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التركي: المشروع خطوة مهمة
لتطوير جزيرة بوبيان

بعد توقيع العقد أكد الوكيل املساعد للمشاريع 
الكبرى عادل التركي ان توقيع عقد اجلزء الثاني 
من املرحلة األولى من مش���روع ميناء بوبيان 
البحري يأتي كخطوة مهمة في استمرار املسيرة 
التي بدأت نحو تطوير جزيرة بوبيان في إطار 
خطة التنمي���ة احلكومية الهادف���ة الى تعزيز 
القطاعات االقتصادية والتي يأتي على رأس���ها 

قطاع النقل.
وأوضح الترك���ي ان اجلزء األول الذي بدأت 
أعماله في شهر أغسطس من عام 2007 يشتمل 
على تصميم وإنشاء طريق سريع مزدوج باجتاهني 
بطول 31 كيلومترا ورصيف للسكك احلديدية 
مير عبر اجلزيرة واألرض الرئيسية، مشيرا الى 
ان جسري الطريق والسكك احلديدية ميران عبر 
خور الصبية واخلدمات الضرورية التابعة لها 

بهدف ربط ميناء بوبيان البحري بالصبية.
وأضاف التركي في سياق استعراضه مراحل 
املشروع ان اجلزء الثاني يشمل أعمال الدراسات 
وجتميع البيانات والتي تتضمن مسح قاع البحر 
للقناة املالحية وفحص تربة البحر وأرض امليناء 

ودراسة التقييم البيئي.
وذك���ر التركي ان العقد يش���مل ايضا أعمال 
التصمي���م والتي تتضمن تصميم 16 مرس���ى 
باإلضافة الى تصميم أعمال تعميق القناة املالحية 
بعمق 14.5 مترا وأحواض املياه بعمق 16 مترا، 
مش���يرا الى ان أعمال التنفيذ تتضمن إنشاء 4 

مراٍس بطول 1600 متر وعمق 16 مترا.
وبني التركي ان اجلزء الثالث اشتمل على قسمني 
األول منهما يتضمن أعمال تعميق املسار املالحي 
في البحر وحوض امليناء لتتمكن الس���فن ذات 
األحجام الكبيرة من الوصول والرسو بأمان على 
أرصفة امليناء اجلديد والتي لم تكن بإمكانها في 

السابق الوصول الى شمال اخلليج العربي.
وقال: إن القسم الثاني يشمل تصميم وإنشاء 
املباني واخلدمات الرئيسية الضرورية لبدء أعمال 
التشغيل في امليناء، مبينا انه بعد االنتهاء من 

املرحلة األولى بأجزائها الثالثة سيتم البدء في 
تشغيل امليناء ب� 4 أرصفة مخصصة للحاويات 
ميكنها استقبال ما يعادل مليون و800 ألف حاوية 
س���نويا، معربا عن توقعه بأن يتم االنتهاء من 

املرحلة األولى في 2015.
وقال إن املرحلة التي تليها تتضمن إنشاء 12 
مرسى إضافيا لتبلغ سعة امليناء اإلجمالية 16 
مرسى يليها مرحلة أخرى تتضمن إنشاء 8 مراس 
ترتفع فيها سعة امليناء اإلجمالية الى 24 مرسى 
ثم املرحلة الرابعة واألخيرة وتتضمن إنشاء 36 
مرسى يستكمل بعدها املخطط الهيكلي للميناء 
البحري الرئيسي بسعة 60 مرسى ليكون بذلك 
محورا رئيس���يا للنقل اإلقليمي يربط األرض 
بالبحر بوسائط نقل متعددة كالطرق السريعة 
والسكك احلديدية مما يعزز مكانة الكويت كمركز 

تنافسي للنشاط االقتصادي اإلقليمي.
من جهته، عّبر وكيل وزارة األشغال العامة 
م.عبدالعزيز الكليب عن سعادته بحضور سمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد لتوقيع 
العقد، مشيرا الى ان تواجده يعطي دافعا معنويا 

كبيرا ألبنائه العاملني في وزارة األشغال.
وأشاد بفكرة وزارة األشغال املتمثلة بإنشاء 
ديوانية تستقبل جميع املواطنني إلطالعهم على 
طبيعة العم���ل الذي تقوم به الوزارة في موقع 
املشروع باإلضافة الى شرح كامل ملكونات مشروع 

مستشفى الشيخ جابر.
من جهته، أكد رئيس شركة هيونداي كيم جونغ 
كيوم على أن الشركة بالتعاون مع شركة اخلرافي 
س���تطبقان جميع املعايير في تنفيذ املشروع، 
الفتا الى انهم سيواجهون حتديا كبيرا بالنسبة 

للعوامل الطبيعية في موقع املشروع.
ولفت الى ان املشروع يعتبر من أهم املشاريع 
لديهم، مب���ينا انهم س�����يهتمون به، ويحرص 
على متابعته ب��شكل جيد شاكرا وزارة األشغال 
إلتاحة الفرصة للش���ركة في املشاركة في هذا 

املشروع.

الفهد: »بوبيان« س�يكون أكبر الموانئ في شمال الخليج وسيدعم تطوير المواصالت لتكون عنصرًا رئيسيًا في تحويل الكويت لمركز مالي وتجاري عالمي
طرح المش�اريع الكب�رى دليل عل�ى مصداقية الحكومة وهناك تقرير ربع س�نوي س�يظهر نهاية الش�هر لتقيي�م العمل وإظه�ار العوائق

صفر: مقترح لتس�مية الميناء باسم مبارك الكبير والمشروع يتكون من 4 مراس من أصل 60 ستنفذ تباعًا

االنظمة االلكترونية الكامنة.
وردا على سؤال حول احلصول 
على موافق���ات البيئة، اكد صفر 
ان���ه مت اخذ املوافق���ات اخلاصة 
واملتعلقة بالوضع البيئي مؤكدا 
ان الوزارة اخذت على عاتقها خالل 
التصاميم والبناء مراعاة  وضع 
اجلوانب البيئية وتقليل مخاطرها 

الى اقصى حد.
واك���د صف���ر ان تكلفة عقد 
اجلزء الثاني من املرحلة االولى 
ملش���روع تنفيذ وانش���اء ميناء 
بوبيان البحري تقدر بنحو 328 
العقد  مليون دينار ومدة تنفيذ 

1260 يوما.
من جانبه ق���ال وزير الدولة 
لشؤون مجلس الوزراء روضان 
الروضان »اليوم س���نوقع عقد 
مشروع ميناء بوبيان وهو احد 
املش���اريع التي ستربط الكويت 
ان  الى  بالدول االخرى مش���يرا 
اجلميع كان يتداول هذا املشروع 
لسنوات طويلة، الفتا الى ان هذا 
املشروع سيحل مشاكل كثيرة فور 
تنفيذه ناهيك عن ربط الكويت 
مع دول العالم مؤكدا في الوقت 
نفسه على انه ستكون هناك جدية 
من قبل احلكومة في تنفيذ هذه 

املشاريع.
ومن جهته قال الناطق الرسمي 
الدولة  باس���م احلكومة ووزير 
لش���ؤون مجلس االم���ة ووزير 
البصيري  املواصالت د.محم���د 
»الي���وم نح���ن بص���دد توقيع 
اجلزء الثاني من املرحلة االولى 
ملشروع ميناء بوبيان واملقترح 
الكبير،  تس���ميته ميناء مبارك 
مؤكدا ان ه���ذا امليناء يعد نقطة 
مضيئة في مستقبل الكويت على 
مستوى النقل البحري وهو من 
الركائز املهمة واملشاريع احليوية 
التي ستحول  واالس���تراتيجية 
الكويت باذن اهلل الى مركز مالي 

وجتاري.

فرج ناصر
أكد سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد ان الكويت 
احلبيبة س���ترجع كما كانت في 
املاض���ي درة للخليج من خالل 
تنفيذ املشاريع التنموية العمالقة، 
واعتبر ان مشروع ميناء بوبيان 
اول هذه املشاريع التي يتم البدء 
في تنفيذها الى جانب مش���روع 
مستش���فى الشيخ جابر األحمد، 
الفتا الى ان مثل هذه املش���اريع 
العمالق���ة والكبيرة حتتاج عدة 

سنوات لتنفيذها.
جاء ذلك خالل حفل توقيع عقد 
اجلزء الثاني من املرحلة األولى 
ملش���روع ميناء بوبيان البحري 
الذي أقيم في ديوان وزارة األشغال 
مبستشفى جابر، بحضور نائب 
رئيس مجلس الوزراء للشؤون 
االقتصادية ووزير التنمية ووزير 
اإلسكان الشيخ أحمد الفهد ووزير 
ش���ؤون مجلس األم���ة د.محمد 
البصيري ووزير شؤون مجلس 
األمة روض���ان الروضان ووزير 
األش���غال العامة د.فاضل صفر 
ورئيس جلنة املناقصات املركزية 
أحمد الكليب ووكيل وزارة األشغال 
الكليب ومس���ؤولي  عبدالعزيز 

شركتي هيونداي واخلرافي.
وأع���رب احملمد عن ش���كره 
وامتنان���ه لنائب رئيس مجلس 
ال���وزراء للش���ؤون االقتصادية 
ووزير الدولة لش���ؤون التنمية 
ووزير الدولة لش���ؤون اإلسكان 
الشيخ أحمد الفهد وجميع الوزراء 
والقياديني في وزارة األشغال، على 
جهودهم الت���ي بذلوها ومازالوا 
لتحقيق واجناز مشاريع الدولة، 
مؤكدا اعتزازه وفخره بأبناء وبنات 
الكويت الذين لهم اليد الكبرى في 

انشاء املشاريع التنموية.
وقال احملم���د »املزيد واملزيد 
املزيد.. لنهض���ة بلدنا.. واملزيد 
املزيد املزيد لنهضة اقتصادنا حتت 

مين���اء بوبيان مبين���اء مبارك 
الكبير.

واعتب���ر صف���ر املين���اء من 
املش���اريع احليوية الهامة التي 
اس���تغرقت تفكيرا واس���تعدادا 
طويال الى ان مت جني ثمرة عملنا 
وجهودن���ا وجهود باقي اجلهات 
االخرى، آمال ان يتم تنفيذ املشروع 
في الوقت احملدد لالستفادة منه 
في جع���ل الكويت مركزا جتاريا 
واقتصاديا هام���ا تلبية للرغبة 

السامية.
وبني ان املشروع عبارة عن 4 
مراس من اصل 60 مرسى سيتم 
تنفيذه���ا الس���تقبال احلاويات 
باالضافة الى خط سكك حديدية 
لنقل الواردات والصادرات من والى 

شمال الكويت ومناطق اخرى.
واوضح ان املشروع يتضمن 
عددا من املرافق الكثيرة منها خفر 
السواحل والرقابة وستتم ادارته 
عبر شركات متخصصة عن طريق 

ان اجلميع يلبس قبعات مختلفة 
بسلطات مختلفة اال انه وهلل احلمد 
عالقاتنا ببعض متميزة بشهادة 
الداني والبعي���د واكدت جتارب 
الكويت ان الكويتيني متكاتفون 
مبين���ا أنه »ال يوجد ش���يء في 

عالقتنا وامورنا طيبة«.

صفر: مشاريع حيوية

من جانبه اعرب وزير االشغال 
الدولة لش���ؤون  العامة ووزير 
البلدية د.فاضل صفر عن فخره 
مبشاركة الشركات احمللية بجانب 
احدى الشركات العاملية العمالقة 
في تنفيذ مشاريع الوزارة ضمن 
اقرارها  الت���ي مت  التنمية  خطة 
بالتعاون بني السلطتني التنفيذية 
والتشريعية الول مرة، واكد ان 
الوزارة مقبلة على تنفيذ مشاريع 
اخرى مدرجة في برنامج احلكومة 
واخلطة التنموية معلنا عن تقدمي 
الوزارة مقترحا تسمية مشروع 

السنة األولى لتطبيق هذه اخلطة 
وان هناك الكثير من العوائق والكل 
يعلم عنها ف���ي هذا الوطن، وان 
هناك تقريرا ربع سنوي سيظهر 
في نصف هذا الشهر الذي بدوره 
سيقيم هذا العمل من خالل تقدمي 
هذا التقرير الى مجلس الوزراء 
والذي س���تكون في���ه مصداقية 
وش���فافية اضافة ال���ى انه يبني 
التي ستواجهنا  العوائق  جميع 

في تنفيذ هذه اخلطة.
وقال انه سيتم تقدمي التقرير 
ملجلس االمة في شهر اكتوبر مؤكدا 
الس���ليمة  التوصيات  ان جميع 
وااليجابية سيتم تضمينها في 
الى  التقرير ه���ذا باالضافة  هذا 
التشريعات والقرارات التي تساعد 

على تنفيذ هذه اخلطة.
واكد الفهد ان عالقة السلطتني 
فيما بينهما متثل عالقة اي كويتي 
بكويتي آخر وان اجلميع اخوان 
وكلنا في ديرة واحدة، موضحا 

البشري والتنموي لتكون روافد 
حقيقية لتنفيذ سياسات احلكومة 

وخطتها.
وش���كر الفهد وزير األشغال 
العامة د.فاضل صفر ورئيس جلنة 
املناقصات ووزارة املواصالت على 
جهودهم التي بذلوها لتحقيق هذا 
احللم ليكون بناء بوبيان ليس 
فقط انطالقة ألحد موانئنا البحرية 
ولكن ليكون بداية انطالقة نحو 
مدينة احلرير القادمة، مؤكدا انه 
في نهاية الس���نة احلالية سيتم 
توقيع عقد مشروع جسر الشيخ 
جابر األحمد الذي سيربط مدينة 
الكويت القدمية مبدينة الصبية 
حتى تس���تكمل البنية التحتية 
لتكون شبكة التنقالت قادرة على 

حتمل هذه املنافذ.
وأش���ار الى ان الكل يعي ان 
تنفيذ هذه اخلطة ستواجهه العديد 
من العوائق، مؤك���دا ان اخلطة 
ستواجه عدة معوقات خاصة انها 

ليكون من أكبر املوانئ في شمال 
اخلليج العربي س���تتم تسميته 
ب� »مبارك الكبي���ر« تيمنا بأحد 
الكويت الشيخ مبارك  مؤسسي 

الكبير.
الفهد طرح مثل هذه  واعتبر 
املش���اريع الكبرى التي تنطوي 
حتت خطة التنمية 2011/2010 التي 
أقرت في مجلس األمة دليال على 
مصداقية األجهزة احلكومية في 
تنفيذ مشاريع الدولة، الفتا الى ان 
احلكومة تعي املشاكل التي تقف 
أمام في تنفيذ خطط التنمية التي 
مت اقراره���ا ألول مرة في تاريخ 

الكويت.
وأك���د ان احلكومة تش���عر 
بنوع م���ن الطمأنينة حول آلية 
سير مشاريعها، متمنيا التوفيق 
جلميع الوزراء واملس���ؤولني في 
مش���اريعهم التي تصل الى 885 
مشروعا حتى تكون نتاجا لإلنفاق 
الرأسمالي في حتقيق االستثمار 

قيادة صاحب السمو األمير وسمو 
ولي عهده األمني«.

الفهد: عناصر رئيسية

من جهته، ق���ال نائب رئيس 
للش���ؤون  ال���وزراء  مجل���س 
االقتصادية ووزير الدولة لشؤون 
التنمية ووزير الدولة لش���ؤون 
اإلسكان الشيخ أحمد الفهد، انه 
وهلل احلمد تشرفنا بتوقيع عقد 
ميناء بوبيان بحضور سمو رئيس 
مجلس الوزراء لهذا الصرح العظيم 
في مستشفى جابر األحمد الذي 
سيكون أحد روافد الدعم الصحي 

في الدولة.
وأضاف ان تدش���ني وتوقيع 
عقد ميناء بوبي���ان يدعم خطة 
التي  تطوير املواصالت واملنافذ 
ستكون احد العناصر الرئيسية 
في حتوي���ل الكويت مركزا ماليا 
وجتاريا عامليا، الفتا الى ان امليناء 
املزمع انش���اؤه بعدد 60 رصيفا 
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