طرق الريا�ض تلتقي عبر قاعدة الريا�ض الجوية
خالل � 36شهراً
خالل � 36شهراً �سيكون بمقدور �سكان مدينة الريا�ض بم�شيئة اهلل التنقل
عبر قاعدة الريا�ض من ال�شرق �إلى الغرب ،ومن ال�شمال �إلى الجنوب بكل
ي�سر و�سهولة ،دون �أن يترتب على ذلك عوائق في حركة �سيرهم� ،أو توقف
في ن�شاط حركة الطيران داخل القاعدة.
هذا لي�س لغزاً �أو �أحجية� ،إنما هو ما �ستكون عليه الحال بعد االنتهاء من
تنفيذ م�شروع امتداد كل من طريق �أبي بكر ال�صديق جنوب ًا عبر قاعدة
الريا�ض الجوية حتى التقائه بطريق �صالح الدين الأيوبي ،وامتداد طريق
العروبة من تقاطعه مع طريق الملك عبدالعزيز حتى التقائه مع طريق
عبد الرحمن الغافقي عند تقاطعه مع الطريق الدائري ال�شرقي.
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هذا الم�شروع الكبير خطى خطوات كبيرة نحو الو�صول �إلى منتهاه ،بعد
توقيع الهيئة العليا لتطوير مدينة الريا�ض عقود التنفيذ مع �شركة المباني
ال�سعودية ،التي فازت بالم�شروع و�سط مناف�سة مع ت�سعة مقاولين من داخل
المملكة وخارجها تقدموا بعطاءاتهم لتنفيذ الم�شروع.

�أثر �إيجابي على الحركة
�آثار �إيجابية كبيرة على حركة ال�سير في كافة �أرجاء المدينة
يحدثها بم�شيئة اهلل تنفيذ امتداد كل من طريق �أب��ي بكر
ال�صديق جنوب ًا عبر قاعدة الريا�ض الجوية حتى التقائه
بطريق �صالح الدين الأي��وب��ي ،وام��ت��داد طريق العروبة من
تقاطعه مع طريق الملك عبدالعزيز حتى التقائه مع طريق
عبد الرحمن الغافقي عند تقاطعه م��ع الطريق الدائري
ال�شرقي ،بعد االنتهاء من تنفيذ الم�شروع الذي ي�ستغرق 36
�شهر ًا.
هذا الم�شروع الرئي�س جاء �إث��ر الموافقة الكريمة ل�صاحب
ال�سمو الملكي الأمير �سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب
رئي�س مجل�س ال��وزراء وزير الدفاع والطيران والمفت�ش العام
حفظه اهلل؛ على تنفيذ امتداد الطريقين عبر قاعدة الريا�ض
الجوية ،واهتمام �صاحب ال�سمو الملكي الأمير �سلمان بن عبد
العزيز رئي�س الهيئة العليا لتطوير مدينة الريا�ض و�سمو نائبه،

بكل ما من �ش�أنه النهو�ض بالمدينة وتي�سير حياة �سكانها،
وفي مقدمة ذلك تدعيم �شبكة الطرق في المدينة ،وت�سهيل
حركة التنقل عبرها ،وتفعيل ترابط جهات المدينة المختلفة
ببع�ضها.

خدمة � 560ألف مركبة يومي ًا

تنفيذ امتداد طريقي �أبي بكر ال�صديق جنوب ًا ،والعروبة �شرق ًا
�سي�ساهم في رفع القدرة اال�ستيعابية للطريقين عبر خدمة �أكثر
من � 560ألف مركبة يومي ًا� ،إ�ضافة �إلى تخفيف حجم الحركة
المرورية على كل من طريق مكة المكرمة والطريق الدائري
ال�شرقي وطريق الملك عبدالعزيز وطريق الملك فهد ،وهو ما
من �ش�أنه الم�ساهمة في خف�ض عدد الكيلومترات المقطوعة
في المدينة بمقدار � 129ألف كيلو متر في اليوم ،وخف�ض عدد
ال�ساعات المنق�ضية على الطرق ب�أكثر من � 58.800ساعة في
اليوم.

و�سطية عر�ضها  3.5متر ،بينما �سيتم تخ�صي�ص حرم للطريقين
مكون من م�سارين في كل اتجاه� ،سيعمل كطريق لخدمة �سيارات
الطوارئ والأمن ،في الوقت الذي يمكن فيه ا�ستخدامه م�ستقب ًال
كطريق لخدمة المناطق المجاورة بعد تطويرها.

�أنفاق تحت المدارج بطول  2.2كم

متطلبات «عملياتية و�أمنية»
وي��ج��ري تنفيذ ام��ت��داد الطريقين بالتن�سيق فيما بين لجان
مخت�صة م�ش َّكلة من كل من وزارة الدفاع والطيران والهيئة العليا
لتطوير مدينة الريا�ض ،نظر ًا لما ي�ستدعيه الم�شروع من تحقيق
العديد من المتطلبات العملياتية والأمنية ،وت�ضمين جميع
االعتبارات والموا�صفات والمتطلبات الفنية والمعايير الخا�صة
ب�أنظمة الطيران الدولية.
تت�ضمن ه��ذه المتطلبات والمعايير المحافظة على جاهزية
ا�ستخدام القاعدة وال��م��دارج والم�ساعدات المالحية �أثناء
التنفيذ ،و�إع��ادة �إن�شاء المن�ش�آت الحالية التي تعتر�ض م�سار
الطريقين ،بما فيها من�ش�آت ق��وات الدفاع الجوي ،و�ساحات
وق��وف الطائرات بما ي�شمل تو�سعة �ساحة وق��وف الطائرات
ال�شمالية ،وممرات المدارج بما يت�ضمن تعديل الممر الموازي
لأحد مدرجات هبوط و�إقالع الطائرات� ،إ�ضافة �إلى مــد نظم
االت�صاالت والخدمات التي تعتر�ض م�سارات الطرق.

 11كيلومتر ًا من التطوير
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ويمتد نطاق العمل في الم�شروع بم�شيئة
اهلل طريق �أبي بكر ال�صديق من جنوب
طريق الملك عبداهلل حتى التقائه مع
طريق �صالح الدين الأي��وب��ي وطريق
الملك عبدالعزيز ،وطريق العروبة من
تقاطعه مع طريق الملك عبدالعزيز
حتى التقائه مع طريق عبدالرحمن
ال��غ��اف��ق��ي ع��ن��د تقاطعه م��ع الطريق
ال���دائ���ري ال�����ش��رق��ي ،ب��ط��ول �إجمالي
للطريقين يبلغ نحو  11كيلومتر ًا،
وعر�ض قدره  60متر ًا.
و�سي�شتمل كل طريق على ثالثة م�سارات
للطريق الرئي�سي ،وم�سار للطوارئ في
كل اتجاه ،وم�سارات خا�صة للمداخل
والمخارج� ،إ�ضافة �إلى �إيجاد جزيرة

�أحد �أركان الم�شروع يتمثل في تنفيذ �أنفاق مغلقة تحت مدارج
الطائرات بطول �إجمالي قدره  2.2كيلومتر ،يقع ثالثة منها
تحت م��دارج الطائرات ،ونفق بطول  90متر ًا مع ج�سر بطول
� 210أمتار عند مداخل مقر قيادة الدفاع الجوي.
كما �سيت�ضمن الم�شروع �إن�شاء عدة ج�سور وتقاطعات حرة
على الطريقين ،وتنفيذ �شبكات و�أنظمة جديدة للخدمات� ،إلى
جانب تحويل القائم منها حالي ًا والذي يقع في م�سار الم�شروع،
ف�ض ًال عن �أعمال الزراعة والري والر�صف والإنارة ،وتركيب
�أنظمة المراقبة الأمنية ،و�أنظمة ال�سالمة ،و�أنظمة الإدارة
المرورية ،والنظام الإر�شادي والتوجيهي ،ومباني التحكم
والخدمات.
ونظر ًا لوقوع الم�شروع في منطقة تت�سم طبيعة التربة فيها
بارتفاع من�سوب المياه الأر�ضية؛ فقد تطلب الم�شروع ت�صميم
نظام دائم لت�صريف المياه ،ي�ستفيد من التجارب والخبرات
التي اكت�سبتها الهيئة في هذا المجال� ،إث��ر تبنيها البرنامج
العالجي لم�شكلة ارتفاع من�سوب المياه الأر�ضية في عدد من
�أحياء الريا�ض.

