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اسرا معرب مجمية احلدودي
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(بوابة احملافظة  ..عىل
ء حسن
احمليط الاقلميي )
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هاشم
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ثناء مركز تفاعل اجامتعي
لكبار السن

شه

د قيس

نبذة تعريفية عن المشروع
املعرب يقع يف اجلزء اجلنويب الغريب من حمافظة املثىن التابع لقضاء
السلامن عىل احلدود العراقية السعودية .هذا املعرب سيساعد عىل
احلفاظ عىل مس توى العالقات بني ادلولتني وتعزيز الوحدة العربية
وتسهيل حركة الس ياح وخاصة
احلجاج وزوار املراقد ابالضافة اىل اجلزء الامه اذلي س يخدم
احملافظة والبدل وهو التبادل التجاري وخلق فرص العمل البناء
احملافظة
املرشوع عبارة عن مركز وظيفتة ذات طبيعة انسانية اجامتعية ثقافية
ترفهيية سكنية حيث يوفر املركز خدمة التأهيل النفيس للمسن
للتعامل مع متغريات احلياة واقامة الاجامتعات مع ارسمه لتبصريمه
ابالمور اخلاصة ابملسن وحاجاهتم للرعاية والاهامتم .
كام يوفر قسم سكين اليواء املس نني وخدمات طبية استشارية
وعالجية عن طريق متابعة املس نني بصورة دورية  .وايضا يوفر
املركز قسم ترفهييي خاص بـ املس نني يعترب املركز منوذيج لتقدمي
افضل اخلدمات لرعاية املس نني هذه الرشحية اليت تضم اابءان واهماتنا
اذلين اوصاان هللا عز وجل برعايهتم اىل اخر العمر

ابنوراما ابستيل العراق ابنوراما جسن نقرة السلامن هو مرشوع تذاكري رصيح ثقايف حييك
( احياء ذاكرة جسن نقرة احداث والوقائع اليت مرى هبا السجناء يف جسن نقرة السلامن هذا
املرشوع يعترب دمع للعملية الس ياحية الاثرية كون احملافظة تفتقر
السلامن )
اىل الكثري من املنشأت الس ياحية .
ارسال رساهل اىل فئات اجملمتع اخملتلفة واحلكومات والس ياسات يف
خمتلف احناء العامل للحد من الاابدات امجلاعية والوحش ية والقساوة
والتعذيب حبق االإنسانية,
وهذا املرشوع هو عبارة عن تأليف كتاب يعرض الاحداث والوقائع
اليت مرا هبا جسناء نقرة السلامن عربة سلسة من الومضات
( الصفحات ) فتارة يعيش الزائر أجواء اترخيية حيث ان السجن هل
الكثري من الاحداث التارخيية املهمة واليت من اشهرها حادثه قطار
املوت .
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علي
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ء علي

زهراء مركز تمنية مواهب
الاطفال

مركز ترفهييي تعلميي راييض ثقايف  ..هيمت ابلطفال مبراحل الطفوةل
املبكرة واملتوسطة يمني قدراهتم مبجاالت خمتلفة يصنع مهنم اشخاص
ذوي خربات للمس تقبل الن يكون حاوي عىل العديد من الاقسام
احملببة للطفال ..
يأيت دور املركز تاكميل مع دور الروضة والابتدائية حيث لك ما
يفقده الطفل يف هذأين االثنني ويف البيت ميكن ان جيده يف مركز
الاطفال

عذرا تصممي لكية الفنون
امجليةل

هو مرشوع ثقايف تعلميي يتضمن تمنية املواهب الفنية من خالل توفري
متطلبات ادلراسات الفنية واحلرفية و يتضمن نرش الوعي الثقايف
والاجامتعي  ,من خالل فعالياته ونتاجاته الفنية
الهدف الاسايس من مرشوع لكية الفنون امجليةل هو تمنية املواهب
الفنية  ,وصقلها بشلك حمرتف  ,موضوعي  ,متخصص  ,اعطاء الفن
املاكنة اليت يس تحقها ابجملمتع لالرتقاء ابجملمتع من خالل بث الوعي
بشلك عايل املس توى  ,ترس يخ الاميان بأن الفن ينبع من روح
الشعب ووجدانه ويعكس واقعه النفيس واحليايت والاجامتعي ,
ويعرب عن اماهل وطموحاته وتطلعاته وواقعه الوطين واحلضاري ,
وميتاز خبصوصية فريدة اس متدها من تراثه الفين وجذور موروثة ممتدة
الالف الس نني

الهام مركز العاده اتأهيل
مدمين اخملدرات

يكون مثل هكذا مركز اش به مبؤسسه حصيه من شاهنا تغري نظره
اجملمتع جتاه املدمنني والتعامل معهم كحاهل مرضيه قابهل للعالج والتشايف
حيث تكون من اهداف املركز هو التنش ئة اجملمتعية للمدمن واعاده
خلطه ابجملمتع باكفه فئاته اخملتلفة يك يس تطيع العودة اىل حياته
الطبيعيه والتخلص من ادمانه

هادي
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صالح

 -6كرار علي مركز احباث الطاقة
املتجددة والتمنية
املس تدامة .

 -7صفـا قيس

مركز عاليج س يايح

 -8اسماء عامر حديقة ساوة املعرفية

نتيجة للتوجه العاملي حنو اس تغالل مصادر الطاقة النظيفة واملتجددة
لتلبية الاحتياجات الانسانية الالزمة وتشغيل املباين ومفاصل احلياة
مياكنيكيا للجيل احلايل دون التأثري عىل قدرة الاجيال الالحقة عىل
تلبية احتياجاهتم من هذا املنطلق جاءت فكرة املرشوع بعمل مركز
حبيث هيمت بدراسة مصادر الطاقة البديةل اكلرايح والشمس واملياه
اجلوفية وغريها هبدف تعزيز و حتسني واقع اجملمتع ثقافيا و تشجيع
وحث الباحثني عىل نرش الاحباث والتجارب العلمية من هجة و
استامثر مصادر الطاقة النظيفة املتواجدة يف ابدية احملافظة من هجة
اخرى ..
يف الاونه الاخريه زاد التوجه حنو الطبيعه بغرض عالج العديد من
الامراض وهذا الاجتاه الىق رواج واقبال عىل املس توى العاملي
.فينبغي اس تغالل مقومات العالج الطبيعي وذكل ابانشاء منتجعات
عالجيه يتحقق فهيا عالج اجلسد والنفس معا فيختلط فهيا
الاستشفاء من امراض اجلسد مع الرتوحي عن النفس

يه احلديقة اليت تغلب عىل تكويهنا الانشطة العلمية اخلاصة ابلبحث
والتطوير سواء ابلتعاون مع اخملتربات البحثية ابجلامعات او معاهد
البحوث وتكون مقر الجراء الاحباث لتطوير منتج معني او عدة
منتجات وايضا اجراء البحوث عىل حبرية ساوة معجزة حبد ذاهتا
والهدف الرئييس للمرشوع هو الاستامثر العلمي والاقتصادي حيث
ميكن ان نصل اىل نتاجئ مفيدة اذا ما حللت مياها والاطيان ووضع
خمتربات ميكن الاس تفادة مهنا مكواد مصنعة او نصف مصنعة حيث
حتتوي مياها الكثري من املعادن الاي تساعدان يف عالج الامراض
اجلدلية واليت س توفر لنا ادلواء الرخيص واملال الوافر لتشغيل
الايدي العامةل العاطةل

 -7اندية سايم عيل
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مركز رعاية الايتام

بعد الاحداث ادلامية اليت عاشها البدل مؤخرا  .اصبح اجملمتع يواجه
مشلكة كبريه تمتثل بأعداد هائةل من الايتام واملرشدين اذلين يعانون
الاهامل من اغلب اجلهات  .ذلا انطلق املرشوع من احلاجه امللحه
الإيواء هذه الفئة احملرومه وحاميهتا من الاس تغالل وتثقيفها ودجمها
يف اجملمتع  .فهيي ارض س تحمل لك ما حيتاج اليه اليتمي من سكن
جبو عائيل وتعلمي وتثقيف وترفيه من خالل توفري الرعاية الاجامتعية
لليتاىم وتأهيلهم ل إالندماج مع اجملمتع اذلي يعيشون فيه؛ مفهمة
املركز تعلمي اليتاىم همارات وسلوكيات معينة تعمل عىل
تأهيلهم ليكونوا عنرصا فاعال يف جممتعهم

رابب جواد

مركز تأهيل اطفال ذوي هو مركز تأهييل عاليج ترفهييي تدرييب  ..يعمل عىل رفع مس توى
قدرات الطفل الادراكية  .للهنوض به حنو مس توى افضل من
احتياجات خاصة
الرعاية الصحية والنفس ية والاجامتعية واليت رمبا ال تتوفر مضن
(املعاقني فزيايئيا)
حميط الارسة اخلاص به  .ولكون هذه الفئة هممشة تقريبا  .فيسعى
املركز من خالل الوظائف والفعاليات املقدمة فيه  .اىل مساعدة
هذه الفئة يف تقبل العجز والقصور اذلي دلهيم وابلتايل ممارسة
حياهتم بصورة هادفة

 -9يض عالوي

هو متحف هيدف اىل ابراز روح احلضارة العربية الاسالمية
والتعرف عىل الفن الاساليم من خالل قاعات العرض للمقتنيات
من القرن السابع امليالدي وصوال اإىل القرن التاسع عرش مابني
اخملطوطات والكتب وقطع السرياميك واملعادن والزجاج والانسجة
...اخل ويتضمن املتحف عىل ماكتب وقاعات للمحارضات حبيث
جتعل من متحف الفن االإساليم مركزا للمعلومات والبحث
واالإبداع ,ومنارة للحوار والتبادل الثقايف من خالل اس تقطاب
مجهور عاملي ,حيث يعترب املتحف انعاكسا ملدينة النجف الارشف
عامصة للثقافة الاسالمية لعام 2102

متحف للفن الاساليم

 -01صفا سامل انرص

مركز لتوثيق الرتاث
احلريف

هو مرشوع ثقايف تعلميي اقتصادي س يايح خاص للحرف التقليدية
والفنون احلديثة فهو تعلميي حيث يمت تعلمي ساكن املنطقة املقام هبا
املرشوع عىل يد كبار احلرفيني ,يعترب املرشوع تعلمي وس يايح
حيث توجد مناطق عرض مفتوحة ومغلقة ابملرشوع لعرض
املنتجات املصنعة جللب الس ياح اإلهيا ومن املعروف منذ القدم ان
املنشأت الفنية من امه دور نرش العمل والثقافة وتعمل عىل الربط
بني املايض واحلارض ,وتعترب من ارىق الطرق لعرض اعامل الناس
وابداعاهتم الفنية كام يقوم عىل رفع مس توى اجملمتع علميا وثقافيا وفنيا
ويقوم عىل تشجيع الابداع واملبدعني يف اي بعد همام اكن مس توى
الفرد الثقايف

 -00الهام علوان جبار

متحف الاحياء املائية

املرشوع عبارة عن متحف وظيفته ذات طبيعة علمية ثقافية
ترفهيية س ياحية ,يتألف املرشوع من مجمع احواض تعرض فيه
الاحياء الهنرية والبحرية العراقية عىل وجه اخلصوص والعاملية عىل
وجه العموم ابالإضافة للحواض املتوفرة ابالهوار واملستنقعات
والطيور الربمائية

 -02امحد مؤيد دواس

املركز الوطين لتعزيز
الوحده

نظرا ملا متر به البالد من احــــــداث شائكه ومواقف عصيبه ..
اثرت سلبا عىل كوهنا وكياهنا وافقدت شعهبا امهنم واماهنم و يف
حماربه الظمل والفساد والقضاء عليه وكذك البد من وجود
وحده وطنيه تربط مكوانت الشعب العرايق فلوحدة الوطنية
ىه اساس ترابط الوطن  ,واس تقرارة وزايدة امنه  ,وكذا من
العوامل املساعدة عىل منو وازدهار الامم
داخليا وخارجيا  ,وكذا س ياس يا من انحية عالقات ادلول مع
بعضها البعض  ,فادلوةل املرتابط شعهبا  ,ال يس تطيع أى دخيل أن
يقتحمها أو يس تعمرها  ,حىت وان اختلفت ادلايانت  ,مفنذ عصور
ويعيش العرب ووالاكراد والرتكامن واملس يحيون والش بك و
اللكدواشوريني والازيدين عىل أرض واحدة وىه أرض العراق
واكنت تربطهم عالقات الاخوة والتسامح والكرم وتبادل الهتاىن
والهدااي ىف املناس بات والاعياد  ,حىت هذة اللحظة  ,وىف
احلروب اكن املس يحى يقف جبوار املسمل  ,وختتلط دماهئم ىف
سبيل رفعة هذا الوطن  ,وىف سبيل العيش ىف أمن وسالم .
فالبد من وجود مركز يعزز هذا الانامتء والرتابط بني املكوانت
الشعب الواحد

 -01ايناس نعمة رايض

هيدف املرشوع اإىل توفري مساحة اكفيه للزوار واملصلني اذلين
املرشوع تطوير مرقد
يتوافدون اإىل هذا املاكن املقدس ملا هل من امهيه دينيه وروحية كونه
محزه الغريفي (عليه
السالم )واملنطقة احمليطة معمل ديين ورمز من رموز املنطقه  ,وبذكل يصبح حلقة وصل
تربط اكفة الفعاليات اليت تبعث احلياة لعموم املنطقه  ,حيث أن
به
ذكل يساعد عىل تنش يط اجلانب الاقتصادي وهو بذكل يوفر
قاعده متينة حملافظة القادس ية وأيضا حيقق اجلانب الثقايف من خالل
الندوات واحملارضات الثقافية وحلقات التوعية ادلينية
مرشوع س يايح ترفهييي استامثري ميكن للبدل الاس تفادة منه يف
تطوير الس ياحة والارتقاء ابجلانب الاجامتعي حيث تعد الس ياحة
من امه مصادر ادلخل يف البدلان ذلا جيب الرتكزي عىل الس ياحة
وخصوصا يف العراق البدل امليلء ابملناطق الس ياحية الغري مس تغةل
ويرتكز هذا املرشوع عىل مفهوم واحد هو كيفية معل مناطق
س ياحية مبفاهمي ذكية ال تؤثر عىل قدرات البيئة حيث تكون فكرة
التخطيط الاكتفاء ابذلات للمجاورة السكنية وجتسد العالقة بني
البيئة الطبيعية واملباين مع تقليل الاثر البييئ السليب عىل املوقع

 -01هند عزيز عبد

قرية س ياحية مس تدامة

 -01عبري محيد اكمل

دار مسري اميس للزايء يه دار ثقافيه جتاريه حاولت اعادة ثقافة الازايء العراقية اىل اول
ضهور لها يف الامثنينات من القرن املايض واعادة افتتاهحا عام 2111
لكن مضن حزي مقيد وحمدود بعيد عن الثقافة العراقية الاصيةل يراد
من خالل هذا املرشوع والهدف منه هو احياء حضارة بالد
الرافدين وملاكت احلضارة العراقية عىل مر العصور من خالل
تصممي دار الازايء ( دار مسري اميس للزايء )
وكذكل ادخال هذا النوع من املشاريع اىل احملافظة كوهنا تفتقر اىل
مثل هذه الافاكر واملتطلبات يف املنطقة
ابالإضافة اىل ان املرشوع سوف يتضمن اقسام ترفهيه ومعارض
وخدمات خاصة ابملس تخدمني

 -09حنان مسافر عبد

ملحمة اكلاكمش عىل
أبواب الوراكء

 -21شهد حسني عباس متحف احلرب والسالم

 – 20مرمي سعيد

مركز صناع املس تقبل
(الش بايب)

املرشوع يقع يف الوراكء الاثرية عىل بعد مك من أاثر الوراكء هو
مرشوع ثقايف اترخيي س يايح خيتص بتوفري أجواء جتذب
الس ياح العراقيني والعرب والجانب حيث س يكون املرشوع
نبض احلياة اجلديدة يف جسد الوراكء فاملرشوع لتغطية
حاجات الزائرين الثقافية والرتفهيية حيث س يصبح وهجة
حضارية للس ياح وذات أمهية يف حتويل أنضار العامل اىل تكل
احلضارة العظمية حيث أن املرشوع س يكون مبثابة بوابة لتشجيع
البحوث والاس تكشاف لمه حضارة موجودة ابالإضافة اىل أنه
س يخدم البدل من الناحية الاقتصادية عن طريق توفري فرص
معل وهذا يساعد عىل الازدهار اقتصاداي.
هو مرشوع توعوي هيدف اىل احملاوةل لتوعية الناس بأمهية
السالم وجتنب العنف و احلروب ,ولخذ العربة مما حصل يف
العراق من احداث وحروب منذ زمن بعيد.
ومكصمم لهذا املرشوع اطمح جلعل هذا املرشوع هناية ملا مر
به البدل حيث سريوي قصة هذا البدل اذلي اتعبته احلرب وهل
امل يف انهتاهئا يف ماكن يضم الصور واذلكرايت وجعلها جمرد
رواية حتىك للجيال القادمة.
انشط واخصب عنارص قطاعات الانتاج يف جممتعنا مه الش باب
وعىل قدراهتم واماكنياهتم يتوقف الانتاج فهيدف املركز اىل
رعايهتم واكساهبم الثقة ابلنفس والقدرات واملهارات العلمية لرفع
مس توامه العلمي وتطوير خشصيهتم اىل خشصية اجامتعية تؤمن
ابلعمل امجلاعي واملشاركة اجملمتعية الهادفة من خالل خلق بيئية
تفاعليه حتتوي عىل نشاطات اجامتعية وثقافية وترفهيية
ونشاطات مبتكره هتدف اىل حتفزي حب التعمل وتطوير املواهب
والابداعات باكفة جماالهتا عند الش باب وذكل بربطها ابلفعاليات
اليومية عن طريق فعاليات املركز املتعددة واملتجددة ومن هنا
اكن الهدف الرئييس للمرشوع هو تطوير اقتصاد احملافظة لهنا
تعد من احملافظات الفقرية اقتصاداي عن طريق توفري بيئة ميرسة
للعمل الش بايب من خالل تأمني أجواء مشجعة دلمع الش باب,

 -22امحد عبد
اخلرض

جزء حل
اضافة اىل
املشاريع
إبداعية و
قاعاتالفاكر ا
مركز ثقايف ترفهييي س يايح يتضمنورعاية
خاص
اجلديدةرضات
قاعات حما
مدرجة.
عرضالقاعة
خارج الوطن من خالل تعزيز انامتء
سكن اىل
تتضمنالش باب
الااثر جهرة
مبنقيبمشالك
وخمترب
تعلميي
بابنيةلوطهنم
ومكتبة عادية
مكتبةالشالكرتو
اهداف املرشوع :
اهداف اجامتعية
اهداف اقتصادية
اهداف ثقافية
اهداف تعلميية

 -21ود عبد احملسن لكية الرتبية البدنية وعلوم
الرايضة

اس تحدثت لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة يف جامعة املثىن س نه
 ٩٠٠٠/٩٠٠٢حيث متتاز بعدم كفاءهتا الادائية وذكل حملدودية جحم
البناية وحمدودية فضاءاهتا الادارية والااكدميية وعدم مالءمهتا مع عدد
الطالب املقبولني فهيا اما ابلنس بة للساحات الرايضية املوجودة فهيي
غري مس توفية لي رشوط تؤهلها الن تصبح ساحات رايضية نظامية
 .الهدف الاسايس من املرشوع هو توفري قاعده من املعلومات
لالنطالق مهنا اىل تصممي متاكمل اىل لكية الرتبية الرايضية حيث
يتضمن املرشوع جزء تعلميي وساحات رايضية للتدريب .وللس باب
اليت ذكرت اعاله اإضافة اىل احلاجه اىل زايدة الكوادر من الرايضة
واملتدربني واملدرسني وتغذية احملافظات اجملاورة هبم ظهرت احلاجه اىل
رضورة وجود بناية خاصة بلكية الرايضة وفق الرشوط اليت متكن
طالهبا من اعداد انفسهم وممارسة فعالياهتم ونشاطاهتم الااكدميية .

 -21مصطفى فاضل مرشوع تصممي مطار مايئ
هدف املرشوع هو انعاش اجلانب الس يايح والرتفهييي يف اهوار
عىل اهور الچبايش
العراق بعد دخولها مضن الحئة الرتاث العاملي لليونيسكو  ,يتضمن
املرشوع انشاء مدرج بري حميل الس تقبال الطائرات القادمة اىل هور
اجلبايش من خمتلف احناء القطر  ,ومن مث الانتقال اىل املطار املايئ
اذلي يمتثل ابجلانب اخلديم الس تقبال ومبيت الس ياح واجلانب املايئ
اذلي يوفر متطلبات وقوف واقالع الطائرات  ,للقيام برحةل ترفهيية
بني اهوار املنطقة

 – 21عالء جميد

اطالةل عىل سومر(ابنوراما هو مؤسسة ثقافية متخصصة حبفظ وتوثيق واكتشاف الاثر السومرية
القدمية يف العراق واملمتثةل حبظارة سومر ابالإضافة اإىل كونه يعمل عىل خلق
الاهوار )
اإطار تعلميي من خالل احملارضات والندوات اليت جتري فيه واليت تعقد
لغراض تعلميية متخصصة للتعرف عىل املوروث احلضاري للمنطقة بصورة
خاصة...

 – 22بدر سعدي

مركز احبات الصحراء

