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ار وتصريفوجه األمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس اللجنة الفرعية لمعالجة مياه األمط
ن العاملين فيالسيول، بزيادة عدد المھندسين السعوديين الشباب، للعمل مع الخبراء والمستشارين العالميي
شاريع في المستقبلالمشروع، ليكتسبوا منھم الخبرة والفائدة، ويشكلوا نواة للشباب القادر على إدارة ھذه الم

وصيانة ومتابعة األعمال.

رات األجنبيةوكان األمير خالد الفيصل قد وجه في بداية أعمال اللجنة الفرعية، بضرورة االستفادة من الخب
12ة الـالقادمة وإشراك شباب سعودي للتدريب من خالل مشروعي السامر وأم الخير والمشاريع المستقبلي

، التي أعلن عنھا مؤخرا لمعالجة مشكلة مياه األمطار والسيول في14المقبلة، والمدرجة ضمن الحلول العاجلة الـ
محافظة جدة.

 جدة، أنهوأوضح المھندس أحمد السليم، مدير عام مشروع معالجة مياه األمطار وتصريف السيول في محافظة
شركات والخبراتبعد توجيه أمير المنطقة انضم للعمل عدد من الشباب السعوديين ليعملوا جنبا إلى جنب مع ال

 شابا خالل الشھرين المقبلين.20العالمية، مؤكدا أن التوجيه بزيادة العدد دفعھم للعمل ليصبحوا 

وقت سابق لتقديموأعلن السليم أن إدارة المشروع انتھت من التحليل الفني لتسع شركات، وجھت لھا الدعوة في 
 قبل موسم األمطارعروضھا الفنية والمالية للعمل في المشاريع الخاصة بالحلول العاجلة، المزمع االنتھاء منھا

تم التأكد من مطابقةالمقبل بإذن هللا. وأشار إلى أنھم في صدد االنتھاء من التحليل المالي لتلك الشركات، بعد أن 
يكوم»العروض المرشحة للتنفيذ للمواصفات والمقاييس التي وضعت بمشاركة استشاري المشروع شركة «أ

العالمية.

 مشروعا العاجلة لتصريف مياه األمطار والسيول، وبدأ العمل14وأكد السليم أنه في وقت سابق تم تحديد الـ 
شركة الفائزةعلى تنفيذ مشروعي أم الخير والسامر، موضحا أنھم سيعلنون في غضون األيام المقبلة أسماء ال

، والتي يتركز عملھا في مجموعة من األنفاق والكباري داخل محافظة جدة.12لتنفيذ بقية المشاريع العاجلة الـ

ين على سيروكان األمير خالد الفيصل طمأن، لدى وقوفه على مشروعي أم الخير والسامر، القيادة والمواطن
جھات ذاتالعمل في المشروعين، وأكد الفيصل أنھما يسيران بصورة جادة نتيجة تضافر الجھود بين كل ال
ة عن سيرالعالقة والشركة االستشارية، مشددا على وجود رقابة يومية عبر تقارير يومية تصل إليه مباشر
الثاني) المقبل.األعمال وفق الجدول الزمني المعد لھا والمقرر االنتھاء من المشروعين نھاية نوفمبر (تشرين 

فظة جدة، والمدرجةكما أعلن الفيصل أنه سيقف ميدانيا على موقع مشاريع السدود الخمسة التي تنفذھا أمانة محا
، للتأكد من سيرضمن الحلول الدائمة لمعالجة مياه السيول واألمطار في محافظة جدة، بعد قرابة الثالثين يوما
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العمل وآخر ما تم إنجازه فيھا.

ه األمطارفي ھذه األثناء، أكدت شركة المباني (الشركة المنفذة لمشروعي أم الخير والسامر لتصريف ميا
 يوما، أكدت أنھا197 مليون لایر في مدة ال تتجاوز 264والسيول) والتي فازت بعقد تنفيذ المشروعين بقيمة 

لفيصل، موضحة أن أميرملتزمة بمواعيد التنفيذ التي سبق تحديدھا أمام اللجنة الفرعية التي يرأسھا األمير خالد ا
علق بالحلول الدائمة، أكدالمنطقة وقف ميدانيا مطلع الشھر الحالي على التفاصيل الدقيقة لمواعيد التنفيذ. وفيما يت

ثلة في إنشاء سدودالمھندس السليم أنه يجري حاليا وضع الدراسة النھائية ألھم مشاريع الحلول الدائمة، والمتم
محافظة جدةوقنوات تصريف لمعالجة مياه السيول واألمطار، إضافة إلى تصور عملي لمعالجة العشوائيات في 

 حيا عشوائيا، إلى جانب خطة بيئية للمحافظة، وأخرى للمياه الجوفية والمجاري، وكذلك50والبالغ عددھا 
دراسة عن الطرق وشبكات النقل المزمع إنشاؤھا.

لعالميةوأوضح السليم أن ھذه الدراسة ستطرح في نھاية شھر نوفمبر المقبل على مجموعة من الشركات ا
برة في ھذا المجال.للمنافسة على تنفيذھا، مؤكدا أن تنفيذ الحلول الدائمة سيتم من خالل شركات عالمية لھا الخ

لتصميم واإلشرافووفقا للعقد المبرم بشأن الحلول الدائمة، فإن شركة «أيكوم» سيكون عملھا مركزا فقط على ا
ة عنعلى تسعة قطاعات ھي، أوال: تنفيذ جميع األعمال الالزمة لدرء الفيضانات عن مدينة جدة الناجم

 وذلك عن طريق إنشاء السدود والحواجز الالزمة في جميع الوديان24مسطحات تجمع السيول والبالغ عددھا 
 منطقة األحياءفي ھذه المناطق، وإنشاء مرافق تصريف األمطار كالقنوات الرئيسية والفرعية في جدة بما فيھا

 كيلومتر مربع، إضافة إلنشاء2000العشوائية حيث تبلغ المساحة المخدومة بجدة واألحياء العشوائية تقريبا 
المناطقمرافق تجميع مياه األمطار من جميع األحياء واألحياء العشوائية، وتنفيذ دراسة شاملة وتخطيط 

 كيلومتر، وتنفيذ الخطة البيئية الرئيسية لمحافظة جدة، ودراسة1000العشوائية التي تمتد على مساحة قدرھا 
ن نسمة،شاملة لمياه الصرف الصحي في محافظة جدة واستراتيجيات تنفيذھا لخدمة ما يقارب أربعة ماليي
12عاجلة لعدد وتأسيس وإنشاء مركز إدارة األزمات والكوارث بمنطقة مكة المكرمة، وتنفيذ مشاريع الحلول ال
لتفصيلية لألعمالموقعا للنقاط الحرجة، كما ستقوم الشركة بتأمين الكادر الالزم لتفصيل اللوائح واإلجراءات ا

الھندسية والمالية الالزمة خالل مراحل اإلنشاء.
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