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كلنا الخفجي

ُتعــد المنطقــة الشــرقية قلــب الخليــج ووجهــة العائــالت األولــى، فهــي منطقــة 
مثاليــة للباحثيــن عــن متعــة الرحــالت البحريــة والبريــة واالســترخاء علــى شــواطئ 
ــا  ــراث أهله ــا وت ــرقية بعراقته ــة الش ــتهر المنطق ــة. وتش ــج الدافئ ــاف الخلي ضف
ــة  ــد والحــرف والصناعــات التقليدي وموروثاتهــا المتنوعــة مــن العــادات والتقالي
والمشــغوالت اليدويــة، ال عجــب وأن زّوارهــا يعشــقون تاريخهــا بمجــرد زيارتهــم 
آلثارهــا وواحاتهــا الخضــراء وســط رمــال الصحــراء التــي تعكــس خيــوط أشــعة 

الشــمس الذهبيــة. 
والشــرقية هــي جوهــرة المملكــة المضيئــة بأجمــل األلــوان الســاحرة، تحّققــت 
علــى أرضهــا أهــم اإلنجــازات الباهــرة وانطلقــت منهــا طــرق التجــارة البحريــة مــع 

مختلــف أنحــاء العالــم.

المنطقة    
       الشرقية

"قلب الخليج"



إن العــادات والتقاليــد مــوروث شــعبي 
ينتقــل مــن جيــٍل إلــى جيــل، وهــي 
الســائدة  األنمــاط  مــن  مجموعــة 
الحيــاة  معنــى  تعكــس  التــي 
للمجتمــع  والثقافيــة  االجتماعيــة 
وموقعهــا  البــالد  بحضــارة  متأثــرة 
الجغرافــي. وألن المنطقــة الشــرقية 
تحتــل موقعــًا جغرافيــًا مميــزًا فــي 
بحدودهــا  ترتبــط  كونهــا  المملكــة، 
ومنفــذ  العربــي،  الخليــج  دول  مــع 
تجــاري عالمــي مهــم، فهــي بذلــك 
غنّيــة بأنمــاط مختلفــة مــن العــادات 
بيئــات  لعــدة  وشــاملة  والتقاليــد 
جغرافيــة متنّوعــة منهــا الســاحلية،

والصحراوية والزراعية.

التراث والفن الشعبي 
للمنطقة الشرقية



تــاريـخـهــا 
وآثـــارهــــا

الطراز 
المعماري

تبلــغ المواقــع األثريــة فــي المنطقــة الشــرقية أكثــر مــن ٤٠٠ موقــٍع أثــرٍي مــن 
العصــور الحجريــة وحتــى العصــر اإلســالمي.

تتنــوع مظاهــر التــراث المعمــاري فــي المنطقــة الشــرقّية، حيــث يتمّيــز بنــاء 
المنــازل بتأّثــره الكبيــر بنمــط العمــارة اإلســالمية، ويظهــر ذلــك جليــًا فــي النقــوش 
والزخرفــة وعمــل األقــواس واألعمــدة فــي بعــض المبانــي القديمــة بالمنطقــة. 
فعلــى ســبيل المثــال: فــي األحســاء كانــت تبنــى المنــازل مــن الطيــن، نظــرًا لتوافــر 
التربــة الطينيــة فيهــا، ومنــازل المــدن الســاحلية كانــت تبنــى مــن الحجــر البحــري 
ــي المــدن قديمــًا يســتفيدون مــن النخــل فــي  المســتخرج مــن البحــر. وكان أهال
البنــاء، باســتخدام جذوعــه وجريــده فــي ســقوف المنــازل وبنــاء الجســور وغيرهــا.   

أمــا الــزي الخليجــي فنــراه يعّبــر عــن تــراث أهــل الشــرقية وعراقته بشــكل يتناســب 
ــا  ــاء وألوانه ــس النس ــي مالب ــًا ف ــك جلي ــر ذل ــة، ويظه ــة البحري ــة البيئ ــع طبيع م
الجميلــة المزخرفــة. أمــا الرجاليــة فتعتبــر موحــدة مــع أهالــي دول الخليــج مــع 

بعــض الفروقــات البســيطة ســواًء بالشــكل أو طريقــة التطريــز.

إن المشــغوالت والصناعــات اليدويــة هــي 
المنطقــة  بهــا  اشــتهرت  قديمــة  حــرف 
هــذا،  يومنــا  حتــى  والزالــت  الشــرقية 
المهــارة  مــدى  الحــرف  تلــك  وُتظهــر 
ــتخدمين  ــة. مس ــي المنطق ــة ألهال اليدوي
بذلــك أشــجار النخيــل، كمــا توجــد مهــن 
المنطقــة  بهــا  اشــتهرت  يدويــة  وحــرف 
ــة  ــا: حياك ــكان، منه ــدر رزق للس ــد مص وُتع
النســيج، وتجــارة اللؤلــؤ، وصناعــة الحصيــر 
باإلضافــة  الســفن،  وصناعــة  والخــوص، 
ــة والعديــد مــن الحــرف التــي  إلــى الزراع

يجيدهــا أبنــاء المنطقــة منــذ القــدم.  

ـــــزي  الــــــ
التقليدي 

الحــــــــرف 
والصناعات 
ــدويـــة الــي



الرقصــات 
واألهازيج 
الشعبيــة

األلعاب 
الشعبية

المأكوالت الشعبية

تعتبــر األهازيــج نوعــًا مــن الفنــون التــي تعّبــر عــن األفــراح والشــوق والحنيــن، ولــكل 
منهــا طابــع يميزهــا عــن غيرهــا، باإلضافــة إلــى بعــض اآلالت الموســيقية الشــعبية 
ــي تشــتهر بهــا  ــج الشــعبية الت ــل الفجــري والفريســه. ومــن الرقصــات واألهازي مث
المنطقــة الشــرقية األهازيــج البحريــة نظــرًا لموقــع المنطقــة علــى ســاحل الخليــج 
ــج  ــا: أهازي ــن أهمه ــه، وم ــدد أنواع ــن بتع ــن الف ــوع م ــذا الن ــف ه ــي، ويّتص العرب

الغــوص، المواويــل، الفجــري، العرضــة البحريــة والســيفي.

ُتعــد األلعــاب ســواًء كانــت تعتمــد علــى 
ــيطة  ــاب البس ــري أو األلع ــة أو الج الحرك
ــازل، وســيلة  ــم لعبهــا فــي المن التــي يت
األلعــاب  ومــن  النفــس.  عــن  للترويــح 
الشــعبية التــي تشــتهر بهــا المنطقــة 
ولعبــة  ســبيت"  "أبــو  لعبــة  الشــرقية: 
ســاري"،  و"عظيــم  و"الــرزه".  "يحمــو"، 
أللعــاب  باإلضافــة  النخيــل"،  و"مســابق 
أخــرى تــم تطويرهــا وابتكارهــا لكنهــا ال 
تــزال تحمــل األســس والقواعــد القديمــة.

حيثمــا وجــدت رائحــة البهــارات، وجــدت مأكــوالت شــعبية مــن المنطقــة 
الشــرقية التــي تجمــع بهــارات الشــرق القديــم وأصالــة الحيــاة. وتشــتهر 
القديمــة،  الشــعبية  المأكــوالت  مــن  بالعديــد  الشــرقية  المنطقــة 
مثــل: المكبــوس، المحمــوص، المبــزول، المجــدرة، الرغيــدة، الهريــس، 
ــزال  ــي ال ت ــة الت ــعبية القديم ــوالت الش ــن المأك ــا م ــيف، وغيره السفس

تقــّدم فــي بعــض المنــازل والمطاعــم فــي األســواق الشــعبية.



الدمام



الـدمــــام
"عاصمة المنطقة 

الشرقية"

الســاحل  علــى  الدمــام  مدينــة  تقــع 
الشــرقي للمملكــة العربيــة الســعودية، 
الشــرقية  المنطقــة  عاصمــة  وهــي 
وقلبهــا النابــض بالحيــاة. يحّدهــا الخليــج 
وتحّدهــا  والشــرق،  الشــمال  جهــة  مــن 
الصحــراء غربــًا، وتشــير بعــض الدراســات إلى 
أن مدينــة الدمــام كانــت مــن المواضــع 
العامــرة بالســكان منــذ قــرون خلــت، ويدّلــل 
علــى ذلــك مــا التقــط مــن آثــار فــي حــي 
مــن  العديــد  فيــه  وجــد  حيــث  "الراكــة" 

اآلثــار ذات بعــد حضــاري.
ــور  ــي التط ــام ف ــة الدم ــدأت مدين ــد ب وق
بدايــة  فــي  البتــرول  اكتشــاف  مــع 
طــور  ودخلــت  الميالديــة،  الثالثينيــات 
النهضــة الشــاملة فــي جميــع المرافــق 
الحياتيــة حتــى أصبحــت حاضــرة المنطقــة 
الشــرقية، ويقطنهــا اآلن عــدد كبيــر مــن 
أرجــاء  المواطنيــن قدمــوا مــن مختلــف 
كبيــرة  أعــداٍد  إلــى  إضافــة  المملكــة، 
مــن المقيميــن مــن مختلــف الجنســيات 

والغربيــة. واآلســيوية  العربيــة 



كورنيش الدمام
كورنيــش  مشــروع  مــن  جــزءًا  يشــّكل 
المنطقــة الكبيــر، ويتمّيز بجمالــه الطبيعي 
ومناظــره الرائعــة. ويحتــوي على مســاحات 
خضــراء واســعة وأخرى رملية تزينهــا وحدات 
األلعــاب لألطفال، وتتوّفر األكشــاك ومرافق 
الخدمــات علــى طولــه. وتقــام فيــه ســنويًا 

ــة. ــاد الرســمية والوطني احتفــاالت األعي

أماكن تستحق الزيارة

متحف ومطعم القرية الشعبية
ــاري  ــراز المعم ــذت الط ــي اتخ ــا الت ــعبية بأجنحته ــة الش ــز القري تتمي
مــن  االطبــاق  تقــدم  كمــا  المملكــة،  مــدن  لمعظــم  والتراثــي 
لتترجــم  والمتنوعــة،  واللذيــذة  الفريــدة  الشــعبية  المأكــوالت 

الســائدة. الشــعبية  المائــدة 

الواجهة البحرية بالدمام
)منتزه الملك عبدالله بن عبد العزيز( 

مــن أحــدث الواجهــات التــي تــم تصميمهــا بشــكٍل ممّيــز، إذ تحتــوي 
بعــض  يتخّللهــا  التــي  الخضــراء  المســطحات  مــن  الكثيــر  علــى 
الخدمــات الممّيــزة مــن مطاعــم وأماكــن ألعــاب لألطفــال؛ باإلضافــة 
ــى  ــوي عل ــاًء، كمــا تحت ــزة مس ــر الممّي ــع للنوافي ــر الرائ ــى المنظ إل
مســرح لالحتفــاالت والمهرجانــات، وتحتــوي علــى صالــة أللعــاب 

االطفــال ومحطــة للقطــار حــول الواجهــة البحريــة.



جزيرة المرجان
هــي جزيــرة اصطناعيــة صغيــرة وســط خليــج الدمــام مقابلــة للواجهــة 
البحريــة ومنتــزه الملــك عبــد اهلل. تمتــد علــى كورنيــش الدمــام وتبعــد 
مســافة ١٨٠٠م عنــه. تتمّيــز الجزيــرة بمســطحاتها الخضــراء وكثــرة 
نخيلهــا وتعــّدد أنــواع األشــجار فيهــا، وتعــد مــن أكثــر الجــزر متعــة 
وإثــارة، يتوســطها ميــدان شــاهق يســّمى )الفنــار( حيــث يمكنكــم 
الصعــود إلــى أعــاله ومشــاهدة مــا يمكــن رؤيتــه مــن معالــم المدينــة، 
كمــا يمكنكــم الجلــوس والتنــزه فــي أرجاء الجزيــرة واالســتمتاع بمنظر 
الخليــج مــن حولكــم والمدينــة خلفكــم، خصوصًا ســاعات المســاء على 
الكورنيــش. كمــا تضــم الجزيــرة مجموعات متفرقــة من ألعــاب األطفال 
تتيــح لهــم االســتمتاع واللعــب فــي الجزيــرة ممــا يجعلهــا مــن أهــم 
األماكــن الســياحية فــي الدمــام. وباإلضافــة لمتعة التنــزه، ُتعــد الجزيرة 
ــالت  ــر رح ــا توّف ــًا أنه ــماك وخصوص ــد األس ــي صي ــاًل لمحب ــًا مفض مكان
قــوارب بحريــة مالئمــة لذلــك. كمــا تخــرج منهــا جــوالت مراكــب بحريــة 

للعائــالت فــي عــرض الخليــج.

متحف الفلوة والجوهرة
يزخــر متحــف الفلــوة والجوهــرة فــي مدينــة الدمــام بالعديــد مــن 
ــع  ــات والقط ــدد المقتني ــد ع ــث يزي ــادرة، حي ــة والن ــات األثري المقتني
األثريــة علــى نصــف مليــون قطعــة أثريــة، تــم جمعهــا علــى مــدى 
أربعيــن عامــًا مــن قبــل صاحــب المتحــف "عبدالوهــاب الغنيــم". 
كمــا يحتــوي المتحــف علــى ٢١ قســمًا، مــن بينهــا قســم الســيارات 
الكالســيكية، األســلحة، الســاعات، قاعــة العائلــة الملكيــة، العمــالت، 

ــات. ــع والمخطوط الطواب

متحف العامرية

متحف ومطعم آووه يامال

ــر بالمنطقــة  ــة الخب ــة للحضــارات فــي مدين يشــّكل متحــف العامري
الشــرقية صرحــًا ثقافيــًا وتاريخيــًا فريــدًا بكافــة المقاييــس، حيــث 
ــزل عقــودًا  ــر مــن عشــرة آالف تحفــة تخت ــه أكث ــن جدران يحتضــن بي
حــٍد  علــى  واإلســالمي  العربــي  والتــراث  الحضــارة  مــن  وأحقابــًا 

ــواء.  س
ويحمــل المتحــف زائــره فــي رحلــة تاريخيــة مثيــرة عبــر دروب الزمــان 
ويقــدم رؤيــة بانوراميــة لكافــة المراحــل التاريخيــة، ويعطــي فكــرة 
عــن مكانــة الفنــون واآلثــار اإلســالمية بيــن باقــي الحضــارات األخــرى. 
وتعــود فكــرة المتحــف إلــى نحــو ٣٠ عامــًا، وتتجــاوز محتويــات 
المتحــف العشــرة آالف قطعــة فريــدة جــاءت مــن جميــع أرجــاء 

العالــم اإلســالمي.

ُبنــي المتحــف فــي الهيئــة التراثيــة للمنطقــة الشــرقية ويحتــوي 
علــى محــالت تراثيــة ومطعــم يقــّدم اكالت شــعبية اشــتهرت بهــا 
منطقــة الخليــج العربــي، والمنطقــة الشــرقية علــى وجــه الخصوص.



استاد األمير محمد بن فهد
افتتــح عام١٣٩٣هـــ/١٩٧٣م. ويحتــوي علــى منصة رئيســية 
وملعــب كــرة قــدم مــزروع، باإلضافــة إلــى صــاالت رياضيــة 
ــس األرضــي،  ــد، والتن ــرة، والي مغلقــة لكــرة الســّلة، والطائ
 ٤٨ لحوالــي  ســكني  جنــاح  علــى  ويشــتمل  والجمبــاز، 
مبنــى  بداخلــه  يوجــد  كمــا  ومكتبــة.  ومطعــم  نزيــاًل 
الرياضيــة، وصالــة للجــودو  للعــالج الطبيعــي والعيــادات 
والتايكوانــدو، وألعــاب القــوى. وتقــام عليــه المباريــات 

المحليــة، ويتســع إلــى ٣٥٠٠٠ متفــرج.

سوق الحب الشعبي
يحتــوي علــى العديــد مــن المعروضــات الشــعبية والمالبــس الرجاليــة 
والنســائية والعطــور التقليديــة، والمحــالت المتخّصصــة ببيــع الذهــب 
والمجوهــرات ذات المشــغوالت الممّيــزة، التــي ُتعــرف بهــا منطقــة 

الخليــج العربــي.



الخبر



أماكن تستحق الزيارة
منتزه األمير فيصل بن فهد

)الواجهة البحرية(
يحتــوي منتــزة األميــر فيصــل بــن فهــد البحــري العديــد مــن 
المســطحات الخضــراء بتشــكيالت بديعــة، إضافــة إلــى وحــدات 
ألعــاب ترفيهيــة عامــة لألطفــال، كمــا يحتــوي علــى العديــد مــن 
المطاعــم العالميــة والمقاهــي. ويحتــوي أيضــًا علــى موقــع 

مخصــص لالحتفــاالت والمناســبات الوطنيــة.

" المدينة
   البشوشة"

الخـــبر

يقــال عنهــا لؤلــؤة الخليــج وعــروس الشــرقية، وهــي جوهــرة متألقــة ذات بريــق خاطــف لألنظــار. إذ تبعــد عــن مدينــة 
الدمــام ٢٥كــم؛ فهــي مــن المــدن الحديثــة بســبب التنظيــم واالزدهــار العمرانــي، تمتــاز بثروتهــا ومركزهــا التجــاري 
الهــام، كمــا أن موقعهــا الجميــل علــى شــاطئ الخليــج العربــي جعــل منهــا أجمــل مــدن الخليــج العربــي، تلــك المزايــا 

جعلتهــا تتــّوج لجمالهــا وتحصــل علــى جائــزة ثانــي أجمــل مدينــة عربيــة.
وُتعــد الخبــر مركــزا حيويــًا هامــًا مــن الناحيتيــن الســكنية والتجاريــة حيــث إن موقعهــا الــذي يجــاور مدينــة الظهــران 
مــن جهــة ومدينــة الدمــام مــن جهــة أخــرى جعلهــا تلبــي جميــع احتياجــات المواطنيــن والمقيميــن لمــا تحتويــه مــن 
المجمعــات التجاريــة الضخمــة باإلضافــة إلــى األماكــن الترفيهيــة والســياحية. وقــد تم صياغــة وتصميم هــذه المدينة 

بشــكٍل رائــع يعكــس معانــي النهضــة العمرانيــة والتخطيــط المتقــن.



جسر الملك فهد
مــن أحــد أجمــل الروائــع المعماريــة فــي مدينــة الخبــر، مــن حيــث 
طولــه وتصميمــه وموقعــه، حيــث يبلــغ طــول جســر الملــك فهــد 
حوالــي ١٦ ميــاًل أي مــا يصــل إلــى ٢٦كــم ويربــط بيــن مدينــة الخبــر 
ومملكــة البحريــن. ال تفــّوت فرصــة زيــارة الجســر فهــو مــكان 
ــة  ــع بإطالل ــه والتمت ــوي من ــزء العل ــود الج ــك صع ــع، إذ يمكن رائ
ــاي  ــاول الش ــك تن ــا يمكن ــة، كم ــاهد خاّلب ــة ومش ــة رائع بانورامي
ــزة.  والقهــوة واألطعمــة واالســتمتاع بخدمــات المطاعــم الممّي

كورنيش الخبر:
يمتــد كورنيــش الخبــر بمســاحة ١٢كــم، 
وُيعــد مــن أكثــر المناطــق جذبــًا للســكان 
فــي المنطقــة الشــرقية، حيــث تتخّللــه 
ــاب  ــعة وألع ــراء الواس ــاحات الخض المس
ــى مرافــق  ــوي عل ــا يحت ــال، كم األطف
ــل  ــن أفض ــو م ــة. وه ــات متكامل وخدم
المناطــق التــي تذهــب إليهــا العائــالت 
بســبب إطاللــة البحــر الســاحرة، خاصــة 
متنــزه األميــر فيصــل بــن فهــد بالواجهة 

البحريــة. 



مركز األمير سلطان بن عبدالعزيز
للعلوم والتقنية )سايتك(

ــة فــي  ــوم واحــدًا مــن أحــدث المراكــز العلمي ــر مركــز ســايتك للعل ٌيعتب
العزيــز  بــن عبــد  العالــم وهــو معــروف باســم مركــز األميــر ســلطان 
مــع  لتــزوره  ومثيــر  علمــي ممتــع  مــكان  وهــو  والتقنيــة،  للعلــوم 
عائلتــك. يتكــّون المركــز مــن ســبع قاعــات عــرض رئيســة تضــم أكثــر مــن 
٣٥٠ عرضــًا ذو صلــة بالعلــوم المختلفــة والتكنولوجيــا، ويقــدم العــروض 
بأســلوب تفاعلــي ممــا يجعلهــا مثيــرة الهتمــام األطفــال والبالغيــن 
علــى حــد ســواء، كمــا أن هنــاك العديــد مــن التجــارب التــي يمكــن 
للــزّوار المشــاركة فيهــا، حيــث يوجــد فــي المركــز مســرح لعــرض األفــالم 
التعليميــة، وقاعــة للكائنــات البحريــة، والحيوانــات والطبيعــة، كمــا يضــم 
قبــة علميــة ومرصــدًا فلكيــًا والكثيــر مــن األمــور المثيــرة لالهتمــام. 
ــر فهــو مــن أهــم  ــة الخب ــاء وجــودك فــي مدين ــه أثن ــذا ننصحــك بزيارت ل

ــة. ــا متع ــر وأكثره ــي الخب ــياحية ف ــن الس األماك

شاطئ نصف القمر 
)Half Moon Bay(

وتبلــغ  الشــرقية  المنطقــة  ألهالــي  األساســي  الشــاطئ  وهــو 
مســاحته حوالــي ٢٢ ألــف هكتــار، وســّمي بذلــك نظــرًا لشــكله 
الهاللــي، والــذي يمّثــل بالفعــل الشــكل الهاللــي للقمــر، ويقــع 
جنــوب مدينــة الخبــر. حيــث أقيمــت عليــه العديــد مــن المشــروعات 
ــط  ــت مح ــي أصبح ــة الت ــان الرملي ــه الكثب ــد ب ــا يوج ــياحية، كم الس
ــي  ــه ف ــدون إلي ــن يتواف ــباب الذي ــن الش ــيارات( م ــواة )الس ــار ه أنظ
الوجهــة  الشــاطئ  اإلجــازات األســبوعية والرســمية. وُيعــد هــذا 

األولــى للعائــالت فــي المدينــة.



األحساء



األحساء
)الحسا( أعجوبة 

تنبض بالجمال

تغّنــى بهــا الزمــان فســطر أحلــى الصفحــات بخطوط 
أعــذب  فســطر  الحاضــر  بهــا  وتغّنــى  ذهــب،  مــن 
كلمــات الجمــال، هــي العطــاء بنخيلهــا والعذوبــة 
بميــاه عيونهــا. إنهــا أعجوبــة الخالــق بجمالهــا، إنهــا 
محافظــة األحســاء أكبــر واحــة للنخيــل فــي العالــم. 
تقــع فــي الجــزء الشــرقي مــن المملكــة العربيــة 
الســعودية وتقــّدر مســاحتها بنحــو ٥٣٠ ألــف كــم 
مربــع، تمتــاز بموقعهــا اإلســتراتيجي حيــث تقــع 

ــاض والدمــام.  ــا الري ــن هم ــن كبيرتي ــن مدينتي بي
وتتنــّوع تضاريــس المنطقــة بيــن المرتفعــات الجبلية 
األراضــي  إلــى  باإلضافــة  المائيــة  والمســطحات 
الزراعيــة ذات التربــة الخصبــة، معالمهــا الطبيعيــة 

الخالبــة تجعلهــا منطقــة مثاليــة لجــوالت الســفاري 
الترفيهيــة  األنشــطة  مــن  وغيرهــا  والتخييــم 
ــة المفعمــة بالمتعــة. تحمــل المنطقــة  والتثقيفي
فتمتــاز  تاريخهــا؛  لقــدم  نظــرًا  عريقــًا  أثريــًا  كنــزًا 

الفريــدة. األثريــة  بمبانيهــا 
ولألحســاء منــاخ قــاري فهــو حــار صيفــًا بــارد شــتاًء، 
الخريــف  فصــل  فــي  غالبــًا  األمطــار  وتتســاقط 
رائعــًا وبديعــًا  بكميــات متفاوتــة. ويكــون جّوهــا 
بجولــة  لالســتمتاع  لزيارتهــا  وقــت  أفضــل  وهــو 
ســياحية فيهــا. وقــد تــم تســجيل واحــة األحســاء 
كمشــهد ثقافــي متطــور ضمــن قائمــة مواقــع 

)اليونســكو(. بمنظمــة  العالمــي  التــراث 



أماكن تستحق الزيارة

متحف األحساء لآلثار والتراث الشعبي

محطة القطار

المدرسة األولى )األميرية(

يضــم المتحــف تــراث المنطقــة علــى مــر العصــور، كمــا ُينّظــم بعض العــروض من فلكلــور األحســاء، ويفتــح المتحف 
أبوابــه للــزوار اثنــاء الــدوام الرســمي ويــوم الخميــس صباحًا ومســاًء.

إن كنــت قادمــًا عــن طريــق القطــار فــأّول لقــاءك باألحســاء ســيكون عبــر محطــة القطــار التــي صّمــم مبناهــا بشــكٍل فّنــي 
حديــث، تنطلــق منهــا يوميــًا ١٠رحــالت للــركاب، ٥ رحــالت للريــاض و٥ رحــالت للدمــام مــرورًا بمدينــة بقيــق.

هــي ذاتهــا مدرســة األحســاء األولــى، خرّجــت العديــد 
مــن رجــاالت الدولــة وصانعــي القــرار؛ وهــي أول مدرســة 

ــام ١٣٦٠هـــ. ــرقي ع ــاحل الش ــى الس ــت عل ــة بني نظامي

سوق القيصيرية
أنشئ بأمر من الملك عبد العزيز )رحمه اهلل( بين عامي

 1918م - 1923م، وكان منفــذًا للبضائــع القادمــة عــن طريــق 
مينــاء العقيــر. ويتكــون مــن أكثــر مــن ٣٠٠ محــل تجــاري وحرفي.



أماكن تستحق الزيارة

جبل القارة
المجــردة  بالعيــن  ُتكتشــف  رســوبية  صخــوره 
وفــي أعماقــه كهــوف بــاردة صيفــًا دافئــة شــتاًء، 
والصاعــد لقمتــه يــرى مشــهدًا بانوراميــًا مذهــاًل. 
هــو أعجوبــة األحســاء )أكبــر واحــة نخيــل فــي 
العالــم( ســتبهرك بخضرتهــا وشــموخها األخــاذ.

سوق السويج وسوق الذهب

الخباز الشعبي

ــالن شــارع تتناثــر المحــالت التجاريــة علــى جانبيــه وتتنــوع بضاعتــه بيــن  وهمــا مــن أعــرق األســواق المحليــة يمّث
ــز مــن المصوغــات الذهبيــة. الحديــث والتراثــي، إضافــة إلــى أّن ســوق الذهــب يعــرض لمرتاديــه كل مــا هــو ممّي

يقــع بجــوار عيــن الخــدود، إذ اليــزال يخبــز بالطريقــة التقليديــة القديمــة حيــث 
التنــور ونــار الحطــب، فــإن كنــت زائــرًا احــرص علــى تجربتــه.



أماكن تستحق الزيارة
مصنع الفخار )الدوغة(

منتزه األحساء الوطني

ــه  ــن أبائ ــة ع ــذي ورِث المهن ــع، ال ــث الصان ــز مــن حي ــز وممّي ــث التجهي ــي مــن حي ــو بدائ ــدًا فه ــز ج ــع ممّي المصن
ووّرثهــا ألبنائــه، يمتــاز المصنــع بموقعــه تحــت ســفوح جبــل القــارة. وكافــة منتجاتــه الفخاريــة تراثيــة وموادهــا 

ــة ١٠٠% طبيعي

أســاس فكــرة المشــروع هــي حجــز زحــف رمــال الصحــراء علــى 
مدينــة العمــران عــن طريــق زراعــة أحزمــة مــن األشــجار، التــي 
مــا لبثــت أن تحّولــت إلــى غابــة جميلــة تجــذب محبــي الخضــرة 
وهــواة البــر وهــو متنّفــس للعائــالت والشــباب ويحتــوي علــى 

ــات. ــض الفعالي بع

عين الجوهرية
عيــن ضاربــة فــي القــدم كضــرب بئرهــا فــي باطــن األرض، تعــّددت 
األقاويــل عــن ســبب تســميتها ومنهــا أنهــا ُنســبت لحافرهــا 
وهنــاك أقــوال أخــرى. تجــود العيــن لمــن حولهــا بعــذب مائهــا 
ــه  ــذي تصــب في ــر ال وتتخــذ اآلن شــكل الحــوض البيضــاوي الكبي
فوهتــان جانبيتــان لتمــأله ترحيبــًا بالســابحين. فــال تفوتــك فرصــة 

الســباحة بهــا مــع اخــذ احتياطــات الســالمة.



الفلكلور الشعبي 
لمدينة األحساء

لمدينــة األحســاء فلكلــور خــاص بهــا تقدمــه فــرق 
متخّصصــة بالفنــون الشــعبية، مثــل: فــن العرضــة، 
العاشــوري  القلطــة،  الحــب،  دق  فــن  الهيــدة، 
والســامري. وتقيــم هــذه الفــرق مهرجانــات لالحتفــال 

الوطنيــة. والمناســبات  األعيــاد  فــي 

بنــُي القصــر الكبيــر لحمايــة المدينــة حيــث يقــع علــى 
مســاحٍة قدرهــا 16500 متــر.

ويعــد القصــر مــن أهــم  المواقــع الســياحية  واألثريــة 
فــي المملكــة، ويظهــر تأثير العمــارة اإلســالمية على 

بنائه. 
واتخــذ القصــر شــكل قلعــٍة تضــم منــارات كبيــرٍة، 

للخيــول.  واســطبالت  للجنــود،  وثكنــاٍت 

الهدايا التذكارية
يقــال فــي األمثــال الشــعبية "كجالــب التمــر إلــى هجــر"، هــذا المثــل 
ينطبــق علــى مدينــة األحســاء لعظــم مــا تزخــر بــه مــن خيــرات؛ 
فليــس مــن المعقــول أن يعــود زائــر األحســاء الــى أهلــه دون أن 
ــا أو  ــن تمره ــل م ــت "قلي ــا وإن كان ــن خيراته ــة م ــه هدي ــل مع يحم

ــة". ــق باألصال ــا العب ــن أرضه ــن طي ــة م ــا أو فخاري ــن خوصه ــلة م س

قصر إبراهيم األثري



الظهران



مدينة 
الظهران 

تقــع الظهــران علــى أعلــى منطقــة مــن جنــوب مدينــة الدمــام، تحّدهــا جنوبــًا وشــرقًا مدينــة الخبــر وشــمااًل 
ــل  ــام ١٩٣٢م، وتتمّث ــط ع ــا النف ــف فيه ــي اكتش ــدن الت ــم الم ــن أه ــران م ــر الظه ــام، ٌتعتب ــة الدم ــًا مدين وغرب
أهميــة مدينــة الظهــران فــي أنهــا مقــر شــركة أرامكــو الســعودية، ويوجــد بهــا جامعــة الملــك فهــد للبتــرول 

والمعــادن، وأنشــئ فيهــا أول مطــار دولــي هــو مطــار الظهــران.
عنــد زيارتــك للظهــران لديــك فرصــة ســانحة لزيــارة مركــز الملــك عبدالعزيــز الثقافــي العالمــي )إثــراء(، ومعــرض 
ــن  ــر م ــدد كبي ــى ع ــوي عل ــه ويحت ــرول وإنتاج ــخ البت ــن تاري ــات ع ــدم معلوم ــم يق ــرض دائ ــو مع ــة، وه الطاق
ــم  ــه. وتض ــرول وإنتاج ــة البت ــن صناع ــة ع ــرة كامل ــن فك ــن تكوي ــك م ــي تمّكن ــة الت ــور التفصيلي ــط والص الخرائ
الظهــران بعــض األحيــاء الســكنية الراقيــة كحــي الدوحــة، وحــي الدانــة، وبعــض مراكــز التســّوق والترفيــه، كمــا 

ــار والمدافــن التــي تعــود لأللــف الثالــث قبــل الميــالد. يوجــد فــي جبــل الظهــران الكثيــر مــن اآلث

سبب التسمية

تاريخ مدينة الظهران

ســّميت مدينــة الظهــران بهــذا االســم نســبة إلــى أحــد الجبــال الممّيــزة فــي 
ــة،  ــف المدين ــي منتص ــل ف ــذا الجب ــع ه ــري، يق ــل الجي ــو الجب ــة وه المدين
وهــو مكــّون مــن الحجــر الجيــرّي؛ يصــل ارتفاعــه إلــى حوالــي ١٠٠م وتقــع 
عليــه حاليــًا جامعــة الملــك فهــد للبتــرول والمعــادن،  وهــي واحــدة مــن أكبــر 

جامعــات المملكــة.

يذُكــر لنــا بعــض المســنين القدامــى الذيــن عاشــوا حياتهــم في الظهــران بعــض الروايات 
عنهــا، إذ يقولــون أنهــا كانــت مشــهورة بأشــجار النخيــل الكثيفــة وأنها تحتضــن العديد 
مــن العيــون واآلبــار، أهّمهــا عيــن الســيح التــي تقــع جنــوب جبــل الظهــران. حيــث تعــود 
إلــى أقــدم الحضــارات. ويذكــرون برواياتهــم أن هــذا الجبــل كانت تحيطه الكثبــان الرملية 
مــن جميــع الجهــات ومكســوًا بالتكوينــات الرمليــة التــي تغطــي مســاحات واســعة 
وتتجــه ســفوحه نحــو البحــر وحتــى الجنوب مــن محافظة الخبر حاليــًا. فقــد حباها اهلل 
بموقــع فريــد يجمــع بيــن البحر وشــواطئه الجميلــة باإلضافــة إلى الصحاري الفســيحة 

الهادئة. 
بــدأت قصــة التغييــر فــي مدينــة الظهــران قديمــًا، حيــن تم اكتشــاف احتياطــات ضخمة 
مــن النفــط فــي ثالثينيــات القــرن الماضــي. فقامــت شــركة الزيــت العربيــة األمريكيــة 
أو "أرامكــو الســعودية" بحفــر أّول بئــر نفــط ذو قيمــة تجاريــة كبيــرة. واســتمرت تلــك 
القصــة األشــبه بالخيــال واألســطورة لتتفجــر األرض بالنفــط الــذي لعــب دورًا كبيــرًا فــي 
نقــل المدينــة الناشــئة إلــى مراحــل التطــّور، وســاهم ذلــك بنقلهــا إلــى العصــر الحديــث. 

حيــث تضــم الظهــران المقــر الرئيســي لشــركة أرامكــو الســعودية.



مركز الملك
عبد العزيز الثقافي 

العالمي )إثراء(

أماكن تستحق الزيارة

ــم تماشــيًا  هــو صــرٌح للتواصــل الثقافــي والحضــاري مــع العال
مــع رؤيــة المملكــة ٢٠٣٠ فــي التحــّول لمجتمــع المعرفــة، 
ــي  ــي العالم ــز الثقاف ــد العزي ــك عب ــز المل ــام مرك ــمل أقس تش
مجــاالت  فــي  فريــدة  وجماعيــة  عمليــة  تعليميــة،  وســائل 
العلــوم المختلفــة التــي تناســب جميــع الفئــات العمريــة، كمــا 
ــات  ــج وفعالي ــا برام ــم فيه ــارح يت ــات ومس ــى قاع ــوي عل يحت

ــام. ــوال الع ــة ط متواصل

جامعة الملك فهد
للبترول والمعادن

أوائــل  مــن  وتعتبــر  الممّيــزة،  العلميــة  المنابــر  إحــدى  هــي 
الجامعــي  للتعليــم  صــرح  وأّول  المملكــة،  فــي  الجامعــات 
بالمنطقــة الشــرقية، وتــم تشــييدها علــى أعلــى هضبــة فــي 
مدينــة الظهــران عــام ١٩٦٣م. واحتلــت الجامعــة المركــز األّول 

عربيــًا وفــق تقييــم "التايمــز كيــو إس" عــام ٢٠٠٩.



مجمع الظهران التجاري
لمحّبــي التّســوق واكتشــاف أحــدث صيحــات الموضــة، عليكــم بزيــارة مجمــع الظهــران التجــاري لالســتمتاع بالتنــّزه 

والتســّوق معــًا. يضــم المجمــع عــددًا كبيــرًا مــن المحــالت المتنوعــة ويوّفــر جميــع المــاركات العالميــة. ولتكتمــل 
جولتــك فــي المجمــع ال تنســى أن تقضــي وقتــًا ممتعــًا فــي أحــد المقاهــي والمطاعــم العالميــة التــي تقــدم 
أشــهى المأكــوالت. ولمتعــة األطفــال يضــم المجمــع صالــة ألعــاب ضخمــة وصالــة كبيــرة للتزلــج. باختصار فــإن مجمع 

الظهــران التجــاري هــو وجهــة مثاليــة راقيــة متكاملــة للتســّوق وقضــاء أمتــع األوقــات.

حديقة الزهور
ــة فــي الهــواء العليــل  ــة عائلي اســتمتع برحل

والطبيعــة الخالبــة وعــش أجــواء هادئــة فــي 

أحــد أجمــل الحدائــق بالظهــران، حيــث ُتعــد 

حديقــة الزهــور مــن أجمــل وأروع الحدائــق 

التــي تمتــد بمســطحاتها الخضــراء، وتبعــث 

بالنفــس الراحــة واالنشــراح وخاصــة لمحبــي 

ألعــاب  الحديقــة علــى  تحتــوي  الطبيعــة. 

خاصــة لألطفــال ومقّســمة لممــرات خاصــة 

للمشــاة وســط خضــرة خاّلبــة.
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الجبيل
الصناعية

ــعوديًا  ــل الصناعيـــة نموذجـــًا سـ تعـــد مدينـــة الجبيـ
يحكـــي قصـــة التخطيـــط المقـــرون بالعزيمـــة حتـــى 
ــى  ــع علـ ــهدها الجميـ ــة يشـ ــوم حقيقـ ــت اليـ أصبحـ
واإلقليميـــة,  المحليـــة,  المســـتويات  مختلـــف 
ـــة  ـــي مدين ـــق ف ـــذي تحق ـــاح ال ـــل النج ـــة. ولع والدولي
ــج العربـــي  ــة علـــى الخليـ ــة الواقعـ ــل الصناعيـ الجبيـ
ـــة  ـــة الملكي ـــراف الهيئ ـــى إش ـــس إل ـــببه الرئي ـــود س يع
ـــر  ـــغيل وتطوي ـــالل تش ـــن خ ـــر م ـــع المباش ـــل وينب للجبي
وتجهيـــز البيئـــة التحتيـــة للمدينـــة الصناعيـــة .وكذلـــك 
الشـــاملة  اإلدارة  ومفهـــوم  مبـــدأ  وفـــق  العمـــل 
الملكيـــة وتشـــرف علـــى  الهيئـــة  تديـــر  . وحيـــث 

ــة. ــي المدينـ ــة فـ ــزات كافـ ــات والتجهيـ الخدمـ
وال شـــك أن التجهيـــزات األساســـية المتطـــورة التـــي 
تتميـــز بهـــا مدينـــة الجبيـــل الصناعيـــة هـــي الركيـــزة 
التـــي أتاحـــت لجميـــع القطاعـــات الصناعيـــة, والتجارية, 
واالجتماعيـــة أن تبنـــي وجودهـــا ضمـــن عالقـــات 
الوفـــاء بمتطلبـــات  متكاملـــة فيمـــا بينهـــا, مـــع 
اإلســـكان فـــي مســـتوى معيشـــي عصـــري ومتطـــور 
تتوافـــر فيـــه جميـــع معطيـــات الحيـــاة العمليـــة 
والمرافـــق الترفيهيـــة والســـياحية. وهـــي أهـــم صفـــة 
يجـــب أن تتوافـــر فـــي أي مدينـــة تتطلـــع إلـــى دخـــول 

ــرق. المســـتقبل المشـ
ومازالـــت الهيئـــة الملكيـــة تعمـــل علـــى زيـــادة الطاقـــة 
االســـتيعابية لهـــذه التجهيـــزات األساســـية وتطويرهـــا 
ـــاهم بـــدوره  ـــاص ليس ـــح المجـــال للقطـــاع الخ مـــع فت
فـــي تطـــور ونمـــو المدينتيـــن نحـــو آفـــاق القـــرن 

الحـــادي والعشـــرين.  
أن  الصناعيـــة  الجبيـــل  مدينـــة  اســـتطاعت  كمـــا 
إلـــى  أدى  ممـــا  الوطنيـــة  الكفـــاءات  تســـتقطب 
ـــز ضـــم أصـــواًل ســـكانية  نشـــوء تجمـــع ســـكاني متمي
مـــن جميـــع أنحـــاء المملكـــة . وبذلـــك تؤكـــد أن هـــذه 
المدينـــة هـــي نتـــاج وعصـــارة جهـــد هـــذا الوطـــن 

ــة. كافـ
وتقـــع مدينـــة الجبيـــل الصناعيـــة علـــى شـــاطئ 
الخليـــج العربـــي علـــى بعـــد 100كـــم شـــمال مدينـــة 
ميزتيـــن  الفريـــد  موقعهـــا  لهـــا  ويوفـــر  الدمـــام. 

هامتيـــن: أوالهمـــا قربهـــا مـــن الممـــرات البحريـــة 
الدوليـــة عبـــر الخليـــج، وثانيهمـــا قربهـــا مـــن مصـــادر 
الطاقـــة والمـــواد الخـــام الالزمـــة لصناعـــة التكريـــر 

البتروكيماويـــة.  والصناعـــات 
لقـــد كانـــت المهمـــة كبيـــرة بـــكل المقاييـــس لبـــدء 
ـــة علـــى مســـاحة )1016(  ـــل الصناعي ـــة الجبي ـــاء مدين بن
كيلومتـــرًا مربعـــًا تقريبـــًا ، نظـــرًا لطبيعـــة أرضهـــا 
الملحيـــة الســـبخة. وتطلـــب األمـــر رفـــع مســـتوى 
األرض  لتكـــون  متـــر   )5,2( بمقـــدار  األرض  ســـطح 
ـــآت  ـــي المنش ـــذي يحم ـــدر ال ـــة بالق ـــورة مرتفع المط
والمنافـــع واألشـــجار مـــن ملوحـــة الميـــاه الجوفيـــة 
المرتفعـــة . وقـــد اســـتهلكت فـــي هـــذه العمليـــة 
ــد علـــى  ــا يزيـ ــدر بمـ ــال تقـ ــن الرمـ ــة مـ كميـــة ضخمـ
)370( مليـــون متـــر مكعـــب. وهـــو مـــا يكفـــي إلنشـــاء 
ــار  ــعة أمتـ ــرض تسـ ــة بعـ ــرة األرضيـ ــول الكـ ــق حـ طريـ
وارتفـــاع متـــر واحـــد . كمـــا تعـــادل كميـــة الرمـــال 

ــرة. ــو )137( مـ ــرم خوفـ ــم هـ ــتخدمة حجـ المسـ
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ــؤ  ــد الســمك واللؤل ــى صي ــرة قائمــة عل ــة صغي ــل قري ــت الجبي كان
ــواع  ــن أن ــر م ــذب الكثي ــت تج ــا كان ــة، كم ــطة الزراعي ــض األنش وبع
لالســتطالع  برجــًا  شــيد  وقــد  المهاجــرة.  والطيــور  الحيوانــات 
ــا هــذا ويعــرف باســم  ــزال قائمــًا حتــى يومن ــة الي ــة المدين وحماي

ــة.  ــرج الطوّي ب
تتمتــع  بأنهــا  الجبيــل  منطقــة  فــي  المكتشــفة  اآلثــار  أثبتــت 
الحضــارات  أولــى  بإحــدى  مرتبــٌط  القــدم،  فــي  ضــارب  بتاريــخ 
البشــرية التــي عرفهــا اإلنســان علــى وجــه األرض، أال وهــي حضــارة 
العبيــد األولــى فــي جنــوب وادي الرافديــن التــي يعــود تاريخهــا 
إلــى نحــو ٥٠٠٠ ســنة قبــل الميــالد. وفــي العصــر الحديــث دخلــت 
الجبيــل فــي الحكــم الســعودي مــع فتــح األحســاء ســنة ١٣٣١هـــ 
ــوم  ــن عبدالرحمــن آل ســعود ي ــز ب ــك عبدالعزي وقــام بزيارتهــا المل
٢١ رمضــان ١٣٤٨هـــ. اشــتهرت الجبيــل فــي الماضــي القريــب بتجــارة 
اللؤلــؤ التــي بوأتهــا مكانــة مرموقــة بيــن دول الخليــج المجــاورة 
ــن،  ــن والغّواصي ــن. وتضــم عــددًا مــن الصيادي ــل الكويــت والبحري مث
وإلــى جوارهــا حتــى يومنــا هــذا توجــد حيــاة بدويــة فــي الصحــراء 
المتاخمــة للبلــدة. وإلــى جوارهــا نشــأت مدينــة الجبيــل الصناعيــة، 
وأصبحــت بذلــك نقطــة تحــّول عبــرت بهــا المملكــة طريقهــا إلــى 

التطــور الصناعــي الســريع.

شاطئ النخيل:
يتمّيـــز شـــاطئ النخيـــل بأنـــه واحـــٌد 

مـــن أكبـــر وأجمـــل شـــواطئ مدينـــة 

مســـاحات  يضـــم  حيـــث  الجبيـــل، 

الخضـــراء  األراضـــي  مـــن  شاســـعة 

ــرة علـــى الشـــاطئ بأكملـــه،  المنتشـ

ممـــا يعطـــي مظهـــٌر جـــذاب، وُيقـــام 

عليـــه بعـــض المهرجانـــات الســـنوية 

يتحـــّول  حيـــث  الزهـــور  كمهرجـــان 

ــة  ــة رائعـ ــة فنيـ ــى لوحـ ــاطئ إلـ الشـ

الملونـــة. بالزهـــور  رســـمت 



شاطئ 
الفناتير 
الجنوبي

منتزه القناة 
المائية

منتزه الدفي

ــره  ــم تطوي ــل، ت ــة الجبي ــي مدين ــة ف ــواطئ الحديث ــن الش ــر م ــاطئ الفناتي ــر ش ٌيعتب
ــات  ــق والخدم ــن المراف ــد م ــه العدي ــر ب ــل، ويتّوف ــي الجبي ــياحة ف ــبة الس ــادة نس لزي
الحيويــة، كمــا يوجــد بــه أفضــل أنــواع الخدمــات الســياحية فــي مدينــة الجبيــل، 

وســياحة األلعــاب الترفيهيــة التــي تنتشــر علــى الشــاطئ.

فـــي  الســـياحة  لتنشـــيط  تمهيـــدًا 
القنـــاة  منتـــزه  بنـــاء  تـــم  الجبيـــل، 
بكافـــة  يتمّيـــز  الـــذي  المائيـــة 
الحديثـــة،  والتصميمـــات  التجهيـــزات 
حيـــث توجـــد بوســـط المنتـــزه القنـــاة 
التـــي تســـتخدم  الرئيســـية  المائيـــة 
الســـيول.  ميـــاه  تصريـــف  فـــي 
ويحتـــوي المنتـــزه علـــى الكثيـــر مـــن 
رئيســـًا  مقصـــدًا  وٌيعتبـــر  األشـــجار، 
للطيـــور المهاجـــرة فـــي فصـــل الشـــتاء 

الربيـــع. وفصـــل 

ُيعــد منتــزه الدفــي مــن أجمــل وأرقــى األماكــن الســياحية فــي الجبيل، 
ــة  ــه غاب ــًا بأن ــي انطباع ــا يعط ــه، مم ــة ب ــجار الكثيف ــر األش ــث تنتش حي
كبيــرة تتمّيــز بالعديــد مــن المســاحات الخضــراء المنتشــرة علــى ســاحل 
البحــر، وتــم تصميــم الديكــورات الخاصــة بالمنتــزه علــى الطــراز الريفــي 

المتمّيــز.
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محمية الجبيل:

تـــم بنـــاء محميـــة الجبيـــل بعـــد انتهـــاء حـــرب الكويـــت، وذلـــك 

للكشـــف عـــن نســـبة التلـــوث النفطـــي علـــى ســـاحل الخليـــج 

العربـــي، وللحفـــاظ علـــى الحيـــاة البحريـــة الموجـــودة بهـــذه 

المنطقـــة الهامـــة، فعنـــد ذهابـــك إلـــى الســـياحة فـــي 

الجبيـــل اســـتمتع بزيـــارة محميـــة الجبيـــل التـــي تحتـــوي 

ــاة الفطريـــة والقـــوارض  علـــى مجموعـــة كبيـــرة مـــن الحيـ

والطيـــور والحيوانـــات الالفقريـــة.

كورنيش الجبيل:
يتمّيــز كورنيــش الجبيــل بوجــود عــدد من أشــجار النخيــل التي 

تعطيــه مظهــرًا ســياحيًا فريــدًا، كمــا يحتوي علــى مجموعة 

مــن الشــاليهات الفاخــرة، وتنتشــر المرافــق علــى الكورنيــش 

التــي تقــدم خدمــات متمّيــزة للســّياح والمقيميــن بالمدينة.

كورنيش محّلة طيبة الجبيل:
يعتبــر كورنيــش محّلــة طيبــة مــن أجمــل األماكــن الســياحية 

ــي  ــييده ف ــم تش ــش ت ــدث كورني ــر أح ــل، إذ يعتب ــي الجبي ف

مواقــف  ووجــود  حجمــه  بكبــر  ويتمّيــز  الجبيــل،  مدينــة 

متعــّددة لركــن الســيارات. كمــا يتمّيــز أيضــًا بوجــود المرافــق 

ــرة للحمايــة  المنتشــرة علــى ســاحل البحــر كالمظــالت الكبي

ــمس. ــعة الش ــن أش م

جــزر )جنة وجريد وكران(
تقــع هــذه الجــزر الشــهيرة والتاريخيــة علــى بعــد ســاعة ونصــف الســاعة بالقــارب عــن شــواطئ الجبيــل الصناعيــة وتعتبــر 
مركــزًا للغــوص، وتتمّيــز بوجــود الشــعب المرجانية الجميلــة. والوصول لتلك الجزر ُيعد أمرًا غاية في الســهولة نظــرًا لرحالت 
الغــوص المنظمــة. ولقــد أولــت الهيئــة الملكيــة للجبيــل وينبــع عنايــة خاصــة بتلــك الجــزر مــع المحافظــة عليهــا بشــكلها 
الطبيعــي بالتنســيق مــع الهيئة الوطنية لحماية البيئة الفطريــة وإنمائها؛ وذلك بجعلها مهيئًة لســكن الطيور المهاجرة 

والســالحف ومنهــا طيــور "الفالمنجــو وطير الخرشــنة بيضــاء الخد".
ويرتــاد الجــزر الكثيــر مــن الســّياح فــي فصــل الصيــف لغــرض الصيد والســباحة والغــوص. وفــي الربيع تتزيــن أراضي تلــك الجزر 
بحلــة خضــراء ويكثــر فيهــا الكمــأة "الفقــع". كمــا يكثــر فيهــا الصيــد. وتتدفــق الميــاه العذبــة مــن أراضيهــا بمجــرد حفرهــا 

ويوجــد فــي تلــك الجــزر الكثيــر مــن الفخاريــات والخــزف التــي تعــود إلــى فتــرات تاريخيــة. 



القطيف



مدينة 
القطيف

أطلــق اســم القطيــف علــى منطقــة الخــط الممتــد 
ــي  ــًا، وه ــران جنوب ــى الظه ــمااًل حت ــوى ش ــن صف م
واحــة ســاحلية عريقــة مــن أقــدم المناطــق فــي 

ــي. ــج العرب الخلي

سبب تسمية المدينة
ســّميت القطيــف بهــذا االســم نســبة إلــى خضــرة أرضهــا منــذ آالف 
الســنين. وقــد كان ســكانها يعتمــدون فــي معيشــتهم علــى الفالحــة 
التــي اعتمــدت بشــكٍل رئيســي علــى عيــون المــاء التــي اشــتهرت بهــا 
القطيــف، كذلــك صيــد األســماك والغــوص لجمــع اللؤلــؤ، عــالوة علــى 
واألقطــار  والهنــد  وعمــان  والعــراق  البحريــن  مــع  بالتجــارة  االنشــغال 
األخــرى، فكانــت تصــدر إلــى هــذه البــالد التمــر وشــراب البلــح واألخشــاب 
وبعــض مــواد الوقــود كجريــد النخــل، وتســتورد منهــا المــواد الغذائيــة 
األســاليب  لتغّيــر  وتبعــًا  الصناعيــة،  المنتجــات  وبعــض  والســكر  كاألرز 
المعيشــية والتقليديــة أصبــح أهلهــا يســهمون فــي مختلــف النشــاطات 
ــي  ــل ف ــا العم ــي مقدمته ــة، وف ــي المنطق ــرة ف ــة المتوف االقتصادي
التجــارة والصناعــة الحديثــة المتنوعــة وفــي الشــركات والمؤسســات 

ــمية. ــر الرس والدوائ



كورنيش سيهات
عبــر  الســياحية  الرحلــة  فــي  البدايــة  نقطــة  ُيعــد 

محافظــة القطيــف، حيــث تكثــر الطيــور علــى الســاحل، 
وتكثــر طيــور الفالمنقــو خاصــة وقــت المــد والجــزر 
كورنيــش  وُيعــد  الخالبــة،  الطبيعــة  مــع  لتنســجم 
الواجهــات  أحــد  مــن صغــر حجمــه  بالرغــم  ســيهات 

الجميلــة. البحريــة 

أماكن تستحق الزيارة

كورنيش القطيف

كورنيش دارين

مرفأ دارين

يبلــغ طولــه حوالــي ٢٥كــم، ويرتبــط بكورنيــش ســيهات. تتــوزع 
ــازج  ــه تتم ــع، وفي ــاك البي ــال وأكش ــاب األطف ــدات ألع ــه وح علي
زرقــة البحــر الموشــاة بمراكــب الصيــد القديمــة الطــراز مــع خضــرة 

األرض الموشــاة بأشــجار النخيــل.

إذ  العربــي،  الخليــج  ضفــاف  علــى  الممّيــزة  الواجهــات  مــن 
تكثــر فيــه الســفن التقليديــة القديمــة باإلضافــة إلــى توّفــر 
المســطحات الخضــراء الرائعــة، حيــث يعتبــر مــن أجمــل الواجهــات 

البحريــة فــي المنطقــة.

ُيعــد مينــاء داريــن مــن أهــم موانــئ الغوص في الســاحل الشــرقي 
للمملكــة بــل مــن أقــدم الموانــئ فــي الخليــج العربــي. وتاريخــه 
ــع  ــي، تمت ــر اإلغريق ــى العص ــد إل ــث يمت ــدم حي ــي الق ــل ف موغ
ــه مــن  ــاد إلي ــن بشــهرة فائقــة حيــث كانــت الســفن ترت مرفــأ داري
الهنــد محّملــة بمختلــف البضائــع التــي كان أهــل الباديــة وســكان 
ــم  ــون معظ ــه، ويبتاع ــدون إلي ــة يف ــرة العربي ــبه الجزي ــط ش أواس
حاجاتهــم فتمــر قوافلهــم عبــر الدهنــاء فــي طريقهــا إلــى 

ــف. األحســاء والقطي



قلعة تاروت والبلدة 
القديمة المجاورة 

لقلعة )الديرة(: 
قلعــة قديمــة تقــع في جزيــرة تــاروت، يرجــع تاريخ بنائهــا إلى عام 
٩٢٧هـــ/١٥٢١م..  و"الديــرة" هــي المدينــة األقــدم في جزيــرة تاروت 
حيــث يعــود تاريخهــا إلــى عهــد الفينيقييــن، ويغلــب عليهــا ضيــق 
الممــرات وتالصــق المنــازل وكثــرة الزخــارف واألقــواس اإلســالمية. 
وفــي الديــرة يقــع بيــت "الحّجــاج"، وهــو من أعلــى البيــوت ارتفاعًا 
علــى اإلطــالق فــي كامــل جزيــرة تــاروت. فمــن علــى ســطح هــذا 

البيــت العريــق، يمكنــك رؤيــة كامــل محيــط الجزيــرة.

قصر محمد بن عبدالوهاب الفيحاني

قرية الزور

كورنيش سنابس

ويســّمى أيضــًا قصــر عبــد الوهــاب باشــا، بنــاه علــى ســاحل داريــن 
الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب الفيحانــي أحــد تجــار اللؤلــؤ 

ــج. ــة الخلي ــي منطق ــهورين ف المش

هــي آخــر قريــة تــم اســتيطانها فــي جزيــرة تــاروت، وهي منطقة مليئــة باآلثــار إذا تكثر المواقــع الخاصة بقطــاع اآلثار 
فــي منطقــة الــزور، ويحيــط بهــا البحر من جهتيــن والمــزارع من جهتــه الغربية.

يقــع الكورنيــش فــي الجــزء الغربــي من جزيــرة تــاروت، وهــو امتداد 
علــى ســاحل الخليــج العربــي مجّهــز بأماكــن للجلــوس، حيــث يعتبــر 
مــن أكثــر الواجهــات البحريــة أمانــًا للذيــن يريــدون تعّلــم الســباحة؛ 
وذلــك لقلــة ارتفــاع منســوب البحــر فــي المنطقــة المقابلــة 

لكورنيــش ســنابس.



منتزه القلعة

سوق )السبت( الخميس الشعبي

سوق مياس الشعبي

يقــع علــى "شــارع أحــد"، وهــو أحــد أهــم الشــوارع الرئيســية فــي مدينــة القطيــف. ويحتــوي المنتــزه علــى 
قريــة ترفيهيــة واســتراحات ممّيــزة تمّتــع مســتأجريها بالخصوصيــة.

ســوق شــعبي يقــام صبــاح كل ســبت علــى مســاحة واســعة، 
جّهــزت فيــه المظــالت للباعــة الذيــن يفــدون لــه مــن مختلــف 
قــرى القطيــف بــل ومــن خارجهــا أيضــا لبيــع منتجاتهــم الزراعيــة 
ومصنوعاتهــم الحرفيــة، وأشــهرها منتجــات الخــوص، وتشــمل 
الحصــر والســالل والمــراوح. ويوجــد فــي الجهــة الغربيــة منــه ســوق 
للغنــم تبــاع فيــه مختلــف أنــواع المواشــي والطيــور وكذلــك 
الحيوانــات األليفــة. وفــي الجهــة الجنوبيــة مــن الســوق  محــالت 
تجاريــة لبيــع األقمشــة واألحذيــة. وأخيــرًا ُيعد هــذا الســوق من أكبر 
ــه شــوارع  ــظ مــن أجل األســواق األســبوعية فــي المنطقــة، وتكت
مدينــة القطيــف، ويتــردد عليــه أكثــر من عشــرة آالف بائع ومشــترٍ.

هــو شــارع تجــاري قديــم أطلــق عليــة هــذا االســم لموقعــة فــي 
حــي ميــاس، يحتــوي على العديد من المحــالت التجارية المختلفة 
حيــث تتنــوع المعروضــات ذات القيمــة المتوســطة والمنخفضــة. 
وهــو ســوق مناســب لمحبــي التســّوق باألماكــن المفتوحــة، حيث 
تــم تطويــره مؤخــرًا ليتواكــب مــع طبيعة المــكان ويكــون مخّصصًا 

للمشــي بالكامل.



سوق واقف الشعبي

مزارع واحة القطيف

ــار شــمال ســوق الخميــس، وينشــط فــي  ويقــع علــى بعــد أمت
هــذا  وفــي  والجمعــة.  الخميــس  ليومــي  المســائية  الفتــرة 
بشــكل  تتعلــق  بضائــع  يحملــون  الباعــة قديمــًا  كان  الســوق 
أساســي بالحاجــات المنزليــة والمنســوجات والصناعــات الخزفيــة 
لمســتهلكين  لبيعهــا  الخــوص،  مــن  المصنوعــة  والســالل 
مهتميــن فــي البحــث عــن قطعــة غيــار آللــة قديمــة أو قطعــة 
زينــة لزاويــة مهمــة فــي المنــزل؛ أمــا اليــوم فقــد أصبــح ســوقًا 
ــابح  ــة، والمس ــزة الكهربائي ــة، واألجه ــات القديم ــرا للمقتني كبي
والخواتــم والعطــور والجلديــات والمأكــوالت، وحتــى األســماك 
الطازجــة والفواكــه والخضــار. وأهــم مــا يمّيــزه هــو الحشــد 
الكبيــر والمتنــّوع لباعــة الثقافــة )وهــم خليــط مــن عشــرات 
الشــبان الذيــن يســابقون الخطــى نحــو المكتبــات الخارجيــة لجلب 
الروايــات والكتــب التــي يســمع عنهــا المثقفــون وال يرونهــا إال 

ــا(. ــف قيمته ــادل نص ــعر يع ــوق وبس ــذا الس ــل ه ــي مث ف

أماكن تستحق الزيارة

ــر الرقعــة الخضــراء فــي واحــة القطيــف كونهــا ذات أصــول  تكث
النخيــل والخضــروات  زراعيــة منــذ آالف الســنين، وتكثــر فيهــا 
ــل  ــي الدخ ــع ه ــض المواق ــي بع ــا ف ــا أنه ــا، كم ــتى أنواعه بش
األساســي لألســر، وُتعــد تلــك الواحــة مــن أجمــل الواحــات الزراعيــة 

فــي المنطقــة.



حفر الباطن



مدينة 
حفر 

الباطن 
هــي إحــدى محافظــات المنطقــة الشــرقية، تقــع 
فــي شــمال شــرق الســعودية وتبلــغ مســاحتها ١٤٤ 
ــافة  ــاض مس ــة الري ــن العاصم ــد ع ــع، وتبع ــم مرب كل
٥٠٠ كــم. يقــع ضمــن حدودهــا مدينــة الملــك خالــد 

ــًا.   العســكرية والتــي تبعــد عنهــا ٧٠ كــم جنوب
مــن  لكثيــر  اســتراحة  الباطــن محطــة  تعتبــر حفــر 
والعربيــة،  الســعودية  والســياحة  النقــل  شــركات 
ــم  ــرف باس ــادق، تع ــن الفن ــد م ــا العدي ــر فيه ويتوّف

"عاصمــة الربيــع"، وُتعــد أجــواء حفــر الباطــن األفضــل 
مقارنــة بأجــواء مناطــق الخليــج فــي فصــل الربيــع. 
وتتمّيــز مدينــة حفــر الباطــن باحتوائهــا علــى العديــد 
مــن المعالــم الطبيعيــة حيــث أنهــا تقــع فــي نقطــة 

ــج   .          ــع وادي الفلي ــن م ــاء وادي الباط التق
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حديقة بودل الترفيهية:

مدينــة بــودل الترفيهيــة مــن أهــم األماكــن الســياحية فــي 
حفــر الباطــن، تعتبــر مقصــدًا للعائلــة كونهــا تضــم العديــد مــن 
المرافــق التــي توّفــر قضــاء وقــٍت ممتــٍع لهــم بيــن األلعــاب 
تقيــم  الحديقــة  أن  كمــا  الخضــراء،  والمســطحات  الترفيهيــة 

العديــد مــن االحتفــاالت والمســابقات الممّيــزة. 

متحف السعيرة:
أحــد األماكــن الســياحية الرائعــة فــي حفــر الباطــن، والتــي مــن 
خاللهــا يمكنــك التعــرف علــى حضــارة حفــر الباطــن وتراثهــا. 
يتكــون المتحــف مــن ٣ قاعــات تضــم كل منهــا قطعــًا أثريــة 
المنزليــة  األدوات  منهــا  المدينــة  حضــارة  مــن  جــزءًا  تــروي 
ــب ســيارات قديمــة  ــى جان القديمــة، المنســوجات، الســيوف إل

خاصــة بصاحــب متحــف الســعيرة األميــر هايــف بــن ســعود.

حديقة ومنتزه أبو موسى األشعري:
ــياحية  ــن الس ــم األماك ــن أه ــعري م ــى األش ــو موس ــة أب حديق
فــي حفــر الباطــن حيــث تتمّيــز بموقعهــا ومســاحتها الشاســعة 

التــي تضــم مســطحات خضــراء، ومالعــب لألطفــال.



النعيرية



النعيرية

الميــاه  وادي  بدايــة  فــي  النعيريــة  تقــع محافظــة 
ــًا  ــع إداري ــى منطقــة عرعــر وتتب ــًا إل ــد جنوب ــذي يمت ال
ــل والمواشــي  ــار اإلب المنطقــة الشــرقية، يقصدهــا تّج
ــي  ــاري؛ وه ــاط التج ــذا النش ــوقًا له ــم س ــا تنظ كونه
موطــٌن لســباقات الهجــن التــي تقــام بشــكٍل دوري، 
وتحتــل المرتبــة األولــى فــي فصــل الّربيــع حيــث يبــدأ 
بالتوافــد والتجمهــر لحضــور أكبــر مهرجانــات  الــزّوار 

الربيــع "مهرجــان مخيــم الربيــع".
وباإلضافــة إلــى مــا ســبق؛ فقــد أعطاهــا موقعهــا 
ــن فــي الســفر  ــى الراغبي ــزم عل ــث يل قيمــة خاصــة حي
ــارات  ــى اإلم ــر إل ــان ومص ــوريا، لبن ــن األردن، س ــري م الب

العربيــة المتحــدة المــرور بهــا.
زّوارهــا مــن  الربيــع لكثــرة  النعيريــة عــروس  وتلقــب 
مختلــف أرجــاء المملكــة ودول الخليــج، ويقــام فيهــا 

مهرجــان كبيــر فــي فصــل الربيــع يســّمى بالمخيــم 
الربيعــي، كمــا تقــام فيهــا جائــزة األميــر تركــي بــن 
محمــد لســباق الصقــور، وحاليــًا يتــم تنظيــم ميــدان 
الملــك فهــد لســباق الهجــن والــذي مــن المتوقــع 
أن  شــأنها  مــن  جديــدة  ســياحية  وجهــة  يشــّكل  أن 
تجــذب الســّياح المهتميــن بهــذا اللــون مــن الســباقات. 
وباإلضافــة إلــى مهرجــان الربيــع وســباق الصقــور؛ تضــم 
النعيريــة ســوقًا تراثيــًا تتوّفــر بــه كافــة مســتلزمات 
ــة. ــكان البادي ــه س ــا يحتاج ــم م ــة ومعظ ــالت البري الرح
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سوق األسر المنتجة )سوق النساء الشعبي(:

يتكــّون الســوق مــن محــالت، جميعهــا لألســر المنتجــة. وهــو 

قلــب النعيريــة الــذي يقصــده زائريهــا لعــرض منتجاتهــم 

وروعــة  الشــعبي  بطابعــه  الســوق  يمتــاز  وبضائعهــم. 

تصميمــه الــذي يحمــل جمــال وأصالــة التــراث. وتتناســب تلــك 

األجــواء التراثيــة الشــعبية مــع المنتجــات الحرفيــة واألكالت 

فــي  المنتجــة  األســر  معظــم  تقدمهــا  التــي  الشــعبية 

ــوق. ــالت الس مح

مهرجان ربيع النعيرية:
ــعبية ذات  ــة ش ــه قري ــام في ــع ويق ــل الربي ــي فص ــم ف ينظ

طــراز ُيحاكــي البيئــة الصحراويــة التــي تتمّيــز بهــا محافظــة 

النعيريــة، باإلضافــة إلــى مــا يقّدمــه المهرجــان مــن فعاليــات 

ترفيهيــة، ســياحية وثقافيــة تهــدف لخدمــة النعيريــة وإبــراز 

مقّوماتهــا الســياحية.

حديقة األمير محمد بن فهد:
المدينــة  ألهــل  المفّضلــة  الوجهــة  الحديقــة  ُتعــد 

مســاحات  مــن  الحديقــة  وتتكــون  والــزّوار،  والمقيميــن 

االســتجمام  بشــكل جيــد تشــجع علــى  خضــراء منظمــة 

واالســترخاء، وهــي المــكان األمثــل للباحثيــن عــن الهــدوء 

األطفــال.              وألعــاب  ترفيهيــة  ومناطــق 



الخفجي



مدينة 
الخفجي

تعتبــر مدينــة الخفجــي مدينــة ســاحلية فهــي تقــع علــى الخليــج العربــي ويتخّللهــا شــواطئ رائعــة. معظــم 
أراضــي الخفجــي أراضــي ســهلة منبســطة تنخفــض فــي بعــض األماكــن دون مســتوى البحــر، كمــا تكثــر الكثبــان 
الرمليــة علــى الســواحل. تمتــاز الخفجــي بانتشــار المناطــق الرعويــة، وتعتبــر منطقــة صيــد جّيــدة لهــواة الصيــد 
ــزول  ــد ن ــم. عن ــي المواس ــارى ف ــر الحب ــي وطائ ــب العرب ــي والثعل ــب العرب ــد األرن ــتهر بتواج ــراري، إذ تش ــي الب ف
األمطــار فــي الخريــف تتحــول ســهول الخفجــي إلــى مــا يشــبه البســاط األخضــر، ويقصدهــا الــزّوار والســّياح للراحــة 

واالســتجمام للتمتــع  بطبيعتهــا الخالبــة، وقــد أطلــق علــى الخفجــي اســم "مدينــة الزهــور".
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كورنيش الخفجي:

وأكثرهــا  الخفجــي  فــي  الســياحة  جــذب  معالــم  أهــم  مــن 
والمقيميــن  المحلييــن  المدينــة  ســكان  مــن  وزيــارة  شــعبية 
بالمملكــة والــدول المجــاورة. إذ ُيعتبــر المتنفــس الرئيســي ألهــل 
الخفجــي، ويصّنــف خليجيــًا بأنــه ثانــي أفضــل الشــواطئ علــى 
طــول ســاحل الخليــج العربــي.             ويمكنكــم االســتمتاع بالســباحة 
وصيــد األســماك مــع إقامــة حفــالت الشــواء علــى الشــاطئ، كما 
ــم.  ــة به ــاب الخاص ــق األلع ــتمتاع بمناط ــم االس ــن ألطفالك يمك

ميدان الفروسية في مدينة الخفجي:
ُيعــد ركــوب الخيــل مــن أكثــر األنشــطة التراثيــة التــي تمتــاز بهــا 
مدينــة الخفجــي الســعودية، فــإن كنــت تجــد فــي نفســك 
الخيــل  ســباقات  متابعــة  يفضلــون  ممــن  كنــت  أو  الموهبــة 
بأجوائهــا المشــّوقة؛ فعليــك االنضمــام لميــدان الفروســية خــالل 
جــوالت الســياحة فــي الخفجــي لالســتمتاع بمجموعــة مــن 
الســباقات التنافســية التــي يديرهــا أمهــر المدربيــن والخّيالــة 

وتنتهــي بإعــالن جوائــز ماّديــة وعينيــة للخّيــال الفائــز.

حديقة العبير بالخفجي:
ــم الســياحة فــي الخفجــي التــي ُتعــد  وهــي واحــدة مــن معال
الوجهــة المفّضلــة ألهــل المدينــة والمقيميــن والــزّوار. وتتكــون 
الحديقــة مــن مســاحات خضــراء                          منظمــة بشــكل جيــد تشــجع 
ــن  ــل للباحثي ــكان األمث ــي الم ــترخاء. وه ــتجمام واالس ــى االس عل

ــال.    ــاب األطف ــة وألع ــق ترفيهي ــدوء ومناط ــن اله ع

كانــت الخفجــي منــذ أكثــر مــن ٥٠ ســنة منطقــة تنّقــل ألبنــاء الباديــة الذيــن يبحثــون 
عــن الــكأل والمــاء، ممــن لديهــم إبــل وأغنــام يقومــون برعيهــا فــي هــذه المنطقــة 
تشــتهر فــي فصــل الربيــع باخضــرار أرضهــا ووفــرة مــوارد الميــاه بهــا، وقــد اســتمرت 
هــذه المنطقــة بهــذا الشــكل حتــى شــهر ديســمبر ١٩٥٧م الموافــق لشــهر جمــادى 
ــة  ــة العربي ــن المملك ــي بي ــاز النفط ــة االمتي ــد اتفاقي ــم عق ــث ت ــى ١٣٧٧م حي األول
الســعودية وشــركة البتــرول التجاريــة اليابانيــة المحــدودة. وفــي العاشــر مــن فبرايــر 
١٩٥٨م تأّسســت شــركة الزيــت العربيــة المحــدودة التــي بــدأت ببنــاء قاعــدة دائمــة 
ــرول،  ــن البت ــب ع ــب للتنقي ــا المناس ــبب موقعه ــي بس ــي رأس الخفج ــا ف لعملياته
وعندمــا ُوجــد البتــرول كان لزامــًا علــى شــركة الزيــت طلــب عّمــال للمســاهمة فــي 
أعمــال الشــركة المتعــددة وبنــاء منشــآت الشــركة وإدارة الخدمــات األساســية؛ كمــا 
تــم فتــح فــرص وظيفيــة أمــام المواطنيــن الراغبيــن فــي االســتقرار والبحــث عــن عمل 
ــع أنحــاء المملكــة إلــى الخفجــي  ــن مــن جمي ــك توافــد المواطني أفضــل. وبعــد ذل
بغــرض العمــل وكّونــوا بذلــك أّول نــواة لســكان مدينــة الخفجــي. فبــدأت الخفجــي 
بالنمــو تدريجيــًا وارتفــع عــدد ســكانها لوجــود البتــرول بهــا. ومــن أهــم األحــداث 
التاريخيــة لمدينــة الخفجــي أنهــا اســتقبلت المغفــور لهمــا الملــك ســعود بــن عبــد 
العزيــز آل ســعود ملــك المملكــة العربيــة الســعودية وســمو الشــيخ عبــد اهلل الســالم 
آل الصبــاح أميــر دولــة الكويــت لحضــور احتفــال الشــركة الــذي أقامتــه بمناســبة أّول 
شــحنة نفــط تــم تصديرهــا، وكان ذلــك فــي عــام ١٣٨١هـ، وفــي ظاهرة نــادرة الحدوث 
فــي الجزيــرة العربيــة، اكتســح اعصــار مــن نــوع "ترنيــدو" المدينــة مخلفــًا دمــارًا كبيــرًا 

فــي الممتلــكات واالرواح.



هل تود اكتشاف 
المنطقة الشرقية؟

اسأل المرشد السياحي

www.scth.gov.sa :لمزيد من المعلومات

الشركة

الفوخرية لتنظيم 
األحساءالرحالت السياحية

tours@fokharia.com 
www.fokharia.com 

+966533940000

رحالت غازي

شركة ايجاب للسياحة

جميع مدن
المنطقة الشرقية

جميع مدن
المنطقة الشرقية

Ghazi-22@hotmail.com 
+966552223350

+966545244175
+966569188472

مكتب أنوار تيثار
األحساء
الدمام
الخبر

+966135960899 
+966504805080

وكالة لمار للسياحة

الرحال الشرقي

جميع مدن
المنطقة الشرقية +966505918101

 info@alra7alalshargi.com
+966552713769

ضياء السالم لتنظيم 
األحساءالرحالت السياحية

األحساء

+966590670000 
+966504925284

المدينةمعلومات التواصل
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