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جانب من أعمال املشروع 

الذايدي لـ «األنباء»: إجناز «من باع بيته» يتقدم ١١٪ على اجلدول الزمني

عادل الشنان

أعلن مدير مشروع شرق 
تيماء للمشمولني بالقانـــون 
٢٠١٥/٢ (من باع بيته) م.بدر 
الذايــدي، عــن تقــدم نســبة 
املشــروع اخلــاص  أعمــال 
بإنشاء وإجناز وصيانة عدد 
٥٠٩ بيــوت وأعمــال الطرق 
وشــبكات البنيــة التحتيــة 
ومواقف الســيارات واملباني 
العامة ومحطات الكهرباء بواقع 
١١٪، حيث بلغت نسبة اإلجناز 
الفعلــي ٣٨٫١٪ فــي حني أنها 
محددة تعاقديا بـ ٢٧٫١٪، وذلك 

خالل شهر يوليو املاضي.
وقال الذايدي لـ «األنباء» 
خــالل جولتهــا لتفقد ســير 
اعمــال املشــروع، ان الفترة 
التحضيرية بدأت بتاريخ ١٠ 
يونيو ٢٠١٨ وانتهت بتاريخ 
٨ سبتمبر ٢٠١٨ تخللها عمل 
جبار نتج عنــه اجناز اعمال 
بنسبة تزيد على ٣٪ من قبل 
املتعهد رغم عدم التزامه بأي 
أعمال خالل الفترة التحضيرية 

خطرة، وحرصت املؤسســة 
في املشــروع على االستغالل 
األمثل للمساحات، حيث تبلغ 
مســاحة أرض البيت الواحد 
٣٠٠ متر مربع ومساحة البناء 
٤٢٥ مترا مربعــا ومبكونات 
البيت احلكومي املتعارف عليها 
نفسها من حيث تكون املنزل 
من طابقــني، يحتوي الطابق 
األرضــي منه علــى ديوانية 
وصالة استقبال وغرفة طعام 
ومطبخ وغرفة سائق وغرفة 
خادمــة و٤ دورات ميــاه، أما 
الطابــق األول فيضــم عدد ٤ 
غرف نوم وصالة معيشة و٤ 
دورات ميــاه، مشــيرا الى ان 
قيمة املشروع بلغت ٤٦ مليونا 
و٦٣ ألف دينار تقريبا، ويتم 
تنفيــذ األعمال على مدى ٩١٣ 
يوما، وذلك وفــق العقد رقم 
(م.ع.س/١٣٣٣-٢٠١٨/٢٠١٧).

وحدد الذايدي نسب أعمال 
بـــ ٨٩٫١٪ بيــوت  املشــروع 
و٧٫٨٪ للشــبكات اخلارجيــة 
والطــرق و٢٫٥٪ مبــان عامــة 
الكهربــاء،  و٠٫٠٦٪ حملــوالت 

االدارة العامة للمرور في وزارة 
الداخلية على استحداث طريق 
بديل مؤقــت للطريق احلالي 
الذي مير مبحاذاة املشروع حتى 
يتسنى للمواطنني املشمولني 
بالقانــون رقــم ٢٠١٥/٢ (مــن 
باع بيته) تسلم منازلهم بعد 
االنتهاء منها وفحصها مباشرة 
دون اي عراقيــل تذكر، مؤكدا 
االنتهــاء مــن كل أعمال متديد 
خطوط األمطار ولم يتبق سوى 
الربط مع وزارة االشغال العامة 
فقط ال غير، كما مت االنتهاء من 

من املالحظات خلدمة املشمولني 
باحلصول على السكن في شرق 
تيماء مثل عمل بالط لساحات 
املشروع كامال وهذا ليس ضمن 
العقد املبرم، إال انه متت إضافته 
بنــاء على تعليمــات الوزيرة 
د.جنان بوشهري خدمة لألهالي.
وبني أن في تصميم املنازل 
متت مراعــاة متديدات خاصة 
بالتكييف وتتناسب من ذوق 
كل مواطن على حدة من حيث 
(الدكتات) للتكييف املركزي او 
الوحدات املنفصلة وسبل صرف 
ما ينتج عنها ويعتبر املشروع 
صرحا للمهندسني واملهندسات 
املواطنني كامال وترجمة حقة 
لسياسة االحالل التي تتبعها 
الوزيــرة د.جنــان بوشــهري 
وتتماشى مع قرارات وسياسة 
الــوزراء، ويحظــى  مجلــس 
املشــروع بخط اتصال مباشر 
مع نائب مدير عام املؤسســة 
العامة للرعاية السكنية لشؤون 
التنفيذ م.علي احلبيل لتذليل 
كل الصعاب او املعوقات التي 
تواجهه بشكل مباشر وسريع، 

وتقســم بنــود املشــروع الى 
٤٥٫٤٪ أعمال تشطيبات و٢٢٪ 
أعمال خرســانية و١٠٪ اعمال 
الصحــي وامليكانيــكا و٨٫٤٪ 
أعمال الكهرباء و٧٫٨٪ الشبكات 
اخلارجية والطرق و٦٫٤ لألعمال 

الترابية.
وأشار إلى أن املشروع ميتاز 
بجاهزيــة تركيب املصاعد في 
جميــع املنــازل تبعــا لرغبة 
املواطــن او احتياجه، وتعمل 
وزارة الكهرباء واملاء على إزالة 
(البايبات) التابعة لها، كما تعمل 

نسبة ٣٠٪ من أعمال الصرف 
الصحي واالنتهاء من نسبة ٧٥٪ 
من أعمال الهيكل اخلرســاني 
للمشروع وتشــطيب األعمال 
بنســبة ٢٠٪ تقريبــا واجناز 
شــبكات الطرق بنســبة ٣٠٪ 

تقريبا.
وتابــع الذايدي: ان املتعهد 
حــرص على اإلســراع بإجناز 
األعمال املوكلة إليه من خالل 
التقدم بطلب للمؤسسة العامة 
للرعاية السكنية يفيد برغبته 
في العمل خارج أوقات الدوام 
الرســمي ومتت املوافقة على 
طلبه من قبل مدير عام املؤسسة 
العامة للرعاية السكنية م.بدر 
الوقيان بواقع ٨ ساعات إضافية 
خالل الفترة املسائية، وكان ذلك 
دافعا للمتعهد إلجناز األعمال 
بسرعة اكبر نتج عنها التقدم 
امللحوظ على اجلدول الزمني 
احملدد لنســب االعمال، ناهيك 
عن قيام وزيرة الدولة لشؤون 
االسكان ووزيرة االشغال العامة 
د.جنان بوشهري بعمل زيارة 
ميدانية للمشروع وإبداء عدد 

كما يحظى املشــروع مبختبر 
لعمل فحوصات اجلودة بشكل 
دوري للحفاظ على جودة املواد 
املســتخدمة في تنفيذ األعمال 

وكفاءتها.
الــى ان  الذايــدي  ولفــت 
املشروع ميتاز بتصميم معماري 
ذي استخدام كبير للتكسيات 
اخلارجيــة واســتخدام حجر 
البازلــت واألســوار احلديدية 
بالليــزر ودمجها  املقصوصة 
مع أصباغ (السيجما)، ناهيك 
عن استخدام الرخام العماني ذي 
اجلودة العالية والشكل األجمل 
واستخدام احدث أنواع قطاعات 
األملنيوم التي تســهم بشــكل 
مميــز في منــع األتربة واحلد 
من الضوضاء وتوفير  ٥ مواقف 
سيارات أمام كل منزل، حيث من 
املتوقع ان يستهدف املشروع 
قرابة الـ ١٨٠٠ مواطن ويحتوي 
املشــروع على مســجد محلي 
ومجموعة محالت جتارية و٩ 
محطات كهرباء فرعية وسكن 
لإلمام واملؤذن ومواقف سيارات 

للمباني اخلدمية العامة.

خالل جولة على مشروع شرق تيماء للمشمولني بالقانون ٢ /٢٠١٥

وعقبها مباشرة العمل فعليا 
وفق اجلــدول الزمني احملدد 
ســلفا، ومن املتوقــع ان يتم 
االنتهاء من كل األعمال بتاريخ 
٨ ديسمبر ٢٠٢٠ حسب العقد 
املبرم بني املؤسسة واملتعهد، 
اال اننــا نتوقــع االنتهاء من 
األعمــال قبل ذلــك خاصة ان 
عدد اجلهــاز املتواجد بأرض 
املشــروع فعليــا مــن عمــال 
ومهندســني وكل التصنيفات 
الوظيفية قد بلغ عدد ١٨٤٤ فردا 
متقدما على املفترض واحملدد 
تعاقديا بعدد ١١٠٩ أفراد، ناهيك 
عن توفير كل املعدالت واآلليات 

اخلاصة مبختلف البنود.
املشــروع  أن  وأوضــح 
شــركة  وجــود  يتضمــن 
متخصصة بالدراسات البيئية 
تقــوم بعمــل تقرير شــهري 
بالتنســيق مع الهيئة العامة 
للبيئة، وذلك لضمان البيئة 
املالئمة للسكن، وقد سبق ذلك 
متشيط أرض املشروع بالكامل 
من قبل وزارة الدفاع والتأكد 
من خلوها من أي أجسام غريبة 

م.بدر الذايدي متحدثا إلى الزميل عادل الشنان                           (زين عالم)

الوزيرة بوشهري أضافت عمل بالط لساحات املشروع كامًال خلدمة األهالي

الوقيـان وافـق على زيـادة ساعـات العمـل بواقـع ٨ ساعـات مـساء

شركة متخصصة بالدراسات البيئية لضمان مالءمة بيئة املشروع للسكن

 احلبيل فتح خطًا مباشرًا لتذليل كل العقبـات التـي تواجـه املشـروع

من ال يشكر الناس 
ال يشكر اهلل

 أتقدم بجزيل الشكر وخالص االمتنان
 للمملكة العربية السعودية

ملكًا وحكومة وشعبًا 
على خدماتهم لحجاج البيت الحرام

وتقديم كافة التسهيالت المتاحة للحجاج 
ألداء مناسك الحج بيسر وسالسة 
أعّز اهلل المملكة العربية السعودية

والشكر موصول الى
 حملة د. أحمد رجب الفيلكاوي

 الذين تفوقوا بخدماتهم المتميزة
 وهنا وجب تقديم الشكر الجزيل

للدكتور/ أحمد رجب الفيلكاوي
 ولزوجته/ أم عبدالرحمن 

وابنته/ حفصة
 وأيضًا خالص الشكر 

لالبن/ فـواز الخزيم
مدير الحملة
وشكر خاص 

لألخت العزيزة/ شريفة مندكار 
وّفقهم اهلل لما يحبه ويرضاه وجزاكم اهلل عنا خير الجزاء

أوراد جابر األحمد الصباح

السلم الداخلي للمنزل 

أعمال األملنيوم داخليا

جانب من التكسيات اخلارجية 

استخدام الديكور اخلشبي داخليا 

مهندسو املشروع: «من باع بيته» يتميز بتصميمه املعماري احلديث

على هامش اجلولة التقت «األنباء» عددا من املهندسني 
الشــباب التابعني للمؤسســة العامة للرعاية الســكنية 
العاملني في مشروع شرق تيماء ومت أخذ وجهات نظرهم 
حــول أعمال املشــروع، حيث قال م.عثمــان الصانع ان 
املشروع ميتاز بجمال التكسيات اخلارجية، كما يعتبر 
املشــروع االول من مشــاريع املؤسســة العامة للرعاية 
الســكنية الذي ميتاز باســتخدام الديكورات اخلشبية، 
ناهيك عن اســتخدام حجــر (البازلت) مما اعطى منظرا 

جماليا خارجيا رائع.
بدوره قــال م.عبدامللــك اخلميس: نحن كمهندســني 
كويتيــني نحرص على متابعة أعمال املشــروع وجودة 
املواد املســتخدمة فــي تنفيذ االعمال لضمــان ان يكون 

مطابقا للمواصفات املنصوص عليها تعاقديا بنسبة ١٠٠٪.
من جهتها، قالت م.ســارة العجمي ان مشروع شرق 
تيماء ميتاز بتطبيق النمط احلديث بالتصميم املعماري 
ألول مرة بتاريخ املؤسسة العامة للرعاية السكنية مما 
أعطى شــكال جماليا خاصا ومميزا للتكسيات الداخلية 

واخلارجية.
من جانبه، قال م.بشــار بورســلي ان منازل مشروع 
شرق تيماء تتكون من طابق ارضي وطابق اول وتكون 
املكونات للمنــزل كالتالي: الطابق األرضي منه يحتوي 
علــى ديوانية وصالة اســتقبال وغرفــة طعام ومطبخ 
وغرفة ســائق وغرفة خادمة و٤ دورات مياه أما الطابق 
االول فيضم  ٤ غرف نوم وصالة معيشة و٤ دورات مياه.

م.عثمان الصانع م.عبد امللك اخلميس م.بشار بورسليم.سارة العجمي 

ملشاهدة الڤيديو


