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 وصف المشروع .1

منطقة، بال لم  أالحزام إثر الوضع الكارثي الذي  من لجان مقاومة حي جنوب هاالنداء الذي وصل بتلبيةمبادرة خريف بال حوادث قامت 

 : تبين اآلتي ((1.1)الصورة ) الوقوف علي الوضع الراهن بالنسبة لمصارف المنطقةيدانية ووبعد الزيارة الم

 . منه جزاء أخرىأشبه كامل في  والمصرف الرئيسي أجزاء من جزئي في  قفل .1
 . التي تصب في المصرف الرئيسيالسلمة الخيرية حياء أقفل كامل في المصارف الفرعية داخل  .2
مما أدى إلى  *(نهيار كامل وجزئيمنزل بين إ 910يزيد عن ما )نهيار للمنازل إلسلمة الخيرية وغمر تام بالماء في أحياء ا .3

 . جزئي للمدارس في تلك األحياءنهيار إوبمياه األمطار في تلك المنطقة  الصرف الصحي اختالط مياه
 . (مايو) النصر حياءأقفل كامل في المصارف الفرعية داخل  .4
للمدارس  وغمر تام *(نهيار كامل وجزئيمنزل بين إ 3700ما يزيد عن ) نهيار للمنازلإو نصرالغمر تام بالماء في أحياء  .5

 . في تلك األحياء
 . األزهري حياءأفي المصارف الفرعية داخل  جزئيقفل  .6
 . الرازيقفل شبه كامل في مصرف  .7
 . ليهامن الوصول إ تشفى بشائر بالماء من كل الجهات مما أدي إلي صعوبة تمكن المرضىحاطة مسإ .8
 وجود كميات هائلة من المخلفات واألنقاض في تلك المناطق وخاصة بالقرب من المصارف. .9

 (كما توضح الصورة أدناه)

 

 ( مصارف جنوب الحزام1.1الصورة )

  لجان مقاومة جنوب الحزامإحصائيات * 
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 تفاصيل العمل .2

 الرئيسيالسلمة مصرف   .2.1
  ويتجه غربا ( مصب السكة حديد العزوزاب) ة متصال مع المصرف المشيد بشارع الهواءمن الجهه الشرقييبدأ المصرف

كيلومتر.  18عدة أجزاء، حيث أن الطول الكلي حوالي  ىينقسم الو ترابي كاشف المصرفمنطقة التصنيع الحربي.  إلى

  أطوال أجزاء المصرف الرئيسي.الجدول أدناه يوضح 

 صرف الرئيسييوضح أطوال أجزاء الم (2.1) جدول

 الطول مقطع إتجاه قاع حوائط غطاء الحال نوع اإلسم
 )كلم(

 -عد حسين  -مصرف سوبا االراضى السلمة 
 J28-2مايو 

غير  رئيسي
 دمشي

شبه  غرب ترابي ترابي كاشف
 منحرف

6 

غير  رئيسي J301مستشفى بشائر جنوب االسفلت  
 دمشي

شبه  غرب ترابي ترابي كاشف
 منحرف

5 

غير  رئيسي J30-2ر شمال االسفلت مستشفى بشائ
 دمشي

شبه  غرب ترابي ترابي كاشف
 منحرف

3 

غير  رئيسي J25مستشفى بشائر شمال االسفلت  
 يدمش

 -شمال  ترابي ترابي كاشف
 غرب

شبه 
 منحرف

4 

 

   انسياب تحديد العوائق التي تحول دون  وم الوضع في المصرف يلمصرف السلمة الرئيسي لتقي بعد الزيارة الميدانية

   -:مراحل تم تقسيم العمل عليه لعدةالمياه وركودها 

 (2.1الصورة ) ،كيلومتر( 3.2حوالي )الطول  المسافة من مستشفي بشائر وحتي السلمة البقالة. 

 مستشفى بشائر جنوب )مصرفي مايو جنوب الزلط  ،الجديد  المسافة من مستشفي بشائر وحتي نهاية سوق ستة

كل ل المنجز طولالويبلغ  (J301مستشفى بشائر جنوب االسفلت  ) السلمة شمال الزلطومصرف  (J302االسفلت  

. المصرف فيالمياه  إنسيابحول دون تم فتح جميع العبارات وإزالة العوائق التي تكيلومتر،  0.7مصرف حوالي 
 .(2.2الصورة )

  (2.3الصورة )، كيلومتر( 1.0 ل =)الطو حلة قورو وحتي سوق ستة الجديدالمنطقة من موقف مايو السوق القديم. 

  في المصرف الرئيسي لمغلقةماكن ااألمصرف السلمة شرق البقالة محازي للسلمة الخيرية حيث تمت مراجعة 

 .كيلومتر( 1.0حوالي )الطول 

 عمال مراجعة مصرفي السلمة ومايو منطقة سوق ستة الجديد مايو وحتي  تقاطع مستشفي بشائر أنتهاء من تم اإل

 .مخالفات السوق الجديد وإزالة

 الرازي وحتي شارع مدني )الطول  شارع كليه تقاطع منالمسافة  ،السلمةعمال مراجعة مصرفي أنتهاء من تم اإل

  .كيلومتر( 2.0حوالي 

  مع ً الذي يبلغ حيث تم تطهير المصرف  بالمنطقة، أخرىف ارنظافة مصتمت عملية تطهير المصرف الترابي تزامنا

 .يلومترك 10 طوله حوالي

  أغسطس 18يوم  ىأغسطس حت 14استمرت عملية تطهير وحفر المصرف من يوم. 
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: العوائق  

  شرقصحيح )ال هاالتجايسري في  الالمياة  جريان حيث أنمحطة البقالة المصرف الرئيسي هي في من العوائق األساسية-

، في تلك المنطقة العبارات الموجودة غير صحيح مستويات أن هو يوبعد معاينة الوضع تبين أن العائق األساس غرب(

حل مؤقت لتلك المعضلة من قبل الهيئة بقفل المصرف في الجزء الشرقي وضع عكس إتجاه الجريان وتم  وذلك أدى إلى

 تجاه الغربي في اإل ( إلىupstream) يتجاه الشرقاإل)ستة بوصه( لسحب المياه من  مضخةللعبارات ووضع 

(Downstream) ( أدناه،  2.5كما موضح في الصورة ) من المياه  الكميات ب كل هذهحسسعه المضخة ال تكفي لولكن

 -لذا تم وضع حلول سريعه إلنقاذ الموقف: الخريفوخاصة في موسم 

  ةبصور العبارات في تلك المنطقة وهذا أدى إلى انسياب المياه المضخة وفتح ومراجعةفتح المجري الرئيسي بعد إزالة 

 ( أدناه.2.6مندفعة وفي االتجاه الصحيح لها، الصورة )

 وجد وبعد يومين من فتحه تم مراجعته للمره الثانيه للتأكد من انسياب المياه ولكن  ،بعد استقرار الجريان في المصرف

انات والبرامج ، فتم عمل دراسه سريعه للموقف واستنتاج المشكلة وذلك باالستعانة بالبيأن إتجاه المياه تغير مره أخري

ووجد أن تغير إتجاه جريان المياه نتيجه لوجود منطقه مرتفعه بالمصرف وخاصه مكان ، Google Earth)المتاحه )

رجوع المياه وتغير مسارها وهذا يفسر وضع المضخة هنالك  وعه عليه، وهذا اإلرتفاع يؤدي إلىطلمبه الضخ الموض

  ووجد أن والتأكد من ذلك، تم عمل رفع مساحي لتقيم المصرف لذاولكن سعه المضخه التكفي كما ذكر سابقا. 

حيث أن اإلرتفاع  ميالن المصرف غير صحيح سم، وأيضا تبين أن 40 بحوالي المصرف في موضع المضخة أعلى

ة المسافة من مستشفي بشائر وحتي السلمة البقال(: 2.1)الصورة  سوق ستة الجديدالمسافة من مستشفي بشائر وحتي (: .22)الصورة    

مصرف السلمة شرق البقالة محازي للسلمة الخيرية(: .42)الصورة  مايو السوق القديم حلة قورو وحتي سوق ستة الجديد اخر(: .32)ورة الص   
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)كما يوضح  ولذلك تغير إتجاه مسار المياه. سم 70عن المصرف المشيد غربا  بحوالي  يقلموقع المضخة شرقا من 

 )(2.9)الصورة  دناهالشكل أ

 كة مصب الس)اء يلتقي مع مصرف شارع الهو ال الرئيسي مصرف السلمه من العوائق التصميمة الكبري هي أن بداية

 داخل المصرف.توجد ( ، كم أن أعمدة الكهرباء وخطوط المياه 1.3) كما موضح في الصوره (حديد العزوزاب

 

 

 

 

 

"قبل" محطة البقالة، مصرف السلمة الرئيسي(: .52)الصورة  "بعد" محطة البقالة، مصرف السلمة الرئيسي(: .62)الصورة    

. محطة البقالة، مصرف السلمة الرئيسياحة في أعمال المس(: .72)الصورة   
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.المساحة قراءات من محطة البقالة، مصرف السلمة الرئيسيل القطاع الطولي(: .92)لصورة ا  

 : التوصيات 
 البقالة. محطة رية للمصرف وخاصة منطقةيم وإعاده تصميمه، وإيجاد حلول جذلتق  عمل رفع مساحي دقيق للمصرف .1

المحالت كمخازن لمبيعاتهم وكانت السبب اصحاب  من قبل المصرفيتم استخدام داللة سوق ستة الجديد  في بعض مواقع .2

 لذلك يجب سن قوانين صارمة للمحافظة علي المصرف. في انسداد المصرف في تلك المنطقة يالرئيس

 وضع عبارات في المصرف بمستويات صحيحه مع مراعاه ميالن األرض والمصرف إعتمادا علي التصميم. .3

وعدم  مجاالت النفاياتي جدية خاصة ف ثرلى أخذ جوانب الصحة بصورة أكوالعمل ع ثقافة السالمة سي ونشرإتباع النهج النف .4

 في المصارف أو بالقرب منه. وضعها

. محطة البقالة، مصرف السلمة الرئيسيل القطاع الطولي(: .82)الصورة   

 مستوي ميالن المصرف الصحيح
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 السلمة الخيرية حياء أ .2.2
  ة سوبا األراضي من أكثر المناطق تضررا من  موسم الخريف، أكثر من حواليالسلمة الخيرية أو ما تعرف بمنطقمنطقة 

ظهور عدد من حاالت اإلسهاالت  ىإل ىمياه مما أدار للمدارس ودورات الهيإنمنزل من إنهيار كامل وجزئي،  900

 المائيه بالمنطقة. وهذا الضرر نتيجه العوامل األتية:

إلي تضرر المنطقة  وهذا يؤدي، متر 4إلي  3بحوالي  مستوي المنطقة عن المصرف الرئيسينخفاض إ .1

 .األنكما حدث  ع منسوب المياه في ذلك المصرفوغمرها إذا إرتف

كيلومتر مربع، وتلك المصارف ال  10حيث أن مساحه المنطقة أكثر من  وجود مصرفين فقط في المنطقة، .2

لتلك المصارف والعبارات بالمنطقة أخطاء تصميمة  ىإضافه إل تخدم جميع مربعات أحياء السلمة الخيرية،

 .لياكما توجد أجزاء منها مغلقة ك

 
  السلمة الخيرية منطقةبتوضح المصارف  :(2.10الصوره )                                                 

 

 في زيادة ن الأتبين م الوضع في المنطقة والمصارف يألحياء السلمة الخيرية )سوبا األراضي( لتقي بعد الزيارة الميدانية

الذي تصب  ( J28-2مايو  -عد حسين  -مصرف سوبا االراضى السلمة في مصرف السلمة الرئيسي )  منسوب المياه

الحي مما أدي إلي تلك  المصرف الرئيسي إلى إنسياب عكسي للمياه من ه مصارف أحياء السلمة الخيرية أدى إلىفي

لتقليل منسوب المياه أوال ، لذلك بدأ العمل فورا في فتح وتطهير المصرف الرئيسي نسبه إلنخفاض تلك المنطقة األضرار

 (2.1ة )الفقرالمنطقة. المصرف وبالتالي في في 



 

 تقرير منطقة جنوب الحزام                                                                                                    

 

 

 Page 12 

 مبادرة صابنها وبننجز خريف بال حوادث
AUTHORED BY: DOHA ADIL ABURAI                                                                                                                                     

 

  وبدأ وضع الخطط  ،بالوضوح م المصارفبدأت معالالمياه منسوب لرئيسي وإنخفاض اعملية تطهير المصرف بعد

 الفرعي المصرف ىمن مستو ىارات في المصرف شرقي الردمية أعلالعب ىوكان  العائق األول مستو هاالعاجلة لفتح

الفرعي التي تربط المصرف  ىزالة العبارة األولتم إف ،وهذا يمنع إنسياب المياه من المصرف الفرعي إلي الرئيسي

. )كما لياتآلالنقص الحاد في لأن بقية العبارات ال يمكن إزالتها في الوقت الحالي نسبة  وجد المصرف الرئيسي و  مع

 .(أدناه ( 2.11ه)توضح الصور

 

 
 

 

 تصميم وعمليه الحفر والتطهير وحدها  ةعادإ ىن وجد أن المصرف يحتاج إلولك الشرقي لية تطهير المصرفبدأت عم

)كما  سطح األرض تماما وهذا يدل علي عدم وجود تصميم له مسبقا. ى، نسبه ألن المصرف أصبح في مستوالتكفي

 (( 2.12الصوره) توضح

 

 
 

 

 

شرقي المستوي العبارات في المصرف توضح  :(2.11الصوره)  

المشاكل التصميميه في المصرف الشرقيتوضح  :(2.12الصوره)  
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  كما توضح  ىي أجزاء منه وتطهير في أجزاء أخريحتاج إلي إعاده تصميم فأنه تم معاينة المصرف الغربي ووجد أيضا(

في الفرعي لتصب  ولكن توقف العمل عليه لوجود عائق أخر وهو عدم وجود عبارات تربط المصرف (( 2.13الصوره)

  (.( 2.14الصوره) توضحالرئيسي، )كما 

 

 

 

 
 

 : التوصيات 
 ة.ارف بالمنطقرفع مساحي لتقييم المصعمل  .1

 الحاليه بالمنطقة. رفاتصميم المصإعاده  .2

 إنزال عبارات المصرف الشرقي إلي مستوي المصرف بعد تصميمه. .3

 ربط المصرف الغربي الفرعي بالمصرف الرئيسي وذلك بوضع عبارات بالمستوي الصحيح. .4

 .لسلمة الخيريةأحياء ا لتصريف مياه يكفيانال فقط تصميم مصارف أخري لتخدم أجزاء من المنطقة ألن مصرفين  .5

 ال يتسبب في أضرار ىإرتفاع منسوب المياه فيه حت ووضع حلول لحدوتطهير دوري للمصرف الرئيسي  مراجعة .6

 .في السنين القادمه أخرى

 .بصورة دوريه واألنقاض من المصارفإزالة المخالفات  .7

المشاكل التصميميه في المصرف الغربيتوضح  :(2.13الصوره)  

عدم وجود عبارات تربط المصرف الغربي بالمصرف الرئيسي. توضح :(2.14الصوره)  
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 النصر )مايو( حياءأ .2.3
  3700ي موسم الخريف، أكثر من حوال فيمناطق تضررا من أكثر ال مايو أيضاأو ما تعرف بمنطقة أحياء النصرمنطقة 

لمائيه اعدد من حاالت اإلسهاالت ودورات المياه مما أدي إلي ظهور منزل من إنهيار كامل وجزئي، إنهيار للمدارس

 بالمنطقة.

  (ولكن 2.15بالرغم من وجود عدد من المصارف في تلك المنطقة كما توضح الصوره ) تخدم ال  المصارف الفرعيةتلك

 -المنطقة لألسباب االتيه:

  (2.16الصوره) المصارف الفرعية وردمها وأصبحت غير موجوده تماما. بعضقفل كامل ل 

 (2.16)الصوره . قفل شبه كامل لبقيه مصارف تلك المنطقه باألنقاض والمخلفات 

 داخل المصرف. هاعدم وجود عبارات مناسبة للمصارف وإنهيار عدد كثير من 

  زيادة منسوب  أدى إلى انسياب عكسي للمياه وأدى إلىالمياه في المصرف الرئيسي  مستوى إرتفاع أن اضافه إلى

 المياه في المنطقة.

 

  

مصارف أحياء النصرتوضح   :(2.15الصوره)  
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 المناطق،لوضع خطط إسعافية وتصريف المياه من بعض  األحياءفي تلك  تعاوناً من األهاليبعد الزيارة الميدانية للمنطقة و 

 -ل كما يلي:تم تقسيم العمل إلي عده مراح

 كيلومتر( 2.3)الطول حوالي المنصورة  نظافة وتطهير مصرف. 

 داخل من زالة كل العوائقوإ ،كيلومتر( 2.0)الطول حوالي  أحياء النصر مصرف جزء من نظافة وتطهير 

 .المصرف

 فر.تصميم وح وجد أن الجزء المتبقي يحتاج إلي إعادةيم الجزء المتبقي من مصرف أحياء النصر، ويتق 

 كيلومتر( 1.3)الطول حوالي  حي العرب  ظافة وتطهير مصرفن. 

 كيلومتر( 1.0)الطول حوالي  التالل  نظافة وتطهير مصرف. 

 أغسطس تعاونا مع  29و حتي يوم  أغسطس 20يوم إبتداء من  أحياء النصرفي  رفااستمرت عملية تطهير وحفر المص

 .تلك المنطقةالمبادرة واألهالي في 

 اه توضح بعض األعمال التي تمت في مصارف أحياء النصر )مايو(.أدن (2.17) الصور 

 : التوصيات 
 إهمال من قبل الجهات وعدم تقدير حجم الكارثه التي تمر بها المنطقة كل عام ألم بالمنطقه هو في األساس نتيجة الضرر الذي

 -ألن المصارف المصممه تخدم المنطقة، ولذلك يجب األتي:

 ارف بكل أنحاء المنطقة.المصرفع مساحي لتقييم عمل  .1

المتضررة مثل الجزء المغلق تماما في مصرف أحياء النصر والمصارف الفرعيه االخري  رفاتصميم المصإعاده  .2

 داخل الحي.

 لتخدم مناطق أحياء النصر وسط.  ىتصميم مصارف أخر .3

وضع المصارف في أحياء النصر )مايو( توضح  :(2.16الصوره)  
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ال يتسبب في أضرار  وتطهير دوري للمصرف الرئيسي ووضع حلول لحد إرتفاع منسوب المياه فيه حتي ةمراجع .4

 أخري في السنين القادمه.

 واألنقاض من المصارف بصورة دوريه.إزالة المخالفات  .5
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 أحياء األزهري .2.4
  13-14مصرف مباشرة  في المصرف )العمل  أدبو   (2.18)ه، الصور (13,14,15)زهري مربعات األ أحياء ىلإ هتوجالتم 

 .كيلو متر 1.8( البالغ من الطول حوالي 65jاالزهري 

  أفريقيا( مصرف ) ة المصرف المتصل بالمصرف الرئيسيمن نهايبدأت عمليه التطهير( شرقJ32-1،) العوائق  ةزالإو

) اشجار،  العوائق بمختلف انواعها ننسبه النه يحتوي علي كميه م عمليه الفتح والتطهير كتملتولكن لم  فيه، الموجوده

 (2.19الصور)دمها عشوائيا( كما موضح في ماكن تم رعبارات موضوعه بشكل غير صحيح، وبعض اال

  ولم تستمر نسبة لعدم توفر (أغسطس 16يوم ) األزهري ليوم واحد فقطأحياء في المصرف استمرت عملية تطهير وحفر ،

من  كيلومتر 0.5نجاز حوالي إلذا تم  العدد الكافي من األليات إلتمام العمل في تلك المنطقة ووجود مناطق أكثر تضررا.

 الطول الكلي.

 تطهير وفتح المصارف، وإعاده تصميم لجزء منها. ، ةمن التوصيات المهمة جدا لتلك المنطقة مراجع 

 

  ي تمت في مصارف أحياء النصر )مايو(.بعض األعمال التتوضح  :(2.17الصور)

  

  65االزهري  13-14مصرف توضح  :(2.18الصور)
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 أخري أعمال .2.5

 مصرف الرازي .2.5.1
 3الذي يبلغ من الطول حوالي  السلمة جنوبا يالمصرف الرئيس ىحت من بدايته شماال مراجعة مصرف شارع الرازي تم 

 (2.20الصور) كيلومتر.

  .هذا المصرف يحتاج إلي إعادة تصميم ورفع مساحي نسبه ألنه يقع في منطقة خط تقسيم مياه 

 (أغسطس 18يوم  )يوم واحد فقطالمصرف لعملية تطهير وحفر  بدأت. 

 

  65االزهري  13-14مصرف تم  بعض األعمال التيتوضح  :(92.1الصور)

  

  شمال وجنوب.الرازي  مصرف :(2.20الصور)

  



 

 تقرير منطقة جنوب الحزام                                                                                                    

 

 

 Page 19 

 مبادرة صابنها وبننجز خريف بال حوادث
AUTHORED BY: DOHA ADIL ABURAI                                                                                                                                     

 

 السلمة مقابر .2.5.2
 (2.21الصوره) توضحكما السلمة مقابر  تم تغطية بالغات منطقة السلمة البقالة الخياري ومنطقة 

 الفرعي.المصرف  ىحت ىوذلك عن طريق فتح مجرالمقابر من داخل  فتح معبر لتصريف المياه تم  

  أغسطس 18يوم  حتى أغسطس 17يوم من  اإبتداء ىفتح المجراستمرت عملية. 

 

 
 

 بنت األزور ه خولهمدرس .2.5.3
 3مربع  ي منطقة االنقاذفخولة بنت األزور في مدرسة  وجود مشكلةب تم التبليغ بواسطة محلية الجبل وحدة االزهري ،

 ىمنها حتي ال يؤدي إل هلذا توجب فتح وتصريف الميا وجد أن المدرسة مغموره تماما د الزيارة الميدانيةعب (2.22الصور)

 إنهيار صفوف ودورات مياه المدرسة كما حدث في بعض األحياء. 

 مصرف  المصرف الرئيسي ىحت ىمجرمن داخل المدرسة والحي وذلك عن طريق فتح  تم فتح معبر لتصريف المياه(

 (2.23الصوره) توضحالوحدة اإلدارية(. كما 

  أغسطس 16يوم  مل العمل عليهتكإو  أغسطس 13يوم إبتداء من  ىفتح المجراستمرت عملية. 

 
 

(.3مدرسة خولة بنت األزور في منطقة اإلنقاذ )مح (: توض.222الصور)  

ز.   

السلمة  مقابرمنطقة توضح  :(.212الصور)  
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(.3مدرسة خولة بنت األزور في منطقة اإلنقاذ )م العمل في ح(: توض.232الصور)  

 

ز.   توصيات عامة 
 .المصارف بطريقة دورية ومستمرةنظافة وتطهير  .1

 .ارفلمخالفات حول المصااض وإزالة األنق .2

ات حول  إزالة الحشائش .3  .المصارفوالشجير

 .هاتصميموإعاده رف االرفع المساحي لتقييم المص .4

 .ادةأخذ جوانب الصحة بصورة ج ىسن قوانين والعمل عل مع نشر ثقافة السالمة .5
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 الفريق الذي ساهم في هذا العمل: .3

لتكملة لتواصل وواعليه نأمل للتعاون  سائقي األليات. ىفه إلضاإتفاصيل الفريق الذي ساهم في هذا العمل موضحه في الجدول أدناه، 

 .والمساهمات المختلفة المالحظات المذكورة اعاله، واإلستفاده من الخبرات

 األسم  التخصص رقم الهاتف  

+249121264801 لجنة الميدان إسماعيل أحمدم.  مهندس مساحة    

+249900693156 لجنة الميدان ى عادل أبوراي الحسنم.أ. ضح مهندس مدني   

+249923639662 لجنة الميدان عبد الرحيم اإلمامم. أيمن  مهندس مساحة   

+249911406100 لجنة الميدان أحمدم. فيصل  مهندس مساحة   

+249912250965 اللجنة التنسيقية واإلستشارية بخاري بشير نجاة. أ.م مهندس كهرباء   

+249912198376 اللجنة التنسيقية دنيمهندس م  الطاهر أبوالقاسم. م.د   

+249123423256 اللجنة اإلستشارية فضل السيدأبوبكر  .أ.م مهندس مساحة   

 لجان مقاومة جنوب الحزام    

 مهندسي لجان أحياء النصر   

 


