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دراس�ات علمية أعدها خبراء عالميون أحالت أرضًا كانت سبخة غير صالحة للبناء إلى مدينة حضارية

اعتمدت ش�ركة آللئ الكويت على نظام فني دقيق الختبار المياه في الممرات والقنوات المائية

أكث�ر م�ن 800 ن�وع م�ن األحي�اء البحري�ة اتخ�ذت م�ن المدين�ة موطن�ًا له�ا

أنابي�ب  ش�بكة  أعم�ال  كام�ل  إنج�از 
تصري�ف مياه األمطار ومي�اه الصرف الصحي

يتفض���ل حض���رة صاحب 
الس���مو األمير الشيخ صباح 
األحم���د الصب���اح حفظه اهلل 
ورعاه ليشمل برعايته الكرمية 
وحضوره اليوم اخلميس حفل 
افتتاح مدين���ة صباح األحمد 
البحرية التي تعتبر أحد مشاريع 
العقارية،  الكويت  شركة آللئ 
ويتفضل س���موه حفظه اهلل 
بإطالق مياه البحر في القنوات 
واملمرات املائية للفترة الثالثة 

.)A3(
ويعد مشروع مدينة صباح 
الذي يفتتحه  البحرية  األحمد 
الس���مو األمير  اليوم صاحب 
وسط حضور رسمي حاشد أول 
االجن���ازات املذهلة التي يقوم 
به���ا القطاع اخل���اص، تنفيذا 
لتوجيهات وتطلعات صاحب 
السمو األمير لتحويل الكويت 
إلى مركز مالي وجتاري والعمل 
على تس���ريع عجلة االقتصاد 
وتعزي���ز دور القطاع اخلاص 
في دعم التنمي���ة االقتصادية 
وحتقيق الهدف املنشود للقيادة 
السياسية حتت راية صاحب 
الس���مو األمير الشيخ صباح 
األحمد الصباح، وس���مو ولي 
العهد الش���يخ ن���واف األحمد 
الصباح بأن تعود الكويت كما 

إنشاء مدينة متكاملة على أرض 
كانت س���بخة غي���ر صاحلة 
للبناء، وإمنا يتميز مبا وفرته 
الش���ركة من دراسات وأبحاث 
متخصصة س���بقت إجناز هذا 
الصرح املعماري الكبير، إضافة 
الى ذلك فإن مدينة صباح األحمد 
البحرية تعتبر إضافة حضارية 
الكويتية، وبتفضل  للشواطئ 
حضرة صاحب السمو األمير 
الشيخ/ صباح األحمد الصباح 
حفظه اهلل بإطالق مياه البحر 
الي���وم في القن���وات واملمرات 
املائية، يصل طول الش���واطئ 
املستحدثة في املشروع إلى 84 
كيلومترا طوليا وهو ما يعتبر 
حتديا حقيقيا من أجل توفير 
مقومات الرفاه والنقاهة لسكان 

املدينة.
ولم يتم استحداث الشواطئ 
دون دراسة للمتغيرات الطبيعية 
اذ مت بناء وإقامة حواجز وكاسر 
أمواج بامتداد خط الشاطئ في 

كانت عروس اخلليج.
وتعتبر مدينة صباح األحمد 
البحرية التي أجنز فيها كامل 
خدم���ات البني���ة التحتية في 
الفترتني )A1 وA2( والعمل جار 
إلجناز أعم���ال البنية التحتية 
للفترة الثالثة )A3( أول مدينة 
يتم تشييدها بالكامل من قبل 
القطاع اخلاص حيث قامت شركة 
آللئ الكويت العقارية باستخدام 
أح���دث ما توصل إلي���ه العلم 
احلديث في مجال إنشاء املدن 
من حي���ث التخطيط واإلجناز 
التحتية  البنية  لكافة خدمات 
واملرافق واخلدمات على أعلى 
مستوى مبا وفرته الشركة من 
كافة عناصر ومقومات النجاح 

لهذه املدينة.
وتعد مدينة صباح األحمد 
البحرية عمال حضاريا متميزا 
لي���س على مس���توى املنطقة 
فحسب بل في العالم، فاإلجناز 
الذي حتقق ال يقتصر فقط على 

البحرية  مدينة صباح األحمد 
وهذه احلواجز متنع اجنراف 
الس���احل الرملي م���ع تعاقب 
موجات امل���د واجلزر، وهو ما 
يعتب���ر أحد رموز املش���روع 

البارزة.

مراعاة متطلبات الطبيعة

حرصت شركة آللئ الكويت 
العقارية عن���د تنفيذها ملدينة 
صباح األحمد البحرية على إقامة 
هيكل بطول 1.2كم ككاسر لألمواج 
يحمي املش���روع، مس���تخدمة 
وحدات حماية خرسانية مصممة 
خصيصا لضمان أقصى درجة 

من الكفاءة.
كما حرصت الش���ركة عند 
تنفيذها لهذا املشروع العمالق 
على مراعاة متطلبات الطبيعة، 
إذ عملت عل���ى تصميم مدينة 
صباح األحم���د البحرية وفقا 
ملجموعة م���ن القيود املراعية 
للبيئ���ة األمر ال���ذي أدى الى 

اكتسابها طابعا طبيعيا.
وقبل اتخاذ أي اجراء تنفيذي 
قام���ت ش���ركة آلل���ئ الكويت 
العقارية بإعداد دراسات مكثفة 
ومتخصصة لضم���ان جودة 
املياه، حيث اعتمدت الش���ركة 
على نظام فني دقيق الختبار 
املياه في املمرات والقنوات املائية 
� داخل مش���روع مدينة صباح 
األحمد البحرية � تتم دراسته 
من قبل معهد الكويت لألبحاث 
العلمي���ة وتقوم الهيئة العامة 
للبيئة مبراجعته والتصديق 
عليه واعتماده، وقد أظهر هذا 
النظام ان املي���اه داخل مدينة 
صباح األحمد البحرية تنسجم 
متاما مع املي���اه املوجودة في 
مياه اخلليج العربي، فبعد مضي 
أكثر من 5 سنوات من التسجيل 
واالختبار واملراقبة املتواصلة 
تؤكد الدراسات البيئية ان املياه 
في املدينة تتوافق مع شروط 
ومعايير الهيئة العامة للبيئة 
ومعهد الكويت لألبحاث العلمية، 
ونتيجة لذلك فقد تأكد ان هناك 
أكثر من 800 نوع من األحياء 
البحرية قد اتخذت مدينة صباح 
األحمد البحرية موطنا لها حيث 
مت استيطان محار اللؤلؤ فضال 
عن االكتشاف املدهش للمرجان 

حماية الشواطئ باستخدام أحدث النظم

مدينة شيدت وفق أفضل الدراسات احلديثة

العمل جار الجناز أحد اجلسور

دراسات لتحسني درجة حتمل التربة حتى عمق 6 أمتار إسقاط كتلة من احلديد تزن 15 طنا لتحسني حتمل التربة استخدام الصخور ككاسر لألمواج حلماية الشواطئ املستحدثة

أول مدينة يتم تشييدها بالكامل من قبل القطاع الخاص 
تنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو لتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري

األمير يفتتح اليوم مدينة صباح األحمد البحرية




