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كلمة اإلصدار
بقلم: أحمد الهليل

عندما فكرنا في إعداد إصدار خاص عن المنطقة الشرقية كنا 
والتطور  النهضة  جوانب  بكل  اإللمام  الصعب  من  أنه  ندرك 
الذي تشهده هذه المنطقة تحت قيادة أميرها الهمام صاحب 
السمو الملكي األمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز وسمو نائبه 
العوامل  أن  ذلك  إلى  أضف  سلمان،  بن  فهد  بن  أحمد  األمير 
والمقومات التي منحت هذه المنطقة أهمية إستراتيجية قصوى كثيرة ومتعددة ويستحق 

كل منها إصدارًا خاصًا.
المنجز  جوانب  بعض  على  إضاءة  يعطي  لكنه  المقل  جهد  اإلصدار  هذا  في  نقدمه  ما 
نتقدم  أن  إال  يسعنا  وال  الشرقية،  محافظات  في  يتحقق  الذي  الكبير  والتنموي  الحضاري 
الرسمية  والجهات  المسؤولين  من  اإلصدار  هذا  في  أسهم  من  لكل  واالمتنان  بالشكر 

وشركات القطاع الخاص.
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مكانة سامقة فى وطن المستقبل
المنطقة الشرقية:

الثمينة  الدرة  هذه  الشرقية  المنطقة 
في  تتفرد  الوطن  سماء  في  المتألقة 
والحضارية  الجغرافية  خصائصها 
اإلستراتيجية  بأهميتها  وتتميز 
بكل  العربي  الخليج  على  بإطاللتها 
العالم  مع  تواصل  يمثله من جسر  ما 
المالحة  ممرات  أهم  كأحد  الخارجي 
اإلستراتيجية  القيمة  وتبرز  الدولية. 
كونها  في  الشرقية  للمنطقة  العالية 
أكبر مستودع للنفط في العالم وفيها 

التي  النفطية  للمرافق  شبكة  أهم  
الحيوية  النفط  بإمدادات  العالم  تمد 
فتعد  موانئها  أما  العالمي،  لالقتصاد 
اللوجستية  الخدمات  مراكز  أهم  من 
إضافة  العالمية  المالحة  لخطوط 
تصدير  فى  المتخصصة  لموانئها 

النفط.
اتصالنا  الشرقية هي حلقة  والمنطقة 
ترتبط  فهي  الخليج  في  بأشقائنا 
طريق  عن  البحرين  بدولة  مباشرة 

الكويت  وبدولة  فهد،  الملك  جسر 
والرقعي،  الخفجي  منفذي  طريق  عن 
منفذ سلوى،  وبدولة قطر عن طريق 
منفذ  طريق  عن  اإلمارات  وبدولة 
المنطقة  مساحة  وتمثل   البطحاء. 
المساحة  من   %  36.2 الشرقية 
حقل  تضم  وهي  للمملكة.  اإلجمالية 
الغوار، وهو أكبر حقل نفط في العالم، 
المقر  الظهران  بمدينة  يوجد  كما 
السعودية  أرامكو  لشركة  الرئيسي 
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العالم.  النفط في  أكبر شركات  إحدى 
وفي »الشرقية« أكبر قاعدة للصناعات 
صناعة  معظم  توجد  حيث  الوطنية، 
الجبيل  مدينة  في  البتروكيماويات 
سابك،  شركة  توجد  حيث  الصناعية، 
قائمة  في  العاشر  المركز  تتبوأ  والتي 
في  البتروكيماويات  شركات  أكبر 
العالم. ويوجد بالمنطقة الشرقية نحو 
23 % من المصانع الموجودة بالمملكة، 
كما تستوعب المنطقة أيضًا 25 % من 
على  الصناعي  القطاع  في  العاملين 
أهمية  تقتصر  وال  المملكة.  مستوى 
الطاقة  قطاع  على  الشرقية  المنطقة 
فالمنطقة تتوافر لها مقومات نهضة 
القطاعات  كل  في  شاملة  اقتصادية 
فالموقع اإلستراتيجي والتنوع الثقافي 
وجهة  المنطقة  يجعل  والتراثي 
تضم  حيث  ودائمة،  متميزة  سياحية 

السياحي  الجذب  عناصر  من  مجموعة 
الطبيعية  المقومات  مثل  المميزة 
والمعالم التاريخية واألثرية والشواهد 
الحضارية، إضافة إلى موقعها المتميز 
طول  على  البكر  الشواطئ  وتوافر 

الشريط الساحلي. 
إن المنطقة الشرقية تعيش اليوم في 
تنموية  نهضة  الميمون  العهد  هذا 
خادم  رعاية  تحت  وشاملة  حقيقية 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
األمير  العهد  ولي  وسمو  العزيز  عبد 
مباشر  وبإشراف  سلمان  بن  محمد 
األمير  الملكي  السمو  صاحب  من 
المنطقة وسمو  أمير  نايف  سعود بن 
نائبه األمير أحمد بن فهد بن سلمان 
التنمية والبناء  اللذين يقودان ملحمة 
في كل محافظات الشرقية بكل كفاءة 
المليك  توجيهات  وبفضل  واقتدار. 

األمين  العهد  ولي  وسمو  المفدى 
تنطلق مسيرة البناء والتعمير فال يكاد 
يمر يوم إال وهناك مشروع جديد يفتتح 
تحشد  بينما  أساسه  حجر  يوضع  أو 
المملكة  رؤية  برامج  لترجمة  الطاقات 
ملموس.  واقع  إلى  الطموحة  2030م 
االستثمارية  الفرص  توافر  ومع 
للمستثمريين  والجاذبة  الهائلة 
كل  في  المملكة  وخارج  داخل  من 
فإن  واإلنتاجية  الخدمية  القطاعات 
كل الشواهد تؤكد بأن مستقباًل زاهرًا 
هذه  وأن  الشرقية  المنطقة  ينتظر 
من  فيها  ما  بكل  الحيوية  المنطقة 
ستحافظ  والتطور  النهضة  مقومات 
في  العالية  اإلستراتيجية  قيمتها  على 
ترسم  الذي  الحلم  الوطن  مستقبل 
ال  بإرادة  مالمحه  الرشيدة  قيادتنا 

تعرف المستحيل.
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صاحب السمو الملكي األمير سعود بن نايف لـ »اليمامة«:
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صاحب السمو الملكي األمير سعود بن نايف لـ »اليمامة«:

الحديث مع صاحب السمو 
الملكي األمير سعود بن نايف 

بن عبدالعزيز أمير المنطقة 
الشرقية له طعم خاص، 

فسموه الكريم شخصية لها 
كاريزما خاصة وحضور راق 

وإلمام تام بكل الموضوعات 
التي قد تشكل محاور 

تساؤالت أي صحفي.
وسموه متحدث لبق تستشعر 

في نبرات صوته حبه لهذا 
الوطن وفخره بما يتحقق 

على أرضه من منجزات 
حضارية.

في هذا الحوار الخاص لمجلة 
»اليمامة« يتحدث سموه عن 

عديد من جوانب النهضة 
التنموية التي تشهدها 
المنطقة الشرقية في 

مجاالت البنيات األساسية 
والمشروعات الخدمية وآفاق 
التنمية المرتقبة في البرامج 
والمشروعات التي تبشر بها 

رؤية المملكة 2030م في 
قطاعات السياحة والصناعة 

والمحافظة على البيئة 
وغيرها من القطاعات..

فإلى نص الحوار مع سموه..

11حوار: أحمد الهليل
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أهمية إستراتيجية
الشرقية  المنطقة  األمير..  سمو   r
الصعد  على  خاصة  بأهمية  تتميز 
والجيوبوليتكية..  االقتصادية  كافة 
فهل من إضاءة على أهمية المنطقة؟
- كل جزء من هذا الوطن الغالي له 
لكن  قلوبنا،  في  عزيز  وهو  أهميته 
الشرقية  المنطقة  تكتسب  بالفعل 
اقتصادية  لمعطيات  خاصة  أهمية 
فهذه  عديدة،  وجيوبوليتيكية 
على  المملكة  بوابة  تعد  المنطقة 
عدد  بوجود  تحظى  حيث  الشرق، 
المنطقة  في  المهمة  الموانئ  من 
تنورة  رأس  وميناء  الدمام  كميناء 
وميناء  الصناعي  فهد  الملك  وميناء 
خاللها  من  يتم  حيث  الخير،  رأس 
ومشتقاته  السعودي  النفط  تصدير 
البتروكيماوية  المواد  إلى  إضافة 

كذلك  العالم،  دول  إلى  والفوسفات 
أكبر  أحد  الدولي  فهد  الملك  مطار 

مطارات المملكة.
كما أنها تعد بوابة المملكة على دول 
تملكه  لما  إضافة  الشقيقة،  الخليج 
حضارية  مقومات  من  المنطقة 
بالبحر  ارتبطت  متنوعه  وثقافية 
ثقافية  سمات  لتشكل  وبالصحراء 
بالرعي  ارتبطت  مهمة  واقتصادية 
وصيد األسماك والزراعة أيضًا، حيث 
األحساء  واحة  المنطقة  تحتضن 
المختلفة، فهناك  بنخيلها وزراعاتها 
في  االقتصادية  األنشطة  من  عديد 
بأهميتها  عرفت  التي  المنطقة  هذه 

التجارية منذ القدم.

نهضة تنموية كبرى
r المنطقة الشرقية شهدت طفرات 
القرن  نصف  خالل  كبيرة  تنموية 
اليوم  واقعها  ترون  كيف  الماضي، 
التي  التنموية  النهضة  ظل  في 
الملك  عهد  في  الوطن  يشهدها 

سلمان الميمون؟ 
تأسيس  ومنذ  فالمنطقة  بالتأكيد   -
تحظى  السعودية  العربية  المملكة 
رحمهم  البالد  هذه  قادة  باهتمام 

كل جزء من هذا 
الوطن الغالي عزيز 

على قلوبنا لكن 
للشرقية أهمية 

إستراتيجية

التجاوب كبير مع 
برامج الرؤية ٢٠٣٠ في 

كل القطاعات
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عهد  الزاهر  العصر  هذا  وفي  اهلل، 
الملك  الشريفين  الحرمين  خادم 
ولي  وسمو  عبدالعزيز  بن  سلمان 
عهده األمين شهدت المنطقة افتتاح 
في  الضخمة  المشاريع  من  عدد 
الدمام والجبيل ورأس الخير بمليارات 
المشاريع  تلك  ومن ضمن  الرياالت، 
مدينة الملك سلمان للطاقة ومجمع 
للصناعات  العالمي  سلمان  الملك 
الخير  رأس  في  البحرية  والخدمات 
أرامكو  لشركة  مهمة  ومشاريع 
السعودية والشركات الكبرى العاملة 
دشن  كما  الخير،  ورأس  الجبيل  في 
عبدالعزيز  الملك  مركز  اهلل-  أيده   -
الثقافي العالمي وعددًا من المشاريع 
استكمااًل  ستكون  التي  المهمة 
شهدتها  ومهمة  حيوية  لمشاريع 

المنطقة. كما أن عقد القمة العربية 
اهتمام  مدى  يعكس  المنطقة  في 

القيادة الرشيدة بهذه المنطقة.

توجهات الرؤية 2030م
 2030 المملكة  رؤية  األمير  سمو   r
لمستقبل  طريق  خريطة  رسمت  م 
الشرقية  في  أنتم  واعد،  اقتصادي 
الرؤية  أهداف  مع  تجاوبتم  كيف 

ومشروعاتها؟
مبادرات  مع  التجاوب  كان  لقد  ــ 
كل  في  2030م  الرؤية  برامج 
على  الكثير  وتحقق  كبيرًا  القطاعات 
المنطقة  أن  وأعتقد  الصعيد،  هذا 
كل  من  لالستفادة  مؤهلة  الشرقية 
الصعيدين  على  الرؤية  موجهات 
أن  كما  واالقتصادي،  االجتماعي 

نشط  الشرقية  في  الخاص  القطاع 
في  بفعالية  للمشاركة  ومؤهل 
وهناك  القادمة،  التنمية  مشروعات 
قطاعات كثيرة لديها مقومات جذب 
والخارجية  الداخلية  االستثمارات 
السياحة  قطاعات  خاصة  وبصفة 
والصناعات  اللوجستية  والخدمات 

13

نتطلع من خالل 
مهرجان التمور 
لتحويلها من 
منتج زراعي إلى منتج 
اقتصادي 
واستثماري وسياحي



العالية.  التقنية  على  تعتمد  التي 
الشرقية  في  األساسية  والبنيات 
ما  بعيد،  حد  إلى  ومتكاملة  متطورة 
الجزء  التنمية في هذا  إمكانات  يعزز 
نسعى  ونحن  الحبيب.  الوطن  من 
الخطة  تضمنته  ما  لتنفيذ  جاهدين 
المنطقة،  في  ومبادرات  برامج  من 
التي من أهمها برنامج جودة الحياة 
برامج  من  وغيرها  اإلسكان  وبرنامج 

الخطة.
مستقبل باهر للسياحة

r الرؤية تدعو لتنويع مصادر الدخل 
غير  القطاعات  تطوير  خالل  من 
النفطية وعلى رأسها قطاع السياحة 
هذا  في  واعدة  منطقة  والشرقية 
السياحة  مستقبل  عن  ماذا  المجال.. 

في الشرقية؟ 
تجتذب  عمومًا  الساحلية  المناطق   -
ظلت  الشرقية  والمنطقة  السياح، 
وخارج  داخل  من  للسياح  مقصدًا 
تضم  فهي  عقود؛  منذ  المملكة 
شواطئ  من  السياحة  مقومات  كل 
خدمية  ومرافق  ممتدة  جميلة 
ونشاطات  المستويات  أعلى  على 
في  والسياحة  متنوعة،  وفعاليات 
الطراز  من  عائلية  سياحة  الشرقية 
لتقضي  مهيأ  شيء  فكل  األول 
من  جو  في  األوقات  أجمل  األسر 
وأتوقع  والراحة،  والطمأنينة  األمن 

إطار  في  زاهرًا  مستقباًل  للسياحة 
مشروعات رؤية المملكة 2030 التي 
انطالقة  لتحقيق  كثيرًا  عليها  نعول 
فالرؤية  الوطني،  القتصادنا  جديدة 
وجذب  لالستثمار  هائلة  فرصًا  تتيح 
المستثمرين، وأتوقع قيام مشروعات 
بجانب  المنطقة  في  كبيرة  سياحية 
المشاريع التي تم تنفيذها حتى اآلن.

آثار اإلحساء
مواقع  أدرجت  اليونسكو  منظمة   r
قائمة  ضمن  األحساء  في  جديدة 
هذا  ترون  كيف  العالمي..  التراث 

االهتمام من اليونسكو؟
لم  اليونسكو  في  األحساء  تسجيل   -
أتى بعمل دؤوب  يأِت من فراغ، بل 
وبمنهجية واضحة، حيث إن التحضير 
طوياًل  وقًتا  يأخذ  الملفات  لهذه 
من  أن  وحقيقة  كبيًرا  جهًدا  ويأخذ 
الكثير  فيها  سيجد  لألحساء  ينظر 
عن  تعبر  التي  التاريخ  شواهد  من 
الحقب التاريخية التي مرت في هذه 
المنطقة من وطننا الغالي، فبالتالي 
برجالها  عريقة  أصيلة  منطقة  هي 
من  فيها  ما  بكل  بتاريخها  بأدبها 
تاريخًيا  مقومات تجعلها فعاًل مكاًنا 
له إرث عظيم في تاريخ العالم وعرف 
عن الملك عبدالعزيز - طيب اهلل ثراه 
- كان محًبا لألحساء والملوك الذين 
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دخول األحساء 
إلى قائمة التراث 

العالمي أتى بعمل 
دؤوب ومنهجية 

واضحة

األحساء تزخر بشواهد 
التاريخ وتسجيل آثارها 
في اليونسكو لم يأت 

من فراغ

الدولة حرصت على 
أال تكون النهضة 

الصناعية على حساب 
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إلى  اهلل-  رحمهم   - بعده  من  أتوا 
عهد سيدي خادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه 
أرًضا  لألحساء  محبين  كانوا  اهلل- 
اإلنسان  إن  أقول  وأنا  وتراًثا،  وناًسا 
معتز  بأرضه  معتز  إنسان  األحسائي 
بتاريخه معتز بتراثه بقي ليخدم هذه 
المناسبة  وبهذه  األزل؛  منذ  األرض 
أحب أن أجدد شكري وتقديري لفريق 
تسجيل واحة األحساء لدى اليونسكو 

على جهودهم.

مهرجان التمور
محافظة  أن  من  الرغم  على   r
النخيل وأجود  األحساء تشتهر بكثرة 
إال  السنين  مئات  منذ  التمور  أنواع 
أن مهرجان التمور الذي يقام للعام 
الخامس ما زال دون الطموحات فهل 
المهرجان  هذا  لتطوير  رؤية  هناك 
السياحية  للفعاليات  إضافة  ليكون 

في المنطقة ككل؟
المهرجان  خالل  من  نتطلع  نعم   -
وبالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات 
التمور من منتٍج  إلى تحويل  العالقة 
اقتصادي  منتٍج  إلى  شعبي  زراعي 
ومميز  كبير  وسياحي  واستثماري 
منتوج  وإبراز  األحساء  باسم  يسجل 
المستويين  على  باألحساء  التمور 
النطاق  وتوسيع  والعالمي،  اإلقليمي 

البيع،  آليات  وتنظيم  لها،  التسويقي 
لتكون  الوطنية  المنتجات  وتشجيع 
ذات جودة عالية على مستوى السوق 
المحلي  المجتمع  وتعريف  العالمية، 
وثماره  النخيل  بأهمية  والدولي 
وفوائده الصحية، إضافًة إلى تحويل 
مهم،  اقتصادي  منتج  إلى  التمور 
والمستثمرين  المتسوقين  وربط 
وخارج  داخل  من  التمور  بمجال 

المملكة بسوق األحساء للتمور. 
بإرث  األحساء  محافظة  تتمتع   r
ومقومات سياحية  تاريخي وحضاري 
من  متنوعة  واقتصادية  وغذائية 
وأسواقها  البشوت  حياكة  أشهرها 
فما  الزراعية..  والمنتجات  الشهيرة 
بالمنطقة  خاصة  كيانات  يمنع  الذي 

لتصدير تلك المنتجات إلى الخارج؟ 
كانت  التي  األحساء  واحة  أرض   -
للجزيرة  الغذاء  مصادر  أحد  تزال  وال 
القصيم  منطقة  بجانب  العربية 
والحقيقة  وغيرها،  والخرج  وحائل 
أن لمحافظة األحساء حضورًا مشرفًا 
العربية  الغذائية  المعارض  في 
أكبر،  الطموح  مازال  لكن  والعالمية، 
لكل  مهمة  التحويلية  فالصناعات 
الخصوص  وجه  وعلى  المنتجات 
بل  التمور،  رأسها  وعلى  الزراعية، 
في  فالنخلة  عام،  بشكل  النخيل 
الحقيقة ليست تمرًا فقط، ففي حالة 

التحويلية  الصناعات  في  توسعنا 
المنتجات  من  كثير  هناك  سيكون 

مرتبطة بالنخلة.

البيئة والمجمعات الصناعية
أكبر  الشرقية  المنطقة  في   r
مما  المملكة  في  الصناعة  مجمعات 
البيئي..  التلوث  مخاطر  من  يزيد 
التلوث حاليًا، وما  كيف هي معدالت 
مخاطر  من  للحد  الوقائية  اإلجراءات 

التلوث؟ 
ترخيص  على  حرصت  الدولة   -
المسموح  المعايير  بأعلى  المصانع 
مدينة  المثال  سبيل  فعلى  بها؛ 
البيئة  أن  نجد  الصناعية  الجبيل 
بشكل  عليها  المحافظة  جرى  قد 
بالهواء  تلوث  نسبة  إن  حيث  مميز، 
التربة  وفي  معدومة،  تكون  تكاد 

15

نسعى لتحصين شبابنا 
ضد األفكار الضالة 
والمنحرفة وحملة 
 ضد اإلرهاب« 

ً
ً»معا

 كبيرا
ً
حققت نجاحا



الحدود  في  تكون  قد  التلوث  نسبة 
التلوث  نسبة  المياه  وفي  المطلوبة، 
أيضًا ال تذكر، فنحن نتحدث عن أكبر 
والدولة  العالم  في  صناعية  مدينة 
األمر  هذا  على  حافظت  الحمد  وهلل 
النظام  اهتم  حيث  البداية،  منذ 
في  ونص  بالبيئة  للحكم  األساسي 
مادته رقم 32 على أن »تعمل الدولة 
على المحافظة على البيئة وحمايتها 
عنها«،  التلوث  ومنع  وتطويرها 
للبيئة  العام  النظام  أصدر  وكذلك 
عبدالعزيز  بن  فهد  الملك  عهد  في 
- رحمه اهلل-، وتم إصدار عديد من 
تدعم  التي  الكريمة  السامية  األوامر 
تلك  وتوجت  البيئة  حماية  جهود 
لسيدي  الميمون  العهد  في  الجهود 
الملك  الشريفين  الحرمين  خادم 
اهلل-  أيده   - عبدالعزيز  بن  سلمان 

للمستوى  البيئة  حماية  تمثيل  برفع 
الوزاري ألول مرة في تاريخ المملكة 
والمياه  الزراعة  وزارتي  دمج  بعد 
البيئة  بوزارة  تسميتهما  وإعادة 

والمياه والزراعة. 
المنطقة  أمانات  سموكم  وجه   r
مواقع  توفير  بضرورة  الشرقية 
ذلك؟  أهمية  ما  للمتنزهين  للتخييم 

وما األهداف التي أردتم تحقيقها؟
- التمسنا أهمية ذلك من أجل وضع 
تنظيم جديد لتنظيم مناطق التخييم، 
المتنزهين  خدمة  تضمن  والتي 
في  نعيش  إننا  حيث  أفضل،  بشكل 
بها  نسعد  جميلة  أوقاتًا  األيام  هذه 
واألرض  يهطل  الخير  برؤية  ونسعد 
تخضر، ومن الواجب علينا جميعًا أن 
الذي  المكان  أن  دائماً  وننبه  نّذكر 
ولغيرك؛  لك  سيكون  فيه  توجد 
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الطريق إلى حدود 
سلطنة عمان في 

مراحله األخيرة 
وسيكون له مردود 

اقتصادي كبير

اإلحصائيات السكانية 
في الشرقية تشير إلى 
ضرورة إنشاء مشاريع 

صحية جديدة
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المكان  يترك  أن  نأمل  وبالتالي 
نفسها،  بالنظافة  كان  مما  أفضل 
الوطن  هذا  أبناء  أن  ثقة  كلي  وأنا 
دائمًا حريصين على ذلك وسيعملون 
حماية  أجل  من  لذلك؛  جاهدين 
هاجس  هو  الشيء  وهذا  البيئة، 
ولكنه  شخصيًا  ليس  وهاجس  دائم 
استثناء،  دون  الجميع  من  ملموس 
على  تكونت  البيئة  أن  يعلم  وكلنا 
ال  اإلنسان  أن  ولألسف  عصور  مدى 
صديقًا  األحيان  بعض  في  يكون 
األحيان  بل يكون في بعض  للبيئة، 
عليها  بالتالي  يؤثر  ما  بها،  مستخف 
بشكل غير مقصود ولكن دون تدارك 
التي  األمور  بعض  يحصل  مما  األمر 
بعض  وانعدام  التصحر  إلى  تؤدي 
األماكن  وبعض  واألشجار  النباتات 
وأن  عليها  يحافظ  أن  األولى  التي 
تكون دائمًا بيئتنا بيئة نظيفة سواء 

في البر أو في البحر أو في الهواء.
r أيضًا سمعنا بمبادرة من سموكم 
إلكترونية  بوابات  بإنشاء  بالتوجيه 

الطرق في حاالت  األنفاق على  لغلق 
هذا  دراسات  اكتملت  هل  الطوارئ.. 

المشروع؟ 
- تم توجيه أمانة المنطقة الشرقية 
على إنشاء هذه البوابات؛ يكون ذلك 
طبعًا بالتنسيق مع فرع اإلدارة العامة 
والدفاع  الشرقية  المنطقة  لمرور 
حال  األنفاق  إغالق  بهدف  المدني 
تعرضها للطوارئ ويتم إغالق األنفاق 
إلكترونية  بوابات  وضع  خالل  من 
مسار  لتحويل  نفق؛  كل  بداية  قبل 
المحلية؛  المسارات  إلى  المركبات 
ألصحاب  أضرار  لوقوع  تفادياً 
في  ذلك  تنفيذ  وسيتم  المركبات 

األيام القريبة القادمة إن شاء اهلل.

الخدمة الصحية
الصحية  الخدمات  األمير  سمو   r
مدى  أي  إلى  تطورًا مستمرًا..  تشهد 
األولية  البنيات  عن  راضون  أنتم 
ومستوى  الشرقية  في  الصحية 

الخدمات المقدمة للمواطن؟

في  الحالية  الصحية  المعطيات   -
المنطقة الشرقية ككل تؤكد الحاجة 
جانب  تولي  فالدولة  التوسع،  إلى 
إليمانها  خاصًا  اهتمامًا  الصحة 
وأهميته  اإلنسان  بقيمة  المتعاظم 
الحضارية  المنظومة  إطار  في 
الوطن  هذا  وقيادة  والتنموية... 
جاللة  يد  على  تأسيسها  ومنذ 
ثراه  اهلل  طيب   - العزيز  عبد  الملك 
 - )الفقر  الثالوث  خط  تدرك  وهي   -
فالخدمات  لذا  المرض(؛   - الجهل 
الصحية في المنطقة الشرقية تحتل 
الدولة،  لدى  لدينا  األولويات  قائمة 
المنطقة  السكانية في  واإلحصائيات 
وتبرز  تزايد  في  حاليًا  الشرقية 
ومشروعات  خدمات  إضافة  ضرورة 
المواقع  صحية جديدة وال سيما في 
العالية  السكانية  الكثافة  ذات 
والمراكز  والمحافظات  المدن  في 
ذلك  بتحقيق  أمل  وكلنا  بالمنطقة، 
الصحة  من خالل جهود معالي وزير 
نتطلع  كما  الربيعة،  توفيق  17الدكتور 



الشرقية  للمنطقة  بزيارة  يقوم  بأن 
على  بنفسه  يقف  كي  ومحافظاتها 
من  الصحي  القطاع  إليه  يحتاج  ما 
والحاجة  تقييم  وإعادة  مراجعة 
الماسة إلى سرعة تنفيذ المشروعات 
في  القصور  ومعالجة  الصحية 
الخدمات الصحية كمًا وكيفًا لتواكب 
تطلعات وطموحات القيادة الرشيدة 

وحاجة المواطن والمقيم.
الفكري  األمن  تعزيز  األمير  سمو   r
وإيجاد مناشط هادفة إلشغال أوقات 
وحفظهم  مفيد  هو  بما  الشباب 
ُيعد  المنحرفة  الضالة  األفكار  من 
أفراد  بين  مشتركة  مسؤولية 

المملكة،  مناطق  جميع  في  المجتمع 
الجهات  به  تقوم  الذي  الدور  فما 
المعنية بإمارة المنطقة الشرقية في 
جانبه  في  خاصة  اإلرهاب  مكافحة 

الفكري؟
كل  مع  فترة  منذ  اإلمارة  تعمل   -
على حملة  والمعنية  األمنية  الجهات 
معاً ضد اإلرهاب والدور الذي تقومه 
القى  األخرى  والجهات  اإلمارة  به 
والمسنا  كبيرًا  نجاحًا  اهلل  بفضل 
الحكومية  القطاعات  جميع  تفاعل 
فكانت  الشأن،  بهذا  واألهلية 
والمنشورات  والملتقيات  المنتديات 
الحملة،  هذه  هدف  تخدم  التي 
القطاعات  جميع  معها  وتفاعلت 
وكان  المنطقة،  في  الحكومية 
للتعليم الدور الكبير في التعامل مع 
هذه الحملة وتفعيلها في المدارس.

الطريق إلى »ُعمان«
بأن  الكريم  سموكم  من  إيمانًا   r
عصب  هي  النقل  ووسائل  الطرق 
الطرق  مشاريع  فقد حظيت  التنمية، 
ومحافظاتها  الشرقية  بالمنطقة 
من  ومتابعة  باهتمام 
شخصيًا  سموكم  قبل 
الطريق  عن  ماذا 
المنفذ  إلى  المؤدي 
سلطنة  مع  الحدودي 
وصل  وأين  عمان؟ 
الطريق  بهذا  العمل 

اإلستراتيجي؟
 وماذا سيضيف 

للمنطقة 
الشرقية 

اقتصاديًا؟

فهو  التنفيذ  ناحية  من  الطريق   -
وسيرى  األخيرة  مراحله  في  يعتبر 
تم  حيث  اهلل،  شاء  إن  قريبًا  النور 
قبل أّيام وبحضور معالي وزير النقل 
هذا  من  األخيرة  المرحلة  تدشين 
كلم،   235 على  يزيد  بطول  الطريق 
الطريق  هذا  أهمية  ناحية  من  وأما 
مهمًا  شريانًا  يعتبر  شك  بال  فهو 
بين  واالقتصادي  التجاري  للتبادل 
المملكة العربية السعودية وسلطنة 
المنفذ  افتتاح  سيتم  حيث  عمان، 
إضافة  سيكون  بدوره  الذي  البري 

اقتصادية كبيرة.
الشرقية  المنطقة  ربط  تم    r
الغربي  الشمال  مناطق  بأقصى 
مواد  لنقل  حديدي  خط  أطول  عبر 
استفاد  وقد  والفوسفات،  التعدين 
من هذا المشروع عدد من المناطق 
من خالل استحداث محطات للركاب.. 
يمر  المشروع  هذا  كون  األمير  سمو 
والنعيرية  الباطن  حفر  بمحافظتي 
للركاب  الذي يمنع وجود محطات  ما 
بمناطق  أسوة  المحافظات  تلك  في 

المملكة األخرى؟
- حقيقة أرى أنه ليس هناك ما يمنع 
أن  سيما  وال  للركاب  محطات  إنشاء 
السكك الحديدية جاهزة وتمر بالقرب 
من هذه المحافظات، ونعدكم بإذن 
الجانب،  هذا  مناقشة  ستتم  اهلل 
في  يسهم  ما  كل  مع  دائمًا  فنحن 
خدمة المواطنين والتسهيل عليهم.

r هل من كلمة يوجها سموكم في 
المنطقة  ألهالي  الحوار  هذا  ختام 

الشرقية؟
على  مقبلون  إننا  لهم:  أقول   -
بإذن  مسبوقة  وغير  كبيرة  نهضة 
هلل تحت قيادة سيدي خادم الحرمين 
بن  سلمان  الملك  الشريفين 
عبدالعزيز وسمو ولي عهده األمين، 
الشرقية  المنطقة  وستكون 
فالمنطقة  مقصدًا، 
قلب  هي  الشرقية 
المملكة النابض وهي 
الصناعات  مصدر 
فإن  ولذا  المهمة، 
نستثمر  أن  األمل 
بما  التميز  هذا 
للمنطقة  يحقق 
هو  ما  وللوطن 

جدير به.

نحتاج لمزيد من 
التوسع في المرافق 

الصحية لتواكب 
طموحات القيادة 

وحاجة المواطن
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جهود حثيثة لتحقيق أهداف 
برنامج جودة الحياة2020

خادم  سيدي  حكومة  تسعى 
الملك  الشريفين  الحرمين 
أيده   - عبدالعزيز  بن  سلمان 
السمو  صاحب  وسيدي  اهلل- 
بن سلمان  محمد  األمير  الملكي 
نائب  العهد  ولي  عبدالعزيز  بن 
رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع 
لكل  حثيثًا  اهلل- سعيًا  يحفظه   -
ورفعة  المواطن  حياة  يهم  ما 
التوجيهات  جاءت  حيث  الوطن، 
الكريمة باستحداث برنامج جودة 
الذي   )2020( الحياة 
البرامج  من  يعتبر 
تحقق  التي  المهمة 

وجاء   ،)2030( المملكة  رؤية 
الجهود  أقصى  ببذل  التوجيه 
البرنامج  هدف  إلى  للوصول 

النبيل.
الهدف  هذا  تحقيق  أجل  ومن 
المملكة  يضع  الذي  السامي 
مقدمة  في  السعودية  العربية 
دول العالم من خالل توفير حياة 
لمواطنيها،  متكاملة  جودة  ذات 
متطورة  أسس  على  تقوم  التي 
واجتماعيًا،  اقتصاديًا،  ومتقدمة 
الفرد  لرفاهية  وذلك  وثقافياً، 
واألسرة بالمملكة، فإن المنطقة 
محاور  أهم  أحد  ُتعد  الشرقية 

بقلم: صاحب السمو الملكي األمير 
أحمد بن فهد بن سلمان *

نائب أمير المنطقة الشرقية: 20
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المشروع  هذا  لتنفيذ  االهتمام 
لتعدد  وذلك  الكبير،  اإلستراتيجي 
المقومات السياحية بها من خالل 
وطبيعتها  اإلستراتيجي  موقعها 
االقتصادية  وأهميتها  الساحرة، 
تضعها  التي  األثرية  ومواقعها 
العالم  مناطق  أفضل  ضمن 
سياحًة، وهذه المقومات الفريدة 
تجعل الشرقية من أكثر المناطق 
بقاع  مختلف  من  للسياح  جذبًا 
بيئتها،  على  للتعرف  العالم 
العريق،  وتراثها  وثقافتها، 

ومجدها الحضاري التليد.
الماضية  القليلة  األعوام  وخالل 
أرقامًا  الشرقية  المنطقة  سجلت 
مذهلة على صعيد تطور القطاع 
االقتصادي،  والنمو  السياحي 
عن  الباحثين  لكل  تأكد  أن  بعد 
والمستثمرين،  السياحية  األجواء 
الكتشاف  مشجعة  وجهة  أنها 
وأوفر  وجهات سياحية أكثر جذباً 
شغفًا لكل من ينقبون عن اآلثار، 
ويبحثون عن الرفاهية في أحدث 

فرصها  أن  كما  صورها،  وأبهى 
من  عديد  في  االستثمارية 

القطاعات كبيرة وواعدة.
ما  وانطالقًا من حرصنا على كل 
الشرقية  المنطقة  أهالي  يهم 
بالعمل  شرعنا  فقد  وزوارها 
الفعلي لتنفيذ أفكار هذا البرنامج 
إنسان  قدرات  تنمية  إلى  الرامية 
كل  في  ورفاهيته  المنطقة 
كل  أن  وبما  الحياتية،  المجاالت 
تضافر  إلى  يحتاج  كبيرة  عمل 
الرسمية  وغير  الرسمية  الجهود 
السرور مشاركة  فإنه من بواعث 
في  بالمنطقة  األعمال  رجال 
تنفيذ البرنامج، واهتمامهم بدعم 
أشاع  بإقبال  الرسمية  الجهود 
بأن  عميقًا  إحساسًا  نفوسنا  في 
رفاهية إنسان المنطقة والمملكة 
في  يتسابق  واسع  فضاء  بأسرها 

مداره الجميع.
ونحن نحيي جهود صاحب السمو 
نايف  بن  سعود  األمير  الملكي 
المنطقة  أمير  عبدالعزيز  بن 

ونثمن  اهلل-  حفظه   - الشرقية 
تقديم  في  الكبير  سموه  دور 
في  والمساهمة  المباشر،  الدعم 
رعاية ودعم عديد من المشاريع 
ذات العائد االقتصادي الذي يعود 
بالخير العميم على البالد بأسرها 
وإنسانها  الشرقية  والمنطقة 
في  ويأتي  التحديد،  وجه  على 
الترفيهية  المشروعات  مقدمتها 

والسياحية.
يدرك  كما  الشرقية  المنطقة 
الفرص  من  كثيٌر  بها  الجميع، 
السياحة  لتطوير  االستثمارية 
الترفيهية  المشروعات  وقيام 
ونظرًا  وزوارها،  المنطقة  ألهل 
للمقومات االستثمارية في جميع 
المجاالت يشجع رجال األعمال على 
االستغالل  الفرص  هذه  استغالل 
نتوقعه  ما  عين  وهذا  األمثل، 
اهلل  بمشيئة  السنوات  مقبل  في 

تعالى.

*   نائب أمير المنطقة الشرقية  
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المنطقة  لتعطي  تضافرت  كثيرة  عوامل 
الغالية،  مملكتنا  في  خاصًا  تميزًا  الشرقية 
طول  على  الممتد  المنطقة  هذه  فموقع 
يمنحها  العرب  بحر  على  الشرقي  ساحلنا 
قيمة إستراتيجية كبرى على كل المستويات 
موانئها  جانب  فإلى  واالقتصادية،  األمنية 
تضم  فهي  السعودية  للتجارة  جدًا  المهمة 
العالم،  النفط في  موانئ تصدير  أهم  أيضًا 
نفطي  مخزون  أكبر  المنطقة  تضم  حيث 
رأس  في  النفطية  المنشآت  وأكبر  وأهم 
نقل  شبكات  محطات  من  وغيرها  تنورة 

البترول إلى موانئ التصدير.
إمدادات  مفتاح  هي  »الشرقية«  كانت  وإذا 
تضم  فإنها  العالمية،  األسواق  إلى  النفط 
في  الوطنية  الصناعات  مراكز  أهم  أيضًا 
والصناعات  البتروكيماويات  مجاالت 

التحويلية، وقد اجتذبت رساميل وشراكات عالمية مع كبريات 
الشركات الصناعية في العالم في مختلف المجاالت الصناعية 

والتقنية.
تتميز  الشرقية  المنطقة  فإن  والصناعة  النفط  جانب  وإلى 
الجميلة  البكر  الشواطئ  فهناك  ضخمة؛  سياحية  بمقومات 
تراث  وهناك  والصحراء،  الساحل  بين  المتباينة  والطبيعة 
الكنوز  وهناك  الفنون،  أنواع  بمختلف  الغني  الثري  المنطقة 
األثرية والمعالم الحضارية وكل ذلك يجعل »الشرقية« وجهة 

السياح من داخل المملكة وخارجها.
إن المنطقة الشرقية محظوظة بأمرائها الذين تعاقبوا عليها 
وهي  وتطورها،  نهضتها  في  بصمة  ترك  منهم  واحد  فكل 
اليوم محظوظة بأميرها صاحب السمو الملكي األمير سعود 

بن نايف بن عبدالعزيز وسمو نائبه صاحب 
بن  فهد  بن  أحمد  األمير  الملكي  السمو 
سلمان بن عبدالعزيز اللذين يبذالن جهودًا 
التحتية  المنطقة  بنيات  الستكمال  كبيرة 
مستواه  ورفع  المنطقة  بإنسان  والنهوض 
المعيشي من خالل توفير منظومة متكاملة 
والتعليم  الصحية  الرعاية  خدمات  من 
ومشروعات  واالتصاالت  النقل  وشبكات 
العيش  كسب  وسائل  وتأمين  اإلسكان 
الشباب  فئة  خاصة  المواطنين  لكل  الكريم 

التي تجد كل دعم وتشجيع.
التنموية  المشروعات  من  كثير  أنجز  لقد 
إشراف  تحت  »الشرقية«  في  والخدمية 
نائبه،  وسمو  المنطقة  أمير  سمو  ومتابعة 
قيد  المشروعات  من  كثير  هناك  زال  وما 

التنفيذ.
أهداف  تستلهم  المتواصلة  التنموية  النهضة  هذه  وتجيء 
الطموحة.  أهدافها  بكل  ٢٠٣٠م  المملكة  رؤية  وموجهات 
والمنطقة الشرقية مؤهلة بإذن اهلل لتكون سباقة في ترجمة 
الحرمين  خادم  رأسها سيدي  وعلى  الرشيدة  قيادتنا  أهداف 
العهد  ولي  وسمو  عبدالعزيز  بن  سلمان  الملك  الشريفين 
صاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز 

- حفظهما اهلل- بوضع برامج هذه الرؤية موضع التنفيذ.
نسأل اهلل العلي القدير أن يحفظ والة أمرنا ويسدد خطاهم 
وأن يديم على وطننا نعم األمن واالستقرار والرخاء واالزدهار.
*  وكيل إمارة المنطقة الشرقية.

المنطقة الشرقية: 

أهمية إستراتيجية ومستقبل مشرق

بقلم: 
د. خالد بن محمد البتال*
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برامجن متواصلة لالرتقاء 
بمستوى الخدمات للمواطنين

م. فهد بن محمد الجبير أمين المنطقة الشرقية:

r »األمانة« معنية بكل ما يهم المواطن 
في حياته.. فما أبرز المهام التي تضطلع 

بها أمانة المنطقة الشرقية؟

أكد معالي المهندس فهد بن محمد الجبير أمين المنطقة الشرقية أن األمانة تبذل جهودًا كبيرة وترعى 
برامج متعددة لالرتقاء بمستوى معيشة المواطن وتحسين نوعية الخدمات المقدمة له ورفع درجة الوعي 
االجتماعي بضرورة المحافظة على المكتسبات التي تحققت. وقال م.الجبير في حوار خاص لـ »اليمامة« 
إن مشروعات األنفاق والجسور التي دشنها سمو أمير المنطقة الشرقية مؤخرًا أسهمت في انسياب الحركة 
المرورية في حاضرة الدمام، وأن هناك اهتمامًا كبيرًا بشريحة الشباب واحتياجاتها وفيما يلي نص الحوار:

حوار: أحمد الهليل
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الشرقية  المنطقة  أمانة  ترتبط   -
وذلك  المواطنين  مع  كبير  بشكل 
حيث  من  به  تقوم  الذي  الكبير  للدور 
بها  تقوم  التي  التحتية  البنى  مشاريع 
من فتح طرق وتطوير وتأهيل األحياء 
مياه  تصريف  ومشاريع  السكنية 
واألنفاق،  الجسور  ومشاريع  األمطار 
المخططات  وتطوير  الشوارع،  وإنارة 
الحكومية  السكنية، وتخطيط األراضي 
الصحية،  والرقابة  والممتلكات، 
ونظافة  البيئة  صحة  على  المحافظة 
التجارية  المحال  ومراقبة  المدن 
والمتنزهات،  الحدائق  إنشاء  صحيًا، 
وتنمية  والتجميل،  التشجير  وأعمال 
بالمنطقة،  االستثمارية  المشاريع 
ومراقبة  المركزية  األسواق  وإنشاء 
مظهر  على  والمحافظة  المسالخ، 
والساحات  الحدائق  وإنشاء  المدن، 
البحرية،  والواجهات  والمتنزهات 
وفتح  المهن  بمزاولة  والترخيص 
وعديد  ومتابعتها،  التجارية  المحال 
بشكل  بها  تقوم  التي  المهام  من 

مصلحة  في  تصب  وجميعها  يومي 
المواطنين والمقيمين بشكل عام.

الشرقية  المنطقة  أمانة  قامت  كذلك 
البرامج والفعاليات  بتنظيم عديد من 
المجتمع سواء كان ذلك  التي تخاطب 

أو  والنظافة،  البيئي  الوعي  يخص  ما 
مهرجان  خالل  من  والتشجير  الزراعة 
بمدينة  سنويًا  يقام  والذي  الزهور 
من  عدد  تنفيذ  وكذلك  الدمام، 
البرامج بالتعاون مع عدد من الجهات 

معالي األمين في جولة ميدانية تفقد مشاريع األمانة.
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الحكومية أبرزها إدارة التربية والتعليم 
بالمنطقة الشرقية، كما حرصت أمانة 
االهتمام  على  الشرقية  المنطقة 
بشريحة الشباب وذلك عبر إقامة أكثر 
ومشروع  قدم  كرة  ملعب   100 من 
الساحات البلدية في كل مدن المنطقة 
الشرقية وذلك لتعزيز مهارات الشباب 
فراغهم  أوقات  قضاء  من  وتمكينهم 
الوقت  في  ومالئم  آمن  مكان  في 
نفسه، وهذا من المبادرات التي تؤكد 

اهتمام األمانة تجاه المجتمع.
مشروع  عن  ماذا  األمين..  معالي   r
الوصول الشامل لذوي اإلعاقة بحاضرة 

الدمام؟
- تم اعتماد الميزانية المطلوبة لهذه 
المبادرات  موازنة  ضمن  المبادرة 
لعام 2018م، وذلك تماشيًا مع رؤية 
التحول  ومبادرات   2030 المملكة 
الوطني لمشاريع مبادرة أنسنة المدن، 
حيث تم تخصيص اعتماد مالي لطرح 
الوصول  معايير  لتنفيذ  مشاريع  ثالثة 
الشامل بالحاضرة وهي )تنفيذ معايير 
المركزية  بالمنطقة  الشامل  الوصول 
الوصولية  معايير  تنفيذ  م1،  بالدمام 
بالواجهة البحرية بالخبر، تنفيذ معايير 
العربي  الخليج  بطريق  الوصولية 

بالدمام(، وجاٍر العمل حاليًا على طرح 
على  ستشتمل  حيث  المشاريع،  هذه 
ومواقف  واألرصفة  الممرات  تنفيذ 
واإلشارات  المشاة  ومعابر  السيارات 
تنسيق  وأعمال  للمعابر  المرورية 
الموقع بما يتوافق مع متطلبات ذوي 

اإلعاقة باحتياجاتهم المختلفة.
وجاء طرح هذه المشاريع كمرحلة أولى 
من خطة األمانة لجعل مدن الحاضرة 
ثمرة  جاء  اإلعاقة  لذوي  مدن صديقة 
الذي  والتصاميم  الدراسات  لمشروع 
منذ  للدراسة  بطرحه  األمانة  قامت 
الدراسات  إلعداد  مشروع  وهو  فترة 
لذوي  الهندسية  واألدلة  والتصاميم 
حاليًا  المشروع  إن  حيث  اإلعاقة، 
هذا  ويتضمن  النهائية،  بمراحله 
هندسيًا(  دلياًل   11( إعداد  المشروع 
المدينة  مرافق  جميع  مع  تتناسب 
المختلفة وتشمل هذه األدلة )المنشآت 
القضائية  و»المنشآت  الصناعية«، 
الصحية«،  و»المنشآت  واألمنية«، 
النقل«،  ومرافق  الخارجية  و»البيئة 
و»المنشآت  الدينية«،  و»المنشآت 
اإلدارية  و»المنشآت  الثقافية«، 
الفندقية  و»المنشآت  والتجارية«، 
الترفيهية«،  و»المناطق  واإليوائية«، 

مشروعات األنفاق والجسور 
التي دشنها سمو أمير 

 ساعدت 
ً
المنطقة مؤخرا

على انسياب الحركة 
المرورية

أمانة المنطقة الشرقية 
 من البرامج 

ً
تنظم عديدا

والفعاليات التي تخاطب 
المجتمع وتعزز نوعية 

الخدمات المقدمة 
للمواطنين

جهودنا تتكامل مع عديد 
من المؤسسات االجتماعية 

ولجان التنمية ومراكز األحياء

لجان التنمية دورها كبير 
رفع المستوى التوعوي  في 
والتثقيفي وأسهمت في 
برامج للتدريب والتوظيف
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العمل  ويجري  السكنية(،  و»المنشآت 
على تطبيق معايير هذه األدلة ضمن 
المشروع  ويتضمن  األمانة،  مشاريع 
اإلستراتيجي  المخطط  إعداد  كذلك 
للثالثين  للحاضرة  الشامل  للوصول 
إعداد  إلى  إضافة  القادمة،  عامًا 
مواقع   5 لـ  والتصاميم  الدراسات 

بحاضرة الدمام.
وحدة  إنشاء  بصدد  أن األمانة  كما 
تزويدها  وسيتم  الشامل  للوصول 
حيث  المتخصصة،  الفنية  بالكوادر 
يتعلق  ما  بجميع  معنية  ستكون 
بالحاضرة،  الشاملة  بالوصولية 
هذه  مثل  على  األمانة  حرص  مؤكدًا 
تهيئة  بغرض  والمبادرات  المشاريع 
الغالية  الفئة  لهذه  المناسبة  الظروف 
المعوقات  كل  وتذليل  المجتمع  على 
العملية  حياتهم  في  تواجههم  التي 

واليومية.
r دشن معاليكم مؤخرًا مشروع بالزا 
البحرية  الواجهة  في  الشاطئ  حي 

بالدمام حدثنا عن هذ المشروع؟
المواطنين  لراحة  المشروع جاء  - هذا 
والترفيه  المتعة  وتوفير  وخدمتهم 
من  وغيره  المشروع  وهذا  لهم، 
توجيهات  ضمن  تأتي  المشاريع 
المنطقة  أمير  الملكي  صاحب السمو 
بن  نايف  بن  سعود  الشرقية 
من  شخصية  وبمتابعة  عبدالعزيز، 
أمير  نائب  الملكي  السمو  صاحب 
بن  فهد  بن  أحمد  األمير  الشرقية 
من  وتوجيه  بدعم  وكذلك  سلمان، 
معالي وزير الشؤون البلدية والقروية، 
ترفيهية  سياحية  مشاريع  إلقامة 

خدمية للمواطنين والمقيمين.
آلفاق  تعبر  الشرقية  والمنطقة 

بالمنجزات  زاخرة  لتصبح  المستقبل 
المجاالت  جميع  عمت  التي  الحضارية 
بالمواطن  االهتمام  مقدمتها  وفي 
المشروع  وهذا  ورفاهيته،  ورعايته 
ومرصوفة  مفتوحة  بساحات  يمتاز 
بالبالط المتداخل والبالطات الخرسانية 
ويتخللها أحواض الزراعة والمسطحات 
المظللة  األلعاب  وساحات  الخضراء 
تلك  تخدم  فيما  للبحر،  والمواجهة 
إحداهما  مياه  دورتي  وجود  المنطقة 
ويفصل  للنساء،  واألخرى  للرجال 
البحر سور من  المنطقة المطورة عن 
ومعالجة  الصب  مسبقة  الخرسانة 
فيها  وتتوافر  »إيبوكسي«،  بدهان 

مقاعد على طول الكورنيش.
إضاءة  إلى  الشرقية  أمانة  وعمدت 
المنطقة بأعمدة إنارة تجميلية تغطي 
تزيينها  جانب  إلى  المنطقة،  27كامل 
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مستطيل  )حوض  خرسانية  بنافورة 
بالنافورة  يحيط  فيما  دائرية(،  وكرة 
تم  جلسات  مجسم  الجانبين  من 
تزيينه بسور من »اإلستانليس ستيل« 
للحماية، ويحوي مندرجًا مغطى بألواح 
العشب  مع  المتداخل  »الجرانيت« 
إلى وجود مصلى  االصطناعي، إضافة 
بأماكن  تجهيزه  وتم  المنطقة،  يخدم 
المياه  دورة  خلف  خارجية  وضوء 
االحتياجات  وذوي  السن  كبار  وتخدم 

الخاصة.
للزراعة  المخصصة  األحواض  أن  كما 
من  متنوعة  بأنواع  زراعتها  تمت 
وكذلك  والنخيل  الدائمة  األشجار 
الطبيعي،  العشب  من  واسعة  مناطق 
تزين  التي  الزهور  وجود  إلى  إضافة 
مساحته  بما  تغطي  والتي  المنطقة، 

٢٥٪ من المشروع.
r سمو أمير الشرقية دشن مشروعات 
تشمل  المرور  حركة  لتسهيل  مهمة 
على  إضاءة  من  هل  وجسورًا..  أنفاقًا 

هذه المشروعات؟ 
األمير  الملكي  السمو  صاحب  دشن   -

أمير  عبدالعزيز  بن  نايف  بن  سعود 
الموافق  األحد  يوم  الشرقية  المنطقة 
٢019م،   /3  /10 1440هـ،   /7  /٢
مشروع نفق تقاطع طريق األمير محمد 
بن فهد مع تقاطع شارع الخليفة علي 
جسر  ومشروع  طالب،  أبي  بن 
الخليفة  طريق  مع  نايف  األمير 
علي بن أبي طالب، ونفق وجسر 
الملك عبدالعزيز  تقاطع طريق 
والتي  بالدمام،   ٢٨ شارع  مع 
التنموية  المشاريع  من  تعتبر 
تسهم  التي  المهمة  الحيوية 
المرورية  الحركة  انسيابية  في 
في حاضرة الدمام. ويبلغ طول 
طريق  تقاطع  جسر  مشروع 
الخليفة  طريق  مع  نايف  األمير 
مترًا   ٥1٥ طالب  أبي  بن  علي 
وعرض 17.7 متر ويسع حارتين 
الحركة  لتصبح  اتجاه  كل  في 
مع  الطريق  هذا  على  انسيابية 
التقاطع  منطقة  كل  تحسين 
الجسر،  بطول  الخدمة  وطريق 
من  الخدمة  طرق  تتكون  حيث 
اتجاه ومواقف  حارتين في كل 
للمشاة  وأرصفة  للسيارات 
مع  نايف،  األمير  طريق  على 

العلم أن تكلفة المشروع تقدر بقيمة 
44.963.910 رياالت.

بن  محمد  األمير  طريق  تقاطع  ونفق 
فهد مع تقاطع شارع الخليفة علي بن 
إنشاء  عن  عبارة  هو  الذي  طالب  أبي 
 ٢4.3 وعرض  مترًا   91٨ بطول  نفق 
متر يسع حارتين في كل اتجاه لتصبح 
الطريق  هذا  على  انسيابية  الحركة 
وطرق  التقاطع  منطقة  تحسين  مع 
تتكون  حيث  النفق،  بطول  الخدمة 
اتجاه  بكل  حارتين  من  الخدمة  طرق 
للمشاة،  وأرصفة  للسيارات  ومواقف 
بقيمة  المشروع  تكلفة  تقدر  بينما 

137.7٥6.77٢ رياالً.
تقاطع  وجسر  نفق  مشروع  أن  كما 
شارع  مع  العزيز  عبد  الملك  طريق 
بطول  الجسر  يشمل  بالدمام،   ٢٨
وترتكز  االتجاهين  كال  في  متر   1000
خرسانية  أوتاد  على  الجسر  قواعد 
وطرق الخدمة للجسر أيضًا عبارة عن 
مسارين بكل اتجاه، وتقدر تكلفته بـ 
طول  يبلغ  كما  رياالً،   ٢44.٢٢1.٨46
العزيز  عبد  الملك  طريق  على  النفق 
٨٥0 مترًا وعرض حارتين بكل اتجاه، 
اتجاه  بكل  الخدمة  طرق  إلى  إضافة 

على طول النفق.
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إحدى  هي  للبتروكيماويات  الصحراء  شركة 
المالية  السوق  في  المدرجة  السعودية  الشركات 
الصحراء  شركة  تأسست  وقد  »تداول«،  السعودية  
للبتروكيماويات بتاريخ 19/ 5/ 1425هـ )الموافق 7/ 
7/ 2004م( تحت سجل تجاري رقم )1010199710( 
سعودي  ريال  مليار   4.388 حاليًا  يبلغ  مال  برأس 
الرياض ويتركز نشاطها  الرئيس في مدينة  ومقرها 
األساسي في قطاع البتروكيماويات بالمملكة العربية 

السعودية، كما تلتزم »الصحراء« في تنفيذ نشاطاتها بأعلى 
معايير الجودة في اإلنتاج مع التزامها بالمحافظة على البيئة 
وسالمة موظفيها والمجتمع بوجه عام، وتسهم في عديد من 
وتعمل  ودوليين  محليين  شــــركاء  مع  المشتركة  المشاريع 

على مايلي:
- توفير فرص استثمارية قيمة للقطاع الخاص السعودي في 

قطاعات صناعة البتروكيماويات التحويلية والبتروكيماويات.
- تأمين التقنيات المعاصرة والحديثة والعمالة الماهرة 

مضافة  قيمة  ذات  منتجات  لتصنيع  المدربة 
ومتطلبات  تتوافق  تنافسية  وميزات  عالية 

التصدير.
- توفير فرص عمل واعدة لموظفيها مع 
في  السعودة  برنامج  تطبيق  على  التركيز 

جميع أقسام الشركة.

أهداف الشركة
خاصة  الصناعية  المشاريع  في  االستثمار 

مواد  تنتج  التي  والكيماوية،  البتروكيماوية 
واإليثيلين  بروبلين،  والبولي  البروبلين 
الصناعات  من  وغيرها  إيثيلين  والبولي 

وتنفذ  تمتلك  وأن  األخرى،  والهيدروكربونية  البتروكيماوية 
المواد  من  بمتطلباتها  لتزويدها  الالزمة  المشروعات 
المباني  وتنشأ  العقارات  أيضًا  تتملك  وأن  والمنافع  الخام 
وتخزينها،  الشركة  منتجات  لحفظ  الالزمة  والمستودعات 
التي  النشاطات  من  ذلك  وغير  لعرضها،  الالزمة  والمعارض 

تحتاج إليها الشركة  في التصنيع والتخزين والتسويق.

العوامل المساعدة على تحقيق أهداف الشركة:
الدعم والرعاية للقطاع الصناعي من قبل حكومة 
توفر  وأيضاً  الشريفين.  الحرمين  خادم 
المنطقة،  في  النفط  ومشتقات  الغاز 
الفقري  العمود  تعد  التي  المواد  وهي 
وأيضًا  البتروكيماوية،  للصناعات 
»الصحراء  لـ  اإلستراتيجي  الموقع 
مصادر  من  بالقرب  للبتروكيماويات« 
والتسهيالت  الخام  والمواد  الطاقة 
الشركة  وتركز  بالجبيل،  اللوجستية 
المنتج  ذات  التقنيات  اختيار  على 

الجيد.
www.saharapcc.com

جودة المنتج مع أعلى معايير 
المحافظة على البيئة

شركة الصحراء للبتروكيماويات:
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بتوجيهات ومتابعة أمير المنطقة 
الشرقية ونائبه أنجزنا منظومة 

متكاملة من مشاريع البنيات التحتية

م. عصام بن عبداللطيف المال لـ »اليمامة«:

مشاريع التنمية والتطوير في المنطقة الشرقية ال تنقطع، فما بين مشروعات اكتمل تنفيذها وأخرى قيد التنفيذ أو من 
مرحلة التخطيط، فإن إدارة المشاريع في الشرقية خلية عمل ال تهدأ. المهندس عصام بن عبداللطيف المال وكيل أمانة 
المنطقة الشرقية للمشاريع تحدث لـ »اليمامة« عن أبرز المشاريع التي أنجزت. وقال المهندس المال: إن البنيات التحتية 
في مجاالت الطرق والجسور واألنفاق وشبكات تصريف مياه األمطار والسيول تكاملت إلى حد كبير في كل محافظات 
المنطقة الشرقية بفضل دعم القيادة الرشيدة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد األمين ومجهود 
ومتابعة صاحب السمو الملكي األمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه األمير أحمد بن فهد بن سلمان 
ومعالي أمين المنطقة اللذين ظال يشرفان على مراحل إنجاز المشروعات بالمواصفات المطلوبة. وهما يتابعان بصفة 

خاصة المشروعات التي تخدم المواطنين مباشرة.. وفيما يلي نص الحوار:
حوار: أحمد الهليل

عبداللطيف  بن  عصام  م.  سعادة 
المال وكيل أمانة المنطقة الشرقية 

للتعمير والمشاريع
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r دشن األمير سعود بن نايف أمير 
من  عددًا  مؤخرًا  الشرقية  المنطقة 
المشاريع التنموية الحيوية في الدمام 

هل تحدثنا عن هذه المشاريع؟
الملكي  السمو  صاحب  دشن  نعم   -
األمير سعود بن نايف - حفظه اهلل- 
األمير  طريق  تقاطع  نفق  مشروع 
شارع  تقاطع  مع  فهد  بن  محمد 
وهو  طالب  أبي  بن  علي  الخليفة 
 918 بطول  نفق  إنشاء  عن  عبارة 
حارتين  يسع  متر   24.3 مترًا وعرض 
في كل اتجاه لتصبح الحركة انسيابية 
على هذا الطريق مع تحسين منطقة 
بطول  الخدمة  وطرق  التقاطع 
الخدمة من  النفق، حيث تكون طرق 
حارتين بكل اتجاه ومواقف للسيارات 
تكلفة  تقدر  بينما  للمشاة  وأرصفة 
مليونًا   137 بقيمة  المشروع  هذا 

و756 رياالً.
بن  نايف  األمير  جسر  مشروع  كذلك 
علي  الخليفة  طريق  مع  عبدالعزيز 
مترًا   515 يبلغ  الذي  طالب  أبي  بن 
وعرض 17.7 متر ويسع حارتين في 
انسيابية  الحركة  لتصبح  اتجاه  كل 
كل  تحسين  مع  الطريق  هذا  على 
منطقة التقاطع وطريق الخدمة بطول 
الجسر، حيث تتكون طرق الخدمة من 
اتجاه ومواقف للسيارات  حارتين في 
األمير  طريق  على  للمشاة  وأرصفة 

المشروع  تكلفة  أن  العلم  مع  نايف، 
 910 و963  مليونًا   44 بقيمة  تقدر 

رياالً.
وجسر تقاطع طريق الملك عبدالعزيز 
 1000 بطول  بالدمام   28 شارع  مع 
متر في كال االتجاهين وترتكز قواعد 
وطرق  خرسانية  أوتاد  على  الجسر 
عن  عبارة  أيضًا  للجسر  الخدمة 
طول  يبلغ  كما  اتجاه  بكل  مسارين 
العزيز  عبد  الملك  طريق  على  نفق 
كل  في  حارتين  وعرض  مترًا   850
بكل  الخدمة  طرق  إلى  إضافة  اتجاه 
اتجاه على طول النفق، وتقدر تكلفته 

بأكثر من 244 مليونًا. وهذه المشاريع 
التي دشنها سموه لها أهمية كبرى، 
حيث تعد مداخل رئيسية في الدمام 
األثر  اهلل  شاء  إن  لها  وسيكون 
المحيطة  المنطقة  تطوير  في  البالغ 
االختناقات  فك  في  وستسهم  بها 
المرورية وكذلك في تحسين مداخل 
المدينة التي تأتي ضمن خطة األمانة 
تنفيذ مشاريع حيوية مهمة كل  في 

مدن ومحافظات المنطقة الشرقية.
أن  أحب  المنبر  هذا  خالل  ومن 
والمتابعة  الالمحدود  بالدعم  أنوه 
المستمرة من قبل سمو أمير المنطقة 

األمير سعود أثناء تدشين أحد المشاريع الحيوية
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األمير  الملكي  السمو  الشرقية صاحب 
سعود بن نايف بن عبد العزيز وسمو 
األمير  الملكي  السمو  صاحب  نائبه 
بن سلمان وحرصهما  بن فهد  أحمد 
الدائم على متابعة المشاريع التنموية 
المهمة في المنطقة التي تخدم جميع 
األهالي، وافتتاح سموه لهذه المشاريع 
- يحفظه  أكبر دليل على حرصه  يعد 
اهلل- على متابعة سير جميع المشاريع 
في  تنفذ  التي  والتنموية  الخدمية 

المنطقة.

مواكبة الرؤية 2030م
والمشاريع  التعمير  وكالة  كشفت   r
مؤخرًا عن إستراتيجية لمواكبة أهداف 
وموجهات رؤية المملكة 2030م، هل 

من إضاءات حول هذا الجانب؟
توافقًا  جاءت  اإلستراتيجية  هذه   -
بهدف  2030م  المملكة  رؤية  مع 
تقديم خدمات مميزة تسهم في رفع 
القيادة  اهتمام  وتجسيد  الحياة  جودة 
اإلمكانات  كل  تسخير  في  الرشيدة 
أهم  ومن  الشرقية،  بالمنطقة  للرقي 

االرتقاء  مشاريع  )محفظة  البرامج 
بجودة الخدمات( وهي:

والمرافق  المباني  وتطوير  إنشاء   -
البلدية.

- رفع كفاءة شبكة الطرق القائمة في 
المدن.

- تصريف مياه األمطار وأضرار أخطار 
السيول.

الطرق  شبكة  وتطوير  إنشاء   -
الحضرية.

أما أهم المشاريع:
اإلطار  الدائرية...  الطرق  تطوير   -
إجمالي  2024م(،   -  2015( الزمني 
التكلفة التقديرية للمرحلة األولى من 

اإلستراتيجية: 26 مليار ريال.
اإلطار  المحورية...  الطرق  تطوير   -
إجمالي  2024م(،   -  2015( الزمني 
التكلفة التقديرية للمرحلة األولى من 

اإلستراتيجية: 26 مليارًا.
- تطوير شبكة تصريف مياه األمطار... 
2030م(،   -  2020( الزمني  اإلطار 
التقديرية: 3 مليارات  التكلفة  إجمالي 

ريال.
- المشهد الحضري... تطوير المجاورات 
االنتهاء  تم  حيث  بالدمام..  السكنية 
الطرح  إجراءات  وجاري  التصاميم  من 

والترسية والتنفيذ.
2020م(،   -  2015( الزمني:  اإلطار 
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سعادة وكيل األمين للتعمير والمشاريع يشرح لسموه

سمو األمير سعود بن 
نايف وسمو نائبه حريصان 

على متابعة المشاريع 
التى تخدم المواطنين
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 100 التقديرية:  التكلفة  إجمالي 
مليون ريال.

اإلطار  والهبوطات...  الحفر  معالجة   -
الزمني )2015 - 2020م(.

النظام والبرامج المتبعة في 
متابعة جودة المشاريع

العمل  وإجراءات  الجودة  أدلة  إعداد 
 :2015 اآليزو  شهادة  على  والحصول 

9001
نظام الجودة لدى المقاول.

تنفيذ  لجودة  الميدانية  المراقبة 
المشاريع.

تقييم وتأهيل المعدات ومشغليها.
تقييم وتأهيل المصانع والموردين.

تقييم تأهيل مصانع الخرسانة الجاهزة 
ومواد الطرق.

تقييم وتأهيل المختبرات الخاصة.
الطرق  مشاريع  في  االستوائية  تقييم 
الطرق  تقييم  أجهزة  باستخدام 

الحديثة.
تكويد المشاريع وتكويد العينات.

BIM تطبيقات تقنية
نمذجة  تقنية  مشروع  عن  وماذا   r

معلومات البناء؟
الشرقية  المنطقة  أمانة  سجلت   -
مستوى  على  أمانة  كأول  اسمها 
دراسة وتطبيق  تبين  المملكة  مناطق 
البناء،  معلومات  لنمذجة   BIM تقنية 
وهذا المشروع يأتي انسجامًا مع توجه 
الرقمية  الحكومة  تطبيق  في  الدولة 
إعمار  بجوده  االرتقاء  في  ورغبة 
استخدام  خالل  من  وذلك  المشاريع 
اإللكترونية  والبرامج  الحديثة  التقنية 
أعمال  في  خصوصًا  المتخصصة 

مشاريع البنية التحتية.
أكثر  يوضح  أن  لسعادتكم  هل   r
معلومات  نمذجة  تقنية  ماهي  للقراء 

البناء BIM؟
من  مجموعة  عن  عبارة  هي   -
التقنيات وأساليب العمل تستطيع من 
عالية  بجودة  المشروع  تنفيذ  خاللها 
المواصفات  توحيد  مع  أقل  وتكلفة 
والمعايير الهندسية وهو ما يعد هدفًا 

الشرقية  المنطقة  ألمانة  إستراتيجيًا 
هذه  تطبيق  أن  فيه  شك  ال  ومما 
التقنية أصبح ضرورة ملحة للمنظمات 
التي تطمح لالرتقاء بعملها إلى مراحل 
التميز إذا توجهت األمانة لتطبيق تلك 
مشاريعها  أعمال  مختلف  في  التقنية 
لتكون أول أمانه على مستوى المملكة 
العربية السعودية تعمل بهذه التقنية 

الحديثة.
أمانة  قامت  مشاريع  من  هل   r
بتنفيذها من خالل  الشرقية  المنطقة 

هذه التقنية؟
- نعم األمانة بدأت رسميًا في إطالق 
معلومات  نمذجة  منهجية  تطبيق 
البناء بجميع مشاريع الجسور واألنفاق 
األمانة  بين  بالتعاون  أولى  كمرحلة 
في  والمقاولين  واالستشاريين 
تشارك  ومترابطة  متكاملة  منظومة 
المنهجية من خالل توفير  في تطبيق 
هذا  في  المتخصصة  والبرامج  الكوادر 
مؤخرًا  عملت  األمانة  أن  كما  المجال، 
على تنفيذ أول مشروع من التصاميم 
لعدد 16 تقاطعًا في منهجية نمذجة 

معلومات البناء.
هذا  من  المتوقعة  الفوائد  ما   r

التطبيق؟
- الهدف من هذا التطبيق هو النهوض 
والتغيير  والتطوير  التنفيذ  بمستوى 
اإلدارات  جميع  بمشاركة  األفضل  نحو 

بوكالة التعمير والمشاريع ذات العالقة 
بتصميم وتنفيذ المشاريع.

وحدة  أسسنا  فقد  لذلك  وتمهيدًا   
نمذجة معلومات البناء بوكالة التعمير 
والمشاريع لنشر الوعي والمعرفة من 
الدورات  وتنظيم  األدلة  إصدار  خالل 
التدريبية والمحاضرات وورش العمل.

التطبيق  هذا  خالل  من  نسعى  وإننا 
بطرق  العمالقة  المشاريع  إنشاء  إلى 
ومنهجيات تضمن تنفيذها في وقتها 
لتسهم  المطلوبة  وبالجودة  المحدد 
الوطني  االقتصاد  مسيرة  تعزيز  في 
الذي يتجه لقفزة نوعية كبيرة - بإذن 
رسمته  الذي  االزدهار  اتجاه  في  اهلل- 

رؤية المملكة 2030. 
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أحد المشاريع التي تم تدشينها

وضعنا إستراتيجية 
تتوافق مع أهداف رؤية 
المملكة 2030م

أمانة الشرقية هي األولى 
في تطبيق 
تقنية BIM لنمذجة 
معلومات البناء
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الجبيل تنطلق في رحاب الرؤية 2030م
المبارك  الزاهر  العهد  هذا  في 
الشريقين  الحرمين  خادم  عهد 
العزيز  عبد  بن  سلمان  الملك 
األمير  األمين  عهده  ولي  وسمو 
العزيز  عبد  بن  سلمان  بن  محمد 
محافظة  تشهد  اهلل-  حفظهما   -
الجبيل نهضة عمرانية واقتصادية 
وخدمية كبيرة وينتظرها بإذن اهلل 
تتوافر  ففيها  مشرق؛  مستقبل 
االقتصادية؛  النهضة  كل مقومات 
التنمية  مرتكزات  أهم  أحد  وهي 
الصناعية، كما أن موقعها يجعلها 
من أجمل مناطق المملكة وأكثرها 
خادم  وبدعم  للسياحة.  جاذبية 
ولي  وسمو  الشريفين  الحرمين 

العهد وبإشراف  مباشر من سمو 
أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه 
- حفظهما اهلل - وجهدهما المثابر 
فإنني واثق بأن مسيرة التنمية في 
حتى  غايتها  إلى  ستمضي  الجبيل 
رسمتها  التي  األهداف  كل  تتحقق 
المنطقة  لهذه  الرشيدة  قيادتنا 

وأهلها الكرام.
التي  الطموحة  التنمية  خطط  إن 
 2030 المملكة  رؤية  عنها  عبرت 
العهد  ولي  سمو  رسمها  كما 
صاحب السمو الملكي األمير محمد 
بروح  اهلل-  حفظه   - سلمان  بن 
هي  الوثابة،  الشباب  وطموحات 
مالمح  ترسم  خريطة  مجملها  في 

بقلم: 
عبدالله بن ناصر العسكر *
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االقتصادية  التنمية  ومسارات 
وأكثر  المملكة،  في  واالجتماعية 
»الرؤية« جرأتها في  ما يميز هذه 
االقتصادية  للتحديات  تشخيص 
مواجهتها،  وسبل  واالجتماعية 
على  ركزت  الرؤية  أن  ونالحظ 
إعادة هيكلة االقتصاد الوطني على 
أسس جديدة أهمها إنهاء ما سماه 
النفط«؛  »إدمان  العهد  ولي  سمو 
الثروة  على  الكلي  فاالعتماد 
مخاطرة  بالفعل  كان  النفطية 
األسعار  تذبذب  ظل  في  كبيرة 
إليجاد  الحثيث  العالم  وسعي 
بدائل للنفط دعك عن حقيقة أن 
رؤية  لكن  ناضبة.  طاقة  النفط 
على  تقتصر  لم  العهد  ولي  سمو 
اإلصالح االقتصادي، بل امتدت إلى 
السعودي  المجتمع  طاقات  إطالق 

وإعادة الحيوية والديناميكية لهذا 
وشرائحه  فئاته  بكل  المجتمع 
كل  في  اإلبداعية  طاقاته  وتفجير 

مجاالت الحياة.
بدأ  االقتصادي  الصعيد  فعلى 
التحول االقتصادي،  تطبيق برنامج 
كما شهدنا اتفاقيات برامج التنمية 
شركاء  مع  وقعت  التي  العمالقة 
واالستثمارات  العالم  في  المملكة 
مثل  مشروعات  في  الضخمة 
ّية«  »نيوم« و»البحر األحمر« و»الِقدِّ
تنهض  كيف  كما شهدنا  وغيرها، 
من  واعدة  اقتصادية  قطاعات 
الصفر مثل قطاع الترفيه والسياحة 
منه  للجبيل  يكون  أن  نتطلع  الذي 
نصيب كبير؛ نظرًا لما تملكه هذه 
السياحة.  مقومات  من  المحافظة 
وشواطئها  الساحلي  فموقعها 

ومتنزهاتها  وحدائقها  البكر 
عدد  مقصد  أصبحت  الجميلة 
وخارج  داخل  السياح من  كبير من 
البنيات  تكامل  أن  كما  المملكة، 
األساسية الحديثة يجعل المحافظة 
االستثمارات في  لمزيد من  مهيأة 
هذه  وأنتهز  السياحي،  القطاع 
األعمال  رجال  ألدعو  السانحة 
من  لالستفادة  والمستثمرين 
هذا  فى  المتاحة  الهائلة  الفرص 

القطاع.
أن يديم  القدير  العلي   نسأل اهلل 
واالستقرار  األمن  نعم  بالدنا  على 
ويسدد  قادتنا  يحفظ  وأن  والرخاء 
التنمية  طريق  على  خطاهم 

والتطور واالزدهار. 
 * محافظ الجبيل
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أحمد  المهندس  سعادة  أكد 
وزارة  فرع  عام  مدير  الغامدي 
أن  الشرقية  بالمنطقة  النقل 
قد  بالمنطقة  الطرق  شبكة 
الرئيسية  المدن  كل  وأن  اكتملت 
أو  مزدوجة  بطرق  مرتبطة  باتت 
لـ  خاص  حوار  في  وقال  سريعة. 
حاليًا  العمل  يجري  إنه  »اليمامة« 
الدولية  الطرق  بعض  الستكمال 
للطرق.  التشغيلية  الكفاءة  ورفع 
برنامج  أن  م.الغامدي  وأوضح 
التحول الوطني لوزارة النقل حدد 
األهداف اإلستراتيجية لرفع كفاءة 
لمواكبة  للنقل  التحتية  البنية 
المستقبلية  المملكة  احتياجات 

وفيما يلي نص الحوار:

حوار: أحمد الهليل

ً
٤٥ مشروعا

تنموية  مهمة  نقلة  تشهد  المملكة   r
في كل القطاعات.. ما نصيب قطاع النقل 
المشروعات  من  الشرقية  المنطقة  في 

التطويرية؟
المنطقة  في  النقل  قطاع  يحظى   -
الرشيدة  القيادة  الشرقية باهتمام وعناية 
الذي  السخي  الدعم  وأسهم  اهلل-  أيدها   -
عديد  تنفيذ  في  النقل  قطاع  به  يحظى 
المواصفات  ألحدث  وفقًا  المشاريع  من 

لعديد  تنفذ  زالت  وما  الدولية  والمعايير 
من المشروعات لتنمية وتطوير المنطقة، 
 )٤٥( تنفيذ  على  العمل  حاليًا  يجري  حيث 
األخيرة  الخمس  السنوات  خالل  مشروعًا 
ريال،  مليون   )٥.٠٧٢( تجاوزت  بتكلفة 
الدورية  الصيانة  أعمال  الوزارة  أولت  كما 
مشاريعها،  ضمن  كبرى  أهمية  والوقائية 
بعدد  الوقائية  الصيانة  أعمال  جاٍر  حيث 
 )١.٢١٩( تجاوزت  وبتكلفة  تبليغًا،   )٤٦(
مليون ريال وذلك بإصالح طبقات األسفلت 
ألعمال  إضافة  السالمة  مستوى  ورفع 
الصيانة العادية بعدد )١٢( عقدًا وإضافة 
وبتكلفة  الكهربائية  األعمال  لعقد صيانة 
حيث  ريال،  مليون   )٤٩٧( بلغت  إجمالية 
يتم تشغيل وصيانة ونظافة الطرق بطول 

إجمالي )٧٤٢٨( كلم، وعدد )٣٣٢( جسرًا.

شبكة متكاملة
شبكة  إن  القول  يمكن  مدى  أي  إلى   r

الطرق في الشرقية قد تكاملت؟

شبكة الطرق اكتملت
ويجري استكمال الدولية
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في  الطرق  شبكة  اكتملت  قد  نعم   -
المدن  ربط  تم  فقد  الشرقية،  المنطقة 
الرئيسية بطرق مزدوجة أو سريعة، وتقوم 
التشغيلية  الكفاءة  رفع  بأعمال  الوزارة 
عليها،  السالمة  مستوى  ورفع  للطرق 
الطرق  بعض  استكمال  حاليًا  يجري  كما 
الدولية كاستكمال طريق الظهران العقير 
ريال  ماليين   )٢٠٩( بلغت  بتكلفة  سلوى 
الصناعية  الجبيل  مدينة  ربط  واستكمال 
العقير  طريق  عبر  الحدودية  بالمنافذ 
واإلمارات  عمان  سلطنة  وحتى  سلوى 

العربية المتحدة.

مشروعات جارية
الجارية حاليًا وما  المشروعات  r ما أهم 

أولوياتكم في المرحلة القادمة؟
بالمنطقة  الجارية  المشاريع  عدد  يبلغ   -

)٤٥( مشروعاً من أهم هذه المشروعات:
- مشروع طريق المنفذ الحدودي المؤدي 
بتكلفة  كلم   )٢٣٥( بطول  عمان  لسلطنة 
)٩٤٥( مليون ريال، وقد أنهت وزارة النقل 

تنفيذه بالكامل.
يربط  الذي  الطريق  استكمال  مشروع   -
بطريق  السريع  الدمام   - الرياض  طريق 
الدمام/ أبو حدرية السريع وانتهاء بطريق 

الدمام/ الجبيل السريع.
يجري  حيث  باألحساء،  الدائري  الطريق   -
بتكلفة  الطريق  من  األخير  بالجزء  العمل 

تجاوزت )٢٨١( مليون ريال.
- استكمال طريق الظهران العقير سلوى.

- الطريق الساحلي بالدمام.
- إنهاء أعمال استكماالت الطريق الدائري 

بالدمام.
على  الوقائية  الصيانة  لمشاريع  إضافة 

معظم طرق المنطقة ومن أبرزها:
- صيانة طرق حاضرة الدمام بتكلفة ١٦٥ 

مليون ريال.
السريع  الدمام  الرياض/  طريق  صيانة   -

بتكلفة ٢٢٠  مليون ريال.
 ٢٤١ بتكلفة  حدرية  أبو  طريق  صيانة   -

مليون ريال.
- صيانة طريق الظهران بقيق بتكلفة ٩٠ 

مليون ريال.

برنامج التحول الوطني ٢٠٢٠م
برامج  وضعت   ٢٠٣٠ المملكة  رؤية   r

الخدمية  القطاعات  بكل  للنهوض 
أهداف  مع  تجاوبتك  كيف  واإلنتاجية.. 

وبرامج هذه الرؤية؟
الالزمة  واإلمكانات  القدرات  بناء  ألجل   -
لتحقيق األهداف الطموحة لرؤية المملكة 
 ٢٠٢٠ الوطني  التحول  برنامج  إطالق  تم 
من  عدد  على  يحتوي  الذي  النقل  لوزارة 
مقدمتها  في  يأتي  اإلستراتيجية  األهداف 
تقليل معدالت حوادث النقل ورفع كفاءة 
البنية التحتية للنقل وزيادة االعتماد على 

الموارد الذاتية.
وقد تضمنت إستراتيجية وزارة النقل رؤية 
متكامل  نقل  قطاع  لتوفير  مستقبلية 
لمواكبة  النقل  أنماط  جميع  يشمل 
ويتميز  المستقبلية  المملكة  احتياجات 
والتطور  والكفاءة  والفاعلية  بالسالمة 
وتعزيز  تشجيع  على  ويعمل  التقني، 
التنافسية  والقدرة  االقتصادية  التنمية 
للمملكة العربية السعودية على المستوى 
الدولي. كما يوفر بيئة صحية وآمنة ألفراد 
الجاري  المبادرات  أهم  ومن  المجتمع، 
مستوى  لرفع  مبادرة  هي  عليها  العمل 
الرئيسية  الطرق  من  عدد  على  السالمة 
 )٨٤( بقيمة  عقد  ترسية  وتم  بالمنطقة، 
مشروع  دراسة  تجري  كما  ريال،  مليون 
على  سياج  وتركيب  التقاطعات  لتحسين 

طرق المنطقة.
r كلمة أخيرة؟

في  ومهمًا  حيويًا  دورًا  النقل  يلعب   -
العمراني  واالزدهار  االقتصادي  التقدم 
وزارة  فإن  المنطلق  هذا  ومن  دولة  ألي 

قامت  الرشيدة  القيادة  وبدعم من  النقل 
بالتعاون والتنسيق مع عديد من الوزارات 
الخبراء  من  وفريق  المعنية  والجهات 
ثابتة  إستراتيجية  بإعداد  المختصين 
من  المنشود  التقدم  لتحقيق  ومناسبة 
أهدافها إيجاد قطاع نقل متطور ومتقدم 
المعدالت  بأفضل  اقتصاديًا  نموًا  يحقق 
في جميع المجاالت وبما يمكن من نجاح 

متطلبات التنمية.. واهلل ولي التوفيق. 

 يجري تنفيذها 
ً
 ٤٥ مشروعا

في مجال الطرق بتكلفة تزيد 
رات ريال على ٥ مليا

شبكة الطرق في المنطقة 
الشرقية اكتملت وتم ربط 
كل المدن الرئيسية بطرق 
مزدوجة أو سريعة

برنامج التحول الوطني 
رة النقل حدد األهداف  لوزا
اإلستراتيجية لرفع كفاءة 
البنية األساسية للنقل
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نعتز بشراكتنا في النهضة التنموية 
للوطن الغالي منذ عام 1385هـ )1965م(

زياد بن سليمان المدير التنفيذي لشركة شبه الجزيرة للمقاوالت لـ »اليمامة«:

تنموية  نهضة  الغالية  بالدنا  تشهد   r
خادم  بقيادة  شاملة  وحضارية 
ولي  وسمو  الشريفين  الحرمين 
أحد  بصفتكم  األمين،  عهده 
رجال االقتصاد ومدير تنفيذي 
فما  الجزيرة  شبه  لشركة 
الشرقية  المنطقة  نصيب 
من هذه الطفرة التنموية؟

الشرقية  المنطقة   -
مناطق  من  كغيرها 
العربية  المملكة 
السعودية التي تخص 
من  واهتمام  بدعم 
الحرمين  خادم  قبل 
ولي  وسمو  الشريفين 
شهدت  األمين  عهده 
وخدمية  تنموية  نهظة 

شركة شبه الجزيرة للمقاوالت اسم عريق في مجال المقاوالت واإلنشاءات في المملكة فهذه الشركة الرائدة لها 
سجل خبرة يمتد ألكثر من نصف قرن إذ تأسست في الرياض عام 1385هـ وغطت فروعها عدة مناطق. وخالل 
مسيرتها الناجحة أسهمت في تنفيذ عشرات المشاريع في مجاالت البنيات التحتية في مناطق المملكة المختلفة 

ونالت عضوية عدة منظمات وهيئات إقليمية ودولية كما حازت على شهادة الجودة آيزو 9001-2008.
الشرقية  المنطقة  الذي تحدث عما تشهده  زياد بن سليمان  األستاذ  للشركة  التنفيذي  المدير  التقت  »اليمامة« 
اليوم من نهضة تنموية شاملة وما تحظى به من اهتمام ورعاية من لدن خادم الحرمن الملك سلمان بن عبد 
العزيز وسمو ولي العهد األمير محمد بن سلمان - 
حفظهما اهلل- ومتابعة لمشروعاتها التنموية من 
قبل أميرها صاحب السمو الملكي األمير سعود بن 
نايف بن عبد العزيز وسمو نائبه األمير أحمد بن 

فهد بن سلمان. 
حوار: أحمد الهليل

ار 
حو

38

ف
مل
ال



ولكن لعل ما يميز المنطقة الشرقيه عن 
غيرها هو كونها قلعة صناعية تحتضن 
أشهر وأكبر المصانع الصناعية لذلك فقد 
شهدت انطالق النهضة الصناعية الكبرى 
االقتصاد  دعائم  أهم  من  أصبحت  التي 
الشرقية  المنطقة  حظيت  وقد  الوطني. 
السعودية،  القيادة  واهتمام  برعاية 
إنجازات  األخيرة  السنوات  خالل  وشهدت 
توجيهات  بفضل  مسبوقة  غير  تنموية 
الملك  الشريفين  الحرمين  خادم  سيدي 
سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده 
األمير  الملكي  السمو  صاحب  األمين 
أمير  سمو  وجهود  سلمان  بن  محمد 
المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي 
نائبه  وسمو  نايف  بن  سعود  األمير 
بن  أحمد  األمير  الملكي  السمو  صاحب 
بحيث  اهلل-  - حفظهم  سلمان  بن  فهد 
في  قدمًا  نمضي  بأننا  القول  يمكن 
المنطقة  في  الشاملة  التنمية  مسارات 
نحو غاياتها المثلى التي وضعتها الدولة.

الجزيرة  شبه  شركة  تأسست  متى   r
للمقاوالت؟

- تأسست شركة شبه الجزيرة للمقاوالت 

)1965م( وهي شركة  عام 1385هـ  في 
األعمال  تنفيذ  في  متخصصة  وطنية 
مدينة  في  الرئيسي  مركزها  المدنية 
كل  في  رئيسية  فروع  ولها  الرياض 
وأبها  والخبر  المنورة وجدة  المدينة  من 
الفروع  من  عدد  عن  فضاًل  والقصيم 
وتمارس  المملكة  خارج  والمكاتب 
الهندسة  مجاالت  في  مختلفة  أنشطة 
وقد  والمقاوالت.  والتجارة  المدنية 
الجودة  شهادة  على  الشركة  حصلت 
فاعل  عضو  وهي   .2008  :9001  ISO
والمنظمات  الهيئات  من  مجموعة  في 
وفي  المتخصصة  والعربية  الدولية 
الدولي والجمعية  الطرق  اتحاد  مقدمتها 
والجمعية  األسفلتي  للرصف  الدولية 
المهندسين  وجمعية  لألنفاق،  الدولية 
البري  للنقل  العربي  واالتحاد  األمريكيين 
فضاًل  الخليجية  الطرق  هندسة  وجمعية 
اإلنشاءات  لمقاولي  المصري  االتحاد  عن 

والمباني. 
r ما أهم المشاريع التي قمتم بتنفيذها؟
تزال  الشركة وال  تأسيسها، قامت  - منذ 
تقوم بتنفيذ عديد من مشروعات البنية 

التحتية في المملكة وتضم طرقًا سريعة 
الجسور  عن  فضاًل  ومفردة  ومزدوجة 
والتقاطعات  السفلية  والمعابر  واألنفاق 
العديد  الشركة  نفذت  كما  العلوية. 
المياه  وخزانات  السدود  مشروعات  من 
اإلستراتيجية الضخمة ومشروعات تمديد 
شبكات المياه والصرف الصحي وتصريف 
منشآت  من  وعدد  والمباني  السيول 
حفريات  أعمال  إلى  إضافة  المطارات 

المنطقة الشرقية 
تشهد نهضة شاملة 
يرعاها خادم الحرمين 
الشريفين وسمو ولي 
العهد األمين والرؤية 
2030wم واعدة بالكثير
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التربة  أداء  وتحسين  العميقة  األساسات 
ومعالجة مشكالت المياه الجوفية.

المنطقة  انجزاتكم في  أبرز  وما هي   r  
الشرقية؟

لوزارة  شركاء  نحن  الطرق  مجال  في   -
كان  فقد  بذلك،  ونعتز  ونفخر  النقل 
في  الفاعلة  المشاركة  شرف  للشركة 
المملكة  في  الطرق  شبكة  وتطوير  بناء 
بتنفيذ  قامت  حيث  السعودية،  العربية 
تضم  الطرق  مشروعات  من  كبير  عدد 
طرقاً سريعة ومفردة وتقاطعات رئيسية 
وجسور وأنفاق ومعابر سفلية في مختلف 
تنفيذ  أبرزها  ومن  الغالية،  بالدنا  أرجاء 
حائل  القصيم  طريق  من  أجزاء  خمسة 
مترًا  كيلو   150 إجمالي  بطول  السريع 
الغربي  الشمالي  الضلع  طريق  ومشروع 
إلى  إضافة  الدائري  الرياض  طريق  من 
عديد من مشروعات الطرق التي نفذتها 
ثالثة  أكثر من  منذ  تقوم  فإنها  الشركة 
الصيانة  أعمال  بتنفيذ  الزمن  من  عقود 
في  الطرق  لشبكات  والوقائية  العادية 
كثافة  الرئيسية  المملكة  مناطق  أكثر 
سكانية ومرورية وهي المنطقة الشرقية 
والقصيم  والرياض  المنورة  والمدينة 

وجدة وأبها وحائل.
r أيضًا لكم خبرة كبيرة في مجال إنشاء 

السدود واألنفاق؟
قامت  فقد  السدود  مجال  في  نعم   -

الشركة بتنفيذ عديد من السدود. 
العمل  بشرف  الشركة  حظيت  وقد  هذا 
خالل  من  الصناعية  المدن  هيئة  مع 
تنفيذ عديد من مشروعات البنية التحتية 
سبيل  على  منها  نذكر  الهيئة،  لحساب 
المدينة  ربط  مشروع  الحصر:  ال  المثال 
الصناعية الثانية في جدة مع طريق جدة - 
الليث السريع وطريق الكورنيش الجنوبي 
والمشروع عبارة عن إنشاء طريق مزدوج 
مكون من ثالثة مسارات مرورية في كل 
اتجاه بعرض يبلغ 10.95 متر إضافة إلى 
األكتاف بعرض 3 أمتار مسفلتة وأكتاف 
داخلية بعرض مترين لكل اتجاه وجزيرة 
يشمل  كما  أمتار   5 بعرض  وسطية 
لتصريف  خرسانية  عبارات  إنشاء  العمل 
الحماية  أعمال  عن  فضاًل  األمطار  مياه 
استكمال  مشروع  كذلك  الخرسانية. 
تطوير المرحلة األولى وجزء من المرحلة 
من  وتقوم  المنورة  المدينة  في  الثانية 
المساحي  الرفع  بأعمال  الشركة  خالله 
للطريق وأعمال التسوية الترابية وتنفيذ 
المدينة  داخل  الطرق  من  مجموعة 
الصناعية وكذلك تعديل الطريق المؤدي 
للمدينة بطول 3كم ليصبح طريقًا مفردًا 
مع  متر   7.30 بعرض  بمسارين 
كتف أسفلتي من الجهتين بعرض 
أيضًا  الشركة  تقوم  كما  متر   1.5
تقوم  واإلنارة.  الكهرباء  بأعمال 
الشركة أيضًا بتأهيل طرق وشوارع 
المدينة الصناعية الثانية بالرياض 
الصناعية  المدينة  شوارع  وكذلك 
خالل  من  وذلك  بالدمام  الثانية 
وإعادة  القديم  األسفلت  كشط 
إلى  تحتاج  التي  الطرق  سفلتة 
الشركة  تقوم  كما  تأهيل  إعادة 
التي  الطرق  بعض  إنشاء  بإعادة 
من  الكشط  أعمال  فيها  تصلح  ال 
خالل إزالة طبقات األسفلت والردم 
ومعالجة الطبقات السفلية وإعادة 
والسفلتة  الردم  طبقات  تنفيذ 
القديم  والبالط  البردورات  وإزالة 
جديد  وبالط  ببردورات  واستبداله 

شركتنا تأسست
 
ً
قبل 54 عاما

وانشطتنا متعددة 
في مجاالت

 الهندسة المدنية 
رة  والتجا

والمقاوالت

حريصون 
على توظيف 

الكفاءات الوطنية

نفخر بمشاركتنا
 الفاعلة في بناء

 شبكة 
الطرق بالمملكة
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فضلاً  الجديدة  الطرق  دهان  إلى  إضافة 
الخزفية  الطرق  علمات  تركيب  عن 
الشركة  ستقوم  كما  القطط  وعيون 
طبقااً  جديدة  طرق  إشارات  بتركيب 

للمخططات.
r شركتكم تعمل فى مجال الطرق كيف 
هذا  في  منجزات  من  يتحقق  ما  ترون 

القطاع؟
العربية  المملكة  فإن  أسلفت  كما   -
كبرى  تنموية  نهضة  تشهد  السعودية 
جميع  وفي  الحياة،  جوانب  لكل  وشاملة 
القطاعات، وال سيما قطاع النقل الذي لم 
تتوقف مشروعاته يومااً وذلك بفضل اهلل 
توليها حكومة  التي  الكريمة  الرعاية  ثم 
الملك سلمان  الشريفين  الحرمين  خادم 
ولي  وسمو  سعود  آل  عبدالعزيز  بن 
 - األمير محمد بن سلمان  األمين  عهده 
التنمية  ألهداف  تحقيقااً  اهلل-  حفظهما 
ويقيم  يعيش  من  كل  وراحة  وإلسعاد 
وبما  المعطاء،  الوطن  هذا  أرض  على 
يعكس اهتمام قيادتنا الرشيدة لتحقيق 
ونحن  الحياة،  وجودة  المواطن  رفاهية 

من خلل شركة شبه الجزيرة للمقاوالت 
النقل  لوزارة  شركاء  بأننا  ونعتز  نفخر 
والجسور  الطرق  من  عديد  تنفيذ  في 
العربية  المملكه  مناطق  مختلف  في 
)1965م(،  1385هـ  عام  منذ  السعودية 
النقل  وزارة  مع  شراكتنا  بحكم  ونحن 
وزير  لمعالي  الجزيل  الشكر  نقدم  فإننا 
على  منسوبيها  وكل  وللوزارة  النقل 
الجميع،  على  تخفى  ال  التي  جهودهم 
والتي تأتي انطلقااً من توجيهات ودعم 
ولي  وسمو  الشريفين  الحرمين  خادم 
الطرق  من  عديد  بإنشاء  األمين،  عهده 
السريعة والثانوية التي أسهمت في رفع 

وتعزيز مستوى السلمة المرورية.
وتوطين  لسعودة  تتجه  المملكة   r
الوظائف فماذا عن الكوادر الوطنية فى 

شركة شبه الجزيرة للمقاوالت؟
- نحن في شركة شبه الجزيرة للمقاوالت 
الكفاءة  توظيف  على  دائمااً  حريصين 
الوطنية سعيااً منا لتقليص نسب البطالة 
في  االنخراط  على  الشباب  وتشجيع 
سوق العمل، والمضي قدمااً نحو تحقيق 

الشركة  في  يعمل  حيث  طموحاتهم، 
السعوديين  من  كثير  فروعها  وكل 
ومشرفين  ومساحين  كمهندسين 
وموظفين إداريين، وال نزال نحرص على 
استقطاب الخريجين من أبناء هذا الوطن 

الغالي.
r كلمة أخيرة؟

تحقق  ما  على  وعل  جل  اهلل  نحمد   -
وخير  وحدة  من  ومواطنيه  الوطن  لهذا 
وأمن وأمان وتنمية وازدهار، ونتجه إلى 
المؤسس  القائد  يرحم  بأن  بالدعاء  اهلل 
ونشكر  األوفياء،  ورجاله  الكرام  وأبناءه 
الشريفين، وسمو  الحرمين  سيدي خادم 
ولي عهده األمين على الدعم الل محدود 
ومن واجبنا نحن كمواطنين أن نمحافظ 
على مكتسبات بلدنا وأن نواصل مسيرة 
ورفعتها  تنميتها  في  واألجداد  اآلباء 
وتمكينها في كل المجاالت وكل المحافل 
بأن  الدعاء  إال  يسعني  وال  واألصعدة، 
ومجتمعنا  الرشيدة  قيادتنا  اهلل  يحفظ 
ورخاءه  الوطن  عز  ويديم  الكريم، 

41واستقراره إنه سميع مجيب«. 
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مشروعات عمالقة..
ونهضة تنموية

شركة شبه الجزيرة للمقاوالت

وما شركة شبه الجزيرة للمقاوالت إال إحدى 
بالدعم  حظيت  التي  الوطنية  الشركات 
والتنمية  البناء  في  وأسهمت  والمساندة 
خالل  الشركة  قامت  حيث  الغالي،  للوطن 
مسيرتها منذ عام 1385هـ بتنفيذ المشاريع 
مستعينة بأجهزة ذات خبرة عالية، وكفاءات 
األداء  بشرية وآليات متطورة بهدف تحقيق 
الشركات  مقدمة  في  أصبحت  حتى  األمثل 
واإلبداع  اإلتقان  من  جعلت  التي  الوطنية 

نهجاً لمسيرتها العملية.
ومن أبرز المشاريع التي نالت الشركة شرف 
خاصة  المملكة  مناطق  كل  في  تنفيذها 

المنطقة الشرقية، حيث تم تنفيذ:
 - واسط  غاز  بمعمل  واسط  جسر  تقاطع   -

أرامكو.
الحوية  حرض  طريق  تحسينات  مشروع   -
أرامكو  بالعضيلية..  الرابطة  والطرق 

السعودية.
بقيق   - القرية  طريق  تطوير  مشروع   -
أرامكو  بالعضيلية..  الرابطة  والطرق 

السعودية.
 - النعيرية  - صيانة وتشغيل ونظافة طرق 

عقد رقم 202.
- صيانة وتشغيل ونظافة الظهران/ بقيق - 

عقد رقم 204.
 - الهفوف  - صيانة وتشغيل ونظافة طرق 

عقد رقم 209.
 - الخفجي  ونظافة طرق  وتشغيل  - صيانة 

عقد رقم 212.
تأهيل وتطوير طرق المدينة الصناعية األولى 

والثانية بالدمام مع هيئة المدن الصناعية.
الالزمة  الوقائية  الصيانة  أعمال  تنفيذ  مع 
األداء  مستوى  لرفع  األربعة  العقود  لهذه 

على الطرق.
ولتنفيذ هذه المشاريع تم دعمها من خالل 
إلنتاج  والكسارات  اإلسفلت  خالطات  تركيب 
والمواصفات  الجودة  معايير  وفق  المواد 
التي تشترطها الجهة المالكة لهذه المشاريع 
فيها  كونت  التي  المشاريع  من  وغيرها 
قوية  شراكة  لبناء  سلوك  مدونة  الشركة 

كتب: أحمد الهليل
السعودية  العربية  المملكة  خطت 
خطوات  الماضية  السنوات  في 
واسعة في مجال التنمية حتى غدت 
المتقدمة،  العالم  دول  مصاف  في 
العلمي  التخطيط  بأسلوب  آخذة 
الذي يخدم األهداف المنشودة، التي 
المواطن  إيجاد  مقدمتها  في  يأتي 
يمكنه  الذي  بالعلم  المسلح  المنتج 
ورفعة  الوطن  بناء  في  المشاركة 
َمَحط  منها  جعل  الذي  األمر  شأنه، 
عن  والباحثين  المستثمرين  أنظار 
يقتصر  ولم  واالستقرار،  األمن 
القطاع  على  المملكة  حكومة  دعم 
شمل  بل  فحسب،  الحكومي 

القطاعات األخرى بجميع مجاالتها.
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والموردين،  التأمين  وشركات  المصارف  مع 
شركات  من  واحدة  منها  جعل  الذي  األمر 
البنى  تطور  في  أسهمت  التي  المقاوالت 
ُتصبح  أن  من  ومّكنها  المملكة  في  التحتية 
وتنفيذ  المقاوالت  صناعة  رواد  من  واحدة 

الطرق.
للمقاوالت  الجزيرة  شبه  شركة  تميز  ويرجع 
تبنتها  التي  السديدة  الرؤية  إلى  وتفوقها 
المستمر  التطور  على  تعتمد  التي  الشركة، 
أنشطتها  وشمولية  أعمالها  جميع  في 
العقارية  والتنمية  المقاوالت  مجال  في 
عقود  خمس  بعد  لتصبح  التقنية  ومجاالت 
السعودية  الشركات  إحدى  العطاء  من 
في  التنمية  عجلة  دفع  في  أسهمت  التي 
شركة  ُتعد  السعودية.  العربية  المملكة 

في  فاعاًل  عضوًا  للمقاوالت  الجزيرة  شبه 
الدولية  والمنظمات  الهيئات  من  مجموعة 
اتحاد  مقدمتها  وفي  المتخصصة  والعربية 
للرصف  الدولية  والجمعية  الدولي  الطرق 
لألنفاق،  الدولية  والجمعية  اإلسفلتي 
واالتحاد  األمريكيين  المهندسين  وجمعية 
العربي للنقل البري وجمعية هندسة الطرق 
الخليجية، فضاًل عن االتحاد المصري لمقاولي 

اإلنشاءات والمباني.
  Iso( وقد حصلت الشركة على شهادة الجودة
أن  تدرك  وهي  تأسيسها  فمنذ   )9001:2
مواردها تشكل القاعدة األساسية التي تدعم 
مسيرة التطور والنمو األمر الذي مّكنها من 
من  مشاريعها  تنفيذ  على  الذاتي  االعتماد 
الموجودة  والمعدات  البشرية  الكوادر  خالل 

لديها.
الجزيرة  شبه  شركة  وتحتفظ 
للمقاوالت بأن كان لها الشرف 
الشركات  إحدى  تكون  أن 
في  أسهمت  التي  الوطنية 
شبكة  وصيانة  وتطوير  بناء 
المملكة،  العمالقة في  الطرق 
في  الشركة  أسهمت  حيث 
طرق  أجزاء  من  عديد  بناء 
المملكة السريعة والمزدوجة، 
الجسور  إنشاء  إلى  إضافة 
السفلية  والمعابر  واألنفاق 
والتقاطعات العلوية في شتى 

مدن المملكة.
التطور  إلى  الشركة  وتسعى 
لتلبي  والتوسع  المستمر 
وتواكب التوسعات المتسارعة 
المتعاقبة  التنمية  خطط  في 
شركة  ولدى  المملكة  في  والمستدامة 
في  رئيسي  مكتب  للمقاوالت  الجزيرة  شبه 
في  إقليمية  ومكاتب  الرياض  العاصمة 
لمتابعة  الحبيبة  بمملكتنا  مختلفة  مناطق 
هذه  في  اإلستراتيجية  المشاريع  تنفيذ 

المناطق.
خالل  للمقاوالت  الجزيرة  شبه  شركة  إن 
أكثر من خمسة عقود  التي دامت  مسيرتها 
إستراتيجية  وفق  تسير  كانت  الزمن  من 
سليم،  علمي  وتخطيط  األهداف  واضحة 
أهلتها ألن تنتقل من  إدارية ناجحة  بقيادة 
نجاح إلى آخر يحدوها دافع وطني بأن تلعب 
وطننا  تنمية  جهود  في  اإليجابي  دورها 

وازدهار مجتمعنا.
من  وتشجيع  بدعم  الشركة  حظيت  وقد 
الشركة  شأن  ذلك  في  شأنها  الحكومة 
الوطنية في القطاع الخاص، إال أنها تميزت 
بالقيادة الفذة من لدن الشيخ وهبي محمد 
اإلدارة  مجلس  رئيس  سليمان  الدين  ولي 
محمد  سليمان  الشيخ  المنتدب  والعضو 
قاما  اللذين  للشركة  سليمان  الدين  ولي 
خالل  من  بها  واالرتقاء  الشركة  بتطوير 
وتزويد  البشرية،  الكوادر  أفضل  استقطاب 
والوسائل  واآلالت  المعدات  بأحدث  الشركة 
التقنية حتى أصبحت شركة مقاوالت قادرة 
واسعة  آفاقًا  أمامها  لتفتح  المنافسة  على 
للمنافسة على المشاريع التنموية وتطلعات 

حكومتنا الرشيدة.  
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»الجبيل« أصبحت فخرًا 
ومنتجاتها تجوب األسواق العالمية

الشركات  كبريات  إحدى  العالمية  الخنيني  شركة  تعد 
العالمية بالمنطقة الشرقية ومقرها الرئيسي بمحافظة 
الجبيل، وتعمل في عدة مجاالت مختلفة منها التصميم 
والنقل  والخدمات  والمعمارية  الهندسية  والمقاوالت 
والتجارة ويعمل بها أكثر من 6000 موظف.. »اليمامة« 
العالمية  الخنيني  شركة  إدارة  مجلس  برئيس  التقت 
الجبيل  أن  أكد  الذي  الخنيني،  حمد  بن  أحمد  األستاذ 
العالمية،  األسواق  تجوب  ومنتجاتها  فخرًا  أصبحت 
وأعرب عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي 
األمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية على دعمه 
المنطقة، وقال إن رعاية سموه  للتنمية الصناعية في 
وامتداد  واعتزاز  فخر  مصدر  هي  المشاريع  هذه  لمثل 
طبيعي لالهتمام من قبل سموه لكل القطاعات وخاصة 

الصناعية فإلى نص الحوار.

حوار: أحمد الهليل

أحمد الخنيني لـ »اليمامة«:

نهضة تنموية وحضارية
r واكبتم النهضة التنموية التي شهدتها 
الجبيل منذ بداياتها األولى.. فكيف ترون 

واقع المنطقة اليوم؟
العربية  المملكة  شهدت  فقد  شك  بال   -
ومحافظاتها  مناطقها  وجميع  السعودية 
الملك  يد  على  تأسيسها  مرحلة  منذ 
عبدالعزيز - طيب اهلل ثراه -، ونحمد اهلل- 
ملوكًا  الوطن  لهذا  قّيض  أن   - وجّل  عّز 
المسيرة  وأكملوا  األمانة  حملوا  أوفياء 

نحو  س  المؤسِّ الملك  والدهم  نهج  على 
الملك  عهد  منذ  وأرحب،  أوسع  آفاق 
وخالد  فيصل  بالملوك:  ومرورًا  سعود 
 ،- جميعًا  اهلل  رحمهم   - وعبداهلل  وفهد 
وصوالً إلى العهد الميمون لخادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل 
عهده  يشهد  الذي  اهلل-  حفظه   - سعود 
قفزات تنموية وحضارية كبرى وفق خطط 
إستراتيجية عظيمة بلورتها رؤية المملكة 
المباركة 2030، انطالقًا من عوامل قوتنا 

رعاية ودعم 
سمو أمير المنطقة 

وسمو نائبه امتداد الطبيعي 
لالهتمام من قبلهم 

لكافة القطاعات الصناعية 
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واإلسالمي،  العربي  عمقنا  في  المتمثلة 
الجغرافي  وموقعنا  االستثمارية،  وقدراتنا 
الجبيل  ومحافظة  المتميز.  اإلستراتيجي 
ال  بدعم  تحظى  تزال  وال  حظيت  تحديدًا 
محدود من سيدي خادم الحرمين الشريفين 
المحافظة  إدراكًا ألهمية هذه  -أيده اهلل- 
االقتصادية  المصانع  أكبر  تحتضن  التي 
في  وبارز  مهم  دور  لها  والتي  العالمية 
السعودية  العربية  المملكة  مكانة  تعزيز 
حتى  والعالمي  اإلقليمي  المستوى  على 
أصبحت المملكة محط أنظار العالم وذلك 
لما تشهده من صناعات مختلفة ووسائل 
والمنطقة  آمن.  ومناخ  لالستثمار  جذب 
نهضة  تشهد  محافظاتها  بكل  الشرقية 
تنموية كبيرة في ظل دعم خادم الحرمين 
األمين  عهده  ولي  وسمو  الشريفين 
وبمتابعة وإشراف مباشر من قبل صاحب 
الملكي األمير سعود بن نايف بن  السمو 
وسمو  الشرقية  المنطقة  أمير  عبدالعزيز 
أحمد  األمير  الملكي  السمو  صاحب  نائبه 
بن فهد بن سلمان فكل الشكر والتقدير 
لهما على بذل الجهد والتشجيع واالهتمام.

مجموعة الخنيني
r حدثنا عن مجموعة الخنيني؟

- مجموعة الخنيني هي متعددة األنشطة، 
وتضم عدة شركات، منها ما هو متخصص 
إلى  إضافة  والتشييد،  اإلنشاء  قطاع  في 
الصحي  والصرف  الطرق  بأعمال  القيام 
قطاع  في  وكذلك  والكهرباء  والماء 
االتصاالت، وشركات أخرى تعنى بقطاعات 
وتمتلك  وإدارتها  المحروقات  محطات 
في  الشرقية  المنطقة  في  منها  عديدًا 
مستثمرين  مع  شراكات  ولها  السعودية 
تصنيع  يخص  ما  في  وأجانب  محليين 
كما  الصلب،  وأنابيب  الجاهزة  الخرسانة 
مشتركة  بتروكيماويات  محطة  افتتاح  تم 
ونظيرتها  العالمية  الخنيني  شركتي  بين 

كايتون ناتي البلجيكية..
أين  وإلى  المشروع؟  هذا  عن  حدثنا   r
وصلت هذه الشراكة بين مجموعة الخنيني 

وشركة كايتون ناتي؟
ناتي  - نعم، تم تأسيس شركة »كايتون 
 2007 يونيو  في  المحدودة  الخنيني« 
الجبيل  في  يقع  الرئيسي  الشركة  ومقر 
بموجب  أجنبية  سعودية  شركة  وهي 

نظام الهيئة العامة لالستثمار بين شركة 
بالجبيل  المحدودة  العالمية  الخنيني 
بلجيكا.  في  إن«  ناتي  »كايتون  وشركة 
وشركة »كايتون« تعد من أهم الشركات 
في أوروبا، ولديها باع طويل في مشاريع 
بشكل  البتروكيمائيات  في  اللوجستيك 
ولها  العالم  دول  من  كثير  في  خاص 
توقيع  وتم  وقد  العالم،  حول  محطة   35
بشركة  متمثلة  الشركة  مع  طويلة  عقود 
»المتقدمة« التابعة للمجموعة في الجبيل، 
وهي  »الواحة«  مع  آخر  عقد  إلى  إضافة 

إحدى شركات الصحراء للبتروكيمائيات.

»الشرقية« تشهد 
نهضة حقيقية
تحت إشراف
سمو أميرها ونائبه

سمو أمير المنطقة في زيارة لعائلة الخنيني 
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الشركة العالمية لألنابيب
مؤخرًا  نايف  بن  سعود  األمير  دشن   r
مصنع الشركة العالمية لألنابيب.. ماذا عن 

هذا المشروع؟
األمير  الملكي  السمو  أشكر صاحب  أوالً   -
الشرقية  المنطقة  أمير  نايف  بن  سعود 
على دعمه للتنمية الصناعية في المنطقة، 
لمثل  سموه  رعاية  فإن  تأكيد  وبكل 
واعتزاز  فخر  مصدر  هي  المشاريع  هذه 
وامتداد طبيعي لالهتمام من قبل سموه 
حيث  الصناعية،  وخاصة  القطاعات  لكل 
أصبحت الجبيل الصناعية فخرًا ومنتجاتها 
تجوب األسواق العالمية، وال غرابة فقادتنا 
- حفظهم اهلل- حريصون على كل ما يهم 
العالمية  الشركة  أما  والمواطن.  الوطن 
ألمانية   - سعودية  شركة  فهي  لألنابيب 
إجمالي  يبلغ  محدودة  مسؤولية  ذات 
سعودي،  ريال  مليون   700 استثمارها 
ملحومة  فوالذية  أنابيب  بتصنيع  وتقوم 
تهدف  عالية  جودة  ذات  بالغمر،  طوليًا 
النفط والغاز والمنتجات  ذلك إلى خدمة قطاع  إلى  وإضافة  والمسالة،  المكررة 

أنابيب ذات أحجام  الشركة بتصنيع  تقوم 
بأقطار من 40 إلى 200 بوصة وسماكات 
تصل إلى 130 ملم تستخدم في األعمدة 
النفطية  والمنصات  اإلنشائية  والركائز 
السنوية  اإلنتاجية  بسعتها  البحرية 
من  بجزء  للوفاء  طن   200.000 البالغة 
الفوالذية  األنابيب  من  المحلي  الطلب 
تقوم  الحمد  وهلل  والشركة  الملحومة 
القطاعات  وخدمة  المعرفة  لنقل  بدورها 

والتركيز  المملكة  في  المختلفة  الصناعية 
الكفاءات  وتطوير  وتوظيف  تدريب  على 
تقدر  عديدة  مشاريع  ولديها  السعودية 

بأكثر من مليار ريال سعودي.
للخدمات  الخنيني  شركة  عن  حدثنا   r

أين  ومن  البداية؟  كانت  متى  البترولية 
بدأت االنطالقة؟ 

 1٩7٩ عام  في  الجبيل  من  البدأية   -
واحدة  محطة  خالل  من  فردي  كمشروع 
وتطويرًا  نموًا  تزداد  األعمال  بدأت  ثم 
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مستقباًل أمير المنطقة

الجبيل حظيت بدعم 
ال محدود من خادم 

الحرمين الشريفين 
وسمو ولي العهد 

األمين

مجموعة الخنيني 
متعددة النشاطات 

ولها شراكات عالمية

الشراكة العالمية 
لألنابيب شراكة ألمانية 

وعقود مصنعها 
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حاليًا  البتروليه  المحطات  حتى وصل عدد 
إلى ٦٠ محطة وقود، وبفضل من اهلل ثم 
ونوعيتها  الخدمة  أداء  طريقة  في  التميز 
التي تقدمها الشركة في حد ذاتها تجلب 
كثيرًا من الزبائن.. كما أن المراكز المميزة 
من  الشوائب  لتنقية  خاصة  فالتر  بوجود 
البنزين. ولدينا قسم مسؤول عن تدريب 
بمظهر  بداية  الجوده..  كل  من  العمالة 
وانتهاًء  الخدمة..  يؤدي  الذي  العامل 
محل  كان  فقط  بأنه  الزبون  بشعور 

االهتمام والرعاية، وهذا أهلنا وهلل الحمد 
المتعاملين  جمهور  ثقة  محل  نكون  أن 
التأهيل  على  الخنيني  شركة  حصلت  فقد 
والقروية  البلدية  الشؤون  وزارة  من 
الطرق  على  الوقود  محطات  لتشغيل 
السريعة وهي واحدة من ١٨ شركة مؤهلة 
في المملكة لتشغيل محطات الوقود على 

الطرق السريعة. 
r  وماذا عن شركة الخنيني العالمية؟ 

- الخنيني العالمية تضم قطاع المقاوالت 

السكنية  الوحدات  بتشييد  المتخصص 
أرامكو  مثل  الكبرى  الشركات  لموظفي 
والمتقدمة  وسبكيم  وساسرف  وسابك 
الشركة  حصلت  وقد  الملكية.  والهيئة 
أرامكو  شركة  من  عقد  على  مؤخرًا 
لتصميم وتنفيذ المباني اإلدارية والسكنية 
آل  عبدالعزيز  بن  سلمان  الملك  لمجمع 
في  البحرية  والخدمات  للصناعات  سعود 

رأس الخير. 

حصلت الشركة 
على عدة عقود

r حدثنا عن أبرز عمالئكم من خالل هذا 
المشروع؟

- حصلت الشركة على عدة عقود مباشرة 
تصنيع  السعودية  أرامكو  شركة  مع 
والغاز  الزيت  نقل  أنابيب خطوط  وتوريد 
وتتمثل في مشروع خط غاز شدقم – ينبع 
خطوط  ومشروع  الفاضلي  خط  ومشروع 
ماسترغاز ومشروع توريد أنابيب إنشائية 
أنابيب  توريد  ومشروع  جيزان  لميناء 
إنشائية لميناء السفانية وتقدر قيمة هذه 
سعودي  ريال  مليار  من  بأكثر  المشاريع 
لشركة  تابعة  المشاريع  هذه  وجميع 
أرامكو السعودية، كما أشار إلى أن هناك 
أنواعًا من منتجات الشركة مطلوبة داخل 

وخارج المملكة.
r كلمة أخيرة؟

نشهد  الجبيل  محافظة  في  نحن  أقول   -
وهلل الحمد مالمح التنمية المتنوعة ونهضة 
شاملة والتي تبرهن على مصداقية وحجم 
قبل  من  يبذل  الذي  المخلص  العمل 
وسمو  الشريفين  الحرمين  خادم  حكومة 
صاحب  من  وبمتابعة  األمين  عهده  ولي 
السمو الملكي األمير سعود بن نايف أمير 
إن  حيث  نائبه،  وسمو  الشرقية  المنطقة 
أكبر محفز  المتكررة  وزيارتهم  متابعتهم 
األعمال وتهم كثيرًا من  للعاملين ورجال 
الذين يعدونها  رجال األعمال بالمحافظة 
دعمًا مباشرًا لمواصلة العطاء والمساهمة 
الشكر  فكل  المحلي،  االقتصاد  تنمية  في 
أتقدم  أن  يفوتني  ال  كما  لهم،  والتقدير 
الجبيل  محافظة  محافظ  لسعادة  بالشكر 
على  العسكر  ناصر  بن  عبداهلل  األستاذ 
للمحافظة  مشرف  عمل  من  به  يقوم  ما 

49وأهلها.

الخنيني ومحافظ الجبيل العسكر

نموذج من الخنيني للخدمات البترولية 
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»الشرقية« وقطار التنمية السريع

باهتمام  السعودي  العهد  طوال  الشرقية  المنطقة  حظيت 
عهد  منذ  كريمة  وبرعاية  المملكة،  ملوك  قبل  من  خاص 
- رحمه اهلل- حتى  آل سعود  الملك عبدالعزيز  البالد  مؤسس 
ولي  وسمو  اهلل-  - حفظه  عبدالعزيز  بن  الملك سلمان  عهد 
بن سلمان  محمد  األمير  الملكي  السمو  األمين صاحب  عهده 
المنطقة  وشهدت  الدفاع،  وزير  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب 
الشرقية انطالق النهضة الصناعية التي تجاوزت حدود الوطن 
تزال  وال  كانت  أنها  كما  العالم،  دول  من  كثير  إلى  ووصلت 
خادم  زيارة  وأن  السعودية،  القيادة  واهتمام  برعاية  تحظي 
الثابتة  السياسة  سياق  في  تأتي  األخيرة  الشريفين  الحرمين 
تحقيق  على  تعمل  التي  السعودية،  القيادة  تنتهجها  التي 
تنمية شاملة تعزز مكاسب للوطن والمواطن، وشهدت خالل 
السنوات األخيرة إنجازات تنموية غير مسبوقة بفضل توجيهات 
دفع  في  المنطقة  أمير  وجهود  العهد،  وولي  الحرمين،  خادم 
خطط التنمية في المنطقة نحو غاياتها المثلى التي وضعتها 

الدولة.
نايف بن عبدالعزيز  األمير سعود بن  الملكي  السمو  وصاحب 
وصفات  كبيرة  تجارب  يملك  الذي  الرجل  وهو  اهلل-  سلمه   -
إدارة دفة كثير  قيادية مميزة مكنته طوال مسيرة حياته من 
وجدارة  كفاءة  بكل  إليه  أسندت  التي  القيادية  المناصب  من 
تشهده  الذي  التطوير  في  بارزة  إسهامات  ولسموه  واقتدار، 
المنطقة الشرقية ومحافظاتها، فخالل السنوات السبع الماضية 
من  عديد  إنجاز  في  وتسارعاً  كبيرًا  تطورًا  المنطقة  شهدت 
المشروعات التنموية العمالقة على أرضها في ظل ما تشهده 
المنطقة من دعم سخي من حكومة خادم الحرمين الشريفين 

الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده األمين صاحب 
وعلى  عبدالعزيز،  بن  بن سلمان  محمد  األمير  الملكي  السمو 
أن  من  يمنعه  لم  ذلك  أن  إالّ  سموه،  مهام  تعدد  من  الرغم 
إلى  ويستمع  احتياجاتهم،  ليلبي  المواطنين،  من  قريبًا  يكون 
جلسة  له  خّصص  حيث  مشاكلهم،  على  ويقف  شكواهم، 
له  لمن  يستمع  اإلمارة  ديوان  في  إثنين  كل  مساء  أسبوعية 
انطالقًا  يأتي  المنطقة ومواطنيها؛ وهذا  آراء في كل ما يهم 
من سياسة الباب المفتوح التي نهجها الملك المؤسس - طيب 
اهلل ثراه - منذ تأسيس هذه البالد، وسار عليها أبناؤه وأحفاده، 
وسموه - حفظه اهلل- دائمًا قريب من الجميع ويسعى جاهدًا 
إلى تلبية مطالبهم التي من شأنها أن تحقق استقرارًا اجتماعيًا 
اقتصادًا وأمنًا، واألمير سعود بن  المنطقة  ينعكس على نمو 
أهالي  أبنائه  دائمًا حريص على مشاركة  نايف - حفظه اهلل- 
الخيرية  والمجالس  الجمعيات  من  عديد  إدارة  في  المنطقة 
وكثير من المشروعات الخيرية في المنطقة الشرقية، وسموه 
والصغير  الكبير  مع  سموه  ومواقف  ووفاء،  وعطاء  خير  رجل 
تكشف السجايا النبيلة والخصال الحميدة  لسموه، كما يعكس 
لسموه  الصفة  وهذه  المواطنين،  من  وقربه  التصاقه  مدى 

ليست وليدة اللحظة، لكنها هي من السمات الشخصية له.
ومن خالل هذا المنبر اإلعالمي ال يفوتني إال أن أتقدم بجزيل 
الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي األمير سعود بن نايف 
أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه صاحب السمو الملكي األمير 
أحمد بن فهد وإلى صاحب السمو األمير بدر بن جلوي محافظ 
األحساء على جهودهم التي ال تخفى على الجميع، وحفظ اهلل 

هذا الوطن وقادته من كل مكروه. 

بقلم: 
راشد بن ناصر البناء الشيخ 

50

ال
مق

ف
مل
ال



مسيرة البناء والنماء

التنمية  من  متميزة  حالة  والمنة  الحمد  المملكة وهلل  تعيش 
الشاملة في جميع المجاالت، والمنجزات الحضارية التي جعلتها 
اليوم ما  المواطن يرى  النماء والتطور، حتى أصبح  منارة في 
من  رغد  في  يرفل  جعله  ملموسًا،  واقعًا  باألمس  حلمًا  كان 
مبشر  مستقبل  نحو  ويتطلع  واالستقرار،  واألمن  العيش 
البالد  تشهدها  التي  النهضة  وما  تعالى.  اهلل  بإذن  ومشرق 
في  خاص  بشكل  الشرقية  المنطقة  وفي  عام  بشكل  حاليًا 
عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز 
وسمو ولي عهده األمين صاحب السمو الملكي األمير محمد 
صاحب  الشرقية  المنطقة  أمير  سمو  يبذله  وما  سلمان،  بن 
صاحب  نائبه  وسمو  نايف  بن  سعود  األمير  الملكي  السمو 
السمو الملكي األمير أحمد بن فهد بن سلمان ــ حفظهم اهلل 
ــ تستلزم وقفة صادقة من الجميع للحفاظ على المكتسبات 
وشيبًا  شبابًا  اإلنجازات  سلم  في  أعلى  أهداف  إلى  والوصول 
نساء ورجاالً. وحقيقة أن المواطن عندما يرى اإلنجازات التي 

تحققت على جميع الصعد المحلية واإلقليمية والدولية يدرك 
الجهد المبذول من قبل قيادة هذا الوطن المبارك ويدرك ما 
شأنها،  وعلو  المملكة  رفعة  في  أسهمت  أعمال  من  قدموه 
وها هي مسيرة البناء واإلصالحات التي شهدتها المملكة منذ 
أيده   - الشريفين  الحرمين  خادم  عهد  وإلى  المؤسس  عهد 
والنماء،  البناء  مسيرة  في  جديدة  مرحلة  البالد  أدخلت  اهلل- 
كما تميزت برامج التنمية في المملكة بتمحورها حول اإلنسان 

السعودي وبنائه وتشييد مستقبل زاهر له ولألجيال القادمة.
ما  يجعل  وأن  أمرنا  والة  يحفظ  أن  القدير  العلي  اهلل  سائاًل 
قدموا في موازين حسناتهم، وأن يبارك في جهودهم من أجل 
واستكمال  الغالي،  وطننا  في  والتنمية  البناء  مسيرة  استمرار 
الالئق  مكانها  المملكة  لتتبوأ  والتحديث،  التطوير  مشروعات 
والجدير بها في مصاف دول العالم المتقدمة، وأن يمن اهلل 

علينا بمزيد من الرخاء والرفاهية واألمن واالستقرار.
* رئيس المحكمة العامة بمحافظة قرية العليا. 

بقلم: الدكتور غانم بن مترك 
الدوسري *
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جاهزية عالية الستقبال
أكبر السفن العالمية بالدمام

السفينة الصينية الضخمة CSCL GLOBE تصل ميناء الملك عبدالعزيز:

إعداد: أحمد الهليل
الملك  ميناء  استقبل 
السفينة  بالدمام  عبدالعزيز 
الضخمة  العالمية  الصينية 
زيارتها  في   CSCL GLOBE
عبر  الدمام  لميناء  األولى 
الشركة  أعدته  رسمي  احتفال 
للموانئ  العالمية  السعودية 
بحضور مدير عام ميناء الملك 
المهندس  بالدمام  عبدالعزيز 
الفارس  فارس  بن  وليد 
وعدد من كبار ممثلي الشركة 

البحري  االقتصادي  بالشأن  والمهتمين  واالقتصاد  المال  ورجاالت 
رحالها  متر   400 الـ  ذات   031E رقم  الرحلة  حطت  حيث  بالمنطقة، 
نمطية  حاوية   19200 استيعابية  بطاقة  بالميناء  الحاويات  بمحطة 
بغاطس يمتد لـ 16 مترًا بعد التجهيزات الحديثة التي أعدتها الشركة 
لجعل  بالدمام  عبدالعزيز  الملك  ميناء  إدارة  مع  والتنسيق  بالتعاون 

الميناء واجهة ومنارة الستقبال أضخم وأهم السفن العالمية.
وأوضح مدير المشروع بالشركة سامي البكر أن وصول هذا الجيل من 
السفن العمالقة هو تأكيد على ما يتمتع به ميناء الدمام من إمكانات 
جاذبة للخطوط المالحية العالمية، حيث بات الميناء قادرًا على التعامل 
مع كل أنواع السفن والبضائع العالمية بفضل قدرته التشغيلية العالية 
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والتنافسية التي أسهمت في وضعه ضمن خريطة الموانئ العالمية المهمة 
القادرة على كسب ثقة الخطوط المالحية العالمية. وأضاف البكر: حرصنا على 
متواصل  بشكل  ونعمل  العالم  سفن  كبرى  الستقبال  الميناء  أرصفة  تجهيز 
على جعل الميناء كمنصة رئيسية تستهدف استقبال السفن العالمية في إطار 
حرصنا على تعزيز اسم وسمعة الموانئ السعودية على الصعيدين اإلقليمي 
والدولي وجعل المملكة العربية السعودية مركزًا لوجستيًا يربط قارات العالم 
تقارير  في  مكانتها  وتعزيز   ،2030 المملكة   ورؤية  أهداف  لتحقيق  الثالث 
ومؤشرات التنافسية الدولية. وقد حرصت الشركة على رفع معدل السعودة 
الجنسين  من  المؤهلة  الوطنية  الكفاءات  على  باالعتماد  عملها  طواقم  في 
من خالل تمكين المرأة السعودية وتأهيلها وفق أحدث البرامج المتقدمة في 
مجال النقل البحري وتوليها مسؤوليات مباشرة في العمل التقني المتخصص، 
ما مكن الشركة من الحصول على عدد من الجوائز العالمية في شتى مجاالت 
 - الرشيدة  القيادة  من  تجده  الذي  الالمحدود  الدعم  بفضل  البحري  النقل 
حفظها اهلل- التي تدعم قطاع النقل البحري كأحد المشاريع المهمة التي تمثل 

الجناح االستثماري لصندوق االستثمارات العامة. 
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وهي   ،1990 عام  القابضة  البالغة  مجموعة  تأسست 
تطوير  على  نشاطها  تركز  سعودية  شركات  مجموعة 
وتشغيل  والموانئ  البحرية  لألصول  التحتية  البنية 
ترسانات إصالح السفن. وتدير شركة البالغة الصناعية 
إلصالح  فهد  الملك  حوض  المجموعة(  شركات  )إحدى 
يعتبر  وهو  بالدمام،  عبدالعزيز  الملك  بميناء  السفن 
الشرقي  الساحل  على  الموجود  الوحيد  الجاف  الحوض 

للمملكة العربية السعودية، ويتكون من:
حوضين عائمين مجهزين بالكامل أحدهما بطول 215 
متر وبحمولة تبلغ 22 ألف طن والثاني بطول 165 مترًا 
وبحمولة 10 آالف طن مع رصيف إرساء بطول 600 متر 
إضافة إلى رصيفين بطول 90 مترًا وعرض 15 مترًا مع 

مصدات مطاطية واقية.
تقوم شركة البالغة الصناعية بتقديم خدمات الصيانة 
السعودية  الملكية  البحرية  القوات  لسفن  والتحويض 

أعمالنا  ترتكز  سنوات.  عشر  منذ  الحدود  حرس  وقوات 
قواعد  مراعاة  مع  االحترافية  من  عاٍل  مستوى  على 

الجودة واألمن والسالمة والبيئة.
رؤيتنا: أن نكون الشركة الرائدة في المجال البحري في 

الشرق األوسط.
مهمتنا: الخدمة المتميزة لعمالئنا، والمتابعة المستمرة 
لهذه الخدمات لتطويرها، مع مراعاة مالحظات العمالء.

مجموعة البالغة 30 عامًا من الريادة

 – البلوي  أحمد  بن  فارس  المهندس/ 
الرئيس التنفيذي للمجموعة. 

-خريج كلية الهندسة بجامعة الملك فهد 
للبترول والمعادن.

في  الماجستير  درجة  على  حاصل   -
التمويل من جامعة سيتي لندن.

من  عديد  في  اإلدارة  مجلس  عضو   -
الشركات السعودية.

المهندسين  جمعية  في  مسجل  عضو   -
السعوديين. 
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»محافظة بقيق«:

أهمية إستراتيجية وفرص واعدة

البالد بدءًا من  أمر هذه  بحمد اهلل وبفضل جهود والة 
األمين  العهد  ولي  وسمو  الشريفين  الحرمين  خادم 
يد  امتدت  ونائبه  الشرقية  المنطقة  أمير  سمو  ثم 
تطورًا  تشهد  التي  »بقيق«  لمحافظة  والعطاء  البناء 
األمر  والة  من  اهتمام  وهناك  الحياة،  مجاالت  كل  في 
بصفة خاصة بالمشروعات التي تالمس حياة المواطن 
القطاعات  في  مشروعات  كانت  أن  سواء  مباشرة 
الخدمية المختلفة من صحة وتعليم ونقل أو القطاعات 
التي تؤمن لكل مواطن فرص  والمعيشية  االقتصادية 

العمل والحياة الكريمة.
صاحب  رسمها  التي   ٢٠٣٠ المملكة  رؤية  جاءت  وقد 
العهد  ولي  سلمان  بن  محمد  األمير  الملكي  السمو 
معالم  لتحدد  الدفاع  وزير  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب 
بإعادة هيكلة  تبدأ  الوطن  لمستقبل  واضحة  ومسارات 
االقتصاد وتطوير وتنويع موارده وتمتد إلى بناء مجتمع 
المجاالت. وقد  جديد متحضر ومتسامح ومبدع في كل 
الرؤية  هذه  مع  فئاته  بكل  السعودي  الشعب  تجاوب 
األشهر  خالل  المملكة  مناطق  شهدت  وقد  الطموحة 
القليلة الماضية كثيرًا من الفعاليات الثقافية واإلبداعية 
مع  وتجاوبهم  السعوديين  ترحيب  مدى  العالم  وتابع 
هذه الفعاليات. وقد فتحت موجهات »الرؤية ٢٠٣٠م« 

الوطني  للنهوض بكل قطاعات االقتصاد  آفاقًا واسعة 
المقومات  ألن  المملكة  في  واعد  قطاع  والسياحة 
المملكة وكل  مناطق  متوافرة في عديد من  السياحية 
منطقة لها طبيعتها المتميزة وفنونها وتراثها الثقافي 
التي تملك  المناطق  الشرقية من  والحضاري والمنطقة 
مقومات سياحية ضخمة وأتوقع أن تشهد نهضة كبرى 
من  جزء  »بقيق«  محافظة  في  ونحن  المجال.  هذا  في 
الحراك، فقد أطلقنا مهرجان سفاري »بقيق« قبل  هذا 
٣ سنوات وهو يحقق نجاحات مضطردة ويستقطب كل 
هذا  تطوير  في  ونأمل  الزوار  من  متزايدة  أعدادًا  عام 
المهرجان بروافد إبداعية وتراثية في السنوات المقبلة. 
إن محافظة »بقيق« تتميز بكثير من مقومات النهضة 
محافظات  أهم  من  تعد  المحافظة  فهذه  االقتصادية، 
الشرقية لما تتميز به من أهمية إستراتيجية؛  المنطقة 
ومنها  العالم  في  النفط  حقول  أكبر  تحتضن  إنها  إذ 
تدفق النفط السعودي ألول مرة من »بئر الخير ١« عام 
١٩٤١م، وأعتقد بأنها ستشهد في المرحلة االقتصادية 
ظل  في  والنماء  الخير  مشروعات  من  مزيدًا  الجديدة 

قيادتنا الرشيدة. 

* محافظ بقيق

بقلم: محمد بن سعود 
المتحمي *
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مدير عام ميناء الملك عبد العزيز بالدمام لـ »اليمامة«:

سعود بن نايف يبارك فوز ميناء الملك عبدالعزيز بجائزة التميز الدولية

جائزة التميز الدولية إلدارة الجودة 
تأتي تتويجًا لعدة جوائز عالمية 
سابقة لميناء الملك عبدالعزيز
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ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام الذي يعد أكبر موانئ المملكة على الخليج العربي أصبح اليوم أحد أهم الموانئ 
العالمية وأكثرها تطورًا، ما أهله لحصد عديد من الجوائز العالمية آخرها جائزة التميزة الدولية إلدارة الجودة 

للعام ٢٠١٩م.
معالي مدير ميناء الملك عبدالعزيز المهندس وليد الفارس أكد في حوار خاص لـ »اليمامة« أن الميناء يتفرد 
التي يصل  أرصفته  أن  البضائع كما  أنواع  تتوافر في ميناء واحد؛ فهو قادر على معالجة كل  بمميزات قلما 

عددها إلى ٤٣ رصيفاً قادرة على استقبال كل أنواع السفن.
م. وليد الفارس أكد أيضًا أن الكوادر السعودية الشابة هي التي تتولى تشغيل هذا الميناء اإلستراتيجي الذي 
الموانئ  التي تستهدف جعل  المملكة ٢٠٣٠  ليواكب متطلبات موجهات رؤية  التقنيات  جرى تجهيزه بأحدث 

السعودية مراكز عالمية للخدمات اللوجستية.
حوار: أحمد الهليل

سعود بن نايف يبارك فوز ميناء الملك عبدالعزيز بجائزة التميز الدولية

قصة نجاح
منافذنا  أهم  يعد  عبدالعزيز  الملك  ميناء   r
على  للمملكة  الرئيسي  الميناء  فهو  البحرية 
ومسيرة  الميناء  هذا  عن  نبذة  نريد  الخليج.. 

تطوره؟
أكبر  بالدمام  العزيز  عبد  الملك  ميناء  يعد   -
موانئ المملكة العربية السعودية على الخليج 
العربي، حيث تم إنشاؤه في عام )١٩٤٩م( بأمر 
من المغفور له المؤسس الملك عبد العزيز بن 
عبد الرحمن آل سعود عن طريق شركة أرامكو، 
تزيد  التي  النجاح  قصص  أكبر  من  يعد  كما 
يقود  الذي  الشامل،  للميناء  عقود  أربعة  على 
كبرى. فمن مجرد  واقتصادية  نهضة صناعية 
سفينتين  استيعاب  على  قادر  صغير  رصيف 

يصل  أحادية  حديدية  بسكة  ويرتبط  فقط، 
طولها ١٣ كيلو مترًا قبالة سواحل الدمام، إلى 
السفن  بناء  وأحواض  للموانئ  عمالق  مجمع 
من  متكاملة  لبنية  وقاعدة  ومستودعات، 
المصانع والمرافق التي تضم مختلف األنشطة 

البحرية والمالحية.
انطلق العمل في الميناء بشكل رئيس لخدمة 
كبير  بشكل  تزدهر  التي  والغاز  النفط  صناعة 
في المنطقة الشرقية من المملكة، ولكن رؤية 
جعله  إلى  تنظر  كانت  المملكة  في  القيادة 
تم  ما  وهذا  البحرية.  للصناعة  متكاماًل  مركزًا 
مضطرد  بشكل  الميناء  توسع  حيث  بالفعل، 
كيلو   ١٩٠ قرابة  إلى  اليوم  مساحته  لتصل 
مترًا مربعًا، ليلتحم مع مدينة الدمام ويالمس 

قلبها الذي يبتعد عن الميناء كيلو مترًا واحدًا، 
تربط  التي  المتكاملة  التجارية  الرئة  وليشكل 
المطل  موقعه  أن  سيما  وال  بالعالم.  المملكة 
لتصدير  مثاليًا  يجعله  العربي؛  الخليج  على 
البضائع إلى األسواق المجاورة في آسيا وشبه 
الذي  موقعه  يمثل  وكذلك  الهندية،  القارة 
مفضلة  وجهة  العربي  الخليج  ساحل  يتوسط 
بالبضائع  المحملة  العالمية  الشحن  لخطوط 
التي تحتاجها المملكة، والتي تعد أكبر أسواق 

الخليج العربي.

جوائز عالمية
على  الــمــيــنــاء  حــصــل   r
التميز الدولية  جائزة 
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حدثونا  2019م  الحالي  للعام  الجودة  إلدارة 
عن هذه الجائزة ودالالت منحها لميناء الملك 

عبد العزيز؟
- بما يمتلكه ميناء الملك عبد العزيز بالدمام 
من قدرات بحرية متكاملة ومرافق لوجستية 
متطورة، حصد عديدًا من الجوائز الدولية في 
مجال المالحة، منها حصول الشركة السعودية 
الحاويات  محطة  مشغل  للموانئ،  العالمية 
األكثر  »المحطة  جائزة  على  بالميناء  الثانية 
ابتكارًا لعام 2018« وجائزة »المحطة األفضل 
في خدمة العمالء لعام 2018«، والتي تقدمها 
حصلت  كما  فاينانس«،  »إنترناشينال  جوائز 
جائزة  على  العالمية  الموانئ  خدمات  شركة 
»أفضل محطة حاويات لعام 2017«، وحصلت 
على  للموانئ«  العالمية  السعودية  »الشركة 
جائزتي »أفضل مشغل« و»أفضل بنية تحتية 

للقطارات لعام 2017«.
الحالي  العام  من  مؤخرًا  الميناء  حصل  كما 
إلدارة  الدولية  التميز  جائزة  على  2019م 
 International Quality Management الجودة 
تعد  والتي  الماسية،  الفئة   )Award )IQM
الجودة  إدارة  مجال  في  الجوائز  أهم  من 
منظمة  من  المقدمة  الدولي  المستوى  على 
قامت  التي   Business Initiative Directions
وعلماء  مهندسين  عدة  مع  بالتعاون 
لتصميم  واالقتصاد  بالرياضيات  مختصين 
نتج  الذي   QC100 الشاملة  الجودة  نموذج 
عنه عديد من األدوات األكثر شموالً وفعالية 
إنشاء  ومنذ  الحاضر.  وقتنا  في  الجودة  إلدارة 
الواليات  في  1986م  عام  في  المنظمة 
مهمتها  كانت  وإسبانيا،  األمريكية  المتحدة 
الجودة  بثقافة  االعتراف  هي  الرئيسية 
والتثقيف بها وتعزيزها بين المنظمات البارزة 
دوليًا. حيث تقوم كل عام بتنظيم 7 مؤتمرات 
دولية خاصة بإدارة الجودة الشاملة في كبرى 

العواصم األوروبية والواليات المتحدة.
متابعة  بفضل  ثم  هلل  الفضل  ويعود 
بسمو  متمثلة  الرشيدة  القيادة  وتوجيهات 
أمير المنطقة الشرقية األمير سعود بن نايف 
آل سعود وسمو نائبه األمير أحمد بن فهد بن 
الكريم  سموهما  إن  حيث  سعود،  آل  سلمان 
الميناء  وإنتاجية  أداء  على  دائم  اطالع  على 
على  إنجازات  من  يحققه  وما  التشغيلية 

مختلف األصعدة.
الدولية  الجوائز  هذه  مثل  على  الحصول  وأن 
الموانئ  وسمعة  اسم  تعزيز  في  يسهم 

السعودية على الصعيدين اإلقليمي والدولي، 
لتقدم  الساعي  اإليجابي  األثر  من  له  لما 
العالمي  التنافسية  ومؤشر  بتقرير  المملكة 
ينعكس  ما  اللوجستية،  الخدمات  ومؤشر 
على مكانتها الدولية لتكون منصة لوجستية 
تحقيقًا  وذلك  الثالث؛  القارات  بين  مميزة 

ألهداف ورؤية المملكة 2030.

ميزات نادرة
يعتمد  أصبح  الكبرى  الموانئ  تشغيل   r
على التقنيات والتجهيزات الحديثة... هل من 

إضاءة على ما تحقق في هذا المجال؟
يمكن  ال  البضائع  أنواع  من  نوع  يوجد  ال   -
مناولته أو التعامل معه في هذا الميناء الذي 
ينفرد بقدرات متميزة يندر وجودها في ميناء 
واحد، فهو يضم أربع محطات تديرها أفضل 
شركات إدارة وتشغيل الموانئ، منها محطتان 
حاوية  مليون   2.5 بسعة  األولى  للحاويات، 
 10 بعدد  مترًا   16 إلى  يصل  وعمق  نمطية 
بعدد  مزود  مترًا   2160 طولها  يصل  أرصفة 
متطورة  رافعات   5 منها  جسرية،  رافعة   17
بعد،  عن  التحكم  خالل  من  بالكامل  تعمل 
العالمية.  الموانئ  خدمات  شركة  وتديرها 
حاوية  مليون   1.5 بسعة  الثانية  والمحطة 
ورصيفان  متر،   16.5 يبلغ  بعمق  نمطية، 
بطول 700 متر مزود بعدد 6 رافعات جسرية، 
ويمتاز بساحة إضافة مساحتها 600 ألف متر 

58

الجوائز الدولية تعزز 
سمعة الموانئ السعودية 

على الصعيدين اإلقليمي 
والدولي

ميناء الملك عبدالعزيز 
ينفرد بقدرات يندر 

وجودها في ميناء واحد

 بأعماق تصل 
ً
رصيفا  ٤٣

إلى ١٦.٥م تمكن من 
استقبال كل أنواع السفن

كوادر وطنية عالية 
التأهيل والتدريب تدير 

الموانئ السعودية

الهيئة العامة للموانئ 
خطت خطوات 

واسعة نحو تحقيق 
أهداف الرؤية ٢٠٣٠م
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العالمية  السعودية  الشركة  وتديرها  مربع، 
للموانئ. ويدعم عمل المحطات عدد كبير من 
وحاضنات  العجالت  على  المتحركة  الرافعات 

الحاويات«.
العامة  للبضائع  محطة  الميناء  يمتلك  كما 
تشغلها  التي  الشرقية  الجهة  في  والسائبة 
 9 وتضم  العالمية،  البحرية  الخدمات  شركة 
أرصفة بطول 1740 مترًا وعمق يراوح بين 12 
إلى 14 مترًا، وتحتوي على مستودعات مغطاة 
بمساحة تبلغ 56 ألف متر مربع وساحات تخزين 
مكشوفة بمساحة تصل 342 ألف متر مربع. أما 
محطة البضائع العامة الوسطى والتي تشغلها 
 13 فتضم  المحدودة،  الدولية  الفنية  الشركة 
رصيفًا بطول 2465 مترًا، وعمق يراوح بين 9 
المغطاة  للمستودعات  ومساحة  مترًا،   14 إلى 
تزيد على 44800 متر مربع، كما تضم ساحات 
 372 إلى  مساحتها  تصل  للبضائع  مكشوفة 
كمية  المحطتين  كال  وتمتلك  مربع،  متر  ألف 
وبذلك،  البضائع.  مناولة  معدات  من  وفيرة 
فإن الميناء يعد وجهة مثالية للسفن الضخمة 
أرصفة  على  الرسو  تستطيع  التي  والعمالقة 
كما  الكبيرة.  األعماق  ذات  المتعددة  الميناء 
أن مدة انتظار السفن لتفريغ حموالتها يكون 
النوعية  التجهيزات  بسبب  األدنى  حده  في 
المتطورة،  المناولة  التي تضم مختلف معدات 
والعامة  السائبة  البضائع  حفظ  على  والقدرة 
العوامل  من  تحميها  مغطاة  مستودعات  في 

الجوية والتلف«.

ً
رصيفا  43

r ما طاقة الميناء الحالية من حيث استقبال 
السفن وعمليات التفريغ؟

المقومات  من  ذكره  تم  ما  على  عالوة   -
التي  القدرات  عن  فضاًل  المتطورة  والتقنيات 
رصيفًا   )43( وجود  ومع  الميناء  بها  يتمتع 
للميناء  يمكن  )16.5م(  إلى  تصل  وبأعماق 
)سفن  مثل  السفن  أنواع  جميع  استقبال 
الدحرجة  بضائع  العامة،  البضائع  الحاويات، 
الشاملة  الخدمات  لتقديم  إضافة  والسائبة( 
 )24( مدار  على  والتشغيلية  البحرية  للعمليات 
أنظمة  خالل  من  العام  طوال  يوميًا  ساعة 

ومساعدات حديثة.
وتاريخي  قريب  موعد  على  الميناء  أن  كما 
في  الحاويات  سفن  أضخم  إحدى  الستقبال 
وعرضها  متر   400 طولها  يبلغ  التي  العالم 
حمولتها  تبلغ  كما  مترًا   16 وعمقها  مترًا   59
الزيارة  19 ألف حاوية نمطية، حيث تعد هذه 

األولى للمملكة واألضخم على اإلطالق.

تطور كبير لمواكبة
 أهداف الرؤية 2030م

جعل  تستهدف   )2030( المملكة  رؤية   r
اللوجستية  للمعلومات  مركزًا  المملكة  موانئ 
لخطوط المالحة العالمية ما خططكم لمواكبة 

هذا الهدف؟
- حظي قطاع الموانئ في المملكة منذ إنشائه 
الرشيدة  القيادة  من  كبيرين  واهتمام  بدعم 
ابتداًء من مؤسس البالد الملك عبد العزيز آل 
سعود، حيث يتمثل ذلك الدعم واالهتمام بما 
مرت به من مراحل بناء ونمو وتطور بمختلف 
الواقعة  السعودية  العشرة  للموانئ  األصعدة 
وقد  للمملكة.  والغربي  الشرقي  الساحل  على 
واسعة  خطوات  للموانئ  العامة  الهيئة  خطت 
 ،»2030 المملكة  »رؤية  أهداف  تحقيق  نحو 
بأحدث  الموانئ  تجهيز  على  حرصت  حيث 
المعدات لتتناسب مع كل أنواع وأحجام السفن 
التي يتم استقبالها، كما حققت الموانئ خالل 
بمختلف  اإلنجازات  من  عديدًا  الماضية  الفترة 
والتخلص  اإلجراءات  أتمتة  فيها  بما  األصعدة 
من التعامالت الورقية وتحسين كفاءة الموانئ 
بتقليص مدة بقاء الحاويات إلى أن يصل إلى 
الهدف والمحدد بـ )3( أيام أو أقل بحلول عام 

2020م.
مبادرة  سابق  وقت  في  »موانئ«  أطلقت  كما 
فسح الحاويات خالل 24 ساعة، حيث تعد إحدى 
ضمن  تأتي  التي  النوعية  المهمة  المبادرات 
مع  المتميزة  بالشراكة  الهيئة،  وأهداف  خطط 
الجهات الحكومية ذات العالقة للمساهمة في 
واللوجستية  التشغيلية  العمليات  أداء  تطوير 
في  واإلنتاجية  واألداء  الجودة  مستوى  ورفع 
تحقيق  في  يسهم  بما  السعودية،  الموانئ 
لوجستي  مركز  إلى  للتحول  المملكة  طموح 
تحقيقًا  الثالث،  بالقارات  يربطها  عالميًا  مميز 

ألهداف وركائز رؤية السعودية 2030.
يحتم  ما  أمنية،  حساسية  لها  الموانئ   r
إدارتها بأيٍد وطنية... ماذا عن الكوادر الوطنية 

العاملة في هذا المرفق المهم؟
- ميناء الملك عبد العزيز بالدمام كسائر موانئ 
المملكة يدار بكوادر وطنية مؤهلة وذات قدرات 
سواًء  وتدريبية  تأهيلية  لبرامج  خضعوا  عالية 
كانت داخلية أو خارجية فضاًل عن برامج االبتعاث 
للحصول على مختلف الشهادات التخصصية بما 
فيها الدبلوم والبكالوريوس والماجستير، حيث 
رفع  في  سُتسهم  اهلل  بإذن  الكفاءات  هذه  إن 
اللوجستية  التشغيلية  الخدمات  وجودة  أداء 
وبدعم  اهلل  بإذن  »موانئ«  قبل  من  المقدمة 
نبيل  الدكتور  النقل  وزير  معالي  ومساندة 
العامة  الهيئة  إدارة  مجلس  رئيس  العامودي 
للموانئ وبتوجيه مباشر من قبل معالي رئيس 

59الهيئة العامة للموانئ.
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»صالة المدينة« والسفر الميسر
مطار الملك فهد الدولي:

الدمام  مطارات  شركة  إطالق  منذ 
تعمل  2017م،  يوليو   1 في  »داكو« 
التحتية  البنى  تطوير  على  الشركة 
إضافة  الدولي،  فهد  الملك  لمطار 
إلى تطوير مرافق المطار وصيانتها، 
بتنفيذ أكثر من 40 مشروعاً تطويريًا.
»داكو«  تقوم  ذلك،  على  وعالوًة 
بتطبيق إستراتيجية مدروسة لتطوير 
في  بخدمته  والتميز  المسافر  تجربة 
ونسلط  الدولي.  فهد  الملك  مطار 
بعض  على  التقرير  هذا  في  الضوء 
أطلقتها  التي  المبتكرة  الخدمات 

»داكو«.
الدمام  مطارات  شركة  قامت  فقد 
التابعة  المدينة  صالة  بتدشين 
والتي  الدولي،  فهد  الملك  لمطار 
تمكن المسافرين من إنهاء إجراءات 
موعد  من  ساعة   24 قبل  سفرهم 
الخدمات  وتشمل  رحالتهم.  إقالع 
المتوافرة في الصالة اإلصدار المبكر 
والشحن  الطائرة،  صعود  لبطاقة 
التغليف  إلى  إضافة  لألمتعة،  المبكر 

اآلمن لألمتعة.
شركة  أطلقتها  التي  الصالة  وتتميز 

»داكو« باحتواء منصات لعدة شركات 
مكان  في  ودولية  وطنية  طيران 
إلى  الخدمة  هذه  تهدف  حيث  واحد، 
مطار  في  المسافر  تجربة  تسهيل 
إلى  إضافة  الدولي،  فهد  الملك 
المساهمة في سالسة إجراءات السفر 
الراكب  بإمكان  حيث  المطار،  في 
مدة 24  قبل  المدينة«  »صالة  زيارة 
كحد  ساعات  و6  أقصى  كحد  ساعة 
أدنى، والقيام بإصدار بطاقة صعود 
يخوله  ما  األمتعة،  وشحن  الطائرة 
من التوجه نحو بوابة السفر مباشرة 
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قبل إقالع الرحلة.
الدمام  مطارات  شركة  وتقوم 
المسافرين من  أمتعة  بنقل  »داكو« 
بشكل  المطار  إلى  المدينة«  »صالة 
لضمان  مشددة  إجراءات  ضمن  آمن 
سالمة األمتعة، وذلك طبقًا لألنظمة 
المدينة«  »صالة  إن  حيث  الرسمية، 
نفسها  والسياسات  الشروط  تتبع 
الخاصة بشحن األمتعة المطبقة في 

المطار.
لصالة  فرعين  »داكو«  وافتتحت 
األولى  الصالة  تقع  حيث  المدينة، 
في  واألخرى  الدمام  مدينة  في 
الخبر، لخدمة أكبر شريحة من سكان 
المنطقة مع مراعاة سهولة الوصول 
متعددة.  مواقع  من  الصاالت  إلى 
الساعة  مدار  على  الصالتان  وتعمل 
الستقبال مسافري مطار الملك فهد 

الدولي.

وقامت شركة مطارات الدمام »داكو« 
لألجهزة  »إشارة«  تطبيق  بتفعيل 
»علم«  شركة  مع  بالتعاون  الذكية 
التقنية  ابتكار  المتخصصة في مجال 
التي  الخدمات،  وتطوير  والحلول 
الدولي  فهد  الملك  مطار  اختارت 
لتفعيل  المملكة  في  مطار  كأول 

الخدمة.
في  »إشارة«  تطبيق  يسهم  وسوف 
رفع مستوى كفاءة التواصل مع فئة 
العاملين  تمكين  خالل  من  الصم 
بالمطار من إمكانية التواصل الفوري 
ما  الصم،  فئة  من  عمالئهم  مع 
في  التامة  االستقاللية  لهم  يضمن 
هذه  وتأتي  سفرهم.  إجراءات  إنهاء 
المبادرة كجزء من إستراتيجية شركة 
لالهتمام  »داكو«  الدمام  مطارات 
بذوي االحتياجات الخاصة من مرتادي 
المطار والذين يحظون باهتمام كبير 

بعين  تأخذ  التي  الشركة  قبل  من 
وراحتهم  إجراءاتهم  سالسة  االعتبار 
أي  إطالق  أو  مشروع  أي  تنفيذ  عند 

خدمة جديدة بالمطار.
»إشارة«  تطبيق  خدمة  وتتسم 
بعدة مميزات، حيث تسهم في رفع 
مستوى الكفاءة في التواصل مع فئة 
الجهات  تمكين  إلى  إضافة  الصم، 
الترجمة  توفير  من  المستفيدة 
الفورية لفئة الصم من عمالئها، ما 
في  التامة  االستقاللية  لهم  يضمن 
مباشرة  اتصال  قناة  عبر  تعاملهم 
الخاصة.  متطلباتهم  مع  تتواءم 
محادثة  بمنصة  الخدمة  وتتميز 
مرئية آمنة، تركز على جودة الصورة 
على  حرصًا  الصوت،  جودة  من  أكثر 
تمكين المستخدمين من التقاط كل 
حركة إشارية مع مراعاة الخصوصية 
النسائية بتوفير مترجمات لغة إشارة.
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350 متطوعًا ومتطوعة
في كورنيش الدمام

ً
 زراعيا

ً
شاركوا في تشجير 27 مسطحا

شهدت مبادرة أمانة المنطقة الشرقية 
التي  بها(  لننعم  )نزرعها  للتشجير 
الدمام،  كورنيش  في  مؤخرًا  أقيمت 
خالل  من  للمتطوعين،  تجمعٍ  أكبر 
في  ومتطوعة  متطوعًا   350 مشاركة 
بمسافة  زراعيًا،  مسطحًا   27 تشجير 
مدير  بإشراف  وذلك  متر،   2000
باألمانة  البيئة  وعمارة  الحدائق  عام 

اهلل  عبد  بن  يوسف  المهندس 
الزراعة  المقهوي، ومشاركة مهندسي 

في بلديات الدمام.
المستشار  قال  المبادرة  هذه  وحول 
على  العام  والمشرف  اإلعالمي 
المتحدث  واإلعالم  العامة  العالقات 
الشرقية  المنطقة  بأمانة  الرسمي 
األستاذ محمد بن عبد العزيز الصفيان، 

تأتي ضمن حملة معالجة  المبادرة  إن 
المشهد  وتحسين  البصري  التشوه 
الشؤون  أطلقتها وزارة  التي  الحضري، 
البلدية والقروية بالتعاون مع البلديات 
أن  إلى  مشيرًا  بالمملكة،  واألمانات 
المبادرة شهدت مشاركة فرق تطوعية 
الحكومية  المدارس  من  عديدة 
والخاصة، إضافة إلى مشاركة المديرية 
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الكلية  وطالب  الشرقية،  لصحة  العامة 
السعودية  العربية  والكّشافة  التقنية 

في كرنفال مجتمعي.
وكشف أن عدد األشجار التي تم غرسها 
 10655 بلغ  المبادرة  تدشين  منذ 
إنجاز تجاوزت  شجرة ذات ظل، وبنسبة 
الحملة  أن  إلى  المائة، الفتاً  في   21 الـ 
زراعة  األولى  مرحلتها  في  تستهدف 
ألف شجرة في حاضرة الدمام، من   50
خالل التركيز على زراعة الحدائق العامة 

والمساجد وساحات األحياء والشوارع.
مستمرة  التشجير  أعمال  أن  إلى  وأشار 
من ِقبل اللجان التطوعية بواقع يومين 
وهي  بلديات  خمس  في  األسبوع  في 
والظهران  الدمام  وغرب  ووسط  شرق 
القيم  غرس  أهمية  مؤكدًا  والخبر، 
شرائح  كل  لدى  التطوع  ثقافة  ونشر 
من  جزء  المبادرة  هذه  وأن  المجتمع، 
إلشراك  تقدمها  التي  األمانة  أهداف 

جانب  في  والمقيمين  المواطنين 
الخدمة المجتمعية ونشر ثقافة التشجير 
األشجار  زراعة  بأهمية  منها  وإيماًنا 
ودورها البيئي في تلطيف وتنقية الهواء 
وزيادة الرقعة الخضراء بمدن المنطقة 

الشرقية لرفع معدل نصيب الفرد منها، 
وتحسين المشهد الحضري.

لمدة  تستمر  األولى  المرحلة  إن  وقال 
الثانية  المرحلة  تليها  أشهر،  ثالثة 
لمدة ثالثة أشهر أخرى، وأنه روعي في 
اختيار األشجار أنواعًا محددة ال تستهلك 
الكثير من المياه، والتي تتضمن: أشجار 
النيم والسدر واللبخ والونسيانا والغاف 
العصفور  ليسان  وفيكس  الخليجي 
فيستويوال  وأكاسيا  وجلوكا  وأكاسيا 
وجاتروفيا  والمورينجا  الملحي  والطلح 

والتبوبيا الصفراء.
التفاعل  إلى  الجميع  الصفيان  ودعا 
هذه  على  والحفاظ  المبادرة  هذه  مع 
األشجار ورعايتها بالشكل الذي يضمن 
من  جميعًا  منها  لنستفيد  استدامتها 
خالل الوعي الكامل ونشر ثقافة التشجير 
بين جميع فئات المجتمع خاصة النشء 

منهم.  

محمد بن عبد العزيز الصفيان
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منارة إشعاع وجمال
مشروع تطوير وسط العوامية:

كتب: أحمد الهليل

1440هـ،   /5  /24 الموافق  األربعاء 
كان يومًا مشهودًا في مدينة القطيف 
الملكي  السمو  صاحب  افتتح  حيث 
سعود  األمير  الشرقية  المنطقة  أمير 
مشروع  عبدالعزيز  بن  نايف  بن 
بمحافظة  العوامية  وسط  تطوير 
أهم  من  يعتبر  والذي  القطيف، 
المشاريع التنموية التي يتم تنفيذها 
في المحافظة. ويعتبر هذا المشروع 

حلمًا تحول إلى واقع ماثل يشير إليه 
باإلعجاب  والنمو  للتطور  محب  كل 

واالنبهار.
قبل  شهد  قد  نفسه  المكان  وكان 
األساس  حجر  وضع  عام  من  أقل 
منارة  يعد  الذي  المشروع  لهذا 
ثقافية وحضارية، ويلبي طموح أهل 
المنطقة ويوفر بيئة ترفيهية هادفة 
وحلم  الماضي  عراقة  تستحضر 

المستقبل.
ويجيء هذا المشروع إكسيرًا في إطار 

التطور الكبير الذي تشهده بالدنا في 
سيدي  بقيادة  الميمون  العهد  هذا 
الملك  الشريفين  الحرمين  خادم 
ولي  وسمو  العزيز  عبد  بن  سلمان 
الملكي  السمو  األمين صاحب  العهد 
اللذين  سلمان  بن  محمد  األمير 
مقدمة  في  اهلل-  حفظهما   - وضعا 
وتطوير  بتنمية  االهتمام  أولوياتهما 
بيئة  توفير  على  والحرص  اإلنسان 
فالمشروع  واجتماعية،  اقتصادية 
فنون  جواهر  من  جوهرة  يعتبر 
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القطيف  بمنطقة  التراثية  العمارة 
التراثي  والبيت  العالية  بأبراجه 
وساحاته الفسيحة وأسواقه الشعبية 
إلى  تعيد  التي  المعالم  من  وعدد 
لسكان  الذكريات  من  كثيرًا  األذهان 

جوانبه  في  يضم  كما  القطيف، 
عليه  أضفى  الذي  الثقافي  المركز 
لمسة عصرية، ومع ذلك فإن أهمية 
بعده  عند  تتوقف  ال  المشروع  هذا 
بل  فحسب،  والهندسي  المعماري 

جديد  مفهوم  ترسية  إلى  تتجاوزه 
للمواطنين  الفاعلة  المشاركة  من 
التنمية، فقد شارك  في رسم مالمح 
في  القطيف  محافظة  وأبناء  أهالي 
مراحل تصميم المشروع كما شاركوا 
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بفاعلية في التنفيذ.
المنطقة  أمير  وقد كان لحرص سمو 
الشرقية وسمو نائبه على سرعة إنجاز 
هذا المشروع الدور المؤثر في إعطاء 
من  المشروع  هذا  ليكون  أكبر  حافز 
حيث  من  الهندسية  المشاريع  أسرع 
مدة التصميم والتنفيذ، إذ أشرف عليه 
مهندسي  من  الكفاءة  عالي  فريق 
مهندسي  مع  بالتعاون  األمانة 
ومتابعة  ودعم  وبإشراف  االستشاري 
وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة 
في معالي الوزير الذي كان لهم الدور 
اإلدارية  اإلجراءات  متابعة  في  الكبير 
والفنية التي ساعدت كثيرًا على تنفيذ 

المشروع في وقته المحدد، حيث بلغ 
أكثر  بالمشروع  العاملة  األيدي  عدد 
من 1200 عامل عملوا ليل نهار حتى 
وتحقيق  أشهر   8 نحو  في  إنجازه  تم 

أعلى معدالت السالمة والجودة.
إن افتتاح مشروع وسط العوامية أحد 
المشاريع التنموية بالمنطقة ما هو إال 
خطوات  عدة  ستتبعها  مهمة  خطوة 
بإذن اهلل لتحقيق التنمية الشاملة في 
العريقة،  ومدنها  القطيف  محافظة 
مركز  القطيف  محافظة  ولتبقى 
إشعاع ثقافي وحضاري ويبقى مجتمع 
زال  وما  كان  كما  القطيف  محافظة 
دائمًا داعمًا لمسيرة التنمية والتطوير 

في المملكة، وتظل المنطقة الشرقية 
سباقة في تحقيق رؤية 20٣0.

المنطقة  أمير  الملكي  السمو  صاحب 
بن  نايف  بن  سعود  األمير  الشرقية 
عبدالعزيز هنأ المواطنين على افتتاح 
المشروع الكبير وقال: إن الحلم أصبح 
نعمه  على  اهلل  نحمد  وأننا  واقعًا 
أكثر سعادة من  اليوم  وإني  الكثيرة، 
أفتتح مشروع تطوير  أي شخص وأنا 
هذا  عام،  أقل  بعد  العوامية  وسط 
المشروع يأتي بتوجيه من قبل خادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
تم  حيث  اهلل-،  حفظه   - عبدالعزيز 
تكوين فريق عمل متكامل للمشروع، 
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عشوائية  منطقة  تحويل  خالل  من 
خاص  بشكل  العوامية  ألهل  ومؤذية 
ومحافظة القطيف بشكل عام، والتي 
ومنطقة  بيئيًا  خطرًا  تمثل  كانت 
بؤر  فيها  وتولد  للعيش  قابلة  غير 
فاسدة، واآلن وهلل الحمد تم تحويلها 
لمنطقة حضارية تراثية تمتلك جميع 
المقومات. وأكد سموه على أن جميع 
تعويضاتهم  تسلموا  العقارات  مالك 

الكاملة عن عقاراتهم. 
الحرمين  خادم  أن  سموه  وكشف 
الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز 
مالك  باستضافة  وجه  اهلل-  حفظه   -
حيث  بالفعل،  تم  ما  وهو  العقارات 
تمت استضافتهم طوال فترة الصيف 
الماضي، حتى تم افتتاح هذا المشروع 
األساسية  المكونات  على  حافظ  الذي 
العوامية  وسط  تطوير  لمشروع 
المائية  والعيون  المساجد  مثل: 
كما هي، ووصف  بقيت  التي  واألبراج 
بـ  المشروع  إنجاز  مدة  الكريم  سموه 
اآلن  سيكون  والمشروع  »القياسية«، 
مصدر  كان  أن  بعد  إشعاع  مصدر 

إزعاج ألهل العوامية. 
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»إثراء« مركز إشعاع معرفي
جوانبها  بين  السعودية  تضم 
والمعالم  المباني  من  عديدًا 
الحضارية التي يشار إليها بالبنان، 
مصاف  في  المملكة  تضع  والتي 
الدول المتقدمة عمرانيًّا وحضاريًّا، 
العزيز  عبد  الملك  مركز  ويعد 
أحد هذه  »إثراء«  العالمي  الثقافي 
يؤكد  ما  ولعل  المميزة،  المعالم 
ذلك اختيار مجلة »تايم« األمريكية 
مدينة  في  الواقع  »إثراء«  لمركز 
الظهران بالمنطقة الشرقية كواحد 
العالم  في  مكان   100 أعظم  من 

لعام 2018م.

المبنى الثقافي
الذي  الثقافي  المركز  مبنى  يتسم 
متر  ألف   80 نحو  مساحته  تبلغ 
وقد  والشمولية.  بالتكامل  مربع 
)سنوهيتا(  شركة  بتصميمه  قامت 
عالميًا،  المعروفة  النرويجية 

بين  ربط  مبتكر  فريد  بأسلوب 
الخارجي،  وشكله  المركز  مهمة 
التصميم  باإلبداع في فن  وارتقى 
المعماري إلى آفاق رفيعة وجديدة.

في  أيضًا  الزمني  العامل  يحضر 
المبنى،  ألقسام  الداخلي  التصميم 
مستوى  تحت  الواقعة  فاألدوار 
للماضي،  مخصصة  األرض  سطح 
أما  للحاضر،  السطح  وعند مستوى 
القائم فوق كل هذا  المعرفة  برج 

فيمهِّد الطريق للمستقبل.
الخارج،  من  المبنى،  ويتميز 
بمظهر ال مثيل له في فن العمارة 
بأنبوب  مغطى  إنه  إذ  المعاصرة، 
وهذا  بالكامل،  يلفه  الفوالذ  من 
القطع  آالف  من  مؤلف  األنبوب 
كل  وُتطوى  ُتقطع  التي  الصغيرة 
عند  لتؤلف  حدة،  على  واحدة 
واحدًا  أنبوباً  وجمعها  تركيبها 
مظهرًا  ككل  المبنى  على  ُيضفي 

معدنياً ذا لمعان حريري ناعس.
طوَّرت  عالميًا  رائدة  شركات  ثمة 
أقسام  لمختلف  تفاعلية  تقنيات 
وجعل  الجدوى  لتعزيز  المركز 
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التعلم فيها تجربة ممتعة ال مثيل 
في  وتتجاور  آخر.  مكان  في  لها 
الحديثة  التقنيات  هذه  المبنى 
وأجملها،  أقدمها  مع  والمبتكرة 
والرمال  المدكوك،  الطين  مثل 

والحصى.
ُبني  فقد  البيئي،  الصعيد  على  أما 
المقاييس  وفق  الثقافي  المركز 
)الريادة   »LEED« باسم  المعروفة 
والطاقة(  البيئي  التصميم  في 

ليعّمر لسنوات طويلة قادمة.

برج المعرفة
سيقدم برج المعرفة آخر ما توصل 
المعرفة  مجاالت  في  العالم  إليه 
على  البرج  يحتوي  حيث  والفكر، 
المخصصة  القاعات  من  عديد 
سنوًيا  عمل  ورشة   2000 لعقد 
والتكنولوجيا  العلوم  مجاالت  في 
إضافة  والرياضيات  والهندسة 
المتعددة  والوسائط  الفنون  إلى 
وسيتم  المهارات،  بناء  وبرامج 
في  المقدم  المحتوى  تطوير 
أفضل  مع  بالشراكة  الورش  هذه 
العالمية  التعليمية  المؤسسات 
مع  جنب  إلى  جنبًا  ستعمل  التي 
المتخصصة.  المحلية  المؤسسات 
تستهدف  العمل  ورش  أن  ورغم 
إال  الخصوص،  وجه  على  الشباب 

األعمار  لكل  برامج  ستقّدم  أنها 
هذه  ستصل  المجاالت.  ومختلف 
متعلم  ألف   80 إلى  البرامج 
تقديم  خالل  من  سنويًا  ومتعلمة 
نصف مليون ساعة تعليمية تنمي 
المعرفي  الفضول  وتشبع  الشغف 
وسيدار  الوطن.  وبنات  أبناء  لدى 
التعلم وتبادل المعارف بشكل يعزِّز 
التنوع  ويحترم  المواطنة،  قيمة 
ويحتفي به، ويعزِّز ثقافة التطوع، 
ويغذِّي الفضول وحب المعرفة في 
لن  الشبكة  التعليم على  المجتمع. 
يقتصر المركز على ما سيقدمه في 
العالم الواقعي، بل سيمتّد حضوره 
إلكترونياً وذلك من خالل صفحاته 
إلى  إضافة  اإللكترونية  ومدوناته 
التي  االجتماعي  التواصل  وسائل 

المنطقة  خارج  هم  من  ستمّكن 
المركز  مع  التفاعل  من  الشرقية 
وأنشطته  معرفته  واالستفادة من 
الثقافية. سيسهم المركز في تنمية 
وتوفير  الرقمي،  العربي  المحتوى 
للشباب  عالية  جودة  ذات  مصادر 
التفاعلية  األلعاب  طريق  عن 
المصممة  المتحركة  واألفالم 
العمرية  الفئات  مختلف  لتالئم 
أن  بالذكر  ويجدر  واالهتمامات. 
سيكون  إلكترونًيا  المركز  حضور 
شبكة  على  وجود  مجرد  من  أكثر 
اإلنترنت، بل نسعى إلى المشاركة 
محتوى  خلق  في  فّعال  بشكل 
عربي غني وذي جودة عالية يمكن 
واستخدامه  منه  االستفادة  للجميع 

بسهولة. 
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المنطقة الشرقية
أصالة وتاريخ

تقرير: أحمد الهليل

أهم المدن الدمام وفيها تقع إمارة 

ينطلق  التي  الخبر  ثم  المنطقة، 

يصل  الذي  فهد  الملك  جسر  منها 
والذي  البحرين؛  بمملكة  المنطقة 
بن  فهد  الملك  عهد  في  أنشئ 
أن  كما  اهلل-،  رحمه   - عبدالعزيز 

الشرقية  المنطقة  مدن  أهم  من 
شركة  فيها  تقع  التي  الظهران 
استخراج  في  المتخصصة  أرامكو 
النفط، والقطيف، والهفوف والمبرز 
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في واحة األحساء الغنية بالثروة 
تنورة  رأس  وميناء  الزراعية، 
من  النفط  تصدير  يتم  ال��ذي 

خالله إلى دول العالم.
مهندسي  عاصمة  الجبيل.. 
والصناعات  البتروكيماويات 

التحويلية.
رحاب »الشرقية« في 

المنطقة الشرقية تلك القطعة 
الوطن  أرض  م��ن  الغالية 
ينابيع  ثراها نبعت  العزيز من 

w
w

w
.a

ly
am

am
ah

on
lin

e.
co

m

71

20
19

و  
ماي

 1
6 

- 2
55

9 
د 

عد
ال



72

رير
تق

ف
مل
ال

وفيها  وب��رك��ة،  خيرًا  النفط 
للصناعات  بنية  أكبر  قامت 
منتجاتها  غزت  التي  الوطنية 
امتداد  وعلى  العالم،  أسواق 
شواطئها الجميلة كنوز بكر لم 

تكتشف بعد.
قفزات  حققت  »الشرقية« 
اليوم  وه��ي  كبيرة  تنموية 
منجزها  في  وطنية  مفخرة 
التنموي والحضاري؛ فمن يزور 
الدمام  مثل  الكبرى  مدنها 
والقطيف  والجبيل  والخبر 
الهائل  التطور  يلحظ  وغيرها 



73

20
19

و  
ماي

 1
6 

- 2
55

9 
د 

عد
ال

والمرافق  التحتية  البنيات  في 
به  تتمتع  وم���ا  ال��خ��دم��ي��ة، 
طبيعة  من  الشرقية  المنطقة 
ساحرة وشواطئ خالبة وتنوع 

بيئي فريد.
حضن  في  »الشرقية«  تنام 
وعيونها  ال��ع��رب��ي  الخليج 
سواحلنا،  تحرس  مفتوحة 
أمن  مرافئ  لألصدقاء  فهي 
وسالم وموانئ ومراكز خدمات 
العالمية؛  المالحة  لخطوط 
فهي أحد أهم ممرات المالحة 
ال��دول��ي��ة، أم��ا ل��ألع��داء فهي 

حصون ردع وحزم وعزم.

w
w

w
.a

ly
am

am
ah

on
lin

e.
co

m



م. سلطان بن حامد الزايدي:
نعمل على المحافظة على المظهر الحضاري المميز للخبر 

وتعزيز الشراكات المجتمعية تماشيًا مع الرؤية 2030

74

بنيات أساسية متكاملة
r مدينة الخبر تجمع بين الحداثة والعراقة.. 
فإلى أي مدى نجحتم في استثمار هذا المزيج 

من النشاطات السياحية واالقتصادية؟
رجال  لدى  كبيرة  مكانة  الخبر  لمحافظة  إن   -
في  منهم  عديد  أسهم  حيث  فيها،  األعمال 

إنشاء  شملت  مهمة  وإنجازات  مشاريع  إقامة 
مجسمات  وإنشاء  مشاة  وجسور  عامة  حدائق 
إلى مساهمة عديد من رجال  جمالية، إضافة 
إقامة  في  الخاص  القطاع  وشركات  األعمال 
والتجارية  السياحية  المشاريع  من  عديد 
تسعى  الخبر  بلدية  أن  كما  والترفيهية، 

إنجازات  لـ»اليمامة«  الزايدي  حامد  بن  سلطان  المهندس  الخبر  محافظة  بلدية  رئيس  سعادة  كشف 
البلدية وخططها اإلستراتيجية المتواكبة مع ركب التطور الذي تشهده مملكتنا الغالية في ظل رعاية 
ودعم قيادتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده 
األمين - حفظهما اهلل- وبّين الزايدي أن دعم القيادة للمشاريع البلدية ترجمة فعلية الهتمام القيادة 
بمتطلبات المواطنين في كل المناطق والمحافظات، مثمنًا دعم ومتابعة سمو أمير المنطقة الشرقية - 

حفظه اهلل- ومعالي األمين.. فإلى نص الحوار.
حوار: أحمد الهليل

رات  »الخبر« جاذبة لالستثما
بفضل بنياتها التحتية 

ونسـعى لتذليل 
كل عوائق االستثمار
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إقامة  في  المستثمرين  ودعم  لتحفيز  دائمًا 
وتذليل  الخبر  رقي  في  تسهم  التي  المشاريع 
يمكن  وال  تواجهها،  قد  التي  المصاعب  كل 
أن نتجاهل الدور الكبير الذي يقوم به القطاع 
الخاص في هذا الجانب، كما أن محافظة الخبر 
تعد جاذبة لالستثمارات والمشاريع نظرًا لبنيتها 
الواجهة  كونها  إلى  إضافة  المتكاملة  التحتية 
من  القادمين  الشرقية  المنطقة  لزوار  األولى 
تتمتع به من  لما  المملكة وذلك  داخل وخارج 
في  جعلتها  متعددة  سياحية  جذب  مقومات 
الخليج  مستوى  على  المتقدمة  المدن  مصاف 
العربي، وقد قامت بلدية الخبر بتفعيل دورها 
السياحي  الخبر  مهرجان  إقامة  في  السياحي 
للسنة  وذلك  يناير  شهر  خالل  يقام  والذي 
على  بارزًا  حدثًا  وشكل  التوالي،  على  الثانية 
شهدتها  التي  السياحية  المهرجانات  مستوى 
الهيئة  مسؤولي  بشهادة  وذلك  المملكة 
العامة للسياحة خالل زيارتهم للمهرجان الذي 
السياحية  الحركة  تنشيط  بارزًا في  شكل حدثًا 

واالقتصادية في الخبر.

الكورنيش الشمالي
يجري  التي  األساسية  المشاريع  أهم  ما   r

تنفيذها اآلن في المحافظة؟

افتتاح  من  مؤخرًا  المحافظة  بلدية  انتهت   -
الخبر  كورنيش  من  والثالثة  الثانية  المرحلتين 
كلم،   2 على  يزيد  إجمالي  بطول  الشمالي 
وبمساحة تبلغ 90 ألف متر مربع والذي يشكل 
الخبر  محافظة  وزوار  لسكان  ومتنفسًا  متنزهًا 
نظرًا لموقعه المتميز واحتوائه على عدد كبير 
إلى  إضافة  والترفيهية،  الخدمية  المرافق  من 
الهمم  ألعاب دمج ألصحاب  وجود 7 مجمعات 
واقية  مظالت  على  تحتوي  جميعها  واألسوياء 
المطاط  من  وأرضية  الجوية  العوامل  من 
المتصاص الصدمات، وشواحن ذكية، وممشى 
بحري، ومسار دراجات، كما تم تركيب كاميرات 
أو  بالكورنيش  العبث  عدم  لضمان  مراقبة 
الخبر من  بلدية  انتهت  للتخريب، كما  تعرضه 
ردم أكثر من 100 مستنقع في العزيزية جنوب 
الخبر بأحجام ومساحات متفاوتة ضمن مشروع 
ردم المستنقعات والذي تبلغ كلفته 5 ماليين 

ريال.
كبيرة  انسيابية  يرى  الخبر  لمحافظة  الزائر   r
تدشين  بعد  ذلك  يأتي  المرورية  الحركة  في 
عدد من الجسور وتوسعة الشوارع الرئسية هل 

من إضاءات على هذا الجانب؟
الملك  طريق  جسر  افتتاح  تم  نعم   -
طول  ويبلغ  العاشر  الشارع  مع  عبدالعزيز 

على  جسر  من  ويتكون  متر   1200 المشروع 
 680 بطول  العزيز  عبد  الملك  طريق  امتداد 
حارات  ثالث  ويحوي  مترًا،   21 وبعرض  مترًا 
وكذلك طريق  ومواقف  اتجاه  كل  في  مرورية 
حارات  ثالث  بواقع  الجسر  جانبي  على  خدمة 
مرورية في كل اتجاه ومواقف سيارات جانبية، 
تم  أيضًا  ريال  مليون   47 إجمالية  وبتكلفة 
الملك  تقاطع  وجسر  نفق  مشروع  تدشين 
بمحافظة  عبدالعزيز  الملك  طريق  مع  عبداهلل 
الخبر يتضمن 3 مستويات وهي جسر في اتجاه 
طريق الملك عبدالعزيز يتضمن مسارين لكل 
مطلع  إلى  إضافة  مترًا،   665 وبطول  اتجاه، 
ومنزل الجسر بطول إجمالي 400 متر، وكذلك 
اتجاه،  بكل  حارتين  من  يتكون  خدمة  طريق 
 4 بـ  عبداهلل  الملك  طريق  اتجاه  في  ونفق 
حركة  لتسهيل  دوار  يعلوه  رئيسة،  مسارات 
النفق من  يتكون  فيما  حرة،  التقاطع وجعلها 
بعرض  وسطية  وجزيرة  اتجاه  بكل  حارات   4
والطول  التقاطع  منطقة  في  ودوار  أمتار   4
طريق  وكذلك  مترًا،   837 للنفق  اإلجمالي 
خدمة يتكون من 3 حارات بكل اتجاه ومواقف 
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من  أكثر  بلغت  اإلجمالية  وتكلفته  للسيارات، 
282 مليون ريال، كما قامت البلدية في وقت 
المشاة  جسور  من  عدد  وإنشاء  بتنفيذ  سابق 
بهدف تعزيز معايير السالمة واألمان، وتشجيع 
الجسور  استخدام  على  الطريق  مستخدمي 
أو مخاطر،  عناء  دون  اآلمن  واالنتقال  والعبور 

وكذلك الحد من الحوادث المرورية.

5 حدائق جديدة
يخص  فيما  البلدية  جهود  عن  وماذا   r

الحدائق والتجميل؟ 
وبرنامج  الخضراء  الرقعة  زيادة  مجال  في   -
باستحداث 5  الخبر  بلدية  المدن قامت  أنسنة 
الخبر  العقربية،  أحياء  حدائق جديدة بكل من 
وقرطبة،  والعزيزية،  البحيرة،  وحي  الجنوبية، 
وساحة أللعاب األطفال بحي الحمراء، وبمساحة 

إجمالية تزيد على 50 ألف متر مربع. 
حضاري  عنوان  المدينة  وتجميل  التشجير   r
فازت  الخبر  ومدينة  الحديثة،  المدن  به  تهتم 
العربية  المدن  مسابقة  في  الثاني  بالمركز 
أبرز  ما  2006م..  عام  والتجميل  للتشجير 

جهودكم في هذا المجال؟

- بكل تأكيد فإن بلدية محافظة الخبر حريصة 
على زيادة المساحات الخضراء وإضافة عناصر 
وتعزيز  العام  والمنظر  الخبر  لشوارع  جمالية 
والحفاظ  االستدامة  وقيم  الجمالية  النواحي 
لتطبيق  تسعى  البلدية  أن  كما  البيئة،  على 
الممارسات  أفضل  وفق  التصاميم  أفضل 
في  المحلية  البيئة  مع  يتالءم  وبما  العالمية 
األشجار  وزراعة  الطبيعي،  التجميل  عملية 
الوسطى  والجزر  الطرق  والنباتات على جوانب 
ما يسهم في تجميل المظهر العام ويخفف من 
ويضفي  أفضل  صحية  بيئة  ويخلق  الضوضاء 
عناصر جمالية متميزة، كما ذكرت فإن البلدية 
العامة  الحدائق  إعداد  زيادة  على  حرصت 
متكاملة  منظومة  وفق  وذلك  والمتنزهات، 
والرياضية  والثقافية  الجمالية  الجوانب  من 
والترفيهية تغطي جميع أحياء المدينة إلتاحة 
األنشطة  لممارسة  الجميع  أمام  الفرصة 
إلى  األماكن  هذه  في  والترفيهية  الرياضية 
بها  الموجودة  األحياء  خدمات  تحسين  جانب 

وتوثيق الترابط االجتماعي بين األهالي.

جوائز وشهادات
من  عديدًا  الخبر  محافظة  بلدية  نالت   r
الجوائز والشهادات وكان آخرها حصولها على 
تنال  بلدية  أول  تعتبر  وبذلك  اآليزو،  شهادة 

هذه الشهادة.. ما شعوركم بهذا النجاح؟
كل  لتضافر  ثمرة  جاء  اإلنجاز  هذا  شك  بال   -
الذين  البلدية  منسوبي  جميع  من  الجهود 

مستوى  رفع  في  البارز  الدور  لهم  كان 
والسعي  الجمهور  إلى  المقدمة  الخدمات 
هذا  أن  كما  العمل،  بيئة  وتطوير  التميز  نحو 
اإلستراتيجية  للخطة  تحقيقًا  يأتي  اإلنجاز 
فيما  الممارسات  أفضل  باعتماد  الخبر  لبلدية 
رضا  وتحسين  العمل  ونظم  بإجراءات  يتعلق 
البنية  البلدية  وضعت  حيث  المستفيدين، 
األساسية الراسية لتحسين خدماتها عن طريق 
العمل  إلدارة  بمؤسستها  الجودة  إدارة  إنشاء 
المؤسسي في البلدية كإحدى مبادراتها ضمن 
خطتها اإلستراتيجية الرامية لتحسين خدماتها 
وانتهاء  العليا  اإلدارة  من  ابتداء  البلدية 
المعيار  أن  إال  أساسية،  كقاعدة  بالموظفين 
مدى  هو  لدينا  أهمية  يشكل  الذي  الحقيقي 
وليست  الخدمات  مستوى  عن  المستفيد  رضا 

الشهادة فقط.

خطط للمستقبل
تسعى  التي  المستقبلية  الخطط  أبرز  ما   r

إليها بلدية الخبر؟
التي  والمشاريع  البرامج  من  عديد  هناك   -
تعمل البلدية على تحقيقها على مدى السنوات 
القادمة من أهمها تعزيز شراكتها مع المجتمع 
بصورة  الخدمة  وتقديم  اإلنتاجية  وتعزيز 
وستواصل   2030 رؤية  مع  تماشيًا  متميزة 
على  المحافظة  في  الريادي  دورها  البلدية 
الخبر،  يميز  الذي  والمشرف  الحضاري  المظهر 
كما تلعب الدور المحوري في مكافحة الظواهر 
وهما  المدينة،  مظهر  تشوه  قد  التي  السلبية 
من  تحقيقهما  إلى  تسعى  أساسيان  هدفان 
وما  ومبادرات  جهود  من  به  تقوم  ما  خالل 
تنفذه من مشاريع وأعمال عبر إدارات البلدية 
وفي  عملها  البلدية  ستواصل  كما  المختلفة، 
سبيل توفير أرقى الخدمات المتعلقة بالصحة 
الصحية  االشتراطات  تحديث  العامة من خالل 
الذي  التطور  لتواكب  عالمية  معايير  ووفق 
عمل  آلية  إيجاد  في  ولتسهم  الخبر  تشهده 
البلدية على استكمال  صحية راقية، وستعمل 
حدائق  وتوفير  للمجتمع،  الصحية  البيئة 
وإيجاد  السكنية  األحياء  كل  في  ومتنزهات 
الذي  األمر  واألطفال،  األسر  لتنزه  آمنة  أماكن 
يوفر الراحة والجاذبية والهدوء ألفراد المجتمع، 
داخل  جمالية  لمسات  إضفاء  في  يسهم  كما 
األحياء السكنية وللبيئة العامة، ما يشجع على 
الترفيه  خيارات  وتنويع  السياحي  االستقطاب 

والتنزه.

رئيس بلدية محافظة الخبر 
م. سلطان الزايدي

تم افتتاح المرحلتين الثانية 
والثالثة من كورنيش الخبر 

الشمالي مع مرافق ترفيهية 
متكاملة

5 حدائق جديدة ونسعى 
لتطبيق أفضل التصاميم 

العالية بما يتالءم 
مع البيئة المحلية

فخورون بحصولنا على شهادة 
اآليزو لكن المعيار الذي يهمنا 

رضا المواطن هو 
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المنطقة الشرقية:

تحتل مكانة بارزة في خريطة 
السياحة على مستوى الخليج

تعد المنطقة الشرقية أحد أهم الوجهات السياحية 
بالمملكة والخليج، لما تمتلكه من مقومات سياحية 
موقعها  على  عالوة  كبير،  وثقافي  حضاري  وإرث 

المتميز بين دول مجلس التعاون الخليجي.
السنوات  خالل  الشرقية  المنطقة  استطاعت  لقد 
الماضية أن تحتل مكانة بارزة في خريطة السياحة 
ليس على مستوى المملكة فحسب، بل على مستوى 
دول مجلس التعاون الخليجي، ويعود ذلك لوجود 
والتجارية  الصناعية  واالقتصادات  السياحي  التنوع 
والثقافية بالمنطقة، وكذلك وجود أماكن تتناسب 

مع العائلة الخليجية.
بقيادة  الدولة  اهتمام  على  كدليل  ذلك  ويأتي 
سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
األمير  الملكي  السمو  صاحب  وسيدي  عبدالعزيز 
 - العهد  ولي  عبدالعزيز  بن  سلمان  بن  محمد 
القطاع  تطوير  في  يسهم  بشكل  اهلل-  يحفظهما 

السياحي بالمملكة بمشاركة وتعاون من الدوائر الحكومية ومؤسسات 
القطاع الخاص لما فيه خير وصالح هذه البالد إن شاء اهلل. ونثمن في 
هذا اإلطار الجهود التي تبذلها الجهات الحكومية وشركاؤها من القطاع 
الخاص إلنشاء المشاريع التي تسهم في إحداث نقلة نوعية في التنمية 

السياحية للمنطقة الشرقية.
أمير  اهتمام  تعكس  يعد خطوة  السياحية  للتنمية  مجلس  وجود  وإن 
نايف بن عبدالعزيز  األمير سعود بن  الملكي  السمو  المنطقة صاحب 
برئاسة  المجلس  تشكيل  وأن  وتطويرها،  السياحة  الحركة  دعم  في 
األمير أحمد بن فهد بن سلمان  الملكي  السمو  سموه ونيابة صاحب 
قوية  ودفعة  التميز  من  مزيدًا  الشرقية  المنطقة  في  السياحة  يمنح 
لتطلعات  وتحقيقًا  السياحية،  لمكانتها  وتعزيزًا  السياحية  التنمية  في 

القيادة الرشيدة.
بالمنطقة  السياحية  التنمية  به  تحظى  الذي  الدائم  الدعم  أن  كما 
المقومات  الستغالل  نائبه،  وسمو  المنطقة  أمير  سمو  من  الشرقية 
التنمية  تحقيق  إلى  تقود  المنطقة  تمتلكها  التي  العديدة  السياحية 
في  رئيسيًا  مركزًا  تحتل  المنطقة  أن  سيما  وال  المستدامة  السياحية 
السياحية  الخريطة  على  بارزًا  ومكانًا  المملكة،  مستوى  على  السياحة 
بين دول مجلس التعاون الخليجي، وكان آخرها أن اختيرت األحساء من 

قبل منظمة السياحة العربية عاصمة للسياحة العربية لعام 2019.
كما أن الهيئة العامة للسياحة حريصة على متابعة تنفيذ عناصر التنمية 
وتنشيط  المنطقة  في  السياحة  المقومات  من  واالستفادة  السياحية 
البرامج السياحية المختلفة، وتشجيع فرص االستثمار السياحي وتنمية 

الموارد المتاحة وكل ما يحقق نمو وتطوير القطاع 
السياحي، وهو األمر الذي يؤكد ما لقطاع السياحة 
موفرًا  كبيرًا  اقتصاديًا  قطاعًا  لكونه  أهمية  من 
فرص  وتوفير  للتنمية،  ومحققًا  العمل  لفرص 
المحلي،  للمجتمع  الدخل  وزيادة  جديدة  وظيفية 
التي  السياحية  المشاريع  من  عديد  بناء  خالل  من 
تلك  أبرز  ولعل  الشرقية،  المنطقة  مع  تتناسب 
الملك  )مركز  المنطقة  في  المهمة  المشروعات 
دشنه  الذي  إثراء(   – العالمي  الثقافي  عبدالعزيز 
سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
التنمية  مجلس  أن  كما  اهلل-،  حفظه   – عبدالعزيز 
للبرامج  محددة  روزنامة  على  يعمل  السياحية 
والفعاليات السياحية التي تسهم في تنشيط قوى 
الشرقية  المنطقة  مكانة  وتعزيز  السياحي  الجذب 
للتراث  الشرقي  الساحل  مهرجان  أهمها  سياحيًا، 
الصحراء،  لتراث  بقيق  سفاري  ومهرجان  البحري، 
الشرقية،  وصيف  الباطن،  حفر  ومهرجان  النعيرية،  ربيع  ومهرجان 
للنشاط  الداعمة  المهرجانات  من  وغيرها  باألحساء،  التمور  ومهرجان 

السياحي بالمنطقة.
وال شك أن رئاسة سمو أمير المنطقة الشرقية لمجلس التنمية السياحية 
تشكل دعامة مهمة ألعمال المجلس والمشاريع السياحية في المنطقة، 
وأن سموه متابعًا بشكل دقيق للبرامج والمشاريع المتعلقة بالسياحة 

في المنطقة والتي تحظى باهتمام ومتابعة دائمين من سموه.
وتأتي أهمية المنطقة الشرقية في خريطة السياحة الوطنية لما تمتلكه 
من مقومات سياحية متعددة، وما تشهده من مشاريع سياحية تؤهلها 
لتكون وجهة سياحية رئيسية على المستويين المحلي والخليجي، وأن 
المنطقة الشرقية مقبلة على نقلة مهمة في مشاريع التنمية السياحية 
والفعاليات، بدعم سمو أمير المنطقة وسمو نائبه وتعاون مسؤوليها، 
وبحماس مسؤولي الهيئة العامة للسياحة لخدمة وطنهم وما تمتلكه 
المنطقة من إمكانات ومقومات طبيعية وتراثية مميزة، لذا فإن الهيئة 
والشركاء بالمنطقة يعملون على تفعيل التنمية السياحية في المنطقة 
السياحية  والمشروعات  البرامج  أولويات  وتحديد  تنفيذها،  ومتابعة 
وخططها لتطوير المنطقة، واعتماد البرامج الزمنية لتنفيذ المشروعات 
في  االستثمار  على  الخاص  القطاع  وتشجيع  المنطقة،  في  السياحية 

التنمية السياحية ودعمه.

* مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة الشرقية 
أمين عام مجلس التنمية السياحية. 

بقلم: المهندس عبداللطيف 
بن محمد البنيان*
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درة اإلقتصاد السعودي 
الواعد بالخير والنماء

المنطقة الشرقية:

المنطقة الشرقية، هي أكبر مناطق المملكة 
العربية السعودية، تبلغ مساحتها )778479 
كم2( أي تقريبًا ثلث مساحة المملكة 36 %، 
المملكة تلتقي  الشرقي من  الجزء  وتقع في 
في الحدود مع دول اإلمارات وقطر والكويت 
وتمتد  واليمن  عمان  وسلطنة  والبحرين 
يبلغ  العربي.  الخليج  على  طويل  بساحل 
عدد سكانها نحو 4 ماليين ونصف المليون 
وتتكون  السعوديين.  غير  من  ثلثهم  نسمة 
هي:  محافظات  عشر  من  الشرقية  المنطقة 
الجبيل.   -  3 حفرالباطن.   -  2 األحساء.   -  1
الخفجي.   -  6 الخبر.   -  5 القطيف.   -  4
النعيرية.   -  9 أبقيق.   -  8 تنورة.  رأس   -  7

 107 مراكزها  عدد  ويبلغ  العليا.  قرية   -  10
مراكز، وعاصمة المنطقة الشرقية هي مدينة 
الدمام. ويعود تاريخ االستيطان في المنطقة 
الشرقية من المملكة إلى ما قبل 5000 عام 
الطبيعي  المنطقة  لتميز  كان  وقد  تقريبًا، 
يمتد 700  الذي  موقعها  اكتسبته من  الذي 
في  كبير  أثر  العربي  الخليج  ساحل  على  كم 
حلقة  لكونها  وبالذات  إليها  األنظار  جذب 
والمناطق  الخارجي  العالم  بين  ما  اتصال 
الموجودة  والمدافن  منها.  القريبة  األخرى 
واضحًا  دلياًل  تعطي  الشرقية  المنطقة  في 
إضافة  البشري  االستيطان  عمليات  أن  على 
آالف  منذ  كانت سائدة  التجارية  األعمال  إلى 

السنين. ومع أن المنطقة قد استغرقت زمنًا 
فإن  الحضارية  االستمرارية  إلنشاء  طوياًل 
والفخاريات  المدن  وأطالل  المباني  بقايا 
واألعمال اليدوية المنحوته وخالفة تؤكد أن 
على  تحققت  قد  اإلنجازات  من  عالية  درجة 
كما  آنذاك.  والقاطنين  المستوطنين  أيدي 
أثبتت هذه الحفريات أيضًا أن المنطقة تقع 
في مفترق طرق ما بين عديد من الثقافات 
متفاوتة  بفترات  المنطقة  ومرت  واألنشطة. 
الملك  دخلها  أن  إلى  وعدمه  االستقرار  من 
آل  فيصل  بن  الرحمن  عبد  بن  العزيز  عبد 
جمادى   25 اإلثنين  ليلة  منتصف  في  سعود 
وفي  1913م(  مايو   8( 1331هـ  األولى 
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األحساء  متصرف  استسلم  التالي  اليوم  صباح 
الملك  فأعطاهم  حاميته  وجنود  العثماني 
بترحيلهم عن طريق  وأمر  األمان  العزيز  عبد 
العقير، ثم أرسل الملك عبد العزيز حملة إلى 
القطيف فقامت باستردادها، حيث عادت جميع 
وانضمت  السعودي  الحكم  تحت  المنطقة 

للمناطق األخرى من المملكة.

أهمية اقتصادية وإستراتيجية
إستراتيجية  بأهمية  الشرقية  المنطقة  تتميز 
السعودية  العربية  المملكة  بوابة  كبيرة فهي 
700كم  من  أكثر  بامتدادها  وتتمتع  الشرقية 
مكنها  الذي  األمر  العربي  الخليج  ساحل  على 
من بناء موانئ تصدير واستيراد يستفاد منها 
المنطقة  تتميز  كما  المملكة.  مستوى  على 
أهمها  لعل  مميزة،  اقتصادية  بخصائص 
الصناعات المتعلقة بالبترول من أعمال تنقيب 
الغاز  تجميع  صناعات  إلى  وتسويق  وتكرير 
وتتمركز  البتروكمياوية،  والصناعات  الطبيعي 
الجبيل  مدينة  في  البتروكيمياوية  الصناعات 
شيء  ال  من  بنيت  التي  المدينة  الصناعية 
الصناعية  للتجارب  فريدًا  مثاًل  اآلن  وأصبحت 
الناجحة على مستوى العالم. كما أن هناك ثالث 
المنطقة  أخرى موزعة في هذه  مدن صناعية 
والتحويلية  المعدنية  الصناعات  على  تحتوي 
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خارج  منتجاتها  من  العديد  وتصدر  والغذائية 
المملكة.

عام  في  النفط  اكتشاف  أعمال  بدأت  لقد 
أف  أويل  بدأت شركة ستاندرد  1925م حينما 
كاليفورنيا »سوكال آنذاك وشيفرون حاليًا« في 
نتائجها  تأت  لم  والتي  األولى  الدمام  بئر  حفر 
كانت  الدالئل  ألن  ولكن  للتطلعات،  محققة 
استمرت  فقد  والغاز  الزيت  وجود  إلى  تشير 
أن  إلى  متتالية  آبار  تسع  حفر  في  الشركة 
تحقق الحلم في 3 مارس 1928، حيث أنتجت 
البترول  من  كبيرة  كميات   7 رقم  الدمام  بئر 
طبقة  في  مترًا   1441 عمق  على  حفرها  بعد 
أطلق عليها اسم )الطبقة الجيولوجية العربية( 
البترول.  صناعة  عصر  المملكة  بذلك  فدخلت 
الخام في  للزيت  التصديرات  وقد بدأت أعمال 
العام نفسه عن طريق فرضة صغيرة في الخبر 
البحرين  إلى  يشحن  طريقها  عن  الزيت  كان 
وفيما بعد تم بناء فرضة رأس تنورة التي بدأت 
في استقبال ناقالت الزيت، حيث تم شحن أول 
دفعة من الزيت عن طريقها في 11 ربيع أول 
في  وذلك  1939م  مايو   1 الموافق  1358هـ 
احتفال رسمي رعاه الملك عبد العزيز آل سعود 
وقد زاد إنتاج الزيت بشكل ملحوظ فقبيل عام 
1944م كان متوسط اإلنتاج ال يتعدى 20.000 
اإلنتاج  وصل  1949م  عام  وفي  يوميًا  برميل 
50.000 برميل يوميًا أما في عام 1970م فقد 
بلغ معدل اإلنتاج 305 آالف برميل يوميًا إلى أن 

سجل رقمًا قياسيًا عام 1980م، حيث وصل إلى 
9.631.366 برمياًل  يوميًا.

مركز الصناعة الوطنية
عاصمة  هي  اليوم  الشرقية  المنطقة  إن 
الصناعات الوطنية وهي أحد أهم روافد جذب 
لتنوع  المملكة  إلى  العالمية  االستثمارات 
مواردها الطبيعية ولثروتها البشرية وألهميتها 
جعلها  الجغرافي  موقعها  أن  كما  الصناعية، 
وإفريقيا  وآسيا  أوروبا  ألسواق  سهاًل  منفذًا 
عالية.  شرائية  بقدرة  الشرقية  سوق  ويتمتع 
القاعدة  لتنويع  كبيرة  جهودًا  المملكة  وتبذل 
االستثمارية  البيئة  وتحسين  االقتصادية 
لإلصالح  الجادة  الخطوات  في  ذلك  وتمثل 
في  دوليًا  المملكة  تنافسية  لرفع  االقتصادي 
جذب االستثمار كعاصمة للطاقة وحلقة وصل 
تجسيدًا  وكذلك  الغرب  الشرق  بين  رئيسة 
بيئة  إنشاء  أهمية  على  ركزت  التي  لرسالتها 
خدمات  توفير  إلى  إضافة  جاذبة  صحية  عمل 
الشرقية  المنطقة  وتعد  للمستثمرين.  شاملة 
 2030 رؤية  أهداف  لتحقيق  المملكة  بوابة 
لالستثمارات  ومهمًا  رئيسًا  مركزًا  كونها 
عاصمة  حقًا  فهي  والخليجية،  السعودية 
تمويل  قيمة  تقدر  حيث  الخليجية،  الصناعات 
المصانع المنتجة بالمنطقة الشرقية بنحو 660 
مليار ريال مما يمثل 60.6 % من إجمالي قيمة 
تمويل مصانع المملكة، وبذلك احتلت المنطقة 

مستوى  على  األول  المركز  بذلك  الشرقية 
المصانع  تمويل  قيمة  حيث  من  المملكة 
الشرقية  المنطقة  موقع  يمنح  كما  الموجودة. 
والصناعية  التجارية  المنشآت  اإلستراتيجي 
سهولة  حيث  من  نسبية  ميزة  فيها  العاملة 
نقل البضائع وانخفاض تكاليف نقل المنتجات 
إلى بقية مدن المملكة وأسواق الدول الخليجية 
المجاورة، إضافة لوجود شبكة حديثة ومتطورة 
التي  والكباري  والجسور  السريعة  الطرق  من 
تربط بين مدنها الرئيسة ومرافقها الصناعية 
قطاع  ويأتي  بالمنطقة.  المختلفة  والبترولية 
الصناعات التحويلية في المنطقة الشرقية في 
بعد  األهمية  مباشرة من حيث  التالية  المرتبة 
عديدًا  المنطقة  وتضم  والغاز،  البترول  قطاع 
مدينة  بها  يوجد  حيث  الصناعية،  المدن  من 
في  الصناعية  المدن  أكبر  الصناعية  الجبيل 
متطورة  أخرى  صناعية  ومدن  األوسط  الشرق 
المصانع  عدد  ويقدر  واألحساء.  الدمام  في 
 1735 بنحو  الشرقية  بالمنطقة  المنتجة 
إجمالي مصانع  يمثل 22.4 % من  بما  مصنعًا 
الثاني  المركز  المنطقة  تحتل  وبذلك  المملكة 
المصانع  المملكة من حيث عدد  على مستوى 
»بحسب  الرياض  مدينة  بعد  بها  الموجودة 

التقرير السنوي 2017 لغرفة الشرقية«.
بدول  المملكة  الشرقية  المنطقة  وتربط 
جسر  طريق  عن  الخليجي  التعاون  مجلس 
الشرقية  المنطقة  من  يمتد  الذي  فهد  الملك 
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إلى مملكة البحرين إضافة إلى الطرق الدولية 
عدة  الشرقية  بالمنطقة  يوجد  كما  السريعة، 
النقل  دولية ألغراض  تجارية وصناعية  موانئ 
المختلفة وتقوم بربط المنطقة بمختلف أسواق 
المنطقة  يجعل  مما  آسيا،  دول  خاصة  العالم 
الشرق  لمنطقة  الرئيسة  التجارية  المراكز  أحد 
الصناعة  توافر مستلزمات  جانب  إلى  األوسط، 
والطاقة  االتصاالت  شبكة  خصوصًا  الحديثة 
الكهربائية الالزمة لتشغيل المصانع، واحتوائها 
على عديد من الثروات الطبيعية المعدنية ذات 
األهمية الكبيرة لقطاع التشييد والبناء. وتقوم 
الصناعات  تطوير  على  المملكة  إستراتيجيات 
من  سلسة  وإنشاء  تطوير  خالل  من  البديلة 
المدن الصناعية، وتعد مدينة الجبيل الصناعية 
من أكبر وأهم المدن الصناعية بالمملكة، حيث 
أكثر  لتكون  خاصة  مواصفات  بموجب  أعدت 
المستوى  على  الصناعية  لالستثمارات  جاذبية 
اإلقليمي والدولي كما أنها تعد موطنًا للشركة 
»سابك«  األساسية  للصناعات  السعودية 
والبوليمرات  الكيميائية  للمواد  أخرى  وشركات 

واألسمدة والمعادن وغيرها من المنتجات.
وليست الصناعة هي وحدها القطاع االقتصادي 
النشط في الشرقية فهناك قطاع زراعي مهم 
أن  كما  والخضراوات،  والفواكه  التمور  ينتج 
التي  الواعدة  القطاعات  أهم  من  السياحة 
رؤية  موجهات  ظل  في  كبيرًا  تطورًا  تشهد 
المملكة 2030م. وبلغ عدد الفنادق المرخصة 
الجديد  التصنيف  الشرقية حسب  المنطقة  في 
90 فندقًا، مما يمثل نحو 5 % من إجمالي عدد 

بلغ  المملكة في عام 2016، كما  الفنادق في 
بالمنطقة  المفروشة  السكنية  الوحدات  عدد 
الشرقية من العام نفسه 457 وحدة، ما يمثل 
نحو 11.2 % من إجمالي عدد الوحدات السكنية 
المفروشة بالمملكة. تمتلك المنطقة الشرقية 
عصور  مدى  على  تكّون  كبيًرا  تاريخًيا  إرثًا 
قديمة مضت، أّهلها ألن تكون مدينة سياحية 
الزّوار من مختلف  نوعها يقصدها  فريدة من 
بما  لالستمتاع  والخارجية  المحلية  المجتمعات 
أمم  قصص  تحكي  نادرة،  آثار  من  تحتضنه 
قديم  في  المنطقة  أرض  سكنت  وشعوب 
جذب  لعناصر  امتالكها  عن  فضاًل  الزمان، 
سياحية  منارة  إلى  حولتها  حضارية  سياحي 
المنطقة  وتتمتع  بالبنان.  إليها  يشار  وأثرية 
القادرة  المقومات  من  بعديد  اليوم  الشرقية 
العمالقة  االستثمارات  من  مزيد  اجتذاب  على 
الهيئة  تبذلها  التي  الجهود  نتيجة  وذلك  لها 
وأصبحت  الوطني،  والتراث  للسياحة  العامة 
وترفيهية،  سياحية  لمشروعات  جذب  محل 
تاريخية  معالم  من  به  تحظى  ما  جانب  إلى 
المنطقة  مكانة  على  وطبيعية شاهدة  وأثرية 
التراث  مظاهر  وتتنوع  والحاضر.  الماضي  في 
الشعبي والفنون التراثية في المنطقة الشرقية 
والساحلية  البدوية  الحياة  بين  تجمع  فهي 
الحضري في  النمط  يتصف  كما  واحد،  آن  في 
إلى  والقرى  المدن  بتوزيع  الشرقية  المنطقة 
أحياء كبيرة، إلى جانب اشتهار المنطقة بعديد 
تميزت  التي  اليدوية  والمشغوالت  الحرف  من 
بها خاصة المنسوجات وصناعة السفن وتجارة 

االجتماعية  والتقاليد  العادات  وتعد  اللؤلؤ.     
ومعبرة  المجتمع  في  الثقافية  للحياة  انعكاًسا 
عنها، وهي تلك األنماط السائدة من السلوك 
جيل  إلى  جيل  من  تنتقل  التي  االجتماعي 
وتستمر فترة طويلة حتى تستقر وتثبت، وتصل 
إلى درجة اعتراف األجيال المتعاقبة بها. ومما 
االجتماعية  والتقاليد  العادات  أن  فيه  شك  ال 
واالجتماعية  الجغرافية  البيئة  بطبيعة  تتأثر 
التي يعيش فيها أبناء المجتمع، وألن المنطقة 
الذي  المميز  الجغرافي  بموقعها  الشرقية 
وإيران  والعراق  العربي  الخليج  بدول  يربطها 
المملكة  بمناطق  اتصالها  إلى  إضافة  والهند، 
األخرى، واشتمالها على بيئات جغرافية متنوعة 
السكان  وتنوع  وزراعية،  وصحراوية  ساحلية 
كل  أسهم  فقد  وريفية،  وحاضرة  بادية  من 
ذلك في تشكيل ثقافة اجتماعية غنية بأنماط 
تتكامل  التي  والتقاليد  العادات  من  مختلفة 

لتشكل هوية مجتمع المنطقة الشرقية.
والقطاع  بامتياز  تجارية  منطقة  والشرقية 
التجاري فيها ضخم ومتنوع النشاطات ويعتبر 
في  الرئيسية  القطاعات  من  التجارة  قطاع 
المنطقة نظرًا لألنشطة االقتصادية واإلنتاجية 
إلى  إضافة  المنطقة،  في  المختلفة  الحيوية 
المنطقة.  الكبير في  االستهالكي  السوق  حجم 
بالمنطقة  القائمة  السجالت  عدد  بلغ  وقد 
الشرقية »بحسب التقرير السنوي 2017 لغرفة 
الشرقية« نحو 194.1 ألف سجل، ما يمثل نحو 
القائمة  السجالت  عدد  إجمالي  من   %  16.1
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ما أن يتردد هذا االسم على مسامعنا في المنطقة الشرقية 
قلوبنا،  إلى  الغالي  الجزء  لهذا  كبير  شوق  لها  يأخذنا  حتى 
تجده  ما  على  اهلل  ونحمد  وجمالها،  ورمالها  بحرها  نتذكر 
هذه المنطقة من اهتمام ودعم كبيرين من خادم الحرمين 
الشريفين وسمو ولي عهده األمين مثلها مثل جميع مناطق 

المملكة العربية السعودية.
سياحية  وجهة  الشرقية  المنطقة  أصبحت  سنوات  ومنذ 
مجلس  دول  من  خصوصًا  المملكة  ولزوار  لألسر  رئيسية 
التعاون الخليجي، ومما نفخر به كسعوديين ما شاهدته خالل 
زيارتي لها مؤخرًا، حيث التطور الهائل في النهضة العمرانية 
والتنموية وما تشهده من نقلة نوعية في مستوى الخدمات 
الصدر  يثلج  ومما  للمنطقة،  الثقافي  باإلرث  كبير  واهتمام 
رحابة ودقة التنظيم في الشوارع والميادين التي تتوافق مع 

رحابة وسعة صدور أهلها في استقبال زوارها.
المنطقة الشرقية اليوم تستحق أن تكون نموذجًا يحتذى به 
في قدرتها على خلق التوازن بين التطور والتقدم والحفاظ 

حضارية  ورؤية  جميل  بطابع  الطبيعية  والبيئة  التراث  على 
تقدم مثاالً حيًا على الطموحات التي تبشر بها رؤية المملكة 

.٢٠٣٠
قبل  من  فتشكر  تذكر  التي  الجهود  ثم  اهلل  من  وبتوفيق 
المنطقة  أمير  نايف  بن  األمير سعود  الملكي  السمو  صاحب 
بن  فهد  األمير  الملكي  السمو  نائبه صاحب  وسمو  الشرقية 
وتعاون  الخدمية  القطاعات  وعمل  جهود  وتضافر  أحمد، 
من  ينبع  الشرقية  المنطقة  أهل  من  األعيان  لكل  يظهر 
تعد  التي  المنطقة  هذه  تمضي  لوطنه،  المحب  المواطن 
دعامة االقتصاد الوطني نحو تحقيق أهداف التنمية الشاملة 
مناطق  كل  في  الوفية  قيادتنا  لها  تخطط  التي  المستدامة 
التنموية  مقوماتها  منطقة  كل  تستثمر  بحيث  المملكة 
االقتصادية واالجتماعية لتتكامل منظومة التنمية والبناء في 
الوطن كله، تطلعًا نحو مستقبل واعد وزاهر نسأل اهلل العلي 

القدير أن يتحقق في القريب. 
* مستشار إعالمي

بقلم: فهد بن قايل *

المنطقة الشرقية: أنموذج التطور والتنمية الشاملة
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