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»بوبيان« و»المطار« يمهّدان لتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري عالمي
إنجازهما وتطويرهما على أحدث النظم العالمية أولوية قصوى باعتبارهما الواجهات والبوابات الرئيسية للدولة

60 م�رس�ى س�ت�عزز مكان�ة الكوي�ت كم�ركز م�ه�م للن�ش�اط التجاريإنش�اء مدينة ش�حن ف�ي المطار س�تكون الكبرى في الش�رق األوس�ط

60 مرسى في بوبيان ستجعل امليناء محطة مهمة للترانزيت في الشرق األوسط مشاريع ضخمة لتطوير املطار

27 مليون دينار لتطوير المطار وزيادة 
طاقته االس�تيعابية إلى 20 مليون مس�افر

يع����د ميناء بوبي����ان )مبارك 
الكبير( وتوس����عة مطار الكويت 
املهمة  الدول����ي م����ن املش����اريع 
الكويت مركزا  واألساسية جلعل 
ماليا وجتاريا عامليا باعتبارهما 
من الواجهات والبوابات الرئيسية 

للدولة.
ويتركز مشروع التوسعة الذي 
بدأ تنفيذه فعليا على زيادة الطاقة 
االس����تيعابية للمطار من سبعة 
ماليني راك����ب حاليا الى اكثر من 

20 مليون مسافر سنويا.
وبدأت أعمال التصميم إلنشاء 
القاعة رقم )2( في املطار منتصف 
مارس املاضي على ان تتس����ع ل� 
13 مليون مسافر سنويا متضمنة 
مبنى الستقبال كبار الشخصيات 
واملغادري����ن والقادمني ومواقف 
سيارات متعددة االدوار تتسع ل� 

4500 سيارة كحد ادنى.
وتتراوح تكلفة إنش����اء هذه 
القاعة في مط����ار الكويت الدولي 
بني 350 و500 مليون دينار طبقا 
التي  للمتطلب����ات واالحتياجات 
ستتم معرفة التكلفة الفعلية لها 
بعد االنتهاء من اعمال التصميم، 
اذ مت توقيع العقد مع املستش����ار 
لتسليم املبنى بشكل نهائي سنة 

.2014
ويعتبر مشروع توسعة املطار 
أحد املشاريع اخلمسة الرائدة في 
التنمية وال����ذي يقام على  خطة 
مساحة 504257 مترا مربعا حيث 
سيقام املبنى على مساحة 130000 
متر مربع ويتضمن 28 بوابة منها 
ثماني بوابات للطائرات من طراز 
)ايرباص 380( كما يتضمن فندق 

ترانزيت ومناطق خدمية.
العامة  وكانت وزارة االشغال 
اس����تعرضت األفكار التصميمية 
التي قدمه����ا املستش����ار وجرى 
إعط����اؤه املالحظ����ات لتطوي����ر 
التصميمية لهذا املشروع  الفكرة 
ومن املتوقع االنتهاء من التصميم 
تعاقديا في مارس 2012 التي تشتمل 
على دراسة وتصميم مشروع مبنى 
ال����ركاب اجلديد مبط����ار الكويت 
الدولي بطاقة استيعابية 13 مليون 

راكب سنويا واإلشراف عليه.
وتصل م����دة االتفاقية ألعمال 
الدراسة والتصميم 24 شهرا، أما 
أعمال اإلشراف على التنفيذ فهي 
36 شهرا وبتكلفة اجمالية بلغت 
27 مليون دينار ومن املتوقع البدء 

فيه في مايو 2013.
ويعد املشروع أحد اكبر املشاريع 
االستراتيجية التي تندرج ضمن 
املشاريع احليوية في برنامج عمل 
احلكومة والذي مت االعداد له منذ 
فترة عن طري����ق الطيران املدني 
بالتنسيق مع وزارة األشغال العامة 
والقطاع اخلاص ملواكبة احلاجة 
املستقبلية في ظل  زيادة الكثافة 

السكانية.
ويتم العمل حاليا في املرحلة 
الثانية من اتفاقية أعمال التصميم 
واالشراف مع املكتب االستشاري 
العاملي املتخص����ص في تصميم 
املطارات العاملية مع اجلهة املالكة 
للمش����روع وه����ي االدارة العامة 

للطيران املدني.
ويتكون املشروع من عدة مراحل 
تتمث����ل في الدراس����ة والتصميم 
والط����رح والترس����ية والتنفيذ 

وحاليا تشرف ادارة املستشارين 
من قطاع املشاريع االنشائية في 
هندسة املشاريع اخلاصة بوزارة 
االشغال على املش����روع وسيتم 
البدء في تنفي����ذه في مايو 2013 
الزمنية املتوقعة لتنفيذه  واملدة 
ثالث سنوات ليسلم املشروع في 

مايو 2016.
ويعتبر مشروع مبنى الركاب 
من املشاريع املهمة املدرجة ضمن 
اخلطة التنموي����ة احلكومة التي 
اقره����ا مجلس االمة ف����ي الفترة 
املاضية اضافة الى ان هناك مشاريع 
تنموية كبرى سيتم تنفيذها في 
مطار الكويت اضافة الى توسعة 

مدرجني واطالتهما.
كما سيتم انشاء مشروع »مدينة 
شحن« ستكون اكبر مدينة شحن 
في الشرق االوسط من شأنها ايضا 
املساهمة في جعل الكويت مركزا 

ماليا عامليا.

محول للنقل اإلقليمي

اما مشروع ميناء بوبيان )مبارك 
الكبير( البحري فيعد من اهم واكبر 
مشاريع خطة التنمية التي تقوم 
بها وزارة االشغال العامة لتشكيل 
محور نظام نقل اقليمي في املنطقة 

يدعم خطط الكويت التنموية.
وسيس����اهم هذا املشروع في 
العالم جتاريا  البالد على  انفتاح 
واقتصاديا ويدعم خطة املواصالت 
واملنافذ التي ستكون احد العناصر 
الرئيسية في حتقيق رغبة صاحب 
السمو األمير في حتويل الكويت الى 

مركز جتاري ومالي عاملي.
وتنقسم املرحلة االولى للمشروع 
الى ثالثة اجزاء االول بدأت اعماله 
في سبتمبر 2007 ويشمل تصميم 
وانشاء طريق سريع بثالث حارات 
لكل اجتاه ويبلغ طول الطريق 30 
كيلومترا مع انشاء سكة حديدية 
بنفس الط����ول متر عبر اجلزيرة 
واالرض الرئيسية وجسري الطريق 
وستمر السكة احلديدية عبر خور 
الصبية لربط ميناء بوبيان البحري 

بالصبية.
ومت االنتهاء من تنفيذ اجلسر 
احلديدي بطول كيلومتر واحد وجار 
العمل على تنفيذ اساسات جسر 

السيارات والسكة احلديدية.
الثاني من  ويتضمن اجل����زء 
املشروع اعمال الدراسات وجتميع 
البيانات كمسح قاع البحر للقناة 
املالحية وفحص تربة البحر وارض 
البيئي  التقييم  امليناء ودراس����ة 
واعمال تصميم 16 مرسى اضافة 
القناة  الى تصميم اعمال تعميق 
املالحية بعمق 14.5 مترا واحواض 
امليناء بعمق 16 مترا واعمال تنفيذ 
وانشاء اربعة مراس بطول 1600 

متر وعمق 16 مترا.
ويش����تمل اجلزء الثالث على 
قسمني االول يتضمن اعمال تعميق 
املسار املالحي في البحر وحوض 
امليناء لتتمكن السفن ذات االحجام 
الكبيرة من الوصول والرسو بأمان 
على ارصفة امليناء اجلديد والتي لم 
تكن بإمكانها في السابق الوصول 

الى شمال اخلليج العربي.
ويتضمن القسم الثاني تصميم 
وانشاء املباني واخلدمات الرئيسية 
الضرورية لبدء اعمال التشغيل في 
امليناء وسيبدأ بعد انتهاء املرحلة 
االولى بأجزائها الثالثة تش����غيل 

امليناء بأربعة ارصفة.
الثانية من  وتتضمن املرحلة 
املشروع انشاء 12 مرسى اضافيا 
لتبلغ س����عة امليناء االجمالية 16 
مرس����ى في حني تتضمن املرحلة 
الثالث����ة انش����اء ثماني����ة مراس 
لتبلغ س����عة امليناء االجمالية 24 

مرسى.
الرابع����ة  وتش����مل املرحل����ة 
واالخيرة من املشروع انشاء 36 
مرسى لتستكمل املخطط الهيكلي 
مبيناء بحري رئيس����ي سعة 60 
مرس����ى يكون محورا رئيس����يا 
للنقل االقليمي يربط البر بالبحر 
بوس����ائط نقل متعددة كالطرق 
السريعة والسكك احلديدية ويعزز 
مكانة الكويت كمركز مهم للنشاط 

االقتصادي االقليمي.
وسيشكل ميناء بوبيان )مبارك 
الكبير( البحري بعد انشائه نقلة 
نوعية في قطاع جتارة الترانزيت 
وسيمثل خطوة مهمة في العودة 
مرة اخرى الى احياء طريق احلرير 
من خالل بوابة الكويت من شمال 

اخلليج.

مشروع تطوير املطار يستهدف زيادة طاقته االستيعابية مبا يناسب االحتياجات املستقبلية


