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عادل الشنان 

أكد ممثل املؤسســة العامة 
للرعاية السكنية في مشروع 
انشاء وإجناز وصيانة طبقة 
الســطحية والبنود  االسفلت 
املرتبطة بها لقســائم منطقة 
شــمال غــرب الصليبخــات 
السكنية م.فيصل املطيري ان 
اعمال املشــروع تسير بشكل 
ممتــاز جــدا تبعــا للجــدول 
الزمنــي احملــدد لهــا، حيــث 
متت مباشــرة االعمال بتاريخ 
٢٠١8/١٢/5 وتنتهــي تعاقديــا 
بتاريــخ ٢٠١٩/١٢/٤ القادم، اي 
أن تنفيذها سيكون على مدى 
365 يوما مــن قبـــل املتعهد، 
وهي شركة الهندسة امليكانيكية 

واملقاوالت.
لـ»األنباء«  وقال املطيــري 
خالل جولة تفقدية لتنفيذ اعمال 
العقد ان قيمة العقد )م.ع.ر.س/ 
ع /١35٤-٢٠١٩/٢٠١8( قد بلغت 
٢ مليون و 8٤ الف دينار تقريبا، 
وتشمل العمل على تنفيذ اعمال 
البالط والكربستون لواجهات 
الوحدات السكنية وما خلفها 
بالقطعتــن )١و٢( في منطقة 
شمال غرب الصليبخات بعدد 
)١٠3٠( قسيمة، منوها الى ان 
املؤسسة تتيح للمواطن حرية 
االختيار سواء برغبته بتنفيذ 
االعمال امام منزله، او رفضه 
تنفيذهــا بناء على رغبته هو 
شخصيا حسب ذوقه، او كما 
يريــد ويكون ذلــك من خالل 
االستبيان املقدم منه وعلى ان 
يكون تعاقديــا، بحيث تكون 
واجهــة القســائم بالبالط ذي 
سماكة 8 سم، واجلهة اخللفية 
للمنازل يتم تنفيذها ببالط ذي 

حضانــة اطفــال، و3 محطات 
حتويــل كهربائــي رئيســية، 
باإلضافة الــى عدد 3٠ محول 
كهرباء ثانويا، وكافة احلدائق 
العامــة، عــالوة علــى تبليط 
الرئيســية والدوارات  الطرق 
وعمــل احواض الزراعة داخل 
اجلزر، وكذلك عمل االصالحات 
الالزمة حلجر الرصيف التالف 
بتلــك الطــرق، واذا لزم االمر 
لالستبدال يتم استبداله بجديد 

مباشرة.

األمن والسالمة
وشــدد م.املطيــري علــى 
االلتزام بقواعد االمن والسالمة، 
ونقــل املخلفات الــى االماكن 
املخصصة لها من قبل الدولة 
اوال بأول من دون أي تأخير، 

جانب من اعمال اخلدمات                 )محمد هنداوي(

تخطيط الشوارع بالتنسيق مع املرورمن أعمال التبليط

مخطط عام للمشروع

م.فيصل املطيري متحدثا لـ»االنباء« 

اعمال املساح للطرق 

اعمال التبليط في القطعة 2 

جانب من اعمال رصف الطرق 

سماكة 6 سم، وكذلك احواض 
الزراعة.

أعمال التبليط
وأضاف املطيري: ان العمل 
يتــم علــى تبليــط مواقــف 
السيارات لالماكن العامة وحول 
املساجد ومراكز خدمة املواطن 
واملراكز الصحيــة واجلمعية 
الرئيســية وافرعهــا ومخفــر 
الشــرطة واملجمع احلكومي، 
وكذلك امــام املدارس ورياض 
االطفــال بالقطعتن ســابقتي 
الذكر، ويتم تنفيذ اعمال البالط 
ايضا بســماكة 6 سم، مشيرا 
الــى وجود عدد 5 مســاجد و 
6 مــدارس مبختلــف مراحلها 
)ابتدائي، متوســط، ثانوي(، 
وعــدد ٢ ريــاض اطفــال، و٢ 

مع احلــرص على تنفيذ بنود 
العقد املبرم وفق االشتراطات 
اخلاصــة باجلودة املنصوص 
عليها، وبعد االنتهاء من اعمال 
التبليط تأتي املرحلة التالية 
واملتمثلة بأعمال فرش االسفلت 
للطبقــة الســطحية للطــرق 
الداخلية  العامــة والشــوارع 
وما يلزمها من اعمال النظافة 
ورش الطبقــة الالصقة وعمل 
املعاجلات للشروخ والكسور 
املتواجــدة بالطبقــة احلالية، 
وكذلك عمل تعديل مناســيب 
اغطية غرف اخلدمات املختلفة 
مــن ميــاه وهاتــف وصــرف 
صحي وغرف تفتيش االمطار 
واجلاليات، ليتناسب منسوبها 
مع طبقة االســفلت السطحية 
لتصريــف ميــاه االمطــار ثم 

الف متر مربع وأعمال البالط 
املتداخل 8 سم بـ ١8٠ الف متر 
مربع، واعمال حجر الرصيف 
)اي ٢( لألحواض الزراعية بـ 
8٠ الف متر طولي، واعمال حجر 
الرصيــف )اي ٤( املســتخدم 
التالــف بالطرق  إلصالحــات 
العامة بـــ 3 آالف متر طولي، 
اما اعمال فرش االسفلت للطبقة 
الســطحية فتقدر بـ 3٤5 الف 
متر مربع، باالضافة الى بعض 
البنود الفرعية االخرى كأعمال 
املناهيل بالطرق وكتف الطريق 
وأعمال مناهيل وجاليات الطرق 
وأعمال التخطيط املروري من 
دهــان حجــر الرصيف وعمل 
اخلطوط االرضية للمرور، وهي 
أعمــال متكاملة لتؤدي أفضل 
خدمة لسكان ومرتادي املنطقة.

تأتــي املرحلة االخيــرة وهي 
اخلاصة بدهان حجر الرصيف 
باأللوان املختلفة، طبقا لطبيعة 
املكان وحسب تعليمات وزارة 
الداخلية ممثلة باالدارة العامة 
للمرور، ويليها اعمال التخطيط 
املــروري االرضــي بالدهــان 
االبيض، وعمل السهام االرضية 
وتركيــب العالمــات االرضية 
والعواكس للحفاظ على سالمة 
وامن مرتادي املنطقة، علما بأن 
كل ما سبق ذكره يتم تنفيذه 
تبعا الشتراطات االدارة العامة 

للمرور املعمول بها.

أعمال متكاملة
وحــول مكونات املشــروع 
قال املطيري: تقدر كمية اعمال 
البــالط املتداخل 6 ســم بـ ٩٠ 

م.فيصــل  حــرص  ٭ 
املطيري على التواصل مع 
املواطنن اصحاب قســائم 
شــمال غــرب الصليبخات 
ملعرفــة  مباشــر  بشــكل 
متطلباتهم اخلاصة بالتبليط 
امــام منازلهم ومــن خلفها 
حتى يتم احلفاظ على ذوق 
املواطن ورغبته في االعمال، 
وذلك إلتاحــــة احلريـــــة 
للمواطنن في تنفيذ االعمال 
من عدمــه تبعا لرغبتهـــم.
٭ اكد م.املطيري تطوير 
خلطة االسفلت تبعا لتعليمات 
هيئة الطرق اجلديدة وتبديلها 
من خلطة »املارشال« الى خلطة 
»املارشال احملسن« )سوبر بف( 
املتعهد بإجراء هذه  وتعاون 

التعديالت.
م.فيصــل  تواجــد  ٭ 
العتيبــي فــي املوقــع قبل 
الســاعة 6 صباحــا إلتاحة 
الفرصة للمواطنن الراغبن 
فــي إبــداء مالحظاتهم قبل 
توجههــم للعمــل صباحا، 
ظــروف  ملراعــاة  وذلــك 
الطقس احلار وعدم إقبــال 
املواطنــــن خلـــــل فتــرة 

الظهيـــرة.
٭ تتم مراجعة اجراءات 
االمــن والســالمة اخلاصة 
واالحترازيــة  بالعاملــن، 
الطريق  اخلاصة مبرتــادي 
السكنية وما  القسائم  وأمام 
خلفها بشكل دوري لضمان 

دوامها واستمرارها.

من أجواء اجلولة

 املطيري لـ »األنباء«: 2.8 مليون دينار
لتبليط 1030 قسيمة واخلدمات

والطرق في شمال غرب الصليبخات

ممثل »الرعاية السكنية« خالل جولة ملتابعة مشروع تنفيذ أعمال البالط والكربستون لواجهات الوحدات السكنية وما خلفها بالقطعتني )1و2( في املنطقة

أعمال البالط املتداخل 6 سم تقدر بـ 90 ألف متر مربع وأعمال البالط املتداخل 8 سم بـ 180 ألف متر مربع

فرش األسفلت للطبقة السطحية على مساحة 345 ألف متر مربع وأعمال حجر الرصيف )اي 2( لألحواض الزراعية بـ 80 ألف متر طولي
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