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والواجبات

مراجعة مخططات الم�ضاريع والتدقيق عليها.:  .1
بم�ضتودع  ال��م�����ض��اري��ع  م��خ��ط��ط��ات  ج��م��ع   .2

المديرية والم�ضاهمة في حفظها.

1- التأريض هو اتصال كهربائي نفذ عن قصد بين جهازين كهربائيين أو شبكة 
أجهزة من جهة وكتلة األرض من جهة أخرى.

التسليح  عملية  إكمال  بعد  المبنى  أساس  خالل  من  التأريض  عمل  يتم   -2
صب  أعمال  قبل  التأريض  عملية  وتتم   ،)Foundation Raft( لألساس 
3×25مم  بقياس  النحاس  من  شريط  مد  بعد  وذلك  لألساس،  الخرسانة 

)دخواًل وخروجًا(.
النحاسي يتم اختيار أماكن من هذا الشريط وحسب  3- بعد إكمال مد الشريط 
التصميم الموضح به اللوحة الرئيسية وأماكن المعدات المراد تأريضها بحيث 
يتم أخذ النقاط الالزمة لذلك وتعتبر هذه العملية الطرف األول أما الطرف 
الثاني فهو قضيب نحاسي مكون من ثالث أجزاء بطول 3.6م، وبقطر 5/8 
وعرض  بطول  مانهول  داخل  باألرض  ويثبت  التصميم  وعلى حسب  بوصة 
30×30 سم، وبارتفاع 50سم، وتغطي بغطاء من الحديد الزهر، علمًا بأن 

عدد القضبان والمناهيل تختلف من مبنى ألخر طبقًا للتصميم.

أثناء عملية التأريض يجب مراعاة اآلتي:
پ بالنسبة للوحات الرئيسية فإنه يتم عمل التأريض بشكل منفصل مع مانهول 

خاص.
پ يجب أال تقل المسافة بين مناهيل التأريض عن ثالثة أمتار.

پ توصيل نهاية الشريط النحاسي )الخاص بدائرة التأريض( مع قضيب التأريض 
عن طريق اللحام )Soldering( ثم يغطى بطبقة من الشحم لحماية التوصيالت 

.)Bad Connection( من الصدأ وتجنب حدوث انفصال التوصيل
پ عمل الفحوصات الالزمة للتأكد من وجود استمرارية التوصيل األرضي، وعلى 

أن ال تزيد قراءة جهاز الميجر ما بين الفازات واألرضي عن )واحد أوم(.
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نشرة فصلية
لمديرية إدارة المشاريع

عينة تبين ربط موصل التأريض النحاسي مع قضيب 
حديد تسليح بطريقة اللحام

هنا يظهر كيفية ربط موصل التأريض النحاسي مع 
حديد تسليح أعمدة المبنى

مشروع مجمع مباني معسكر الصمود

يعتبر مشروع مجمع مباني معسكر الصمود من المشاريع الكبرى والتي ستغير من 
معالم معس��كر الصمود الذي س��يواكب التطورات المعمارية ويتكون المشروع من 

المباني التالية:-
مبان��ي كتيبة الهندس��ة عدد )6(   .1
مباني )مبنى القيادة – مبنى سرايا 
التخلص- مبنى هندسة الميدان - 
مبنى سرية التفتيش األولى- مبنى 
س��رية التفتيش الثاني��ة - مبنى 

العمليات والتدريب(.
مبان��ي كتيبة المش��اة اآللية عدد 5   .2
مباني )مباني االدارة – مبنى الورشة 
- مبنى سرية القيادة - مبنى المطعم 

- مبنى الفصول التعليمية(.
مبنى الخدمات الطبية.  .3

مبنى الهيئة العسكرية.  .4

المركبات  مبنى محطة غس��يل   .5
ويتكون من عدد )2( مبنى )مبنى 

االدارة - مبنى المغسلة(.
مبنى األمن العسكري.  .6

مبنى حمام السباحة.  .7

مباني كتائب المش��اة و يتكون   .8
من عدد 4 مباني )كتيبة المشاة 
العملي��ات  مبن��ى   –  3  ،2  ،1

والتدريب(.

مبنى حمام السباحة

مباني كتيبة الهندسة

هناجر الهمر معسكر الصمود

إعداد : فريق عمل مديرية إدارة المشاريع

مع تحيات مديرية التوجيه المعنوي

مالزم أول م/ فواز أحمد عبدالواحد
مخلد  مهندس/  النقيب  تكريم  تم 
ضحوي بداي من قبل قيادة التعليم 
الركن  العميد  في  ممثلة  العسكري 
المهندس/ هاشم عبدالرزاق الرفاعي 
 2011/6/2 الموافق  الخميس  يوم 
األغرار  دفعة  تخريج  أثناء 
تثمينًا  وذلك   35 رقم  المستجدين 
الموسم  خالل  المبذولة  لجهوده 

العدد )3( يوليو 2011التدريبي لعام 2011/2010

قيادة التجهيز واملشاريع

تكريم النقيب م/ مخلد ضحوي



مشاريع الصيانة
من العقود اإلنشائية التي تقوم مديرية إدارة المشاريع باإلشراف 
عمل  أوامر  تنفيذ  من خالله  يتم  والذي  الصيانة  عقد  هو  عليها 
متفرقة، حيث إن كل أمر عمل يمثل مشروع إنشائي يتكون من 
مدة وقيمة ماليه. وكل أمر عمل يحتاج إلى جهاز إشراف فني 
عقد  مميزات  ومن  اإلنشائي  المشروع  في  الفني  للجهاز  مشابه 
الصيانة انه يوفر المرونة في تنفيذ وإنشاء المباني الصغيرة وأية 
أعمال ترميم للمباني القديمة في معسكرات الحرس الوطني وهو 

يوفر الوقت في اعتماد أي مشروع إنشائي صغير أو ترميم أي مبنى, حيث أنه في حالة العمل 
بدون عقد الصيانة يحتاج إلى طرح العمل عن طريق مديرية التجهيز والعقود ومن ثم إحالته 
إلى لجنة المناقصات المركزية لطرحها على الشركات لتنفيذه بينما عند توقيع عقد الصيانة 

يمكن تنفيذ أوامر العمل من خالل العقد بوقت وجهد أقل.
 بالرغم من النقص الحاد في عدد المهندسين المشرفين على تنفيذ عقود الصيانة إال أننا بفضل 
من الله قد تم انجاز عقد الصيانة األول الذي تم البدء بتنفيذه سنة 2007م وتم انجازه خالل 
بالتنفيذ  الثاني وتم اعتماده والبدء  المشاريع بإعداد عقد الصيانة  سنتين وعليه قامت إدارة 

وحتى تاريخه تم  به بتاريخ 2010/1/1 م 
 )21( انجاز  تم  عمل  أمر   )31( اعتماد 
المستفيدة  للجهات  وتسليمه  عمل  أمر 
وجاري تنفيذ )12( أمر عمل متفرقة في 
ومن  الوطني.  الحرس  معسكرات  جميع 
اهم أوامر العمل التي تم اعتمادها هي:- 

مبنى التوقيف بمعسكر التحرير .  .1
تركيب تكييف لعدد )2( مستودع   .2

للحرس الوطني بمعسكر مستودعات صبحان .
إعادة تأهيل مبنى فرع جمعية األغرار بمعسكر الصمود .  .3

إنشاء مبنى بوابة دخول للعسكريين بالرئاسة العامة والتحرير .  .4
إنشاء دورات مياه عمومية بمعسكر الصمود والتحرير.  .5

عمل صيانة عامة لكتيبة المشاة اآللية بمعسكر الصمود .  .6
عمل تغطية للمنور في مبنى األجهزة التشبيهيه .  .7

عمل مبنى بوابة دخول الشركات بمعسكر التحرير .  .8

بوابة دخول العسكريين - الرئاسة العامة تغطية منور مبنى األجهزة التشبيهية - معسكر كاظمة

فرع جمعية االغرار - معسكر الصمود
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ويسرنا  الهندسية،  النشرة  بك في صفحات  نرحب 
أن تستعرض للسادة القراء البطاقة التعريفية : 

المق��دم مهن��دس/ منصور تركي مع��دي، حاصل على 
بكالوري��وس في الهندس��ة الكهربائية ع��ام 1992 من 
 A&M University الواليات المتحدة األمريكية من جامعة
بوالية ألباما، التحق بالحرس الوطني بشهر يناير 1996 
ف��ي وحدة الخدمات الفني��ة، والتي كانت تعتبر جزءًا 

م��ن الخدمات العامة للحرس الوطني، ويش��غل حالي��ًا منصب رئيس فرع تخطيط 
المشاريع بمديرية إدارة المشاريع.

ما هو وجه التغيير الذي طرأ بمديرية إدارة المشاريع منذ أن التحقت بها وحتى اآلن ؟
هناك نقلة نوعية في الحرس الوطني بشكل عام، ومديرية إدارة المشاريع بشكل 
خاص، كون أن مقياس التوسع والتطور يرجع بالدرجة األولى إلى ما نلمسه من 
حجم المشاريع والتي تقع مسؤوليتها على عاتق مديرية إدارة المشاريع، حيث 
أن توجيهات القيادة ممثلة بسيدي سمو الشيخ سالم العلي الصباح رئيس الحرس 
الوطني، وسيدي معالي الشيخ مشعل األحمد الجابر الصباح نائب رئيس الحرس 
الوطني، وبتوجيهات حثيثة من سعادة اللواء ناصر عبد الله الدعي وكيل الحرس 
الوطني،  الذين رسموا نهجًا فعااًل ومثمرًا في االرتقاء بالحرس الوطني، والمتابعة 
المباشرة بتطبيق التوجيهات من قبل قيادة التجهيز والمشاريع، فبالمقارنة زمنيًا 
نجد أن الحرس الوطني قد توسع بشكل مؤثر وهو مقبل على تحديات إنشائية 
حيث أننا بصدد القيام بمشاريع كبرى كمجمع الرئاسة، ومجمع الصمود، ومعسكر 
جنوب البالد، مما يشير إلى أن هناك نهضة كبيرة في الحرس الوطني من خالل 
الخطة الموضوعة من القيادة العليا والنظرة المستقبلية بفضل توجيهاتهم المستمرة.
هل هناك خطة تنموية مشتركة تجمع الحرس الوطني بخطة التنمية الخاصة بالدولة بشكل عام ؟

إن مديرية إدارة المشاريع تشارك بخطة التنمية حيث أن الحرس الوطني يسير بخطى واضحة 
ومدروسة بخطة التنمية فعلى سبيل المثال فإن مشروع توسعة معسكر كاظمة، ومشروع معسكر 

جنوب البالد هما من المرتكزات األساسية نحو التوسع والمشاركة بخطة التنمية.
برأيك، ما هي العقبات التي تواجه الضباط المهندسين ؟

لكل جهة متاعبها الخاصة بها وكلما كان العمل يسير بروتين ثابت كلما كانت 
نسبة الخطأ بسيطة، ولكن في مديرية إدارة المشاريع فاألمر مختلف تمامًا ألن 
ومشاكل  مواضيع مختلفة  مع  التعامل  عليه  تحتم  المهندس  الضابط  طبيعة عمل 
مختلفة غير اعتيادية، فعند تخرج الضابط المهندس فإنه يكلف مباشرة بمسؤوليات 
مؤثرة خالفًا لما هو حاصل في جهات الدولة األخرى، علمًا بأن تلك المسؤوليات 

المؤثرة لها عدة جوانب إيجابية. 

 Project & Engineer مشروع ومهندس رئيس فرع تخطيط المشاريع:

كيف ذلك ؟هناك نقلة نوعية في الحرس الوطني
إن دخول الضابط المهندس الذي ال يملك الخبرة الكافية إلى معترك الحياة العملية 
ويجعله في منافسة وتحدي للذات يعطي انطباعًا ايجابيًا لنفسه كونه يجد في 
صلب عمله ما يفرض عليه مواجهة مصاعب العمل واالرتقاء الوظيفي واكتساب 
الخبرة، وبكل أمانة فإن الضباط الملتحقين بمديرية إدارة المشاريع يحملون على 

عاتقهم مسؤوليات كبيرة بنتائج ايجابية ممتازة.
ما هي هذه اإليجابيات ؟

إن المهندس بوزارات الدولة عادة يعمل بفريق متكامل إال أن الضابط المهندس هو فريق 
بحد ذاته حيث أنه  يقوم بنفس��ه بتفقد جميع جوانب المش��روع بمختلف تخصصاته 
وبالدراسة والمراجعة وذلك بسبب النقص الموجود حاليًا للمهندسين وتعدد المشاريع.

كم عدد المشاريع التي تقع تحت التصميم حاليًا ؟
27 مشروع تحت التصميم :

8 مشاريع )تحت الطرح(.
الشروط  إعداد  جاري  مشروع   1

المرجعية له.
9 مشاريع جاري تصميمها.

9 مش��اريع ت��م إعداد الش��روط 
المرجعية لها، وتقديمها للطرح.

أي من جه��ات الحرس الوطني 
التي تقدم لها الشكر والتقدير ؟
جميع وح��دات الحرس الوطني 
تس��تحق الثن��اء والتقدي��ر ولكن 
األمن  بالذك��ر مديري��ة  أخ��ص 
الذي��ن  ومنتس��بيهم  العس��كري 
نرتبط معهم ارتباطًا تنسيقيًا كبيرًا 
ويقومون بالتنس��يق معنا وبتعاون 
واض��ح فخالص الش��كر والتقدير 

إلى هذه الجهة التي تحمل مسؤولية حساسة وهامة.
كلمة أخيرة ؟

شكر خاص إلى قائد التجهيز والمشاريع، وركن تخطيط وتدريب ومدير مديرية إدارة 
المشاريع والضباط، ونتمنى أن نقدم األفضل في ظل توجيهات ورعاية سيدي سمو الشيخ 
سالم العلي الصباح رئيس الحرس الوطني وسيدي معالي الشيخ مشعل األحمد الجابر 
الصباح نائب رئيس الحرس الوطني، والمتابعة المستمرة من سعادة اللواء ناصر عبدالله 

الدعي وكيل الحرس الوطني. كما أشكرك على هذا اللقاء الطيب البناء.

مبنى البولينج بنادي ضباط الحرس الوطني

عيادة األسنان - معسكر التحرير

النقيب م/ مخلد ضحوي بداي أجرى الحوار النقيب م/ محمد حسين محمد


