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مشروعات

تنموية
تسابق الكويت الزمن في إقامة المشاريع التنموية الكبرى التي تحقق طموحات 

المواطنين في رؤية وطنهم وقد ارتدى حلة تليق به،في هذه الصفحة نصف الشهرية، 
سنلقي في كل مرة الضوء على أحد هذه المشاريع، لتسريع خطوات اإلنجاز، وحلحلة 

أي معوقات تعترض طريقه.
للتواصل مع الصفحة:

d.project@alanba.com.kw

)هاني عبداهلل(  بعض اعمال تطوير »الدائري االول«                      

أكثر من 
2000 سيارة

في الساعة يستوعبها
»الدائري األول« في 

مراحله  الثالث 

املشروع يهدف 
لتحقيق إنسيابية 
في حركة املرور 
ويتضمن تنفيذ 5 
كيلو مترات من 
الطرق السريعة 

ومجرور ملياه 
األمطار 

من املتوقع االنتهاء 
من املشروع خالل 

عام ونصف العام

السالم: املشروع يشمل إنشاء 3 تقاطعات حرة و5 جسور سيارات و3 أنفاق وجسرين للمشاة وجتديد شبكات اخلدمات

32 مليون دينار تكلفة املرحلة الثانية
من مشروع تطوير »الدائري األول«

الى تضاف����ر اجلهود الزالة 
الت����ي تعترض  املعوق����ات 

املشروع.
 وذكرت السالم ان وزير 
االشغال العامة وقع موخرا 
عددا م����ن العقود بقيمة 45 
مليون دينار لصيانة الطرق 
واجلسور ومجاري االمطار 
وخدمات اخ����رى، باالضافة 
الى اللوحات وعالمات الطرق 
واالعمال املرتبطة باملشروع، 
موضحة ان طول املشروع 
يبلغ حوال����ي 3 كيلو و700 
متر، الفتة الى ان »االشغال« 
قدمت كل املستندات والوثائق 
اخلاصة به����ذه املرحلة الى 
اجلهات االشرافية وهي: ديوان 
احملاسبة وجلنة املناقصات 
الى  املالية، مشيرة  ووزارة 
ان املش����روع يش����تمل على 
اعمال ش����به معقدة لوجود 
مواقع ومراكز جتارية كبيرة 
ومبان ومشاريع اخرى حوله، 
الوزارة تس����عى  ان  مؤكدة 
جاهدة جلعل مدينة الكويت 

منوذجية.

مدينة الكويت.
واوضح����ت الس����الم ان 
هذه املرحل����ة تنفذ من قبل 
التي فازت  احدى الشركات 
مبناقصة املشروع من قبل 
جلن����ة املناقصات املركزية، 
الفتة الى حرص الوزارة على 
تنفيذ املشاريع املنوطة بها 
وفق املقاييس واالشتراطات 
احملددة، مبينة ان مش����روع 
الدائ����ري االول في مراحله 
الثالث صمم ليستوعب اكثر 
من 2000 سيارة في الساعة 
الواحدة، ومن املتوقع االنتهاء 
من املشروع خالل عام ونصف 
العام، معلنة ان الكويت تعد 
الدول في  واحدة من افضل 

شبكة الطرق. 
وعن املعوقات والتحديات 
التي تواجه تنفيذ اي مشروع، 
انها تتمح����ور في  ذك����رت 
تضارب اعمال اجلهات االخرى 
العالق����ة باملش����روع،  ذات 
مبينة وجود جلان مشتركة 
من »الداخلية« و»البلدية« 
واجلامعة و»األبحاث«، داعية 

بني »االشغال« و»االوقاف« 
حلل مش����كلة وجود مسجد 
املطبة الذي يقع ضمن اعمال 
املشروع، الفتة الى ان تكلفة 
املش����روع تبلغ حوالي 32 

مليون دينار.
وتابعت، يتضمن املشروع 
انشاء واجناز وصيانة طرق 
وجسور من دسمان وشارع 
عب����داهلل االحم����د، كما ان 
املرحل����ة الثانية تقع ضمن 
اعمال املش����روع من جنوب 
جسر تقاطع الرياض السريع 
الدائري االول مبستوى  مع 
سطح االرض، حتى يصل الى 
نقطة تبعد 200 متر من دوار 
بوابة اجلهراء، حيث ينخفض 
مساره ثم مير بتقاطع اجلهراء 
كطريقني منفصلني كليا من 
خالل نفق متجه الى اليمني 
ثم يتالقيان بعد اخلروج من 
النفق، مشيرة الى ان املشروع 
يتضمن تنفيذ 5 كم من الطرق 
السريعة ومجرور لصرف 
االمط����ار وش����وارع ثانوية 
متصلة بالدائري االول داخل 

فرج ناصر

حتقيقا الس����تراتيجيات 
التنموي����ة والرغبة  اخلطة 
الس����امية لصاحب الس����مو 
االمير الشيخ صباح االحمد 
في حتويل البالد الى مركز 
مالي وجتاري عاملي، وفي اطار 
املس����اعي احلكومة لتطوير 
القائمة  التحتي����ة  البني����ة 
واملس����تقبلية ف����ي مختلف 
مناط����ق الكويت، وبتوجيه 
مباشر من سمو رئيس محلس 
الوزراء الشيخ جابر املبارك، 
بدأت وزارة االشغال العامة 
بتنفيذ اعمال املرحلة الثانية 
من مشروع تطوير الدائري 
االول م����ن منطقة دس����مان 
وشارع عبداهلل االحمد وحتي 

الشويخ وكيفان.
وفي هذا الس����ياق، أكدت 
مديرة املرحل����ة الثانية من 
مشروع تطوير الدائري االول 
م. خالدة السالم أن املشروع 
يهدف الى حتقيق انسيابية 
في حركة املرور وسيشكل حال 
لالزدحام املروري في كثير من 
املناطق، باالضافة الى إحالل 
وجتديد للخدمات القائمة من 
شبكة مياه وكهرباء وهواتف 
وش����بكة االمطار والصرف 

الصحي.
أن  الس����الم  واضاف����ت 
املش����روع يتكون من انشاء 
3 تقاطعات حرة و5 جسور 
سيارات و3 انفاق وجسرين 
للمش����اة وانش����اء وجتديد 
الهوات����ف واملياه  ش����بكات 
والكهرباء والصرف الصحي 
وشبكة صرف االمطار وانارة 
الشوارع وإش����ارات املرور 
الطريق احلالي  وتوس����عة 
باالجتاهني، باالضافة الى نقل 
واعادة مسجد املطبة، مؤكدة 
التنس����يق اليزال قائما  ان 

م. خالدة السالم

صورة جماعية للعاملني في املشروع رفع احد محوالت الكهرباءاجد اجلسور في املشروع 

العمل في احد االنفاق  جانب من اعمال التسليح 

صرف 110 ماليني دينار
ملشاريع الطرق اجلاري تنفيذها

تدوير رؤساء أقسام اإلشراف
في »الهندسة الصحية«

فرج ناصر

أكد مصدر مسؤول في وزارة األشغال العامة ان قطاع 
الطرق في الوزارة صرف ما يقارب الـ 110 ماليني دينار 

على املشاريع اجلاري تنفيذها من قبل القطاع من إجمالي 
ميزانية القطاع والبالغة 357 مليون دينار.

وأضاف املصدر ان املبلغ املتبقي من ميزانية القطاع والبالغ 
247 مليون دينار سيتم صرفه على مراحل حتى ميزانية 

السنة القادمة خالل أبريل القادم.
وبني ان مشاريع قطاع الطرق تبلغ 14 مشروعا وهي في 
مراحل مختلفة في التنفيذ والطرح والترسية، كاشفا عن 

ان ميزانية قطاع الطرق بالوزارة يتم صرفها  بالتنسيق مع 
اإلدارة املالية بالوزارة واجلهات الرقابية األخرى، مؤكدا بأن 

هذه امليزانية تشمل مصروفات أعمال الطرق بشكل عام.

فرج ناصر

أكد مصدر مسؤول بوزارة األشغال بأن الوزارة ستشهد 
خالل األسبوع القادم حركة تدوير لرؤساء أقسام 

اإلشراف في قطاع الهندسة الصحية في احملافظات 
الست. وأضاف املصدر ان من أبرز الذين سيشملهم قرار 

التدوير هو نقل م.عماش الرشيدي في صيانة اجلهراء 
للعمل في إدارة صيانة األحمدي وكذلك نقل م.أسعد 

سرحان في صيانة األحمدي للعمل في صيانة اجلهراء.
وقال ان الوزارة ستشهد حركة تدوير في القطاعات 

األخرى خالل الفترة القادمة.
وكشف املصدر بأن هناك عددا من رؤساء األقسام في 
»األشغال« أنصفتهم احملكمة ألحقيتهم لبعض املناصب 

اإلشرافية بعد رفع دعاوى قضائية، مؤكدا بأن هناك 
مناصب إشرافية تشغل باإلنابة في العديد من القطاعات 

بالوزارة.

الكويت واحدة من أفضل الدول في شبكات الطرق


