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»األشغال« في 2010: توقيع 75 عقدًا واتفاقية وتشييد 11 مشروعًا

قال مدير إدارة العالقات العامة 
بوزارة االشغال حميد بوشهري 
ل�»كونا«، ان ال����وزارة عام 2010 
الكثير م����ن االجنازات  ش����هدت 
انعقاد مؤمتر  واألنش����طة اهمها 
األشغال الثاني بعنوان »احللول 
واالمكانات« حتت رعاية س����مو 
الشيخ ناصر احملمد رئيس مجلس 
الوزراء وتوقيع ما يقارب 75 عقدا 
واتفاقي����ة أهمها إنش����اء واجناز 
وصيان����ة مبنى معه����د الكويت 
القضائية والقانونية  للدراسات 
ومشروع إنشاء واجناز وصيانة 
مركزي ضاحيتي الصديق وشرق 
األحمدي. وأضاف انه مت ايضا توقيع 
عقود إنشاء واجناز وصيانة مخفر 
خيطان ومشروع إنشاء واجناز 
وصيانة ط����رق وخدمات ملناطق 
البدع والفنيطيس واملهبولة والري 
والشريط الساحلي ومشروع إنشاء 
واجن����از وصيانة طرق وخدمات 

أخرى لطريق الدائري اخلامس مع 
طريق الفحيحيل وإنشاء وإجناز 
وصيانة ط����رق وخدمات أخرى 
لشارع جمال عبدالناصر وطريق 
اجلهراء ومشروع تشغيل وصيانة 
التابعة  محطات الضخ والتنقية 

ملدينة آللئ اخليران والوفرة.
وذكر انه مت اجناز عدة مشاريع 
أهمها نادي الصم الكويتي الرياضي 

واملبنى الرئيسي بوزارة الداخلية 
ومبنى الوكالء املساعدين بوزارة 
الداخلي����ة ومركز صحي مبنطقة 
العقيلة ومواقف السيارات متعددة 
األدوار مبستش����فيات الصح����ة 
وممرات خارجية علوية لربط مباني 
مستشفيات الصباح والفروانية 
والعدان والرازي ومبارك الكبير 
إضافة الى مشاريع إنشاء واجناز 

وصيانة مخفر الصبية وإنش����اء 
واجناز وصيانة شبكة توزيع املياه 
املعاجلة ملزارع الوفرة ومشروع 
ايصال املياه املعاجلة الى البحيرة 
الصناعي����ة في منطق����ة أم الرمم 

ومعسكرات اجليش الشمالية.

قطاع المشاريع اإلنشائية

وعن أهم املش���اريع اجلاري 

تنفيذه���ا في مختل���ف قطاعات 
الوزارة قال بوش���هري ان قطاع 
املشاريع االنش���ائية ينفذ اآلن 
العديد من املشاريع اهمها إنشاء 
واجناز وصيانة مستشفى جابر 
األحمد ومبن���ى مركز املعلومات 
ومبن���ى أعضاء مجل���س األمة 
وإنشاء واجناز وتأثيث وصيانة 
املقر الرئيسي لديوان عام وزارة 

التربية وإنشاء واجناز وصيانة 
مبنى معهد الكويت للدراس���ات 

القضائية والقانونية.
وأضاف انه يتم ايضا تنفيذ 
مشاريع إنشاء واجناز وصيانة 
مقر الهيئة العامة للبيئة ومركز 
الكويتية  البحوث والدراس���ات 
الفتوى والتشريع  إدارة  ومبنى 
ومخازن املضبوطات واحملجوزات 

للنيابة العامة مبنطقة الصليبية 
العامة  اإلدارة  ومش���روع مبنى 
لش���ؤون الهج���رة الضجي���ج � 
الفروانية وإنش���اء واجناز مقر 
اإلدارة العام���ة للقوات اخلاصة 
وإنش���اء وإجناز وصيانة مبنى 
كلية الشرطة اجلديدة واملقر الدائم 
لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة 

واجلهاز التنفيذي للدولة.
انه ج���ار ايضا تنفيذ  وذكر 
مشاريع إنشاء واجناز وصيانة 
مبن���ى مقر جلنة ش���ؤون املرأة 
ومدينة العمالة الوافدة مبنطقة 
صبحان ومدينة العمالة الوافدة 
مبنطقة الشدادية ومشروع مخفر 
خيط���ان إضافة الى اس���تكمال 
إنش���اء واجناز وصيانة  أعمال 
مبنى البريد والبرق والهاتف في 
جنوب الصباحية وإنشاء واجناز 
وصيانة مبنى االبراج وس���ور 
الوقاية  السجن املركزي ومبنى 
العامة التابع إلدارة العامة لإلطفاء 
ومدرسة الرشيد االبتدائية مبنطقة 
الدسمة ومدرس���ة ثانوية بنني 
مبنطقة العقيلة ق )3( ومدرسة 
ثانوية بن���ني مبنطقة الفروانية 
ومدرسة ثانوية بنات مبنطقة أبو 
حليفة ومبنى محافظة اجلهراء 
ومركز ضاحية الصديق ومركز 

ضاحية شرق األحمدي.
وقال انه يتم كذلك إنشاء واجناز 
وصيان���ة مركز ضاحية العقيلة 
ومركز ضاحية أشبيلية ومركز 
ضاحية املنق���ف ومركز ضاحية 
الش���هداء ومركز ضاحية مبارك 
العبدهلل وإنش���اء واجناز مبنى 
منطقة العاصمة التعليمية مبنطقة 
الشرق واستكمال تصميم وإنشاء 
واجناز وصيان���ة مبنى منطقة 
التعليمية ومبنى منطقة  حولي 
مبارك الكبير التعليمية ومشروع 
اعادة تأهيل مسجد الدولة الكبير 
ومجمع الوزارات إضافة الى هدم 
وإعادة بناء مسجد سعود اجلالل 
مبنطقة العقيلة واجناز وإنشاء 
وصيانة مبنى مديرية أمن محافظة 
مبارك الكبير واستكمال تصميم 
وإنش���اء واجناز وصيانة املركز 
احلكوم���ي للفحوصات وضبط 

اجلودة واألبحاث.

مشاريع هندسة الطرق

وعن أهم املش���اريع اجلاري 
تنفيذها في قطاع هندسة الطرق 
افاد بوش���هري بانه يجري اآلن 
الدائري  تنفيذ مش���روع طريق 
األول )املرحلة األولى( وإنش���اء 
واجناز وصيانة طرق ومجاري 
أمطار وصحية وخدمات أخرى 
لطريق الصبية السريع )املرحلة 
الثالثة( وإنشاء واجناز وصيانة 
طرق وخدمات أخرى لشارع جمال 
عبدالناص���ر وطري���ق اجلهراء 
وتقاطعات على الطرق الرئيسية 
لطريق الدائري السادس مع طريق 
اجلهراء وإنشاء واجناز وصيانة 
تقاطعات على الطرق الرئيسية 
لطريق اجلهراء املؤدي الى منطقة 

اجلهراء للقطع )8 � 10(.

مشاريع الهندسة الصحية

الهندسة  وفيما يخص قطاع 
الصحية، قال بوشهري انه يتم 
اآلن إنشاء وتش���غيل وصيانة 
محطة العقيلة وخطوط الصرف 
الصحي التابعة لها وأعمال جتديد 
شبكة املجاري الصحية بالكويت 
املرحلة الثانية عشرة مبنطقتي 
هدي���ة والرقة وأعم���ال جتديد 
شبكات املجاري الصحية للمرحلة 
التاسعة جزء )أ( مبنطقة مشرف 
وللمرحلة العاشرة مبنطقتي بيان 
واجلابرية وإعادة تأهيل محطة 
ضخ مشرف وتشغيل وصيانة 
محطات التنقية في الرقة واجلهراء 

وأم الهيمان.
واضاف انه يت����م اآلن تقدمي 
اخلدمات العامة لتشغيل وصيانة 
مرك����ز التحكم ومحط����ات الري 
الزراعي وتشغيل وصيانة محطات 
الضخ والتنقية التابعة ملدينة آللئ 
اخليران والوفرة وتشغيل وصيانة 
مضخات وخطوط وشبكة توزيع 
املي����اه املعاجلة مل����زارع العبدلي 

واخلدمات العامة حلماية البيئة من 
ملوثات الصرف الصحي ولتشغيل 
وصيان����ة محطات الضخ والرفع 
وصيانة خطوط الطرد املرتبطة بها 

في املنطقتني األولى والثانية.

قطاع المشاريع الكبرى

الكبرى  وعن قطاع املشاريع 
قال بوشهري انه يتم اآلن تنفيذ 
مشروع تطوير جزيرة بوبيان 
ومشروع ميناء بوبيان البحري 
ال���ذي يعتبر من أهم املش���اريع 
احليوي���ة الت���ي من ش���أنها أن 
جتعل من الكويت مركزا جتاريا 
مستقبليا وحتقيق نقلة نوعية 
مهمة ف���ي االقتص���اد اإلقليمي، 
موضحا انه يتم تقسيم جزيرة 
بوبيان الى مكونات رئيسية تتمثل 
في محميات طبيعية ومنتجعات 
سياحية وتطوير بحيرة بوبيان 

وميناء بوبيان البحري.
وبني ان تنفيذ مشروع ميناء 
بوبيان البحري يتمثل في أربع 
مراحل تبدأ بعملية تشغيل امليناء 
بعد تنفيذ املرحلة األولى مباشرة 
مع استمرار تنفيذ املراحل التالية 
أثناء التشغيل ويجري العمل في 
تنفيذ املرحلة األولى )اجلزء األول 

والثاني( من املشروع.
وتتك���ون املرحلة األولى من 
ثالثة اجزاء األول تصميم وتنفيذ 
الطريق  واجناز وصيانة أعمال 
الرئيسي وجتهيز مسار السكة 
احلديدية ومعاجلة التربة إضافة 
الى ربط اجلزيرة بجسرين أحدهما 
خاص بطريق السيارات واآلخر 
للسكة احلديدية اما اجلزء الثاني 
فه���و تصميم وتنفي���ذ واجناز 
وصيانة أعم���ال امليناء بعدد 4 
أرصفة وتصميم أعمال التعميق 
للممر املالحي وح���وض امليناء 
وس���تتم في اجلزء الثالث الذي 
ستبدأ أعماله في عام 2012 أعمال 
احلفر البح���ري للقناة املالحية 
بعمق 14.5 مترا وحوض امليناء 

بعمق 16 مترا.
انه سيتم  وأوضح بوشهري 
في عام 2016 تنفيذ أعمال املرحلة 
الثانية من التطوير وتتمثل في 
امليناء بزيادة عدد 12  توس���عة 
مرسى بسعة إجمالية 16 مرسى 
في حني سيتم في املرحلة الثالثة 
امليناء بزيادة عدد 18  توس���عة 
مرسى بحيث يصبح إجمالي عدد 
املراسي 24 وفي املرحلة الرابعة 
ستتم توسعة امليناء بزيادة عدد 
36 مرسى بحيث يصبح إجمالي 

عدد املراسي 60.
وعن مش���روع مدينة خيران 
اجلديدة اوضح انه جار تشكيل 
جلان لتس���ليم املش���روع الذي 
يشتمل على تطوير وإنشاء املنطقة 
األولى من مدينة اخليران اجلديدة 
وتتكون من القطع )2 و3 و7( من 
الضاحية رقم 1 اضافة الى طريق 
النويصيب  بني املنطقة وطريق 
السريع وتتكون املرحلة األولى 
ملدين���ة اخلي���ران اجلديدة من 
1345 قسيمة س���كنية باإلضافة 
التجارية ومحطات  الى احملالت 

التحويل الفرعية والرئيسية.
وأضاف ان املش���روع يشمل 
إنش���اء واجناز وصيانة األعمال 
الترابية والطرق الرئيسية واملرافق 
العامة واألعمال التجميلية ومحطة 
معاجلة مي���اه الصرف الصحي 
الرئيس���ية  التحويل  ومحط���ة 
والكيب���الت واخلطوط األرضية 
العذبة واخلطوط  املياه  وأبراج 
الرئيسية واملضخات باإلضافة الى 
تنفيذ عدد 14 مبنى عاما موزعة 

على القطع السكنية.
وبني ان تلك املباني تتضمن 
3 مس���اجد وروض���ة أطفال ق7 
ومدرس���ة مش���تركة للبنني مع 
سكن املدرسني ومدرسة مشتركة 
للبنات مع سكن مدرسات ومدرسة 
ثانوية للبنات ق3 ومستوصفا 
متكامال ومبنى مخفر الش���رطة 
ومبنى خدمة املواطن ومبنى قيادة 
الدوريات ومبنى طوارئ الكهرباء 
واملاء ومبن���ى وحدات التكييف 
املركزي باإلضافة الى تنفيذ البنية 

التحتية ملركز الضاحية.

مبنى وزارة التربية مبنى هيكلة القوى العاملة

حميد بوشهري


