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اعداد: بداح العنزي

استقبل رئيس املجلس البلدي زيد العازمي مبكتبه باملجلس البلدي 
وف����د املجلس البلدي اللبناني والذي يقوم بزيارة رس����مية للكويت 
تس����تمر ملدة ثالثة أيام برئاسة محمد رشيد اجلمالي رئيس مجلس 
بلدية طرابلس بجمهورية لبنان. وتناول الطرفان العالقات الثنائية 
بني اجلانب الكويتي واجلانب اللبناني وتبادال االحاديث الودية وسبل 
تقدم ومناء العالقات فيما بينهما وخاصة في مجال العمل البلدي ومت 
التطرق الى تسمية احد الشوارع مبدينة طرابلس باسم صاحب السمو 

األمير الشيخ صباح األحمد تقديرا للكويت ولقادتها ودورها البارز 
في تقدمي يد العون واملساعدة لشقيقاتها من البلدان العربية ولدورها 
الرائد في اقرار السلم واالمان وقد وجه رئيس وفد بلد طرابلس الدعوة 
لرئيس املجلس البلدي لزيارة مدينة طرابلس بلبنان تدعيما الواصر 
الصداقة والعالقات البلدية بني البلدين. حضر اللقاء كل من األعضاء 
م.محمد الهدية، م.عبداهلل العنزي، مانع العجمي، فرز املطيري، م.جنان 

بوشهري، م.اشواق املضف، احمد البغيلي.

العازمي والجمالي بحثا تسمية أحد شوارع طرابلس باسم صاحب السمو

»البلدية« اعتمدت المخطط الهيكلي 
لمدينة جابر األحمد السكنية

يشمل 6740 وحدة سكنية بمساحة 400 متر و770 وحدة بالسكن العمودي

الرأي
الفني

مبراجعة املخطط الهيكلي للدولة والذي أوصى بتطوير 
مدينة جابر األحمد كأحد التجمعات اإلس��كانية الواردة 
باخلطة التنفيذية للمنطقة احلضرية، ومبراجعة املخطط 
الهيكلي ملدينة جابر األحمد واملقدم من املؤسسة العامة 
للرعاية السكنية. بناء على كل ما تقدم نرى أنه ال مانع من 

اعتماد املخطط الهيكلي ملدينة جابر األحمد وفقا جلدول 
ميزانية استعماالت األراضي، شريطة إلزام املؤسسة العامة 

للرعاية السكنية باآلتي وإال اعتبر القرار الغيا:
1 � قيام املؤسسة العامة للرعاية السكنية بأخذ موافقة 
وزارات اخلدم��ات والهيئة العام��ة للبيئة على اخلدمات 

الواردة باملشروع قبل الشروع في التنفيذ.
2 � تقدمي املخططات التفصيلية للضواحي السكنية 
واالستعماالت التجارية والصناعية والسكن االستثماري 
وشبكات الطرق وتقاطعاتها ومواقف السيارات للجهاز 

الفني بالبلدية العتمادها.

االستخدامات األساسية لألراضي في المدينة
المساحة االستعمالم

/ هك
النسبة 

للمدينة %
67.65%841.90السكن اخلاص والعمودي1
2.25%27.95سكن استثماري2

69.89%869.58إجمالي السكن
االستعماالت االخرى وتشمل 
13.80%171.76)التجاري – الترفيهي – ..الخ(
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شبكات الطرق الرئيسية ومسارات 
اخلطوط األرضية 132 و300 ك.ف 

واملناطق املفتوحة
202.94%16.31

100%1.244.54االجمالي

فرع جامعة خاصة ومستش����فى 
خاصا واخلدمات الرياضية واملباني 
احلكومية ومحطة االرسال ومواقف 
الطرق  الس����يارات. 7� ش����بكات 
وستكون قطاعاتها كالتالي: طريق 
محوري للمدينة بعرض 50م. طريق 
جتميعي رئيس����ي بعرض 42م. 
طريق دائري للمدينة بعرض 36م. 
طريق جتميعي رئيس����ي بعرض 
36م. طري����ق جتميعي رئيس����ي 
بعرض 32م. طريق جتميعي فرعي 
بعرض 22م. طريق تخدميي بعرض 

20م.
8� الكثافة االس����كانية للسكن 
اخلاص 5.41 وحدة/ هكتار، للمدينة 
و8.01 وح����دة/ هكت����ار للمنطقة 

السكنية الصافية.
9� الكثافة االس����كانية للسكن 
االس����تثماري 1.6 وح����دة/ هكتار 
للمدين����ة و71.55 وح����دة/ هكتار 

للسكن االستثماري الصافي.
10� متثل مساحة القسائم %30 
م����ن اجمالي مس����احة الضواحي 

السكنية.
ومت تطوي����ر املخطط الهيكلي 
للمدينة وفق املخطط السابق ووفق 

استعماالت االراضي الرئيسية.
السكن اخلاص: ويشمل عدد 5 
 ،N2 ،N3 ،B، A5 ضواح سكنية هي
N1 تستوعب حوالي 58.638 نسمة 
ومبساحة اجمالية 841.90 هكتارا 
ومتثل نسبة 67.65% من مساحة 
املدينة ومبساحات 400م2 للقسيمة 

باالضافة الى السكن العمودي.
امليزانية التفصيلية للخدمات 
واملباني العامة بالسكن االستثماري 
والعمودي باملدينة: اشتملت املباني 
العامة واالستعماالت غير السكنية 
بالضواحي السكنية على عدد من 
االس����تعماالت )املدارس � املباني 
العامة � املس����اجد.. الخ( موزعة 

على الضواحي السكنية.
الدراسة املرورية: متت دراسة 
النموذج املروري للكويت ودراسة 
عدد الوظائف داخل املدينة وخارجها 
واع����داد الطالب مبختلف املراحل 
التعليمية وتوزيعها على الضواحي 
املش����مولة باملدين����ة وايضا متت 
دراس����ة مركز االعمال واالنشطة 
التجارية واالستثمارية واحلرفية.. 
الخ وحتديد عدد الرحالت وحتديد 
الكثاف����ات املروري����ة على الطرق 
املقترحة ومت وضع عدة مقترحات 
للحلول املرورية ووضع التصور 
التخطيطي للتقاطعات ونقاط التقاء 
الطرق وش����كل الربط مع الطرق 
اخلارجي����ة وال����واردة باملخطط 

الهيكلي للمدينة.

بطريق الدائري اخلامس والسادس 
السريع.

تبلغ املس����احة الكلية للموقع 
1.244.54 هكتارا، كما يتميز املوقع 
بكونه محاطا بشارعني رئيسيني 
الش����رقية  الناحية  ف����ي  احدهما 
واملتمثل بامتداد الطريق الدائري 
اخلامس )وصلة الدوحة السريعة( 
حتى ساحل اخلليج، ومن الناحية 
اجلنوبية طريق اجلهراء الذي يعد 
الش����ريان الرئيس����ي للتجمعات 
القيروان،  العمرانية مثل منطقة 
مدينة س����عد العب����داهلل، مدينة 
جابر األحمد والتجمعات السكنية 

اجلديدة حول مدينة اجلهراء.
كذلك يتسم املوقع باحاطته من 
الناحية اجلنوبية والشرقية بحرم 
منطقة التحريج التي متر ضمنها 

أنابيب الغاز والنفط.
الهيكل����ي ووصف  املخط����ط 

املشروع
1� اس����تعماالت األراضي: ورد 
بتقرير املش����روع ان����ه مت حتديد 
االستخدامات األساسية لألراضي 
في املدينة والتي تتمثل في اجلدول 
املرفق: ب � مكونات املشروع: في 
إطار ميزانية استعماالت األراضي مت 
تطوير املخطط الهيكلي باملكونات 
التالية: 1� مت توفير عدد الوحدات 
الس����كن اخل����اص باملدينة بنحو 
6.740 وحدة سكنية منها 5.970 
قسيمة مبساحة 400م2 للقسيمة، 
باالضافة الى السكن العمودي لعدد 
770 وحدة سكنية. 2� إجمالي عدد 
السكان الكويتيني باملدينة حوالي 
58.638 نس����مة مبعدل )8.7 فرد/ 
وحدة(. 3� عدد وحدات الس����كن 
االستثماري باملدينة عدد )2.000 
وحدة( وتستوعب حوالي 7.800 
فرد مبعدل )3.9 فرد/ وحدة(. 4� 
يبلغ اجمالي عدد السكان باملدينة 
حوال����ي 66.438 نس����مة ميث����ل 
الكويتيون حوالي 88% )ش����املة 
املقيمني  الكويتيني  األفراد غي����ر 
باألس����ر الكويتية( كما ميثل غير 
الكويتيني حوالي 12% من إجمالي 
عدد السكان. 5� ويشتمل املشروع 
على عدد 5 ضواحي سكن خاص 
مبساحة 841.90 هكتارا متثل حوالي 
67.65% من مساحة املدينة وهذه 
 ،N2 ،N3 ،B، A5 الضواحي ه����ي
N1 وتضم 6.740 وحدة س����كنية 
وموقعني للس����كن االس����تثماري 
مبساحة 27.95 هكتارا تضم 2.000 
وحدة سكنية. 6� مركز املدينة والذي 
يحتوي على احملور اخلدمي املركزي 
للمدينة ويشمل املراكز التجارية 
واالدارية وكلية تكنولوجيا وموقع 

اعتمدت البلدية املخطط الهيكلي 
ملدينة جابر االحمد السكنية، وقال 
مدير عام البلدية بالوكالة م.غسان 
الثاقب ان ال����رأي الفني يتضمني 
املوافقة على اعتماد املخطط شريطة 
قيام املؤسسة بأخذ موافقة وزارات 
اخلدمات من الهيئة العامة للبيئة 
وتق����دمي مخطط����ات للضواحي 
واالستعماالت التجارية وشبكات 
الطرق. وق����د جاء في رد البلدية: 
الى كتاب املؤسس����ة  باالش����ارة 
العامة للرعاية السكنية املتضمن 
طلب املؤسس����ة اجراء الالزم من 
البلدية نحو مشروع »مدينة جابر 
األحمد السكنية«، وباالشارة الى 
االجتماعات التي متت بخصوص 
املش����روع أعاله والتقرير املرفق 
الهيكل����ي ملدينة جابر  للمخطط 
األحمد ومخطط استعماالت األراضي 
وميزانية اس����تعماالت األراضي 

املقدمة منه، نفيدكم باآلتي:
1 � صدر ق����رار اللجنة املكلفة 
بالقي����ام باختصاص����ات املجلس 
)ل.ق.م.ب/م  رق����م  البل����دي 
أ/2004/17/444( واملتخذ بتاريخ 
الطلب  2004/10/5 باملوافقة على 
املقدم من املؤسسة العامة للرعاية 
السكنية بشأن استعماالت االراضي 
وشبكة الطرق املقترحة ملدينة جابر 
االحمد السكنية ويؤكد القرار على 

ما يلي:
ج����دول  عل����ى  املوافق����ة   �
ميزاني����ة اس����تعماالت االراضي 

االسترشادي.
� تق����دمي املؤسس����ة العام����ة 
للرعاية مخططا هيكليا للمنطقة 
وفق ميزانية استعماالت االراضي 
السابقة ويشمل توزيع االستعماالت 

املختلفة على موقع املشروع.
� تقدمي املؤسسة العامة للرعاية 
التنظيمية  الس����كنية املخططات 
التفصيلية للمشروع والدراسات 
املرورية الكاملة وذلك ألخذ املوافقات 
التنظيمية واستكمال االجراءات 

وفق قرار املجلس املشار اليه.
2 � مت عقد عدة اجتماعات مع 
ممثلي املؤسس����ة العامة للرعاية 
الس����كنية واملستش����ار املكل����ف 
بالدراسة حيث مت تزويد البلدية 
باملعلوم����ات والبيانات باالضافة 

الى التقرير املقدم وهي:
� تقري����ر عن اعم����ال املرحلة 

األولى.
� تقرير ال����رد على مالحظات 
واستفسارات بلدية الكويت على 
الدراسة الفنية املشمولة من تقرير 

اعمال املرحلة األولى.
� موجز تقرير الدراسات الفنية 

للمخطط الهيكلي.
� تقرير عن »عرض االعمال الفنية 

للمخطط الهيكلي للمدينة«.
� الدراسة املرورية للمشروع.

3 � بدراس����ة املخطط الهيكلي 
للمش����روع واملق����دم م����ع كتاب 
املؤسسة املشار اليه اعاله نوجزه 

وبالتالي:
موقع املشروع: تعتبر مدينة 
جاب����ر األحمد اجلدي����دة االمتداد 
الكويت، حيث  الطبيعي ملدين����ة 
تقع في أعلى الشمال الغربي من 
طريق وصلة الدوحة الس����ريعة 
وبج����وار ملتقى طرق رئيس����ية 
لطريق اجلهراء مع وصلة الدوحة 
السريعة وبدوره يربط املشروع 


