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»األنباء« تابعت األعمال املنّفذة في امليناء

العتيبي: 800 مليون دينار التكلفة اإلجمالية ملشروع ميناء مبارك
والذي سوف يساعد في اختصار 

املسافة.
وأك����د ان األعمال املنفذة هي 
ضمن اعمال اجل����زء األول من 
املرحلة األولى وهذا العقد يشمل 
جسرين احدهما للسيارات واآلخر 
للقطارات كما يشتمل العقد على 
تنفيذ طريق س����ريع يصل الى 
موقع امليناء ويش����تمل على 3 

حارات في اجتاهني.
الكلف����ة االجمالية  ان  وقال 
ملشروع ميناء مبارك )بوبيان( 
تص����ل الى 800 ملي����ون دينار 

تقريبا.
ق���ال م.محمد  ومن جانبه، 
جمعة انه من املتوقع االنتهاء من 
جسري السيارات والسكة احلديد 
)القطارات( التابع ملشروع ميناء 
بوبيان اجلزء األول من املرحلة 

األولى خالل 2012.
وأضاف ان جسر السيارات 
س���يكون على اجتاهني مبعدل 
3 حارات لكل اجت���اه، وكذلك 
جسر القطار هو اآلخر سيكون 
باجتاهني وحارة خاصة لعربة 
اخلدمة اخلاصة بالقطار في حال 

حدوث عطل للقطار.
واشار الى ان نسبة االجناز 
في اجلسور تبلغ 75%، مشيرا 
الى انه قبل نهاية هذا العام سيتم 

استكمال أعمال اجلسور.
وقال ان مسافة طول جسر 
السيارات يبلغ حوالي 400 كيلو 
و400 متر كما تبلغ مساحة طول 
جسر القطار 4 كيلومترات و300 
متر، وتبلغ كلفة هذه املرحلة 

117 مليون دينار.
فرج ناصر  ٭

أقل األسعار والتي تتناسب مع 
هذه األعمال ومدى مقدرتها على 
االجناز وفقا للشروط واملواصفات 

املطلوبة.
العمل متواصل  ان  وأوضح 
في املشروع بشكل يومي إال في 
األوقات غير املسموح العمل فيها، 
مشيرا الى انه في األيام القادمة 
س����يكون العمل من خالل نظام 

الشفتات لتسريع اإلجناز.
وأضاف العتيبي ان املشروع 
مير بعدة مراحل حيث تنقسم 
املرحلة األولى الى جزأين: اجلزء 
األول عبارة عن الطريق املؤدي 
الى امليناء واجلسر املرتبط به 
ومعاجلة التربة، اما اجلزء الثاني 
املمرات  فهو عبارة عن تعميق 
املائية الى 16 مترا وبناء 4 مراس 
لتستوعب مستقبال 1.5 مليون 
حاوية بالسنة اما املرحلة الثانية 
فتشتمل على زيادة عدد املراسي 
الى 8 م����راس واملرحلة الثالثة 
بواقع زيادة 36 مرسى ليصبح 
االجمالي 60 مرسى، باإلضافة 
الى املرافق الكثيرة املختلفة من 

خفر السواحل والرقابة.

دراسات اقتصادية وبيئية

وأشار الى ان قطاع املشاريع 
الكبرى قد قام خالل عامي 2003 
و2004 بعدة دراسات اقتصادية 
وبيئية للتأكد من سالمة أرض 

املشروع.
وقال ان عملية االس����تيراد 
والتصدير مستقبال سيخدمها 
طريق رئيس����ي وسكة حديدية 
الى طري����ق الصبية  باالضافة 
املمتد من اجلهراء الى اجلزيرة 

وأضاف ان جلنة املناقصات 
املركزية تقوم بتأهيل الشركات 
العاملية وبالتحالف مع الشركات 
احمللي����ة حس����ب تصنيف هذه 
الش����ركات وتاريخها في أعمال 
املشاريع الكبرى أضف الى ذلك 

املناقصات املركزية هي اجلهة 
الوحيدة وبالتنسيق مع وزارة 
األشغال العامة ستختار الشركة 
العاملية الفائزة من الش���ركات 
ال� 10 املتوقع دخولها املنافسة 

لتنفيذ أعمال امليناء.

هو اآلخر عالم���ة مهمة، حيث 
سيربط ش���مال الكويت بعدة 
العراق وس���ورية  بلدان مثل 
الس���عودية  العربية  واململكة 

وتركيا.
وق���ال م.العتيبي ان جلنة 

احليوية والتي ستس���هم في 
حتويل الكويت الى مركز جتاري 
ومالي مهم وكذلك فوائده ملنطقة 

اخلليج العربي ككل.
الس���كة  وأض���اف ان خط 
احلديدي )القطارات( سيكون 

تعال���ت بع���ض األصوات 
العراقية قبل أيام وحتديدا في 
محافظة البصرة العراقية مبدية 
اعتراضها على بناء ميناء مبارك 
»بوبيان« بحجة ان هذا امليناء 
وفي موقعه احلالي س���يضر 
مبصالح العراق، لكن في املقابل 
أك���دت القي���ادة العراقية على 
لسان املتحدث الرسمي أحقية 
الكويت في ممارس���ة سيادتها 
على مواردها ومنشآتها وبالتالي 
ال يوجد ما مينع ان تقوم الكويت 
ببناء اي ش���يء ضمن ما تراه 
مناسبا لها في أراضيها ومياهها 
اإلقليمية، كما ان هذا املشروع 
احليوي يعتبر مفيدا للمنطقة 

بأسرها.
»األنباء« وحول هذه التداعيات 
كان لها السبق في التواجد في 
مين���اء مب���ارك واالطالع على 
آخر أعمال املش���روع واملراحل 
التي وصل���ت اليها االجنازات 
للوقوف على أهمية هذا املشروع 
احليوي للكويت وأهمية النتائج 
االيجابية التي سينعكس عليها 
في النهوض باالقتصاد الكويتي 
وحتقيق األهداف املرجوة منه 
ودوره في حتويل الكويت الى 

مركز مالي وجتاري.
وق���د حت���دث مدي���ر ادارة 
الدراسات االستشارية بوزارة 
األشغال العامة م.سرور العتيبي 
أنه بعد قيام صاحب الس���مو 
الش���يخ صباح األحمد  األمير 
بوضع حجر األساس ملشروع 
امليناء في جزي���رة بوبيان مت 
البدء في تنفي���ذ أعمال امليناء 
والذي يعتبر من أهم املشاريع 

الزميل فرج ناصر مع املهندسني عبدالرحمن فوزي ومحمد جمعة أثناء اجلولة

جانب من أعمال البنية التحتية للمشروع

)سعود سالم( األعمال جارية على قدم وساق إلجناز مشروع ميناء مبارك  

جزء منجز من جسر السكك احلديدية


