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بهدف حتديد استعماالت األراضي ونظم البناء واملشروعات التنموية

اجلاسم: االنتهاء من دراسة 5 مناطق إقليمية جديدة
االستراتيجي للمنطقة اإلقليمية 
الغربية على عدد من املشاريع 

التنموية هي:
� املنطق������ة الصناعي�����ة 

بالنعاييم.
� املدن العمالية.

الت���رفيهي���ة  املدين���������ة   �
الصحراوية.

� القرية البيئية النموذجية.
إن احملرك الرئيسي لتنفيذ 
التنمية املقترحة في املنطقة 
اإلقليمية الغربية هو توجيهات 
ورؤية صاحب السمو األمير 
في عام 2011 بضرورة ان تلبي 
دولة الكوي���ت نحو 15% من 
جميع احتياجاتها من الطاقة 
بحلول عام 2030 من مصادر 
الطاقة املتجددة. وقد أظهرت 
دراس���ة املنطق���ة اإلقليمية 
الغربي���ة أنه���ا حتتوي على 
الظروف البيئية املثلى، واالقدر 
في دولة الكويت لتوفير البنية 
التحتي���ة املتج���ددة الالزمة 
لتحقيق هذا الهدف، وبالتالي 
البدء في تنفيذ واس���تيعاب 
االنش���طة اخلضراء وتقوم 
البيئية  بدعم املس���توطنات 

النموذجية.
كم���ا ان البدء في إنش���اء 
البنية التحتية للطاقة املتجددة 
أصب���ح في اآلون���ة األخيرة 
ضرورة حتمية نظرا لزيادة 
التكنولوجية  الطلب وكفاءة 
املتنامية، ولتكون قادرة على 
حتويل املزيد من النفط بعيدا 
ع���ن االس���تهالك احمللي إلى 

التصدير وزيادة املوارد.

وقال تعتبر املنطقة اإلقليمية 
مناس����بة الس����تيعاب التنمية 
االقتصادية التي تركز على توليد 
الطاقة من املص����ادر املتجددة 
لدعم مجموعة من املستوطنات 
الصديقة للبيئة. وبالتالي فإن 
رؤية املنطقة اإلقليمية الغربية 

هي:
ان تصب����ح قاعدة االختبار 
اإلقليم����ي ومن����وذج التنمية 
املستدامة لتحقيق األمن الغذائي 
والطاقة املتجددة وخلق فرص 
عم����ل ومجتمعات متوازنة مع 

التركيز بوجه خاص على:
1 � توليد الطاقة املتجددة )هناك 
ما يقارب 580 كم مربع مساحة 

مناسبة(.
2 � انت����اج الغ����ذاء والزراع����ة 

احملمية.
3 � التصني����ع األخضر صديق 

البيئة.
4 � مجتمعات متوازنة، ومدن 

بيئية.
5 � منتزه����ات بطاب����ع املناخ 

الصحراوي.
خاصة ان���ه بالتوافق مع 
الهيكلي للدولة، مع  املخطط 
مراعاة التنمية املستدامة، مت 
التخطيط للمنطقة اإلقليمية 
الغربي���ة، م���ع التركيز على 
حماي���ة البيئة وحتس���ينها 
واستغاللها بأسلوب مبتكر 
وواقعي للتنمية االقتصادية، 
مع مراع���اة حتقيق الصحة 
والهناء االجتماعي للس���كان 

في املستقبل.
اش���تمل املخطط الهيكلي 

سكنية على 3 مراحل تستوعب 
املرحل����ة األولى منه����ا حوالي 
36500 وحدة س����كنية، وكذلك 
إقرار مشروع الواجهة البحرية 
باجلهراء والذي تبلغ مساحته 
حوالي 5.5 كم2 ويشمل جميع 
االستعماالت واألنشطة الترفيهية 

والسياحية املناسبة.
4 � املنطقة اإلقليمية الرابعة في 
اجلزء اجلنوبي الشرقي، حيث 
مت دمجها ضمن أعمال ودراسة 
وتطوير املخطط الهيكلي لعام 
2040 م����ع املنطق����ة اإلقليمية 
السادس����ة في اجلزء اجلنوبي 

منعا لتكرار العمل مستقبال.
5 � املنطقة االقليمية اخلامسة 
� املنطقة الغربية � هي منطقة 
مبس����احة 54000 كم2 تقع في 
اجلزء الغرب����ي لدولة الكويت 
على حدودها الغربية واجلنوبية 
والوسطى تقع اململكة العربية 
السعودية ومن الشرق املنطقة 
االقليمية الثالثة ومن الشمال 

املنطقة اإلقليمية السابقة.
وأوضح اجلاسم انه مت حتديد 
الرؤية التخطيطية لتطويرها 
في جتمعني عمرانيني جديدين 
يستوعب كل منهما نحو 50.000 
نسمة في النعامي والساملي، فهذه 
املنطقة األكثر تعرضا للشمس 
والري����اح والى احلد األدنى من 
حرك����ة الرمال والت����ي تعتبر 
الظروف املثلى الستثمار املوقع 
في تطوير البنية التحتية للطاقة 
املتجددة والتي حترص الكويت 
على تنفيذها وسوف تقود عمليا 

التنمية في املنطقة االقليمية.

2 � مش����روع املنطقة اإلقليمية 
الثانية � املنطقة الشمالية � والتي 
شملت مدينة احلرير ومدينة 
شمال الصبية السكنية وجزيرة 
بوبيان واملناطق الس����ياحية 
والترفيهية وتخدم املنطقة ما 
يقارب املليون نسمة مستقبال 
وتوفر لهم الس����كن واخلدمات 
التعليمية والصحية والوظائف 

ومناطق الترفيه والتنزه.
وكان من أهم نتائج املشروع 
الت����ي مت إقراره����ا بالفعل من 
املجلس البلدي هو: تخصيص 
مدينة شمال الصبية مبساحة 
79.9ك����م2 للمؤسس����ة العامة 
للرعاية السكنية والتي ستوفر 
52625 وحدة سكنية للمواطنني 
وهو م����ا قامت به البلدية وفقا 
للبرنام����ج الزمني لتس����ليم 

الوحدات للمؤسسة.
3 � املنطق����ة اإلقليمية الثالثة 
� املنطقة الوس����طى � ويغطي 
املشروع حوالي 4.500 كم2 من 
منطقة غرب البالد وتخدم حوالي 
1.5 مليون نسمة وتشمل العديد 
من املشروعات التنموية احليوية 
التي بلغ عددها 24 مش����روعا 
مهما تخدم كل قطاعات الدولة 
باإلضافة الى مشروعات البنية 
التحتية والطرق واملواصالت.

وكان من أهم نتائج املشروع 
التي مت إقرارها حاليا تخصيص 
مدينة الش����يخ ن����واف األحمد 
الصباح )شمال املطالع( السكنية 
مبساحة 92.72كم2 للمؤسسة 
العامة للرعاية السكنية والتي 
س����توفر حوالي 52000 وحدة 

نتائج املشروعات من املجلس 
البل����دي ووضعها ضمن خطة 
التنمية العمرانية للدولة، وهو ما 
مت بالفعل في عدد من املشروعات 
السابقة بالقطاع، وسيتم تأكيد 

االلتزام به في الفترة املقبلة.
واشار م.اجلاسم انه من خالل 
هذه الرؤية الواضحة وهذا النهج 
اجلديد فقد مت االنتهاء بشكل كامل 
من 5 دراسات اقليمية حسبما مت 
وضعها في اخلطة، حيث مت اقرار 
عدد مهم من القرارات التنفيذية 
من خالل هذه املشروعات وضم 
املنطقتني االخريني ضمن دراسة 
حتديث وتطوير املخطط الهيكلي 
اجلديد منعا من التكرار وبشكل 
طبيعي لتغطيتهم جغرافيا ضمن 

املنطقة احلضرية.
1 � املنطق����ة اإلقليمية األولى � 
املنطقة اجلنوبية � لها خصائص 
عمراني����ة وطبيعي����ة مميزة 
وعناصر متنوعة، فمن ناحية 
اإلسكان: حتتوي املنطقة على 
مدينة صباح األحمد السكنية 
ومدينة الزور اجلديدة )اخليران(، 
ومن الناحية االقتصادية: يشمل 
اإلقليم منطقة الوفرة الزراعية 
باإلضافة الى ميناء الزور املنفذ 
احلدودي بالنويصيب واملنطقة 
احلرة باجلنوب، اما من الناحية 
السياحية والترفيهية، فتشمل 
املنطقة الس����واحل اجلنوبية 
املتمي����زة ومنت����زه اخلي����ران 
باإلضافة الى املخيمات الربيعية 
واملنتزهات الصحراوية، تربطها 
ش����بكة طرق إقليمية سريعة 

حديثة.

هو الوص����ول الى مخطط عام 
للمنطقة ش����املة استعماالت 
محددة ومعايير واش����تراطات 
تنمية واضحة ومش����روعات 
تنموية مفصلة والتي سيتم في 
النهاية رفعها للمجلس البلدي 
القرارها لتأخذ مسارها الطبيعي 
في التنفيذ م����ن خالل برنامج 
عمل احلكومة ومشروعات خطة 

التنمية للدولة.
وهذا النهج في اخلروج بهذه 
املش����روعات الى حيز التنفيذ 
ما اتبعناه ف����ي القطاع في كل 
املشروعات التي قمنا بها والتي 
مت االنتهاء منها حيث اعتمدت 

على احملاور التالية:
٭ أوال: ان يشتمل املشروع على 
تطوير وتنمية منطقة ما بحيث 
ينتج عنه عدد من املشروعات 
التنموية الواضحة التي حتقق 
اهداف املخطط الهيكلي للدولة 
وتوف����ر مش����روعات وخططا 
خلدمة غالبية وزارات وهيئات 

الدولة.
٭ ثانيا: ان يتم حتديد االهداف 
التفصيلية للمشروع مبا يضمن 
املنتج النهائي للمش����روع في 
صورة مخططات عامة للمنطقة 
ش����املة اس����تعماالت محددة 
لالراضي ومعايير واشتراطات 
تنمي����ة واضحة ونظ����م بناء 
واضحة ومش����روعات تنموية 

مفصلة.
٭ ثالث����ا: االلت����زام بأن تخرج 
هذه املش����روعات واملخططات 
واالشتراطات الى حيز التنفيذ 
الفعلي، ويأتي ذلك من خالل اقرار 

اعلن مس����اعد املدير العام 
لشؤون التنظيم م.وليد اجلاسم 
انه مت االنتهاء من جميع الدراسات 
اخلاصة باملناطق االقليمية حسب 
توصيات املخطط الهيكلي من 
خالل حتديد سبع مناطق اقليمية 

على مستوى الدولة.
وقال م.اجلاسم، في مؤمتر 
صحاف����ي عقده ام����س، ان كل 
منطقة اقليمية تشمل عددا من 
اخلصائص االقتصادية وطبيعية 

وعمرانية متميزة.
وقال: كان����ت رؤيتنا لهذه 
الدراس����ات هي وضع مخطط 
عام لالقليم يعمل على التكامل 
بني االستعماالت القائمة باالقليم 
واالس����تفادة م����ن العالق����ات 
التبادلية ملكونات����ه املختلفة 
واقتراح مشروعات تطويرية 
جدي����دة تس����اهم ف����ي تعزيز 
الوظائف احليوي����ة للمنطقة 
وتشجع على مساهمة القطاع 
اخلاص في النهضة العمرانية 
واالقتصادي����ة للمنطقة وعمل 
مخطط عام للمنطقة ش����املة 
اس����تعماالت محددة ومعايير 
واش����تراطات تنمية واضحة 
ومش����روعات تنموية مفصلة 
ليتم رفعها الى املجلس البلدي 
القرارها لتأخذ مسارها الطبيعي 
في التنفيذ م����ن خالل برنامج 
عمل احلكومة ومشروعات خطة 

التنمية للدولة.
واش����ار ال����ى ان الهدف من 
القيام بهذا املشروع الذي يقوم 
به قطاع التنظي����م واملخطط 
الهيكلي وادارة املخطط الهيكلي 

وليد اجلاسم

توفير 105.354 
ألف وحدة سكنية 
في مدينة الشيخ 

نواف األحمد 
وشمال الصبية

إقرار مشروع 
الواجهة البحرية 

باجلهراء مبساحة 
5.5 كيلومترات 

مربعة

لوحة إرشادية واحدة للبنوك والفنادق
تق���دم عض���وا املجلس 
البلدي د.حسن كمال وعبداهلل 
الكن���دري باقتراحا لتوحيد 
اللوحات اإلرشادية اخلاصة 
بالبنوك والفنادق، الفتني إلى 
أن جتميع اللوحات اإلرشادية 
للبن���وك والفنادق في لوحة 
إرش���ادية واح���دة، بدال من 
اللوح���ات املوج���ودة حاليا 
والتي تشوه املنظر العام، وقد 
حتجب الرؤية. وطالب بتجميع 

اللوحات اإلرشادية للبنوك 
والفنادق في لوحة إرشادية 
واحدة وفق الضوابط التالية:  
أن تكون اللوح���ة اإلعالنية 
اإلرشادية مكونة من شرائح 
إعالنية تشمل جميع أسماء 

البنوك والفنادق.
� أن تكون عند مداخل املناطق، 
وتبع���د عن مدخ���ل املنطقة 

الرئيسي )50 مترا(.
� أن تك�����ون اإلض�����اءة 

ذاتي���ة وثابتة.
� أن تكون على ارتفاع 1.5 متر 

من سطح األرض.
� ان يكون تنفي���ذ اللوحات 
طري���ق  ع���ن  اإلرش���ادية 
ش���ركات الدعاي���ة واإلعالن 

املتخصصة.
� ان حتتوي اللوحة اإلعالنية 
اإلرشادية على 6 شرائح على 

الوجهتني.
� يتم حتصيل رسوم اإلعالن 

من الشركة املستثمرة، ويكون 
مببلغ 20 دينارا سنويا للمتر 
املربع الواحد للوجه الواحد.

مال���ي  تأم���ني  يحص���ل   �
يعادل نصف قيمة رس���وم 

اإلعالنات.
� يشترط موافقة إدارة التنظيم 

العمراني.
على ان تكون تلك التعديالت 
مضافة على الئحة اإلعالن رقم 

.2006/172

تخصيص ديوانية خلدمة أهالي القرين
اقرت البلدية تخصيص 
موقع النشاء ديوانية خلدمة 

اهالي القرين.
البلدية  وقال مدير عام 
م.احمد الصبيح في كتابه: 
طلب محافظة مبارك الكبير 
تخصيص موقع النش����اء 
ديوانية خلدمة اهالي مبارك 
الكبير والقرين قطعة )2( 
ضمن مركز الضاحية وايضا 
الشؤون االجتماعية والعمل 
بتخصيص موقع النش����اء 
ديوانية مبس����احة 500م2 
خلدمة اهالي منطقة مبارك 

الكبير والقرين.
اوال: لعدم توافر مساحة 
كافية لتخصيص الديوانية 
مبساحة 500م2 الضاحية 

والقرين قطعة 2.
ثاني����ا: قد مت تخصيص 
ديواني����ات س����ابقا خلدمة 
اهال����ي املناطق مبحافظات 

الكويت.
الرأي الفني: نرى انه ال 
املوافقة  مانع تنظيميا من 
على طلب وزارة الش����ؤون 
والعم����ل  االجتماعي����ة 
تخصيص موقع مبساحة 
100م2 ضمن مركز ضاحية 
القري����ن قطع����ة 2 القامة 
ديوانية خلدمة اهالي منطقة 
مبارك الكبير والقرين وفق 
ما هو مبني على الكروكيات 
املرفقة ش����ريطة التنسيق 
م����ع وزارات اخلدمات قبل 
التنفيذ وشريطة ان يكون 

تسليم املوقع وادارته من قبل 
وزارة الشؤون االجتماعية 

والعمل.
من جانب آخر فقد اوضح 
الصبيح انه مت املوافقة على 
طلب ش����ركة املش����روعات 
التراس  السياحية حتويل 
اجلنوبي ضمن مبنى نادي 
الى قاعة متعددة  اليخوت 

االدوار.
وقال ف����ي كتابه: تطلب 
شركة املشروعات السياحية 
الت����راس اجلنوبي  تغطية 
مببن����ى ن����ادي اليخ����وت 
والبالغة مساحته 316.58م2 
بالدور االول وحتويله الى 

قاعة متعددة االغراض.
وتقدمت شركة املشروعات 

الس����ياحية بطلب حتويل 
التراس اجلنوبي مببنى نادي 
الى قاعة متعددة  اليخوت 

االغراض وذلك بتغطيته.
واف����ادت وزارة املالي����ة 
)ادارة امالك الدولة( بأنه ال 
مانع من املوافقة على الطلب 

املقدم في اكتوبر 2013.
لذلك ال مانع تنظيميا من 
املوافقة على طلب ش����ركة 
املش����روعات الس����ياحية 
حتويل الت����راس اجلنوبي 
البالغة مساحته 316.58م2 
بال����دور االول ضمن مبنى 
ن����ادي اليخوت ال����ى قاعة 
متعددة االغراض باالبعاد 
املوضح����ة على املخططات 

املرفقة واملعتمدة.

خالل إحدى جوالتها امليدانية حتت شعار »استعداداتنا غير في شهر اخلير«

إتالف 80 كيلو غرامًا من املواد  الغذائية الفاسدة  
وحترير  3 مخالفات في اجلهراء

احلمالت التفتيش���ية تهدف 
إلى التأكد من سالمة تداول 
وبيع وتخزين املواد الغذائية 
في املطاعم ومحالت بيع املواد 
املوازية  الغذائية واألسواق 
واجلمعيات التعاونية وذلك 
حفاظا على صحة وس���المة 

املستهلك.
أن  اإلدارة  وأوضح���ت 
التي ترأسها مراقب  احلملة 
رئيس فريق الطوارئ بفرع 
بلدي���ة محافظ���ة اجلهراء 
علي القويظ���ي وضمت كال 
م���ن املفتش���ني عبدالرحمن 
العلي وسعود ماطر وجابر 
الش���مري وبدر الرش���يدي 
وه���ادي احلجرف وحميدي 
حماد وسعود الشمري ومن 
إدارة العالقات العامة محمد 
القالف، أس���فرت عن اتالف 
80 كيل���و غراما م���ن املواد 
التالفة وحترير 3  الغذائية 
مخالف���ات وكان من ضمنها 
تسييح وإعادة جتميد مواد 
غذائية وبيع مواد غذائية غير 
مطابقة للمواصفات القياسية 
وعدم االلتزام بقواعد النظافة 

العامة.
وش���ددت إدارة العالقات 
العامة في البلدية في بيانها 
عل���ى أهمية اتب���اع قوانني 
وأنظمة البلدية في مختلف 
املجاالت خاصة املتعلق منها 
باجلانب الغذائي، الفتة إلى 
أن عمليات التفتيش متواصلة 
طبقا لآللية املعتمدة بهدف 
رفع مس���توى عمل األجهزة 
الرقابية في ش���هر رمضان 
نظرا للضغط املتوقع على 
شراء املواد الغذائية من قبل 
اجلمه���ور إلى جانب تفعيل 
دورها الرقابي على مختلف 
املس���تويات السيما ان خط 
البلدية املباشر 139 يعمل على 
مدار الساعة وخالل العطالت 
الرسمية االستقبال أي شكوى 

قد تواجه املستهلك.

املواد الفاسدة وحترير عدد 
)3( مخالفات.

وأش���ارت اإلدارة إلى أن 

حتت شعار »استعداداتنا غير 
في شهر اخلير« والتي أسفرت 
عن إتالف 80 كيلو غراما من 

أعلن���ت إدارة العالق���ات 
العامة في البلدية عن استمرار 
احلمالت التفتيشية الرمضانية 

مدير مستشفى ابن سينا
للجراحات التخصصية

وجميع العاملني به
 يتقدمون بخالص العزاء واملواساة إلى

مدير منطقة ال�صباحية الطبية التخ�ص�صية

د/ عادل مبارك الع�صفور
لوفاة املغفور له بإذن الله تعالى

والـــــده
�سائلني اهلل العلي القدير اأن يتغمد الفقيد بوا�سع رحمته

وي�سكنه ف�سيح جناته ويلهم اأهله وذويه ال�سرب وال�سلوان


