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االقتصادية

متديد تنفيذ املطار 
سنة واحدة لتصبح

6 سنوات

الفكرة بدأت
في 2008 وتأخر 
تنفيذها 7 أعوام

القدرة االستيعابية 
13 مليون مسافر 

سنويًا قابلة للزيادة 

لـ 25 مليوناً

املطار اجلديد
يرى النور في 2021

تصميم املطار اجلديد 

توسعة مطار الكويت األقل خليجيًا

يأتي تصميم مبنى املطار اجلديد على هيئة 
ثالثة أجنحة متناظرة من بوابات املغادرة ميتد 
كل جناح منها مس��افة 1.2 كيلومتر، وسيتم 
بناء األجنحة الثالثة حتت مظلة سقف واحد 
تتخلل��ه فتحات زجاجية لها خاصية تصفية 
ضوء النهار وصرف اإلشعاع الشمسي املباشر 

مع االستفادة من الطاقة الشمسية.
ويحتوي مبنى املطار اجلديد على ما يقارب ال� 
51 بوابة وفندقا للترانزيت وصاالت ملسافري 
الدرجة األولى ودرجة vip باإلضافة الى مواقف 
للسيارات تتسع لنحو 4500 سيارة، وفيما 
يلي أبرز املميزات التي س��تتوافر في مبنى 
مطار الكويت الدولي اجلديد، بحسب موقع 

االدارة العامة للطيران املدني: 
٭ مت تصميم املدرج ليكون قابال للتوس��يع 
واس��تيعاب ما بني 30 و51 مدرج اتصال في 

مرحلته األولى.
٭ يراع��ي التصميم اجلديد تقليل مس��افة 
املش��ي للركاب داخل مبنى املطار بحد أدنى 
600 متر من منتصف مبنى الركاب إلى نقطة 

النهاية للمبنى.
٭ سيتم بناء املطار اجلديد على مساحة 140 
ألف متر مربع، ويتكون مبنى الركاب من 4 
طوابق فوق األرض وطابق واحد حتت األرض 

بارتفاع نحو 39 مترا.
٭ سيتم توفير 120 كاونترا إلجراءات سفر 
13 مليون مسافر سنويا، وأجهزة للتعامل مع 
حقائب وأمتعة 13 مليون مسافر سنويا مبعدل 

عمل وقت الذروة 3 آالف حقيبة بالساعة.
٭ مبنى املطار اجلديد سيكون متصال بطريق 
جديد يربط بني طريق امللك فيصل السريع 

51 وطريق الدائري السابع.

يعتبر موقع دول اخلليج االستراتيجي والطلب 
املتزايد على الرحالت في املنطقة ووجود العديد 
من املط��ارات الدولية التي تعتمد على ركاب 
الترانزيت من الرحالت طويلة املدى س��وقا 
خصبا وواعدا لش��ركات الطيران مما جعل 
اهتمام دول املنطقة يتزايد لضخ استثمارات 
إضافية في هذا القطاع احليوي. وفي تقرير 
صدر عن االحتاد الدولي للنقل اجلوي )اياتا( 

ذكر فيه أن قيمة املشاريع التي يتم استثمارها 
في البنية التحتية لتوسعة وإنشاء املطارات 
اجلدي��دة مبنطقة اخلليج ق��د بلغ نحو 40 
مليار دوالر، متوقعة ان يصل مجموع أعداد 
املسافرين في املنطقة أو العابرين عبر مطاراتها 
إلى نحو 3.91 مليارات مسافر سنويا، وفيما 
يلي قائمة بأكبر 5 مطارات حتت اإلنشاء أو 

التوسعة في اخلليج.

صادرات الكويت إلى اليابان تهوي 45 %
كونا: أظهرت بيانات رسمية صدرت أمس أن صادرات الكويت الى اليابان هوت بنسبة %45 خالل يوليو 
املاضي على أساس سنوي لتصل الى 57.4 مليار ين )462 مليون دوالر( مسجلة بذلك تراجعا للشهر الثاني 
على التوالي. وذكرت وزارة املالية اليابانية في تقرير مبدئي أن واردات الكويت من اليابان قفزت في املقابل 
في الشهر نفسه بنسبة %25.6 لتصل الى 20 مليار ين )161 مليون دوالر(.  وأوضحت الوزارة أن العجز 
في امليزان التجاري لليابان مع الكويت هبط نتيجة ذلك بنسبة %57.7 خالل يوليو املاضي الى 37.5 مليار 
ين )301 مليون دوالر( مقارنة بالشهر نفسه من العام املاضي. وأشارت الى ان العجز في امليزان التجاري 
الياباني مع منطقة الشرق األوسط بشكل عام تراجع أيضا خالل يوليو املاضي بنسبة %40.5 الى 665.1 
مليار ين )5.4 مليار دوالر( اثر تراجع صادرات املنطقة الى اليابان بنسبة %31.9 على أساس سنوي.

أن يبدأ العمل باملبنى اجلديد 
في العام 2012 حتى يستطيع 
استيعاب أعداد املسافرين 
املتزايدة بنس���بة 6 الى ٪8 

كل عام.
ومنذ العام 2012 تأجلت 
عملية طرح مناقصة مشروع 
املط���ار اجلديد حتى مطلع 
الع���ام 2014 أي ملدة عامني 
ألسباب تتعلق بتخصيص 
املوق���ع وادخ���ال بع���ض 

التعديالت بالتصميم.
ولكن شهدت هذه املناقصة 
اإللغ���اء م���ن قب���ل وزارة 
األشغال لعدة أسباب أهمها 
وجود أخطاء فنية في طرح 
املناقصة، باإلضافة الى ارتفاع 
أقل العط���اءات املقدمة عن 
التكلفة التقديرية للمشروع 
بنحو 388 مليون دينار اى 
بنس���بة 39٪، ثم متت بعد 
ذلك املناقصة األخيرة والتي 
انتهت بترسيتها على حتالف 
ش���ركة اخلرافي ناشيونال 
وليماك التركية وفي انتظار 
اقرار مجلس الوزراء باملوافقة 
وتوقيع العقد مع التحالف 

الفائز بالترسية.

في الكويت يقارب 8 ماليني 
مسافر سنويا، وهو أعلى من 
الطاقة االستيعابية ملشروع 
املطار احلالي املصمم على 
اساس اس���تيعاب 6 ماليني 
مسافر، وأيضا مخطط لهذا 
املطار اجلديد ليكون محورا 
جوي���ا إقليمي���ا جديدا في 
اخلليج يوفر أعلى مستويات 

الراحة للركاب.

قصة »المبنى 2«

وتعود قصة إنشاء املطار 
اجلديد )املبنى2( إلى العام 
2008 عندما صدر قرار من 
مجل���س ال���وزراء بتكليف 
وزارة األش���غال بتنفي���ذ 
مشروع مبنى الركاب اجلديد 
)املبنى 2( بالتنسيق مع إدارة 
الطي���ران املدني باعتبارها 
اجلهة املستفيدة من املشروع 
واملنوط بها تشغيل وإدارة 
هذا املرف���ق احليوي، وكان 
الق���رار نظ���را لضيق  هذا 
املبنى احلالي وعدم قدرته 
على اس���تيعاب أكثر من 6 
ماليني مسافر سنويا طبقا 
لتصميمه، وكان من املخطط 

مبنى الركاب اجلديد بقيمة 
1.3 ملي���ار دينار. ومت رفع 
توصية اللجن���ة الى هيئة 
الفتوى والتشريع للبت في 
الفائز والتأكد من استيفاء 
الشروط، علما أن التحالف 
مؤهل من قبل وزارة األشغال 

العامة.
الدفعة األولى  وستكون 
للمقاول الفائز باملشروع ٪20 
بدال من 10٪، وذلك تسهيال 
على التحالف الفائز ملباشرة 
املش���روع وتسريع تنفيذه 
الزمني، كما  ضمن اجلدول 
س���يكون الدفع بعملة غير 
كويتية، وذلك ألول مرة في 
املشاريع التنموية الضخمة، 
وذلك لعدم حتميل التحالف 
فرق العملة خصوصا في ظل 
اضطرابات أسواق العمالت 

حاليا. 
الطاق���ة  وس���تكون 
االستيعابية للمبنى اجلديد 
13 مليون مسافر سنويا وذلك 
عند أعلى مستوياتها، علما 
أن الطاقة القصوى تصل الى 
25 مليون مسافر سنويا، وأن 
الوضع احلالي للمسافرين 

مصطفى صالح

يبدو انه قد حان الوقت 
ليرى مش���روع مبنى مطار 
الكويت الدولي اجلديد النور، 
وذلك بعد ان شهد هذا امللف 
الكثير من التأجيل على مدار 
3 سنوات حتى متت ترسيته 
أخيرا على حتالف ش���ركة 
التركية« واخلرافي  »ليماك 
ناشيونال بتكلفة 1.3 مليار 

دينار.
وعلم���ت »األنب���اء« أن 
مشروع مبنى الركاب اجلديد 
الدولي  الكوي���ت  في مطار 
)املبنى 2( س���يمنح س���نة 
اضافية لتنفي���ذه لتصبح 
6 س���نوات بدال من 5 بعد 
توقيع العقد، ما يتيح للفائز 
باملش���روع فرص���ة أطول 

إلجنازه. 
وكانت جلنة املناقصات 
املركزية أعلنت أول من أمس 
عن ترسية ممارسة املشروع 
على حتالف ش���ركة ليماك 
التركي���ة ووكيلها ش���ركة 
اخلرافي ناشيونال إلنشاء 
وإجناز وتأثي���ث وصيانة 

قائمة أكبر 5 مطارات حتت اإلنشاء والتوسعة باخلليج
الطاقة االستيعابيةتكلفة اإلنشاءاملطار

160 مليون مسافر سنويا32 مليار دوالرآل مكتوم الدولي )اإلمارات(

30 مليون مسافر سنويا15.5 مليار دوالرحمد الدولي )قطر(

رفعها من 60 إلى 90 مليون مسافر سنويا7.8 مليارات دوالردبي الدولي )اإلمارات(

32 مليون مسافر سنويا7.2 مليارات دوالررامللك عبدالعزيز الدولي )السعودية(

25 مليون مسافر سنويا4.43 مليار دوالرالكويت الدولي )الكويت(

الدفع للمقاول الفائز مبشروع املطار بعملة غير كويتية.. والدفعة األولى 20% من تكلفة املشروع


