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املشروع العمالق من االجتماع األول إلى التهديدات العراقية

ميناء مبارك الكبير.. قصة حلم يعيد للكويت مكانتها باقتصاد ناهض
مين���اء مبارك الكبير في قلب 
احلدث مجددا فمنذ سبتمبر 2007 
تاريخ البدء بأعمال املرحلة األولى 
من املشروع وامليناء كان احلدث 
لكونه احد اهم واكبر مش���اريع 
خطة التنمية التي تقوم بها وزارة 
االش���غال العامة لتشكيل محور 
نظ���ام نقل اقليمي ف���ي املنطقة 
ليدعم خط���ط الكويت التنموية 
ولكونه سيصبح احد اكبر املوانئ 
في الشرق األوسط والذي تسعى 
الكويت من خالله للوصول الى 
آسيا الوسطى وشرق آسيا، ويشكل 
بعد إنشائه نقلة نوعية في جتارة 
الترانزيت وسيمثل خطوة مهمة 
في الصورة م���رة اخرى إلحياء 
طريق احلرير م���ن خالل بوابة 

الكويت من شمال اخلليج.
الكبير  يتماشى ميناء مبارك 
مع رؤية صاحب الس���مو االمير 
الشيخ صباح االحمد في حتويل 
الكويت الى مركز مالي حيث قام 
صاحب الس���مو في 6 ابريل من 
العام احلالي بوضع حجر اساس 
امليناء في جزيرة بوبيان وبضغط 
ايذانا بتدشني  امليناء  زر مجسم 

املشروع.

االجتماع األول

في 14 ماي���و من العام 2003 
عقد فريق عمل مش���روع إنشاء 
ميناء بحري متطور في جزيرة 
بوبيان اول اجتماع له بهدف اعداد 
الدراس���ات االقتصادية الالزمة 
للمش���روع، وحتديد مواصفات 
امليناء بالتنس���يق مع اجلهات 
املعنية ودراس���ة م���دى مالءمة 
املوقع املقترح باملقارنة مع املواقع 
احلالية للموانئ العاملة في البالد 
متهيدا لتحديد البديل املناسب.

وقرر فريق العمل الذي ترأسه 
جهاز تنفي���ذ اتفاقيات املنطقة 
املقسومة وتطوير وتنمية اجلزر 
الكبرى  الكويتية واملشروعات 
جاس���م العون تكلي���ف عضو 
اجلهاز وكيل وزارة املواصالت 
حامد خاجة بحصر احصائيات 
احلركة بني املوانئ املوجودة في 

الكويت والدراسات املوجودة في 
املؤسسة العامة للموانئ واجلهات 
االخ���رى حتى يتس���نى بعدها 
تكليف مكتب استشاري عاملي 
متخصص باملوانئ إلعداد الدراسة 
املطلوبة للج���دوى االقتصادية 

لهذا املشروع.
وكان العون قد اصدر في 12 
مايو 2003 قرارا بشأن تشكيل 
فريق العمل برئاسته وعضوية 
كل من نائب رئيس اجلهاز انور 
اجلودر واعضاء اجلهاز وهم وكيل 
وزارة التخطيط سارة الدويسان 
ووكيل وزارة املواصالت حامد 
خاجة واملستشارة بإدارة الفتوى 

والتشريع هدى الشايجي.
ثم أعلنت احلكومة بعد ذلك 
الكويت ستبدأ قريبا بإقامة  ان 
مين���اء للحاويات ف���ي جزيرة 
بوبيان بتكلفة 1.2 مليار دوالر 
وقال وزير األشغال العامة حينها 
بدر احلميدي لدى تقدميه املشروع 
بداية 2005 س���يبدأ العمل بهذا 
امليناء وسيكون نقطة االرتكاز ما 

بني العراق والكويت وايران.
الوزي���ر احلميدي في  واكد 
تصريح له ان احلكومة عازمة على 
تنفيذ مشروعات تنموية عمالقة 
تخطو بها ملواجهة حتديات القرن 

الكويتية. ففي الدراسة املبدئية 
جلدوى إنشاء ميناء بحري في 
جزيرة بوبي����ان ذكرت وعددت 
منافع ومزايا بناء امليناء وجاء 
فيها: مما يؤكد أهمية املشروع 
لالقتصاد القومي ويبني ضرورة 
العام في متويل  القطاع  إسهام 
البنية األساس����ية للمش����روع 
وخدماته املس����اندة لتحس����ني 
عائده املالي مما سيشجع القطاع 
اخلاص على اإلسهام في املشروع 
بتمويل املعدات واملباني مقابل 

امتياز ادارة وتشغيل امليناء.
للمشروع منافع إستراتيجية 
مهم���ة ال ميكن تقييمها ماليا او 
اقتصاديا تتمثل في االستفادة 
من جزيرة بوبي���ان التي متثل 
5% من مس���احة الكويت كمركز 
ألنشطة اقتصادية مهمة في شمال 
اخلليج العربي، باإلضافة ملساندة 
مشاريع تطوير املناطق الشمالية 
في الكويت. ويعزز امليناء دور 
الكويت في منظومة النقل العاملي 

متعدد الوسائط.
وتش���مل املنافع االقتصادية 

ما يلي:
٭ حص���ة االقتصاد القومي من 

عائدات امليناء.
٭ عائدات بيع وتأجير األراضي 
املستصلحة في بوبيان وعائدات 

األنشطة االقتصادية اجلديدة.
٭ التحويالت االقتصادية الناجتة 
عن فرص العمالة املباشرة وغير 

املباشرة التي يولدها امليناء.
ويس���اهم مش���روع مين���اء 
مبارك الكبير ف���ي انفتاح البالد 
على العال���م جتاريا واقتصاديا، 
وتنقسم املرحلة األولى للمشروع 
الى ثالثة أجزاء، األول بدأت أعماله 
في سبتمبر 2007 ويشمل تصميم 
وانشاء طريق سريع بثالث حارات 
لكل اجتاه ويبلغ طول الطريق 30 
كيلومترا مع انشاء سكة حديدية 
بالطول نفسه متر عبر اجلزيرة 
الرئيس���ية وجس���ري  واألرض 
الطريق وستمر السكة احلديدية 
عبر خور الصبي���ة لربط ميناء 

بوبيان البحري بالصبية.

احلالي، ومن ضمنها مش���روع 
ميناء جزيرة بوبيان، واملتوقع 
ان يحقق عائدا ماليا واستثماريا 

خلزانة الدولة.
وأضاف احلميدي ان املردود 
االقتصادي من املشروع سيعزز 
املردود املالي للكويت كونها في 
الوس���ط التجاري للنقل سواء 
الى  ايران، باإلضافة  او  للعراق 
س���هولة النق���ل والترانزيت او 
توفير فرص عمل للكويتيني، كما 
اننا نسعى الى إنعاش اجلزيرة 
بأكملها وليس امليناء فقط حيث 
إننا عازمون على إقامة مناطق 

سكنية ومنطقة حرة.
وف���ي 27 م���ارس 2005 قرر 
مجلس الوزراء تش���كيل شركة 
لتطوير جزيرة بوبيان من خالل 
املشاركة في إنشاء مناطق حرة 
عل���ى ان تكلف الهيئ���ة العامة 
لالس���تثمار بتأسيسها وفي 10 
يوليو 2005 وافق مجلس الوزراء 
على طرح املشروع على القطاع 
اخلاص متهيدا الستقطاب شركات 

عاملية لتنفيذه.
وف����ي 27 يونيو 2006 صدر 
قرار مجل����س الوزراء رقم 633 
لسنة 2006 بإسناد تطوير ميناء 
بوبي����ان الى مؤسس����ة املوانئ 

فاملوقع االستراتيجي والفعال 
لهذا امليناء الشك أنه سيحقق أهدافا 
كبيرة ويحقق تطلعات الشعب 
الكويتي الذي يشاهد املنجزات التي 
تتحقق والتي أوجزها مدير ادارة 
متابعة املشاريع الكبرى في وزارة 
األش���غال العامة م.غالب صفوق 
قبل يوم من وضع صاحب السمو 

حجر األساس للميناء.
وذكر صفوق ان نسبة االجناز 
الكلية بلغت 50% ومتوقعا تسلم 
جسر الس���يارات وجسر القطار 
تس���لما ابتدائيا من املقاول مبدة 

تقل عن 10 شهور.
وأوضح ان االجناز تقدم من 
أساسات عميقة »أوتاد خرسانية« 
يصل عمقها ال���ى 70 مترا حتت 
منسوب قاع البحر والبر وبعدد 
750 وتدا للجسور، مؤكدا ان نسبة 
اجنازها 100% جلس���ر السيارات 
و85% جلسر القطار، اما جسور 
س���ابقة الصب فه���ي بعدد 1800 
جسر رابط، ومت االنتهاء من صب 
100% من اجلسور الرابطة جلسر 
الس���يارات، و90% من اجلسور 

الرابطة جلسر القطاع.
وعّدد وزير األش���غال العامة 
البلدية  الدولة لش���ؤون  ووزير 
د.فاضل صفر مزايا املشروع في 
كلمة ألقاها أثناء تفضل صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
بحفل وضع حجر أساس امليناء 

وقال فيها:
انطالقا من النظرة التنموية 
الشاملة املتكاملة لتطوير املناطق 
احلضرية للكويت وذلك تأهبا 
الدولة مرك���زا ماليا  لتصب���ح 
وجتاري���ا إقليميا وعامليا وذلك 
مع األخذ بع���ني االعتبار جميع 
اجلوانب االقتصادية والعمرانية 
واالرتقاء بدور الدولة وصوال الى 
أقصى درجات الكفاءة في عملية 
التفكير في تطوير  التنمية بدأ 
جزيرة بوبيان اإلس���تراتيجية 
وذل���ك به���دف االس���تفادة من 
املوق���ع والطبيعة الفريدة لهذه 
اجلزيرة من حيث اقامة املشاريع 
التنموية او السياحية او توفير 

ومت االنته���اء م���ن تنفي���ذ 
اجلسر احلديدي بطول كيلومتر 
واح���د وجار العم���ل على تنفيذ 
اساسات جسر السيارات والسكة 

احلديدية.
ويتضمن اجل���زء الثاني من 
املش���روع الذي دخل في املراحل 
التنفيذية مع املرحلة األولى اعمال 
الدراسات وجتميع البيانات كمسح 
قاع البحر للقناة املالحية وفحص 
تربة البحر وارض امليناء ودراسة 
التقييم البيئي وأعمال تصميم 16 
مرسى اضافة الى تصميم أعمال 
تعميق القناة املالحية بعمق 14.5 
مترا واح���واض امليناء بعمق 16 
مترا وأعمال تنفيذ وانشاء أرب���عة 
مراس بطول 1600 متر وعمق 16 

مترا.
ويش���تمل اجلزء الثالث على 
قسمني األول يتضمن اعمال تعميق 
املسار املالحي في البحر وحوض 
امليناء لتتمكن السفن ذات األحجام 
الكبيرة من الوصول والرسو بأمان 
على أرصفة 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 
األولى بأجزائها ال� 3 سيبدأ تشغيل 

امليناء ب� 4 أرصفة.
وتتضمن املرحلة الثانية من 
املشروع انشاء 12 مرسى اضافيا 
لتبلغ س���عة امليناء االجمالية 16 
مرسى في حني تتضمن املرحلة 
الثالثة انشاء 8 مراس لتبلغ سعة 

امليناء االجمالية 24 مرسى.
وتش���مل املرحل���ة الرابع���ة 
واألخيرة من املشروع انشاء 36 
مرسى لتستكمل املخطط الهيكلي 
مبيناء بحري رئيس���ي سعة 60 
مرس���ى يكون محورا رئيس���يا 
للنقل اإلقليمي يربط البر بالبحر 
بوس���ائط نقل متعددة كالطرق 
السريعة والسكك احلديدية ويعزز 
مكانة الكويت كمركز مهم للنشاط 

االقتصادي االقليمي.

مناطق س���كنية واس���تثمارية 
واحملافظة على منطقة احملميات 

الطبيعية.
وقد بدأ العمل باجلزيرة بإنشاء 
واجناز ميناء بحري يتم تنفيذه 
على احدث املس���تويات العاملية 
ويكون هو مبثابة اللبنة األساسية 
لتطوير اجلزيرة والذي س���يبدأ 
النش���اط احليوي  من خالله���ا 

للجزيرة.
ومت إعداد مشروع ميناء مبارك 
أربع  الكبير ليتم تنفي���ذه على 
مراحل وقد مت الب���دء فعليا في 
تنفيذ املرحلة األولى من املشروع 
والتي تشتمل على تنفيذ طريقني 
للسيارات والقطارات لتصل بني 
طرفي اجلزي���رة وصوال ملنطقة 
املين���اء وكذل���ك تنفيذ جس���ر 
للقطارات وآخر للسيارات فوق 

خور الصبية.
ومن املقرر ان يصل عدد املراسي 
في امليناء الى 60 مرس���ى وعمق 
القناة املالحية الى 20 مترا وذلك 
بهدف اتساع نطاق استخدام امليناء 
واستيعابه للس���فن ذات السعة 
واألحجام الكبيرة ليواكب النمو 
املتزايد في حركة نقل احلاويات 
إقليمي���ا وعاملي���ا وخلق فرص 
اس���تثمارية وتوفير فرص عمل 
للك���وادر الوطنية بعد حصولها 
على التدريب املناس���ب في ادارة 

وتشغيل املوانئ.
صاحب السمو.. ان تشريفكم 
الك���رمي لهذا احلفل  وحضوركم 
ووضع سموكم حجر األساس لهذا 
املش���روع وحرصكم الدائم على 
العمل على كل ما من شأنه رفعة 
ونهضة الكويت لهو شرف نعتز 
به وحافز عظيم يدفعنا جميعا الى 
املزيد من العمل واالجناز، ونحن 
إذ نبته���ل الى اهلل ان ينعم على 
سموكم مبوفور الصحة والعافية 
لنتمنى مزيدا من التقدم والرقي 
لبلدن���ا الغال���ي الكويت في ظل 
قيادة س���موكم احلكيمة حفظكم 
اهلل ورعاك���م، والس���الم عليكم 

ورحمة اهلل.
محمد ناصر  ٭

امليناء يسعى
إلحياء طريق احلرير 

من خالل 
بوابة الكويت 

من شمال اخلليج

أحد أكبر موانئ الشرق 
األوسط يتماشى 

مع رؤية صاحب السمو 
بتحويل الكويت ملركز 

مالي

صاحب السمو يضغط على زر مجسم ميناء مبارك الكبير ايذانا بتدشني املشروعصاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد أثناء وضع حجر األساس ملشروع ميناء مبارك الكبير بحضور سمو ولي العهد ورئيس مجلس األمة ووزير األشغال وعدد كبير من الشخصيات

أعلن مرشح منظمات املجتمع املدني ملنصب وزير الداخلية عباس 
قاسم احملمداوي في اتصال مع »البغدادية« سحب ترشيحه للمنصب 

احتجاجا على موقف احلكومة السلبي جتاه بناء ميناء مبارك، ودعا 
احملمداوي ابناء الشعب العراقي الى االستمرار في التظاهرات املنددة 

ببناء امليناء واملطالبة بخروج قوات االحتالل.

عباس قاسم احملمداوي

ماكيت تطوير مشروع ميناء مبارك الكبير  

عباس احملمداوي يسحب ترشيحه 
لـ»الداخلية« احتجاجًا على موقف 

احلكومة العراقية من بناء امليناء


