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صيانة كاملة للمضخات تزويد احملطة بأحدث األجهزة العمل على قدم وساق داخل أعماق احملطة

إعادة تأهيل أجهزة التحكم

التشغيل التجريبي سيكون في فبراير

»األشغال«: إنجاز 60% من تأهيل محطة 
مشرف وتشغيلها في نوفمبر 2011

قالت وزارة األشغال ان نسبة إجناز إعادة تأهيل وتشغيل محطة 
مش���رف وصلت الى 60% بعد مرور 9 أشهر على بدء االعمال فيها، 
مش���يرا الى انه مت اعتماد أكثر من 85% من املواد واملعدات املطلوب 

توريدها وتركيبها.
وذكر الوكيل املساعد لشؤون الهندسة الصحية بالوزارة م.خالد 
اخلزي ل� »كونا« امس ان أعمال إعادة التأهيل تس���ير بش���كل جيد 
بالتعاون بني املقاول واملكتب االستش���اري املش���رف على املشروع 

واجلهاز الفني للوزارة.
وتوقع اخلزي ان يتم البدء في التشغيل التجريبي للمحطة في 
منتصف فبراير املقبل وحتويل مياه الصرف الصحي كلها الى احملطة 
نهاية مارس املقبل، مبينا ان قيمة العقد املوقع بني الوزارة واملقاول 

تصل الى 15 مليون دينار.
وأوض���ح انه لن تصل القيمة النهائية التي س���يتم صرفها على 
إعادة التأهيل الى ذلك املبلغ وذلك حسب سير العمل وتقييم االجهزة 
لها حتى تاريخه، مش���يرا الى ان هناك أعماال اخرى تتعلق بأعمال 
الطوارئ وهي االعمال التي تتم خارج حدود احملطة ولم تدرج ضمن 
هذا العقد ويق���وم بتنفيذها مقاولو الصيانة ومقاول عقد الطوارئ 

وسيتم االنتهاء من هذه االعمال مع بداية تشغيل احملطة.
وأفاد بأن العمل جار في أغل���ب أجزاء احملطة، مبينا ان صيانة 
جميع املضخات تتم اآلن في ورش���ة متخصصة في دولة االمارات 
العربية املتحدة ومن املتوقع توريدها نهاية الشهر اجلاري كما يجري 
اآلن تنفي���ذ األعمال املدنية لغرفة التحكم اجلديدة والتي س���تكون 
على مس���توى س���طح األرض، حيث مت إدخال حتسني على احملطة 
ملن���ع غرق االجهزة الدقيقة في حالة الطفح. واضاف انه جار أيضا 
تصنيع البوابة الرئيسية ومن املتوقع ان تصل الى البالد في نهاية 
شهر نوفمبر املقبل، مشيرا الى االعمال االحترازية التي بدأت خارج 
حدود احملطة إذ متت اضافة بوابات على اخلط الرئيسي الداخل الى 

احملطة كما يتم تنفيذ بوابات على املنهول رقم 2.


