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كشفت شركة أبوظبي للموانئ، المطوّر الرئیسي للموانئ والمناطق الصناعیة في أبوظبي عن خطة الستثمار 17 ملیون درھم

لتمويل المرحلة األولى من مخطط تطوير البنیة التحتیة لمیناء المرفأ. ويھدف االستثمار إلى تحديث مرافق المیناء الستخدام

الصیادين واستحداث مرافق ترفیھیة جديدة وتوفیر الفرص لألعمال الصغیرة الناشئة في المنطقة الغربیة.

ويعتمد المجتمع المحّلي على حرفة الصید واألنشطة البحرية أساسًا في مدينة تتمتع بواجھة مباشرة على الخلیج العربي. وتبعد

مدينة المرفأ التي اشتھرت بأفضل مصائد األسماك في الدولة 125 كم غربًا عن العاصمة أبوظبي وتعتبر مقصدًا للرياضات والنزھات

البحرية، كما يقصدھا عشاق رياضة الغوص لما عرفت به من نظافة الشواطئ وغناھا بالشعاب المرجانیة التي تجتذب الغواصین.

خطة رئیسیة

ويعتبر مشروع تطوير میناء المرفأ الذي يعمل منذ سنوات ببنیة تحتیة متواضعة، اإلعالن األول عن واحٍد من المشاريع العديدة ضمن

خطة رئیسیة لتطوير المنطقة الغربیة وبتمويل من دائرة النقل. وتقوم الخطة على تحديث موانئ المنطقة الغربیة وتأھیلھا لخدمة

المجتمعات المحلیة ولتوفیر المرافق الحديثة وتحويلھا إلى نقاط جذب سیاحي لتشجیع السیاحة الداخلیة والخارجیة. وتنقسم خطة

التطوير إلى مرحلتین متتالیتین.

ترّكز األولى على تحديث مرافق المیناء وإنشاء مرافئ عائمة لقوارب الصید، وتعزيز التكسیة الصخرية التي توفر الحماية لمرافق

المیناء وللشواطئ. وتتسع المرافئ العائمة لرسوّ 105 من مراكب صید األسماك تم تخصیصھا لتسھیل أعمال الصیادين وتوفیر

أماكن لبقاء المراكب في الماء ولتفريغ غّلة الصید بدالً من إخراج القوارب إلى المواقف المرصوفة بعد كل رحلة، كما تضّم مساحات

كافیة مخصصة لممارسة ألعمال الیومیة كاستصالح شباك الصید وغیره.

األعمال اإلنشائیة

ومع قرب انطالق األعمال اإلنشائیة، فإنه من المتوقع االنتھاء من مرحلة التطوير األولى خالل فبراير 2014. ومن المقرر أن تبدأ أعمال

المرحلة الثانیة في غضون أسابیع قلیلة من اآلن والتي ستركز أعمالھا على تطوير المرافق على الیابسة في میناء المرفأ.

وستقوم "ماجستیك مارين إنجنیرنغ"، الشركة التي اختیرت لتنفیذ مشروع تطوير میناء المرفأ والتي تحظى بخبرة مشھودة في

تطوير عدد من المرافق لمجتمعات الصیادين في الموانئ البحرية لإلمارات الشمالیة. كما تعمل بالتعاون مع شركة أبوظبي للموانئ

على تحديث مرافق میناء صیر بني ياس الرامیة لتنويع الخدمات التي يوفرھا المیناء الحالي.

واستضافت شركة أبوظبي للموانئ في مقرھا بمیناء زايد مراسم توقیع االتفاقیة األسبوع الماضي بحضور ماريوس إيكونومیديس

المدير التنفیذي لـ"شركة ماجستیك مارين إنجنیرينغ"، ومحمد الشامسي، الرئیس التنفیذي باإلنابة لشركة أبوظبي للموانئ. وقال

الشامسي: "يأتي تطوير موانئ الغربیة خدمة للمجتمعات المحلیة ولتوفیر فرص جديدة لألعمال الصغیرة الناشئة أوال.

ولتوفیر فرص استثمارية تساھم في استدامة التطوير للمنطقة. وھذا االستثمار، مع محافظته على الطابع التقلیدي والتراثي

لمجتمعات صید األسماك، إنما يھدف أيضًا إلى اإلضافة النوعیة لتعزيز مكانة مدينة المرفأ كوجھٍة سیاحیة تجتذب الكثیر من السیاح

لما تتمتع به من ممیزات خاصة تجعلھا مقصدًا لعشاق النزھات البحرية والرياضات المائیة".

وقال ماريوس إيكونومیديس من شركة "ماجستیك مارين إنجنیرنغ": تم اختبار المرافئ العائمة وتجربتھا في 22 میناًء تتسع لرسو

4500 قاربًا موزعة في المناطق الشمالیة والشرقیة من دولة اإلمارات.

المرحلة الثانیة

http://www.albayan.ae/


قالت شركة أبوظبي للموانئ إن التركیز في أعمال المرحلة الثانیة سیكون على تطوير البنیة التحتیة على الیابسة وإنشاء مرافق

المرسى الجديدة. وسیتضمن المشروع بناًء جديدًا لجمعیة الصیادين، وسوقًا جديدًا لألسماك يحیط بھا عدد من المحالت لبیع

التجزئة والمرافق الترفیھیة والمطاعم. ويشتمل المشروع أيضًا على تخصیص مواقع لشركات تقوم بأعمال الصیانة واإلصالح وساحة

مرصوفة تتسع لوقوف القوارب وساحة أخرى مظلّلة لصیانة القوارب باإلضافة إلى األرصفة العائمة التي تتسع لوقوف 240 قاربًا.
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