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البستكیة لوحة شھرزادییة تضفي على النفس الكثیر ، فما ان تشھدھا حتى یخیل الیك بان الستار قد رفع عنھا وان  
 ذلك النقاب الذي تتوشحة تلك المنطقة یخفي جمال عاصفا من االبداع والروعة الخرافیة .

 
 تستطیع تشبیھھا بحسناء ناعسة العینین یقظة ، لما ارادت طرف عینھا جاء من یبعث فیھ مزید من غنج النظرات . 
فھو یحملك إلى عالم اخر ربما وددت لو بقیت فیھ فترة طویلة ، تنعش روحك الغارقة في سبات الروتین ،إلى عالم 

 حالم یطلق العنان لروحك ویتسرب االنتعاش إلى افاقك الناظرة .
 

ان امارات الجمال االخاذ تعصف بھذا المكان ، كان هللا قد عھد إلى ھذا المكان مھمة واحدة وھي الشموخ 
 والكبریاء .

 

 البستكیة 
 

Al Bastakiya 
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تعتبر البستكیة من اقدم المناطق السكنیة في دبي ، وھي من 
 المعالم التاریخیة التي تمیزت بھا مدینة دبي الشامخة .

 
 

وقد كانت تسكنھا العائالت الغنیة من تجار بالد فارس ، اما 
اآلن فھي صوت التاریخ القابع على ارض دبي ، وھي منطقة 

 ثقافیة وتاریخیة معا .
 

ان لھذا المكان عشاق ھم الراغبین  في الفرار من ضجیج 
الحضارة إلى عبق التاریج ، الراغبین  في مشاھدة صروح 
الماضي ، والطمعون في اشتشاق رائحة العود ، ھذا المكان 

 حتما ھو االفضل لھؤالء .
 
 

في ھذه المنطقة سوف تشاھد العدید من المباني التاریخیة 
القدیمة التي ترمز إلى البستكیة والتي تعني (المنطقة المغلقة ) 

كما یمكنك مشاھدة مبنى الشیخ محمد بن راشد ال مكتوم  
للتواصل الحضاري  ، ویتمیز ھذا المبنى بانھ مثیر جدا 

لالھتمام ، حیث یقدم برامج مختلفة باالضافة للجوالت ، فھو 
 متعدد الجوانب ومختلف المزایا .
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 اشیاء نذكركم بھا 
 

صباحا  8یفتح ھذا المركز یومیا ، من الساعة 
 مساء. 6إلى 

صباحا  9عدا یوم السبت فانھ یفتح من الساعة 
 مساء . لمزید من االطالعات : 1إلى 

www.cultures.ae 
 

لیس ھذا كل شيء في منطقة البستكیة الحالمة 
، فیوجد بھ غالیري للفنون وباالضافة للمقاھي 
الموجودة بداخل المنازل القدیمة ، ال شك بانھا 
مقاھي ذات طابع فرید من نوعھ، فھي تسكب 

لك القھوة في فناجین من الشموخ وبرائحة 
 الكبریاء واالصالة .

 
 -ومن المقاھي التي نوصیك بتجربتھا لتدرك مدي عمق ذلك الشعور ھي : 

 
Basta Art Café 

من ھنا یمكنك مشاھدة الطرف االخر من الخور ، كما یمكنك الذھاب إلى دیرة باستخدام العبرا ، او بواسطة احدى 
 القوارب (التاكسي المائي ) .

 
 

ھناك قصاصات رائعة تنتظرك في البستكیة ، فیمكنك مشاھدة متحف دبي (راجع صفحة متحف دبي ) كما  ال یتطلب 
 منك االمر شیئا سواء المشي قلیال بمحاذاة  الماء  للوصول لبیت الشیخ سعید وبداخلة قریة التراث .

 
 تذكرنا البستكیة بكلمات شعریة ھي تعبیر لھا دون غیرھا 

 
 ألن كالم القوامیس مات 
 ألن كالم المكاتیب مات 
 ألن كالم الروایات مات 

 ٍ  أرید اكتشاف طریقة عشق
 أحبك فیھا بال كلمات

فھي من االماكن التي تستحق العشق 
 التاریخي فعال . 

 
 

 للذھاب الیھا باستخدام المترو من 
 3مخرج :  -محطة : الفھیدي 

 
 
 

 انظر خریطة دیرة وبر دبي

 

 


