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تطوير الدائري السابع

أفاد الوكيل املساعد لشؤون هندسة الطرق 
بوزارة االشغال العامة م.حسني ذياب بأن اخلطة 
تشمل ايضا عمل تقاطعات على الطرق الرئيسية 
لطريق الدائري الس���ابع والسادس املؤدي الى 
املناطق السكنية )55 ام بي دبليو 12 و11( مبنطقة 
غرب جليب الشيوخ، مشيرا الى ان تاريخ املباشرة 
في املش���روع بدأت في ال� 19 من سبتمبر 2010 

واالجناز في الثاني من س���بتمبر 2013.وأوضح 
ان املش���روع يشمل انشاء أربعة جسور علوية 
لاللتفاف بالتقاطع رقم 1 مع طرق تخدميية بطول 
كيلومترين وإنشاء نفق يعلوه دوار بالتقاطع رقم 
)1( ونفق آخر بالتقاطع رقم )2( مع انشاء جسر 
علوي بط���ول ال يقل عن 1.5 كيلومتر بالتقاطع 

رقم )11( وجسر علوي بطول 400 متر.

قال مسؤول في وزارة االشغال العامة ان الوزارة اطلعت أمس على 
احدث ما توصلت اليه التكنولوجيا املستخدمة في اليابان في مجال 

الصرف الصحي ومحطات الضخ والرفع والتنقية ومعاجلة الكمأ.
وأضاف رئيس مهندس����ي الهندس����ة الصحية بالوزارة املهندس 
م.محمود كرم في تصريح ل� »كونا« أمس بعد الدائرة املستديرة التي 
نظمها املكتب االقتصادي الياباني مع مجموعة من املقاولني اليابانيني 
ومس����ؤولي الوزارة ان نقاش����ات الدائرة تركزت حول مواضيع عدة 
وأهم ما ميكن االس����تفادة منه في مجال الصرف الصحي مع اجلانب 
الياباني.وأضاف ان اجلانبني اتفقا على عمل تنسيق مباشر مع السفارة 
الياباني����ة لتحديد مواعيد زيارات اخرى للجانب الياباني اضافة الى 
تب����ادل املعلومات املش����تركة في هذا املجال ومناقش����ة كيفية دخول 

املستثمر واملقاول الياباني الى الكويت.
وأوضح ان قطاع الهندس����ة الصحية بال����وزارة طلب من اجلانب 
الياباني عمل زيارة الى محطة مشرف لالطالع على ما قامت به الوزارة 

من اجراءات اصالحية للمحطة.

خالل حديثه عن مش����اريع خطة التنمية ذكر م.حس����ني ذياب ان 
اخلطة تتضمن تقاطعات للطرق الرئيسية لطريق الدائري السادس 
املؤدي الى املناطق الس����كنية مبنطقة اجلهراء أرقام )1 و2 و3 و4 و5 
و7(، مش����يرا إلى ان تاريخ املباشرة في املشروع ستكون في السابع 

من نوفمبر على ان يكون االجناز في السابع من نوفمبر 2013.
وبني ان املشروع يتضمن إنشاء 4 جسور علوية لالتفاف بالتقاطعني 
)1و3( وجس����ر علوي بطول 800 متر بالتقاطع رقم 4 مع عمل تقاطع 
جس����ر كامل بالدوار رقم 5 وإنشاء نفق يعلوه دوار بالتقاطع رقم 7 
إضافة إلى ترحيل خدمات الكهرباء وخدمات املياه والهاتف وإنش����اء 
جميع اخلدمات املرتبطة بالطرق واجلسور واالنفاق. وأكد ان اخلطة 
تتضمن مش����اريع طرق وجسور وخدمات لشارع القاهرة مشيرا الى 
ان هذه األعمال س����تبدأ في األول من أغسطس 2011 على ان تنجز في 
األول من فبراير 2014.وأفاد ذياب بان اخلطة تتضمن مشاريع طرق 
وجس����ور وخدمات لطريق الدائري الثاني وشارع دمشق مشيرا الى 

ان األعمال في املشروع ستبدأ في األول من أكتوبر 2011.

كرم: »األشغال« اّطلعت على أحدث 
التكنولوجيا اليابانية في »الصرف الصحي«

جسور وتقاطعات جديدة على »السادس«

مشاريع تطوير الدائري الثالث وطريق جمال عبدالناصر

..و»األشغال« تكشف عن تفاصيل مشاريع جسر جابر 
والطرق والتقاطعات الرئيسية في مختلف المناطق

كشف الوكيل املساعد لشؤون 
هندس����ة الطرق بوزارة االشغال 
العامة م.حسني ذياب ان هناك عددا 
الطرق والتقاطعات  من مشاريع 
واجلسور سيتم تنفيذها ضمن 
مشاريع الطرق التي تأتي في خطة 

برنامج العمل احلكومي.
وقال ذياب ل� »كونا« أمس ان 
من اهم تلك املشاريع مشروع جسر 
الش����يخ جابر األحمد، ويشتمل 
على إنشاء جس����ر بحري بطول 
37 كيلومت����را تقريبا عبر جون 
الكويت يبدأ م����ن تقاطع طريق 
الغزالي السريع مع شارع جمال 
عبدالناصر وحتى طريق الصبية 
السريع الى مدينة الصبية اجلديدة 

باجلانب الشمالي للجون.
وأضاف ان املشروع يشتمل على 
طريق علوي بطول 4 كيلومترات 
في منطقة ميناء الشويخ وتقاطع 
م����ن اجلهة الش����مالية من ميناء 
الشويخ وجسر بطول 27 كيلومترا 
بارتفاع منخفض عبر اجلون مع 
جسر رئيس����ي مرتفع عبر املمر 
املالحي بفراغ مالحي بعرض 120 
مترا وارتفاع 23 مترا ملرور السفن 

الى ميناء الدوحة.
وذك����ر ان املش����روع يتضمن 
أيضا إنشاء جزيرتني صناعيتني، 
االولى قرب مدينة الكويت مبساحة 
30 هكت����ارا والثانية قرب مدينة 
الصبي����ة ب� 33 هكت����ارا لتوفير 
خدمات الصيانة والطوارئ وحرس 
السواحل اضافة الى طريق موصل 

الى ش����اطئ الصبية بطول ستة 
كيلومترات.

الى ان اجلسر يتكون  وأشار 
من ثالث حارات للس����يارات في 
االجتاهني مع حارة طوارئ لكل 
اجتاه، مبينا ان تاريخ مباش����رة 
املشروع س����يكون في االول من 
يونيو 2011 وينتهي في االول من 

يونيو 2016.
وقال ان اخلطة تتضمن ايضا 
مشروع طريق الدائري االول على 
ثالث مراحل، مبين����ا ان املرحلة 
االولى بدأت في اخلامس من فبراير 
2006 وتنتهي في ال� 12 من يوليو 
2011.وأوضح ان املشروع يشتمل 
على إنشاء 10 جسور ثالثة منها 
جسور علوية مرتفعة بطول 1.3 
كيلومتر وس����بعة على مستوى 

االرض ومت����ر م����ن حتتها طرق 
منخفضة متعددة احلارات إضافة 
الى اربعة جس����ور مشاة وثالثة 
جس����ور خدمات لتمرير خطوط 

اخلدمات من خاللها.
وأض����اف ان اخلطة تتضمن 
أيضا تقاطعات للطرق الرئيسية 
لطريق اجلهراء املؤدي الى منطقة 
اجلهراء ارقام )2 و8 و10( مبينا انه 
متت املباشرة في املشروع في ال� 19 
من سبتمبر املاضي متوقعا االجناز 

في ال� 17 من سبتمبر 2012.
وقال ذياب ان اخلطة تتضمن 
تقاطعات الطرق الرئيسية لطريق 
الدائري اخلامس املؤدي الى املناطق 
السكنية اجلديدة مبنطقة جنوب 
السرة ارقام )12 و13 و14 و15( مبينا 
ان املباشرة في املشروع بدأت في 

ال� 15 من سبتمبر 2010 واالجناز 
في ال� 15 من مارس 2012.

وأض����اف ان اخلطة تتضمن 
انشاء تقاطعات الطرق الرئيسية 
لطريق الفحيحيل السريع املؤدي 
ال����ى مناطق جن����وب الصباحية 
واملنقف رقم )6( مش����يرا الى ان 
املباشرة بدأت في ال� 20 من يونيو 
املاض����ي، على ان يتم اجنازه في 

الثامن من يونيو 2012.
وقال ان اخلطة تتضمن ايضا 
انشاء تقاطعات الطرق الرئيسية 
لطريق الدائري السادس املؤدي الى 
املناطق السكنية اجلديدة مبنطقة 
غرب جليب الشيوخ رقم )9( مشيرا 
الى ان تاريخ املباشرة سيكون في 
االول من يناير 2011 واالجناز في 

االول من يناير 2013.

بني وكيل هندسة الطرق م.حسني ذياب 
ان اخلطة تتضمن مشاريع طرق وجسور 
وخدمات الى طريق الدائري الثالث، مشيرا 
إلى ان املباش����رة في املشروع ستكون في 
األول من ابريل 2011 واالجناز في األول من 
ابريل 2013.وأضاف ان املشروع يتكون من 

تطوير ما يق����ارب 11 كيلومترا من الطرق 
ليصبح بثالث ح����ارات لكل اجتاه، إضافة 
الى إنشاء س����بعة جسور مشاة وتوصيل 
اخلدمات القائمة سواء كانت مجاري صحية 
أو مياها عذبة وقليلة امللوحة وغيرها من 
اخلدمات األخرى.وقال ان اخلطة تتضمن 

مشروع حتسني أداء طريق اجلهراء وطريق 
جمال عبدالناصر وإنشاء واجناز وصيانة 
طرق ومجار وخدمات أخرى لطريق اجلهراء، 
مش����يرا الى ان املباشرة في املشروع بدأت 
في 13 سبتمبر 2010 على ان تنجز األعمال 

في 11 سبتمبر 2015.

مشاريع لتطوير الدائري األول

تحالف بقيادة »هيونداي« قّدم أقل سعر
 في مناقصة إنشاء وتصميم جسر جابر

فضت جلنة املناقصات املركزية 
في اجتماعها أمس مظاريف إحدى 
املدرجة بخطة  املناقصات  اكبر 
التنمية وهي مناقصة تصميم 
وإنشاء واجناز وصيانة جسر 

الشيخ جابر األحمد.
اللجنة احمد  وقال رئي���س 
الكليب ل���� »كونا« انه مت تقدمي 
ثالثة عطاءات رئيسية وأربعة 
عطاءات بديلة حيث ان املناقصة 
تقبل تقدمي الع���روض البديلة 
حسب نص املادة 23 من قانون 
العامة.وأض���اف  املناقص���ات 
الرئيسية  العطاءات  ان  الكليب 
حس���ب ترتيب األس���عار جاء 
حتالف العطاءات بقيادة شركة 
هيونداي الكورية بأقل االسعار 
738750000.000 دينار وحتالف 
بقيادة شركة مجموعة بن الدن 
اقل االسعار  الس���عودية ثاني 
دين���ار   804950000.000 ب���� 
وحتالف بقيادة ش���ركة ليتون 
االسترالية ثالث اقل األسعار ب� 

807310950.000 دينار. وأفاد بان 
البديل االول للعروض البديلة جاء 
بقيادة شركة ليتون االسترالية 
ب� 786190576.000 دينار وقيادة 
مجموعة بن الدن السعودية ب� 
783300000.000 دينار.وأضاف 
ان البديل الثاني للعروض البديلة 
جاء بقي���ادة مجموعة بن الدن 
السعودية ب� 769800000.000 
دين���ار وقيادة ش���ركة ليتون 

االس���ترالية 770803576.000 
دينار.

وذكر انه عم���ل بنص املادة 
املناقصات حتال  38 من قانون 
الوزارة للدراسة  الى  العطاءات 
وتقدمي التوصية خالل 30 يوما.

يذكر انه مت طرح املناقصة بتاريخ 
الثال���ث من يناير 2010 مع فتح 
الراغبة  التأهيل للشركات  باب 
باملشاركة بنفس شروط ومعايير 

التأهيل وعليه تقدمت اربع شركات 
بتحالفات وتعديل حتالفات اخرى 
وقامت اللجنة بدورها في تلقي 
الى  التأهي���ل واحالتها  طلبات 
اجلهة املعنية للدراسة وتقدمي 
النتائج عن  التوصية.وأسفرت 
تأهيل حتالفني وتعديل حتالف 
وذلك مما ساهم في توسيع دائرة 
املنافسة مبا يعود بالوفرة على 

املال العام.
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