تقــرير
حتدث املهند�س احمد �سليمان احل�صان
الوكيل امل�ساعد لقطاع هند�سة الطرق
بوزارة اال�شغال العامة مو�ضحا انه
وفقا اللتزامها بتلبية احتياجات
البنية التحتية القائمة وامل�ستقبلية
يف دولة الكويت ،تقوم وزارة الأ�شغال
العامة على تنفيذ م�شروع تطوير
�شارع جمال عبد النا�صر (هـ ط)167/
الذي يت�ضمن حتويل ال�شارع القائم
�إىل طريق �سريع متعدد الأدوار ميتاز
مبقايي�س الطرق ال�سريعة العاملية
ليكون بدوره �أحد �أ�ضخم م�شاريع
البنية التحتية على ال�صعيد الدويل
يف املنطقة.

تطوير �شارع جمال عبد النا�صر �أحد �أ�ضخم م�شاريع البنية التحتية يف املنطقة
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العامــل

مراحل امل�شروع:
وحت���دث م .احلص���ان ع���ن مراح���ل املش���روع
قائال :انه نظرا لطبيعة املنطقة واملعدل العالي
للتدفق املروري عليها ،فقد مت تقس���يم أعمال
تنفيذ املش���روع إلى خم���س مراحل و التي تتم
مباشرتها بطريقة متزامنة وذلك بهدف جتنب
االزدح���ام املروري في أوقات الذروة وتس���هيل
حركة الدخول واخلروج من وإلى كافة املناطق
واخلدمات القائمة على جانبي الطريق ،وهذه
املراحل هي:
 املرحل���ة األولى :تبدأ م���ن الطريق الدائرياألول (قص���ر الس�ل�ام) و تنته���ي عن���د طريق
املطار.
 املرحل���ة الثاني���ة :تب���دأ من دوار مستش���فىالصب���اح وتنتهي عند منطق���ة غرناطة باجتاه
منطقة الصليبخات.
املرحل���ة الثالث���ة :تبدأ من تقاطع مستش���فى
الرازي وتنتهي عند تقاطع طريق الغزالي.
 املرحل���ة الرابع���ة :تب���دأ م���ن طري���ق املطاروتنتهي عند تقاطع طريق الغزالي
 املرحل���ة اخلامس���ة :تقاطع طري���ق الغزاليفقط.
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الرئا�سة التنفيذية:
تق���وم باإلش���راف عل���ى أعم���ال العق���د وزارة
االش���غال العام���ة بالكوي���ت (قط���اع هندس���ة
الط���رق – إدارة الط���رق الس���ريعة) بالتعاق���د
مع االئتالف االستش���اري ال���ذي يضم املكتب
العربي (احملل���ي) ولويس برج���ر (عاملي) ،أما
متعه���د العق���د والذي يق���وم بأعم���ال التنفيذ
ه���و تضام���ن الش���ركات العاملية وهي :ش���ركة
وريتزان���ي دي ايك���ر ،اس بي اي���ه– ايطاليا ،و
ش���ركة اوب���را س���كون هيوارت ل�ي�ن اس ايه –
أسبانيا ،و ش���ركة تريفي اس بي ايه– ايطاليا
إضافة إلى الشركة احمللية و هي شركة بودي
لإلنشاءات (ذ.م.م).
ميث���ل وزارة األش���غال العام���ة بالكويت (قطاع
هندس���ة الط���رق – إدارة الط���رق الس���ريعة)
املهن���دس محمود حاج���ي رمض���ان كمهندس
املشروع ،أما ممثل املكتب العربي هو املهندس
طارق شعيب ،الش���ريك املدير ،والدكتور جون
أن���درو فولكن���ر– ه���و مدي���ر املش���روع املمثل
لالئتالف االستشاري.
�أعمال امل�شروع:
يعتبر مشروع تطوير شارع جمال عبد الناصر

(ه���ـ ط )167/ف���ي مرحلتي���ه التصميمي���ة
والتنفيذية ذا قيمة هندس���ية عالية جدا حيث
تطل���ب خب���رات محلي���ة وعاملية كبي���رة لتقوم
باإلش���راف على األعم���ال بالتقني���ات العالية
كما تطلب تنفيذ هذا املشروع العمالق التعاقد
مع مقاولني عامليني و وكيل محلي لالش���تراك
جميعا من أجل إجناز املشروع طبقا للمعايير
العاملية وبجودة عالية جدا.
وتصل كلفة املش���روع إلي  ٤٢،٢٤٢مليون دينار
كويتي وقد مت مباش���رة األعمال بتاريخ  ۱مايو
 ٢٠۱۱م���ع اعت���زام االنتهاء منها ف���ي بدايات
ع���ام (٢٠۱٧فيما عدا الطرق الفرعية بتقاطع
طريق الغزالي).
وتتضمن أعمال املش���روع إنش���اء طريق علوي
بط���ول  8.6ك���م يس���توعب تس���يير  ٥ح���ارات
مرورية لكل اجتاه شاملة حلارة األمان إضافة
إل���ى  ١٠ك���م من املنحدرات بع���رض  ٢ –۱من
احلارات املرورية ،حيث يتخلل الطريق العلوي
الرئيسي  ٣تقاطعات رئيسية مع كل من طريق
املطار ،وطريق املستشفيات ،وطريق الغزالي.
ويت���م تش���ييد تل���ك اجلس���ور والتقاطعات عن
طري���ق الرافع���ات اآللي���ة احلديث���ة بوس���يلة

