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هي بالد النخيل ،وعاصمة التمور ،وهي كنز من املعامل األثرية والرتاثية املنترشة يف متحف
طبيعي عمالق ،وهي الشجر واملاء والظل ،وكل ما يحلم به زائرها وسط بحر الرمال املحيطة
بها من كل الجهات ،وما بني جبالها الصخرية بكهوفها العمالقة ،واألنامل التي تطرز املشالح
بخيوط من ذهب ،مثة مساحة كبرية للكلمة املضيافة الحلوة ..حالوة متورها.
املوقع واجلغرافيا

ُتعد األحساء أكرب واحة نخيل يف العامل ،وتقع عىل أكرب حقل نفط يف العامل (حقل الغوار)،
وتش ِّكل مبساحتها البالغة  530ألف كيلومرت مربع ،نحو  24يف املائة من مساحة اململكة( ،مبا
فيها املنطقة غري املأهولة من الربع الخايل) ،وتحيط بها الرمال من جميع جهاتها ،ولكن هذه
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الرمال ال تكون ملحوظة داخل مدن وقرى األحساء ،فالنخيل الشاهقة التي تزيد عن مليوين
نخلة منتجة ،واألرايض الزراعية املمتدة عىل أكرث من  20ألف هكتار ،وعيون املياه التي تصل
إىل أكرث من  30عيناً ،وقنوات الري الطبيعية والخرسانية التي متتد شبكاتها يف املدن والقرى
عىل طول  1500كلم ،ستكون كلها أمام السائح أينام اتجه ،السيام حني يكون يف القرى الشاملية
والجنوبية أو القرى الرشقية يف طريقه إىل زيارة األماكن السياحية.
يطلق عليها أهلها «الحسا» ،والحسا نسبة إىل الحيس ،وهي األرض الصخرية املغطاة بطبقة
رملية تختزن مياه األمطار ،إذ ميكن الحصول عىل املاء فيها بالحفر حتى عمق بسيط جداً ،وقد
ُع ِرفت باسم «األحساء» يف العام 1314هـ ،وكانت ُتعرف قبل ذلك بـ»هَ َجر» نسبة إىل هَ َجر
بنت املكفف الجرمقية.
يصل عدد سكان محافظة األحساء إىل مليون ومائتي ألف نسمة ،وهي تضم مدن الهفوف
واملربز والعيون والعمران والجفر ،باإلضافة إىل أكرث من  30قرية وعدد كبري من ال ِه َجر .تأيت
أهميتها من كونها املنفذ الربي الذي يربط اململكة بدول الخليج العريب :قطر و ُعامن واإلمارات،
إذ تبعد مسافة  40كلم عن الخليج العريب و 190كلم عن دولة قطر ،كام تبعد  150كلم عن
الدمام و  320كلم عن الرياض وبالرغم من الرمال املحيطة بها إال أن شواطئها عىل الخليج
العريب تضيف إليها أهمية سياحية ،ومن أهمها العقري الواقع عىل  80كلم من مدينة الهفوف
و 150كلم عن شاطئ سلوى القريب من الجمرك الذي يربط السعودية بدولة قطر.
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مناخ األحساء حار جاف صيفاً ،بارد ممطر شتاء ،وجوها صحو يف الغالب .تهطل عليها
األمطار املوسمية خالل فصل الخريف ،وتتعرض لعواصف رملية من حني آلخر ،غري أن
كثافة النخيل تسهم يف اعتدال الجو السيام يف املناطق الزراعية خالل ليايل الصيف ،ولهذا
يرتدد القول الشائع« :ليل األحساء ونهار إسطنبول» ملا يتمتع به ليل األحساء من هواء
عليل ،أما يف فصل الشتاء فتصل درجة الحرارة إىل  10درجات مئوية.
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جبل القارة وكهوفه

كام تشتهر األحساء بالنخيل وعيون املياه تشتهر أيضاً بالجبال ،وأهمها جبل القارة وجبل
الشعبة وجبل بريقة وجبل األربع وجبل أبو الدالسيس وجبل أبو حصيص ،ويعترب جبل
القارة من أهم املعامل السياحية والبد للسائح من زيارته ،وهو متاح للزيارة طوال اليوم،
يبعد عن الهفوف  12كيلو مرتاً ،وتبلغ مساحة قاعدته  1400هكتار ،وارتفاعه حوايل 150
قدماً ،وتحيط به أربع قرى (القارة ،والتويثري ،والتهيمية ،والدالوة) وتتميز مغاراته بربودتها
الشديدة يف فصل الصيف ودفئها يف فصل الشتاء ، ،وسيجد هواة التصوير فرصة سانحة
اللتقاط صور رائعة لهذا الجبل الذي يتميز بصخوره الغريبة ذات األشكال الرائعة والبديعة.
وتتعدد كهوف الجبل من حيث االتساع وكرثة األماكن التي تشبه الغرف ،ولكن دخولها
مقترص عىل السكان املحيطني بها ،ألن «أهل القارة أدرى بجبلها» ،ففيه غار الناقة وبه
كهوف كثرية ،وهو األبرد واألكرث اتساعاً ،إذ إنه يستوعب ما ال يقل عن  400شخص ،وفيه
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املعامل الطبيعية
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مكان يسمى الثالجة لشدة برودته ،وبه فتحة صغرية جداً تسمى «الفريزر» ،وهو مكان
ال ميكن النوم أو الجلوس فيه لربودته العالية والشديدة ،ويحتاج الداخل إىل هذا الغار أن
يحني ظهره أو مييش عىل ركبتيه أو يزحف عىل بطنه يف بعض املواقع.
ومن كهوف الجبل أيضاً غار «العيد» ومدخله يقع بالقرب من موقع سوق األحد ،وهو
(مالئم لكبار السن) ألن فتحاته واسعة وال يحتاج إىل اإلضاءة الصناعية ،وبه أماكن واسعة
ومرتفعة تشبه يف تكويناتها املسارح الرومانية ،وميكن للزوار دخوله بسهولة ،إذ إنه ال
يحتاج إىل إضاءة أو عناء.
وهناك غار آخر هو غار «امليهوب» ويتميز بارتفاعه وظلمته ومدخله قريب من مدخل
غار «العيد».
أما املتاح للزيارة بشكل مستمر اآلن فهو ما يعرف بـ»املغارة» التي يقع مدخلها بني قريتي
«التويثري» و»التهيمية» ،إذ فيها إنارة وتتوافر أمامها مواقف سيارات .ويف وسط القارة ميكن
للزائر أن يشاهد «ا ُملش ّقر» ،و ُيعرف بـ»رأس القارة» وهو عبارة عن تل غريب الشكل له
تاريخ حافل منذ العرص الجاهيل ،فهو من أشهر املواضع الجغرافية يف الجزيرة العربية،
التي وردت يف نصوص تاريخية وأدبية عن جزيرة العرب ،فقد كان «املش ّقر» منزل ملوك
ِكنده ،وقد ورد ذكر «املش ّقر» -الذي هو يوم من أيام العرب -يف الشعر العريب عىل مر
التاريخ ،ومن أشهر الشعراء الذين ذكروه امرؤ القيس بن حجر الكندي.
ويقابل «املشقر» موضع تاريخي آخر هو «الصفا» الذي يعرف اآلن بـ»جبل أبو حصيص»،
وهو يقع شامل قرية «التويثري» املجاورة للقارة.
وميكن لزوار جبل القارة زيارة مصنع الفخار و ُيسمى «الدُّ وغة» ،وهو بالقرب من ساحة
سوق األحد ،ومن خالله ،يتعرف الزائر عىل كيفية صناعة الفخار من الطني املحيل الذي
والح ّب،
ينتج أشكاالً مختلفة من األواين الفخارية مثل :املصخنة ،واملبخرة ،والحصالةِ ،
والكأس لرشب املاء ،وهي فرصة للزائر لرشاء الهدايا من هذا املصنع ،فباإلضافة إىل األواين
الفخارية يعرض املصنع املنتجات املحلية املصنوعة من سعف النخيل التي تستخدم لتناول
الطعام أو حفظه ،ومنها :ا ُلسفرة» ،و»القفة» ،و»الزبيل» ،و»املَ َهفة».
وعىل مسافة  7كيلومرتات من القارة يقع جبل «الشعبة» القريب من بلدة الشعبة ،حيث
سيجد املاهرون يف قيادة السيارات  -أو من يحب مشاهدتهم  -فرصة ملامرسة هذه الهواية
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يف «التطعيس» والصعود إىل قمة الجبل ،حني يجتمع هؤالء الهواة عرص يومي الخميس
والجمعة ،كام تقام بجواره نشاطات سياحية منها ركوب الدراجات النارية وركوب الجامل.
أما «جبل األربع» والذي يتكون من أربعة تالل صغرية ،فهو يبعد نحو  20كيلومرتاً عن
طريق قطر جنوب غرب «ضاحية هجر» والتي تعترب امتدادا لقرية الطرف ،فريتاده هواة
الرحالت الربية ،ويوجد بالقرب منه مضامر الخيل ومواقع اسطبالت هواة رياضة الفروسية،
كام يجد فيه هواة السيارات فرصة ملامرسة مهاراتهم يف قيادة السيارات.
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منتزه الأح�ساء الوطني

يقع منتزه األحساء الوطني يف مدينة العمران ،عىل بعد  3كيلومرتات عن جبل «القارة»،
تصل مساحته إىل  4500هكتار ،وهو متاح للزيارة منذ الصباح إىل حني غروب الشمس.
تتوزع فيه الحدائق وبرك السباحة ومالعب األطفال ،وبه أماكن مخصصة للعوائل ،ويستقبل
يومي الخميس والجمعة ما ال يقل عن ألف أرسة ،كام يجد هواة قيادة السيارات ومحبو
«التطعيس» ضالتهم يف هذا املنتزه التساعه ووجود املرتفعات الرملية.
تم إنشاؤه يف العام 1962م ضمن مرشوع وقف زحف رمال الصحراء عىل املنطقة ،وبعد
منو أشجاره بشكل كثيف تم تحويله إىل مقصد سياحي.
عيون املياه

وسيجد هواة السباحة وقتاً ممتعاً يف مامرسة هوايتهم يف عيون املياه املنترشة بكرثة يف أماكن
متفرقة من مدن وقرى األحساء مثل« :عني الخدود» رشق الهفوف ،و»عني الجوهرية» يف
قرية «البطالية» شامل الهفوف ،و»عني أم سبعة» يف قرية «القرين» شامل املربز ،و»عني
الحارة» التي تتميز مبائها الحار ،وتقع يف وسط مدينة املربز.
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�شاطئ العقري

يبعد ميناء العقري ،عن مدينة الهفوف  90كيلومرتاً ،وميكن الوصول إليه من الجهة الجنوبية
(األحساء) من ناحية قرية «الجشة» .يبلغ طوله  53كيلومرتاً ،ومير به اآلن طريق ساحيل
دائري موا ٍز ومحا ٍذ لشاطئ البحر بطول  42كيلو مرتاً ،كام يحتوي حالياً عىل  80مظلة
(شاليه) ،و 100دورة مياه للرجال وللنساء.
وكان العقري أول ميناء تجاري عىل الخليج العريب حتى عام 1957م ،وهو اآلن منطقة
أثرية فيها مبان قدمية  -ما زالت قامئة  -تحيك قصة ماضيه العريق ،وشواهد عىل العامرة
السعودية تتمثل يف مباين الدوائر الحكومية التي شيدت يف عهد امللك عبدالعزيز.
ويتميز شاطئ العقري بكرثة األسامك املشهورة بالجودة وطيب الطعم والنكهة ،وذلك بسبب
زيادة امللح يف مياه الخليج العريب ونظافة املراعي البحرية وخلو الشواطئ من التلوث .وقد
أعلنت الهيئة العامة للسياحة والرتاث الوطني مؤخراً عن دعوة للمطورين إلنشاء مدينة
سياحية متطورة عىل امتداد هذا الشاطئ ،لتكون بذلك أول وجهة سياحية متكاملة يف
اململكة ،واألجمل يف املنطقة.
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املواقع الأثرية والرتاثية

م�سجد جواثى

يقع رشق قرية الكالبية ،ويبعد عن مدينة الهفوف  17كيلومرتاً ،ويحيط به منتزه ،يطيب
للبعض أن يقصده لالستمتاع وتناول وجبة غداء مع أرسته هناك ،حيث األشجار واملياه
وألعاب األطفال .وتشري كتب التاريخ إىل أنه ثاين مسجد تقام فيه صالة الجمعة بعد مسجد
الرسول  -صىل الله عليه وسلم  -يف املدينة املنورة ،إذ يعود تاريخ بنائه إىل السنة السابعة
من الهجرة.
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ق�رص ابراهيم

يوجد يف األحساء عدد من القصور األثرية القدمية ،وأهمها «قرص إبراهيم» و»قرص صاهود»
و«قرص خزام» و«قرص الوزية» و«قرص املحريس» .ويعد «قرص إبراهيم األثري» هو األبرز،
وهو متاح للزيارة طيلة أيام األسبوع .يقع هذا القرص يف حي الكوت يف مدينة الهفوف ،وقد
أصبح يف السنوات األخرية مقراً إلقامة الفعاليات السياحية خالل إجازيت الصيف والربيع.
يعود تاريخ بناء هذا القرص الذي تقدر مساحته بـ  16500مرتاً مربعاً إىل عهد الجربيني
الذين حكموا األحساء قبل قدوم العثامنيني ما بني عامي 840هـ و941هـ ،ومن أهم
أقسامه «مسجد القبة» الذي بناه عيل بن الوند الربييك حاكم األحساء ما بني (972هـ
– 979هـ) وقد افتتح للصالة يف مايو  1571م ،وتم خالل العهد العثامين تطوير املنطقة
املحيطة بالقرص وأصبحت مركزاً إدارياً للحكومة اإلقليمية.
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يقع متحف األحساء لآلثار والرتاث الشعبي يف مدينة الهفوف .وسيتعرف الزائر للمتحف
عىل حركة القارات واألزمنة الجيولوجية ،وعمر األرض ،ومقارنة آثار املنطقة بآثار اململكة
بشكل عام ،وأهمية املنطقة الزراعية والتجارية (زراعياً وتجارياً) ،و كذلك الخليج العريب
وكيفية تشكله منذ البداية ،باإلضافة إىل أهم مراحل تاريخ املنطقة منذ العرص الحجري
القديم والوسيط وحتى تاريخ األحساء يف العرص اإلسالمي الوسيط وحكم بني خالد ،والفرتة
العثامنية األوىل ،والدولتني السعوديتني األوىل والثانية ،والفرتة العثامنية الثانية ،واسرتداد
األحساء عىل يد جاللة املغفور له امللك عبدالعزيز .
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منزل البيعة

بالقرب من قرص إبراهيم ،يقع منزل الشيخ عبداللطيف املال الذي يعرف بـ»منزل البيعة»،
الذي شهد أول لقاء بني جاللة امللك عبدالعزيز ،رحمه الله ،والشيخ عبداللطيف املال ومن
ثم مبايعة أهايل األحساء له عىل السمع والطاعة عىل كتاب الله وسنة رسوله .ويعد هذا
املنزل منوذجاً للعامرة التقليدية يف األحساء.
وتقدر مساحته بحوايل 705مرتاً مربعاً ،وأسس هذا املنزل عام 1203هـ ،وقام ببنائه الشيخ
عبدالرحمن بن عمر املال قايض األحساء يف تلك الفرتة.
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املتاحف اخلا�صة

وبالقرب من قرية «الطرف» تقع مدينة «الجفر» ،وبها متحف «وليد الناجم الشعبي»،
وهو متحف شخيص أقيم عىل مساحة  400مرت مبني عىل الطراز القديم بالجص ،والحىص،
والكندل ،ويحتوي عىل أكرث من  10آالف قطعة تراثية قدمية ونادرة.
ويتكون املتحف من مجموعة من الغرف هي :املجلس ،وغرفة العروس ،واملطبخ ،والليوان،
ومجلس نسايئ ،وغرفة دراسية ،باإلضافة إىل غرفة خاصة بأدوات الفالحة ،وعدد من
الدكاكني الشعبية تعرض الصناعات الحرفية.
وميكن ملن يرغب يف زيارة متحف الناجم التفاهم مسبقاً مع صاحبه وليد الناجم (جوال:
.)0555921616
ويف مدينة العمران يف قرية النخيل يوجد متحف «الرشود» وهو متحف شخيص أقامه
صاحبه يف مزرعته ،ويضم أدوات تراثية وصوراً قدمية ،وهناك متحف «الذرمان» الواقع
بحي الراشدية يف مدينة «املربز»  -شامل األحساء  -ويفتح أبوابه للزائرين يومي الخميس
والجمعة ،ومتحف املبرييك ،وهو متحف شخيص يقع يف مدينة الهفوف.
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الأ�سواق والت�سوق

أشهر األسواق الشعبية يف األحساء هو بال شك سوق الخميس الذي يقام صباح كل خميس
يف مجمع األسواق خلف مجمع الدوائر الحكومية يف مدينتي الهفوف واملربز ،وتباع فيه
بضائع مختلفة ومتنوعة ،الخرضوات ،والفواكه ،والتمور ،واألشجار ،والورود ،واملالبس،
واألجهزة الكهربائية ،واألدوات القدمية ،ومنتجات الحرف اليدوية املحلية ،وبعض األطعمة
الجافة ،والحامم ،والعصافري ،والدجاج املحيل ،ويزوره عدد كبري من السكان من الحرض،
والبدو ،واملقيمني.
وتزخر األحساء باألسواق الشعبية املتنوعة التي تقام عىل مدار األسبوع ،كل يوم يف قرية ،يوما
السبت والثالثاء يف الحليلة ،األحد يف القارة ،اإلثنني يف الجفر ،األربعاء يف مدينة املربز ،الجمعة
يف الطرف ،كام تقام أسواق شعبية صغرية يف بعض األحياء الحديثة يف الهفوف واملربز ،ويقام
عرص كل جمعة سوق الحراج وذلك يف مدينة الهفوف ،وفيه تباع أشكال مختلفة ومتنوعة
من البضائع القدمية والحديثة بأسعار زهيدة ،كام تباع فيه أجهزة وأدوات منزلية مستعملة.
الأ�سواق احلديثة

أما أهم األسواق الحديثة فهي« :مجمع البستان مول» الواقع يف شارع الرثيات يف الطريق
الفاصل بني مدينتي الهفوف واملربز ،وأسواق «سيتي بالزا» مقابل فندق «االنرتكونتننتال»،
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عىل الرغم من أن البعض يرى أن أفضل أوقات زيارة األحساء هي خالل اعتدال حالة
الطقس يف شهري مارس وأكتوبر وخالل إجازة الربيع ،فإن حلول موسم ال ُرطب خالل
الصيف يش ِّكل نقطة جذب قوية ملتذوقي التمور والراغبني يف التزود بها ،إذ إن متور
األحساء تش ِّكل محطة بحد ذاتها البد للسائح من التوقف أمامها ،فهذه الواحة العمالقة
تشتهر بإنتاج أجود أصناف التمور ،ويبلغ عددها  138صنفاً من أصل نحو  400صنف
تنتجها اململكة .واستناداً إىل إحصائية تعود إىل سنني قليلة تنتج األحساء  78725.4طن
من التمور سنوياً ،وذلك من  2.2مليون نخلة.

األحساء
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وسوق «السويق» يف مدينة الهفوف لبيع مستلزمات النساء من مالبس وعطورات
واكسسوارات وأدوات تجميل ومشاغل نسائية ،و»سوق الذهب» ويوجد به حوايل 150
مح ًال لبيع الذهب واملجوهرات ،ومن األسواق الحديثة «مجمع الجرب» ،و»مجمع الحمراء
التجاري» يف مدينة املربز ،وبالقرب من «أسواق الحمراء» يوجد «سوق الذهب» يف «حي
الحزم» وهو سوق مفتوح متتد محالته التجارية عىل جانبي شارع يصل طوله إىل حوايل
الكيلومرت الواحد ،ويوجد يف مدينة املربز «مجمع العفالق التجاري».
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يعترب صنف «الخالص» أفضل أصناف التمور وأشهرها يف األحساء ،استناداً إىل آراء الذ َّواقة،
وإضافة إىل هذا الصنف هناك «الربحي» و»ال َغ ُّر» و»الخنيزي» و»الهاليل» و»الحامتي»
و»الشهل» وغري ذلك الكثري .ومعظم املزارعني يرتكون رطب الخالص يف عذوق النخلة يك
تتحول إىل متر يباع بسعر أغىل.

احلرف اليدوية

وال تقترص عالقة النخلة فقط باملزارعني عىل ما تنتجه من التمور ،فهناك الحرفيون الذين
لهم عالقة وطيدة بالنخلة ،حيث تستغل مخلفات النخلة من «السعف» و»الكرب»
و»األعواد» و»الجذوع» و»الليف» يف الصناعات اليدوية مثل :صناعة الحبال ،وصناعة
رسة األطفال وهو ما يعرف بـ»املَنَز»،
األقفاص التي يوضع بها رطب النخيل ،وصناعة أ َّ
وخوص النخل ويستفاد منه يف صناعة «ا ُلسفرة» وهي سفرة الطعام التقليدية ،و»الزبيل»
و»ا ُملحصن» لحفظ التمر ،و»املَ َه ّفة» وكانت تستخدم يدوياً لطرد الحر وهي مبثابة املروحة
التي تع َّلق يف سقف البيت ،وكل هذه األدوات كانت حارضة يف زمن األجداد ،وما زال عدد
من النساء ميارسن حرفة صناعة الخوص ،وميكن للزائر أن يشرتي بعض هذه املصنوعات
اليدوية كتذكار لزيارته لألحساء.
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�صناعة امل�شالح

تشتهر األحساء باملشالح املصنوعة محلياً باليد الوطنية املدربة الخبرية ،وهي األشهر
واألجود عىل مستوى اململكة .وهي مهنة يتوارثها أصحابها أباً عن جد ،وتتميز صناعة
املشالح باألحساء بالنقشة املبتكرة ،والزري املمتاز ،واأللوان املتعددة واملختلفة .وميكن
للزائر زيارة أحد املصانع يف حي الكوت يف مدينة الهفوف ،ومن أهمها مصنع «القطان»،
ومصنع «عبدالله بوحليقة» ،ومصنع «مشالح املهدي امللكية» الذي يقع يف مدينة
الهفوف ،واألخري متاح للزيارة ،وبه مجلس مفتوح للزائرين ،يضم عدداً من خياطي
املشالح ملن أحب أن يطلع عىل كيفية الخياطة ،وينتج مصنع املهدي ما ال يقل عن
 200نوع من املشالح تختلف يف اللون والنسيج والنقشة «الزخرفة» بني شتوية وصيفية
وربيعية ،ويسهم يف إنعاش هذه الصناعة واستمرارها وجود مصنع النسيج الذي يقع يف
حي األندلس مبدينة الهفوف ويصل عمره إىل أكرث من  45عاماً وهو الوحيد من نوعه
يف منطقة الخليج.

(التمن)
الأرز احل�ساوي
ّ

هو من أهم املحاصيل الزراعية يف األحساء منذ القدم ،و ُينتَج منه سنوياً نحو  400طن،
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وتعترب مهنة «الخبز األحمر» من املهن التي ما زالت قامئة ،وهو خبز يصنع محلياً ،يعتمد
حمى بواسطة جذوع النخيل،
يف صناعته عىل التمر والطحني األسمر ،يخبز يف الفرن الذي ُي َّ
ويضيف احرتاق جذوع النخيل نكهة طيبة إىل الخبز ،ويجدر بالزائر تذوق هذا الخبز،
وهو يباع يف املخابز الشعبية التي توجد يف أكرث من مكان ،وننصح برشائه من الخبازين
السعوديني ذوي الخربة يف صناعته ،ومخابزهم موجودة اآلن بالقرب من «عني الخدود» يف
مدينة الهفوف للمتجه إىل القرى الرشقية.
وبجانب هذه الحرف تشتهر األحساء بالحرف اليدوية والصناعات التقليدية التي تتجاوز 60
حرفة ،منها :الحدادة ،والصفارة ،ونقش الحناء ،وصناعة املداد «الحصري» من أعواد األسل،
والخرازة ،والدباغة ،والندافة «ندف القطن» ،وصناعة املشالح ،وميكن للسائح مشاهدة
منتجات بعض هذه الحرف من خالل زيارته لألسواق الشعبية خاصة «سوق الخميس».
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وتكمن قيمته الغذائية يف أنه يحتوي عىل نسبة عالية من املواد الغذائية الهامة مثل:
القيمة الحرارية ،والسكريات ،والعنارص املعدنية ،واأللياف ،والفيتامينات ،والزيوت .وقد
ارتبط األرز الحساوي بالكرم وحسن الضيافة ،فكان يقدَّم للضيوف داللة عىل الغنى والخري
والقيمة االجتامعية ،وهو نبات عشبي حويل صيفي ،يتميز بلونه األحمر القاين وبحبته
الطويلة التي تصل إىل  10ملم ،ويتمتع بقيمة تسويقية مرتفعة ،حيث يرتاوح سعر الكيلو
بني  16و  20رياالً ،ويكرث الطلب عىل رشائه يف شهر رمضان ،إذ يفضله البعض كوجبة رئيسية
عىل مائدة السحور ،وعندما يرغب الزائر يف رشائه عليه أن مي ِّيز بني األرز الحساوي املحيل
وبني األرز الهجني ،وميكن أن يعرف ذلك من خالل الفرق الواضح بينهام يف السعر ،وهو
متوفر يف محالت التموين والسوبرماركت بشكل عام ،وميكن رشاؤه من سوق «القيرصية»
يف مدينة الهفوف ،وتكرث زراعته يف قرية القرين وهي من القرى الشاملية.
املطاعم والأكالت ال�شعبية

ويقودنا الحديث عن األرز الحساوي األحمر إىل عامل األكالت الشعبية واملطاعم يف األحساء،
فمن أهم األكالت الشعبية «العيش الحساوي» ،و«الهريس» ،و«الجريش» ،و«مرقة
البامية» ،و«الكبة الحساوية» املصنوعة من األرز الحساوي ،و«الرثيد» وهو عبارة عن
املرق مع الخبز األحمر أو الخبز املطوي ،ومن األكالت املحبوبة اللقيامت (لقمة القايض)
التي يحلو تناولها مع «دبس» التمر.
يعترب املندي الحساوي من أشهى املأكوالت الحساوية وهو متوافر يف املطاعم بكرثة،
وال تكتمل جلسة املزارع يف األحساء سواء أكانت للعوائل أو للشباب إال باملندي الوجبة
املفضلة ،حيث يصنع يف «التنور» ،ويكون حطبه من جذوع النخيل ،ومن املطاعم التي
توفر املندي الحساوي يف الهفوف مطعم «الليوان» ،ومطعم «الديوان» ،ويف القرى الرشقية
مطعم «السفرة الخليجية» يف قرية الحليلة.
ويف مدينة الهفوف يف حي الصالحية يوجد مصنع «الشويهني» لصناعة الحلويات املحلية،
ومنها الحلوى الحساوية ،و«الزالبيا» ،و«الرهش» ،و«قرص عمر» ،و»جوز الهند» ،و»القيطة»،
وأنواع من البسكويت ،و«الكليجة» ،وخبز البيض.
ومن أهم املطاعم يف األحساء ،مطاعم «توباز» ،و«مروش» ،و«كتكوت» ،و«س ّفود»،
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و«األنعام» و«جونيه» و«كتكوت» املربز ،باإلضافة إىل البوفيه املفتوح أيام نهاية األسبوع
يف فندقي االنرتكونتتنتال والهفوف.
ولتناول القهوة والشاي ،ميكنك زيارة« :دهليز كافيه» ،و«الفسيلة» بالقرب من فندق
االنرتكونتننتال ،و«مقهى الرصيف» يف شارع الرثيات ،و«مدينة القهوة» يف مدينة املربز.
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�أماكن اال�ستجمام والرتفيه

اال�سرتاحات الزراعية

قد يفضل البعض أن يقيض أيام إقامته يف اسرتاحة زراعية بني النخيل ،وهي مناسبة للعوائل
الكبرية ،تتوافر فيها مجالس للرجال وأخرى للنساء ،وصاالت طعام ،وبرك سباحة ،وتكرث هذه
االسرتاحات يف القرى لوجود النخيل والبساتني ،وال يصعب عىل الزائر العثور عىل اسرتاحة،
بعدما انترشت يف السنوات األخرية انتشاراً واسعاً ،وترتاوح أسعارها بني  300ريال و 700ريال
يف اليوم الواحد ما عدا أيام مهرجانات الزواج الجامعي حيث ترتفع إىل أكرث من ذلك بكثري.
مدن الألعاب

تقع مدينة الحكري (لونا بارك) ،و»قرية األلعاب» و»مدينة السندباد» يف مدينة املربز،
وتغطي «الحكري» مساحة  1200مرت ،وتحتوي عىل  17لعبة كهربائية و 40لعبة إلكرتونية،
وتقدم دفرت كوبونات يضم  12تذكرة بـ  50رياالً ،ودفرتاً يضم  25تذكرة بـ  100ريال.
وتسهر مالهي الحكري حتى الثانية صباحاً يف أيام الصيف ،وتقدم برامج صيفية تشمل
عروضاً فلكلورية ،وفنوناً شعبية ،ومسابقات ،وهدايا ،واستضافة فنانني ،كام يخصص الحكري
مطعم «نادي الفرسان» للشباب.
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الو�صول �إىل الأح�ساء

كل وسائل النقل سواء إىل األحساء أو منها متوافرة .إذ ميكن للسائح أن ينتقل إليها براً
بواسطة السيارة ،أو عن طريق النقل الجامعي ،أو بالقطار ،أو بالطائرة.
الإقامة يف الأح�ساء

يتوافر يف األحساء عدد معقول من الفنادق من كافة املستويات ،وعدد كبري من الشقق
املفروشة املالمئة ملختلف امليزانيات ،وفيام ييل جدول ببعضها:
التسلسل
1

اسم املنشأة
فندق الكوت الرتايث

ال�شقق الفندقية

املدينة
الهفوف

التصنيف
أربع دالل

رقم الفاكس
رقم الهاتف
5340471-013 534040471-013

ال�شقق الفندقية

التسلسل

اسم املنشأة

املدينة

التصنيف

رقم الهاتف

رقم الفاكس

1

املاسم

الهفوف

ثالث نجوم

5831717-013

5831818-013

2

املاسم ()4

الهفوف

ثالث نجوم

5885454-013

5887474-013

3

يل يل

املربز

ثالث نجوم

5310135-013

5310448-013

4

سموير

املربز

خمسة نجوم

5949999-013

5949900-013

5

بيست ويسرتن
األحساء جراند

الهفوف

خمسة نجوم

5890000-013

5807773-013

6

البستان

الهفوف

أربعة نجوم

5755889-013

5755889-013

7

تالني

الهفوف

ثالث نجوم

5806606-013

5811070-013

8

رنان

هجرة حرض

نجمة

135823434

5823434-013
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وميكن للعوائل واألطفال أن يجدوا متعة كبرية يف حديقة الحيوانات ،وهي حديقة الطرف
النموذجية ،الواقعة يف بلدة الطرف ،وتضم عدداً من فصائل مختلفة من الحيوانات ،وتفتح
هذه الحديقة أبوابها للزوار يف الفرتة الصباحية واملسائية.
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النزل ال�سياحية

التسلسل

االسم

املدينة

التصنيف

الهاتف

1

قرية دروازة النخيل

الهفوف

الدرجة الرابعة

5993000-013

فنادق الطرق(املوتيالت)

#
1

اسم املنشأة
فندق برتو سحاب

املدينة
التصنيف
نجمة منفذ البطحاء

2

ربوع مكه

نجمة

هجرة متاين

3

فندق قرص صحاري

نجمة

منفذ البطحاء

4

اسرتاحات محطة
عيظه بن عمر بن
مخاشن

نجمة

5

فندق املتنزة 2

6

واحة نخيل الخليج
للشقق الفندقية

منفذ البطحاء

العنوان
العام
طريق
األحساء
سلوى
العام

501444148

ـــــــــــــــــــــ

/ 0561178882
0554335755

3611116-013

505480924

ـــــــــــــــــــــ

طريق حرض - 540414504
نجمتني منفذ البطحاء
2000797
البطحاء

ـــــــــــــــــــــ

505401696

ـــــــــــــــــــــ

نجمتني منفذ البطحاء

العام

رقم الهاتف
5370420-013

رقم الفاكس
5370420-013

العام

قائمة الفنادق خم�سة جنوم

التسلسل
1
2

اسم املنشأة
فندق االنرتكونتيننتال
فندق سموير األحساء

املدينة
الهفوف
املربز

رقم الهاتف
5840000-013
5949999-013

رقم الفاكس
5840400-013
5949900-013

قائمة الفنادق �أربع جنوم

التسلسل

اسم املنشأة

املدينة

رقم الهاتف

رقم الفاكس

1

فندق كورال بالزا األحساء

املربز

5311111-013

5312299-013

2

فندق جاردن بالزا

الهفوف 5855599-013

ـــــــــــــــ

3

فندق جاردن بالزا

الهفوف 5755056-013

5755991-013
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قائمة الفنادق ثالث جنوم

التسلسل
1

اسم املنشأة
فندق النعيم

املدينة
الهفوف

قائمة الفنادق جنمتان

املدينة
الهفوف

رقم الهاتف
5755511-013

رقم الفاكس
5758211-013

قائمة الفنادق حد �أدنى

التسلسل
1

اسم املنشأة
فندق بونيس

املدينة
الهفوف  -الكوت  -شارع العام

رقم الفاكس
رقم الهاتف
5821168-013 5827700-013

الوحدات ال�سكنية املفرو�شة الدرجة الثانية

املدينة
اسم املشغل
 #اسم املنشأة
االحساء -
عبداملحسن عبدالرحمن أبا حسني
املاسم 1
1
الهفوف
االحساء -
رشكة مجمعات التموين
يل يل 1
2
الهفوف
االحساء
رشكة مجمعات التموين
يل يل 2
3
 املربزاالحساء -
بادي محمد البادي
 4نجمة سامء
الهفوف
االحساء -
نارص راشد الدورسي
 5زهرة الريان
الهفوف
االحساء -
مسلم بن فهد بن مسلم الدورسي
التميز
6
الهفوف
االحساء -
رشكة املرباع للمقاوالت العامة
األحساء 3
7
الهفوف
واالستثامر العقاري
االحساء -
 8واحة ألني ( )2محمد مسهي محمد العرجي القحطاين
الهفوف
محمد بن عبدالله بن نارص آل متيل االحساء -
 9املسافات ()2
الهفوف
األسمري
محمد بن عبدالعزيز بن إبراهيم االحساء -
 10ساميا الزهور
الهفوف
املحيش

رقم الهاتف

رقم الفاكس

5873232-013 5831515-013
5809696-013 5808484-013
5809696-013 5821621-013
5893848-013 5893818-013
5940499-013 5940499-013
5855592-013 5754591-013
5817031-013 5892555-013
5893737-013 5888818-013
5995859-013 5995859-013
5844111-013 5844111-013

األحساء
عيون ونخيل ..ووجوه مر ّحبة

التسلسل
1

اسم املنشأة
فندق الهفوف

رقم الهاتف
5855555-013

رقم الفاكس
5861349-013

26
األحساء
عيون ونخيل ..ووجوه مر ّحبة

الوحدات ال�سكنية املفرو�شة الدرجة الثانية

#

اسم املنشأة

 11نجم الحضاره
 12املسافات ()3
 13ضيافة القرية
14

أجمل الليايل

 15النخله الثالثية

املدينة
اسم املشغل
االحساء
عبدالرحمن بن أحمد بن عبدالله
 املربزالنعيم
محمد بن عبدالله بن نارص آل متيل األحساء -
الهفوف
األسمري
رشكة الرمال الزرقاء للمشاريع السياحية األحساء
 املربزاملحدودة
محمد بن عبدالله بن نارص آل متيل األحساء -
الهفوف
األسمري
رشكة الرمال الزرقاء للمشاريع السياحية األحساء
 املربزاملحدودة

رقم الهاتف

رقم الفاكس

5755356-013 5755356-013
5759447-013 5800319-013
5621699-013 5621699-013
5759447-013 5887222-013
5370888-013 5370888-013

الوحدات ال�سكنية املفرو�شة الدرجة الثالثة

#

اسم املنشأة

اسم املشغل

1

الرثيا

سلامن محمد الدورسي

2

املسافات

محمد عبدالله األسمري

3

سام الرشق

خالد محمد سعد الداحوس

4

عروى

غزاي بندر العتيبي

5

بو عصام

أحمد عبدالله عيل املحيفيظ

6

سمري موىس
السليامن

سمري موىس السليامن

7
8
9

فهد محمد فهد املرسدي
صدف
القحطاين
آمل بنت عيل بن محمد
استقبال الخليج
األسمري
محمد بن مسهي بن محمد
واحة ألني
العرجي القحطاين

املدينة
االحساء -
الهفوف
االحساء -
الهفوف
االحساء -
الهفوف
االحساء -
الهفوف
االحساء -
الهفوف
االحساء -
الهفوف
االحساء -
الهفوف
االحساء -
الهفوف
األحساء -
الهفوف

رقم الهاتف

رقم الفاكس

5847451-013 5847416-013
5759447-013 5758999-013
5883012-013 5887479-013
5751566-013 5757030-013
5891901-013 5891901-013
5852355-013 5863536-013
5881919-013 5881919-013
5814655-013 5814655-013
5893737-013 5830256-013

27
#
10

اسم املنشأة
حسني أحمد
الحازمي

11

خوله

12

أساهيب
األحساء

13

املحرق

14

العيريي 4

15

العسجدية

16

واحة ألني

17

قرص اباهي

18

مرىس الريان

19

اليخت

20

قرص ليالينا

21

أديـم ()2

22

الفارعة

23

نجمة سامء

اسم املشغل
حسني بن أحمد الحازمي

املدينة
األحساء  -هجرة
حرض
األحساء -
الهفوف
األحساء -
الهفوف
األحساء -
الهفوف

محمد بن برجس بن
مشعان العمري الدورسي
منرية بنت عبدالعزيز بن
محمد السويح
محمد بن طليميس بن
راشد الحراجني الدورسي
رشكة مجموعة العيريي
االحساء  -املربز
التجارية
االحساء -
عبدالله سعد عبدالله
الهفوف
العريفي
األحساء -
محمد بن مسهي بن محمد
الهفوف
العرجي القحطاين
صالح بن عيل آل الضبعي
األحاء  -حرض
النجراين
االحساء -
فهد راشد الدورسي
الهفوف
األحساء -
أمري أحمد الخويصه
الهفوف
االحساء -
ماجد بن سعدي الروييل
الهفوف
االحساء -
سامل بن مسفر بن سعد آل
الهفوف
طافان العمور
االحساء -
حمد بن صالح بن حمد
الهفوف
الغيثاين املري
االحساء -
بادي محمد البادي
الهفوف

رقم الهاتف

رقم الفاكس

ــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــ

5751576-013 5751576-013
5722866-013 5722866-013
5753586-013 5754441-013
5941151-013 5930323-013
5889023-013 5889023-013
533371-013

5893737-013

ــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــ

5892266-013 5892244-013
5817722-013 5881199-013
5371111-013

581122-013

5877884-013

ــــــــــــ

ــــــــــــ

ــــــــــــ

5893848-013 5893818-013

األحساء
عيون ونخيل ..ووجوه مر ّحبة

الوحدات ال�سكنية املفرو�شة الدرجة الثالثة
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الوحدات ال�سكنية املفرو�شة الدرجة الرابعة

األحساء
عيون ونخيل ..ووجوه مر ّحبة

#

اسم املنشأة

اسم املشغل

1

قرص حرض

عبدالعزيز بن عبداللطيف بن حمد النعيم

2

ليايل األحساء

فيصل بن عبداللطيف بن حمد النعيم

3

أضواء الرومانسية

بادي محمد البادي

4

العيريي 3

رشكة مجموعة العيريي التجارية

5

البيت الصغري

محمد بن عبدالكريم بن حسني املمنت

6

يل يل

رشكة مجموعة الحسني والعفالق

7

تسعامئة واحدى
عرش

ناجي بن يحيى صله

8

جوهرة املربز

يوسف عيل البندر

9

النخلة ()2

نورا بنت عبدالعزيز بن محمد العبدالقادر

10

روشن األحساء

يوسف بن صالح بن سامل العيل

11

خولة

محمد بن برجس الدورسي

12

البستان 1

غزيل مويف الدورسي

13

ارجان هجر

هدى بجاد عوض الصالحي

14

العيريي 1

رشكة مجموعة العيريي التجارية

15

عني نجم

ميثاء بنت حسني الدورسي

16

ملفى األحساء

مبارك بن محمد بن عيل الحبايب القحطاين

17

العيريي 5

رشكة مجموعة العيريي التجارية

18

عروى ()2

غزاي ين بندر بن سويد املقاطي العتيبي

املدينة

االحساء -
الهفوف
االحساء -
الهفوف
االحساء -
الهفوف
االحساء -
الهفوف
االحساء -
الهفوف
األحساء -
الهفوف
العديد -
هجرة متاين
االحساء -
املربز
االحساء -
الهفوف
االحساء -
الهفوف
االحساء -
الهفوف
االحساء -
الهفوف
االحساء -
الهفوف
االحساء -
الهفوف
االحساء -
املربز
األحساء -
الهفوف
االحساء -
الهفوف
االحساء -
الهفوف

رقم الهاتف

رقم الفاكس

5755803-013 5750776-013
5753164-013 5753164-013
5814812-013 5894250-013
5812611-013 5816799-013
5864640-013 5879657-013
5820116-013 5820089-013
555935049

ــــــــــــــــ

5317160-013 5317160-013
5881869-013 5844344-013
5810707-013 5810707-013
5751576-013 5751576-013
5802928-013 5823434-013
ــــــــــــ

ــــــــــــــــ

5828390-013 5879279-013
5928001-013 5921555-013
5832074-013 5832074-013
5879279-013 5814414-013
5757011-013 5751616-013

29

19

قمة الفخامة

20

املضيف األول

21

املنظر

22

العيريي 2

23

نارص بن جمعة

24

ليايل الرشق

25

رائحة البستان

26

درة محاسن

27

بيت الرحابه

28

عالء

29

ليايل الرشق 2

30

زهرة اللوتس

31

أديـــم

32

عني نجم

33

قرص وناسه

34

الرسايا

35

منازل لينة

36

أضواء ساجل

اسم املشغل

املدينة

االحساء -
بخيتان بن فهد بن مسلم الحرجي
الهفوف
الدورسي
االحساء -
نوره بنت فهم بن سعد العرجي القحطاين
الهفوف
األحساء -
بندر بن راشد اليوسف
املربز
االحساء -
رشكة مجموعة العيريي التجارية
املربز
االحساء -
نارص بن محمد بن مانع بن جمعه
العريعرة
االحساء -
محمد بندر محمد البندر
الهفوف
االحساء -
راشد صالح املري
الهفوف
األحساء -
طارق بن محمد املعيقل
املربز
االحساء -
أحمد عبدالله عبدالرحمن العمري
الهفوف
االحساء -
عبدالله عيل املاجد
الهفوف
األحساء -
محمد بن بندر بن نارص البندر
املربز
االحساء -
مسلم بن فهد بن مسلم الدورسي
الهفوف
االحساء -
سامل بن مسفر بن سعد آل طافان العمور
الهفوف
األحساء -
مثياء بنت حسني الدورسي
املربز
األحساء -
محمد بن عبدالله بن نارص آل مثيل
الهفوف
األسمري
االحساء -
عبدالرحمن حمد الزمامي الدورسي
الهفوف
االحساء -
فهد بن سامل بن درعن الحامد
الهفوف
االحساء -
غزيل بنت محمد الدورسي
املربز

رقم الهاتف

رقم الفاكس

5834006-013 5834006-013
573907-013

573907-013

5990103-013 5990103-013
5810140-013 5926044-013
ــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــ

5810140-013 5802777-013
5992999-013 5992999-013
5304404-013 5304404-013
5812999-013 5809944-013
5827020-013 5869505-013
5364333-013

ــــــــــــ

5753339-013 5753339-013
5333037-013 5333037-013
5921555-013 5921555-013
5887222-013 5887222-013
5757085-013 5757085-013
5844448-013 5813332-013
5923999-013 5928999-013

األحساء
عيون ونخيل ..ووجوه مر ّحبة

#

اسم املنشأة

الوحدات ال�سكنية املفرو�شة الدرجة الرابعة

األحساء
عيون ونخيل ..ووجوه مر ّحبة

