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)متين غوزال(جانب من اعمال املشروع

كان من المفترض إنجازه هذا العام ومن الصعب سحبه من المقاول حاليًا

غلوم لـ »األنباء«: تسليم مبنى أعضاء مجلس األمة
ومركز المعلومات في 28 أكتوبر 2011

من مراحل اجناز اعمال املشروع صورة خارجية للمبنى

ماكيت كامل للمشروع

احد مرافق املشروع احد االجنحة من الداخل

اخلارجية للمبنى ونوع املواد 
املستخدمة وإعادة تقييم الهيكل 

اخلرساني.
وكشف عن انه مت اجناز ما 
نسبته 52% من اعمال املشروع، 
ويتوقع االنتهاء منه خالل عام 
2011، كم���ا ان املبن���ى اجلديد 
يتسع ل� 404 مواقف لسيارات 

الزوار.
وأوضح ان مساحة املوقع 
تبلغ 39 أل���ف متر مربع فيما 
تبلغ مس���احة املباني 70 ألف 

متر مربع.
وأضاف ان مكونات املشروع 
هي مبنى مركز املعلومات ويضم 
مكتب االمني العام وادارة البحوث 
والدراس���ات وادارة احلاسب 
اآللي واملكتبة، ويشتمل ايضا 
على مبنى االعضاء ويتضمن 

أجنحة لهم.
وقال: م���ن االعمال اجلاري 
تنفيذها حالي���ا تركيب رخام 
الواجهات والنوافذ االلومنيوم 
ملبنى االعضاء مع تركيب نظام 
التعلي���ق لألس���قف، وكذلك 
القواطع اخلش���بية من الدور 
االول حت���ى ال���دور اخلامس، 
وأيضا أعمال الطابوق واملساح 
والدهان وااللكترونيات واعمال 
اخلشب وتركيب اطارات االبواب 
اخلش���بية، كما يجري حاليا 
اعمال تركيب ع���زل الرطوبة 
وأعمال تركيب املصاعد ملبنى 

االعضاء.
وفيما يخ���ص مبنى مركز 
املعلوم���ات، مت تركيب أعمال 
االلومنيوم للواجهات واستمرار 
الطاب���وق واملس���اح  اعم���ال 
وااللكتروني���ات حتى الطابق 
الثاني وتركيب املصاعد وتركيب 
قواط���ع اجلبس وأعمال عازل 
الرطوبة فوق السطح والردم 
حول احلوائط اخلارجية ملبنى 
مواقف الزوار، وكذلك استمرار 
أعمال  املس���اح واخلرس���انة 
الظاهرة وااللكترونيات ملبنى 
موقف الزوار، وكذلك جار أعمال 
املساح وأعمال املنشآت للصالة 
متعددة االغراض وكذلك تركيب 
الطاب���وق وااللكترونيات في 

املسرح.

فرج ناصر
أك���د مدير إدارة املش���اريع 
بوزارة األشغال م.عباس غلوم 
انه كان من املفترض االنتهاء من 
مبنى مركز املعلومات ومبنى 
أعض���اء مجلس األم���ة في 12 
اجلاري لكن���ه تأخر حتى 28 

اكتوبر من العام املقبل.
وأوضح في ل���قاء صحافي 
م���ع »األنباء« ان الس���بب في 
التأخي���ر يرجع ال���ى املقاول، 
الفتا الى ان من اسباب التأخير 
العمالة واملواد والبطء  نقص 

في العمل.
وأضاف: من الصعب سحب 
املش���روع من املقاول في هذه 
الفترة ألن ذلك سيؤثر بالسلب 
على أعمال املشروع وقد يتأخر 
إجنازه ملدة عامني، مستدركا بان 
سحب املش���روع حق للوزارة 
ولك���ن يجب التأني في عملية 
السحب من اجل املصلحة العامة 
الس���ليم في  القرار  اتخاذ  في 

السحب او عدمه.
واضاف ان اجلهة املستفيدة 
من هذا املش���روع هي مجلس 
األمة وتش���رف عليه ش���ركة 
»HOK« العاملية مبشاركة مكتب 
السيف لالستشارات، الفتا الى 
ان الشركة املنفذة لهذا املشروع 
هي كويت داينمكس احملدودة 
للمقاوالت، موضحا ان املشروع 
يقع في منطقة جبلة، مؤكدا انه 
متت املباشرة في أعمال املشروع 

في 21 سبتمبر 2008.
وأكد ان كلفة املشروع تبلغ 
حوالي 30 مليون دينار، موضحا 
ان نسبة اإلجناز حتى اآلن تبلغ 

.%53
وأضاف ان املشروع يتكون 
من عدة مبان ألعضاء مجلس 
املبن���ى االول  األمة فيش���مل 
الس���رداب ويح���وي مواقف 
سيارات بسعة 120 موقفا ويضم 
الدور األرضي استراحات وأماكن 
للجلوس، اما الطوابق من األول 
الى اخلامس فتشمل 15 جناحا 
ألعضاء مجلس األمة مبساحة 
136 مترا مربعا للجناح وغرفتني 
لالجتماعات، فيما يتضمن املبنى 
الثاني مبنى مركز املعلومات، 

لعقد املش���روع بسبب حدوث 
التغييرية على  بعض االوامر 
املش���روع، خاصة في االعمال 

مت رب���ط املبنى اجلديد مببنى 
مجلس األمة القائم.

وأش���ار الى انه مت التمديد 

ويقع خلف مبنى مجلس األمة 
احلالي ويتكون من 3 طوابق 
وسرداب لكامل املساحة حيث 

م. عباس غلوم


