س  على  ذلك  ترجمة  �ستتم  كيف  �سحي، 

الواقع؟ 

�شة للم�شاة  - لقد عملنا على �شق الطرق املخ�شَّ

والدراجات الهوائية يف اأنحاء املدنية كافة؛ لت�شجيع 

القاطنني على ممار�شة الن�شاطات اخلارجية وتعزيز 

توفري  على  عملنا  كذلك  بينهم.  �شحي  حياة  منط 

الديار«  امل�شاحات واملتنزهات، مثل »حديقة  وتنفيذ 

التمارين  ملمار�شة  �شة  خم�شَّ مناطق  ت�شم  التي 

الريا�شية.

 

التايلندي؟  ال�سوق  اأين و�سل م�سروع   ]  

وما توقعاتكم ب�ساأن زيادة حجم التبادل التجاري 

بني البحرين وتايلند بعد افتتاح ال�سوق؟ 

من  الأخرية  املراحل  التايلندي  ال�شوق  بلغ   -

تطويره، ومن املقرَّر افتتاحه يف الربع الثاين من هذا 

العام، وياأتي افتتاح هذا ال�شوق تر�شيًخا للعالقات 

ال�شيا�شية وال�شياحية القوية بني البلدين، اإذ يختار 

يف  اإجازتهم  ق�شاء  املنطقة  �شكان  من  كبري  عدد 

تايلند، وهناك طلب متزايد على املنتجات التايلندية، 

ون�شعى من خالل افتتاح هذا ال�شوق اإىل تلبية هذه 

الحتياجات. لكوننا �شنفتتح اأول �شوق تايلندي يف 

ال�شوق بنجاح كبري  اأن يحظى هذا  املنطقة، نتوقع 

خالل افتتاحه وعلى املدى البعيد، واأن يوؤدي دوًرا 

اأ�شا�شيًّا يف تنمية حجم التبادل التجاري بني البلدين.

وُتعد مدينة »ديار املحرق« اأكرب م�شروع تطوير 

وهي  البحرين.  مملكة  يف  �شامل  تنموي  عقاري 

مدينة ح�شرية منوذجية متزج بني مقومات احلياة 

الع�شرية والرتاث البحريني الأ�شيل؛ ملا تتمتع به من 

مزيج فريد من املناطق ال�شكنية وامل�شاريع التجارية 

اأف�شل فر�س ال�شتثمار على الإطالق،  التي ُتعد من 

اأيًّا كانت لغر�س ال�شتخدام ال�شخ�شي اأو ال�شتثمار 

التجاري.

ملدينة  ال�شمايل  اجلزء  يف  املحرق«  »ديار  تقع 

املحرق على م�شاحة �شا�شعة من الأرا�شي، وي�شتمل 

كيلومرًتا   12 تبلغ  متكاملة  مدينة  على  املخطط 

 10 مب�شاحة  م�شت�شلحة،  جزر   7 بامتداد  مربًعا 

الواجهات  من  كيلومرًتا  و40  مربعة  كيلومرتات 

اأن  اإىل  وتتطلع  اخلالبة،  الرملية  وال�شواطئ  املائية 

تكون مدينة منوذجية م�شتدامة يف امل�شتقبل املنظور. 

وعند ا�شتكمال جميع م�شاريعها، �شت�شمل »ديار 

املحرق« جميع العنا�شر التي ت�شكِّل جمتمًعا متكامالً 

التعليمية  املرافق  اأبرزها  ومن  النواحي،  جميع  من 

الرتفيهية  واملرافق  الطبية،  واملراكز  واملدار�س 

واملتنزهات،  واحلدائق  التجارية  واملجمعات 

والفنـادق ومـرافئ ال�شفن، لت�شبح بذلك املكان الأمثل 

ل�شكن العائالت يف جمتمع ثري بن�شيجه الجتماعي 

املتالحم.

ال����رئ����ي���������س ال���ت���ن���ف���ي���ذي ل�������ش���رك���ة دي��������ار امل����ح����رق:

»ديار املحرق« اأكرب 

م�شروع تطوير عقاري 

تنموي �شامل يف 

اململكة

ن�شعى اإىل تر�شيخ 

الهوية البحرينية 

الأ�شيلة يف 

خمتلف م�شاريعنا 

ال�شكنية

مدينة ح�شرية 

منوذجية متزج 

مات  بني مقوِّ

احلياة الع�شرية 

والرتاث 

م�شروع »جيوان« 

فريد وي�شهم يف 

خلق اأ�شلوب حياة 

فاخر

»حديقة الديار« 

وجهة جاذبة 

ار  للعائالت والزوَّ

الباحثني عن 

اأن�شطة ترفيهية

اأكد املهند�س اأحمد العمادي، الرئي�س التنفيذي ل�سركة ديار املحرق، اأن التنوع يف امل�ساريع واملحفظة العقارية هو اأحد اأولوياتهم يف مدينة ديار املحرق، 

اإ�سافة ت�سكيلة متنوعة من املرافق الرتفيهية التي تتيح للزوار والقاطنني فر�سة ال�ستمتاع بخيارات عديدة وفريدة،  اأنهم ي�سعون دائًما اإىل  واأ�ساف 

تتنا�سب مع جميع الفئات العمرية.

وقال العمادي، يف لقاء خا�س مع »الأيام«، اإننا نحر�س على تر�سيخ الهوية البحرينية الأ�سيلة يف خمتلف م�ساريعنا ال�سكنية والتجارية �سمن مدينة 

اأبرز الوجهات اجلاذبة للعائالت والزوار من خمتلف الفئات العمرية التي تبحث عن وجهات  ديار املحرق، م�سريًا اىل اأن »حديقة الديار« �ستكون من 

واأن�سطة ترفيهية يف مدينة »ديار املحرق«.

املهند�س اأحمد العمادي

ال�سوق التايلندي

حديقة الديار

�سوق الرباحة م�سروع جيوان
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 »امل�ؤيد« تعلن عن 

 خ�ص�مات نقدية مذهلة 

 على ني�صان باترول 

 2019 

الوحيد  املوزع  واأوالده،  املوؤيد  خليل  يو�سف  �سركة  اأعلنت 

ل�سيارات ني�سان يف مملكة البحرين، عن تخفي�سات نقدية خرافية 

على جميع طرازات �سيارات ني�سان باترول 2019، وذلك خالل 

عملية ت�سفية املخزون. هذا العر�ض متاح حتى نفاذ املخزون اأو 

�ستكون  املخزون  ت�سفية  حملة  خالل   .2020 مار�ض   31 حتى 

ح�سومات  يف  متوافرة  باترول  ني�سان  �سيارات  طرازات  جميع 

ا اإىل 5000 دينار بحريني! نقدية ال ت�سدق، ميكن اأن ت�سل اأي�سً

البحرين، يف  ني�سان  عام  مدير  عبداهلل حممد،  اأن�ض  قال  وقد 

معر�ض حديثه عن ذلك احلدث: »ت�سعى ني�سان البحرين جاهدة 

لتجربة  ممكنة  فر�سة  كل  البحرين  يف  �سياراتها  لع�ساق  لتقدم 

�سيارات ني�سان، املعروفة عاملًيا بتطورها وا�ستخدام اأحدث تقنيات 

التنقل الذكي، وذلك باأف�سل االأ�سعار املمكنة.

ني�سان باترول تعد واحدة من اأكرث املوديالت �سعبية، والتي 

يطمح لتملكها معظم ع�ساق ني�سان؛ لكونها )عمالًقا تكنولوجيًّا( 

يف جمال �سناعة ال�سيارات«. 

لعمالئنا،  تن�سى  ال  ذكرى  احلب  مو�سم  جنعل  »حتى  وقال: 

بخ�سومات   2019 باترول  ني�سان  طرازات  لهم  نقدم  اأن  قرَّرنا 

نقدية هائلة«. واأ�ساف: »ناأمل اأن ي�ستفيد عمالوؤنا من هذا العر�ض 

باترول«.  ني�سان  اأحالمهم  �سيارة  قيادة  من  يتمكنوا  واأن  الرائع 

بامتالكها لثماين حمطات خدمات لل�سيارات عرب مملكة البحرين، 

ومنحها لعمالئها خم�ض �سنوات خدمة طريق جمانية، فاإن �سركة 

يو�سف خليل املوؤيد واأوالده لطاملا كانت عنوان الثقة لل�سيارات يف 

مملكة البحرين.

لذلك اأ�سرع بالذهاب الأقرب معر�ض ل�سيارات ني�سان، واغتنم 

هذا العر�ض الفريد فوًرا قبل اأن ينفذ! 

�سرتة  يف  ني�سان  مبعر�ض  االت�سال  املعلومات،  من  للمزيد 

هاتف رقم 17732732.
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و�أحجام  بت�صاميم  فيال   452 من  �مل�صروع  يتكّون 

متنوعة. �ملرحلة �لأوىل ت�صمل 88 فيال من �ملتوقع ت�صليمها 

�صة  يف هذ� �لعام، وهنالك 4 فلل مفرو�صة بالكامل خم�صّ

�لثالثاء �ملو�فق 12 مار�س 2019 من  للعر�س منذ يوم 

�ل�صاعة �لتا�صعة �صباًحا حتى �ل�صاعة �خلام�صة م�صاًء، ما 

عد� �أيام �جلمعة.

�ملفرو�صة  �لفلل  من  جمموعة  فقيه  بن  �صركة  طّورت 

تخطيط  من  �ملالكني  لتمكني  للعر�س؛  �ملفرو�صة  وغري 

�لفلل  من  خمتلف  ت�صميم  لكل  باأنف�صهم.  منزلهم  ديكور 

هنالك فيال للعر�س تف�صح �ملجال للم�صرتين ملعرفة كيف 

ميكنهم �ل�صتفادة من هذ� �لت�صميم باأق�صى حد. توفر فلل 

تتو�فر  باحلياة.  وناب�صة  متنوعة  حياة  �أ�صاليب  �ل�صدرة 

لرت�صم  نوم،  غرف  خم�صة  وحتى  نوم  غرفتني  من  فلل 

�ملنزل �ملثايل للعائالت من كل �لأعد�د، بت�صاميم حديثة �أو 

ن�صخة حديثة من �لت�صاميم �لتقليدية.

�لت�صاميم  بني  ميزج  فريًد�  مفهوًما  �ل�صدرة  تقدم 

�لبحرينية و�ملغربية و�حلديثة )من نوعني( و�ملعا�صرة، 

�إذ توفر جمموعة كبرية من �خليار�ت للم�صرتين �ملهتمني 

باختيار �لت�صميم �لأقرب لروؤيتهم ملنزل �لأحالم.

�ملحرق،  مثل  فريد،  ��صم  �لت�صاميم  من  جمموعة  لكل 

�ملحمدية، ميالنو، جينو� و�أوزلو، وحتتوي كل فيال على 

غ�صيل،  وغرفة  للخادمة  وغرفة  ل�صيارتني،  يت�صع  مر�آب 

دة بحمام �صباحة �صخ�صي وم�صعد. وبع�س �لفلل مزوَّ

بيئة  وتهيئة  تبني  �إىل  �خلا�س  �ملجمع  هذ�  وي�صعى 

ب بالعائالت �لتي يف طور �لنمو. م�صتقرة ترحِّ

 يقع م�صروع �ل�صدرة يف و�صط منطقة �لت�صوق و�لرتفيه 

�لرئي�صة بالقرب من م�صجد حملي يف ديار �ملحرق. �ملفهوم 

�لأ�صخا�س  تزويد  �إىل  يهدف  �أنه  هو  �ل�صدرة  �ملميز حول 

كذلك  باحلياة،  ناب�س  بنمط  بالنتماء  �ل�صتمتاع  بفر�صة 

يف�صل بني م�صروع �ل�صدرة و�صاطئ مر��صي نحو كيلومرت 

وجممع  ريزدن�س  �لعنو�ن  �أن  �إىل  بالإ�صافة  فقط،  و�حد 

جممع  من  وبالقرب  �ملقابل،  �ل�صارع  يف  يقعان  غالرييا 

�لتنني. ومن مميز�ت �مل�صروع �أن �صو�رعه و��صعة، وتو�فر 

حديقة خا�صة ومنطقة لعب لالأطفال، ومر�قبة �أمنية على 

مد�ر �ل�صاعة.

وبنك  �لربكة  وبنك  �لإ�صالمي  �لبحرين  بنك  ويقدم 

�ل�صالم خطة متويل مل�صروع �ل�صدرة، �إذ �لتمويل متاح لكل 

�لبحرينيني و�ملقيمني �لذين يعي�صون يف مملكة �لبحرين. 

جلميع  مثاليًّا  يجعله  ما  حر،  متلك  م�صروع  هو  �ل�صدرة 

�جلن�صيات لمتالك منزلهم �خلا�س.

ط���ورت���ه���ا ب����ن ف��ق��ي��ه ب��ت�����ص��ام��ي��م رائ����ع����ة واأح�����ج�����ام م��ت��ن��وع��ة وح����دائ����ق ج��م��ي��ل��ة

ف���لل ال�����ص��درة.. 

مفهوم فريد يوفر اأ�صاليب 

حياة متنوعة وناب�صة 

باحلياة

يقع  فلل راقية يف جممع م�سّور  ال�سدرة عبارة عن  م�سروع 

يف ديار املحرق، يوفر ل�سكانه فر�سة العي�ش باأ�سلوب حياة فاخر 

ومطابخ  وا�سعة  معي�سة  بغرف  امل�سروع  فلل  تتميز  اإذ  ومميز، 

مفتوحة وغرف نوم، بالإ�سافة اإىل حدائق هادئة وجميلة. 
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البدايات

ول���د املرحوم ج���ال امل���ر يف مدينة 
احملرق سنة 1343ه� املوافق 1923م 
وتلىق تعلميه األول يف مدرسة السيد 
عيل الس���يد ابراهمي األهلية، مث انتقل 
للدراسة يف مدرسة اهلداية اخلليفية.. 
باملدرس���ة اجلعفرية  التح���ق  ومهن���ا 
باملنام���ة. بع���د ذلك تف���رغ للعمل يف 
حمل والده بعد وفاته، وحيهنا اكن يف 

السادسة عرشة من العمر. 

املسرية العملية

ب���دأ الراحل مس���رته العملية باكرًا، 
ح���ن اكن ي���ردد عىل حم���ل والده 
باحمل���رق بعد الفراغ من الدراس���ة، 
حي���ث اكن يعم���ل وال���ده بالرشاكة 
م���ع ابن مع���ه املرح���وم عبدالرمحن 
عبداهلل املر يف بيع الفحم واجلندل 
واحلطب الوجي���د. باالضافة إىل بيع 
العوم واملتوت والمسك والفحم والمتر 
والنخالة والشعر واملاحل الوارد  من 

جتار معان والبرصة.

بعد وفاة والده محت���ل الراحل جال 

املر مسوئلية جتارته وتفرغ هلا متامًا 

يف عام 1939، ليعمل جبانب معه.

ويف الع���ام 1941، بدأوا يف جتارة 

امل���واد الغذائية مثل األرز والس���كر 

والدهن.. بعد ذلك اجتهوا إىل جتارة 

الب���اط واألدوات الصحي���ة، وحيهنا 

مت تغير االمس إىل »مؤسس���ة املر 

الع���ام  ذل���ك يف  واكن  التجاري���ة« 

1952م. واكنوا يستوردون بضائعهم 

من إيطاليا واهلند وبريطانيا.

واسمتروا يف هذه الرشاكة الناحجة 

إىل أن حقق الراحل حمله الذي اكن 

يراوده لس���نوات طويلة، حيث افتتح 

يف العام 1984م أول فرع ألس���واق 

املنزته باحملرق، واكن ذلك أول معل 
يؤسسه مبعزل عن معه.

املشاراكت العامة

ع���ن الراحل جال امل���ر عضوًا يف 
جملس األوقاف السنية يف الفرة من 
1979 وح���ى 1992م. ومت انتخابه 
أمينًا لصن���دوق ن���ادي احملرق، مث 
رئيسًا ملجلس إدارة نادي اإلصاح، 
حيث تس���م أمان���ة الصن���دوق يف 
س���بعينيات الق���رن امل���ايض. عرف 
عنه مس���اهاماته الكث���رة يف أمعال 
املع���روف. وله الكثر من األنش���طة 
التطوعي���ة اليت س���اعد م���ن خاهلا 

الفقراء يف عدة مناطق بالبحرين.

الراحل جالل املري..
مؤسس مجموعة املري.. وأحد وجهاء املحرق

• حفل افتتاح فرع احلورة - أسواق املنزته - 1994م

• حفل افتتاح فرع مدينة عيىس - أسواق املنزته

ج���الل قطب الدين املري.. رجل أمىض رحل���ة حياته متنقال بني فعل اخلري 
ومس���اعدة احملتاجني، واكنت له اهسام���ات واحضة يف العمل التطويع 

واخلريي.

توىف رمحه هلل يوم الس���بت الثامن والعرشي���ن من ربيع الثاين 1421ه�، 
املواف���ق التاس���ع والعرشين من هشر يولي���و عام 2000م ع���ن معر ناهز 
الس���ابعة والس���بعني.. ويف هذه األيام متر علينا الذكرى السابعة عرشة 

لرحيله نقف عند بعض احملطات املهمة يف مسريته الزاخرة..

#SparkDelight
Make it magic.

Shop the new Mother’s Day Collection, starting at BD 31.5

م�شروع مرا�شي البحرين هو �شركة ا�شتثمارية م�شرتكة 

البحرين؛ ديار  العقاري مبملكة  التطوير  بني كربى �شركات 

املحرق، والإماراتية اإيجل هيلز التي تتخذ من اأبوظبي مقرًّا لها 

وتقوم بتطوير واإدارة م�شروع مرا�شي البحرين.

البحرين م�شروًعا  اأن يكون م�شروع مرا�شي  املقرَّر  ومن 

ع�شريًّا بارًزا على م�شتوى اململكة، اإذ �شيوفر وحدات �شكنية 

فاخرة وخيارات ت�شوق راقية واأن�شطة ترفيهية وا�شتجمامية 

مميزة. وميتد امل�شروع على م�شاحة 875،000 مرت مربع، 

للأن�شطة  خم�ش�شة  وم�شاحة  فخمة،  �شقة  ي�شم 6000  اإذ 

مرا�شي  وجممع  مربع،  مرت   245،000 اإىل  ت�شل  التجارية 

يف  املثالية  والرتفيه  الت�شوق  وجهة  ثل  ميمُ الذي  جالرييا 

البحرين«  مرا�شي  »العنوان  فندقي  اإىل  بالإ�شافة  البحرين. 

اإىل 270  بالإ�شافة  �شقة  بـ300  البحرين«،  مرا�شي  و»فيدا 

غرفة فندقية، وحديقة مركزية متتد على م�شاحة 34،000 

مرت مربع تتميز مبنطقة اآمنة للعب الأطفال من كل الأعمار، اإىل 

جانب منطقة تنزه باإطللة بحرية بطول كيلومرتين، و�شاطئ 

مع  كيلومرت،  بطول  البي�شاء ميتد  الرمال  من  بحري خلب 

واجهة من املطاعم واملقاهي الأنيقة.

باإطللت  تتمتع  بكونها جزيرة  البحرين  وتتميز مملكة 

مرا�شي  م�شروع  وياأتي  العربي،  اخلليج  مياه  على  خلبة 

البحرين الذي يحتل بدوره موقًعا ا�شرتاتيجًيا يف ديار املحرق 

بجزيرة املحرق العريقة ليوفر املكان املثايل لأولئك الباحثني 

هذا  ي�شم  اإذ  معانيها.  بجميع  ومتميزة  مثالية  جتربة  عن 

امل�شروع الرائد منطقة »�شاطئ مرا�شي« التي تمُقام بها جمموعة 

للمقيمني  يتيح  ما  العام،  مدار  على  الرتفيهية  الأن�شطة  من 

والزوار على حد �شواء فر�شة مثالية لل�شتفادة منها، والتي 

ت�شهم جميعها يف خلق منط معي�شي ل مثيل له جلميع اأفراد 

العائلة بجوار البحر.

والت�شهيلت  املرافق  من  بعدد  مرا�شي  �شاطئ  ويتمتع 

وحرا�س  �شاطئ،  اأثاث  ي�شم  اإذ  مرتاديه،  لراحة  املتوافرة 

الإنقاذ مدربني، واأجواًء هادئة تبعث على ال�شرتخاء، واإمكانية 

ال�شتحمام يف الهواء الطلق. كما يقدم �شاطئ مرا�شي اأر�شية 

الأن�شطة  وملحبي  والت�شويق،  الإثارة  عن  للباحثني  ممتازة 

لة، واإطلق  املف�شَّ ليتمكنوا من ممار�شة هوايتهم  اخلارجية، 

العنان لطاقاتهم ليتمكنوا من ممار�شة العديد من الريا�شات 

املائية، مثل جولت بالقارب وزلجات مائية وزوارق، وملعب 

كرة الطائرة، ومدينة عائمة على �شطح املاء، وبركة �شباحة 

للأطفال، وغريها الكثري.

العائلية،  الجتماعات  مثاليًّا  موقًعا  مرا�شي  �شاطئ  يمُعد 

والقيام بنزهات طويلة مع غروب ال�شم�س، وال�شرتخاء من 

بال�شكينة  تتمتع  اأجواء  �شمن  القراءة  عرب  طويل  يوم  عناء 

عربات  من  خمتلفة  خيارات  على  كذلك  وي�شتمل  والهدوء. 

الطعام واملطاعم التي تمُر�شي جميع الأذواق، منها -على �شبيل 

اك�شرب�س  بان وبرجر زون وج�شميز  بان  املثال ل احل�شر- 

ال�شاخنة  امل�شروبات  من  مزيًجا  يقدم  الذي  كويف  وج�شميز 

والباردة وجمموعة متنوعة من الوجبات اخلفيفة، ومن �شاأن 

تر�شي جميع  توفري خياريات  يمُ�شهم يف  اأن  �شبق  ما  جميع 

القاطنني وال�شكان.

م�شتقبل  و�شمان  املميزات،  هذه  جميع  على  للح�شول 

م�شرق لكم ولعائلتكم، �شارعوا اليوم حلجز وحدتكم ال�شكنية 

خلل  من  وذلك  البحرين،  مبرا�شي  املتاحة  امل�شاريع  �شمن 

التوا�شل مع مركز الت�شال على هاتف رقم 77890020، اأو 

www.marassialbahrain. ت�شجيل عرب املوقع الإلكرتوين

com، اأو زيارة مركز مبيعات مرا�شي البحرين مبا�شرة اأيام 
 6:00 اإىل  �شباًحا   8:30 ال�شاعة  من  اخلمي�س  اإىل  ال�شبت 

م�شاًء.

مكان مثايل لال�صرتخاء والتمتع ب�صفاء املياه الزرقاء
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             تختلف أساليب 

للمعايير  وفًقا  التقييم 
الــدولــيــة مــنــهــا أســلــوب 
الدخل  الــســوق وأســلــوب 
وهناك  التكلفة  وأسلوب 
مختلفة  وطـــرق  تفصيل 

في كل أسلوب..
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السكني
عدداإلستثماري

 التقاييم بالنسبة 
للتصنيف

الصناعي
التجاري
أخرى

اسلوب السوق

اسلوب التكلفة
املستخدمة أسلوب الدخل التقييم  طريقة  عن  اما 

باختالف  اختلف  فقد  التقرير  إلصدار 
الغرض منه. 

ومتيز التصنيف السكني مبختلف أنواعه بأكثر 
التصنايف استحواًذا على إصدار تقارير التقييم 

العقاري واجلدول يوضح املستويات األخرى 

طرق التقييم أكثر التصانيف استحواًذا

مشروع اجلزيرة البحرية 
شرق البحرين

مشروع غرب البحرين
مشروع جنوب البحرين

مشروع الواجهة البحرية

احملافظة الشمالية
محافظة العاصمة
محافظة احملرق
احملافظة اجلنوبية

: االصول العقارية 
: القروض البنكية )شراء او بناء( 
 : قضايا/محاكم/نزاعات 
: ورثة/اموال قاصرين/تركات 
: اخرى عقارية 

1.5 مليار

8 مليون 
0.25 مليون 

0.25  مليون 

0.5  مليون 

 متوسط6-5
التقارير تصدر يومًيا

2.5
قيمة العقارات التي مت تقييمها

 دينار بحريني
3.5مليار 

التقاير التي مت إصدارها خالل 2017 - 2018

تقرير مت إصداره 
1.5آالف 

األصول العقارية

 دينار بحريني
800مليار

القروض البنكية ) شراء أو بناء(

 دينار بحريني
مليون

وك
لبن

ا
ين

مر
ستث

وامل
ت 

ركا
لش

ا
رى

أخ
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قلبها  على  »اوبتيكا«  حافظت  ال�سنني  مر  على 

وروحها للمجتمع البحريني لت�سمني ثقافة اأكرث حملية 

مع حلظات قلبية، حيث متتلك اوبتيكا اإرًثا ميتد لأربعة 

عقود يتميز بروؤية حقيقية وواعية يف جمال الب�سريات. 

وقامت بت�سهيل و�سول العمالء عرب دول اخلليج العربي 

حلول  من  وا�سعة  جمموعة  اإىل 

الرعاية بالعيون املمتازة ومنتجات 

النظارات املتميزة والفاخرة.

املدير  احل�سن،  حممود  قال 

التابعة  اوبتيكا  ل�سركة  التنفيذي 

�سوء  »يف  القاب�سة  احل�سن 

مملكة  ت�سهدها  التي  التطورات 

امل�ساريع  تنوع  خالل  من  البحرين 

القت�ساد  تنمية  يف  ت�ساهم  التي 

الوطني، حيث ان ت�سجيع ال�ستثمار 

عن طريق توفري املجمعات التجارية 

وامل�ساريع ال�سياحية، بالإ�سافة اىل 

والأماكن  الثقافية  الأن�سطة  زيادة 

املواطنني  تخدم  التي  ال�سعبية 

والزوار من �ستى الدول، وبالأخ�ص 

التعاون؛  جمل�ص  دول  من  ال�سقاء 

امل�ساركة  يف  كبرًيا  دوًرا  اأولت  املحرق  حمافظة  فاإن 

بالنه�سة العمرانية والتجارية التي ت�سهدها البالد«. 

اهتمامها  اأولت  اأي�سا  اوبتيكا  فاإن  املنطلق؛  هذا  من 

البالغ يف التو�سع والنت�سار يف توفري حمالت ومراكز 

يف  حمالً  ع�سرين  من  باأكرث  بالعني(  )العناية  خدمة 

تواجدها  اوبتيكا يف  اململكة، حيث ركزت  انحاء  جميع 

والأماكن  ال�سكنية  املجمعات  قرب  املحرق  حمافظة  يف 

وجممع  عراد  الب�سيتني،  الفروع،  هذه  ومن  ال�سياحية، 

ال�سيف باملحرق.

 ومبا اأن حمافظة املحرق ت�سهد اأي�سا تطوًرا كبرًيا 

قيد  يف  والتي  احلالية  امل�ساريع  خالل  من  وملحوًظا 

الن�ساء من بينها امل�ساريع ال�سياحية والتجارية كديار 

م�سروع  دملونيا،  م�سروع  مرا�سي،  م�سروع  املحرق، 

حيث  وغريها،  اجلديد  املطار  مبنى  وم�سروع  �سعادة 

اأن  �ساأنها  من  امل�ساريع  تلك  كل  ان 

متنوعة  جمموعة  تقدمي  يف  ت�سهم 

تخدم  التي  املختلفة  امل�ساريع  من 

كافة القطاعات.

 وذكر حممود اأي�سا اأن اوبتيكا 

�ستوا�سل عملها الدائم لتكون رائدة 

والعناية  الب�سريات  جمال  يف 

تقدمي  خالل  من  وذلك  بالعيون، 

اأف�سل الب�سائع العاملية واحل�سرية 

باأ�سعار مالئمة، بالإ�سافة اىل توفري 

اف�سل اخلدمات.

»اإن  بقوله  حديثه  واختتم 

فر�ص  زيادة  يف  ملتزمة  اوبتيكا 

ا�ستثمارها يف اململكة وتوفري اف�سل 

وخلق  الكرام  للزبائن  اخلدمات 

فر�ص عمل جديدة يف جانب �سوق 

القت�ساد  الهدف اجلوهري هو دعم  ان  التجزئة، حيث 

الوطني«.

الفاخرة  التجارية  للعالمات  معتمًدا  موزًعا  كونها 

و�سانيل  وكارتري  جيم  وماوي  واوكلي  رايبان  مثل 

حقوق  مع  الكثري،  وغريها  لومب  اند  وبو�ص  وزاي�ص 

منتجات  اوبتيكا  تقدم  لليندبريغ  احل�سرية  التجزئة 

اأ�سلية بن�سبة 100% مع جتربة فريدة للعمالء.

ثالثة  املحرق، عرب  قلب  اوبتيكا طرقها يف  و�ّسعت 

فروع وهي عراد، الب�سيتني، وجممع ال�سيف املحرق.

كاملة
ماية 

مع ح

د ا�شعة
ض

سجية
ق البنف

فو

تعامل مع كل ما 
تواجهه عينيك اليوم.

عدسات                      من زايس

الرئي�س التنفيذي ل�سركة »اأوبتيكا« حممود احل�سن:

نقدم اأف�سل املنتجات العاملية باأ�سعار مالئمة

ملتزمون 

بتقدمي اأجود 

اخلدمات 

لزبائننا

ن�سيج متناغم بني الرتاث والتطّور العمراين 

الـمــحــرق.. مــبــاٍن مــعـا�ســـرة تــحـتـــرم الــبـيــئـة الــتــاريــخــيــة

�سارة جنيب:

الإن�ساين  باملنجز  جديرة  اأنها  املحرق  مدينة  اأثبتت 

التي  املتالحقة  الألقاب  خالل  من  وذلك  واحل�ساري، 

على  املحافظة  املدينة  هذه  ا�ستطاعت  اإذ  عليها،  ح�سلت 

املباين  احرتام  مقابل  الزاخر،  الثقايف  والإرث  التاريخ 

اجلديدة لنطاق البيئة التاريخية واخلطوط الفا�سلة بني 

ال�سوارع، مع اإ�سدار بيانات معمارية جريئة معا�سرة.

التي  اجلهات  كل  من  ا  حر�سً هناك  اأن  املالحظ  ومن 

يكون  اأن  على  املحرق  مدينة  تطوير  عملية  على  تقوم 

التطوير مراعًيا خل�سو�سية املدينة التاريخية، واحلفاظ 

الرتاثي، مع حتقيق نقلة ع�سرية يف م�ستوى  اإرثها  على 

اخلدمات.

اأن حمافظة املحرق على موعد مع  اإىل  جتدر الإ�سارة 

م�سروع  راأ�سها  على  ال�سرتاتيجية،  امل�ساريع  من  العديد 

الرابع  اجل�سر  وم�سروع  الدويل،  البحرين  مطار  تو�سعة 

الرابط بني املحرق والعا�سمة املنامة، وم�سروع »دملونيا«، 

»�سعادة«،  وم�سروع  الإ�سكانية،  احلد  �سرق  ومدينة 

قاليل،  ومم�سى  الب�سيتني،  ملنطقة  البحرية  والواجهة 

للرعاية،  املحرق  ومركز  الجتماعي،  الب�سيتني  ومركز 

وغريها من امل�ساريع املتعلقة باحلدائق واملتنزهات.

تلك  اأهم  من  واحدة  الكربى  املحرق  حديقة  وُتعد 

هكتارات،  ت�سعة  م�ساحة  على  بناوؤها  مت  اإذ  امل�ساريع، 

اأربعني  عن  تقل  ل  بن�سبة  اخل�سراء  بامل�ساحات  د  و�سُتزوَّ

ثمانية  بعر�ص  رئي�ص  مم�سى  منها  وباملما�سي،  باملائة، 

اأمتار ميتد على طول احلديقة، وبها مناطق لالألعاب، وكل 

اأعلى  من  هي  مرافقها  ت�سنيع  يف  اإدخالها  مت  التي  املواد 

امل�ستويات.

املرحلة  طول  يبلغ  الذي  قاليل  مم�سى  م�سروع  كذلك 

اإليها 250  الأوىل 550 مرًتا، واملرحلة الثانية �سي�ساف 

ال�سم�سية،  الطاقة  على  املم�سى  و�سيعتمد  اأخرى،  مرًتا 

واملظالت  كاجلل�سات  املختلفة،  باخلدمات  د  و�سيزوَّ

مكّررة  الثانية  املرحلة  و�ستكون  الريا�سية،  والأدوات 

مدخل  من  املم�سى  بداية  تكون  وبحيث  ذاتها،  باخلدمات 

بيوت الإ�سكان اىل املدخل الآخر.

م�سروع  ا،  اأي�سً املحرق  يف  امل�ستقبلية  امل�ساريع  ومن 

واحات املحرق الذي يقع يف جممع واحات املحرق.

جتدر الإ�سارة اإىل اأن هناك اأربعة م�ساريع ا�سرتاتيجية 

ج�سر  اأهمها  من  املحرق،  حمافظة  يف  الأ�سغال  لوزارة 

البحرين،  الذي �سيكون معلًما من معامل مملكة  الب�سيتني 

ديار  بني  ما  و�سريبط  ال�سعودي،  ال�سندوق  من  وبدعم 

املحرق �سمالً اإىل املرفاأ املايل باملنامة جنوًبا.

مطار  اىل  املوؤدية  الطرق  تطوير  حالًيا  ويجري 

البحرين، كما يجري اإعداد ت�ساميم تف�سيلية لعمل منافذ 

مل�سروع �سرق احلد الإ�سكاين، وتق�سيمه لعدد من املراحل 

للتنفيذ، بالإ�سافة اإىل تطوير البنية التحتية جلنوب احلد 

وتو�سيع  الأ�سفلت،  طبقات  حت�سني  ذلك  من  ال�سناعية، 

ال�سناعية  للمنطقة  املرورية  احلركة  ال�سوارع، وحت�سني 

عامة. لقد �سهدت املحرق تطوًرا عمرانيًّا فريًدا من نوعه، 

اإذ خطت مملكة البحرين خطوات رائدة اإىل الأمام يف جمال 

التنمية احل�سرية، يف ظل قيادة ح�سرة �ساحب اجلاللة 

اآل خليفة عاهل البالد املفدى حفظه  امللك حمد بن عي�سى 

اهلل ورعاه، وبدعم من �ساحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة 

بن �سلمان اآل خليفة رئي�ص الوزراء املوقر، ومبتابعة من 

خليفة  اآل  حمد  بن  �سلمان  الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب 

ويل العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئي�ص جمل�ص 

الوزراء.

واإن�ساء  والتجميل  الت�سجري  م�ساريع  واأ�سهمت 

وم�سامري  ال�سعبية  وال�ساحات  واملتنزهات  احلدائق 

امل�سي وبرنامج تنمية املدن والقرى، والإ�سراف على تنفيذ 

احل�سري  والتطوير  لل�سقوط،  الآيلة  البيوت  م�سروع 

للتنمية،  الالزمة  امل�ساحات  وا�ستمالك  القدمية  للمناطق 

حمافظة  يف  املناطق  لبع�ص  احل�سرية  بالبيئة  بالرتقاء 

التكوينات  بني  احل�سري  التجان�ص  وحتقيق  املحرق، 

املختلفة. العمرانية 

وُيعد العمران يف مدينة املحرق منوذًجا بارًزا للتطور 

من  املدينة  به  تتمتع  ما  اإىل  نظًرا  البحرين؛  العمراين يف 

مقّومات اجتماعية واقت�سادية.

مالمح  اأهم  من  واحد  املركزي  املحرق  �سوق  ولعّل 

يف  التو�سع  ي�سّكل  اإذ  اجلزيرة،  يف  العمراين  التطور 

اأحد مظاهر  اإقامة الأ�سواق التجارية احلديثة والع�سرية 

النه�سة التي ت�سهدها اململكة، وتنفذ احلكومة ا�سرتاتيجية 

مملكة  مناطق  خمتلف  يف  الأ�سواق  هذه  لتطوير  �ساملة 

اأكرث  البحرين، ومّدها باملرافق والت�سهيالت التي جتعلها 

قني. للمت�سوِّ جذًبا 
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