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األحساء.. عجيبة الدنيا
وحاضرة النفط ومقصد السياحة

المحافظة تزخر بمقومات سياحية هائلة والمشروعات التنموية تسابق الزمن

اجلزء الشرقي من اجلزيرة 
العربي���ة، وهي تع���د املنفذ 
البري الذي يربط اململكة بدول 
اخلليج، فهي تبعد عن قطر 
150 كلم وع���ن الدمام نفس 
املسافة وعن الرياض 328 كلم، 
وتشكل مساحتها نحو %24 
من مساحة اململكة و87% من 

مساحة املنطقة الشرقية.
مناخ األحس���اء معتدل، 
وقد قال���وا »ليل األحس���اء 
ونهار اس���طنبول« ويتركز 
قطاع النف���ط في اململكة في 
األحساء تقريبا وتضم اكبر 
حقل نفطي في العالم وينتج 
نحو 6 ماليني برميل يوميا.

واألحس���اء واحة زراعية 
وفيها أكثر من مليوني نخلة 
تنتج أجود أنواع التمور في 
العالم كاخل���الص والرزيز 
اضافة الى االرز احلس���اوي 

املتميز.
وألن األحس���اء تزخ���ر 
املواقع األثرية،  بالعديد من 
والسياحية فقد كان برنامج 
القافل���ة مضغوط���ا، حيث 
القافلة مبسجد جواثا  مرت 
وهو ثاني مسجد أقيمت فيه 
صالة اجلمعة، حيث يجري 
التنقيب حول املسجد وترميم 
الى  القافلة  بقاياه، وانتقلت 
جبل القارة وهو ابرز املعالم 
ومساحة قاعدته 1400 هكتار، 
ويتميز بكهوفه ذات الطبيعة 

املناخية املتميزة.
وانتقلت القافلة الى قصر 
ابراهيم الذي ينس���ب بناؤه 
الى احمد بن الوند البريكي 
حاكم االحساء في عهد الدولة 
العثمانية األولى، كما زارت 
القيصرية  القافل���ة س���وق 
وعاينت القافلة شاطئ العقير 
الذي يعد امليناء الرئيس���ي 
للمملكة على شاطئ اخلليج 
العربي سابقا، وهناك مشروع 
طموح لالستفادة منه كمتنزه 

سياحي متميز.
املرجع: كتاب االحساء اليوم

مؤكدا ان األحساء تعد وجهة 
سياحية جيدة، خصوصا بعد 
الزي���ادة الكبي���رة في أعداد 
الفندقية، فضال عن  الشقق 
الفنادق العديدة التي أنشئت 
وتنشأ خالل الفترة املقبلة.

اللقاء مع محافظ األحساء 
القافل���ة في الصورة  وضع 
الصحيحة لألحساء، ورسم 
لنا خارطة طريق في التعامل 
مع املنظومة الس���ياحية في 
هذه املنطقة الغنية بتاريخها 

وحضارتها.
وإذا ذكرت األحساء ذكر 
املنذر بن عائد امللقب باألشج 
حاكم عبدالقيس القبيلة التي 
سكنت األحس���اء منذ القدم 
وال���ذي علم بظه���ور النبي 
محمد ژ في مكة فأرس���ل 
وفدا الس���تجالء األمر وحني 
وصل باخلبر اليقني أس���لم 
وأقام مس���جدا يعرف حاليا 
مبسجد جواثا والتزال بعض 

بقاياه قائمة حتى اليوم.
وتشغل األحساء موقعا 
كبيرا وس���احة شاسعة في 

ال��خليج.
وعبر محافظ األحساء عن 
ترحيب���ه وقيادات احملافظة 
بالزوار اخلليجيني والعرب، 

في تأهي���ل كثير من الطرق 
التي تربط االحساء  خاصة 
بالبحرين وقطر وزيادة املنافذ 
لتسهيل عبور اخوانن���ا في 

ان اللقاء مع وفد القافلة مبنزلة 
لقاء مع مواطني دول التعاون 
الذين ينتظمهم مجلس التعاون 
والذي يشكل  املنظومة االكثر 
جناحا في التكامل خصوصا 

عبر اجلانب االقتصادي.
وحتدث االمير عن االحساء 
كوجه���ة س���ياحية مميزة 
باعتبارها اكبر واحة للنخيل 
في العالم، والتي نالت مرتبة 
متقدمة في مسابقة عجائب 
الدنيا السبع اجلديدة، وتضم 
اكبر حقل نفطي في العالم وهو 
حقل الغوار، وشاطئ العقير 
وجبل الغ���ارة، والعديد من 
االماكن السياحية واملتنزهات 

اجلميلة.
واملح الى ان اهم املشاكل 
الت���ي تواج���ه املنطقة هي 
السالمة املرورية حيث تكثر 
احل���وادث الت���ي ترجع الى 
التي يقود  الكبيرة  السرعة 
بها بعض املواطنني والوافدين 
من دول التعاون مما يتسبب 
في خس���ائر فادحة، مشيرا 
ال���ى ان احملافظة مس���تمرة 

بع���د س���ياحة تاريخية 
في الق���دمي واحلديث ملدينة 
الرياض عبر املتحف الوطني 
ثم الدرعية ووادي حنيفة ثم 
الزل،  قصر املصمك وسوق 
كانت القافلة على موعد مع 
مغادرة العاصمة السعودية 
صباح اليوم الثاني للرحلة 
باجتاه منطقة األحساء، في 
الى االحساء والذي  الطريق 
ميتد لنح���و 328 كيلومترا 
اس���تمتع أعض���اء القافل���ة 
املترامية  مبشاهد الصحراء 
على جانبي الطريق الفسيح 
اجلميل، والهضاب واجلبال 
الت���ي تتنوع ب���ني الصلبة 
القافلة  والرخوة. توقف���ت 
ف���ي أكثر من موضع قبل أن 
تلوح في األفق من بعيد مدينة 
الهفوف وعلى مشارفها جاءنا 
اتصال بأن سمو األمير بدر 
بن محمد بن جلوي آل سعود 
محافظ االحساء سيكون في 
انتظار الوفد فانطلقت القافلة 

فورا إلى مقر احملافظة.
وعبر عيون احملافظ األمير 
بدر بن محمد تعرفنا سريعا 
على االحساء، تلك احملافظة 
التي تشكل رأس احلربة في 
عجلة التنمي���ة باململكة مبا 
متلك���ه من طموح يس���ابق 
الزمن ومشروعات تستعصي 
على التصور، ل���م يطل بنا 
مق���ام التع���رف طويال لدى 
احملافظ األمير الذي س���ارع 
الى استعراض املهمة الصعبة 
التنمية عموما  التي تنتظر 
والس���ياحة خصوص���ا في 
االحس���اء تنمية قائمة على 
الشراكة اخلالصة بني القطاعني 
ان  العام واخل���اص، مؤكدا 
االحساء دائما تتطلع لتكون 
مثلما يتطلع اليه قادة اململكة 
االكارم ل���كل احلواضر فيها 
الرقي مبقدرات االمة  دافعة 
وخدمة انسانها محور كل جهد 

وهذه التنمية املتواصلة.
واضاف االمير بدر بن محمد 

شاطئ العقير يشهد مشروعات طموحة لتطويره جولة في قصر ابراهيم

)عبدالعزيز القباني(محافظ االحساء االمير بدر بن محمد بن جلوي متوسطا رئيس واعضاء قافلة االعالم اخلليجي

ال��س��ع��ودي��ة 
بل�د المقدسات 
اآلث��ار  وكن��ز 
السي�احة ومهد 

س�ياحة عبر التاريخ، زمانا ومكانا، في ارض املقدسات والرساالت واالرض 
التي احتضنت اول بيت وضع للناس، والتي شهدت مهد احلضارات منذ نزول 
ابينا آدم گ الى هذه البس�يطة، من الرياض املدين�ة املترامية االطراف 
كانت انطالقة قافلة االعالم اخلليجي ال� 9، غاصت في فجر التاريخ عبر املتحف 
الوطني، وانتقلت الى االحس�اء، اكبر واحة نخيل في العالم وصاحبة اكبر حقل 
نفطي في العالم ايضا وكذلك اكبر صحراء في االرض،، ومن االحساء الى الدمام 
واخلبر حيث يتعانق القدمي واحلديث في منظومة فريدة قل ان يكون لها نظير، 
فإل�ى القصيم عصب اقتصاد اململكة وموطن رؤوس االموال، والتي تعج باآلثار 
واملتاحف في بريدة وعنيزة الى جانب شهرتها التي تبلغ اآلفاق في جتارة التمور، 
ومن القصيم الى حائل تلك املدينة التي اصبحت على خارطة السياحة العاملية 
بعد اعتماد رالي حائل ضمن السباقات الدولية، والتي حتوي كذلك اضخم متحف 
مفتوح لآلثار في العالم على مس�احة تزيد على ال� 7 آالف كيلو متر مربع، ومن 
حائل كانت الرحلة الى مكة املكرمة، عبر جدة عروس البحر املتوس�ط، الداء 

العمرة وزيارة املشاعر املقدسة.
نعم، سياحة عبر التاريخ، ورحلة في اعماقه اثبتت غنى اململكة بكل مقومات 
السياحة والتي ميكن ان جتعلها احدى اكثر اجلهات مقصدا للسياح في العالم، 
سياح اآلثار، وسياح الصحراء وسياح اخلضرة والنخيل وسياح املتاحف الى جانب 
السياحة الدينية املتمثلة في الشعائر املقدسة في مكة وزيارة املدينة املنورة، 
لم تكن الرحلة عادية بكل املقاييس، فليس عاديا ان تغوص في اعماق التاريخ 

وتتعرف على حضارات وممالك وامم على بعد آالف السنني.
قافلة االعالم اخلليجي ال� 9 التي تسيرها الهيئة العامة للسياحة واآلثار في 
السعودية ضمت عشرات االعالميني من مؤسسات متعددة صحافية وفضائية، 

ووثقت للسياحة واآلثار في اململكة طوال 15 يوما، فالى التفاصيل:

قافلة اإلعالم الخليجي ال� 9 
تستكشف اإلمكانات الهائلة 

للسياحة في المملكة

شارك في القافلة عاطف عيسى

الحلقة الثالثة

لقطة تذكارية في جبل قارة احد املعالم السياحية في االحساء


