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مدينة الحرير فرصة لبناء مدينة تعكس الرفاهية وهي نتاج عمل جماعي
مليون دينار
 مراكز ثقافية 801 :مليون دينار مراكز رياضية 596 :مليون دينار مجمعات صناعية 699 :مليون ديناروس��ت��رك��ز امل��رح��ل��ة االن��ش��ائ��ي��ة األول��ى
ملدينة احل��ري��ر على البنية التحتية
وط��رق املواصالت وتشمل جسر جابر
األحمد والبنى التحتية واملرافق العامة
واجل���زر الشمالية واجلنوبية مدينة
األع��م��ال املركزية واملدينة الصناعية
واملدينة الترفيهية يتم اجن��ازه��ا على
مدى  7سنوات متتالية برأسمال يقدر
بـ  3مليارات دوالر .وسيؤثر اجناز هذه
املرحلة ايجابيا على النشاط االقتصادي
ال��ع��ام وال��ت��وظ��ي��ف وال��دخ��ل ال��ف��ردي
والدخل الوطني ومن املتوقع ان تساهم
بنمو الناجت احمللي  4مليارات دينار عام
.2030

أجزاء مدينة احلرير
 - 1منتجع ومحمية البادية:
ح��رم وطني ب��ري تزيد مساحته على
 200هكتار يشمل واح��دة من كبريات
احملميات واملراكز لدراسة االبحاث في
جميع انحاء اخلليج العربي .ان هذا
املنتجع البيئي السياحي سيتم افتتاحه
للزيارات والدراسة واالكتشافات.
 -2جسر الشيخ جابر األحمد:
سيربط هذا اجلسر اجلديد مدينة احلرير
مبدينة الكويت مبسافة تقدر بنحو 17
دقيقة .وفي منتصف الطريق سيتم ربط
اجلسر بجزيرتني حتتويان على منشآت
عصرية.
 -3طريق احلرير  -املنطقة احلرة:
منطقة مؤسسات جتارية مصممة كمنطقة
ح���رة ل��ل��ت��ج��ارة واالس��ت��ث��م��ار وتطوير
االع��م��ال تقع بقرب مطار دول��ي جديد
سيتم ربطها بخط سكة حديدية وبشبكة
طرقات وطيران موسعة متتد حتى آسيا
الوسطى.
 - 4مدينة األعمال:
سيشكل ه��ذا امل��رك��ز منطقة مخصصة
لألعمال املالية والتجارة واالدارة الدولية
ح��ي��ث س��ت��ؤم��ن م��دي��ن��ة األع��م��ال افضل
التسهيالت لشركات االعمال االقليمية
لفتح مراكز رئيسية لها في الكويت ان
موقعها الوسطي سيكون محور االعمال
للخليج ال��ع��رب��ي وب��واب��ت��ه ال���ى آسيا
الوسطى.
 - 5منتديات ومعارض :متاشيا مع تراث
املعارض العاملية الكبرى ستستضيف
منطقة منتديات املعارض ملدينة احلرير
ارق���ى واف��ض��ل املستثمرين وال��زب��ائ��ن
ورجال االعمال في عالم االفكار واالبداع
حيث سيتم في هذا املكان معاجلة وعرض
اكبر االجن���ازات في عالم التكنولوجيا
واملنتجات واخلدمات واالبحاث العاملية.
 - 6املدينة واالكادميية الرياضية:
سيتم انشاء ه��ذه املدينة على اجلانب

• دقة في التخطيط

الشرقي ملدينة احلرير حيث ستشمل مراكز
تسلية ورياضة والعاب قوى ومنتجعات
وسيتضمن هذا املوقع اكادمييات للطب
الرياضي ومراكز العالج الطبيعي.
 - 7املدينة الثقافية:
ف��ي قلب شبه اجل��زي��رة امل��ش��رف على
اخل��ل��ي��ج ال��ع��رب��ي سيتم ان��ش��اء مركز
جديد للدبلوماسية والثقافة واملجتمع
االكادميي ليصبح مركزا للتميز العاملي
حتتوي متاحفه الفنون االدائية واملرئية
واآلثار واحلرف اليدوية واالسالمية.
 - 8مراكز سياحية:
سيتم تطوير م��راف��ق تسلية وترفيه
وت��س��وق ف��ي م��راك��ز امل��دي��ن��ة االرب��ع��ة
باالضافة ال��ى الشاطئ الشرقي ال��ذي
سيشمل انشطة مائية وترفيهية هذا
وسيتم تطوير الشاطئ الشرقي ليصبح
ريفييرا عربية جديدة.
 - 9فنادق ومنتجعات:
باالضافة الى الفنادق املوزعة في مراكز
مدينة احل��ري��ر سيتم تطوير الشاطئ
الشرقي كمركز للفنادق واملنتجعات
العاملية التي ستكون عامل جذب للزوار
واملقيمني ول��ن يقتصر ه��ذا التطوير
على املباني بل سيشمل تصميم حدائق
ومارينا باالضافة الى وسائل ترفيهية
وخدمية مميزة ستجعل من مدينة احلرير
مركزا للريادة.
 - 10املدينة البيئية:
كمركز للعلوم واالبحاث البيئية سيصبح
هذا املركز الرابع في املدينة قلب احملمية
البيئية اجلديد واحلديقة الوطنية حيث
سيقوم ه��ذا امل��رك��ز باستقبال العلماء
والباحثني من جميع انحاء العالم والذين
سيساهمون في استصالح املنطقة كمأوى

• موقع مدينة الكويت

للمخلوقات البيئية احلية.
 - 11املدينة االعالمية:
احلاقا بالدور الكويتي اخلالق لالنتاج
التلفزيوني وامل��س��رح��ي سيتم انشاء
هذه املدينة مدعومة بوسائل االتصاالت
املرئية والبصرية واالنترنت لتوسيع
كل طرق االعالم .ان هذه املدينة ستشمل
ايضا اكادمييات مختلفة لصقل املواهب
التي ستساعد في دعم املسيرة االعالمية
في الكويت.
 - 12مدينة االفالم:
ستصبح مدينة االفالم املصممة خصيصا
النشاء صناعة انتاج سينمائي جديد
للعالم العربي احد افضل املراكز العاملية
حيث سيتم تطوير جميع مظاهر انتاج
االفالم وصناعة السينما وخدمات الدعم
التي ستتم اتاحتها جلميع الدول العربية
باالضافة الى صانعي االف�لام االجانب
الراغبني في استغالل املميزات احلديثة
الراقية.
 - 13املدينة الصناعية:
سيتم تطوير مدينة الصناعات اخلفيفة
في اجلانب الغربي من مدينة احلرير
حيث سيتم ربطها بخط سكة حديدية
وبشبكة طرقات وطيران موسعة متتد
حتى آسيا الوسطى.
 - 14املدينة التعليمية:
سيتم ان��ش��اء ه��ذه امل��دي��ن��ة بالتعاون
مع مؤسسات تعليمية دولية وعاملية
لتوسيع آفاق النظام التعليمي في الكويت
الذي سيشمل مراحل التعليم املختلفة.
 - 15املدينة الصحية:
ستقدم هذه املدينة خدمات غير مسبوقة
في مجاالت الرعاية الصحية احلديثة

والتأهيل والتغذية حيث ستساهم هذه
املدينة بتعاونها واتصالها باملراكز
الصحية العاملية املتقدمة ف��ي تطوير
علوم االبحاث وصناعة االدوية .وستوفر
خدماتها ليس فقط لسكان الكويت بل
تتعداها الى دول اخرى.
 - 16احلدائق العامة:
متت االستفادة من تراث وروعة احلدائق
في تاريخ العمارة االسالمية عند تصميم
احل��دائ��ق ف��ي مدينة احل��ري��ر .ستتصل
احلدائق احملتوية على بحيرات وجسور
وق��ن��وات باحلديقة الوطنية اجلديدة
وب��احل��رم البيئي وبسائر التسهيالت
البحرية واملنتجعات مكونة عقدا زمرديا
سيضاهي اعظم االحزمة اخلضراء في
العالم وسيكون اشمل واوس���ع نظام
حدائق في الدول العربية.
 - 17مجتمعات مدينة احلرير:
يتضمن كل مجتمع من اصل الـ  28مجتمعا
سكنيا وتكون مدينة احلرير اسلوب حياة
خاصا ومتميزا يجعل منط احلياة في
هذه املجتمعات فريدا من نوعه .ان مراكز
الرياضة والتسلية والراحة واملساجد
واملعلومات ووسائل االع�لام والتربية
ستمثل جزءا من اخلدمات التي ستوضع
جميعها في متناول سكان مدينة احلرير.
 - 18االسكان:
مناطق سكنية رحبة مت تصميمها بشكل
مبتكر مع ربطها مبراكز دينية وصحية
وتعليمية وخدمية ف��ري��دة م��ع وج��ود
حدائق غناء ووسائل ترفيه جلميع افراد
العائلة.
متت دراس��ة اخل��ي��ارات املتاحة لكل من
املخطط العام والتصميم وطرق االنشاء
والتكنولوجيا النظيفة ومت اعتماد
االختيارات التي ميكنها أن تضمن جعل

• جسر جابر

جتربة احلياة في تلك املدينة جتربة
ممتعة وميكن الربط بني حديقة صباح
األحمد الوطنية وبني املدينة البيئية في
قلب ذلك املشروع ومتت دراسة األساليب
التكنولوجية وامل����واد والتصميمات
االنشائية واحلضرية األكثر ابتكارا ً وذلك
لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من مصادر
الطاقة امل��ت��ج��ددة ال��ري��اح األم���واج املد
والطاقة الشمسية بهدف تقليل املخلفات
واستهالك املاء والطاقة وانبعاثات غاز
ثاني أكسيد الكربون وتشجيع االقتصاد
القائم على تقليل االعتماد على الكربون.
ك��م��ا أص��ب��ح��ت ال��ف��ن��ادق امل��ب��ن��ي��ة على
الشواطئ في البلدان التي أجرت مشاريع
استصالح ساحلية تبعد اآلن مسافات
تصل ال��ى  1كم من اليابسة واختنقت
الطرق في العديد من املدن بالسيارات مع
عدم كفاية أماكن االنتظار وغياب املمرات
املظللة للمشاة كما أدخ��ل��ت تعديالت
مكلفة في محاولة لتحسني أنظمة النقل
واملواصالت العامة «املترو» أما بالنسبة
ملدينة احلرير فمن املمكن دم��ج انشاء
أنظمة النقل واملواصالت العامة عالية
املستوى في خطط انشاء املدينة منذ
البداية.
وسيتم تعظيم مشاركة الكويتيني في
عملية انشاء املدينة حيث سيتم تنظيم
برامج تدريبية للكويتيني لتعلم مهارات
ادارة املشروعات وتخطيطها وتصميمها
وانشائها .وسيوضع هذا األمر في االعتبار
لدى اقامة املؤسسات التي ستعمل على
ان��ش��اء امل��دي��ن��ة كما ستتبع مم��ارس��ات
انشائية ملتزمة بيئيا ً واجتماعياً.
يعتمد االقتصاد الكويتي بشكل أساسي
على النفط كسلعة رئيسية اذ يبلغ
احتياطيها الثابت رسميا ً نحو  102مليار
برميل أي نحو  %7.4م��ن احتياطيات
النفط اخلام في العالم ونحو  %21.6من
احتياطيات النفط اخل��ام ب��دول مجلس
ال��ت��ع��اون اخلليجي ومت��ث��ل االي����رادات
الهيدروكربونية نحو  % 93من اجمالي
االي��رادات الكويتية أما مستوى االنتاج
احلالي فيبلغ نحو  2.263مليون برميل
ي��وم��ي�ا ً و ُي��ش��ك��ل النفط نحو  % 50من
الناجت احمللي االجمالي ونسبة  %95من
اجمالي ايرادات الصادرات ونسبة %80
من االي��رادات احلكومية .ومن هنا يأتي
التحدي األبرز لالقتصاد الكويتي اذ يحذر
اخل��ب��راء من انعكاس انخفاض أسعار
النفط على االقتصاد الكويتي وه��و ما
حذر منه أيضا ً صندوق النقد الدولي قائالً
ان انخفاض أسعار النفط قد يعيد مالية
الكويت الى العجز اذا ما أخفقت احلكومة
في وضع حد لالنفاق املتعاظم.
ل��ذل��ك ف��إن��ه يجب وض��ع خطط شاملة
للتنمية ووضع استراتيجيات واضحة
وثابتة للمضي عليها في حتقيق التنمية
في سبيل االستغناء عن االعتماد على
النفط كمورد رئيسي للدخل القومي ومن
هذا املنطلق يستوجب علينا تركيز اجلهود
املشتركة لالسراع في تنفيذ مشروع مدينة
احلرير ملا فيه من آثار ايجابية تنعكس
على االصعدة االقتصادية واالجتماعية
والتنموية لدولتنا احلبيبة وللشعب
الكويتي ومبا فيه من منفعة.

