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حوالي 165.000 متر مربع تسع 
حلوالي 5.528 موقفا تقريبا، كما 
توجد مواقف سطحية للسيارات 
تس����توعب 11.472 س����يارة، 
منقس����مة الى 6.781 موقفا في 
حرم الطالبات و4.408 مواقف 
في حرم الطلبة ومت تخصيص 
ل����ذوي االحتياجات  2% منها 

اخلاصة.

ما مميزات الواحة واملناطق 
التجميلية في املشروع؟ 

٭ الواحة ف����ي مدينة صباح 
السالم اجلامعية هي التي تفصل 
احلرمني اجلامعيني »حرم الطلبة 
والطالبات« والتي حتتوي على 
عناصر مائية ممتدة على طول 
الواحة ومجموعات من النخيل، 
التش����جير  وكثافة عالية من 
خلل����ق بيئ����ة متاث����ل البيئة 
التصميم  الطبيعي����ة، ويوفر 
املقترح ممرات مظللة وأفنية 
مفتوحة وجميع تلك العناصر 
تعمل على تلطيف املناخ مما 
يزيد االحساس بالراحة خالل 
التواجد خارج املباني وخاصة 
خالل أشهر الصيف احلارة، ومت 
تطوير املنطقة احمليطة باملوقع 
بحيث تزرع بالنباتات احمللية 
لالستفادة من األمطار املوسمية 
وتقليل تأثي����ر الرياح املثيرة 
لألتربة.وميك����ن رؤية أعمال 
الزراعة االجمالية في مختلف 
أنحاء املشروع بطول حارات 
االطفاء ب����ني الكليات، وحول 
مواق����ف الس����يارات واملباني 
املس����اندة، كما تتوافر حدائق 
كبري عند مداخل حرم الطالب 
والطالبات، ومتتد الزراعة في 
الواح����ة بط����ول 2كم وعرض 
67.8م، وتتضم����ن العديد من 
البحي����رات وكما تضم 2.245 

نخلة وشجرة.

وهي 3 محطات خدمات مركزية، 
يحت����وي كل منها على معدات 
الالزمة لتبريد مباني  التبريد 
احلرم اجلامعي، وتش����مل 36 
وح����دة تبريد لتزويد الكليات 
بطاقة ذات س����عة 72.000 طن 
وحوالي 18 كم من أنابيب مياه 
التبريد و10 كم من أنابيب املياه 
الصاحلة للشرب باالضافة الى 
37 كم من أنابيب مياه مكافحة 
احلريق، وحوالي كيلومتر واحد 
من أنابيب مياه الصرف الصحي 
التي سيتم تنفيذها داخل انفاق 
خدمات تعد الكبرى على مستوى 

الشرق األوسط.
وحتتوي محطات اخلدمات 
الرئيسية للمدينة على أعمال 
أضافية تخدم احلرم الرئيسي 
وهي األعم����ال املدنية للمبنى 
تتمث����ل في محط����ة اخلدمات 
املركزي����ة مبا حتت����وي عليه 
من خزانات للوق����ود وخزان 
املي����اه الب����اردة TES ومحطة 
معاجلة مي����اه صرف األمطار، 
باالضافة الى االعمال الكهربائية 
وامليكانيكية وتشمل وحدات 
التبريد chillers وعددها 18 وحدة 
وغرف احمل����والت ومتديدات 
شبكات املياه الباردة والتغذية 
الكهرباء  والصرف وكيب����الت 
وش����بكات الضغط املنخفض 
في اطار مبنى احملطة واملباني 
امللحقة ومتديدات خط الوقود 
ف����ي ح����دود مبان����ي احلزمة 

نفسها.

تعتبر قلة مواقف السيارات 
إحدى املشكالت امام الطلبة، 

فهل مت تدارك ذلك اثناء تصميم 
املشروع؟

٭ ستوفر مدينة صباح السالم 
اجلامعية مواقف متعددة األدوار 
»أرضي وعلوي« على مساحة 

وصمامات مض����ادة لالنفجار 
والغازات. 

امليكانيكية  أم����ا األج����زاء 
فمحمي����ة ومزودة بس����دادات 
وصمامات مض����ادة لالنفجار 
والغ����ازات وه����و منعزل عن 
اجلزء املعيش����ي داخل امللجأ، 
ما يوف����ر الراح����ة واحلماية. 
امللج����أ على عيادة  ويحتوي 
طبي����ة، وغرفة لالس����عافات 
األولي����ة، ومخ����زن للمعدات 
والطعام، وغرفة إلدارة امللجأ، 
ومصلى للرجال وللنساء، كما 
يحتوي امللجأ على نظام اطفاء 
خاص »DRY POWDER« واجلزء 
 FOAM« امليكانيكي مزود بنظام
SYSYTEM«، كما يحتوي امللجأ 
على 4 مخارج، مخرجني الى نفق 
اخلدمات ومخرجني ألعلى عن 
إلى  طريق الساللم، باإلضافة 
مصعد يتم استخدامه من قبل 

ذوي االحتياجات اخلاصة.

تعد احملطات املركزية أحد أبرز 
عناصر مشروع البنية التحتية، 

فما أهمية هذه احملطات، وكم 
طاقتها االستيعابية، واخلدمات 

التي ستقدمها للمدينة؟ 
٭ أساليب البناء احلديثة تعتمد 
على أمناط مختلفة ومتطورة 
من أساليب تبريد املباني ورمبا 
بات أسلوب التبريد باملياه هو 
األسلوب األكثر حداثة واتباعا 
في أحدث املباني على مستوى 
العالم، وقد اعتمدت مباني مدينة 
السالم اجلامعية على  صباح 
اساليب التبريد باملياه بواسطة 
محطات اخلدم����ات املركزية، 
الس����يما أنها أحد أبرز وأحدث 
املشاريع على مستوى الشرق 

األوسط. 
وتقوم محط����ات اخلدمات 
املركزية بخدمة احلرم الرئيسي 

والغازات السامة وتتسع لنحو 
300 ش����خص بحيث ميكن ان 
تكون مس����تقلة في العمل من 
ناحية الصرف الصحي واملياه 
وتوجد بها خزانات مياه بسعة 
40 ليترا للشخص في اليوم، 
كما أن نظام التكييف فيها يوفر 
التهوية بشكل منفصل ينقي 
الهواء من أي غازات سامة أو 
مواد كيماوي����ة ضارة بصحة 
االنسان، مت االنتهاء من جميع 
مراحل األعمال اخلرسانية لتلك 
املالجئ وبدأنا في التشطيبات 

حاليا. 
امللج����أ من  وكل حوائ����ط 
اخلرسانة املس����لحة الداخلية 
واخلارجي����ة، وتبلغ س����ماكة 
احلوائط اخلارجية 80 س����م 
والداخلية ال تقل عن 20س����م، 
وبها خزانات ضخمة لتجميع 
الس����وائل من املداخ����ل خالفا 
عن خزانات الصرف الصحي 
واملياه التي تبلغ س����عتها 40 
ليترا للشخص في اليوم وهذا 
يكفيه ليومني على األقل بينما 
الديزل لنحو  تكفي خزان����ات 
يومني عل����ى األقل، أما األبواب 
اخلارجية املستخدمة في امللجأ 
فقد صممت ألن تكون مضادة 
لالنفجار والغازات، ويحتوي  
امللج����أ عل����ى 12 دورة للمياه، 
ونظ����ام تكيي����ف منفصل عن 
الهواء اخلارجي وتبلغ س����عة 
الفالتر ESL 7500، والتي جتعل 
 ،15cfm كمية الهواء النقي للفرد
والتي جتعل درجة حرارة امللجأ 
ال تتع����دى 24 درج����ة مئوية، 
امللجأ عل����ى مولدات  ويعتمد 
الدي����زل، وق����د زودت املالجئ 
الكهربائية  التمديدات  بأفضل 
من نوع )MICC(، وكل األنابيب 
الداخلية واخلارجية من وإلى 
امللج����أ حتتوي على س����دات 

النفق،  الى خ����ارج  التهوي����ة 
باالضافة الى تنفيذ كل الفتحات 
املطلوبة في جسم النفق لدخول 
خطوط وشبكات البنية التحتية 
التي سيتم تنفيذها من خالل 
مقاول احلزم املختلفة، واألعمال 
املعدنية وتشمل مسارات كابالت 
الكهرب����اء ومم����رات الصيانة 

للشبكات.

ينظر للمدينة على أنها ستكون 
أكثر بقعة آمنة في حال اجناز 

عدد كبير من مالجئ الطوارئ 
فما هو الغرض منها، وكم 

عددها وما مواصفاتها؟ 
٭ مشروع مدينة صباح السالم 
اجلامعية يحتوي على 29 ملجأ 
طوارئ حديث����ا مت تصميمها 
وتنفيذها وفق أحدث املعايير 
العاملية حلماي����ة األفراد ضد 
مختلف األخطار وهو ما يعكس 
صورة الكويت كدولة متقدمة 
ومتحض����رة تعتني بس����المة 
األفراد على أراضيها، كما ان هذا 
العدد من املالجئ غير مسبوق 
الكويت، ورمبا يجعل من  في 
»الشدادية« منطقة متميزة في 
معايير السالمة، وهذه املالجئ 
يتم اجنازه����ا حلماية وحفظ 
أبنائن����ا الطلبة وكذلك أعضاء 
التدريسية واالدارية  الهيئتني 
من مرت����ادي املدينة بل وكافة 
املواطنني م����ن قاطني املناطق 
املجاورة ملوقع املدينة في حاالت 
الطوارئ، فهي مالجئ عامة، ومت 
انشاؤها وفق املعايير اخلاصة 
الدارة الدفاع املدني وهي معايير 
تراعي أحدث ما توصلت اليه 
الدول املتقدمة في هذا املجال.

وتعد املالجئ في املشروع من 
تصنيف C4 وهي مالجئ للغازات 
تستخدم للتعامل مع الهجمات 
البيولوجية  وتأثير األسلحة 

في البداية حدثينا عن األعمال 
اخلاصة بشبكة األنفاق التي 

متتد حتت مدينة صباح السالم 
اجلامعية، وما اخلدمات التي 

ستقدمها للمشروع، واهم 
مواصفاتها؟

٭ متتلك مدينة صباح السالم 
اجلامعية شبكة أنفاق عمالقة 
تبلغ مساحتها 7.5 كم جتعلها 
الش����بكة األكبر على مستوى 
الشرق األوس����ط، حيث يبلغ 
عرض وارتفاع النفق 8 أمتار، 
مما يس����مح بتحريك سيارات 
العمالقة داخلها لتقدمي  النقل 

خدمات الصيانة املختلفة.
ويعد نفق اخلدمات العمود 
الفقري للحرم اجلامعي حيث 
س����يتم متدي����د كل اخلطوط 
وشبكات البنية التحتية التي 
تغذي مباني اجلامعات واملباني 
اخلدمية األخرى امللحقة باحلرم 
اجلامعي وتنقسم األنفاق في 
املدين����ة ال����ى نفق����ني احدهما 
الغربية للمش����روع  للناحية 

واآلخر في اجلهة الشرقية.
وتنقس����م األعمال املدنية 
لنفق اخلدمات اخلاص بالناحية 
الغربية وخط����وط اجلاذبية 
الى:اجلسم اخلرساني للنفق 
الرئيسي واالنفاق الفرعية بطول 
3560م تقريبا الى املباني الواقعة 
في اجل����زء الغربي من احلرم 
اجلامعي باجمال����ي 111020م3 
خرس����انة مس����لحة وساللم 
اله����روب واملنحدرات وممرات 
التهوية الى خارج النفق، كما 
يتم تنفيذ كل الفتحات املطلوبة 
في جسم النفق لدخول خطوط 
وشبكات البنية التحتية التي 
سيتم تنفيذها من خالل مقاولي 
احلزمات املختلف����ة باالضافة 
الى خط����وط الصرف الصحي 
بطول 1457م وغرف التفتيش 
وخطوط ص����رف املطر بطول 
1169م وذلك أسفل منطقة الواحة 
الفاصلة ب����ني احلرم اجلامعي 
للبنات واحلرم اجلامعي للبنني 
واألعم����ال املعدنية وتش����مل 
مسارات كابالت الكهرباء وممرات 

الصيانة لشبكات الكهرباء.
املدنية لنفق  اما األعم����ال 
اخلدم����ات اخل����اص بالناحية 
الش����رقية وخطوط اجلاذبية 

فتنقسم الى:
اجلسم اخلرس����اني للنفق 
الرئيس����ي واألنف����اق الفرعية 
بطول 3600 م تقريبا الى املباني 
الواقعة في اجلزء الشرقي من 
الكليات  احلرم اجلامعي وهي 
ومحط����ة اخلدم����ات املركزية 
ومبان����ي اخلدم����ات باجمالي 
122000م3 خرس����انة مسلحة 
تقريبا، كما تش����مل س����اللم 
املخارج واملنحدرات وممرات 

احدى محطات اخلدمات املركزية في املشروع د.أنوار اإلبراهيم تشرح مراحل مشروع الواحة للزميل عبداهلل الراكان  )ريليش كومار( 

جانب من تصميم مشروع الواحة التجميلي في »الشدادية« جانب من انشاء انفاق اخلدمات  احد مالجئ الطوارئ

6 ماليني م2 مساحة 
املدينة وتستوعب

40 ألف طالب 

مالجئ الطوارئ مت 
تصميمها وفق أحدث 

املعايير العاملية 
ويتسع الواحد منها 

لـ 300 شخص

نظام التكييف في 
املالجئ يوفر التهوية 
بشكل منفصل ينقي 
الهواء من أي غازات 
سامة أو مواد ضارة 

بصحة اإلنسان

امللجأ يحتوي على 
عيادة طبية وغرفة 
لإلسعافات األولية 
ومخزن للمعدات 
والطعام ومصلى 
للرجال وللنساء 

الزراعة التجميلية 
في الواحة متتد 

بطول 2كم وعرض 
67.8م وتضم 2245 

نخلة وشجرة

36 وحدة تبريد تزود 
الكليات بـ 72.000 

طن تبريد عبر 
18كم من األنابيب

حوار: عبداهلل الراكان 

أنوار اإلبراهيم لـ »األنباء«:  7.5 كم2 طول أنفاق 
اخلدمات   في مدينة صباح السالم اجلامعية

 وتعد  األولى  من نوعها بالشرق األوسط
تسعى جامعة الكويت من خالل انشاء مدينة صباح السالم اجلامعية )الشدادية( الى حتقيق احللم الذي طاملا راود الكويتيني بأن تكون 

لديهم مدينة جامعية متكاملة املرافق، تضم بني جنباتها اكبر عدد من الكليات، ومت تخطيط وتنفيذ مرافق ذلك احلرم اجلامعي لتساير أحدث 
ما وصلت اليه املنشآت اجلامعية احلديثة بالعالم، وتصبح مفخرة للكويت على املستويني االقليمي والعاملي. ويتم تنفيذ املدينة اجلامعية 
على مساحة تبلغ 6 ماليني متر مربع الى اجلنوب الغربي من مدينة الكويت بحيث تضم جميع كليات ومرافق اجلامعة في حرمني منفصلني 

أحدهما للطالب واآلخر للطالبات لتستوعب ما يقارب 40 ألف طالب وطالبة، وتنقسم مشاريع املدينة الى قسمني احدهما ملباني الكليات 
واملرافق والثاني ملشاريع البنية التحتية. ومتثل مشاريع البنية التحتية في املدينة شبكة متكاملة وأنظمة مرتبطة ببعضها وحلقات 

متواصلة تخدم احلرم الرئيسي للمشروع، وهي عبارة عن الهياكل املنظمة الالزمة لتشغيل أي مشروع من اخلدمات واملرافق. »األنباء« 
حاولت التعرف على مكونات مشاريع البنية التحتية ل� »الشدادية«، والتقت مساعدة مدير البرنامج االنشائي للبنية التحتية بجامعة 
الكويت د.أنوار االبراهيم، حيث أكدت ان املشروع يضم عددا من أنفاق اخلدمات تعد األولى من نوعها في الشرق األوسط بطول 7.5 كم 

وارتفاع 8 أمتار، موضحة انها تضم 29 ملجأ طوارئ مت تصميمها وتنفيذها وفق أحدث املعايير العاملية، باالضافة الى مواقف سيارات تتسع 
ل� 17.000 سيارة، ويشتمل املشروع على 36 وحدة تبريد، وفيما يلي التفاصيل:

د.أنوار اإلبراهيم

مساعدة مدير البرنامج اإلنشائي للبنية التحتية بجامعة الكويت أكدت أن املشروع يضم 29 ملجأ للطوارئ ومواقف تتسع لـ 17.000 سيارة


