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القاعة األميرية

ــبة على تعاقد وزارة االشغال مع مكتب استشاري   وافق ديوان احملاس
للتقييم واالشراف على اعادة تأهيل محطة مشرف واملضي في اعادتها الى 

سابق عهدها، فما الذي سيفعله املكتب حتديدا؟
 املكتب ســـيقوم بتقييم وضع احملطة اآلن وبعد ان توقفت متاما، 
وسيكون دوره كالتالي: أوال: اعادة تقييم وضع احملطة بوضعها احلالي 
بعد التوقف، ثانيا: يقدم تصورا الحتياجات تأهيل احملطة العادتها الى 
وضعها الطبيعي، ثالثا: االشراف على اعمال الصيانة التي سيوصي 
بها اعضاء املكتب االستشاري، ومن بني مهامه تقدمي تقرير 
مفصل حلاجة احملطة من اجهزة واعادة تصميم ما حتتاجه 
لتعود الى وضعها الطبيعي، واألهم بالنســـبة لنا هو 
االشراف على اعمال الصيانة حتى تعمل احملطة وهذا 
جهـــد كبير ونعتمد كثيرا على ان ننتهي قريبا من 
تقييم احملطة وهي اخلطوة األولى التي 
سنبدأ بها قبل الشروع في اي عمل 

في احملطة.
دعوى إثبات

وزارة  ــت  رفع  
ــوى  دع ــغال  االش
ــات حالة حملطة  اثب
وقلتم  ــرف  مش
ــه مت اصدار  ان

ــوى تعويض عن الضرر فما حجم  ــعى لرفع دع حكم بها وان الوزارة تس
التعويض الذي تبحث عنه الوزارة؟

 ال احد ميكنه اآلن حتديد حجم التعويضات التي سنطالب بها، ولكن 
وكما اســـلفت فإن حجم التعويضات سيكون متاما قيمة ما ستتكلفه 
الوزارة من مشـــاريع الصيانة لتأهيـــل احملطة، ولن يعرف احد على 
وجه الدقة حجم التعويض قبل ان نتسلم تقرير تقييم حالة احملطة 
الذي يفترض ان يقدمه لنا املكتب الذي سنتعاقد معه وعندها سنعرف 
حجم التعويضات التقريبي ولكن الرقم النهائي سنعرفه بعد االنتهاء 
من اعمال صيانة واعادة تشـــغيل احملطة بعد انتهاء اعمال الصيانة، 
عندها ستطالب الوزارة وعبر القضاء بالتعويضات عما دفعته نظير 

قيامها بأعمال الصيانة.
تكاليف اإلصالح

ــاري الذي  ــاب املكتب االستش ــض ايضا اتع ــمل التعوي ــل سيش  وه
ستتعاملون معه؟

 ســـتطالب الوزارة بتكاليف االصالح مقابل اعادة تقييم وتشغيل 
احملطة واعتقد ان هذا حق سيفصل به القضاء الكويتي بعد ان ننتهي 

من اعادة تأهيل احملطة وحتى تشغيلها؟
 مركز شباب العمل التطوعي «سنيار» قاموا بجهود جبارة في كارثة 
مشرف وقدموا جهدا خارقا بأيدي شباب كويتيني، ماذا فعلت الوزارة 

لتكرمي املشاركني في معاجلة الكارثة من أعضاء «سنيار»؟
 الشك ان شباب «سنيار» قاموا بجهد خارق وجبار وال احد ميكنه 
انكار ذلك، وقد قامت الوزارة بالفعل بتكرمي اعضاء الفريق الذين استحقوا 
فعال التكرمي لكونهم متطوعني جاؤوا خلدمة بلدهم بال مقابل، وهذا هو 
اصل ومفهوم العمل التطوعي الذي قدم شباب «سنيار» اعظم صوره 

في املشاركة في معاجلة وايقاف التسرب في محطة مشرف.
الجسر المعلق

ــيخ احمد الفهد قال   في تصريح لنائب رئيس مجلس الوزراء الش

ــارع جمال عبدالناصر  ــيتم البدء مبشروع جسر معلق من ش انه س
ــروع ومتى سيبدأ العمل به؟  وحتى دوار اجلهراء، حدثنا عن هذا املش

ومتى تتوقع ان ينتهي؟
 هذا املشروع من املتوقع ان يتم توقيع عقده في يناير اجلاري، 
وبالفعل البنية التحتية واألساسية لهذا املشروع بدأت في دوار 
اجلهـــراء واعتقد ان اجلميع يعرف ان الـــوزارة التزال تعمل في 
دوار اجلهراء وبعض من الطرق احمليطة به، وســـيكون مشروع 
اجلسر املعلق الذي سيربط دوار اجلهراء (الشيراتون) بدوار األمم 
املتحدة (العظام) مرورا بشارع جمال عبدالناصر ويعتبر واحدا 
من أضخم مشـــاريع الطرق التي ستشرف عليها وزارة االشغال 

خالل الفترة املقبلة.
 هل سيحل هذا اجلسر املعلق مشكلة االزدحام املروري؟

 طبعا سيساهم وبشكل كبير في حل جزء من املشكلة وليس 
املشـــكلة بأكملها، فمثال هذا اجلســـر املعلق ســـيكون عبارة عن 
جزأين جســـر معلق وطريق ســـفلي متوازيني، وستقوم الفكرة 
األساسية لهذا الطريق الضخم على فصل حركة املرور من وإلى 
املناطق السكنية عن حركة املرور العامة التي تصل الى العاصمة 

او العكس كطريق سريع.
 ماذا عن تطوير شارع جمال عبدالناصر؟

 أيضا طريق جمـــال عبدالناصر وطريق املستشـــفيات ككل 
سيشملهما تعديل بدأنا أصال في تنفيذ أجزاء من البنية التحتية 
لهما، وسيلحق بهذين الطريقني الرئيسيني املؤديني الى العاصمة 
تطوير ملحوظ ومختلف عن الســـابق ســـواء من حيث احلركة 
االنسيابية او توسعة احلارات او حتى تغيير املسارات مبا يتواءم 

مع التطوير.
ــا في حركة  ــكل فارق ــيتم االنتهاء منه وأعني هل سيش ــى س  مت

انسيابية املرور؟
 املشروع بأكمله سيكون عمالقا بكل املقاييس، وبالطبع سيغير 

البقية ص١٥

الكليب لـ «األنباء»: 

وكيل الوزارة أكد أن من بينها 
مستشفيات وتوسعة وتطوير مناطق 
جديدة وإنشاء جسر الجهراء وجمال 

عبدالناصر والشيخ جابر

٨٫٥ مليـارات دينـار كلـفة ٥٥٣ مـشروعًا 
تـشرف على تنفيـذها «األشـغال» حـالـيًا

دانيا شومان

أثنى وكيل وزارة االشغال العامة م.عبدالعزيز الكليب على شركة آللئ اخليران لقيامها بجهد جبار إلقامة مدينة صباح األحمد البحرية كأول مدينة 

سكنية يقوم بإنشائها بالكامل القطاع اخلاص واصفا اجلهد الذي بذل في استصالح األرض والبنيان بأنه جبار، مشيرا الى ان استصالح املدينة وبناءها 

مت وفق احدث النظريات والوسائل العلمية احلديثة ما يجعلها رائدة في املنطقة.

كما كشف الوكيل الكليب خالل حوار مع «األنباء» ان االشغال بانتظار تقييم املكتب االستشاري الذي تعاقدت معه لتقييم حجم االضرار مبحطة 

مشـرف قبل البدء بتنفيذ مشـروع الصيانة الكاملة للمحطة من اجل اعادتها للخدمة، موضحا ان الوزارة ستنتظر كامل التقييم واعادة احملطة الى 

العمل قبل ان تشرع في رفع قضية تطالب فيها بالتعويض عن االضرار التي حلقت باحملطة.

واشاد الكليب بشباب مركز «سنيار» التطوعي، موضحا انهم قاموا بجهد فوق العادة اثناء محاوالت وقف التسرب من محطة مشرف ابان األزمة.

وقال الكليب ان اجلسر املعلق الذي سـيربط دوار األمم املتحدة بدوار اجلهراء (الشيراتون) سيكون واحدا من اضخم املشاريع التي سيناط 

بالوزارة االشـراف عليها والعمل بها وان العقد سيتم توقيعه مع الشـركة الفائزة بالعطاء خالل الشهر اجلاري، مشيرا الى ان هذا اجلسر سيساهم 

كثيرا في حل مشكلة االختناقات املرورية.

وذكر الكليب ان مشـكلة االزدحام املروري ال حتل فقط بتوسعة الشـوارع بل بتنفيذ آلية كاملة تبدأ من الشروع بثقافة النقل اجلماعي ووضعها 

كآلية، قائال ان اجلسـر املعلق الذي سـيربط دوار األمم املتحدة بدوار اجلهراء سيضم معه طريقا سـفليا بحيث يكون احدهما مخصصا الستخدام 

املتجهني الى املناطق السكنية واآلخر كطريق رئيسي حلركة املرور العامة دون ان يتداخال رغم كونهما متوازيني.

وكشف ان املشاريع احلالية التي ستشرف عليها وزارة االشغال تصل الى نحو ٥٥٣ مشروعا، وتكلفتها نحو ٨٫٥ مليارات دينار.

وفيما يلي تفاصيل اللقاء:

ندرس إمـكانـية 
تـطـوير الدائـري الرابع 
بشكل يتواءم مع الحاجة 

الفعلية وننتظر
أن نـنـتـهي
من الدراسات
الخاصة قـبل

طرح المناقصات
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مشروع املطارجانب من أعمال رصف مشروع طريق الصبية

مدينة صباح األحمد البحرية تجربة رائدة وتحٍد للطبيعة بتحويل األرض البور إلى مدينة متكاملة صالحة للسكن

من حركة انسيابية املرور ويقوم بحل جزء كبير من االختناقات 
املرورية.

طرق الكويت الحديثة
 في العام ٢٠٠٦ مت اختيارك رئيسا للمنظمة الدولية للطرق والتي مت 
ــني الكويتية ويومها  افتتاح مقرها في ذات العام في مقر جمعية املهندس
ــاركة في املنظمة قد  ــبة ان ممثلي تلك الدول املش ــت في تلك املناس قل
ــزال طرق الكويت حديثة  ــوا بطرق الكويت احلديثة، هل فعال الت أعجب
واذا كان هذا حقيقيا فلم هذا الزحام الذي ميأل شوارع الكويت وكل هذه 

التعديالت التي تتم في كل الطرق منذ ٣ سنوات وأكثر؟
 منــــذ ذلك العام وحتى اآلن وأنا اشــــغل منصب رئيس املنظمة 
الدوليــــة للطرق وهدف املنظمة هو تقدمي املشــــورة للراغبني على 
مستوى دولي وتقدمي الدراسات والقيام بها مبا يخدم البلدان، وعموما 
االزدحام مشــــكلة عاملية وال تخص الكويت وحدها دون باقي دول 
العالم ولكنها أشد وضوحا في الكويت نظرا لصغر مساحة البلد.

ــعى من خالل هذه املنظمة إلى  ــت في ذات احلفل ان الكويت تس  قل
ــل التكنولوجيا احلديثة في مجال الطرق، ما التكنولوجيا التي تنقص  نق

البالد في هذا املجال؟
 حل مشكلة االزدحام املروري ال يكمن فقط في الطرق او توسعة 
الطرق وتطويرها، وان كان تطوير الطرق يؤدي الى حل جزء من 
املشــــكلة ولكن ذلك ال يحل كل املشكلة، فاالزدحام املروري تشترك 
اكثر من جهة في حله وليست توسعة الطرق فقط هي احلل، فمثال 
البد من نشــــر ثقافة النقل اجلماعي في البلــــد وتطوير آلية النقل 
اجلماعــــي عن طريق ايجاد بدائل اخرى للنقل اخلاص، فمثال نحن 
هنا نستخدم سيارات النقل اخلاص بنسبة ١/١، اي انك ترى السيارة 
يركبها شخص واحد فقط وتنقله في حني انه يفترض مثال ان تقل 
الســــيارة على االقل ٣ اشــــخاص، ولو نقلت كل سيارة نقل خاص 
شــــخصني بدال من شــــخص فلكم ان تتخيلوا مدى التخفيف الذي 

ســــيرفع عن الطرق، وهناك ايضا امر مهم للتخفيف من االزدحام، 
فمثال املنشــــآت احلكومية كلها تكاد ترتكز في جزء واحد من البلد 
وهي العاصمة وجتد أنها مصب جميــــع القادمني من جميع انحاء 
الكويت ســــواء الوزارات او الهيئات وغيرها، واحلل هو في إعادة 
توزيع الوزارات في كل احملافظات وهذا أمر سيساهم وبشكل واضح 
في تخفيف االزدحام ســــواء في العاصمة او في محيط احملافظات 
األخرى ويغير طريق تدفق السير اليومي الى جهة واحدة كما هو 

حاصل اليوم.
المواصفات القياسية

ــة  ــؤون هندس ــغال لش ــاعد في وزارة االش  إبان عملك كوكيل مس
ــية  ــروع توحيد املواصفات القياس الصيانة قدمت مع آخرين ورقة مش
ــروع  ــاء الطرق بدول مجلس التعاون إلى أين وصل هذا املش ملواد انش

وما الفائدة املرجوة منه؟
 هــــذه الورقة جاءت حتت مظلة منظمــــة دول مجلس التعاون 
اخلليجي، وهدفها األصلي هو وضع مقاييس موحدة ومعتمدة ووضع 
حد أدنى للمواصفات القياسية ملواد اإلنشاء في جميع دول مجلس 
التعاون وال تزال هناك اجتماعات مستمرة من قبل اجلهات املعنية 
للوصول إلى صيغة توافقية ومن بني أهم أهدافها ايضا اعتماد آلية 

قياس تصبح املعتمدة في جميع الدول اخلليجية.
ــغال» عليها وكم  ــرف «األش ــاريع احلكومية التي تش  كم عدد املش

تكلفتها اإلجمالية؟
 املشــــاريع احلالية التي تشرف عليها وزارة األشغال تصل إلى 
نحو ٥٥٣ مشــــروعا، وتكلفتها نحو ٨ مليارات و٥٠٠ مليون دينار، 
ومن املتوقع صرف ما يزيد على ثالثة مليارات دينار كويتي حتى 
نهاية السنة املالية لعام ٢٠١٣، ومن بينها مشاريع ضخمة وكبرى 
بينها مستشــــفيات توسعة وتطوير وانشاء طرق وتطوير مناطق 
جديدة، ومن ابرزها مستشفى الشيخ جابر، وهناك كما ذكرت سابقا 
مشروع تطوير وإنشاء جسر اجلهراء وجمال عبدالناصر الذي ينتظر 

توقيع عقده خالل هذا الشهر، وكذلك مشروع جسر الشيخ جابر.
جسر على ورق

ــزال مجرد حبر على  ــعة الدائري الرابع الي ــروع تطوير وتوس  مش
ورق، وقلتم في العام قبل املاضي ان مشروع تطويره ضخم ويستلزم 
ــيء من مشروع توسعة الدائري الرابع الذي  ان يتم جتزئته فهل بدأ ش

يعتبر أكثر طرق الكويت ازدحاما؟
الدائري الرابع ومنذ مدة ونحن ندرس امكانية تطويره بشــــكل 
يتــــواءم مع احلاجة الفعلية، وخالل الفترة املاضية عقدنا أكثر من 
اجتماع وآخرها االسبوع املاضي، حيث استعرضنا دراسات متعددة 
قام بها مهندسو الوزارة لتطوير الدائري الرابع وننتظر ان ننتهي 

من الدراسات اخلاصة قبل ان نقدمها كمناقصة.
ــارات  ــلوب حتويل التقاطعات املرورية الى دوارات بدال من إش  أس
ــبب ازدحاما اكثر، على أي اساس حتددون  مرور البعض يرى أنها تس
ــارات إلى دوارات وهل تدرسون حركة تدفق الشارع أم أن   حتويل اإلش

األمر يأتي كمشروع متكامل؟
 حتويل أي تقاطع أو إشــــارة مرور ال يتم إال بعد دراسة متأنية 
تشــــترك فيها مع الوزارة اإلدارة العامة للمرور وبلدية الكويت وال 
يتم هذا اال بعد دراسة شاملة للوضع العام ومدى احتياج الطريق 
للتحول الى دوار وال يتم التحويل اال بعد دراســــة متأنية وشافية 

ووافية.
الدورة المستندية

ــؤولي وقياديي األشغال بأن تصبح هناك هيئة   يطالب كثير من مس
تابعة لألشغال أو موازنة لها إلدارة املشاريع الكبرى، هل قدمتم دراسة 

بهذا الشأن أم أنها مجرد أماني؟
 هذا األمر نطالب به منــــذ زمن، واألهم أننا نطالب وخاصة في 
املشاريع الكبرى بأن تخف الدورة املستندية أو ما يسمى بالدورة 
الورقية، ونحن نتمنى أن يتم مثل هذا األمر حتى تصبح آلية تنفيذ 

هذه املشــــاريع الكبرى أكثر حيوية، من أجل سرعة البت في أمرها 
وتنفيذها ملا فيه صالح البلد.

مدينة صباح األحمد البحرية
ــمو األمير   مدينة صباح األحمد البحرية والتي افتتحها صاحب الس
ــيخ صباح األحمد في الـ ١٧ من الشهر اجلاري هي أول مدينة يقوم  الش
ــركة آللئ اخليران كيف  ــكل كامل على يد ش ببنائها القطاع اخلاص بش

ترى هذه التجربة وما تقييمك لها؟
 مدينة صباح األحمد البحرية هي املدينة الســـكنية األولى التي 
يقوم القطاع اخلاص ببنائها، وال شك أن هذه جتربة رائدة، حيث يقوم 
القطاع اخلاص منفردا ببناء كامل البنية التحتية ملدينة واستصالحها 
لتكون مكانا صاحلا للسكن بعد ان كانت ارضا بورا ال تصلح، وفي 
هذا حتد للطبيعة وقامت شركة آللئ اخليران بتطوير واستصالح 
االرض لتكون صاحلة للسكن وفق أحدث النظريات والوسائل العلمية 
احلديثة وهو ما يعد أمرا رياديا في املنطقة واألهم أنها قامت بجهد 
القطاع اخلاص لبناء مدينة متكاملة بجميع قطاعاتها، وأنا شخصيا 
شـــهدت حفل االفتتاح وزرت املوقع قبل االفتتاح عدة مرات وأعلم 

حجم اجلهد اجلبار الذي قامت به الشركة.
 مشروع تطوير جزيرة بوبيان وميناء بوبيان متى سيتم االنتهاء منه 

بالكامل؟ وهل من معوقات حالية تواجه املشروع؟
 مشروع بوبيان يسير اليوم وفق املخطط املرسوم له، وحددت 
ميزانيته بالكامل والعمل يجري على قدم وساق الجنازه العام املقبل 
ويجري العمل وفق اخلطط املدروسة واملوضوعة له وتشرف عليه وزارة 
االشغال بشكل كامل وكما سبق أن عرضتم في «األنباء» صورة اجلسر 
احلديدي املعلق الذي يربط جزيرة بوبيان بالصبية لنقل مواد البناء 
وهو اجلسر الذي اختصر املسافة والوقت واجلهد للتوفير على العمال 
 وعلى وقت العمل، وقد بذل اجلميع جهدا كبيرا في امتامه وتضعه الوزارة
كواحــــد من أكثر املشــــاريع حيوية التي تتســــلم مهمة اإلشــــراف 

عليها.

توقيع مشـروع الجسـر المعلق الرابـط بين دواري 
بجمـال  مـرورًا  المتحـدة  واألمـم  الشـيراتون 
وسيسـاهم  الجـاري  ينايـر  فـي  عبدالناصـر 
المـروري االزدحـام  مـن  جـزء  حـل  فـي 

المرورية  االزدحامـات  مشـكلة  حل 
الطـرق توسـعة  فـي  فقـط  يكمـن  ال 
أو تطويرهـا والبد من نشـر ثقافة النقل 
مبانـي  توزيـع  وإعـادة  الجماعـي 
المحافظـات كل  فـي  الـوزارات 

بـتـخـفـيف  نـطــالـب 
 الدورة المسـتندية في المشاريع
لصـورة  وتـحـويلهـا  الكـبـرى 
أكـثـر حـيـويـة مــن أجــل 
ســرعـة الـبـت فـي أمـرهـا 
البلد مصلحـة  فيه  لمـا  وتنفيذها 

وفـق  يسـير  بوبيـان  مشـروع 
علـى  لـه  المـرسـوم  المـخطـط 
طـريـق اإلنـجــاز العـام المقبـل

تتمة المنشور ص١٤

مشروع اجلسر املعلق مشروع مستشفى جابر

نأمـل االنتهـاء قريبًا مـن تقييم محطة مشـرف 
وتسـلم تقرير المكتـب االستشـاري وال أحد يمكنه 

تقديـر حجـم التعويض الـذي سـنطالب به

شباب «سنيار» قاموا بجهد جبار 
وخارق في كارثة مشرف وقدموا 

أعظم صورة للمشاركة
التطوعية لمعالجة

وإيقاف التسرب
بالمحطة


