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)كرم دياب(م. أحمد البحر متحدثا للزميل فرج ناصر

إجناز 40% من املرحلة األولى لتطوير الدائري األول

البحر: 392 مليون دينار كلفة مشاريع الصبية والدائري األول وطريق الجهراء

مراعاة إنش�اء عّب�ارات لتصريف مي�اه األمطار 
وخطوط االتصال والكهرباء وإنارة الطرق وحماية البيئة

95 مليون دينار كلفة المراحل الثالث لتنفيذ مشروع 
طريق الصبية والتنسيق مع ش�ركة النفط لتفادي العراقيل

الطرق بوزارة االش����غال العامة والذي يربط 
املدن الشمالية  مع مدن الكويت وحتديدا مدينة 
الصبية اجلديدة، حيث ان وزارة االشغال صممت 
خمسة بدائل للمشروع لكن مت اختيار البديل 
اخلامس وهو األفضل وقد قمنا بتوسعة الطريق 

القائم وحتويله الى طريق سريع يضم 3 حارات 
في كل اجتاه مع 8 جسور 5 منها علوية والباقية 
لاللتفاف العكس����ي على ط����ول الطريق حتى 

مدينة الصبية.
وقال انه باإلضافة إلى طريق الصبية فإن 

فرج ناصر
أكد مدير تنفيذ مش����اريع الطرق السريعة 
بوزارة األشغال العامة م.أحمد البحر انه جار 
العمل في تنفيذ املرحلة الثالثة ملشروع طريق 
الصبية بعد ان يتم االنتهاء من املرحلتني األولى 
والثانية، موضحا ان الطريق يتكون من 3 مراحل 
وطريق سريع ب� 3 حارات باجتاهني ويشمل 8 
جسور للمرحلتني األولى والثانية، مشيرا الى ان 
كلفة املرحلة األولى من املشروع بلغت 29 مليون 
دينار، فيما بلغت كلفة املرحلة الثانية 25 مليون 
دينار، كما بلغت كلفة املرحلة الثالثة اجلاري 
العمل بها 41 مليون دينار والعمل يتم بالتنسيق 
مع ش����ركة النفط لتفادي العراقيل واملتمثلة 

بأنابيب النفط الواقعة على الطريق.
وقال البحر ان الغرض من هذا املش����روع 
الذي يبدأ في معسكر املغاوير وينتهي بجزيرة 

بوبيان بطول 72 كلم هو تقدمي اخلدمات ملدينة 
الصبية مستقبال.

وأوضح انه روعي في املش���روع إنشاء 
عبارات تصريف مياه األمطار وعبارات خطوط 
االتصال والكهرباء وإنارة الطريق على مداره، 
الى جانب حماي���ة البيئة من خالل الزراعة 

والتشجير.
وقال مدير تنفيذ مشاريع الطرق السريعة 
انه مت األخذ في االعتبار عند تصميم الطريق 
جميع اخلدمات القائمة لوزارة املواصالت ووزارة 
الكهرباء واملاء وش����ركة نفط الكويت وكذلك 
اخلدمات املستقبلية، لذلك خصصت مسارات 
مس����تقبلية خاصة بجميع هذه اخلدمات لكل 

الوزارات املعنية.
وأش����ار إلى أن مشروع الصبية يعتبر من 
أبرز املش����اريع احليوية الت����ي اجنزها قطاع 

اإلدارة تعمل  على إجناز وتنفيذ طريق الدائري 
األول وطري����ق اجلهراء، موضحا انه مت اجناز 
مجرور صرف االمطار في طريق الدائري األول 
مبسافة 2 كلم تقريبا كما مت البدء في أعمال جسر 
علوي يب����دأ من نهاية الدائري األول ويتوقف 

عند طريق جمال عبدالناصر.
وتابع البحر: كما مت ترحيل جميع اخلدمات 
الواقعة على الطريق من شبكة الهواتف والصرف 
الصح����ي واالعمال األخرى، موضحا ان العمل 

يتم على فترتني صباحية ومسائية.
واس����تطرد البحر بأن كلفة املرحلة األولى 
بلغت 29 ملي����ون دينار ويتم طرح املرحلتني 
الثانية والثالثة قريبا جدا. وأضاف أن مشروع 
طريق الدائري األول يسير على أكمل وجه بعد 
تفادي العراقيل التي واجهت املشروع في البداية 
واملتمثلة في الكنيسة ومقهى جبلة، مشيرا الى 

ان جلنة االزاالت ساهمت وبشكل كبير في إزالة 
هذه العراقيل وهناك عدة مستشارين يشرفون 
على سير عمل املشروع، حيث ان هناك مستشارا 

لكل مشروع يتابعه بشكل يومي.
وبني ان نسبة االجناز تعدت ال� 40% حيث 
ستزداد هذه النسبة خالل الفترة القليلة املقبلة. 
وفيما يتعلق مبشروع طريق اجلهراء قال مدير 
تنفيذ مش����اريع الطرق السريعة انه جار اآلن 
اعداد الوثائق اخلاصة للمش����روع بأكمله كما 
متت مخاطبة جميع الوزارات والهيئات األخرى 

املعنية بهذا األمر.
وقال ان كلفة املش����روع تبلغ 268 مليون 
دينار، واختتم البحر حديثه بأن الكلفة اإلجمالية 
ألعمال املشاريع الثالثة مشروع طريق الصبية 
ومشروع طريق الدائري األول ومشروع تطوير 

طريق اجلهراء تبلغ 392 مليون دينار.

مدير تنفيذ مشاريع الطرق السريعة بوزارة األشغال أكد قرب طرح مناقصة المرحلتين الثانية والثالثة للدائري األول
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واأ�صكنه ف�صيح جناته

واألهم اآله وذويه ال�صرب وال�صلوان

جار العمل على تنفيذ املرحلة الثالثة من مشروع الصبية.. وفي اإلطار م.أحمد البحر يقدم شرحا عن مشاريع »األشغال«


