
االحد 26 ديسمبر 2010 7محليات

جسر الشيخ جابر األحمد

مشروع تطوير طريق اجلهراء وعبدالناصر

تسعى إلى حل األزمة المرورية

»األشغال«: »جسر جابر« و»الجهراء وعبدالناصر«
مشاريع حيوية وإستراتيجية لتطوير الطرق

تعمل وزارة األشغال العامة عبر قطاع هندسة الطرق 
على طرح وإجناز وتنفيذ مجموعة من مش����اريع الطرق 
والتقاطعات واجلس����ور مبئات الكيلومترات ضمن خطة 
التنمية وبرنامج العمل احلكومي واستراتيجية الوزارة بغية 
تطوير الطرق في البالد. وتهدف تلك املشاريع احليوية وفق 
رؤية الوزارة الى حل األزمة املرورية بعد إجراء دراس����ات 
وافية لش����بكة الطرق وحتديد مكامن االزدحام بالتنسيق 
مع بعض اجلهات األخرى كالبلدية واالدارة العامة للمرور 

لتطرح خالل السنوات األربع املقبلة.
ومنذ عام 2000 قامت وزارة االش����غال بإعداد اخلطط 
والدراسات والتصميمات الالزمة الستكمال شبكة الطرق 
السريعة وحتسني مستوى أدائها مبا يتناسب مع املخطط 

الهيكلي للدولة واستراتيجية تطوير الطرق في البالد.
ويعتبر مشروع جسر الشيخ جابر من أهم تلك املشاريع 
املقرر تنفيذها في الفترة املقبلة ويشتمل على إنشاء جسر 
بحري بطول 37 كيلومترا تقريبا عبر جون الكويت يبدأ من 
تقاطع طريق الغزالي السريع مع شارع جمال عبدالناصر 
وحتى طريق الصبية السريع الى مدينة الصبية اجلديدة 

في اجلانب الشمالي للجون.
كما يشتمل على طريق علوي بطول أربعة كيلومترات 
في منطقة ميناء الشويخ وتقاطع من اجلهة الشمالية مليناء 
الشويخ وجسر بطول 27 كيلومترا بارتفاع منخفض عبر 
اجلون مع جسر رئيسي مرتفع عبر املمر املالحي بفراغ مالحي 
عرضه 120 مترا وارتفاع 23 مترا يتيح مرور الس����فن الى 
ميناء الدوحة.ويتضمن املشروع إنشاء جزيرتني صناعيتني 
االولى قرب مدينة الكويت مبس����احة 30 هكتارا والثانية 

قرب مدينة الصبية ب� 33 هكتارا لتوفير خدمات الصيانة 
والطوارئ وحرس السواحل إضافة الى طريق موصل الى 

شاطئ الصبية بطول ستة كيلومترات.
ويتكون اجلسر من ثالث حارات للسيارات باالجتاهني 
مع حارة طوارئ لكل اجتاه ويتوقع مباشرة املشروع في 

االول من يونيو 2011 وينتهي في االول من يونيو 2016.
وفضال عن مش����روع جسر جابر يأتي مشروع تطوير 
طريق اجلهراء بني أحد أهم وأكبر املشاريع من نوعها في 
منطقة الشرق االوس����ط ليضم 21 كيلومترا طرقا أرضية 
وتقاطعات حرة و17.700 كيلومتر )جسور( مكونة من 8500 
قطعة مسبقة الصب مبساحة سطحية تصل الى 380 ألف 

متر مربع بتكلفة 264.760 مليون دينار.
وبدأت الوزارة بتنفيذ مشروع تطوير طريق اجلهراء 
في يوليو املاضي في اجلنوب الغربي ملدينة الكويت التي 
تعتبر رابطا رئيس����يا للمناطق السكنية الغربية اضافة 
الى خدمتها للمنش����آت احليوية القائمة كجامعة الكويت 
والعديد من املستش����فيات ووزارة الدفاع وميناء الشويخ 

واالراضي احمليطة به.
ومن خالل املشروع سيتم إنشاء واجناز وصيانة طرق 
وصرف صحي ملياه االمطار وخدمات اخرى )كهرباء ومياه 
وهاتف( لطريق اجلهراء وشارع جمال عبد الناصر ضمن 
نطاق تطوير الطرق في الب����الد. وحددت منطقة ونطاق 
أعمال املشروع من بوابة اجلهراء في الشمال الشرقي ودوار 
االمم املتحدة في اجلنوب الغربي وامتداد شارع جمال عبد 

الناصر من الشمال الشرقي الى اجلنوب الغربي.
وسينفذ خالل املشروع تقاطع عدة طرق رئيسية مهمة 

مع منطقة املشروع كامتداد الدائري الرابع عند دوار االمم 
املتح����دة، وأيضا طريق الغزالي وطري����ق املطار وطريق 
الدائري الثاني، فضال عن عدة مش����اريع مهمة ورئيسية 
قيد الدراس����ة والتصميم مت أخذها بعني االعتبار لتتالحم 

وتتكامل مع اعمال املشروع.
ويشمل نطاق أعمال املشروع كامل الطريق وحوالي %50 
من الطرق الرابطة مع شارع جمال عبدالناصر ووصالت 
الطرق والتقاطعات احمليطة مبنطقة املشروع وستتكون 
من ست حارات، وذلك على طول امتداد املشروع وسيحتوي 
على جس����ور علوية رئيسية بطول تقريبي 22 كيلومترا 
باجتاه طريق اجلهراء وحوالي 21 كيلومترا باجتاه طريق 
جمال عبد الناصر. ويضم املشروع أعمال طرق منخفضة 
متفرعة من اجلسر الرئيسي خلدمة املرور احمللي على ان 
يضم اجلسر الرئيسي للمشروع بني ست وثماني حارات 
للطريق الرئيس����ي وبني حارة واثنتني للوصالت وطرقا 
رابطة مع اجلسر الرئيسي عددها بني أربع وست حارات.
كما يأتي مشروع تطوير طريق جمال عبدالناصر من 
بني أهم مش����اريع التطوير ضمن خطة التنمية في الفترة 
املقبلة، حيث اختارت وزارة االش����غال العامة احتادا بني 
ثالث شركات ايطالية واسبانية إلى جانب شركة كويتية 

لتنفيذه بتكلفة 242 مليون دينار.
يذكر أن هناك 650 كيلومترا طرقا جديدة مطلوب تنفيذها 
في الكويت خالل خمس سنوات فضال عن النية للتحول الى 
الهيئة العامة للنقل لتكون املسؤولة عن الطرق واملوانئ 
واملنافذ وصوال الى منظومة كاملة متثل اجلزء االساس����ي 

ألي عملية تنموية مماثلة.

عبدالرحمن اجلاسر

اعلنت اكادميية اعداد القادة 
التابع���ة جلمعي���ة املعلمني 
الكويتية عن فتح باب التسجيل 
للفصل الدراس���ي الثاني من 
ابتداء  الدراسي احلالي  العام 
من اليوم االحد وبالتعاون مع 
عمادة خدمة املجتمع والتعليم 

املستمر في جامعة الكويت.
واشار مدير عام االكادميية 
عبدالرحمن اجلاس���ر الى ان 
العام  التس���جيل هذا  فرصة 
مفتوحة لكل املعلمني واملعلمات 
وموظفي وموظفات الوزارات 
واملؤسسات االهلية واحلكومية 
وان على الراغبني في التسجيل 
مراجعة مقر االكادميية الكائن 
مببنى جمعية املعلمني الكويتية 

في الدسمة.
واضاف ان اكادميية اعداد 
القادة مركز تدريبي ذو كفاءة 
عالي���ة متخصص ف���ي اعداد 
النخبة من افراد املجتمع اعدادا 
قياديا متمي���زا، صمن منهج 
تدريب معد وفق افضل البرامج 
التدريبية املتنوعة بني دورات 
وورش عمل وحلقات نقاشية 

الكويت يتم مبوجبه اعطاء كل 
منتسب يجتاز الدورات شهادة 
معتمدة م���ن جامعة الكويت 
باالضافة لشهادة نهائية ملن 

يجتاز البرنامج كامال.
من جانب آخر اعلن اجلاسر 
عن تنظيم االكادميية ورشة 
عمل ستقام الساعة 5:30 مساء 
اليوم االحد جلميع خريجيها 
السابقني ومنتسبيها احلاليني 
بعنوان »فن حتفيز العاملني« 
للمستشارة سلوى العجيري 
وذلك به���دف تعزيز مجاالت 
التواص���ل ب���ني اخلريج���ني 
وحتفيزا للقيم املكتسبة وسعيا 
لتبادل اخلبرات بني خريجيها 

ومنتسبيها.
الدعوة  ووج���ه اجلاس���ر 
جلميع اخلريجني واملنتسبني 
حلضور الورش���ة مشيدا في 
الوقت نفس���ه بجهود ودور 
مستشارة االكادميية سلوى 
الفعال  العجيري وبالتعاون 
ال���ذي تقدمه جامعة  واملثمر 
الكويت ممثلة بعمادة خدمة 

املجتمع والتعليم املستمر.

وقراءات لكتب قيادية مميزة، 
تهدف الى تنمية جوانب بناء 
الشخصية واملهارات القيادية 
واملفاهيم االدارية معززة القيم 
االميانية لتؤهل املنتس���بني 
لتول���ي املناصب القيادية في 
مستقبلهم املهني لالسهام في 

رفعة الوطن.
وذكر اجلاسر ان االكادميية 
سبق لها ان وقعت بروتوكول 
تعاون مع عمادة خدمة املجتمع 
والتعليم املستمر في جامعة 

بما يسهم في خدمة المجتمع

أكاديمية إعداد القادة بـ »المعلمين« تفتح 
باب التسجيل للفصل الدراسي الثاني اليوم

المشاركون في معسكر العمل الشبابي: 
التجمعات الشبابية تعزز العمل التطوعي

أعلن رئيس الوفد اإلماراتي 
املش���ارك في معس���كر العمل 
الش���بابي اخلليجي املشترك 
عمر حس���ن خل���ف ان اقامة 
مثل هذه التجمعات الشبابية 
بني ابناء دول مجلس التعاون 
اخلليجي تسهم بشكل كبير في 
تعزي���ز الروابط االخوية بني 
الشباب اخلليجي، واكد عمر 

خلف اهمية هذه املعسكرات في 
تعزيز مفهوم العمل التطوعي 
لدى الشباب اخلليجي وكذلك 
االنشطة التي متكنهم ان يخدموا 

مجتمعه���م م��ن خالله���ا.
وأش���اد عمر خلف بفكرة 
اللجنة املنظمة ملعسكر العمل 
الشبابي واملتمثلة في التنقيب 
اآلثار والتي من ش���أنها  عن 

ان تس���هم في تعزيز اجلانب 
الثقاف���ي واملعرفي للش���باب 

اخلليجي.
من جانبه، اكد عبدالرزاق 
زين الدين رئيس وفد مملكة 
البحرين اهمية اس���تمرارية 
مثل هذه األنش���طة الشبابية 
ملا لها من دور هام في تعزيز 
العمل التطوعي لدى الشباب 
اخلليجي وخلق روح التحدي 
والقيادة الذاتية والتي متكنهم 
من مواجه���ة التحديات التي 
تواجهه���م وكذل���ك خدم���ة 

مجتمعهم.
واضاف زين الدين ان الهدف 
التجمعات  االساسي من هذه 
الروابط االخوية  هو توثيق 

بني الشباب اخلليجي.
الدين ش����كره  ووجه زين 
للكوي����ت ممثل����ة ف����ي هيئة 
الشباب والرياضة للحفاوة التي 
استقبلوا بها وحسن ضيافتهم 

للوفود اخلليجية املشاركة.

لقطة تذكارية لعدد من املشاركني في معسكر العمل الشبابي اخلليجي املشترك
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