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اعداد: بداح العنزي

نف���ذت بلدية محافظ���ة العاصمة حملة تفتيش���ية 
مفاجئة استهدفت التأكد من صالحية تراخيص اإلعالنات 
ملكاتب بيع وشراء السيارات واحملالت التجارية األخرى 
مبنطقة الري والتي أس���فرت عن حتري���ر 25 مخالفة 

خالل ساعتني.
وتأتي حملة البلدية التي انطلقت بتوجيهات من مدير 
فرع بلدية محافظة العاصمة م.محمد العرادي والتي قام 

على اثرها مدير إدارة التدقيق ومتابعة اخلدمات البلدية 
مبارك جوهر بتشكيل فريق ملتابعة جتاوزات أصحاب 
احمل���الت فيما يتعلق بالئحة اإلعالن���ات واتخاذ جميع 
اإلجراءات القانونية بحق املتجاوزين للنظم واللوائح.

وأضاف بلغ عدد املخالفات التي مت حتريرها منذ مطلع 
الع���ام اجلديد 2010 حتى منتص���ف فبراير اجلاري 122 
مخالفة ال���ى جانب إزالة 314 إعالنا مخالفا خالل الفترة 

الواقعة بني منتصف شهري يناير وفبراير، مؤكدا جدية 
البلدية في التصدي للتجاوزات غير القانونية، السيما ان 
ظاهرة إقامة االعالنات العشوائية وغير املرخصة تشكل 
بتداعياتها خطرا لقائدي املركبات ومستخدمي الطريق، 
فض���ال عما يتم اقامته من اعالن���ات مخالفة بالقرب من 
اإلشارات الضوئية وأعمدة اإلنارة وفي الدوارات وااللتفافات 

والتي قد تتسبب باحلوادث التي ال حتمد عقباها.

»بلدية« العاصمة أزالت 314 إعالنًا مخالفًا خالل شهر واحد

في مذكرة تتضمن المشروعات التطويرية للبلدية منها زيادة نسبة البناء التجاري %400

الصبيح: إعادة النظر في نظم ولوائح البناء لتحويل الكويت لمركز مالي وتجاري
تطوير جميع المنشآت الحيوية من المطارات والموانئ والطرق واألبنية

ومستخدميه ويسري على السردابني 
جميع القوانني واألنظمة الواردة في 
لوائ����ح البلدية من حيث االرتفاعات 
واملناس����يب واملنحدرات مع إمكانية 
عمل املواقف الذكية )مصاعد خاصة 
بالس����يارات( وال يتم أخ����ذ املوافقة 
بالزيادة إال بعد احلصول على موافقة 

قسم الطرق بالبلدية.
ب � يجوز ملالك العقارات املتجاوزين 
او املتضرري����ن ان يقوم����وا بتقدمي 
مشروع متكامل بطلب زيادة نسبة 
البن����اء لعقاراتهم عل����ى ان يكونوا 
متضامنني بتنفيذ املشروع ويعتبر 
تقدميه����م هذا طلبا لدمج القس����ائم 
والبناء عليها مجتمعني وال يتم إيصال 
التي����ار الكهربائي الى العقار إال بعد 
تنفيذ كل االش����تراطات التي تضعها 
البلدية وما تراه مناسبا من الضوابط 
واللوائح التنفيذية الالزمة لتطبيق 

هذا القرار.
ج � يحق للمالك البناء على كامل 
مساحة القسيمة في الطوابق )سرداب 
أول � سرداب ثاني � أرضي ميزانني � 
أول ثاني � او استبدال الطابق الثاني 
مبيزانني ثاني( شريطة القيام بعمل 
جميع التدعيمات الالزمة واحملافظة 
على جميع اخلدمات وااللتزامات بتنفيذ 
اش����تراطات وزارة األشغال ووزارة 
الطاقة )الكهرباء واملاء( ومع التقدم 
بعقود للمعاجلة الفنية وصيانة جميع 
خدم����ات البناء وربطها بالش����بكات 
األساسية دعما ملشاريع تطوير البنية 

التحتية للمدينة.
وبالعودة الى النقاط األساس����ية 
في معوقات حتويل الكويت الى مركز 

مالي وجتاري جند ان:
املناطق  البناء في  زيادة نس����بة 
التجارية فقط ال تقوم بالقضاء على 
جميع السلبيات وبالعكس فقد تؤدي 
الى املزيد من طلبات أصحاب العقارات 
االستثمارية لتغيير قسائمهم اضافة 
الى عدم وضع حل ملشكلة حاجة املدينة 
لألبنية السكنية الفاخرة والتي سيزداد 
الطلب عليها خللق سكن مناسب لرجال 
األعمال واملديرين التنفيذيني وأصحاب 
املؤهالت العلمي����ة العالية ولتوفير 
الدعم الالزم لألنشطة التجارية واملراكز 

املالية والبورصة.
وعليه فإن إعطاء نسبة بناء إضافية 
املدينة  للعقارات االستثمارية داخل 
يعتبر حاجة ملح����ة، حيث ميكننا 
من حتقيق العدالة في زيادة نس����ب 

البناء.
وتك����ون الزي����ادة املقترحة تبعا 
ملساحة القسيمة أيضا بحيث تتناسب 
طرديا مع كبر املساحة تشجيعا لدمج 
القسائم والرقي مبستوى األبنية وذلك 

حسب اجلدول )4(.
ويقوم املالك بتسديد مبلغ مستحق 
عن كل زيادة ويحسب العائد للدولة 
نظي����ر املوافقة على زيادة النس����بة 

املطلوبة في اجلدول )5(.
الزيادة جميع  وتسري على هذه 
القوانني اخلاصة باألبنية االستثمارية 

داخل املدينة مع مالحظة اآلتي:
1 � ض����رورة توفير س����رداب او 
الس����يارات وكذلك  سردابني ملواقف 
مواقف س����طحية وتعطى األفضلية 
للمواقف الذكية ش����ريطة احلصول 
على موافقة جلن����ة الطرق بالبلدية 

قبل احلصول على الترخيص.
2 � إمكانية إعطاء نسبة تشجيعية 
إضافية ال تتجاوز ال� 15% من مساحة 
القس����يمة في حال تصمي����م البناء 
بوحدات سكنية فاخرة مميزة شرط 
أال تقل مس����احة الوحدة عن 140م2 
مع ضرورة توفير مس����احات داخل 
القس����يمة لعمل حدائ����ق وفراغات 
ترفيهية وتوفير اخلدمات األساسية 
الس����كنية  املركزية لالس����تعماالت 
وكذلك مواقف السيارات، ما سيعطي 
الفرصة لتطوير القس����ائم السكنية 
رأسيا وإنش����اء عالقة كتلية جميلة 
ومتناس����بة بني أنواع األبنية إلبراز 

الهوية املعمارية للمدينة.
ختاما البد ان نعيد ما س����بق ان 
أشرنا إليه من ضرورة تطوير العاصمة 
والعمل على إحيائها، فإذا كان حتويل 
الكويت الى مركز مالي وجتاري عاملي 
رغبة حقيقية فإن إعادة النظر في نظم 
ولوائح البناء احلالية تعتبر أمرا البد 
منه وعلى جميع اجلهات االستعداد 
لتنفيذ هذه الرغبة والتوجه الى تطوير 
جميع املنشآت احليوية في الدولة بدءا 
من املطارات واملوانئ والطرق وصوال 

الى جميع أبنية املدينة.
أم����ا اذا كان ه����ذا التحويل مجرد 
أمنيات ورغبات ال تتخطى احلبر على 
ال����ورق فإن إبقاء الوضع على ما هو 
عليه )بالنسبة لقوانني البناء( يعتبر 
طبيعيا، حي����ث ان القوانني احلالية 
تفي بحاج����ة الدولة او تعتبر زائدة 

عن احلاجة أصال.

جدا إلبقاء الكويت كما هي اآلن وقد 
تكون زيادة عن احلاجة احلالية ومعها 
يجب إلغاء التفكير في تطوير املدينة 
واالرتقاء بها لتواكب التطور العاملي 
وحتويله���ا الى مركز مالي وجتاري 
الس���مو  حس���ب توجهات صاحب 
والوقوف عند مسمى الكويت )درة 
اخلليج( عل���ى انها ذكريات عهد لن 

يعود أبدا.
ولكي نك���ون منصفني فإن علينا 
ذكر ايجابيات قرار وقف الزيادة التي 

متثلت في:
أ � إيقاف الطلب املتزايد من أصحاب 
العقارات لتحويل استعمال قسائمهم 
من االستثماري الى التجاري فقد بلغ 
عدد هذه الطلب���ات في األعوام ال� 4 
االخي���رة »64 طلب���ا« متراوحة بني 
التغيير الى التجاري او الى مكاتب 
جتارية، حيث ان املوافقة على هذه 
الطلبات ستعني زيادة نسبة املساحة 
األرضي���ة للمكات���ب التجارية على 
حساب نسبة االس���تعمال السكني، 
األم���ر الذي يؤثر س���لبا على الدور 

الوظيفي للمدينة.
ب � املساهمة في حل األزمة املرورية 
واالزدحام اخلانق في املدينة، فإن عدم 
زيادة نسبة البناء التجاري تعني عدم 
وجود ج���دوى اقتصادية من البناء 
وبالتالي عدم إنشاء أبنية جديدة تؤدي 
الى زيادة عدد املستخدمني للمدينة.
ولكن ألننا نؤمن بأن من لم يكن 
في زيادة فهو ف���ي نقصان، ونؤمن 
بأن الكويت تستاهل، فإن علينا إعادة 
تشريع قانون زيادة النسبة التجارية 
تبعا خلطة مدروس���ة وبالتفصيل 

اآلتي:
أوال: زيادة نسبة البناء في املناطق 
التجارية داخل مدينة الكويت وبحد 
أقصى 400% عل���ى ان تتراوح هذه 
الزيادة بني 200 و400% تبعا ملساحة 

القسيمة وحسب اجلدول )2(.
ويقوم املالك بتسديد مبلغ مستحق 
عن كل زيادة ويحسب العائد للدولة 
نظي����ر املوافقة على زيادة النس����بة 
املطلوبة كما هو مب����ني في اجلدول 

.)3(
وتكون آلية دفع الرسوم كاآلتي:

� يتم تقدمي كفال����ة بنكية بكامل 
قيمة املبلغ املس����تحق عن كل زيادة 
بنسب البناء صادرة من احد البنوك 
الكويتية لصالح بلدية الكويت على 

ان جتدد سنويا بدون اي شرط.
� يتم س����داد الدفعة األولى بقيمة 
25% من قيمة الزيادة عند احلصول 

على املوافقة املبدئية.
� يتم سداد الدفعة الثانية بقيمة 
25% من قيمة الزيادة عند احلصول 

على الرخصة النهائية.
� يتم سداد الدفعة الثالثة بقيمة 
50% عند إيصال التيار الكهربائي وفي 
مدة أقصاها سنة من تاريخ الترخيص 

ايهما أوال.
� يتم تخفيض قيمة الكفالة تدريجيا 
حسب قيمة املبالغ املدفوعة من قبل 

املالك للبلدية.
� مع مالحظة ان تقس����يط املبالغ 
املستحقة للدولة على دفعات لتشجيع 
املال����ك على البناء والبدء بتش����غيل 

املباني مبا ال يحملهم أعباء مالية.
مع مالحظة االشتراطات التالية:

أ � يتوج����ب على املال����ك توفير 
السيارات  سردابني خاصني مبواقف 
بعدد يتناس����ب مع حجم املش����روع 

أصحاب العقارات في القيام بالعديد 
من املش���اريع التنموي���ة واخلدمية 
مثل تطوير البنية التحتية وأعمال 
التشجير والتجميل وإقامة مواقف 
سيارات متعددة األدوار، وان استمرار 
حتصيل هذه الرس���وم يعتبر رافدا 
قويا للدخ���ل القوم���ي فيما توقف 
حتصيلها يبقى الوضع احلالي على 

ما هو عليه.
متثلت سلبيات القرار الوزاري رقم 
46 لسنة 2005 القاضي بوقف زيادة 

نسبة السكن التجاري في:
أ � ع���دم حتقيق العدالة بني مالك 
العق���ارات حيث ان من يتقدم حاليا 
بطلب للبناء على قسيمته التجارية 
يحصل على ترخيص بالبناء بعدد 
9 أو 10 طوابق وذلك بحسب النسبة 
احلالية فيما تقوم في القسائم املجاورة 
له أبراج مرتفعة على 70 طابقا ممن 
استفادوا من قرار زيادة النسبة مما 
يؤدي الى الكثير من اللغط والتشكيك 
في موضوعية القوانني الصادرة إضافة 
الى انعدام املصداقية في التعامل بني 

املالك والبلدية.
ب � االبقاء على وضع األبنية القدمية 
واملتهالكة جنبا الى جنب مع األبنية 
احلديثة في صورة بصرية بشعة ال 
تخدم مستوى املدينة املطلوبة وذلك 
ألن نسبة البناء احلالية ال ترتقي الى 
مستوى الفائدة االقتصادية املجدية من 
عملية هدم البناء القدمي وإعادة بنائه 
القسائم  العاصمة  حيث تنتشر في 
ذات املس���احات القليلة تتراوح بني 
200م2 و600م2 ومعها س���عر املتر 
املربع املرتفع ج���دا � فإما ان يكون 
البناء على مثل هذه القسائم مجديا 
اقتصاديا بنسبة بناء كافية او يبقى 

الوضع كما هو عليه.
ج � ان نسبة البناء احلالية كافية 

مساحة القسيمة والنسبة المقترحة )4(
النسبة المقترحةمساحة القسيمة
100%500-1000م2
150%1000-1500م2
200%1500-2000م2

250%2000 – وما فوق

الزيادة المستحقة وتكلفة المتر المربع )3(
تكلفة المتر المربع الواحدالزيادة المستحقة

200 دينار%200
220 دينارا%250
250 دينارا%300
270 دينارا%400

زيادة نسبة البناء تبعا لمساحة القسيمة )2(
النسبة المقترحةمساحة القسيمة
200%750-1000م2
250%1000-1500م2
300%1500-2000م

400%2000 – وما فوق

الطلبات والموافقات الممنوحة )1(
عدد الموافقاتعدد الطلباتالسنة
20021717
20032220
20048375
200516095
2006137
2007-8
2008-5

أ � ان جمي���ع األبني���ة احلديثة 
التي ظهرت ف���ي اآلونة األخيرة هم 
أنفسهم الذين حصلوا على املوافقة 
بزيادة نسبة البناء فيما بني تاريخي 
وقام���وا  و2005/12/31   2002/5/6
باس���تصدار الرخص الالزمة ودفع 

الرسوم واملباشرة للبناء.
ب � ان جميع األبنية التي التزال 
قيد اإلنش���اء هم الذين حصلوا على 
املوافقة بزيادة النس���بة بعد تاريخ 
الوقف وذلك حلصولهم على موافقة 

مبدئية أثناء العمل بقرار الزيادة.
ج � ع���دم التقدم بأي طلب جديد 
للحصول على رخصة بناء جتاري 
بعد تاريخ وقف زيادة نسبة البناء 
وترتب علي���ه التراجع امللحوظ في 

عملية اإلعمار داخل املدينة.
د � ان اإلقبال الش���ديد للحصول 
على رخص بزيادة النسبة التجارية 
والقيام بالبناء م���ا بني عامي 2002 
و2005 أدى الى إنتاج ش���كل جديد 
للعاصمة واملساهمة في عملية التطور 

العمراني.
ه� استغالل الرسوم احملصلة من 

العقارات بالتقدم الى البلدية للحصول 
على رخص بناء لقس���ائمهم ويبني 
اجلدول )1( عدد الطلبات واملوافقات 

التي منحت.
وقد مت حتديد رس���وم مفروضة 
على أصحاب العقارات عند تقدمهم 
بطلب���ات لزيادة النس���بة التجارية 
مبوجب قرار الحق من املجلس البلدي 
برقم )م ب/38/املدينة 1707( بتاريخ 
2002/10/2 ويقضي هذا القرار بحسب 
العائد للدولة نظير املوافقة على زيادة 

النسبة املطلوبة كالتالي:
زيادة نسبة البناء الى 200% يقوم 
صاح���ب العالقة بتنفي���ذ ما يعادل 
تكلفته 200 دينار لكل متر مربع ناجت 

من هذه الزيادة.
زيادة نسبة البناء أعلى من %200 
العالقة  وإلى 400% يق���وم صاحب 
بتنفيذ ما يعادل تكلفته 250 دينارا لكل 

متر مربع ناجت من هذه الزيادة.
وبحسب االحصائيات الرسمية فإن 
املبالغ احملصلة من طلبات الزيادة قد 
جتاوزت عدة ماليني من الدنانير في 

الفترة بني 2002/5/6 و2005/12/31.
الطلبات  ويالحظ م���ن ج���دول 
الطردية  الزي���ادة  واملوافق���ات )1( 
الواضحة حتى عام 2005 ثم التراجع 
املفاجئ في ع���ام 2006 ويعود ذلك 
الى صدور الق���رار الوزاري رقم 46 
لسنة 2005 لوقف زيادة نسبة البناء 
التجارية وإعطاء فترة سماح قصوى 
محددة بتاريخ 2005/12/31 لوقف زيادة 

نسبة البناء في املناطق التجارية.
ومم���ا تقدم وعل���ى الرغم من ان 
قرار زيادة النس���بة قد ظهر نتيجة 
الجتهادات شخصية وبطريقة غير 
مدروسة ولدى حتليل جدول الطلبات 
وربطه بقرار الرسوم املستوفاة فإننا 

نالحظ اآلتي:

للنظر ومعيب على العاصمة، حيث 
ال يوجد مثل هذا اخللل في عواصم 

الدولة املتقدمة.
التش���ريع والتنظيم  ان يد  ولو 
امتدت الى ه���ذه األراضي لتحولت 
الى ساحات خضراء جتميلية وأبنية 
فارهة وإلى مواقف ذكية للسيارات 
الكافية وتقضي على  املواقف  توفر 
االزدح���ام، والى محط���ات حتويل 
رئيس���ية للكهرباء تساعد على رفع 
مساحة اخلدمات العامة وتخدم هدف 

التطوير املنشود.
2 � تصل نسبة االستعمال السكني 
الى 10% تقريبا حيث تتوزع األبنية 
الس���كنية على مناط���ق معينة في 
املدينة بش���كل عشوائي دون وجود 
دراسة موضوعية للعالقة الكتلية ما 
بينها وبني األبنية التجارية من حيث 
أماكن التوزيع أو كيفية الترابط أو 
االرتفاعات وعدد الطوابق ومستوى 
فخامة األبنية )حيث تنعم عواصم 
الدول املتقدمة بأبراج سكنية فخمة 
مميزة تخدم رجال األعمال واملديرين 
التنفيذي���ني(، األمر الذي تفتقر اليه 
مدينة الكويت، مما يؤثر سلبا على 

الصورة البصرية للمدينة.
ونظرا لالرتفاع الكبير لسعر العقار 
داخل مدينة الكويت )بلغ ما يقارب 
11000 دينار للمتر املربع في عام 2008( 
وألن قوانني البناء ال تعطي أكثر من 
نسبة 400% لألبنية االستثمارية داخل 
املدينة فإن اجلدوى االقتصادية العائدة 
من أي بناء س���كني حسب القوانني 
والنس���ب احلالية تعتبر قليلة جدا 
مما دفع بالكثير من أصحاب العقارات 
بالتقدم الى البلدية بطلبات لتغيير 
استعمال قسائمهم من االستثماري 
الى جتاري وبذلك ستختفي املساحة 

األرضية السكنية في املدينة.
وبناء عليه واذا كان من املعروف 
ان سكان أي مدينة هم عنصر احلياة 
فيها والذين يعبرون عن هويتها فإننا 
قريبا س���نطلق على عاصمتنا اسم 

مدينة األشباح اآلسيوية.
3 � يعتبر االستعمال التجاري هو 
السائد في املدينة وتصل نسبته الى 
11% من مساحة املدينة حيث تتنوع 

األنشطة التجارية وتتوزع على:
أ � أبني���ة قدمية جدا عمرها أكثر 
من 30 سنة بارتفاعات منخفضة )3 
� 4 أدوار( تستخدم غالبا في جتارة 
التجزئ���ة والتجارة االس���تهالكية 
وهي دليل واضح على عمق اجلذور 

التجارية الكويتية.
ب � أبني���ة مرتفع���ة جدا وأبراج 
حديثة بارتفاعات تتجاوز ال� 70 طابقا 
احيانا ظهرت بقوة في السنوات األربع 
األخيرة فقط والكثي���ر منها اليزال 
قيد اإلنشاء وتستخدم غالبا كمكاتب 
جتارية وهي بداية النهضة العمرانية 

احلقيقية في الكويت.
ونالحظ جتاور األبنية القدمية مع 
اجلديدة والتصاقها ببعضها أحيانا 
دون تناسب أو انسجام بحيث يطرح 

السؤال نفسه.
كيف ظهرت ه��ذه األبراج وملاذا لم 

تنتشر بقوة أكبر وما سبب توقفها؟
ترتبط اإلجابة طبعا بقوانني البناء 
في املدينة فقد ص���در قرار املجلس 
البلدي رقم )م ب/ف2002/10/258/15( 
بتاريخ 2002/5/6 بزيادة نسبة البناء 
في املناطق التجارية داخل املدينة بحد 
أقصى 400% وبناء عليه بدء أصحاب 

أكد مدي���ر عام البلدي���ة م.أحمد 
الصبيح عل���ى ضرورة إعادة النظر 
في نظم ولوائح البناء احلالية لتحقيق 
الرغبة األميرية في حتويل الكويت 

الى مركز مالي وجتاري عاملي.
وقال في مذكرة تتضمن املشروعات 
التطويرية التي أعدها قطاع التطوير 
واملعلوم���ات ان هذا التوجه يحتاج 
الى تطوير جميع املنشآت احليوية 
في الدولة بدءا من املطارات واملوانئ 

والطرق واألبنية.
وفيما يلي املذكرة املتضمنة مشروع 
زيادة نسبة البناء في املناطق التجارية 

داخل مدينة الكويت %400.
الرغبة احلقيقية  إذا كانت لدينا 
في حتوي���ل الكويت الى مركز مالي 
عاملي وجتاري والوصول بها لتعود 
»درة اخلليج« مرة اخرى، فإنه يجب 
علينا ان نباش���ر بالتغيير بدءا من 
البني���ة التحتية والطرق واملطارات 
واملوانئ مرورا بإنش���اء املجمعات 
التجارية احلديثة داخل مدينة الكويت 

وخارجها.
وتابع: في ظل هذا التوجه تقدمنا 
مبشروع زيادة نسبة البناء في املناطق 
الكويت بحد  التجارية داخل مدينة 
أقصى 400% تبعا ملساحة القسيمة 
ونعل���م ان زيادة نس���بة البناء في 
التجارية س���يترتب عليها  املناطق 
ازدياد الطلب لألبنية السكنية الفاخرة 
املطلوبة خللق سكن مناسب لرجال 
األعمال واملستثمرين، ما سيؤثر سلبا 
على البنية التحتية للدولة، اال اننا 
نؤم���ن في الوقت ذات���ه بأنه لو قام 
اجلهاز التشريعي باملوافقة على زيادة 
النسبة التجارية وفق خطة مدروسة 
ولو مت استغالل الرسوم احملصلة من 
أصحاب العقارات في القيام بالعديد من 
مشاريع تطوير البنية التحتية وأعمال 
التشجير والتجميل وإقامة مواقف 
الذكية لتحققت األمنيات  السيارات 

وحتقق هدف التطوير املنشود.
وفي هذا الصدد مت عقد ورش���ة 
عمل خاصة لطرح املش���روع واتفق 
املش���اركون في النهاية على انتظار 

الدراسة اخلاصة بالعاصمة.
وتعتبر عاصمة كل دولة مدينتها 
الكبرى ومركز  الرئيسية ومنارتها 
ثقله���ا. وتختصر ف���ي أبنيتها إرث 
الذي  التاريخ���ي وحاضرها  الدولة 
تعيشه وتطلعاتها املستقبلية، كما 
يعكس واقع العواصم صورة حقيقية 
لتوجهات الدولة وسيادتها وقدرتها 
على التواكب واالنفتاح على العالم 
وفي هذا اإلطار كان التوجه السامي 
لصاحب الس���مو األمير واضحا في 
أقواله: تركيز اجلهود لتنفيذ املشاريع 
والبرامج التنموية وحتقيق التنمية 
الش���املة التي ننش���دها واستعادة 
الكويت ملكانته���ا التجارية املتميزة 
وحتويله���ا الى مركز مالي وجتاري 

عاملي.
وفي ظل هذا التوجه فإن عملية 
حتويل الكويت الى مركز مالي وجتاري 
عامل���ي والوصول به���ا لتعود »درة 
اخلليج« يجب ان نباش���ر بالتغيير 
بدءا من نافذة الكويت على اخلارج 
ونقاط اتصالها بالعالم وهي املطارات 
واملوانئ مرورا بإنشاء مدن جديدة 
جتارية حديثة وصوال الى نواة الدولة 
وقلبها النابض أال وهي مدينة الكويت 

عاصمتها احلبيبة.
وكما ان لكل تغيير أس���بابه فإن 

له معوقاته.
فما األس���باب التي تق���ف عائقا 
أمام حتويل الكويت إلى مركز مالي 

وجتاري عاملي؟
1 � تبلغ مس���احة مدينة الكويت 
1029 هكت���ارا تقريبا وتنقس���م الى 
6 مناطق رئيس���ية عبر ش���بكة من 
الش���وارع والطرق تس���مح بحرية 
الوصول من منطقة الى اخرى وتربط 
العاصمة باملطار )وهو امليناء اجلوي 
الوحيد( في الدولة وبامليناء البحري 
والتجاري الرئيسي في الدولة )ميناء 

الشويخ(.
وعل���ى الرغم مم���ا نالحظه من 
كثرة الش���وارع الضيق���ة املزدحمة 
مبس���تخدميها مقابل عدد قليل من 
الطرق السريعة فإن حقيقة ازدحام 
املدينة واعتباره���ا مكتظة مروريا 

ناجت عن:
أ � س���وء توزيع هذه الش���وارع 
وارتباطه���ا ببعضها فقد مت تصميم 
طرق العاصمة ومداخلها ومخارجها 
منذ عشرات السنني والتطوير الوحيد 
الذي حصل منذ ذلك الوقت هو مشروع 

الدائري األول.
ب � عدم توافر مواقف السيارات 
املدينة  الكافية لع���دد مس���تخدمي 
)خاص���ة في أوقات ال���ذروة(، فيما 
تنتشر الساحات اخلالية واألراضي 
الفضاء )الرملية الواسعة( بشكل الفت 

م. أحمد الصبيح

إعادة النظر في لوائح البناء لتحقيق الرغبة األميرية لتحويل الكويت ملركز مالي وجتاري في املنطقة

الزيادة المستحقة وتكلفة المتر المربع )5(
تكلفة المتر المربع الواحدالزيادة المستحقة

100 دينار%100
120 دينارا%150
150 دينارا%200
200 دينار%250


