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هةواَل و ضاالكى
• لەبەرواری 2011/7/11دا وەفدێكی كۆمیتەی بااڵی یەكێتی ئەندازیارانی كوردستان سەردانی 
بەڕێز سەرپەرشتیاری ئیدارەی گەرمیانیان كرد بەمەبەستی پیرۆزبایكردنی وەرگرتنی پۆستەكەی 

و هیوای سەركەوتنیان بۆ خواست.

• لەبەرواری 2011/7/12دا وەفدێكی هاوبەشی كۆمیتە و ئەنجومەنی بااڵی هەردوو )) یەكێتی 
و سەندیكای (( ئەندازیارانی كوردستان سەردانی سەرۆكی حكومەتی هەرێمی كوردستانیان 
كامەران  ئەندازیار ))  بەڕێز  ئاوەدانكردنەوە  وەزیری  ئامادەبوونی  بە  هەولێر  لەشاری  كرد 
احمد عبداللە((. لەو كۆبونەیوەیەدا پڕۆژەیەكی 14 خاڵیان خستە بەردەم سەرۆكی حكومەت 
بەڕێزیشیان پەسەندی زۆربەی  ئەندازیاران بوون .  كە هەموانیان داواكاری ڕەوای پیشەیی 
داواكاریەكانیان كرد و پشتیوانی خۆیان بۆ ئەندازیارانی كوردستان دووپاتكردەوە و هانیشی 
دان كە كاری جدیتر و دڵسۆزانەتر بكەن بۆ زیاتر خزمەتكردنی پڕۆسەی ئاوەدانكردنەوەی 

كوردستان.
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• لەبەرواری 7/21/ 2011 دا و ڕۆژی 5 شەممە لە هۆڵی مۆنۆمێنتی شەهیدان لە قەزای هەڵەبجەی 
شەهید . بە ئامادەبوونی نوێنەری قائیمقامیەتی قەزای هەڵەبجە و نوێنەری یاسایی و بەسەرپەرشتی 
وەفدێكی كۆمیتەی بااڵ و لقی سلێمانی یەكێتی ئەندازیارانی كوردستان پڕۆسەی هەڵبژاردنی نوێنەرایەتی 
كردنەوەی  دوای  و  سازدرا  كوردستان  ئەندازیارانی  یەكێتی  سلێمانی  بەلقی  سەر  شەهیدی  هەڵەبجەی 
دەرگای خۆپااڵوتن 4 ئەندازیار خۆیان كاندید كردو دواتر لە ئەنجامی دەنگدان و جیاكردنەوەی دەنگەكاندا 

ئەنجامی كۆتایی لە كۆی 143 دەنگەدەر بەم شێوەیە بوو:
1. ئەندازیار قطب الدین حسن علی        90 دەنگ
2. ئەندازیار  هێرش حەمەامین فقێ  محمود      66 دەنگ
3. ئەندازیار ملك محمد عبدالرحمن       65 دەنگ
4. ئەندازیار دالیا فارووق ابراهیم        58 دەنگ

بەم شێوەیە  ئەندازیار )) قطب الدین حسن علی (( بە لێپرسراوی نوێنەرایەتیەكە و ئەندازیار )) 
یاریدەدەری نوێنەرایەتیەكە دەرچوون. هیوای سەركەوتنیان بۆ  هێرش حەمە امین فقێ  محمود (( بە 

دەخوازین و پیرۆزباییی گەرمیان ئاڕاستە دەكەین.
يةكيَتى ئةندازيارانى كوردستان
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• لەبەرواری 2011/8/22 كۆمیتەی بااڵی یەكێتی ئەندازیارانی كوردستان بەیاننامەیەكی ناڕەزایی 
و  سنورەكان  بەزاندنی  و  كوردستان  هەرێمی  سەروەریەكانی  پێشێلكردنی  بە  دژ  باڵوكردەوە 
تۆپبارانكردنی بناری قەندیل و هێرش و پەالمارە تیرۆریستیەكانی ناوچەكانی سەعدیە و جەلەوال 

و قەرەتەپە . ئەم دەقی بەیاننامەكەیە:
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• بە مەبەستی یەكگرتنەوەی هەردوو )یەكێتی و سەندیكای( ئەندازیارانی كوردستان .لە بەرواری 
2011/9/11دا سەندیكای ئەندازیارانی كوردستان نوسراوێكیان ئاڕاستەی یەكێتی ئەندازیاران كردوە 
2011/9/27دا  لە   918 ژمارە  نوسراوی  بە  كوردستان  ئەندازیارانی  یەكێتی  بەرامبەریشدا  لە  و 

وەاڵمیان داونەتەوە :
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بەبۆنەی 

 جەژنی ڕەمەزانی پیرۆزەوە
 گەرمترین و جوانترین پیرۆزبایی ئاڕاستەی سەرجەم ئەندازیارانی 
و  جەژن  هەر  ڕۆژێكیان  هەموو  خوازیارین   و  دەكەین  ئازیز 
و  بێتەدی  وەدینەهاتوەكانیان   ئاواتە  و  هیوا  و  بێت  خۆشی 
ئایندەدا  لەساڵی  ئەندازیاراندا  دەستی  لەسەر  كوردستانیش 
بێت و گۆڤارەكەشمان  ئاوەدانتر و گەشاوەتر و پێشكەوتووتر 
بەرەو پێشكەوتن و جوانتربون و بەپێزتربوونی زیاتری سیماو 

ناوەڕۆكەكەی بچێت ..
..دووبارە پیرۆز بێت .....

 طَوظارى ئةندازياران
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ئةندازيارى راوَيذكار 
نةوزاد عومسان

 nawzad_mohandis@yahoo.com

پێكهاتەیەكی  نەوت  ئاشكرایە   •
سروشتی گرنگ و كاریگەرە و ڕۆڵی 
و  پێشكەوتن  لە  بینیوە  گەورەی 
مرۆڤایەتی  هەمەجۆرەكانی  داهێنانە 
تاكو  دۆزراوەتەوە  لەوكاتەوەی 
دەكرێت  واشچاوەڕوان  و  ئێستاش 
كە بۆ زیاتر لە 50 ساڵی داهاتووش 
لە  ببێنێت  خۆی  ڕۆڵی  هەمان 
مرۆڤایەتیدا.زۆرجاران  شارستانیەتی 
بۆتە  كۆمەڵگە  و  واڵت  هەندێ   بۆ 
هەندێكی  بۆ  و  بەرەكەت  و  خێر 
نەفرەت ودۆزەخ  بۆتە تەوقی  تریش 
بنچینەدا  لە  هەرچەندە  نەوت   .
زۆر  لە  بەاڵم  هەیە  ئابوری  ڕۆڵێكی 
و  بینیوە  ڕۆڵی سیاسیشی  كاتیشدا 
كاریگەر  و  كوشندە  چەكێكی  بۆتە 
وعەسكەری  سیاسی  بڕیاری  لەسەر 

و ..هتد.
• بەو هەموو گرنگی و ئاشنایەتیەی 
مرۆڤ بۆ نەوت . بەاڵم هەندێ  نهێنی 

دەربارەی نەوت هەن كەالی زۆركەس 
ئاشكرانین, بۆ ئاشناكردنی خوێنەران 
ئەم چەند نهێنیەی نەوتتان بۆ ئاشكرا 

دەكەین بەهیوای سوودلێوەرگرتن:
وای  كە  هەیە  باو  بڕوایەكی   .1
بەرمیلدا  لە  نەوت  كە  دەچێت  بۆ 
هەڵدەگیرێت یان دەگوێزرێتەوە.بەاڵم 
ئەم بڕوایە هەڵەیە و سەرچاوەكەشی 
بەرمیلە  بەكارهێنانی  باڵوبونەوەی 
وەك یەكەی پێوانەكردن.لەڕاستیدا لە 
پیشەسازی نەوت لە جیهاندا بەهیچ 
بەكارناهێنرێت  بەرمیل  شێوەیەك 
لولە  ڕێگەی  لە  نەوت  بەڵكو 
بۆ  پاڵپێوەدەنرێت  نەوتیەكانەوە 
بۆ  گەورەكان.دواتر  زۆر  خەزانە 
نەوتیەكان  گوێزەرەوە  ناو  هەڵگری 
واڵتە  لە  بەتاڵدەكرێنەوە  كە 
هەڵگری  لە  نەوت  بەكارهێنەرەكانی 

گەورەدا.
بەكارهێنانی  باڵوبونەوەی  هۆی 

بەرمیل ئەوەیە كاتێ  نەوت دۆزرایەوە 
1865دا  لەساڵی  بازرگانی  بڕی  بە 
والیەتی  ڕۆژئاوای  باكوری  لە 
لەبەرمیلی  ئەمریكادا  پەنسلڤانیای 
لەبەر  هەڵدەگیران  دا   )) مەی   ((
ئاسانی كرداری گواستنەوەی بەهۆی 
لەسەر  یان  ئەسپیەكانەوە  گالیسكە 

بەلەمە ئاویەكان.
كە  وایە  بڕوایان  كەس  هەندێ    .2
جیهان پشت دەبەستێتە سەر نەوت 
كە  وزەدا  زۆرترین  بەرهەمهێنانی  لە 

پێویستی پێیەتی.
هەڵەیە,چونكە  بڕواكردنەش  ئەم 
هەریەكە لە خەڵوز و وزەی ناوەكی 
و سووتەمەنی زیندەگی))پاشماوەی 
زۆری  بەشی   )) ئاژەڵی  و  ڕووەكی 
لە  پێكدێنن  بەكارهاتوو  وزەی 

جیهاندا.
دەكەن  زیادەڕۆی  كەس  هەندێ    .3
لە داهاتی نەوتی واڵتانی كەنداودا, 

هةندَيك لة نهَينيةكانى
 نةوت

 كة الى زَور كةس نةزانراون!
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ئەو  بڕوایەدان  لەو  بەشێوەیەك 
نرخی  لێكدانی  لە  بریتین  داهاتەنە 
ڕاگەیاندن  ئامڕازەكانی  كە  نەوت 
باڵویدەكەنەوە بەبەرهەمی نەوتی ئەو 

واڵتە.
لە  و  هەڵەیە.  زانیاریەكی  ئەمەش 
ڕاستیدا داهاتی ئەو واڵتانە زۆر لەوە 

كەمترن لەبەر دوو هۆكار:
كەنداو  نەوتی  نرخی  •نێوەندی 
نەوتی  نرخی  هەردوو  لە  كەمترە 
برنت.  و  تەكساس  ڕۆژئاوای  خاوی 
باڵویان  ڕاگەیاندن  دەزگاكانی  كە 
نەوتەكانی  دەكەنەوە.لەبەرئەوەی 
كەنداو لە نێوەنددا, خراپترە لەنەوتی 
برنت  و  تەكساس  ڕۆژئاوای  خاوی 
تریشەوە  لەالیەكی  و  لەالیەك  ئەمە 
بۆ  هەیە  بەگواستنەوە  پێویستی 

بازاڕەكانی ئەمریكا و ئەوروپا.
دەستیان  حكومەتەكان  •ئەوەی 
دەكەوێت بریتیە لە باج و شیرینی لە 
ئەوەی  دوای  نەوتیەكانەوە  كۆمپانیا 
بە  هەڵدەستن  كۆمپانیایانە  ئەو  كە 
گەڕان  و  دۆزینەوە  تێچووی  پێدانی 
و  بەرهەمهێنان  و  وهەڵكەندن 

گواستنەوە و ....هتد.
كۆمپانیا  لەسەر  پێویستە  هەروەها 
خۆماڵیەكان بەشێك لە داهاتەكانیان 
پاراساتنی  بەمەبەستی  بەكاربهێنن 
وەبەرهێنان,  و  یەدەگی  ئاستی 
سەرچاوەیەكە  نەوت  چونكە 

و  دێت  بوون  ووشك  كەدووچاری 
ئەمەش پێویست دەكات كە بەشێك 
لە  بەكاربهێنرێت  داهاتەكان  لە 

كردارەكانی وەبەرهێناندا.
كە  هەیە  باڵو  4.بیروباوەڕێكی 
زۆر  كە  واڵتانەی  ئەو  دەڵێت: 
زۆرترین  كە  ئەوانەن  پێشكەوتوون 
بە  بەرامبەر  بەكاردەهێنن  وزە 
تاكێك. هەر  بۆ  وزە  بەكارهێنانی 
هەروەك بیروڕایەك هەیە كە  دەڵێت 
بەرزترین  پیشەسازیەكان  واڵتە   :
لە  بەرهەمدێنن  بوون  پیس  تێكڕای 

جیهاندا بۆ هەر تاكێك.
بەاڵم لە ڕاستیدا هەندێ  لە واڵتەكانی 
كەنداو, بەرزترین ئاست داگیردەكەن 
 : الیەنی  هەردوو  لە  دونیادا  لە 
و  تاكێك  هەر  بۆ  وزە  بەكارهێنانی 

كاربۆن  ئۆكسیدی  دووەم  دەركردنی 
بۆ هەر تاكێك.

كە  وایە,  بڕوایان  كەس  5.هەندێ  
نەوت  بۆ  كەنداو  واڵتانی  بەرهەمی 
كە  وایلێكردوون  ناردنەدەرەوەی  و 
لە  وواڵت  دەوڵمەندترین  بونەتە 

دونیادا.
بەاڵم ئەم بڕوایەش هەڵەیە, چونكە 
لە  2005دا  لەساڵی  نەوت  داهاتی 
ڕێكخراوی  لە  ئەندام  واڵتانی  هەموو 
كە  نەوت  هەناردەكردنی  واڵتانی 
 %4 ڕێژەی  ئەندامە   11 ژمارەیان 
ئەمریكایان  نەتەوەیی  بەرهەمی  ی 

تێپەڕنەكردووە.
باس  ئەوە  لێرەدا  كە  بەسە  هێندە 
بكەین كە سامانی كەسێكی ئەمریكی 
وەك بێڵ گێتس سەرۆكی كۆمپانیای 
لەداهاتی  بوە  زیاتر  مایكرۆسۆفت. 
لەساڵی  نەوت  لە  كوێت  واڵتی 
گێتس  بێڵ  داهاتی  2005دا.هەروەها 
لە ساڵی 1999دا زیاتر بوە لە سێ  
كوێت  نەوتی  داهاتی  ئەوەندەی 

لەهەمان ساڵدا.
كۆتایی  داهاتی  شێوە  بەهەمان 
كۆمپانیای ئەكسۆن مۆبایلی ئەمریكی 
یەكسانە  بەنزیكی  2005دا,  لەساڵی 
هەمان  بۆ  كوێت  نەوتی  داهاتی  بە 

ساڵ.

كە  دەزانیت  ئازیز  خوێنەری  ئایا   •
قازانجی كۆتایی كۆمپانیای ئەكسۆن 
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مۆبایلی ئەمریكی لەماوەی تەنها 90 
واڵتی  میزانیەی  لە  گەورەترە  ڕۆژدا 

سوریا بۆ یەك ساڵی تەواو؟
• نەوت چییە؟

و  ناچوونیەكە  توخمێكی  نەوت 
بۆ  لەجێگەیەكەوە  سروشتەكەی 
جێگەیەكی تر جیاوازە. بەمەبەستی 
 160 نرخی  دانانی  یارمەتیدانی 
خاوی  نەوتی  جیاواز  لەنەوتی  جۆر 
و  تەكساس  ڕۆژئاوای   (( پێوانەیی 
برنت(( بەكاردەهێنرێن و نرخی ئەو 
لەگەڵ  بەبەراورد  دادەنرێن  نەوتانە 
پێوانەییانە  خاوە  نەوتە  ئەو  نرخی 
ئەو  بازاڕی  لە  دووریان  چەندێتی  و 

نەوتە خاوانە.
جۆرەكانی  جیاكردنەوەی  كرداری 
سەر  دەبەستێتە  پشت  نەوت 
بەبەراورد  كێشیان  چڕییەكانیان)) 

بە قەوارەیان(( و ئاستی ترشییان
و  تیایاندا((  كبریت  بوونی   ((

هۆكاری تریش.
پەیمانگای  كارەكانی  لەگرنگترین 
توانی  كە  ئەوەبوو  ئەمریكی  نەوتی 
بە  كە  دابنێت  چڕی  بۆ  پێوانیەك 
سفر  بە  و  دەپێورێت  جیاواز  پلەی 
دەست پێدەكات.بەم شێوەیە كاتێك 
نەوتێك چڕییەكەی كەمتر بێت لە 25 
پلە ئەوا بە نەوتێكی قورس دادەنرێت 
و ئەو نەوتەی كە چڕییەكەی لەنێوان 
بەنەوتێكی  ئەوا  بێت  پلەدا   35-25
مام ناوەند دادەنرێت و هەركاتێكیش 
بوو  بەرزتر  پلە   35 لە  نەوت  چڕی 
دادەنرێت. سووك  بەنەوتێكی  ئەوا 
نەوتەیە  ئەو  شیرین  نەوتی  بەاڵم 
لە  كەمترە  تیایدا  كبریت  ڕێژەی  كە 

1%دا.
بەبەراورد  دادەبەزێت  نەوت  نرخی 
پێوانەییەكان  خاوە  نەوتە  بە 
هەركاتێك چڕی و ترشێتی زیاد كرد.

لەگەڵ  بەرزدەبێتەوە  وەنرخەكەشی 
دابەزینی چڕییەكەی و ترشێتیەكەی.
بەرهەمی نەوتی سوكی شیرین ڕێژەی 
40%ی بەرهەمی جیهانی پێكدێنێت, 
لەكاتێكدا نەوتی قورس و مام ناوەند 

ڕێژەی 60%ی ماوە پێكدێنێت.
گوێرەی  بە  نەوت  جۆرەكانی   •
پاراستنی  ئاژانسی  پۆلێنكردنی 

ژینگەی ئەمریكی
ئاژانسی پاراستنی ژینگەی ئەمریكی 
نەوت دابەش دەكات بۆ چوار جۆر لە 

ڕۆن بە پشتبەستن بە مەترسیدارێتی 
لەكاتی  پاككردنەوەی  توانای  و 

لێچووندا,كە ئەوانیش:-
دەبێتە  بەخێرایی  كە  1.ڕۆنی سوك 

هەڵم
نەوتیەكان  پێكهاتە  زۆربەی  كە 
لە  زۆرباشن  جۆری  كە  دەگرێتەوە 
جیادەكرێنەوە  خاو.بەوە  نەوتی 

و  گڕدەگرن  بەخێرایی  و  ڕوونن  كە 
ئاویشدەكەون,  سەر  و  هەڵم  دەبنە 
لەگەڵ خاكدا تێكەڵ دەبن بە ئاسانی 
لێ  خۆیان  دەتوانرێت  بەگرانیش  و 
ڕۆنی  لە  بریتین  كە  بكرێت  ڕزگار 

ژەهراوی كە بۆنێكی تیژیان هەیە.
2.ڕۆنەكانی كە پێوە نالكێن

كە  مێوییەكان  ڕۆنە  لە  بریتین  كە 
سەر ئاو دەكەون و بەگرانی تێكەڵ 
لە  ژەهراویترن  كەمتر  و  دەبن  خاك 
جۆری یەكەم و دەتوانرێت خۆیان لێ 

ڕزگار بكرێت بەشۆردنەوەی بە ئاو.
3.ڕۆنە قورسەكان كە پێوە دەلكێن

بریتین لە ڕۆنی جیڕ كە ڕەنگیان خاكی 
یان ڕەشن,لەبەرئەوەی چڕییەكەیان 
نزیكە لە چڕی ئاوەوە لە زۆر كاتدا 
دەكەون.مەترسیەكەی  ئاو  ژێر 
ژەهراوییە,بەڵكو  كە  لەوەدانیە 
و  ماسی  بە  دەلكێت  كە  لەوەدایە 
باڵندە و ئاژەلەكانەوە,ئەم جۆرەش 
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بریتین لە پێكهاتە نەوتیە قورسەكان 
و خاوی ناوەنجی و قورس.

4.ڕۆنە ناشلەكان
بریتین لە ڕۆنی ناژەهراوی ڕەش یان 
خاكیەكی تۆخ. دەتوێنەوە بەگەرمی 
هەموو  گرانە.كە  پاكژكردنەوەیان  و 

جۆرەكانی نەوتی قورسی تیادایە.
• نەوتی خاوی برنت چییە؟

بەكاردەهێنرێت  برنت  خاوی  نەوتی 
وەك پێوەرێك بۆ دانانی نرخی دوو 
لەسەر سێی بەرهەمی نەوتی جیهانی 
بەتایبەتیش لە بازاڕەكانی ئەوروپا و 

ئەفریقیادا.
نەوتەكانی  بیرە  لەبەرئەوەی 
كە  وشكبوون  لە  نزیكبونەتەوە 
دروست  گەورە  كێشەیەكی  ئەمەش 
كە  بەكارهێنەرانەی  ئەو  بۆ  دەكات 
بەدوای جێگرەوەیەكی تردا دەگەڕێن 
بۆ نرخ دیاریكردن. نەوتی خاوی برنت 
پێكدێت لە تێكەڵەیەكی نەوتی لە 15 
و  برنت  ناوچەی  جیاوازی  كێڵگەی 
نینیان لە دەریای باكوردا.كەلەو دوو 
بەرمیل  500هەزار  ڕۆژانە  ناوچەیەدا 

نەوت بەرهەم دەهێنرێت.
سوكە  لەنەوتە  برنت  خاوی  نەوتی 
شیرینەكان دادەنرێت بەهۆی كێشی 

جۆریەوە كە دەگاتە 38 پلە و نزمی 
37ر%0.  دەگاتە  كە  كبریت  ڕێژەی 
لەسەر بنەمای جیاوازی لەگەڵ نەوتە 
گشتی  بەشێوەیەكی  تر  خاوەكانی 
لە  دەفرۆشرێت  بەرزتر  نرخێكی  بە 
بە   )) ئۆپێك  نەوتی ))  سەبەتەی 
نزیكەی یەك دۆالر بۆ هەر بەرمیلێك 
و بەنرخێكی هەرزانتر لەنەوتی خاوی 

 1 بەنزیكەی  تەكساسیش  ڕۆژئاوای 
دۆالر بۆ هەر بەرمیلێك.

دەوڵەتانی  كە  ئەوەی  سەرەڕای 
خاوی  بەرهەمی  زۆربەی  ئەوروپی 
هەندێك  بەاڵم  بەكاردەهێنن,  برنت 
جار دەشنێرێتە دەرەوە بۆ ئەمریكا و 
هەندێ  واڵتی ئەفریقیا. ئەگەر جیاوازی 
نەوتە  برنت و نرخی  لەنێوان نرخی 
هاوشێوەكان لە بازاڕەكاندا گەورەتر 

بێت لە تێچووی گوێزانەوەی.
ڕۆژئاوای  خاوی  نەوتی   •

تەكساس چییە؟
كێشی  شیرینەكانە,  سوكە  لەنەوتە 
جۆری بریتیە لە 39 پلە و بەڕێژەی 
ئەمەش  تیادایە.  كبریتی  24ر%0 
لە  بێت  بەرزتر  كە  وایلێدەكات 
خاوی  و   )) ئۆپێك  نەوتەكانی)) 

برنتیش.

هەر لەبەر ئەمەش هەمیشە بەنرخێكی 
بەرزتر دەفرۆشرێت لەنەوتەكانی )) 
بە  و  دۆالر  دوو  بەزیادەی  ئۆپێك(( 

زیادەی یەك دۆالر لە خاوی برنت.
بۆتە  جۆرەكەی  باشی  لەبەر 
لە  بەنزین  سەرەكی  سەرچاوەی 
دیارە  لەناوەكەشیەوە  و  ئەمریكادا 
زۆربەی لە ڕۆژئاوای تەكساس بەرهەم 
پێوەرە  لە  یەكێكە  نەوتە  دێت.ئەم 
بۆ  بەكاردەهێنرێت  كە  جیهانیەكان 
تر.و  خاوەكانی  نەوتە  نرخی  دانانی 
بەتایبەتیش لە ئەمریكای باكوردا.كە 
گەورەترین بازاڕی نەوتە لە جیهاندا و 
خاڵی نرخ دانانیش بریتیە لە شاری 
كۆشینج لە ئۆكالهۆما چونكە خاڵی 
گەورەیە  كۆمەڵەیەكی  یەكتربڕینی 
لە بۆریە نەوتەكان كە لێیەوە نەوت 
دەگوازرێتەوە بۆ ناوچە جیاوازەكانی 
بەندەرەكانی  ئەمریكا.لەنێوانیشیاندا 
هەر  بۆ  لەوێشەوە  و  ئەمریكایە 

جێگەیەك لە دونیادا.
گرفتی ئەم نەوتەش هەروەك گرفتی 
نەوتی خاوی برنتە بەهۆی دابەزینی 

بەردەوامی لەیەدەگی و بەرهەمیدا.
ئەم  بەكارهێنەرانی  هۆكارەش  ئەم 
نەوتە لە بازاڕە نەوتیە جیهانیەكاندا 
ڕۆژان  لە  ڕۆژێك  كە  دەكات  ناچار 
تر  جێگرەوەیەكی  و  لێبێنن  وازی 

بدۆزنەوە.
نێوان  لە  چیە  جیاوازی   •
ڕێكخراوی))ئۆپك و ئەواپك (( 

دا؟
• ڕێكخراوی ئەواپك

نەوتی  هەناردەكردنی  ڕێكخراوی 
)) ئەواپك   (( عەرەبی  واڵتانی 
 1968/6 مانگی  لە  دامەزرا 
بریتی  زدا,واڵتەدامەزرێنەرەكانی 
بوون لە )) سعودیە و لیبیا و كوێت 
((كە ئامانجی ئەم ڕێكخراوە بریتیە لە 
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ئەندام  واڵتانی  نێوان  هاوكاریكردنی 
پیشەسازی  پێشخستنی  بواری  لە 
گشتی  بەشێوەیەكی  عەرەبی  نەوتی 
نەوت  بازاڕی  لە  پارێزگاریكردن  و 
ژمارەی  گونجاو.  و  شیاو  بەمەرجی 
ئەندامان لە ڕێكخراوەكەدا زیادبوو بۆ 
13 واڵتی عەرەبی بێجگە لە 3 واڵتە 
بریتین  كەئەوانیش  دامەزرێنەرەكە 
وئیمارات  بەحرەین   (( واڵتانی  لە 
قەتەر  و  عێراق  و  وجەزائیر  وتونس 
وواڵتانی  بەرهەمی   .)) میسر  و 
لەكۆی   %30 لە  ))ئەواپك((بریتیە 
بەرهەمی جیهانی و كۆی یەدەگیشی 
جیهانی  یەدەگی  50%ی  نزیكەی 
ڕێكخراوەوە  ئەم  لەالیەن  و  دەبێت. 
هاوبەش  عەرەبی  پڕۆژەیەكی  چەند 

بە ئەنجام گەیەنراوە.
• ڕێكخراوی ئۆپك

هەناردەكردنی  واڵتانی  ڕێكخراوی 
نەوت )) ئۆپك ((لەساڵی 1960زدا 
دامەزرێنەرەكانی  واڵتە  و  دامەزراوە 
و  سعودیە   (( واڵتانی  لە  بریتین 
كوێت و عێراق و ئێران و فەنزەوێال((.
كە ئامانجی ڕێكخستن و یەكخستنی 
سیاسەتی نەوتیە بۆ واڵتانی ئەندام 
هۆكاری  و  ڕێگاچارە  دۆزینەوەی  و 
پاراستنی  و  نرخەكانە  جێگیركردنی 
ئەندامە  واڵتانی  بەرژەوەندی 
بەمەبەستی وەدەستهێنانی داهاتێكی 
لە  بوون  بۆیان.ئەندام  جێگیر 
ڕێكخراوەكەدا فراوان بوو تا گەیشتە 
دواتر  لەساڵی 1990دا و  ئەندام   13
بوە 11 ئەندام لەساڵی 1999دا. ئەو 
واڵتانەی بوونە ئەندام جگە لە واڵتە 
واڵتانی  لە  بریتین  دامەزرێنەرەكان 
)) جەزائیر و ئەندەنوسیا ولیبیا و 
نەیجیریا و قەتەر و ئیمارات((.واڵتانی 
بەرمیل  بلیۆن   850 ئۆپك  ئەندامی 
لەیەدەگی ڕۆنی جێگیریان هەیە كە 

ڕێژەی 76% لەیەدەگی ڕۆنی جیهانی 
ئەم  1999.بەرهەمی  ساڵی  تا  بوو 
بەرهەمی  لە   %40 دەگاتە  ڕێكخراوە 
جیهانی و قەوارەی هەناردەكردنیشی 
دەگاتە 55% لەهەناردەی جیهانی بۆ 
بەتەنها  سعویە  یەدەگی  و  ڕۆنەكان 
نزیكەی 33% لەیەدەگی ڕێكخراوەكە 
پێكدەهێنێت و بەرهەمەكەشی %32 
ڕێكخراوەكە  دێنێت.بارەگای  پێك 
و  نەمسا  لە  ڤیەننایە  لەشاری 
ئەنجومەنێكی پارێزگاران سەرپەرشتی 
دەكات لە واڵتانی ئەندام و كۆنگرەی 
بااڵترین  لە  بریتیە  وەزیرەكانی 

دەسەاڵت بۆ بڕیاردان.
نەوت  كە  واڵت  گەورەترین   •

بەرهەم دێنن
1.ئەمریكا : كە هەموو بەرهەمەكەی 
نەوتی  و  لەناوخۆیدا  بەكاردێنێت 
بۆ  لەدەرەوە  تریش هەناردە دەكات 

داپۆشینی بڕەكەمەكەی.
بەرهەمەكەی  زۆربەی  2.ڕووسیا: 
بەكاردەهێنێت لەناوخۆیدا و هەندێكی 

كەمیش دەنێرێتە دەرەوە.
واڵتی  گەورەترین  سعودیە:   .3
جیهانە كە نەوت دەنێرێتە دەرەوە , 
لەناوخۆشدا نزیكەی 1 ملیۆن بەرمیل 
ئەویتری  و  بەكاردەهێنێت  ڕۆژانە 

دەنێرێتە دەرەوە.
•سەبەتەی ئۆپك مانای چییە؟

نەوتی  جۆر   7 لە  ئۆپك  سەبەتەی 
خاوی پێوانەیی پێك دێت. كە ئۆپك 
شەشیان بەرهەمدەهێنێت كە بریتین 

لە:-
• نەوتی عەرەبی سعودی سووك

• نەوتی دوبەیی ڕوون
• نەوتی بیابانی جەزائیری

• نەوتی خاكی سووكی نەیجیری
• نەوتی میناسی ئەندەنوسی

سووكی  تیاخوانای  نەوتی   •
فەنزەوێلی

لەگەڵ نەوتێكی خاوی تر كە ئۆپك 
بەرهەمی ناهێنێت كە بریتیە لە 

)) نەوتی ئیسماسی مەكسیكی((.
پێكدێت  سەبەتەیە  ئەم  لەبەرئەوەی 
سوك  لەنەوتی  تێكەڵەیەك  لە 
نرخەكانی  هەمیشە   . قورس  و 
و   )) برنت   (( نرخی  لە  نزمترە 
ئۆپك  تەكساس((.  ڕۆژئاوای   ((
نرخێكی  سەر  پشتدەبەستێتە 
لە  سەبەتەیە  ئەو  بۆ  مامناوەنجی 
سیاسەتی بەرهەمهێنانیدا. سەرەڕای 
وە   1987 لەساڵی  ئۆپك  ئەوەی 
بەاڵم  دامەزراندوە  سەبەتەیەی  ئەم 
گرنگیەكەی  2000دا  لەساڵی  تەنها 
ناوچەی  ئۆپك  كاتێك  دەركەوت. 
بە  ڕێگەدەدات  كە  پێكهێنا  نرخی 
بەرهەمهێنان  سیاسەتی  گۆڕینی 
نرخی  لەسەر  پارێزگاریكردن  بۆ 
ئەم  چوارچێوەی  لە  سەبەتەیە  ئەم 
ناوچەی نرخانەدا كە لەنێوان 22 و 

28 دۆالر بۆ هەربەرمیلێكدایە.
خاوانە  نەوتە  ئەم  نرخەكانی 
دەگۆڕێت بەهۆی جیاوازی لە كێشی 
و  تیایاندا  كبریت  بڕی  و  جۆری 
جێگەی جوگرافیاكەی.لەبەرئەمە ئەو 
نرخانەی كە هەندێ  واڵت وەریدەگرن 
نەوتە  نرخەكانی  لە  كەمترە  زۆر 
دەزگاكانی  كە  پێوانەییەكان  خاوە 

ڕاگەیاندن باڵویان دەكەنەوە.
•جیاوازی چییە لە نێوان یەدەگ 

و هەڵگیراوەكانی نەوتدا؟
لەو  جیاوازە  نەوت  یەدەگی 
لەالیەن  كە  نەوت  هەڵگیراوانەی 
دەزگاكانی ڕاگەیاندنەوە باڵودەكرێنەوە 
نرخەكانی  گۆڕانی  لە  باس  كاتێك 

نەوت دەكرێت.
 یەدەگە نەوتیەكان بەمانا گشتیەكەی 
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بریتیە لە نەوتی هەبوو لەناخی زەویدا 
كە دواتر دەردەهێنرێت بەو نەوتەشی 

كە تائێستا نەدۆزراوەتەوە.
لەو  بریتیە  هەڵگیراو  نەوتی  بەاڵم 
نەوتی  وەك  دەرهاتوە  كە  نەوتەی 
خاو و پێكهاتەكانی تری كە كۆمپانیا 
بۆ  دەگرن  هەڵیان  دەوڵەتەكان  و 
ستراتیژی. یان  بازرگانی  مەبەستی 
هەمیشە  لەنەوت  هەڵگیراوەكان  بڕە 
نەوت,  نرخەكانی  سەر  كاردەكەنە 
نیە  ڕاستەوخۆ  پەیوەندیەكی  بەاڵم 
نرخەكانی  و  یەدەگ  نەوتی  لەنێوان 

نەوتدا.
دابەشدەكرێت  یەدەگی  نەوتی   •

بەسێ  جۆرەوە:
لەو  بریتیە  كە  مسۆگەر  یەدەگی 
زانستی  بەشێوەیەكی  كە  نەوتەی 
دەتوانرێت  و  سەلمێنراوە  هەبوونی 
دەربهێنرێت لەچەند ساڵی داهاتوودا 
و  تەكنەلۆژیا  بە  ئەستوور  پشت 
 . بەردەستەكان  ئابوریە  هۆكارە 
كە  جۆرەیە  لەو  دووەم  یەدەگی 
لەوانەیە هەبێت, یەدەگی سێیەمیش 

دەشێت هەبێت.
سەرەڕای دڵنیابوون لە هەبوونی ئەم 
سێ  جۆرە, بەاڵم جیاوازی نێوانیان 
ئەو  لەدەرهێنانی  دڵنیابوونە  ئاستی 
بڕە نەوتانە كە بریتیە لە ڕێژەی %90 
بۆ جۆری یەكەم و زیاترە لە 50%بۆ 
جۆری دووەم و كەمترە لە 50% بۆ 

جۆری سێیەم.
• چی دەزانیت دەربارەی بازاڕە 

نەوتیە دواخراوەكانەوە ؟
جیاوازی هەیە لەنێوان بازاڕە نەوتیە 
دواخراوەكان و بازاڕە خێراكان.. ئەو 
دواخراوەكاندا  لەبازاڕە  كە  نەوتەی 
دەبەسرێت  لەسەر  گرێبەستی 
و  دەفرۆشرێت  و  دێت  بەرهەم 
لە  دەكرێت  بەكڕیارەكان  تەسلیم 

ئایندەدا. دەشێت دوای چەند ساڵێك 
كردارەش  ئێستاوە.ئەم  لە  بێت 
نرخێك  بەگوێرەی  جێبەجێدەكرێت 
ڕێكەوتوون. لەسەری  پێشتر  كە 
یان  ئێستا  نرخەكانی  لە  دوور 
نرخانەی  تەسلیمكردن.ئەو  كاتی 
ڕاگەیاندنەوە  دەزگاكانی  لەالیەن  كە 
لەو  بریتین  تەنها  باڵودەكرێتەوە 
نرخی نەوتانەی ناو بازاڕی دواخراو بۆ 
مانگی داهاتوو.بازاڕی نەوتی دواخراو 
لەگەرمترین و چاالكترین بازاڕاكانە لە 
2009دا  ساڵی  لە  نمونە  جیهاندا.بۆ 
فرۆشراو  نەوتی  گرێبەستێكی  چەند 
هەبوو بۆ ساڵی 2010 كە نرخەكانیان 
40 دۆالر بۆ هەر بەرمیلێك زیاتر بوو 

لە نرخەكانی ساڵی 2009.
هەموو گرێبەستێكی بازاڕی دواخراو 
 1000 لە  نیویۆركدا  بۆرصەی  لە 
خاڵی  پێكدێت,بەمەرجێك  بەرمیل 
كۆشینج((   (( شاری  تەسلیمكردن 
بەهۆی  ئۆكالهۆما  والیەتی  لە  بێت 
پێگە ستراتیژیەكەیەوە كە دەكەوێتە 
بۆریە  یەكتربڕینی  خاڵی  سەر 
نەوت  دەتوانرێت  كە  نەوتیەكان 
هەموو  بۆ  دەرەوە  بكرێتە  هەناردە 
جیهان بەهۆی چوونی ئەو بۆریانەوە 

بۆ بەندەرەكانی ئەمریكا.
فرۆشیارەكانی  و  كڕیار  و  وەبەرهێن 
بازاڕی نەوتی دواخراو هەلێكی باش 
قازانج  وەدەستهێنانی  بۆ  دەبیننەوە 
ئەو  فرۆشتنی  و  كڕین  لەڕێگەی 
كاغەز  لەسەر  نەوتیانەوە  گرێبەستە 
هەستان  بەبێ   تەسلیمكردن  تاكاتی 
بۆ  كردارێك  هیچ  ئەنجامدانی  بەبێ  

باركردن و تەسلیمكردن.
دادەنرێت  نەوت  نرخی  چۆن   •

Pricing ؟
ئەو  باڵوترین  لە  بریتیە  نەوت 
ئاڵوێری  جیهاندا  لە  كە  كااڵیانەی 

دەگۆڕێت  نرخەكەشی  و  پێدەكرێت 
سووكی  نەوتی  جۆرەكەی.  بەپێی 
لە  هەیە  نرخی  گرانترین  شیرین 
و  جیهانیدا.  نەوتی  بازاڕەكانی 
جیهان  لە  نەوتی  بازاڕی  گەورەترین 
نیویۆرك  و  لەندەن   (( شاری  لە 
هەن.  سەنگافورە((دا  واڵتی  و 
نەوت  پێكهاتەكانی  شێوە  بەهەمان 
وەك گازۆلین و زەیتی گەرمكردنەوە 

بازاڕێكی گەرمیان هەیە.
سەرەڕای هەبوونی جۆر و پێكهاتەی 
جیاواز لەنەوت بەاڵم لە نێوان كڕیار 
و فرۆشیارەكانی نەوتدا ڕێككەوتنێك 
چەند  هەڵبژاردنی  لەسەر  هەیە 
جۆرێكی دیاریكراو كە وەك پێوەرێك 
نەوت. جۆری  باشی  بۆ  دادەنرێن 
زیاد  و  كەم  بنەمایە  ئەم  لەسەر 
دەكرێت.لەسەر  نەوتدا  لەنرخی 
ئاستی جیهانیش خامی)) برنت ((
هەڵبژێردراوە لە بەریتانیا بۆ ئەوەی 
ببێتە پێوەرێكی جیهانی و لەناوچەی 
كەنداوی عەرەبیشدا خامی)) دوبەی 
پێوەرێك  وەك  بەكاردەهێنرێت   ))
بۆ نرخدانان و لە ئەمریكاشدا خامی 
سووك  تەكساسی((  ))ناوەڕاستی 

دیاریكراوە.
هەناردەكەرانی  واڵتانی  ڕێكخراوی 
سیستەمێكی  ئۆپك((   (( نەوت 
سەرچاوەییان داناوە تایبەت بەخۆیان 
كە بە )) سەبەتەی ئۆپك((ناسراوە 
نەوتی خاو  لە  لە 7 جۆر  بریتیە  و 

وەك لەپێشەوە باسمان كرد.

سەرچاوە :-
=======

پێگەكانی ئینتەرنێت
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پێشەكی:
لە چلەكانی سەدەی ڕابوردوەوە دوای كۆتایی هاتنی جەنگی 
جیهانی دووەم ئەو كاتەی زۆربەی فڕۆكەكان خرانە بواری 
كەم  و  شمەك  و  گەشتیاران  بۆ  ئاسمانی  گواستنەوەی 
بوونەوەی پێداویستیەكانی گواستنەوەی سەربازی و گرنگی 
دانی زیاتر بە بواری سەالمەتی گەشتیاران و دەست پێ  
كردنی قۆناغێكی تازە لە زیانی دوای جەنگ گرنگی یەكی 
لەالیەنەكانی  مرۆییەكان  هەڵە  بابەتی  بە  دراوە  تایبەت 
)سالمة  شارستانی  فڕۆكەوانی  سەالمەتی  بواری 
ناوخۆیی  و  نیودەوڵەتی  ئاستی  لەسەر  املدني(  الطیران 

و ناوچەییەوە بەتایبەتی دوای ئەوەی كە پێشكەوتنێكی 
زیاد  و  فڕۆكە  كردنی  دروست  لەبواری  ڕویدا  لەبەرچاو 
و  قەبارەكانیان  گەورەبونی  و  فڕۆكەكان  خێرایی  بوونی 
بەهۆی  ئاسمانەوە  قەرەباڵغی كەوتە  ئەوە  بەشانی  شان 
گواستنەوەی  و  فڕۆكەكانەوە  جموجۆڵی  بوونی  زیاد 
بەرفراوانی ئاسمانی، ئامارە جیهانیەكان وای دەردەخەن 
كە 70 - 80% ی ڕووداوەكانی فڕۆكەوانی )حوادث الطیران(
 Human( هۆكارەكانیان دەگەڕێتەوە بۆ هەڵەی مرۆیی
شارستانی  فڕۆكەوانی  دەیەمی  كۆنگرەی  لە   ،)Errors
 1991 ساڵی  لە  بەسترا  كندا   – مۆنتریال  لەشاری  كە 

ر د قا هلل  ا عبد هر  طا ئةندازيار/  
بةرَيوةبةرى طشتى فرَوكةخانةى نَيو دةوَلةتى سلَيمانى

فِرَوكةوانى و هةَلةى مرَويى
Human Errors & Aviation

كاريطةريةكانى ثَيشكةوتنى تةكنةلَوجياى 
فِرَوكةوانى شارستانى لةسةر هةَلةمرَوييةكان

م ة و و د شي   بة
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پێشكەوتوانە  سیستمە  ئەو  بەكارهێنانی  لەسەر  بڕیار  ز 
)استطالع( و  فڕۆكەوانی  پەیوەندی  لەبواری  كە  درا 
                                                                                        ATM/CNS ئاسمانی  جموجۆڵی  بەڕێوەبردنی  و  
)Air Traffic Management/ Communica-
ئەم  كراون  tion Navigation system(دروست 
نێودەوڵەتی  دارەكانی  پەیوەندی  ناوەندە  لە  وای  بڕیارە 

و  گرنگی  بە  زۆر  كە  كرد  فڕۆكەوانی  سەالمەتی  بواری 
دابین  و  بەركردن  دەستە  دوای  بە  بگەڕێن  پەرۆشەوە 
بۆ  تا  پێوەرەكان  چاكترین  و  دیزاین  باشترین  كردنی 
و  فڕۆكەوان  لەالیەن  ئاڵۆزانە  ئەو سیستمە  بەكارهێنانی 
چاودێری ئاسمانیەكانەوە بە ئاستێكی بەرز بێتە یارمەتی 
كەم  و  فڕۆكەوانی  سەالمەتی  بواری  زیادكردنی  بۆ  دەر 

كردنەوەی هەڵە مرۆیەكان.
لەگەڵ ئەوەی ئەو پێشكەوتنە گەورەیەی تەكنەلۆجیا كە 
لەبواری فڕۆكەوانی شارستانی دا ڕوی داوە لە ماوەی دوو 
دەیەی ڕابوردودا بووە بەهۆی فەراهەم كردن و هاتنەكایەی 
چەندین سیستمی پێشكەوتوو لە بواری پەیوەندی كردن                 
  )Surveillance( و استطالع )Communication(
چاودێری  و  فڕۆكەوان  بۆ  فراوان  توانایەكی  هۆیەوە  بەو 
ئاسمانیەكان ) Air Traffic Controllers( دابین كراوە 
كە بۆتە هۆكار بۆ ئاسانكاری لە جێ بەجێ  كردنی ئەرك و 

بەرپرسیارێتیان لە دابین كردنی سەالمەتی فڕۆكەوانی.
دەبێتە  جاریش  زۆر  پێشكەوتنانە  ئەو  ترەوە  لەالیەكی 
كە  مرۆیی  هەڵەی  چەندین  ڕوودانی  بۆ  سلبی  هۆیەكی 
)Aviation Safety( فڕۆكەوانی  سەالمەتی  تیایدا 
ئەو  زۆری  زۆربەی  ئەوەی  لەبەر  مەترسیەوە  دەخاتە 
سیستمانە سیستمی ئاڵۆزن كە پێویستە بۆ بەكارهێنانیان 

الیەنی كارگێری گونجاو و ڕێكخستنی كارا بڕەخسێنرێت 
هەروەها ئەو كەسانەی كە بەكاریان دەهێنن  و بوارەكەیان 
پەیوەستە بەسەالمەتی فڕۆكەوانیەوە دەبێت زۆر بەقواڵیی 
لەگەڵیشیدا  سیستمانەوە  ئەو  ووردەكاری  ناو  بچنە 
پێویستە ژینگەی كاركردنی ئەو كارمەندانە زۆر لە باربن 
ئارام بەخش بن  شان بە شانی دابین كردنی بواری  و 

مەشق و فێركردن بۆ ئەو كەسانە بەبەردەوامی.
لەبواری  پێشكەوتوو  سیستمی  بەكارهێنانی  و  دانان 
ئاستی  باشتركردنی  هۆی  نابێتە  زۆرجار  فڕۆكەوانیدا 
پێك  و  ڕێك  بەشێوەیەكی  ئەگەر  فڕۆكەوانی  سەالمەتی 
و پالنی بۆ دانەڕێژرێ  و دیراسە نەكرێت وە ئەگەر تا 
ئەو پەڕی زانین و پەی بردن سنور بۆ روودانی هەڵەكان 

دابین نەكات.
بۆیە پێویست دەكات هەر دیراسەیەك یان لێكۆڵینەوەیك 
وابكەوێتەوە  دەرئەنجامەكەی  دەكرێت  بوارەدا  لەم  كە 
نوێ   شارستانی  فڕۆكەوانی  ئامڕازەكانی  ئەنجامدا  لە 
چاودێری  لەالیەن  بەكارهێنانیان  بە  بهێنێتەكایەوە  
كەم  مرۆییەكانیان  هەڵە  فڕۆكەوانەكان  و  ئاسمانیەكان 
كردنی  دەستنیشان  بۆ  بێت  دەریش  یارمەتی  بكەنەوە 
باشترین ڕێگە بۆ بەكارهێنانی ئەو سیستمانە بەو شێوازەی 

كە پێویستە.

تازە گەریەكانی سەردەم و مرۆڤ
فڕۆكەوانی  لەبواری  تازەگەریەك  هیچ  نیە  لەوەدا  گومان 
ئەو  ئەگەر  ناپێكێت  بەتەواوی  ئامانجەكەی  شارستانیدا 
تازەگەریە گرنگی نەدات بەسنور و توانای بەكارهێنەرانی 
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سیستمانە  ئەو  دیزاینی  ئەگەر  بۆیە  سیستمانە،  ئەو 
)منسجم( هاورێك نەبن لەگەڵ توانا مرۆیەكاندا ناتوانرێت 
باشترین ئاست و كاراترین ئامێر دابین بكرێت بۆ سەالمەتی 

فڕۆكەوانی.
لە  مرۆیەكان  هەڵە  بە  گرنگیدان  تەنها  ئەوەشدا  لەگەڵ 
قۆناغەكانی دیزاینی ئەو سیستمانەدا ناتوانێت ڕۆژنەیەكی 
بتوانرێت  ئەوەی  بۆ  بهێنێت  بەدەست  تۆكمە  ئەندازەیی 
ئاوێتە  بەكارهێنەر  سنورداریەكانی  توانا  و  زانیاریەكان 

بكەن.
دەدەن  گرنگی  بەوردی  زۆر  دیزاینەرەكان  هەرچەندە 
ڕابوونی  بۆ  بەتایبەتی   )Human Errors( بەالیەنی 
مرۆڤ لەگەڵ پێكهاتەكانی ئەو سیستمانەدا بەاڵم بڕیاری 
بە  پەیوەستە  سیستمەكان  ئاستی  لەسەر  كۆتاییان 

ژمارەیەك فاكتەرەوە:
1. فاكتەری بازرگانی: فرۆشتنی ئەو ئامێر و سیستمانە 
زۆر جار بەهۆكاری بەراورد و  توانا و نرخ لەگەڵ )بدیل(

ەكانیاندا ئاستی تەكنەلۆجیاكە كاری پێ  دەكرێت.
مرۆڤەكاندا  توانای  نێوان  لە  بەكارهێنەران: جیاوازی   .2
زۆرجار ڕێگردەبێت لەبەردەم دیزاین كردنی سیستمێك كە 

هاوتابێت لەگەڵ توانای سەرجەم مرۆڤەكان.
بۆیە ئێستا بیروبۆچوونەكان جیاوازن لەبەرانبەر چۆنیەتی 
و  رێ   ئەو  كردنی  دیاری  بۆ  كاركردن  و  مامەڵەكردن 
شوێنانەی كە پەیوەستن بە دەست نیشان كردنی هەڵە 

مرۆیەكان . 
كە  دەزانن  بەباشی  و  بۆدەچن  وای  الیەن  هەندێك 
سیستمەكان دروست بكرێن و بەكاربهێنرێن و لە ئەنجامی 
جا  ئەو  بكرێن  هەڵەكان  نیشانی  دەست  بەكارهێناندا 

چارەسەریان بۆ بدۆزرێتەوە.
بەهەنگاو  هەنگاو  دەزانن  بەباش  وای  تر  هەندێكی 
سیستمەكان بەگەڕ بخرێن و پێش بخرێن و لە كۆتاییدا 
بۆ  چارەسەریان  و  مرۆیەكان  بەهەڵە  چاوبخشێنرێتەوە 

بدۆزرێتەوە.
كێشەكان  كە  دەزانن  بەپێویست  وای  بەشی سێ هەمیان 
و  بكرێن  نیشان  دەست  مرۆیدا  هەڵەی  لەبواری 
چارەسەرەكانیش دیاری بكرێن ئەوكات دەست بكرێت بە 
بەكارهێنانی سیستمەكان ئەم ڕایەیان بەباشترین بیرۆكە 
ئەژماردەكرێت چونكە لە زۆر الیەندا لەگەڵ پێداویستیەكانی 
بواری سەالمەتی فڕۆكەوانی یەكانگیردەبێتەوە بەو پێ یەی 
كە سەالمەتی فڕۆكەوانی و كفائەتی سیستمی فڕۆكەوانی 
شارستانی )نظم الطیران املدني( بەشێوەیەكی بنەڕەتی 

پشت بە مرۆڤ دەبەستێت )العنصر البشري( هەروەها 
ئامڕازەكان  كە  كەسە  دواهەمین  مرۆڤ  كە  پێ یەی  بەو 
بۆیە  دەهێنێت  بەكاریان  و  دەكات  ئاوێتە  پێكەوە 
ئەژماركردنی ڕۆڵی ئادەمیزاد و تواناكانی و بەستنەوەی 
لەگەڵ بەكارهێنانی سیستمەكاندا زۆر گرنگە بۆ پارێزگاری 

كردنی سەالمەتی و باش كردنی.
لەسەر ئەو بنەمایانەی سەرەوە كە باس كران پێویستە 
شارستانی  فڕۆكەوانی  بواری  سیستمێكی  هەر  دیزاینی 

لەسەر ئەم كۆڵەكانە دابمەزرێن:
چاودێرە  و  فڕۆكەوان  بۆچوونی  بەڕاو  دان  گرنگی   .1
ئاسمانیەكان و بەو پێ یەی ئەوان الیەنی پەیوەندیدارن بە 

بەكارهێنانی ئەو سیستمانە.
بۆ  بەتوانا  و   بەهێز  بەكارهێنەرانی  كردنی  دابین   .2

چاودێری كردن و بەگەڕخستنی ئامێر و ئامڕازەكان.
3. بەشێوازێك ئەو ئامێر و ئامڕازانە دروست بكرێن كە 
زۆر بە ئاسانی لەالیەن فڕۆكەوان و چاودێرەئاسمانیەكانەوە 

بەكاربهێنرێن و پێش بینی كارپێكردنیان بكەن.
4. بە شێوازێك دیزاین بكرێت كە توانای سیستمەكاندا 

توانای چاودێری بەكارهێنەرانی هەبێت.

كاریگەری شێوەی  كابینەی فڕۆكە ) تكنلوجیةمقصورة 
القیادة( 

لە ساڵەكانی 1992 – 1994 – 1995 لێكۆڵینەوەیەكی 
زانكۆی  تاقیگەكانی  لە  درا  ئەنجام  كردن  بەراورد 
)Illiouois(الیۆیزی ویالیەتە یەكگرتوەكانی ئەمریكا بۆ 
 / 300- بۆینگ 737  فڕۆكەی  تەكنیكی  نێوان  لە  زانین 
400 لەگەڵ تەكنیكی فڕۆكەی ئێربەس Air Bus 320 بۆ 
زانینی كاریگەری هاودەمی) التواصل(ی فڕۆكەوان لەگەڵ 
ئەو سیستمانە كە بەكاردەهێنرێن لە هەردوو جۆری ئەو 
مۆدێلێكی  بە  بۆینگ  فڕۆكەی  كە  بەوپێ یەی  فڕۆكانەدا 
ئەورووپی  ئێربەسی    ))Airbusو دەكرێت  ئەژمار  كۆن 
شێوازێكی پێشكەوتوترە كە تیایدا تەكنیكی زۆر بەرزی  
)تدخل(ی  بە  پێویست  زۆرجار  و  بەكارهاتووە   تیادا 
فڕۆكەوان ناكات و فڕۆكەوان لەیەك كاتدا دەتوانێت زیاد 
نێوان  لە  بدات و ماوەی هەمئاهەنگی  ئەنجام  لە كارێك 

ئامێر و فڕۆكەوان كەم كاتەوە.
بەمەبەستی زانینی ئەو كاریگەریانە كە تەنكیكی فڕۆكەكە 
دەیكاتە سەر فڕۆكەوان تێبینی ئەو فڕۆكەوانە كرا لە كاتی 
مەشق كردن یان لەكاتی گەشتەكاندا هەروەها لەو كاتانەدا 
كە فڕۆكەوان لەتاقیگەكاندا )المختبرات التشبهیة( مەشق
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دەكات  تێ بینی یان كرد كە یەك لە دەرئەنجامە گرنگەكان 
ئەوە بوو ئەو فڕۆكەوانانەی كە فڕۆكەی كۆن لێ  دەخوڕن 

لە كاتی گەشتەكاندا توشی گرفتی زیاتر دەبون لە میانی 
التعامل  بێ هوودە)  مامەڵەكردنی  و  زانیاری  وەرگرتنی 

Boing 737-400 Cockpit

Airbus 320 Cock pit
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ناو فڕۆكەكەدا  ئامڕازەكانی  ئامێر و  لەگەڵ  الغیر مجدی( 
بە بەراورد لەگەڵ ئەو فڕۆكەوانانەی كە فڕۆكەی تازەیان 

لێ  دەخوڕی.
بەاڵم لەالیەكی ترەوە دەرئەنجامەكان ئەوەیان دەرخست كە 
تەكنیكی پێشكەوتووی ناو فڕۆكە نوێكان وا لە فڕۆكەوان 
دەكات كە زۆر جار خەم ساردی و كەم تەرخەمی بنوێنێ  
پارێزگاری كردنی  بۆ  كاردانەوەی پێویست  لە وەرگرتنی 
سەالمەتی فڕۆكەكەی بەو پێیەی فڕۆكەوان وابیردەكاتەوە 
كە ئامێر و ئامڕازە پێشكەوتووەكانی ناو فڕۆكەكە هەموو 
كارێكی تەنسیق و معلوماتی جێ بەجێ  دەكات وادەزانێت 
بكرێت  زانیاریەكان  ووردبینی  ناكات   پێویست  ئیتر  كە 
ڕووداوی  كەوتنەوەی  هۆی  دەبێتە  زۆرجار  ئەمەیە  و 

كارەساتی فڕۆكەوانی زیان بەخش.

فڕۆكەوانی/  ئاسمانی –  چاودێری  لینكی  داتا  سیستمی 
CPDLC

لە  كردن  پەیوەندی  ئامڕازەكانی  لە  یەكێكە  ڕێگەیە  ئەم 
جێگیر  بەشێوەی  فڕۆكەوان  و  ئاسمانی  چاودێری  نێوان 
مەودایانەی  و  بەرزی  ئەو  بۆ  بەكاردەهێنرێت  )مستقر( 
كە دەكەوێتە  مەودای )VHF( یان بەكاردەهێنرێ  وەك 
ڕێگەیەكی یەدەگ بۆ پەیوەندیە دەنگیەكان )االتصاالت 
كاتانەی  ئەو  بۆ  پەیوەندیانە  جۆرە  ئەم  و  الصوتیة( 
فڕۆكەوان پێویستە كە حاڵەتی فڕین و فڕۆكەكەی كەوتۆتە 
دەوترێت  خۆمان  زمانی  بە  )استقراریەت(یان  حاڵەتی 
نیشان  )وێنەكەدا(  لە  وەك  خۆیەوە(  هەوای  )كەوتۆتە 

دراوە:
ئەم قۆناغە كەپێ ی دەوترێت )en route( بۆ فڕۆكەوان 
بڵێین  ئەتوانین  ئێشەیە  سەر  بێ   قۆناغێكی  زیاتر 
)حەوانەوەیە(چونكە فڕینی فڕۆكەكەی كەوتۆتە قۆناغێكی 
ناكات بەاڵم  واوە كە پێویست بە بەكارهێنانی زۆر شت 

كردنی  جەنجاڵ  هۆی  دەبێتە   CPDLC بەكارهێنانی 
بنەڕەتدا  لە  كە  ئەركەكانی  كردنی  قورس  و  فڕۆكەوان 
فڕۆكەوان )نفسیأ( خۆی ئامادەكردووە بۆ )حەوانەوە( و 
بەئاگابوون لە ڕووداوەكانی دەوربەر بەاڵم جەنجاڵ كردنی 
بەو سیستمانەوە وا لە فڕۆكەوان دەكات كە زۆر ئاگای لە  
دەورووبەری نەمێنێت و تركیزی كەم بێتەوە و سەالمەتی 

فڕۆكەكەی نزیك بێت لە مەترسی و ڕوداوەوە.

بەاڵم بە بەكارهێنانی سیستمی نوێی چاودێری ئاسمانی 
كۆنتڕۆڵی  دەتوانێت   )Air Traffic Controllers  (
لەهەمان  كە  بكات  ئاسمانی  ژمارەی جموجۆڵی  زۆرترین 
چاودێری  كە  دەخوازێت  وا  ئەمەش  جوی(دان   )فچای 
زیاتر  تركیزی  و  زیاتر  پەیوەندی  بە  پێویستی  ئاسمانی 
هەبێت بۆ چاودێری كردنی ئەو شاشە و سكرینانەی كە 
داتا  و  نامە  و  مەسج  وەرگرتنی  بۆ  ژێردەستیاندایە  لە 
پێدانی  هەروەها  دانەوەیان  وەاڵم  بۆ  كاتدا  هەمان  لە  و 
بەریوەبردنی  بۆ   فڕۆكەكان  بۆ   )clearance(مۆڵەت
جموجۆڵی ئاسمانی )ادارة الحركة الجویة( ئەمە زیاد لەو 
بەرپرسیارێتی یە كە لەسەر شانی چاودێری ئاسمانی یە 

بۆ دابین كردنی سەالمەتی فڕۆكەوانی.

سیستەمی  ئێستادا  لە  دەبینین  بكەین  تێبینی  ئەگەر 
هەندێ   كردنەوەی  كەم  بۆ  ئامرازێك  بە  بوە   CPDLC
شێوازی هەڵە یان ڕزگاربوون لە هەندێ  كەم  وكوڕی لە 
وەكو  الصوتیة(  )االتصاالت  دەنگیەكان  یە  پەیوەندی 
پەیوەندی  گرفتی  بەهۆی  پەیوەندیەكان  تێنەگەیشتنی 
یەوە یان ناتەواوی فڕۆكەوان یا چاودێری ئاسمانی لەدان 
پێنان )نطق( بە پیتەكاندا یان وون بوونی سگناڵەكان 
)تدخل  كاتدا  هەمان  لە  نامەكان  یەكانگیری    بەهۆی 

االشارات فی نفس الوقت( .
و  كردن  دەبێتە هۆی سوك  ئەو سیستمانە  هەرچەندە   
كەم كردنەوەی جەنجاڵی لەسەر شەپۆلەكانی پەیوەندی 
بزانین  ئەوە  دەبێت  ئەوەشدا  لەگەڵ  )امواج االتصاالت( 
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ببەسترێت  تەكنەلۆجیایەك  هیچ  بە  پشت  ناتوانرێت  كە 
كە بتوانێت ڕزگارمان بكات لەو هەاڵنەی كە لە پەیوەندی 
هەڵەكان  مەودای  چونكە  بەتەواوی  ڕوودەدات  یەكاندا 
كە  سیستمەی  تەكنەلۆجیاو  ئەو  گۆڕینی  بە  دەگۆڕێت 

بەكاردەهێنرێت.
لێكۆڵینەوە و دیراسەكان ئەوەیان دەرخستووە لە ئەنجامی 
یەكانی  پەیوەندی  لەسەر  سیستمانە  ئەو  بەكارهێنانی 
چاودێری ئاسمانی و فڕۆكەوان ئەو ماوەیەی كە پێویستە 
بەكارهێنانی   بە  مەسجەكان  و  نامە  دانەوەی  وەاڵم  بۆ 
ئاسمانیەوە  چاودێری  یان  فڕۆكەوان  لەالیەن   CPDLC
بۆ  دەخایەنێت  كە  ماوەیەی  ئەو  ئەوەندەی  دوو  دەكاتە 
پەیوەندی  ئامڕازی  بەكارهێنانی  بە  نامەكان  ئاڵوگۆڕی 

دەنگیەكان )االتصاالت الصوتیة(.
و  دیراسە  ئەو  تری  دەرئەنجامێكی  تریشەوە  لەالیەكی 
لێكۆڵینەوانە ئەوەیان دەرخستووە كە نیوەی ئەو مەسەج 
چاودێری  بۆ  نێردراوە  داتا   شیۆەی  بە  كە   نامانە  و 
نیوەیان   CPDLC بە  فڕۆكەوانەوە  لەالیەن  ئاسمانی 
كە  تر  نیوەیەی  ئەو  وەرگیراون  چاودێرەكانەوە  لەالیەن 
وەرگیراوە و پەسەند )التصدیق( كراوە ماوەی وەرگرتن 
و پەسەندكردنەكەی سێ  بەرانبەر بەكاتی ئاسایی خۆی 

بووە.
خۆ ئەگەر ڕاگوزارێك بكەین بە ناو دیراسە و لێكۆڵینەوەكاندا 
دەبینین سیستمی زۆر تازە و پێشكەوتووی تر دروست 
كراون  و لە ژێر تاقیكردنەوەدان كە یارمەتی دەر دەبن بۆ 
فڕۆكەوان و چاودێری ئاسمانی لە جێ بەجێ  كردنی ئەرك 

و بەرپرسیارێتیان بەشێوازێكی ئاسان تر و خێراتر.

)الالستطالع   ADS سیستمی  وسیستمانە  لە  یەكێك 
  DATA LINK التابع التلقائي( ئەم سیستمە لەڕێگەی

)تلقائي(  كتوپڕ  زانیاری  كردنی  دابین  بە  هەڵدەستێت 
)ADS –B( بەشێوازێكی ڕاستەوخۆی بۆ دیاری كردنی 
ئەم  بەكارهێنانی  بە  فڕۆكەكە  و جۆری  و شوێن  بەرزی 
بەشێوەیەكی  مرۆیی  هەڵەی  ڕوودانی  مەودای  تەكنیكە  
لەبەرچاو كەم دەكاتەوە و یارمەتی فڕۆكەوان و چاودێری 
زیاتری  سەالمەتی  كردنی  دابین  بۆ  دەدات  ئاسمانی 

فڕۆكەوانی. 
لە كۆتاییدا دەبێت ئەوە لە بیر نەكەین مەبەستی هەموو 
بۆ  تەنها  ئەنجامدا  لە  سیستمانە  و  باس  و  بابەت  ئەم 
دابین كردنی سەالمەتی یە  بۆ ژیانی ئەو بونەوەرەی كە 

ناوی)) مرۆڤ(( ە

Abbreviations:
CNS/ATM: Communication , Navigation , 
Surveillance / Air Traffic           Management 
CPDLC    : Controller / Pilot Data Link Com-
munication.
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ضاوثَيكةوتن

ئةندازيار
ǢɆƱ ǼȶƮ ȷǠȆǵǕ

ايى  ةز شار لة  طرتن  وةر سود  و  ناساندن  تر  يا ز مةبةسى  بة  طؤظارةكةماندا  ذمارةيةى  لةم 
جنيب(  حممد  )أحسان  يار  ز ئةندا َيز  بةر لةطةَل  ضاوثَيكةوتنمان  ئةزمون  بة  َيكى  ر يا ز ئةندا

.. , دوا  بؤمان  خوارةوة  الى  شَيوةيةى  بةم  ثرسيارةكامناندا  وةآلمى  لة  و  سازدا 

ئامادةكردنى
 طؤظارى ئةندازياران
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پ/ :ناوی سیانی؟

وەاڵم / أحسان محمد جنيبب

دایك  لە  شوێنی  و  بەروار   / پ 
بوون؟

وەاڵم / 
  كركوك  1946/1/22

خوێندنی  قۆناغەكانی  پ/ 
سەرەتایی و ناوەندی و ئامادەیی 
و زانكۆتان لە چ ساڵ و جێگەیەك 
تەواو كردووە و پسپۆڕیتان لە چ 

بوارێكی ئەندازەییدا هەیە؟

النجاح  األبتدائية:  وەاڵم/ 
األبتدائية.

املتوسطة:متوسطة الشرقية.
األعدادية:أعدادية املصلى.

كلية  املوصل-  الكلية:جامعة 
-1967( املدني  الهندسة-الفرع 

)1968
العلمية:بكالوريوس  الشهادة 

هندسة املدنية.

كە  چین  پڕۆژانە  ئەو   / پ 
ئەنجامتان داوە یان سەرپەرشتیتان 
كردووە لە ژیانی وەزیفیتاندا و چ 
هەموان  لە  خۆتانتان  پڕۆژەیەكی 

پێ سەركەوتوترە؟

وەاڵم/ 
الوظيفة  في  التعيني  تأريخ 
و  األشغال  وزارة  في   )1968/10/1(
األسكان-مديرية األشغال العامة-
مديرية أشغال محافظة كركوك.

بها  قمت  التي  واألعمال  املشاريع 
تنقسم  الوظيفية  اخلدمة  خالل 

الى قسمني.
-1968( عام  من  األولى  املرحلة 

عملت  التي  الفترة  وهي   )1976
فيها في مواقع العمل كمهندس 
مقيم أو مساعد مدير مشروع أو 
وأهم  طرق  مدير  أو  مشروع  مدير 

هذه األعمال:
طريق  مشروع  مدير  1-مساعد 

شوان – طقطق.
طريق  مشروع  مدير  2-مساعد 

جمجمال – سنكاو.
 – طوز  مشروع  مدير  3-مساعد 

كفري.
مطار  مشروع  مقيم  4-مهندس 

اململحة العسكري في احلويجة.
طريق  مشروع  مدير  5-مساعد 

كركوك – أربيل.
 – كركوك  طريق  مشروع  6-مدير 

أربيل.
 – كركوك  طريق  مشروع  7-مدير 

قادر كرم.
 – قادر كرم  8-مدير مشروع طريق 

سنكاو.
 – قادر كرم  9-مدير مشروع طريق 

تكية جباري.
محافظة  طرق  10-مدير 

السليمانية.
ومن املشاريع التي أعتز بها خالل 

هذه الفترة هي:
1-طريق )طوز - كفري(،باشرنا بها 
خالل عام )1970( بأعداد املسوحات 
التصاميم  وأعداد  املوقعية 
أستاذي  من  وبتوجيه  والتنفيذ 
الطالباني(  املهندس)فائز  الفاضل 
جيد  فني  مبستوى  التنفيذ  وكان 
في  القطر  نطاق  على  منوذجياً  و 
من  كتاب  وعممت  الفترة  تلك 
مديرية األشغال العامةعلى كافة 
احملافظات  في  األشغال  مديريات 
على  لألطالع  املهندسني  ألرسال 

سيماً  وال  الطريق  تنفيذ  أعمال 
للقناطر  الكونكريتية  األعمال 

وجسري قوري جاي و كنكر بان.
2-طريق )كركوك – أربيل( القسم 
ناحية  الى  شوان  مفرق  من  األول 
عام  بها  باشرنا  كوبري  آلتون 
وبقي   )1976( عام  وأجنز   )1973(
عام)2008(  لغاية  للمرور  صاحلاً 
من  شكل  بأي  صيانتها  يتم  ولم 
)2008( حيث  لغاية عام  األشكال 
من  بطبقة  فقط  أكسائها  مت 
األسفلت الكونكريتي مع أحشاء 

املمر الثاني بجانبها.
-1977( االعوام  خالل  األعمال 

)2008
للمنشأة  فني  كمدير  عملت 
الشمالية  الطرق  لتنفيذ  العامة 
للفترة من  العام  للمدير  و معاون 
وتتبعها   )1987 ولغاية   1977(
)دهوك- مديريات طرق محافظات 

نينوى-أربيل-كركوك-سليمانية( 
قضاء  ضمن  الواقعة  واملشاريع 
خانقني في محافظة ديالى أضافًة 
الى محافظة صالح الدين من عام 
)1977-1979( وكان مجموع أطوال 
الطرق التي تنفذها املنشأة )7000 
دينار(  مليون   450( وبكلفة  كم( 
وآليات  بكوادر  تنفذ  وجميعها 
أن  حيث  مباشراً  تنفيذاً  املنشأة 
 )23000( بلغت  املنشأة  منتسبي 
منتسب  ألف  عشرون  و  ثالثة 
أربعة عشرة  حوالي  آلياتها  وعدد 
األنواع  مختلف  من  آلية  ألف 
وكان معدل األجناز السنوي للطرق 
 1100  )1981-1977( أعوام  خالل 
اخلطة  في  الواردة  الطرق  من  كم 
األستثمارية واألعمال املكلفة بها 
متثل  للطرق  الشمالية  املنشأة 
60 % من أعمال املؤسسة العامة 
اجنازات  ومن  واجلسور  للطرق 



 

  Nineth year No :37 Summer 2011(ĎĒ) ǥǿǠȵǽ čċČČ ƗɅȿǠȽ ȳǦɅǘȹ ɄĆȱǠȅ23

وبعد  للطرق  العامة  املؤسسة 
للطرق  العامة  املؤسسة  ألغاء 
واجلسور وتشكيل شركات الطرق 
واجلسور  للطرق  العامة  واملديرية 
طرق  مشاريع  مبسؤولية  كلفت 
اجملهود احلربي في القاطع الشمالي 
)دهوك-أربيل-سليمانية-كركوك( 
أعمال  من   %  90 تشمل  وكانت 
أربيل  و  دهوك  طرق  مديريات 
شبكة  الى  أضافًة  والسليمانية 
األمامية  اخلطوط  في  الطرق  من 

لساحات احلرب بني العراق وأيران.
ومن األعمال واملشاريع التي كانت 
لها أهمية خاصة وتنفذ مبستوى 
مستمرة  بصورة  وأتابعها  جيد 
من  للفترة  ألهميتها  وأستثنائية 

)1977-1987( هي:
1-مشروع طريق )سامراء – تكريت( 
ومبمرين عرض كل  )40كم(  بطول 
ممر )11م( كلفت املنشأة الشمالية 
من  سحبها  بعد  بتنفيذها 
مديرية  خالل  من  بلغارية  شركة 
وكوفئت  التأميم  محافظة  طرق 
املنشأة والهيئة املنفذة للمشروع 
اجلمهورية  رئاسة  ديوان  قبل  من 
بها  يحتذى  مثاالً  الطريق  وكان 
العامة  املؤسسة  نطاق  على 
للطرق واجلسور،وأجنز الطريق خالل 

مدة سنة.
2-الطريق الدائري في السليمانية 
السليمانية  داخل  وتفرعاتها 
وكانت  األربعة  وتقاطعاتها 
األمر  بادئ  تنفيذها  من  الغاية 
مدينة  وتطويق  األمنية  لألغراض 
لهذه  خيراُ  فكان  السليمانية 

املدينة الحقاً.
دهوك  في  الوكةبيسري  3-طريق 
وسبباً  سياحياً  طريقاً  وكان 
دهوك  مدينة  لتوسع  رئيسياً 
أنها  حيث  املدينة  معالم  وتغيير 

أحدى الطرق الداخلية في مدينة 
دهوك بعد أن كان على حافاتها.

املوصل  جسر  مقتربات  4-طريق 
وتفرعاتها  وتقاطعاتها  الثالث 
املوصل  غابات  منطقة  داخل 
موصل  مدخل  طريق  الى  أضافة 
مفرق  ولغاية  الغربية  اجلهة  من 

)كسك( وبطول )40كم( ومبمرين.
تكريت(   – )أربيل  مدخل  5-طريق 
من  ونفذت  آوة  رحيم  تقاطع  مع 

قبل مديرية طرق التأميم.
 – بك  علي  )كلي  مدخل  6-طريق 
بيخال  جسر  مع  بيخال(  مصيف 
علي  وتعريض طريق مضيق كلي 
وأنشاء  الطريق  مسار  وحتويل  بك 

جسر لهذا الغرض داخل املضيق.
7-طريق )ديانا – سربردي - سيدكان( 
الوعرة  اجلبلية  الطرق  من  وهي 
أختيار  هو  فيها  ما  أصعب  وكان 
أختيار  أخفقنا في  مسارها حيث 
مسار الطريق الى أن قام املهندس 
مسارها  بأختيار  )آدم(  البولوني 
وأعداد تصاميمها من قبل شعبة 
املسح في مركز املنشأة وتنفيذها 

من قبل طرق دهوك.
زارين(   – سرتك   – )ميدان  8-طريق 
هي  الطريق  من  املتميز  واجلزء 
أستطالعي  وعند  سرتك  مضيق 
عن  عبارة  املضيق  كان  للطريق 
عرضها  يتعدى  ال  مائي  مجرى 
ضيق  مسار  يتخللها  )2-3(م 
يسلكها السابلة وكلفت مديرية 
طرق ديالى بتنفيذها اال أن العمل 
طرق  تكليف  فتم  فيها  تلكأ 
من  والبد  بأنشائها  السليمانية 
األشارة الى جهود املهندس )سرور 

رشيد( في تنفيذ الطريق.
كانت  أعاله  الطرق  الى  أضافًة 
هناك جملة من الطرق الرئيسية ال 
مجال لذكرها كطريق )سليمانية 

– قرداغ( وطريق )قلعة دزة – مضيق 
شهيالن – خانقاه( في السليمانية 
وطرق  مانكيش(   – )مامان  وطريق 
وطريق  دهوك  في  املوصل  سد 

)جبل كورك ونوافذها( في أربيل.
ومن عام)1989( لغاية عام )1998( 
عملت مديراً فنياً لشركة التحرير 
ومساعداَ  األنشائية  للمقاوالت 
وأهم  للشركة  العام  للمدير 

األعمال خالل هذه الفترة كانت:
الشركة  أعمال  على  األشراف 
املوصل  مدينة  تطوير  حملة  في 
وتنفيذ املرحلة الثالثة ملشروع ري 
كركوك بكلفة )150 مليون دينار( 
الشركة  أعمال  على  واألشراف 
نهر  مبشروع  يسمى  كان  فيما 
محافظة  من  املاء  أليصال  القائد 

ذي قار الى محافظة البصرة.
عملت   )2008-1988( عام  ومن 
حمورابي  لشركة  كمدير 
ثم  ومن  كركوك  في  للمقاوالت 
كمهندس ضمن الشركة املذكور 
في)22- الوظيفية  احلياة  وأنتهاء 

.)2009-1
على  الوظيفية  الفترة  خالل  نلت 
والعشرات  قدم  سنوات  خمسة 
وأنواط  من كتب الشكر والتقدير 

العمل.

پ /ئەو خوله زانستیانە چین كە 
بینیوتانن و لە چ واڵتێك؟

وەاڵم/
خارج  فيها  شاركت  التي  الدورات 

وداخل القطر.
عام  أملانيا  في  يوم   15 1-دورة 
فاون  أستضافة من شركة   1977
فريش األملانية لألطالع على أعمال 
األملانية  الشركة  ونشاط  الطرق 
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التخصصية  املكائن  صناعة  في 
للطرق.

في   1978 عام  يوم   15 2-دورة 
شركة  من  أستضافة  سويسرا 
مع  املشاركة  السويسرية  أمان 
لألطالع  األمريكية  كتربلر  شركة 
بطول  نفق  أنشاء  أعمال  على 
بأيطاليا  سويسرا  يربط  )12كم( 
في  الشركة  نشاط  الى  أضافًة 

صنع مكائن الكتربلر األمريكية.
 1979 عام  الدامنارك  في  3-دورة 
فيانوما  شركة  من  بأستضافة 
الدامناركية اخملتصة بصنع معامل 

أسفلت فيانوفا.
4-املشاركة في مؤمتر أحتاد الطرق 
العاملي العاشر املنعقد في البرازيل 
مدينة ريوجانيرو عام 1984 وللفترة 
 )1984/11/1( لغاية   )10/18( من 
سبعني  من  أكثر  فيها  وشاركت 
دولة ومن أهم احملاضرات التي جلب 
محاضرة  هي  الدور  في  أهتمامي 
املناطق  في  الطرق  أنشاء  عن 
األستوائية ذات األمطار املستمرة 
كيمياوية  مادة  وأستعمال  يومياً 
األسفلتي  واملزيج  القير  مع  متزج 
أحتكاكها  عند  تتصلب  الناجت 
املتراكمة  املياه  أو  املطر  مياه  مع 
في  محاولة  وجرت  الطريق  في 
عام 1994 من قبل مديرية الطرق 
هذه  ألستعمال  العامة  واجلسور 
ثالثة  القيروفي  مع  ومزجها  املاء 
وكركوك  بغداد  هي  محافظات 
وبابل اال أنها باءت بالفشل لعدم 
مزج  لطريقة  عملية  خبرة  وجود 

املادة الكيميائية مع القير.
التطوير  دورة  في  5-املشاركة 
في  املتقدمة  للكوادر  األداري 
في  شهر  وملدة  العراقية  الوزارات 
مركز الدراسات األستراتيجية في 
كلية األركان عام 1989 وتضمنت 

على  األعمال  أدارة  عن  محاضرات 
الغربية  األدارية  املدارس  ضوء 
واملدرسة اليابانية في طريقة أدارة 
في  الى محاضرات  أضافًة  العمل 
الطريقة األمثل للتفاوض وال سيماَ 
وكذلك  األجنبية  الشركات  مع 
الدولي  البنك  على  محاضرات 
وأيجابيات  وسلبيات  وأعمالها 

التعامل مع هذا البنك.
كوريا  عاصمة  سيؤول  في  6-دورة 
أستضافة  يوم   22 وملدة  اجلنوبية 
كوريا  في  السريع  املرور  هيئة  من 
املرور  طرق  أنشاء  على  لألطالع 
السريع وآخر التقنيات املستخدمة 
في أنشاء الطرق وجسور وأخفاق 
املرور السريع، )هيئة املرور السريع( 
احلكومة  عن  مستقلة  هيئة  هي 
خاصة  ميزانية  ولها  الكورية 
النقل  رسوم  أيرادات  من  تأتي 
اليوم  واأليراد  السريع  املرور  على 
ثمانية  تبلغ  الرسوم  هذه  من 
منها  تخصص  ديناريومياَ  مالين 
الطرق  لصيانة  دينار  مليون   1.8
ألنشاء  مليون   3.2 و  السريعة 
طرق جديدة مع العرض بأن أطوال 
السريعة عام 2008 كانت  الطرق 
كم   6500 الى  لتصل  كم   4800
برنامج  مبوجب   2010 عام  بحلول 
الهيئة ولتصل الى 1000 كم عام 
الطرق  أعمال  جميع  وأن   2020
بأستعمال  حالياَ  تنشأ  السريعة 
الكونكريت بدالً من املزيج القيري 
القيري يستخدم فقط  املزيج  وأن 

لصيانة الطرق القدمية.

 پ /  ئایا سەردانی واڵتانی بیانیتان 
كردووە یان نا ؟ ئەگەر كردوتانە لە 
ئەنجامی ئەو سەردان و بینینانەی 
كارە ئەندازەییەكاندا لەو واڵتانەدا.. 

ئاستی ئەندازیارانی كورد و بیانی 
چۆن هەڵدەسەنگێنن؟

وەاڵم/
ما الحظته من خالل زياراتي للدول 
بالشركات  وأحتكاكي  زرتها  التي 
في  تخصص  هناك  األجنبية 
والكادر  األجنبي  املهندس  أعمال 
تنفيذ  في  العامل  الهندسي 
في  يتخصص  فرد  فكل  املشاريع 
فقرة من أعمال املشروع في حني 
أن املهندس في بالدنا يقوم بجميع 
املشروع  أدارة  من  املشروع  أعمال 
في  والعمل  تنفيذ  الى  صعوداً 
كافة فترات العمل لذا فأن الدقة 
األجنبي  الكادر  لدى  العمل  في 
أن  رغم  العراقي  الكادر  من  أكثر 
من  أكبر  العراقي  الكادر  جهود 
التوجه  وأن  األجنبي  الكادر  جهود 
ويؤدي  جيد  شئ  التخصص  الى 

الى تطوير نوعية العمل .
پ /  ڕێنمایی و ئامۆژگاریەكانتان 
نەوەی  ئەندازیارانی  بۆ  چیە 

نوێ..
وەاڵم:

احلياة  في  جتربتي  خالل  ومن 
مهندس  كل  أنصح  العلمية 
من  األولى  سنوات  عشرة  وخالل 
خدمته التفرغ الكامل للعمل في 
األمور  عن  واألبتعاد  العمل  موقع 
تفاصيل  في  والدخول  املكتبية 
لبناء  دقيق  بشكل  العمل  تنفيذ 
خالل  جيد  وفني  علمي  أساس 

هذه الفترة.  
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لة طَوشةى ئةم جارةماندا بةِرَيوةبةرايةتى ئاوى كةركوكمان 
بةسةركردةوة بَو ئةم مةبةستة ِروى ثرسيارمان كردة بةِرَيز ئةندازيار 
)عبدالقادر محمد أمين( بةِرَيوةبةرى ئاوى ثارَيزطاى كةركوك و بةم 

شَيوةية وةاَلمى ياينةوة  

ئامادةكردنى
 طَوظارى ئةندازياران

پرسیاری یەكەم/
و  دامەزراندن  مێژووی  سەرەتا 
دروست بوونی بەڕێوەبەرایەتی ئاوی 

كەركوكمان  بۆ باس بكەن.
وەاڵمی پرسیاری یەكەم:

لە ساڵی پەنجاكاندا بەڕێوەبەرایەتی 
ئاو و كارەبا پێكەوە بوون و سەرچاوەی 
هاوواڵتیانی  بۆ  خواردنەوە  ئاوی 

شاری كەركوك پێكهاتبوو لە حەوت 
كە  یاروەلی،  ناوچەی  لە  چااڵوگە 
كەوتۆتە باكووری گەڕەكی ڕەحیماوە 
دوای  خاسە.  ڕووباری  بەتەنیشت  و 
دانیشتووانی  ژمارەی  زیادبوونی 
دووبزمان  ئاوی  پڕۆژەی  شارەكە، 
وەرگرت لە كۆمپانیای نەوتی عێراق 
كردنی  جێبەجێ  دوای   ،)IPc(

پرۆژەی تازە بۆیان، كۆمپانیای نەوت 
ئاهەنگێكدا  لە   )1956( ساڵی  لە 
وەزیری ناوخۆی عێراق )سعید قزاز( 
ئامادە بوو تێیدا و لە ساڵی 1970 
بەڕێوەبەرایەتی ئاوی كەركوك كرایە 
سەر بەڕێوەبەرایەتی شارەوانییەكانی 
وەزارەتی  بە  سەر  كە  كەركوك، 
ساڵی  لە  كارەبایە،  و  شارەوانی 

بةسةركردنةوة

/ȿɀǩȿǦȮȊĆɆǭ ƆǟǿǠɅȁǟǼȹǦǝ ɄȭǗǿǦȅ

ƙȵǟ ǼȶƮ ǿǻǠȪȱǟǼǤȝ
 ȫɀȭǿǦȭ ɃǠȕȂĆɅǿǠǭ ɃȿǠǝ ɃǿǦǣǥɀĆɅĈǿǦǣ
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1979 جیاكرایەوە لە بەڕێوەبەرایەتی 
شارەوانییەكان و بەڕێوەبەرایەتی ئاو 
نەوەتەكاندا  سااڵنی  لە  ئاوەڕۆ  و 
بەڕێوەبەرایەتییەكە  هەردوو 
بەڕێوەبەرایەتی  كرایە  و  جیابووەوە 
گشتی ئاو و بەڕێوەبەرایەتی گشتی 

ئاوەڕۆ سەربە وەزارەتی ناوخۆ.

پرسیاری دووەم /
لە  بریتین  كارەكانتان  سروشتی 

چی؟
وەاڵمی دووەم:

كارەكانمان  سەرەكی  سروشتی 
بۆ  خواردنەوەیە  ئاوی  دابینكردنی 
پارێزگای  ناو  دانیشتووانی   هەموو 
ڕۆژانە  كە  دەوروبەری،  و  كەركوك 
بۆ  ناردنی  پێش  دەكرێتەوە  خاوێن 
داواكارین  لێرەوە  ئێمە  هاوواڵتیان. 
لە  شارەكە  دانیشتووانی  هەموو  لە 
لە  بینی  شكاوییان  شوێنێك  هەر 
ئاگادارمان  ئاوەوە  الیەنی  و  تۆڕ 
بكەنەوە بۆ چارەسەركردنی، چونكە 
و  بەفیڕۆدان  بۆ  هۆیەكە  شكاویی 
 )14( ڕێگەی  لە  ئەمە  ئاو،  پیسی 
پااڵوتنی  بۆ  سەرەكی  پڕۆژەی 
 )350( لە  زیاتر  خواردنەوە  ئاوی 
 Compact( یونت  كومپاكت 
ئاو  شیرینكردنەوەی  یەكەی   )unit
بە  كاردەكەن  كۆگایانەی  )ئەو  و 
 )500( لە  زیاتر  و  خۆر(  تیشكی 

لە  هەروەها  و  ئیرتیوازی  چااڵوگەی 
دەگەیەنین  ئاو  تەنكەرەوە  ڕێگەی 
بەو گەڕەك و گوندانەی، كە ئاویان 
ئاوەوە،  لە ڕێگەی تۆڕی  ناگات  پێ 
هەروەها نۆژەنكردنەوە و چاككردنی 

تۆڕی ئاو.

پرسیاری سێیەم
 /ئەو پڕۆژانە چین كە لە سەرەتای 
دامەزراندنی بەڕێوەبەرایەتیتانەوە تا 

ئێستا  بە ئەنجامتان گەیاندوە؟
وەاڵمی سێیەم:

ئەو پڕۆژانە زۆرن و زۆربەیان سەرنج 
ڕاكێشن و سوودمەندن. 

پڕۆژەیەكی گەورە بە وزەی      
12000 م3/ لە كاتژمێرێكدا ئێستا لە 

دروستكردندایە k1  قۆناغی دووەم.
پرۆژەی حەویجە                     

2000 م3 / لـە كاتژمێرێكدا
كۆمپاكت یونت    75

یەكەی شیرینكردنەوەی ئاو     15
چااڵوگەو عەمباری ئاو    141
ئەو كۆگایانەی كاردەكەن بە 

تیشكی خۆر   19
زیاتر لە 1300 كم تۆڕی ئاو گۆڕین و 

تازەكردنەوەی تۆڕی ئاو.
دروستكراوە  كە  ئاو،  عەمباری   115
لە كۆنكرێت و ئاسن و كلفناتر، كە 

قەبارەیان )30 تا40,000( م3.
ئێستا )17( یەكەی شیرینكردنەوەی 

ئاو، كە كار دەكات بەوزەی خور 
بە  كەكاردەكات  ئاو  كۆگای   )3(

وزەی خور

پرسیاری چوارەم/ 
چیە  داهاتوتان  بەرنامەی  و  پالن 
و  جوانكردن  زیاتر  بۆ  ئایندە  بۆ 

ڕێكخستنی تۆڕی ئاوی كەركوك؟
وەاڵمی چوارەم:

بۆ  كرد  پێشكەش  زۆرمان  پڕۆژەی 
ساڵی 2011 لە نێو پڕۆژەكانی )پتڕو 
دۆالر( ، لەوانە پڕۆژەی ئاوی پردێ 
 ،)5 )زون  ئاوی  تۆڕی  پڕۆژەی  و 
باكوورییەكان  ناوچە  بە  سوود  كە 
كراوە  بۆ  ڕاگەیاندنی  و  دەگەیەنێ  
)پردێ( ئاوی  پڕۆژەی  لەالیەن 
لەالیەن  كرایەوە  پووچەڵ  بەاڵم  وە، 
وەزارەتی پالن دانان، كە گوایە ئەم 
پڕۆژەیە كراوەتە سەر پالنی وەزارەتی 
شارەوانییەكان بۆ ساڵی 2011، بەاڵم 
ڕاگەیاندنی بۆ نەكرا بۆ هۆی نەبوونی 

دەرماڵەی داراییەوە.
بۆ  كم  لە )69(  بریتیە   )5 زۆن   (
تا   200( قەبارەكەی  دكتایلە  و  ئاو 
1400( ملم ئێستا )19( كم دراوەتە 
بە  بەریتانی  كۆمپانیای  بەڵێندەری 
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و  عێراقی  دیناری  ملیار   )19( بڕی 
ئێستا چاوەڕوانی بەشی دووەمیشین، 

كە ڕاگەیاندنی بۆ بكرێت.
پرسیاری پێنجەم /

بۆ  چیە  پێشنیازتان  و  داواكاری   
ئەوەی باشتر ئیشوكارەكانتان بەرەو 

پێشەوە بچێت؟

وەاڵمی پێنجەم:
داواكارین لە هاوواڵتی بەڕێز هاوكارمان 
بەتایبەتی  ئاو،  بەفیڕۆنەدانی  لە  بن 
پڕۆژەی  تاوەكو  هاویندا،  وەرزی  لە 
)k1( قۆناغی دووەم تەواو دەبێت لە 
ئەمساڵ،  تەمووزی  ی   30 ڕێكەوتی 
لەگەڵ وەزیری شارەوانییەكانی عێراق 
و  داواكاری  هەندێك  و  كۆبووینەوە 

كێشەكانمان خستە ڕوو وەك:
بۆ  ئاو  پێوەری  دابینكردنی   -1

بەڕێوەبەرایەتییەكەمان.
2- زۆر پڕۆژەی ئاومان هەیە بەتایبەت 
لە گوندەكان لە ڕێگەی دانیشتووانی 
دەكرێت،  پڕۆژانە  بەو  كار  گوندەكە 
لەبەر ئەوەی كارمەندمان نییە وەك 
ئیشكردنی  كارمەندی  و  )پاسەوان 

پڕۆژەكان )مشغل(.
بۆ  )كرێكار(  كارمەندی  می  كە   -3
چارەسەركردن و چاودێری تۆڕی ئاو 

بەتایبەتی لەناو شاری كەركوك.
هەڵگرتنی  پارەی  ئێستا  تاوەكو   -4
ئاوەڕۆ  و  خاشاك  و  خۆڵ 

بەڕێوەبەرایەتی ئاو وەریدەگرێت، كە 
دواتر ئەم بڕە پارەیە دەگەڕێتەوە بۆ 

شارەوانییەكان و ئاوەڕۆ.
5- داوامان كرد كە پۆلیسی چاودێری 
تۆڕی ئاومان هەبێت، چونكە هەندێك 
دەكەن  زیادەڕۆیی  هاوواڵتیان  لە 

لەسەر تۆڕ و الیەنی ئاو.

دەرماڵەی  زیادكردنی  داوای   -6
زۆر  چونكە  كرد،  ئەندازیارانمان 
كەمە و بە گوێرەی وەزارەتەكانی تر 
هەروەها  و  كارەبا(  و  )نەوت  وەك 

ئەندازیارانی هەرێمی كوردستانیش.

پرسیاری شەشەم/
گرنگی بوونی ئەم  بەڕێوەبەرایەتیە 
چیە لە ئێستا و داهاتوی كەركوكدا 

؟
وەاڵمی شەشەم:

مایەی خۆشحاڵیە ئێستا ئێمە خزمەتی 
خۆشەویستمان  كەركوكی  شاری 
دەكەین و خزمەتگوزاری دەگەیەنین بە 
دانیشتووانی شارەكە، كە بریتییە لە 
دابینكردنی ئاوی پاك بۆ خواردنەوە 
و ئیش و كاری ناوماڵ هەر لە دوای 
پرۆژەی  زۆر  ئازادییەوە  پڕۆسەی 
ناوەوە  لە  داوە  ئەنجام  گرنگمان 
ئێستاش  و  كەركوكدا  دەرەوەی  و 
پێویستمان بە چەندین هەنگاوی گرنگ 
ڕەوشی  باشتركردنی  لەڕووی  هەیە 

لە  ماڵێك  هەموو  بۆ  ئاو  گەیاندنی 
پارێگای كەركوكدا و بایەخی زیاتری 
زۆری  بڕێكی  بەتایبەتی  پێدراوە 
بەڕێوەبەرایەتییەكەمان  بودجەی 
دانیشتووانی  خزمەتكردنی  خراوەتە 

كەركوكەوە.

پرسیاری حەوتەم/
 پالنتان چییە بۆ ئەم زیادبونە بێ  
بەرنامەیەیی)) عشوائیە (( شارەكان 

بەشێوەی ئاسۆیی و شاقوڵی؟
وەاڵمی حەوتەم:

وەك الی هەمووان ئاشكرایە، كە ئەركی 
بەڕێوەبەرایەتییەكەمان  سەرەكی 
ئاوی  دابینكردنی  بە  ئەوەیە 
دانیشتووانی  هەموو  بۆ  خواردنەوە 
ئەو گەڕەك و  پارێزگای كەركوك و 
لە  دەگرێتەوە  عیشوائیانەش  شوێنە 
ڕێگەی پرۆژەی بچووك و ڕاكێشانی 
ئاویان لە ڕێگەی تەنكەرەوە،  تۆڕی 
بەاڵم كێشەی سەرەكی ئێمە ئەوەیە 
زیادبوونی بەردەوام لە دانیشتووانی 
شاری كەركوك و ئێمەش بەگوێرەی 
دەكەین،  بۆ  كاریان  خۆمان  توانای 
دوو  پارێزگاوە  لە  و  بەغدا  لە  بەاڵم 
هاتووە، كە هەرگیز  بۆ  نووسراومان 

خزمەتگوزاریان بۆ نەكەین.

پرسیاری هەشتەم/
 بەمەبەستی دابینكردنی سەرچاوەی 
و  كەركوك  شاری  ئاوی  زیاتری 
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چ  ئاوی  كەم  كێشەی  نەهێشتنی 
بەرنامە و پالنێكتان هەیە؟

وەاڵمی هەشتەم:
لە ساڵی 2005 – 2006 داوامان كرد 
لە وەزارەتی شارەوانییەكان پڕۆژەی 
نوێمان بۆ بكرێت وەك پڕۆژەی ئاوی 
لە  ئێستا  كە  دووەم،  قۆناغی   k1

لەالیەن  كردندایە  جێبەجێ  بواری 
وەزارەتی  )الفاو( سەربە  كۆمپانیای 
تاوەكو  و  والتعمیر(ە  )االسكان 
بەسەردا  زۆری  ماوەیەكی  ئێستا 
ڕۆیشتووە، بەاڵم لە كارەكانیان زۆر 
بن  چاالك  زیاتر  پێویستە  و  الوازن 
پڕۆژەی  كردنی  جێبەجێ  داوای  و 
ئاوی پردێمان كرد بەبڕی 60 ملیار 
هەردوو  لە  وزەكەی  عێراقی  دیناری 
كاتژمێرێكدا  لە  م3/   600 قۆناغەكە 
زابی  ڕووباری  لە  سەرچاوەكەی 
خواروودایە و پڕۆژەكە زۆر سوودمەند 
شارۆچكەكان  و  دێیەكان  بۆ  دەبێت 
شاری  باشوورییەكانی  ناوچە  و 
كەركوك دەبێت. لە سااڵنی 2007 – 
تان  )پردێ(  پڕۆژەی  وتیان   2008
بۆ دەكەین، بەاڵم پارەمان نییە، لە 
ساڵی 2009 هەر پەیمانیاندا پێمان و 
پڕۆژەیان   2010 ساڵی  لە  نەیانكرد، 
كردلە k1 بەبێ پرسی ئێمە، چونكە 
هەموو پشت دەبەستێتەسەر تەواوی 
بەاڵم  كەركوكە،  ری  قناە  لەسەر 

ئێمە هەر داواكار بووین كە لە پردێ 
بكرێت.

ناو  كردە  پردێشمان  پڕۆژەی   
پرۆژەكانی پتڕ و دۆالرەوە، بەاڵم لە 
بەغدا بەنوسراوێك  ڕەتیان كردەوە 
شارە  وەزارەتی  ئەوەی  بەمەبەستی 
ئەكات  جێبەجێ ی  خۆی  كان  وانیە 

بەاڵم  دا   2011 پرۆژەكانی ساڵی  لە 
پارەش نییە .

پرسیاری نۆیەم/
 ڕۆڵی ئەندازیاران چیە لە بەڕێوەبردنی 
ئەم  پڕۆژەكانی  و  كارەكان  ئیشو 

بەڕێوەبەرایەتیەدا ؟
وەاڵمی نۆیەم:

ئەندازیاری پسپۆڕی جیاجیامان هەیە 
و هەریەك لە بواری خۆیدا كاردەكات 
و ڕۆڵی خۆی بینیوە لە ئەنجامدانی 
پڕۆژەكانیان و نەخشەی بۆ دەكێشن 
و پێشكەشی دەكەن، ئێمەش لەالی 
خۆمانەوە بەدواداچوونی بۆ دەكەین 
ئەوكاتە  دەكرێت،  پەسەند  دواتر  و 

دەچێتە بواری جێبەجێ كردنەوە.
لە  جیاوازە  زۆر  ئاو  بەڕێوەبەرایەتی 
هەموو  دیكە  بەڕێوەبەرایەتییەكانی 
جۆرە پسپۆڕێكی تێدایە وەك )مدنی 
كمیاوی   – میكانیك   – كارەبا   –
- جێولۆجی( هەموویان ڕۆڵی خۆیان 

دەبینن.

*دوا ووتەتان ...
ئەم  بۆ  دەكەم  سوپاستان  زۆر 
سەالمەتی  هیوای  و  چاوپێكەوتنە 
و خۆشیتان بۆ دەخوازم و دەستان 

خۆش بێت.
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هونەری  لە  شێوازێك  كە  هەوڵدەدەین  بابەتەماندا  لەم 
كە  بەڕێزانەی  پسپۆڕو  ئەو  بەردەم  بخەینە  بۆیاخكردن 
تامەزرۆی ئەوەن كە یاری بە ڕوبەرە بۆیاخكراوەكان بكەن 
بەمەبەستی دروستكردنی شێوازی نوێ  و هەوڵدانی نوێ  لە 
بزواندنی ناخی بیناكانمان  بۆیە دەمەوێت دەست بكەین 
مەبەستمانە  و  هەمانە  كە  ڕوبەرەی  ئەو  بۆیاخكردنی  بە 
بۆیاخی بكەین بەم چەند شێوەیەی خوارەوە یان زیاتر بە 

شێوازی تر لەالیەن بەڕێزتانەوە :-
ڕێگای یەكەم: ئەو ڕەنگەی كە حەزت لێیە هەڵیبژێرە , 

هەوڵبدە دوو پلەی وەربگرە ...كاڵ و تۆخەكەی .....
هەوڵبدە دیوارەكە بەڕەنگە كاڵەكەی بۆیاخ بكەبە ڕێگەی 

ئاسایی واتە بە فڵچەی دەست …
تۆخەكەی  بۆیاخە  لە  و  بێنە  قوماشێك  پاشان 

هەڵكێشە………

پاشان قوماشەكە هەروەكو وێنەكە بگوشەو وەك ڕۆڵەیەكی 
لێبكەو بە دیوارەكەدا بیسورێنەرەوە

بەم شێوەیە

یان سوچانەی كە قوماشەكەی  وە ئەو شوێنە تەسكانە 
ناگاتێ  ... بەم شێوەیە قوماشەكەی لێبدە

هونةرى بَوياخكردن
وةرطَيرانى ئةندازيارى تةالرسازى  

جةالل حةمة ئةمين
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 دەرئەنجامە كۆتاییەكەی بەم شێوەیە دەردەچێت

وە ئەمە ڕێگای دووەمی لۆچاندنە.......
 گەر هات و تۆخ بوو ...... بۆ ئەوەی كاڵی بكەیتەوە 

ڕەنگی سپی لەگەڵ ئەو ڕەنگەی كە هەڵتبژاردووە تێكەڵی 
بكە  

نەختێك بۆیە دەكەینە دەفرێكی تایبەتییە وە و ڕۆڵكەی 
پیادا تێدەپەڕێنین تا تەواو بۆیاخاوی دەبێت , پاشان بۆ 
ئەوەی چۆڕانەوە ڕوو نەدات   لە شانی دەفرەكەدا شوێنێك 
هەیە كە دەتوانین بەبەكارهێنانی بۆ چەند جارێك بۆیاخە 
و  سویچ  ئەو  یان  ئەرزەكە  تا  لێبچۆڕێنینەوە  زیادەكەی 
سویچ پالك و ئامێرانەی كە لە چواردەورین بۆیاخیان بەر 

نەكەوێت  بەم شێوەیەی الی خوارەوەیە:

شوێنێك بۆیاخ بكە كە نەگەورە بێت یان زۆر بچوك بێت 

وە پێش ئەوەی بۆیاخەكە ووشك ببێتەوە پارچە نایلۆنێك 
بهێنە بەسەر شوێنە بۆیاخكراوەكەدا دایخە  

وە فڵچەكەی بەسەردابهێنە تەنها بەمەبەستی ئەوەی كە 
جێگیربێت  

دوبارەی  تەنیشتیدا  لە  چەندجارێك  شێوەیە  بەم  وە 
بكەرەوە
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 وە لە پاشان دا بۆ ماوەی 4 كاتژمێر یان زیاتر بەجێی 
بەو  ووشكبونەوەی  ببێتەوە  ووشك  كە  كاتێك  تا  بهێڵە 
بۆیەكەش  هەڵگرت  لەسەر  نایلۆنەكەمان  كە  نا  پلیەیش 
نایلۆنەكەی  هێواشی  بە  پاشان  بهێنێت ,  لەگەڵ خۆیدا 

لەسەر هەڵدەگرین  
كە دەرئەنجامی كۆتاییەكەی بەم شێوەیە دەردەچێت 

 

ڕێگای سێیەم
حەزت  خۆت  كە  ڕەنگەی  لەو  بهێنە  بۆیاخ  و  قوت  دوو 

لێیەتی
 یەكێكیان بە بۆیاخی سپی كاڵ بكەرەوە و بە بەكارهێنانی 

ڕۆڵە دیوارەكە بە ڕەنگی كاڵ بۆیاخ بكە 
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وە بەهۆی ڕۆڵەوە دیوارەكە بە ڕەنگێكی تۆختر بۆیاخ بكە 
بە مەرجێك كە تۆخییەكان یەك فڵچە نەبێت  

 پاشان بە فڵچەیەكی تر جێ جێ  بە دەمی فڵچەیەك بۆیاخ 
بكە بە شێوەیەك كە لەیەك دوور بن و تاڵی فڵچەكە لە 

كۆتایی دەست وەشاندندا دەربكەون
ڕەنگەكان لەگەڵ یەكتردا تێكەڵدەكرێن 

ئەمە دەرئەنجامی كۆتاییەكەیەتی  

وە ئەمە ڕێگەی چوار هەمە   
پاش ئەوەی دیوارەكە بە ڕۆڵە بۆیاخ دەكەیت 

گسكێكی  ببێتەوە   ووشك  بۆیاخەكە  ئەوەی  پێش 
لەیەكتر  گسكەكە  تاڵی  هەوڵبدە   , دەهێنیت  پاك 

دووربخەیتەوە
وە بە شێوەیەكی ستوونی ڕایدەكێشیت بۆ خوارەوە 

دەرئەنجامەكەیشی بەم شێوەیە دەردەچێت  
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ئةندازيارى شارستانى
عثمان سعيد حسن

بةرَيوةبةرى تاقيطةى بيناسازى كةركوك

ئامادةكردنى
 طَوظارى ئةندازياران

دامەزراندن  مێژووی  سەرەتا   / پ 
ئاوی  فەرمانگەی  بوونی  دروست  و 

چەمچەماڵمان  بۆ باس بكەن.
تأسيس  نواة  كان  وەاڵم/لقد 
وحدة  االنشائي  كركوك  مختبر 
ملديرية  تابعة  صغيرة  فحوص 
كركوك  في  واالسكان  االشغال 
عام 1977 واتخذ من قاعة صغيرة 
تابعة للمديرية اعاله مقرا له وقد 
بدأ اخملتبر أعماله بأجراء الفحوص 
املوقعية لالعمال الترابية وملشاريع 
مت   1979 عام  وفي  فقط  الطرق 
للمختبر  جديدة  بناية  انشاء 
يشغل  االن  وحلد  احلني  ذلك  ومنذ 

توسع  وحصل  البناية  هذه  اخملتبر 
وأجهزته  موظفيه  عدد  في  كبير 
الى ان وصل الى املرحلة احلالية.... 
املركز  فروع  احد  اخملتبر  ان  علما 
والبحوث  للمختبرات  الوطني 
 1976 عام  تأسس  وقد  االنشائية 
احد  وهو   143 رقم  قانون  مبوجب 
تشكيالت وزارة األعمار و اإلسكان 
قانون  مبوجب  تشكيله  أعيد  وقد 
رقم 65 لسنة 1978 املعدل  وفي 
عام 1997 صدر قانون رقم 22 الذي 
شركة  الى  مبوجبه  املركز  حتول 

عامة.

لە  بریتین  كارەكانتان  پ/سروشتی 
چی؟

وەاڵم/
1- إجراء الفحوص اخملتبرية للمواد 
اإلنشائية بأنواعها وأعمال الرقابة 
النوعية وحسب اتفاقات مسبقة

2- إجراء البحوث التطبيقية على 
املواد اإلنشائية

حلل  الفنية  االستشارات  3-تقدمي 
املشاكل اإلنشائية

األداء  كفاءة  مستوى  4-رفع 
ملنتسبيه

5-اقامة الدورات والقاء محاضرات 
فى مجال الفحوص اخملتبرية 

ِريثَورتاذ
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پ / ئەو كارانە چین كە لە سەرەتای 
تا  فەرمانگەكەتانەوە  دامەزراندنی 

ئێستا  بە ئەنجامتان گەیاندوە؟
اخملتبرية  الفحوص  إجراء  وەاڵم/ 
التي  اإلنشائية  املشاريع  لكافة 
كركوك  محافظة  داخل  تنفذ 
وكذلك بعض املشاريع التي تنفذ 
إقليم  حكومة  دوائر  قبل  من 
كردستان في املناطق املستقطعة 
من  وغيرها  كرم  وقادر  طوز  مثل 
املناطق املتاخمة حملافظة كركوك 
وتشمل هذه املشاريع أعمال الطرق 
واألبنية  واملستشفيات  واجلسور 
اخلدمية  األبنية  وكذلك  املدرسية 
األخرى  إضافة إلى بعض  املشاريع 
قبل  من  تنفذ  التي  االستثمارية 

القطاع اخلاص وتقدمي االستشارة 
لكثير  الهندسية  واحللول  الفنية 
من املشاكل الهندسية املتعلقة 
إلى  إضافة  اإلنشائية  باملواد 
للمنشآت  اإلنشائي  التقييم 

املتضررة.

داهاتوتان  بەرنامەی  و  پالن   / پ 
چیە بۆ ئایندە؟

وەاڵم /
 1- تخصيص قطعة أرض للمختبر 
دومن  عشرة  عن  تقل  ال  مبساحة 

وجتهيزه  منوذجي  مختبر  إلنشاء 
الفحوص  إلجراء   جديدة  بأجهزة 

اخملتبرية لكافة املواد االنشائية0
التربة  حتريات  شعبة  2-تفعيل 
جديدة  حفارة  على  احلصول  بعد 
قادرة على احلفر حلد عمق )100(م 
علما ان احلفارة في طور التجهيز 
املؤمل  ومن  احلاضر0  الوقت  في 

جتهيزها فى بداية عام 2012.
3- إكمال برمجة جميع الفحوص 

اخملتبرية
األجهزة  جميع  حتويل  إكمال   -4
الفحوص  أجراء  في  املستخدمة 
اخملتبرية إلى قراءات رقمية وربطها 
بأجهزة حاسوب لضمان الدقة في 

إجراء الفحوص 0

5- إدخال الفحوص اجلديدة للمواد 
وخاصة  األساسية  اإلنشائية 

super pavement  مايتعلق بـ
6- إدخال  عوامل السالمة واحلفاظ 
املستخدمة  لألجهزة  البيئة  على 

فى اجراء الفحص .

پ / داواكاری و پێشنیازتان چیە بۆ 
ئەوەی باشتر ئیشوكارەكانتان بەرەو 

پێشەوە بچێت؟
وەاڵم /

اإلدارية  الصالحيات  1-زيادة 

واملالية
2- استصدار قانون إليجاد صيغة 
املنفذة  واجلهات  الدوائر  مع  تعاون 
الرقابة  أعمال  وكذلك  للمشاريع 
املنتجة  املعامل  على  النوعية 

للمواد اإلنشائية
اخلبرات  وتبادل  التعاون  تفعيل   -3
إقليم  ومختبرات  اخملتبر  بني 

كردستان
املالية  التخصيصات  زيادة   -4

للعاملني في اخملتبرات 
الكفاءات  ذوي  تشجيع   -5
للعمل  التخصصية  والشهادات 

في اخملتبر.

پ/گرنگی بوونی ئەم بەڕێوەبەرایەتیە  
چیە لە ئێستا و داهاتودا ؟

وەاڵم /
 1- أهمية اخملتبر تكمن في ضمان 

تنفيذ املشاريع بنوعية جيدة.
2- حماية املستهلك من استخدام 

مواد رديئة في بناء املشاريع.
للمشاكل  احللول  إيجاد   -3
باملواد  املتعلقة  اإلنشائية 

املستخدمة في تنفيذ املشروع .
4- تطوير مستوى تنفيذ املشاريع 
فحوص  استحداث  خالل  من 
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جديدة.
املعتمدة  املواصفات  تطوير   -5

حاليا مبا يالئم ظروف املنطقة.
6- دراسة مدى مالئمة املواصفات 

العاملية لتطبيقها محليا.

پاراستنی سەالمەتی  زیاتر  بۆ   / پ 
مرۆڤەكان وبیناكانیش لەكاتی ڕووداو 

وئاگركەوتنەوەكاندا لە :
يحظى  لم  اجلانب  وەاڵم/هذا 
مستوى  على  الكافي  باالهتمام 
من  الرغم  على  واالقليم  العراق 
اجلانب  لهذا  القصوى  االهمية 
قد  دائرتنا  فأن  ذلك  من  وبالرغم 
حلماية  عديدة  اجراءات  اتخذ 

العاملني واالبنية:-
1- تزويد كافة العاملني في اخملتبر 
بوسائل احلماية الذاتية من حوادث 

العمل.
2- توفير معدات االطفاء مبا يالئم 

عمل اخملتبر وبأعداد مناسبة.
املهنية  السالمة  فرقة  تهيئة   -3
حصول  عند  للعمل  وتدريبهم 

حريق او حوادث  اخرى.

مديرية  مع  والتعاون  التنسيق   -4
الزيارات  خالل  من  املدني  الدفاع 
الى  املدني  الدفاع  لفرق  امليدانية 

مختبرنا.

لە  چیە  ئەندازیاران  ڕۆڵی   / پ 
لە  ئیشوكارەتان  بەڕیۆەبردنی 

بەڕێوەبەرایەتیتاندا؟
وەاڵم /

دقيقة   تخصصية  دائرة  اخملتبر 
على  يتوقف  عمله  وتطوير 
اساسية  بدرجة  املهندس  دور 
واملهندس العامل في اخملتبر يكون 
على اتصال مستمر مبا يستجد في 
العالم من املواصفات احلديثة.... اال 
انه يالحظ بأن املهندسني يفضلون 
العمل في احلقل على العمل في 
للمهندسني  اقباال  جند  وال  اخملتبر 

للعمل في اخملتبر.

دوا وتەتان...
مهندسي  الحتاد  املوفقية  امتنى 
من  املزيد  لتقدمي  كوردستان 
شريحة  خلدمة  االجنازات 
االرتقاء  كذلك  و  املهندسني 
مبستوى مجلة املهندسني لتقدمي 
ما هو جديد للمهندس واطلب من 
في  العاملني  وخاصة  املهندسني 
ارتباطهم  زيادة  االنشاءات  مجال 
لتحسن  اخملتبر  مع  وتعاملهم 
مستوى تنفيذ  املشاريع مبا يخدم 
والعراق......  االقليم  في  املواطنني 

واهلل املوفق
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لة زانكَوكانةوة
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ئةندازيار
بورهان محمد شريف

Burhanmuhamed@yahoo.com

لە فاكەلتی زانستە ئەندازیاریەكانی  زانكۆی ســــلێمانیەوە
چــــــاالكی و جــــموجۆڵ و بـــــەرهەمە زانستییەكان

-بەشــــــــی ئاودێری:
1-زانكۆی تەكنۆلۆجی بەشی ئەندازیاری بناء واالنشاءات ڕۆژی پێنج شەممە,8-9-2011 كاتژمێر 9ی سەرلەبەیانی لەهۆڵی 
العلیا«هەستا  بە گفتوگۆی نامەی دكتۆرای مامۆستای بەشی ئاودێری زانكۆی سلێمانی لەبواری ئەندازیاری  »الدراسات 
ژینگە« مامۆستا ئاكۆ رشید حمە بابان« بەناونیشانی » استخدام مواد طبيعية بلدية كمثخرات ومساعد مخثرات فى 
 The Use of Natural Indigenous Material as a Coagulant and Coagulant Aids“«  معاجلة املياه ومياه اخمللفات

”in Water and Solid Waste Leachate
شایەنی باسە لەدوای گفتوگۆیەكی چڕوپڕ نامەكە بەپلەی نایاب وەركیرا و د.عدنان عباس السماوی  سەرپەرشتیاری نامەكە 

بوو.
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 Reliability & Sensitivity Analysis of IKR Regional  ( كرد, شایەنی باسە ناوبراو بەتوێژینەوەیەك بەناونیشانی
Power Network(  بەشداری كرد.

4- بەڕێز  د.دلێرحسن عبید وەك نوێنەری- فاكەلتی زانستە  ئەندازیاریەكان و سەرۆكی دڵنیایی جۆری  ڕۆژانی) 11-6( 
حوزەیران لەشاری دەوحەی وواڵتی قەتەر بەشداری  ۆرك شۆپێكی كرد لەژێر ناونیشانی-تطوير منظومة التعليم العالي 
في العراق- ) ورشة عمل تدريبية للتقييم الذاتي لضمان جودة الكليات الهندسية في العراق ( شایەنی باسە لە یانزە 

دانیشتن پێك هاتبوو
5-- فاكەلتی زانستە  ئەندازیارییەكان, بەشی كارەبا – ڕۆژی پینج شەممە )2011/5/12(, كاتژمێر )10( سەر لەبەیانی لە 
هۆڵی ڕووناكی زانكۆی سلێمانی. هەستا بەگفتوگۆكردنی نامەی خوێندكاری خوێندنی بااڵ ئەندازیار )سالم قادر محمد( بە 
ناونیشانی FPGA Based  OFDM system Using  DSP Builder”« , شایانی باسە لەكۆتایدا نامەكە بە سەركەوتوویی 

وەرگیراو لیژنەكەش پێك هاتبوو لە:
    1. پ.ی.د.بایز خورشید محمد                    زانكۆی دهۆك                    سەرۆك
   2.پ.ی.د.جابر عزیز سلمان                       زانكۆی نهرین                     ئەندام
   3.د.محمد عبدالله حسین                         زانكۆی سلێمانی                   ئەندام

   4.پ.د. ولید أمین محمود جوهر                   زانكۆی بەغداد            ئەندام و سەرپەرشتیار

6-- فاكەلتی زانستە  ئەندازیاری یەكان, بەشی كارەبا – ڕۆژی پینج شەممە )2011/5/19(, كاتژمێر )10( سەر لەبەیانی 
لە هۆڵی ڕووناكی زانكۆی سلێمانی. هەستا بەگفتوگۆكردنی نامەی خوێندكاری خوێندنی بااڵ ئەندازیار

 STUDY AND ASSESSMENT PERFORMANCE OF MOBILE PHONES BASE“ صبا فاضل أحمد( بە ناونیشانی(
”STATION ANTENNA USING MATLAB

, شایانی باسە لەكۆتایی دا نامەكە بە سەركەوتوویی وەرگیراو لیژنەكەش پێك هاتبوو لە:
1.پ.د.جواد كاظم علی                             زانكۆی تەكنۆلۆجی               سەرۆك

2.پ.ی.د.عماد شهاب أحمد                          زانكۆی تەكنۆلۆجی               ئەندام
3.د.معطی ناجی سعید                            زانكۆی سلێمانی                  ئەندام

4. پ.ی.د.صباح هاوار سعید                        زانكۆی كەركوك          ئەندام و سەرپەرشتیار
-بەشــــــــی تەالرسازی:

1-- فاكەلتی زانستە  ئەندازیاریەكان, بەشی تەالرسازی – ڕۆژی شەممە )2011/3/12(, كاتژمێر )10( سەر لەبەیانی 
بە  نەوزاد عبدالله(  بااڵ )تابلۆ  نامەی خوێندكاری خوێندنی  بەگفتوگۆكردنی  زانكۆی سلێمانی. هەستا  لە هۆڵی ڕووناكی 
ناونیشانی : )أثر التذوق الفني في تطور تصميم الفضاءات الداخلية لألبنية السكنية - حالة دراسیة إقلیم كوردستان 

العراق(
, شایانی باسە لەكۆتایدا نامەكە بە سەركەوتوویی وەرگیراو لیژنەكەش پێك هاتبوو لە:

1.پ.د.عبدالله یوسف الطیب                         زانكۆی سلێمانی                سەرۆك
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لەبەیانی  كاتژمێر )10( سەر  پێنج شەممە )2011/7/7(,  ئەندازیاریەكان, بەشی شارستانی ڕۆژی  زانستە   فاكەلتی   -
بااڵ-دكتوراە   خوێندنی  خوێندكاری  نامەی  بەگفتوگۆكردنی  هەستا  سلێمانی.  زانكۆی  ڕۆشــــنبیری  مەڵبــــەندی  هۆڵی  لە 
)مامۆستا عەتا شێخ كریم( مامۆستای بەشی ئاودێری , شایەنی باسە لەدوای كفتوگۆیەكی چڕوپڕ نامەكەبە سەركەوتویی 

وەرگیرا.
3- فاكەلتی زانستە  ئەندازیاریەكان , بەشی ئاودێری – ڕۆژی شەممە )2011/2/26(, كاتژمێر )10( سەر لەبەیانی لە هۆڵی 

ڕووناكی زانكۆی سلێمانی. هەستا بەگفتوگۆكردنی نامەی خوێندكاری خوێندنی بااڵ )ئاالن جالل رشید( بە ناونیشانی :
باسە  شایانی   »Hydraulic characteristics of flow over cipolletti weir with rectangular bottom opening“  

لەكۆتایی دا نامەكە بە سەركەوتوویی وەرگیراو لیژنەكەش پێك هاتبوو لە:
1.  پ.ی.د.حيدر عبداآلمير                           زانكۆی بغداد                سەرۆك
   2.  پ.ی.م.فيصل عبدالرحمن دهام                زانكۆی صالح الدین         ئەندام

   3.  د.سامان حمە حسین                          زانكۆی سلێمانی            ئەندام
   4.  پ.د. رافع هاشم السهیلی                      زانكۆی بغداد               ئەندام و سەرپەرشتیار

2- بەشـــــــی شـــــارســـــــتانی:
1-- فاكەلتی زانستە  ئەندازیاری یەكان, بەشی شارستانی–  بۆ جاری سێ  هەم ڕۆژی پێنج شەممە )2011/6/23(, كاتژمێر 
نامەی خوێندكاری  بەگفتوگۆكردنی  هەستا  سلێمانی.  زانكۆی  ڕۆشــــنبیری  مەڵبــــەندی  هۆڵی  لە  بەیانی  لە  )10( سەر 

خوێندنی بااڵی  دكتۆرا- بواری بیناكاری-  مامۆستا )مهدی عوسمان حسن( بە ناونیشانی :
 EXPERIMENTAL AND ANALYTICAL FLEXURAL BEHAVIOR OF RINFORCED CONCRETE SANDWICH” 

”PANELS
 شایانی باسە لەكۆتایی دا نامەكە بە سەركەوتوویی وەرگیرا و لیژنەكەش پێك هاتبوو لە:

پ.د.محمد رؤوف عبدالقادر           كۆلێجی ئەندازیاری-زانكۆی سلێمانی            سەرۆك  )1
پ.ی.د.ئازاد رؤوف أمین              كۆلێجی ئەندازیاری-زانكۆی سەالحەدین         ئەندام  )2
پ.ی.دعلی مجبل العذارى             كۆلێجی ئەندازیاری-زانكۆی املستنصرية        ئەندام  )3
پ.ی.د.إحسان علی صائب           كۆلێجی ئەندازیاری-زانكۆی النهرین              ئەندام  )4
پ.ی.د.دڵشاد كاكەسور أسماعیل     كۆلێجی ئەندازیاری-زانكۆی سەالحەدین          ئەندام  )5

پ.ی.د. رياض جوادعزیز             كۆلێجی ئەندازیاری-زانكۆی النهرین        سەرپەرشتیاری یەكەم  )6
پ.د.جالل أحمد سعید               كۆلێجی ئەندازیاری-زانكۆی سلێمانی       سەرپەرشتیاری دووەم  )7

1-بەشــــــــی كارەبا:
1- بەرنامەی زانستخوازانی بەشی كارەبا هەستا بە سازدانی سمیناریكی زانستی بۆ بەرێز  د.دلێرحسن عبید,ڕۆژی پێنج 
 Theoretical Principle of: Mezzo Structure sensor for( شەممە 2011/1/20 كات ژمێر 1:30پاش نیوەڕۆ بەناونیشانی

temperature measurements in conditions of critical and explosion loads( لەهۆڵەكانی بەشی كارەبا .
2- بەرێز  د.ئاسۆ رؤوف مجید, ڕۆژانی 30-2011/5/31(  بەشداری كونگرەی دووەمی زانستی — زانكۆی بـــابل – ی 
لەهۆڵی پەروەردە ,لەشاری حـــلـە كرد, لەژێر ناونیشانی »بەرجەستەكردنی توێژینەوەی زانستی لەپسپۆری یە زانستی 
یەكان و ڕۆڵیان لە دۆزینەوەی چارەسەری گونجاو- البحث العلمی – التطبیقي في التخصصاتالعلمیة ودورة فی إیجاد 

The Applied Scientific Research–in Different Disciplines and their role inالحلول المالئمة
كارەبا,  وزەی  لەبوارەكانی  زانستی   توێژینەوەی   23 كۆنگرەیەدا  لەم  باسە  شایەنی   ,  ”finding Suitable Solutions
تەتبیقاتی كۆمپیوتر,هێمنایەتی گەیاندن و زانیاری یەكان و...هتد پێشكەشكرا, ونزیكی )7( توێژینەوەیان لەالیەن توێژەری 
بەڕێزیان  ,هەروەها  رشید,..هتد(  عبدالرحمن  ,م  رەمەزان  عبدالحكیم  رؤوف,د  )د.ئاسۆ  پێشكەشكرا,لەوانە  كوردەوە 
 Evaluation of Reliability for Sulaimanya Distribution بەشداری كرد بە توێژینەوەیەكی زانستی بەناونیشانی

 »Network
3- بەڕێز سەرۆكی بەشی كارەبا  د.ئاسۆ رؤوف مجید لەكۆلێجی ئەندازیاری زانكۆی بصرة لەڕۆژانی 30-11 بۆ 2010-12-2 
بەشداری لەكۆنگرەی نێودەوڵەتی یەكەم بۆ وزە و توانا و كۆنتڕۆڵ –املؤمتر الدولي االول للطاقة والقدرة والسیطرة-
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2.پ.د.غادە موسی رزوقی السلق                      زانكۆی بغداد                   ئەندام
3.پ.ی.د.محمد حسن یونس                          زانكۆی سلێمانی                ئەندام

4.د.أمجد محمد علی                                  زانكۆی سلێمانی         ئەندام وسەرپەرشتیار
2- كۆلێجی ئەندازیاری, بەشی تەالرسازی – ڕۆژی شەممە )2011/5/26(, كاتژمێر )10( سەر لەبەیانی لە هۆڵی ڕووناكی 
زانكۆی سلێمانی. هەستا بەگفتوگۆكردنی نامەی خوێندكاری خوێندنی بااڵ )شةم مصطفی قادر( بە ناونیشانی : )أثر 

الفوضوية في أحداث التلوث البصري في الشكل املعماري-حالة الدراسة مدينة السليمانية((
, شایانی باسە لەكۆتایدا نامەكە بە سەركەوتوویی وەرگیراو لیژنەكەش پێك هاتبوو لە:

1.پ.د.بهجت رشاد شاهین                            زانكۆی بغداد                   سەرۆك
2.پ.ی.د.محمد حسن یونس                          زانكۆی سلێمانی                 ئەندام
3.د.أمجد محمد علی                                 زانكۆی سلێمانی                 ئەندام

4-پ.د.عبدالله یوسف الطیب                         زانكۆی سلێمانی          ئەندام وسەرپەرشتیار

3—كۆلێجی ئەندازیاری, بەشی تەالرسازی – ڕۆژی شەممە )2011/6/2(, كاتژمێر )10( سەر لەبەیانی لە هۆڵی ڕووناكی 
زانكۆی سلێمانی. هەستا بەگفتوگۆكردنی نامەی خوێندكاری خوێندنی بااڵ )ڕەوا أكرم فرج( بە ناونیشانی : )أثر املرونة 
الوظيفية في تصميم املستشفيات دراسة حتليلية لتأثير اخلصائص التنظيمية على املرونة الوظيفية في أبنية 

املستشفيات(
, شایانی باسە لەكۆتایدا نامەكە بە سەركەوتوویی وەرگیراو لیژنەكەش پێك هاتبوو لە: 

پ.ی.د.أریج كریم السدخان                    زانكۆی بەغداد                 سەرۆكی لیژنە  .1
پ.ی.د.نادیە عبدالمجید السالم                زانكۆی بەغداد                  ئەندام  .2
پ.ی.د.محمد حسن یونس                    زانكۆی سلێمانی                ئەندام  .3

پ.د. عبدالله یوسف الطيب                  زانكۆی سلێمانی         ئەندام و سەرپەرشتیار  .4
4-- فاكەلتی زانستە  ئەندازیاری یەكان, بەشی تەالرسازی – ڕۆژی شەممە )2011/6/16(, كاتژمێر )10( سەر لەبەیانی لە 
هۆڵی ڕووناكی زانكۆی سلێمانی. هەستا بەگفتوگۆكردنی نامەی خوێندكاری خوێندنی بااڵ )فؤاد جالل محمود( بە ناونیشانی 

: )أثر الرياح على الشكل المعماري –األبنية السكنية العالية في مدينة السليمانية حالة دراسية(
, شایانی باسە لەكۆتایدا نامەكە بە سەركەوتوویی وەرگیراو لیژنەكەش پێك هاتبوو لە: 
پ.ی.م.حیدر عبدالرزاق كمونە          زانكۆی بەغداد              سەرۆك  .1

پ.ی.د.محمد حسن یونس                زانكۆی سلێمانی              ئەندام  .2
د.أمجد محمد علی                        زانكۆی سلێمانی              ئەندام  .3

پ.د. عبدالله یوسف الطيب           زانكۆی سلێمانی        ئەندام و سەرپەرشتیار  .4
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پوختە
)precast concrete sandwich panel( دەپی كۆنكرێتی  دارێژراوی پێش كاتی ناوەخن كرا و
پێك دێت لە دوو چین كۆنكرێتی دەرەكی كەجیا كراوەتەوە لە یەكتر بەهۆی مادەی ناوەخن كراوی گەرمی 
جیاكەرەوەوە , ئەو دوو چینە كۆنكرێتی یە بە یەكەوە دەبەسترێت لە ڕێگەی میكانیزمی جیاوازەوە وەك 
 steel shear(یاخود بەستەرە شیشی لێكدابران )      concrete ribs      (بڕگەی كونكرێتی
connectors(. ئەم جۆرە دەپە كۆنكریتیە بە شێوەیەكی فراوان بەكاردێت لە پێكهاتەی بیناكاندا بە 

هۆی بوونی توانایەكی بیناكاری باش و گەرمی جیاكەرەوەیەكی بە توانا و خێرایی لە دروست كردندا.
لەم توێژینەوەیەدا هەستاین بە داڕشتن و تاقیكردنەوەی سیستەمی بان و میچی لێكدراوی نیمچە داڕێژراوی 
پێش كات)Partially precast composite sandwich panel(, هەروەها ڕێگەی شیكاری 
بەكارهاتوە بۆ دۆزینەوەی توانای چەمانەوەی ئەم دەپە كۆنكریتیە.لە بەشی پراكتیكی ئەم توێژینەوەیەدا 
 composite concrete( بیست و یەك نموونەی دەپی كۆنكریتی داڕێژراوی پێش كاتی  ئاوەخنكراو
sandwich panel  )تاقیكرایەوە بە دووریەكانی 2200 ملم درێژی و 500 ملم پانی وە بە بەرزی 
جیاواز )120،160،200(ملم. هەروەها لە بەشە پراكتیكیەكەدا هەژدە نموونەی بانە پاڵنراوەكان لەگەڵ بوونی 
بڕی جیاواز لە بەستەرە شیشی لێك دابڕاو  تاقیكرایەوە بەمەبەستی دیاری كردنی توانای لێك دابڕان. ئەو 
گۆڕاوانەی كە لەم توێژینەوەیەدا ڕەچاوكراوە بریتین لە شیشی بەكارهاتوو ، جۆری دروستكردن، پلەی الری 

بەستەرە شیشی لێك دابڕان، توانای پەستاوتن و كۆنكریت و ئەستوری ناوەخنی جیاكەرەوەكە.
لە نیمچە  نزیكە  لێكدراو هەڵسوكەوتی  ناوەخن كراوی  دەرئەنجامەكان دەریان خست كە دەپی كۆنكریتی 
لێكدراوە تاوەكو لێكدراوی تەواو وە دەرەجەی لێكدراویەكەی دەكەوێتە نێوان 48 بۆ 100 ڕێژەی سەدی وە 

ئەمەش پەیوەستە بە بوونی ڕێژەی شیشی لێكدابڕانی بەكارهاتوو.
هەروەها دەرئەنجامەكان دەریان خست كە پتەوی و الدانی شاوڵی )deflection( بەشێوەیەكی بەرچاو 
پەیوەستە بە ڕێژەی شیشی بەكارهاتوو بە ئاڕاستەی درێژی دەپەكە هەروەها ژمارەی بەستەرە شیشی لێك 
دابڕان لە نێوان دوو چینەكەدا, هەروەها تێبینی كرا كاتێ  ئەستوری ناوەخنەكە زیاد دەكرێ دەبێتە هۆی 
زیادكردنی پتەوی لە چەمانەوەكەدا  )flexural stiffness( . هەروەها تێبینی كرا كە بەكارهێنانی 
كۆنكریتی بەرگری بەرزتر بۆ چینی سەرەوەی دەپەكە بە بەراورد بە بەرگری كۆنكریتی چینی ژێرەوەی 

دەپەكە دەبێتە هۆی گۆڕانكاریەكی كەم لە توانای چەمانەوەی دەپەكەدا.
بەكارهێنانی بەستەرە شیشی لێكدابڕاوی الر لە نێوان دوو چبنەكەدا دەبێتە هۆی كەم بوونەوە لە كۆتا 
توانای دەپە كۆنكریتیە ناوەخنكراوەكە بە بەراورد لە گەڵ ئەو دەپانەدا كە بەستەرە شیشی شاوڵی تیا 

بەكارهاتووە.
  لە ئەنجامی بەراوردكردنی توانای بەرگری لێكدرانە كە دەستمان كەوتن لە نموونەی بانە پاڵنراوەكانەوە 
و  هاتوون  بەدەست  ناوەخنكراوە چەماوەكانەوە  كۆنكریتیە  دەپە  لە  كە  لێكدابڕان  بەرگری  توانای  لەگەڵ 
دەركەوت كە توانای بەرگری لێكدابڕان لە بانە پاڵنراوەكان بەرزترە لە توانای بەرگری لێكدابڕان لە دەپە 

چەماوەكاندا.
لەگەڵ  بەكاردێت  كە  كرا  بەرگری  ڕاستكردنەوەی  فاكتەری  پێشبینی  توێژینەوەیەدا  ئەم  تیۆری  بەشی  لە 
لێكدراوە  كۆنكریتیە  دەپە  ئەم  چەمانەوەی  توانای  هەڵسەنگاندنی  بۆ    ACI code هاوكێشەكانی 
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ناوەخنكراوانەوە دەركەوت كە ئەو دەرئەنجامە كە دەستمان دەكەوێت زۆر نزیكە لەو دەرەنجامانەی كە لە 
تاقیكردنەوەكانەوە دەستمان كەوتوون.

  

اخلالصة
لوحني  من  احملشوة)precast concrete sandwich panel(تتألف  الصب  املسبقة  اخلرسانية  األلواح 
خارجيني من اخلرسانة املسلحة منفصلة عن بعضها البعض بواسطة مادة عازلة )احلشوة(.تربط 
باستخدام  )concrete ribs(او  اضالع خرسانية  باستخدام  بطرق مختلفة  بعضها  مع  األلواح  هذه 
انشائية  واسع كأعضاء  األلواح بشكل  الرابطة)shear connectors(.تستخدم هذه  القص  قضبان 

لألبنية كونها متتلك أداء انشائي جيد و عزل حراري كفوء و سرعة في اعمال األنشاء.
مت في هذه الدراسة صب وفحص نظام سقوف وبالطات املسبقة الصب جزئيا ومركب من هذه االلوح 
.تضمنت الدراسة ايضا استخدام الطرق التحليلية اليجاد حمل االنحناء )flexural strengs( لهذه 
االلوح  من  منوزجا  وعشرون  احدى  وفحص  صب  من  الدراسة  هذه  من  العملي  اجلزء  يتألف  االلواح. 
اخلرسانية املسبقة الصب املركبة بطول 2200 ملم وعرض 500 ملم وبأسماك مختلفة 200,160,120 
ملم .كما ويتضمن برنامج الفحص فحص ثمانية عشر منوزج اليجاد مقاومة القص عند  السطوح 
تشمل  تاثيرها  عن  التحري  مت  اللتي  املتغيرات  القصية.  الروابط  من  متغيرة  حاوية كميات  البينية 
نسبة حديد التسليح في املقطع اخلرساني , سياق الصب  النمازج ,زاوية ميل روبط القص ,مقاومة 

اخلرسانة وسمك مادة احلشوة العازلة.
اظهرت النتائج بان االلواح املركبة احلاوية على احلشوة تصرفت بشكل جزئي مركب تتراوح درجته بني 

%100-48 من التصرف التام املركب لثبات مماثلة معتمدا على كمية روابط القص املستخدمة.
كذلك اظهرت النتائج بان صالدة االلواح و االنحراف تعتمد بصورة اساسية على كمية احلديد الطولي 
املستخدم و عدد روابط القص. و لوحظ بانه زيادة سمك مادة احلشوة العازلة يؤدي الى زيادة ملحوظة 
في صالدة االنحناء )flexural stiffness(. ولم يالحظ تاثير محسوس على تصرف االلواح عند استخدام 

خرسانة عالية املقاومة للطبقة العلوية من اللوح.
ان استخدام روابط قص مائلة ادى الى انخفاض في التحمل االقصى لاللواح باملقارنة مع االلواح التي 

حتتوي على روابط قص شاقولية.
التجارب  البينية مع  القص للسطوح  التي مت احلصول عليها من جتارب مقاومة  نتائج  لدى مقارنة 
اخلاصة مبقاومة القص التي مت احتسابها لأللواح املركبة وجدة ان مقاومة القص للسطوح البينية 

أكبر من مقاومة القص اللتي تتولد عند سطوح األلواح األنحنائية املركبة.
استخدامه  املقاومة حيث ميكن  معامل تصحيح  استنباط  ,مت  الدراسة  هذه  من  النظري  اجلزء  في 
الحتساب مقاومة األنحناء لأللواح املركبة احملشوةمبوجب العالقات الواردة في مدونة املعهد االمريكي 
للخرسانة االنشائية.وجد ان النتائج احملتسبة من العالقات املقترحة تتوافق بشكل جيد مع نتائج 

الفحوصات اخملتبرية. 
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Abstract
           Precast concrete sandwich panels consist of two outside concrete layers )wythes( 
separated by an insulated core material. The wythes are connected to each other through 
various mechanisms such as concrete ribs and steel shear connectors. They are widely 
used as structural components for buildings since they posses very good structural per-
formance, thermal efficiency, and speed of construction. In this investigation a system of 
partially precast composite sandwich flooring or roofing panels were cast and tested. In ad-
dition an analytical method for estimating the panel’s flexural strength was developed. 
      The experimental work consists of  testing twenty-one  composite  concrete sandwich  
panels of dimensions  2200 mm long,500 mm wide and )120,160, or200(mm thick. The testing 
program also includes testing of eighteen push-off specimens with various amounts of shear 
connectors. The variables investigated were reinforcement ratio, casting sequence, inclina-
tion of shear connectors, concrete strength, and thickness of insulation core. 
       Horizontal shear capacity, load-deflection behavior, degree of composite action, and 
flexural strength of the panels under the action of line load over the panel span were evalu-
ated.
       It was found that the composite sandwich panels exhibits a partial composite behav-
ior rather than full composite behavior. The degree of composite action was found to range 
between 48 to 100 percent of the full composite action depending on the amount of shear 
reinforcement used.
      The result showed also that panel stiffness, and consequently, deflections, are signifi-
cantly affected by amount of longitudinal reinforcement and number of shear connectors. 
To increase flexural stiffness thicker units )i.e. large core thickness( were used. It was also 
found that the use of higher concrete strength in the upper wythe resulted in small improve-
ment in flexural capacity of the panels.
        The use of inclined )trussed( shear connectors resulted in reduction in ultimate capacity 
of the sandwich panel relative to capacity of sandwich panels cast with vertical shear con-
nectors. The capacity of sandwich panel with trussed shear connector is about 76% of the 
panels with vertical shear connectors. This may be due to insufficient embeddement length 
of shear reinforcement in the top wythe. 
       Comparison between the interface shear capacity obtained from push-off test and the 
shear capacity of flexural sandwich panel showed that shear capacity of push-off speci-
mens is higher than the shear capacity obtained from flexural specimen.
        In theoretical part of this study the proposed strength calibration factor )SCF( was used 
to estimate the flexural capacity of composite sandwich panels with ACI318M-05 equation. 
The obtained results are in good agreement with experimental data. 
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بَو زاخاوى مَيشك
ئەم گۆشەیە تایبەتە بە هەندێ  كاری سەیروسەمەرە و سەرسوڕهێنەر و داهێنەرانە كە 
جۆرێك لە جۆرەكانی دیقەت و پێوانە سازی وبیركردنەوەی تیادایە كە نزیكە لەكاری 
ئەندازیاریەوە. هەربۆیە پێمان باش بوو كە ئەم گۆشەیە دروستبكەین بۆئەوەی هەندێ  
هێور  مێشكمان  كەمێكیش  و  ئەندازەییەكان  بابەتە  خوێندنەوەی  لە  دووربكەوینەوە 

ببێتەوە. بەهیوای لێڕازیبون سوودگەیاندنی.
بۆ  بنێرن  بۆ  بابەتەمان  جۆرە  لەم  كە  ئازیز  ئەندازیارانی  لە  داواكارین  هەرلێرەشەوە 

 طَوظارى ئةندازيارانباڵوكردنەوە. 

أجمع حتت  العالم  ان جتمع  استطاعت  التى  الصغيرة  القرية  تلك   , االنترنت 
مظلة واحدة , فى هذا املوضوع الضخم سوف نتعرف سويا على شخصيات 

غيرت مجرى االنترنت بدخولهم باحد ابتكاراتهم فى الشبكة العنكبوتية, 
خلونا نشوف ..........

30 شخصية عاملية غريت 
جمرى حياة األنرتنت
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the father of internet مؤسسى االنترنت
ابتكرا  اول من  vint cerf  وbob kahn  هما  يعتبر 
نظام االتصاالت TCP/IP وبروتوكوالته, وهى اللغة 
مع  والشبكات  االجهزة  لتتواصل  تستخدم  التى 
ان  هى:   vint مقوالت  أشهر  البعض,من  بعضها 
االنترنت ما هو اال مرآه للسكان , والسبام هو أثر 

جانبى خلدمة مجانية ..........

www مخترع الشبكة العنكبوتية
يعتبر tim berners  مخترع الشبكة العنكبوتية 
نظام  يبتكر  ان  الرجل  هذا  استطاع  اذا   ,  www
بتصميمه  وقام  سيرفر  طريق  عن  بعميل  اتصال 
وابتكر طرق اللنكات , وهو يعد االن املدير العام ل

w3c التى حتافظ على االسس التقليدية للويب 

e-mailأبو ال
الذى  الرائع  الرجل  , هذا    ray tomlinson املبرمج 
ابتكر نظام االمييل e-mail ,اذا استطاع هذا الرجل 
ان جعل التواصل بني اجلامعات والقارات واحمليطات 
من  وهو  ممكنه,  االلكترونية  الرسائل  طريق  عن 
ابتكر الرمز @ الذى يرمز لالمييل. واليوم يستخدم 
باليني االشخاص هذا الرمز يوميا الرسال رسائلهم 

االلكترونية ......

e-books بداية عصر الكتب االلكترونية
اجلهل  حاجز  يكسر  ان    michael hart استطاع 
واالمية فى العالم بابتكاره الكتب االلكترونية , اذ 
استطاع هذا الرجل ان ينشأ اول مشروع الكترونى 
والذى   Gutenberg واسماه  االلكترونية  للكتب 
من بعده استطاع ان يغير مجرى طرق التعلم وان 

يفتح للعالم طريق التعلم االلكترونى.......

Vint Cerf and Bob Kahn

Tim Berners-Lee

Ray Tomlinson

Michael Hart
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اول من ارسل سبام المييل
يعتبر gary thuerk اول من ابتكر نظام االسبامات 
التى تعد واحدة من الطرق القدمية للدعايا ,اذا انه 
لعمالء  االسبام  رسائل  من  فيض  ارسل  من  اول 
شركة Arpanet اخلاصة بنظم vax االلكترونية , 
يتم  اول رسائل اسبام  ان هذه كانت  يدرى  ال أحد 

ارسالها فى االنترنت 

اول من اخترع دودة فايروسية 
فايروس  اول  اخترع  اول من  robert morris  هو  يعتبر 

على االنترنت والذى سماه morris virus, اذا
قام هذا املبرمج ببرمجة برنامج صغير يستطيع دخول 
باختراعه  ان  الرجل  هذا  يعلم  يكن  لم   , الشبكات 
هذا سيتسبب فى خسارة ماليني الدوالرات لشركات 
البرمجة واملواقع االلكترونية, اذا انه من بعد اختراعه 
صور  فى  وتطويرها  الفايروسات  استغالل  مت  هذا, 
متعدده كالتروجنات والويب كت والهاى جاك لتقوم 

بسرقة احلسابات االلكترونية والتسلل لالجهزة , 

hotmailمؤسس ال
 hotmailال أسس  من  هو    sabeer bhatia يعتبر 
الويب  لغة   ,  html االولى من  للحروف  يرمز  والذى 
 , الويب  التى يتم بها كتابة صفحات  االفتراضية 
أخذ هذا الرجل الشهرة واملعرفة بعد ان مت صفقة 
بيع الهومتيل ملايكروسوفت مببلغ 400 مليون دوالر, 
وقد حتدث جريدة التاميز عنه كثيرا, ومت اعطاءه جائزة 
أفضل رجل أعمال Entrepreneur of the Year فى 

 Draper Fisher Jurvertson عام 1998 بواسطة
اخملتصة   jaxtrشركة مدير   sabeer ميتلك  وحاليا 

باالتصاالت عن طريق النت 

مؤسسى جوجل العمالقة 
هما    Larry Page  and Sergey Brin يعتبر 
مبتكرى خاصية البحث على االنترنت بافتتاحهم 
الشابان  هذان  متكن   ,  google البحث  خدمة 
الرائعان ان يقوموا بتطوير محرك البحث جوجل , 
والذى أصبح يأخذ شهرة واسعة وينتشر بسرعة 
هذا  وصل  ان  الى  الويب,  أرجاء  جميع  فى  البرق 
الويب,  فى  بحث  محرك  أفضل  أصبح  بأن  احملرك 
انهم  هو  الشخصان  هذان  جناح  أسباب  من  لعل 
لهذه اللحظه يستغلوا خدمات جوجل لتطويرها 
, وعدم النظر لالستثمار فى املقام االول, وأعتقد ان 
هذا فعال سر جناح هذه الشركة العمالقة والكل 

يعلم ذلك

Gary Thuerk

Robert Tappan Morris

Sabeer Bhatia
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microsoft مؤسس
بيل جيتس , ذلك الرجل العمالق الذى يعد او من 
 graphical user ل  اختصارا   guiال نظام  أخترع 
أطلق  والذى  املرئى,  احملاكاة  نظام  اى   interface
عليه اسم windows , واالن استطاع هذا الرجل ان 
يدخل هذا النظام داخل كل حاسوب فى العالم, 

حتى فى أفقر دول العالم, فعال شخص عبقرى .

APPLE مؤسس
الذى عندما   , العبقرى  الرجل  , ذلك    steve jobs
االبتكار  نقرن  ان  فالبد   , االسم  هذا  عن  تتحدث 
واالبداع بهذا الشخص الرائع, الذى استطاع وبكل 
جدارة ان يقوم باختراع نظام محاكاة مرئى ولكن 
بشكل أكثر قوة وذات تصميم أقوى من نظام ال

windows , واالن تعد شركة apple من الشركات 
شركة  على  تقدمت  والتى  العالم  فى  العمالقة 
مايكروسوفت بعد االعالن عن منتجانها املشهوره 

ك iphone,ipad واملاك بوك......... .

YAHOOمؤسسى ال
يعتبر David Filo  and Jerry Yang  هما من أسسوا 
الشركة العمالقة الياهو, وكلمة ياهو فى االصل 
 Yet Another Hierarchical هى اختصار للجملة 
Officious Oracle على الرغم من غرابة اجلملة , 
اال انهم اصروا على هذا االختصار الذى يرمز لشىء 

غير مألوف ورائع فى نفس الوقت.

Larry Page and Sergey Brin

Bill Gates

Steve Jobs

David Filo and Jerry Yang
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paypalمؤسس ال
peter thiel  هذا الرجل الالمع الذى يرتبط اسمه 
الذى  العمالق,  االلكترونى  البنك  ذلك   ,paypalب
استطاع ميكن الناس من ارسال واستالم أموالهم 
الapaypal كمشروع صغير حتت  بدأ  فى حلظات, 
البنية  معرفة  أقتصر  الذى  املبرمجني  من  مظلة 
واالن  فقط,  طريقهم  عن  املوقع  لهذا  البرمجية 
من  بيعه  مت  ان  بعد   ebayل تابع   paypal يعتبر 
ووقتها  دوالر....  بليون   1.5 مببلغ  أربع سنني  حوالى 
انشأ  عندما  عاما   31 العمر  من   peter يبلغ  كان 

هذا املوقع.

wikipediaمؤسس ال
علمية  أكبر موسوعة  jimmy wales مؤسس  يعتبر 
الشخصيات  أهم  من  واحد  االنترنت  على  الكترونية 
من  استطاع  انه  اذا  الويب,  مجرى  غيرت  التى 
يوصل  ان   2001 عام  فى  انطلق  الذى  موقعه  خالل 
للمستخدمني أكبر مكتبة معلومات متكامله ميكن 

التعديل عليها من قبل املستخدمني......

flickr مؤسسى موقع
 catrina stewart buttefield  وزوجته  قام كال من 
االشخاص  بني  الصور  لتبادل  بانشاء موقع    fake
وأطلقوا عليه اسم flickr , وفكرة هذا املوقع أتت 
بك, حيث  البوم صور خاص  متتلك  ال  انك  لو  كما 
للذكريات  البوم  مبثابة  ليكون  املوقع  هذا  أطلقوا 
يخص كل مستخدم, فى عام 2005 ضمت الياهو 
رعاية  حتت  ليصبح  خدماتها  ضمن  املوقع  هذا 

ومسئولية الشركة العمالقة .

wordpress مؤسس ال
أنشأ  الذى  الشخص  ,هذا    matt mullenweg
يستخدمها  والتى  املصدر  مفتوحة  مدونة  اول 
من  ولعل   , واملبرمجني  املستخدمني  ماليني  االن 
أمثال   wordpressال تستخدم  التى  املواقع  أهم 
 Techcrunch, Huffingtonpost, Mashable

والعديد من املواقع

Peter Thiel

Matt Mullenweg Jimmy Wales

Stewart Butterfield and Caterina Fake
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youtubeمؤسسى ال
  Chad Hurley , Steve Chen , and Jawed Karim
,هؤالء الثالثى العمالق اللذين تقابلوا كفريق واحد 
اللذين فيما بعد قاموا   paypal أثناء عملهم فى 
والذى حاليا أصبح   , الفيديو  تبادل  بأنشاء مواقع 
يبث أكثر من 100 مليون فيديو يوميا . عندما بدأوا 
بهذا املوقع , قام كل شخص بتطويره على حسب 
خبرته, ف chad hurley كان مسئول عن التصميم 
 Steve Chen and Jawed ,واللوجو اخلاص باملوقع
Karim كانوا مسئولني عن البنية البرمجية لهذا 
املوقع .حاليا يعتبر chad hurley هو املدير التنفيذى 
 youtubeمنذ عامني اشترت جوجل ال .youtubeلل

مببلغ 1.65 بليون دوالر

facebookمؤسس ال
Mark Zuckerberg  , هذا الشاب الطموح الذى جعل 
اجلامعه  فى  تخرجه  مشروع  كان  الذى  موقعه  من 
هو وأحد أصدقائه أكبر بؤره اجتماعية فى الويب فى 
الوقت احلالى, هذا املوقع الذى أصبح منتشر بشكل 

مؤثر جدا, والذى أصبح له صدى كبير فى أرجاء الويب, 
وحاليا يبلغ أعضاء هذا املوقع حوالى 800 مليون عضو 
من أرجاء العالم, ويعد mark zuckerberg من أصغر 
اذ ان هذا الشاب يبلغ من العمر   , العالم  مليارديرات 

حاليا 26 عاما

twitter مؤسس ال
فى  اجتماعى  موقع  أكبر  صاحب    Jack Dorsey
من  ليجعل  الفكرة  هذه  راودته  العالم,والذى 
موقعه أداه لتخبر االهل واألصحاب مبا يفعلوا أثناء 

وقتهم فى جملة التتعدى ال 140 حرفا

AMAZONمؤسس ال
Jeff Bezos  ذلك الشخص الذى أنشأ أكبر موقع 
فى  كان  الذى  االنترنت,  على  والشراء  للبيع  جتارى 
Cadabra , وحاليا يتصدر هذا املوقع  االول اسمه 
الويب  ساحة  فى  االلكترونى  البيع  مواقع  أكبر 

كافة ........

Chad Hurley, Steve Chen, and Jawed Karim

Jeff Bezos Mark Zuckerberg

Jack Dorsey
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الذرة عالم 
الفيلسوف  يد  على   )atom( الذرة  مصطلح  ظهر 
دليل  دون  امليالد  قبل  اخلامس  القرن  في  )دميوقريطيس( 
جتريبي على ذلك سوى فكرة بديهية فلسفية فكل شيء 
في الكون يتكون من أشياء صغيرة وهذه تتكون من أصغر 
وهكذا بالتتابع فأفترض أن املادة تتكون من وحدات أولية 
غير قابلة لإلنقسام أعطاها اسم ذره وظل هذا املصطلح 
العالم  جاء  حتى  لقرون  البشرية  الذاكرة  في  يسبح 
اإلجنليزي )دالتون( في القرن الثامن عشر امليالدي ليضيف 
إلى ذلك أن هذه الذرات تتجاذب متحدة لتصنع املركبات 

وقدم هذا العالم قانونه الشهير في تفاعل الغازات.
طرق اخليط:-

املهبط  أشعة  تقنية  ظهرت  الكهرباء  اكتشاف  مع 
الكهرباء  مترير  أثناء  تظهر  التي  وهي   )cathode-ray(
بعد(  فيما  التلفزيون  )فكرة  الهواء  من  مفرغ  أنبوب  في 
بتأثير أي مجال  لهذه األشعة  انحراقاً  الفيزيائيون  فوجد 
إذا  ظالالً  تصنع  وقد  بل  عليها  يسلط  مغناطيسي 
أعترضها أي جسم فبدأ االعتقاد أن هذه األشعة تتكون 
من جسيمات متلك شحنة كهربائية سالبة وبدأ البحث 
أن  1879م  عام  في  )تومسون(  العالم  فأثبت  كنهها  عن 
هذه اجلسيمات هي االلكترونات )electrons( وقاس كتلتها 
وقدرها 10.9.1 -27 جم. ثم باكتشاف النشاط اإلشعاعي 
)هنري  العالم  يد  على  1896م  عام  في  الثقيلة  للعناصر 
هي  إشعاعات  ثالث  في  بعد  فيما  تصنيفها  مت  بيكريل( 
أشعة ألفا )a( وأشعةبينا )b( ً وأشعة جاما ) y ( كان هذا 

االكتشاف املدخل ملعرفة بينة الذرة الداخلية بعد ذلك .
وجاء رذر فورد

في  اإلشعاعات  من  رذرفورد(  )أرنست  الفيزيائي  استفاد 
جتربته الشهيرة ملعرفة تركيب الذرة فقام بتوجيه حزمة 
أن  فوجد  رقيقة  معدنية  صفيحة  على  ألفا  أشعة  من 
عانى  بينما  الصفيحة  أخترق  منها  األعظم  القسم 
الذرة  حجم  أن  فأستنتج  املسار  في  إنحرافاً  منها  جزء 
األشعة  النواه فتحوي جسم يجعل  الذرة  مادة  أما  فراغ 
)proton( ذو  البروتون  تنحرف ولم يكن هذا اجلسم سوى 
الشحنة املوجبة وكتلة 1.672 * 10 -24 جم، ليأتي بعد 
جسيماً  النواة  قلب  إلى  ويضيف  )شادويك(  العالم  ذلك 
آخراً أطلق عليه اسم نيترون )neuron( ذو شحنة متعادلة 
)إلى شحنة له( له كتلة مقاربة للبروتون.. فكان منوذج رذر 

فورد للذرة عبارة عن نواة فتمركز فيها بروتونات ونيترونات 
لاللكترونات  حولها  يدور  و  الذر  كتلة  من   %99.9 متثل 
مشابه حلد كبير اجملموعة الشمسية إذا أن النواة تشابه 
الشمس وباقي الكواكب متل لها االلكترونات، وهذه الذرة 
 )angstrom( من الصغر مبكانه إذ تقاس بوجود االجنستروم
املليمتر فقطر  وهي تساوي واحد على عشرة مليون من 
ذرة الهيدروجني )أصغر ذرة في الوجود( يبلغ 5% أجنستروم 
بحيث لو رصيت 600 ألف مليار مليار ذرة إلى جوار بعض 

لكون لك واحد جرام فقط.
أوجه الذرة:-

االلكترونات  لعدد  مساو  املوجبه  البروتينات  عدد  يكون 
العدد  وهذا  للذرة  الكهربائي  التوازن  ليعطي  السالبة 
في  الذرات  بني  االختالف  أن  مبعنى  الذرة  شخصية  ميثل 
العناصر املتعددة يعود لعدد هذه البروتينات فبزيادة العدد 
أو نقصانه يكون عنصراً آخر فمثالً بروتونات الهيدروجني 
وتسعون  أثنان  اليورانيوم  وهكذا  أثان  والهيليوم  واحد 
.)Atomic number( للعنصر  الذري  بالعدد  عرف  ما  وهذا 

البروتونات يعطي  النيترونات مع عدد  وحاصل جمع عدد 
العدد  فمثالً  للعنصر   )Mass Number( الكتلي  العد 
الكتلي لذرة الهيدروجني الطبيعي تساوي أثنان )أي واحد 
بروتون وواحد النيترون( فظهر لهذا السبب نظائر العنصر 
الواحد أي أوجه مختلفة لنفس العنصر كلها لها نفس 
العدد الذري لكنها تختلف في العدد الكتلي تبعاً لزيادة 
النظائر  تسمى  النواه  في  النيترونات  عدد  نقصان  أو 
)isotopes( فعنصر الهيدروجني له نظيران هما: الدتريوم 
)واحد  ثالثة  الكتلي  عدده  والتيرتيوم  أثنان  الكتلي  عدده 
العلوي  الرقم  نيترون( ويرمز لها 2H1 حيث  واثنان  بروتون 
ميثل العدد الكتلي والسفلي العدد الذري وهكذا تعددت 

النظائر في احلياة.
مشعة  األولى  قسمني  إلى  تصنيفها  مت  النظائر  وهذه 
غير  نواته  تكون  فاملشع  مستقر  واألخر  منفردة(  )غير 
مستقرة وتصدر اإلشعاعات السابقة لتتحول إلى عنصر 
يزيد  التي  العناصر  في  احلالة  هذه  )وتظهر  مستقر  آخر 
عددها الذري عن 85( والوقت الالزم لهذه العناصر لتستقر 
وتتحول إلى عناصر غير مشعة يسمى عمر نصف النظير 
أو  اليورانيوم  قد يصل إلى ماليني سنوات كما في نظائر 

إلى عدة ثوان كما في نظائر الرصاص.(

من األنترنيت
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ويوجد في الكون 280 نظير مستقر و 46 نضير مشع أما 
العناصر املستقرة هي العناصر العادية.

هيولي اإللكترون:-
شرح  في   تنصب  ولكنها  ذلك  بعد  النظريات  تطورت 
مع  وعالقتها  الذرة  داخل  الثالث  اجلسيمات  هذه  سلوك 
رذر  منوذج  من  انطلقت  النظريات  وهذه  البعض  بعضها 
فورد السابق الذكر في محاولة لتحسينه وتطوير األفكار 
عليه.. فكان اقتراح العالم )نيلزبوهر( أن االلكترونات تدور 
)كدوران  مدارات  بـ7  رصدها  ثم  مدارات  في  النواة  حول 
الكواكب حول الشمس( ومت رصد كم استيعاب كل مدار 
االلكترونات  هذه  بقاء  في  املتحكم  وأن  االلكترونات  من 
على هذه املدارات هي الطاقة التي متتلكها بحيث تظل 
االلكترون  تغادرها لكن حتديد مكان  أو  املدارات  تلك  على 
الفائقة  للسرعة  نتيجة  املعضلة  كانت  املدار  على 
مكوناً  الثانية(  في  لفة  مليار  )7ماليني  االلكترون  لدوران 
السحابة االلكترونية )electron cloud( حول النواة.وهذا 
االلكترون صار له طبيعتني هما املوجبني واجلسيمة )نظراً 
لكتلته تقدر بحوالي 1840/1 كتلة البروتون( فقادت هذه 
االزدواجية لفرضية دالة االحتمالية على مكان االلكترون 

ومبدأ عدم اليقني فيما بعد...
مارد القمم العجيب:-

النسبية اخلاصة الينشتاين عام  النظرية  أن ظهرت  ممنذ 
1905م والتي دلت على أن الطاقة والكتلة وجهان لعملة 
معادلة  حسب  طاقة  إلى  الكتلة  حتويل  ميكن  أي  واحدة 
اينشتاين الشهيرة الطاقة= الكتلة* مربع سرعة الضوء 
حترير  ميكن  وأنه  الذرة  داخل  كبير  بفتح  ابذانا  ذلك  كان 
الطاقة؟من  أين هذه  ولكن  فيها  طاقة عظيمة مخزونة 
البروتونات  حتوي  فالنواة  األخير  الذرة  بنموذج  معرفتنا 
الكترونات  حولها  تدور  املتعادلة  والنيترونات  املوجبة 
سالبة فلو سألنا أنفسنا ملاذا ال تتنافر البروتونات املوجبة 
أطلق  قوة  هناك  الذرة؟ألن  نواة  في  متجاورة  املوضوعة 
 )Strong nuclear( الشديدة  النووية  القوة  اسم  عليها 
على  متغلبة  البعض  بعضها  مع  البروتونات  ربط  تقوم 
قوة التنافر بينها وتظهر هذه القوة كطاقة فيما يسمى 

باالندماج النووي.
-: Nuclear fusion االندماج النووي

عند إلتحام نوى ذرات صغيرة لتكوين نوى أكبر يصاحب 
النووي  االندماج  طاقة  نسميها  كبيرة  طاقة  حترر  ذلك 
وحتتاج هذه العملية لطاقة كبيرة لكنها تنتج طاقة أكبر 
15مليون  احلرارة  حيث  )الشمس(  قلب  في  موجود  وهذا 
الهيدروجني  درجة مطلقة. فتندمج 600 مليون طن من 
قنبلة  مليون  بطاقة  واحدة  نبضة  منتجاً  ثانية  كل  في 
النووية  القنابل  لصناعة  األساس  هذا  وكان  نووية.. 

1952م  عام  مرة  ألول  تفجيرها  مت  التي  )الهيدروجينية( 
الذرة  فلق  املتحررة من  فالطاقة  ذلك  النقيض من  وعلى 
)حسب معادلة اينشتاين( هذه الطاقة املتحررة هي القوة 
من  ضعف  )أقل   )Nuclear fission(الضعيفة النووية 
القوى النووية الشديدة من مائة ألف مرة( تقودنا ملفهوم 

االنشطار النووي.
-:Nuclear   fission االنشطار النووي

نواة كبيرة )غير مستقرة( مكونة نوى أصغر  هي تفكك 
ومحررة طاقة كبيرة كتفكك لنواة اليورانيوم عند قذفها 
متحكم  االنشطار  هذا  ويكون  أصغر  أنوية  إلى  بنيترون 
كما  فيه  متحكم  غير  أو  الذرية  املفاعالت  في  كما  فيه 
في القنابل الذرية وقد استخدمت هذه التقنية في أوائل 
األربعينات لصناعة قنبلة ذرية واجلدير بالذكر أن القنابل 
الشديدة  النووية  الطاقة  املستخدمة  الهيدروجينية 

يكون فتيلها قنبلة ذرية.
تقنية املســـرعات:-

أكثر  الذرة  أعماق  لسير  حثيثة  العلماء  جهود  كانت 
عالم  إلى  الولوج  لهم  تسمح  لتقنية  فاحتاجوا  فأكثر 
الذرة املتناهي الصفر فكانت تقنية املسرعات تقوم هذه 
صغيرة  ذرية  جسيمات  )تسريع(  تعجل  على  التقنية 
)كالبروتونات مثالً( وإكسابها طاقة عالية جداً ثم يسمح 
لها باالصطدام بأهداف نووية وبعد االصطدام يتم فحص 
هذه  وتقاس  اجلسيمات...  لهذه  أكبر  ملعرفة  النتائج 
 )electron volt( فولت  االلكترون  تسمى  بوحدة  الطاقة 
فولت  عليه  يزيد  آلخر  كهربائي  ناقل  اجلسيم  عبر  فإذا 
واحد. الكترون فولت  أكتسب طاقة مقدارها  واحد فقد 

)accelerators( هو املسرع اخلطي  أول املسرعات  فكانت 
في عام 1928م على يد )رولف فيدرو( في أملانيا ثم ظهر 
لونس(  )أورالند  يد  على  1930م  عام  في  )السيكلوترون( 
كان  1952م  عام  في  ثم  فولت  الكترون   80.000 بطاقة 
الكترون  مليار  بطاقة  البروتونات  لتعجيل  السنكروتون 
الطول  ذو  )سالك(  املعجل  كان  1967م  عام  وفي  فولت 
األمر  وآخر  البروتون  داخل  أكتشف جسيمات  الذي  3كم 
كان املعجل في مختبر )ديزي( في أملانيا عام 1992م بطول 
الكترون فولت ومشروع  4أميال وطاقة مقدارها 30مليار 
املعجل الفائق الذي يعمل بطاقة )10 19( الكترون فولت 

وبقطر 53 ميل في الطريق إلينا.
عالـــم جـديــد:-

اكتشاف  إلى  املسرعات  من  العاملية  التقنية  هذه  أدت 
في  لبنة  أصغر  تعد  فلم  الذرة  داخل  صغيرة  جسيمات 
الذرة هي البروتونات واإللكترونات والنيترونات لكن وجد أن 
هذه اجلسيمات الثالث تتكون من جسيمات أخرى أصغر 
الرسم  )انظر  ومتعددة  كثيرة  عائالت  وظهرت  بل  منها 



 

  Nineth year No :37 Summer 2011 (ĎĒ) ǥǿǠȵǽ čċČČ ƗɅȿǠȽ ȳǦɅǘȹ ɄĆȱǠȅ 54

فيرمونات  إلى  األجسام  هذه  العلماء  قسم  فقد  املرفق( 
النيترونات/ )البروتونات/  مكونات  وهي   )Fermions(

للقوى  احلاملة  وهي   )Bosons( والبوزونات  االلكترونات( 
األربعة الرابطة واملؤثرة على جسيمات الفيرمونات.

هذه الفيرمونات تتكون من نوعني:-
-:)Hadrons( أوالً : الهايدرونات

من  املكونة   )Baryons( باريونات  مجموعتني  من  وتتكون 
)أي جزء  جسيمات ثالثة حتمل شحنة كهربائية كسرية 
من الشحنة( تسمى كوارك )Quarks( وهي أنواع كما في 

اجلدول التالي:-

وواحد  علوي  أثنان  كوارك  ثالث  من  يتكون  فالبروتون 
سفلي.

وواحد  سفلي  اثنان  كوارك  ثالثة  عن  يتكون  والنيترون 
علوي ونتيجة لشحنه الكوارك الكسريه فال توجد حره 
املتعادل  النيترون  أو  املوجب   البروتون  لتكوين  تتجمع  بل 
من  املكونة   )mesons( امليزونات  تسمى  الثانية  اجملموعة 
 )kaon( والكاون )pion( جسيمات ثانية مثل جسم البيون

أي تتكون من كوراكني فقط.

.)lepton( ثانياً : اللبتونات
وهذه حتمل شحنة كهربائية كاملة مثل اإللكترون وهي 

أنواع كما في اجلدول التالي:-

 )Neutrino( النيوترينو  اإللكترون يسمى  نيوترينو  جسيم 
شيء  أي  اختراق  وتستطيع  الضوء  بسرعة  ينطلق  وهي 
من  الطاقة  في حتويل  دور  وله  تبطئ من سرعته  أن  دون 
النجوم إلى لهب متناثر ووجوده في الكون قليل ففي كل 

سنتمر مكعب يوجد نيوترينو واحد.
القوى األربعة

النووية  القوى  هما  نوويتني  قوتني  سبق  فيما  عرفنا 
الشديدة والقوى النووية الضعيفة وهما تعمالن في نواه 
املشهورة  اجلاذبية  قوة  هما  آخريتان  قوتان  الذرة.وهناك 
الكواكب  )بني  الكون  في  واسع  نطاق  على  تعمل  والتي 
واألجسام( ثم القوى الكهرومغناطيسية وهي التي تعمل 
مع اجلسيمات املشحونة بأي شحنه كهربائية.وهذه القوى 
حتتاج جلسيمات تقوم بنقل تأثيرها وهنا يأتي الفرع اآلخر 
من اجلسيمات الدقيقة وهي البوزنات )Bosons( فالقوى 
النووية الشديدة يحملها جسيم صغير يسمى اجلليون 
)Gluon( وتؤثر على كوارلوك البروتونات أما القوى النووية 
 )Boson( البوزون  يسمى  جسيم  فيحملها  الضعيفة 
سالبة   )-W(و الشحنة  موجب   )+W( أنواع  ثالث  وهي 
البروتونات  )Zo( متعادلة الشحنة وتؤثر على  الشحنة و 
والنيترونات مبشكل خاص.وقوى اجلاذبية يحملها جسيم 
القوه  هي  القوى  آخر  و   )Gravition( اجلرافيتون  يسمى 
الكهرومغناطيسة ويحملها الفوتون )Photon( املسئول 
واألجسام  املوجبة  بالنواة  السالبة  اإللكترونات  ربط  عن 

اجليل الثالثاجليل الثانياجليل األول

كوارك
 قاع

كوارك
 قمة 

كوارك
 غريب

كوارك
 ساحر

كوارك 
علوي

كوارك
 سفلي

BPSCUD

اجليل الثالثاجليل الثانياجليل األول

جسيم 
التاو

سالب

جسم 
نيوترينو

التاو
محايد

جسيم 
املون

سالب

جسيم 
نيوترينو
امليون
محايد

جسيم 
اإللكترون

سالب

جسيم 
نيوترينو 

اإللكترون 
محايد
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ذره في  ألف مليون فوتون لكل  املشحونة األخرى وهناك 
الكون

األجسام املضادة:-
بني  ربطت  التي  النسبية  للنظرية  أخرى  وكنتيجة 
الضوء  وما  الطاقة  يكون  الكتلة  والكتلة ففناء  الطاقة 
الكون ظهر  املتعددة في  الطاقات  إال أحدى  واإلشعاعات 
جزيء  فكل   )Antimatter( املضادة  املادة  ضديد  مصطلح 
له جزيء مضاد له في الشحنة مساوي له في اخلصائص 
األخرى وكان أول من تنبأ بذلك العالم اإلجنليزي بول دايراك 
عام 1928م فالبروتون املوجب له ضديد سالب واإللكترون 
 )Positron( البزيترون  يسمى  موجب  ضديد  له  السالب 
بعد  التجارب  أثبته  حتى  نظرياً  األمر  هذا  وظل  وهكذا 
ذلك مت اكتشاف البزيترون عام 1932م ومت اكتشاف ضديد 
بعض  مع  الضديدين  إلتقاء  وعند  1956م،  عام  البروتون 
اجلزيئات  جاما.حتى  أشعة  من  طاقة  وحترر  فنائهما  يتم 
الدقيقة الكوارك لها ضديد يكون موجود داخل األجسام 
 Uعلوي كوارك  يتكون   )Pion( كالبيون  فيها  تتكون  التي 
هي  الدراسات  أغرب  أما   ،-D السفلي  الكوارك  ونقيض 
في ثمانينات القرن العشرين التي تشير إلى أن الكوارك 
أعطائها بعض  ثم  أصغر  أجسام  األخرى من  تتكون هي 

املسميات مثال ذلك
زاد  التي  اجلسيمات  بهذه  يعتني  الفيزياء  من  فرع  وظهر 
عددها عن 200 جسيم يسمى فيزياء اجلسيمات األولية 

للمادة.

Prequarkبريكوارك

Sabquark سايكوارك

Preonبيريون

Maonماوور

وكذلك جزيئات أخرى اللبتونات هي:-

Alphonألفوتر

Painksكويتكر

Rishonsيشوتر
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تعريف الزالزل :

الزالزل هي اهتزازات مفاجئة تصيب القشرة األرضية 
لعملية  تتعرض  كانت  التي  الصخور  تنفجر  عندما 
وتكاد  بل  كبيرة  غير  االهتزازات  هذه  تكون  وقد  متدد، 

تالحظ بالكاد وقد تكون مدمرة على نحو شديد.
كيف تتكون الزالزل ؟

األرضية  القشرة  تصيب  التي  االهتزاز  عملية  أثناء 
بينها  من  الصدمات،  موجات  من  أنواع  ستة  تتولد 
اثنتان تتعلقان بجسم األرض حيث تؤثران على اجلزء 
األخرى  موجات  األربعة  بينما  األرض  من  الداخلي 
هذه  بني  التفرقة  وميكن  سطحية،  موجات  تكون 
التي تؤثر فيها  أنواع احلركات  املوجات أيضا من خالل 
على جزيئات الصخور، حيث ترسل املوجات األولية أو 
موجات الضغط جزيئات تتذبذب جيئة وذهابا في نفس 
اجتاه سير هذه األمواج، بينما تنقل األمواج الثانوية أو 

املستعرضة اهتزازات عمودية على اجتاه سيرها.
وعادة ما تنتقل املوجات األولية بسرعة أكبر من املوجات 

الثانوية، ومن ثم فعندما يحدث زلزال، فإن أول موجات 
تصل وتسجل في محطات البحث اجليوفيزيقية في 

كل أنحاء العالم هي املوجات األولية. 
 

أنواع الزالزل :

يعرف اجليوجليون ثالثة أنواع عامة من الزالزل هي: 
الزالزل التكتونية   •
الزالزل البركانية   •

الزالزل املنتجة صناعيا.   •

الزالزل التكتونية :
تعتبر الزالزل التكتونية أكثر األنواع تدميرا وهي متثل 
صعوبة خاصة للعلماء الذين يحاولون تطوير وسائل 
للتنبؤ بها. والسبب األساسي لهذه الزالزل التكتونية 
هو ضغوط تنتج من حركة الطبقات الكبرى والصغرى 
التي تشكل القشرة األرضية والتي يبلغ عددها اثنتي 
حدود  على  الزالزل  هذه  معظم  وحتدث  طبقة.  عشر 
هذه الطبقات في مناطق تنزلق فيها بعض الطبقات 

ماذا تعرف عن الزالزل ؟
من األنترنيت
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التي  الزالزل  أو تنزلق حتتها. وهذه  البعض اآلخر  على 
يحدث فيها مثل هذا االنزالق هي السبب في حوالي 
نصف احلوادث الزلزالية املدمرة التي حتدث في العالم 

وحوالي 75 في املائة من الطاقة الزلزالية لألرض. 
وتتركز هذه الزالزل في املنطقة املسمى »دائرة النار« 
وهي عبارة عن حزام ضيق يبلغ طوله حوالي )38.600( 
النقاط  وتوجد  الهادي.  احمليط  حدود  مع  يتالقى  كم 
التي حتدث فيها انفجارات القشرة األرضية في مثل 
األرض عند  بعيدة حتت سطح  أجزاء  الزالزل في  هذه 
هذا  على  األمثلة  ومن  كم.   )645( إلى  تصل  أعماق 
يسمى  الذي  املدمر  أالسكا  زلزال  الزالزل  من  النوع 

»جود فرايداي« والذي وقع عام 1383 هـ / 1964 م. 
وقد تقع الزالزل التكتونية أيضا خارج منطقة »دائرة 
النار« في عدة بيئات جيولوجية مختلفة، حيث تعتبر 
سالسل اجلبال الواقعة في وسط احمليط موقعا للعديد 
املعتدلة  احلدة  ذات  الزلزالية  األحداث  هذه  مثل  من 
ونادرا  نسبيا.  أعماق ضحلة  على  الزالزل  هذه  وحتدث 
في  السبب  وهي  شخص  أي  الزالزل  بهذه  يشعر  ما 
حوالي 5 في املائة من الطاقة الزلزالية لألرض ولكنها 
الدولية للمحطات  تسجل يوميا في وثائق الشبكة 

الزلزالية. 
وهي  التكتونية  للزالزل  عرضة  أخرى  بيئة  وتوجد 
جبال  حتى  قزوين  وبحر  املتوسط  البحر  عبر  متتد 
في  ومتثل  البنغال.  خليج  عند  وتنتهي  الهيمااليا 
هذه املنطقة حوالي 15 % من طاقة األرض الزلزالية 
حيث تتجمع كتل أرضية بصفة مستمرة من كل من 

واألسترالية  واألفريقية  واألسيوية  األوربية  الطبقات 
تنتهي بوجود سالسل جبلية صغيرة ومرتفعة. وقد 
تدمير  إلى  التحركات  هذه  من  الناجتة  الزالزل  أدت 
واليونان  وإيطاليا  واملغرب  واجلزائر  البرتغال  من  أجزاء 
ويوغوسالفيا ومقدونيا وتركيا وإيران في حوادث عدة. 
ومن بني األنواع األخرى للزالزل التكتونية تلك الزالزل 
وهذه  متكررة،  بصورة  تقع  ال  التي  املدمرة  الضخمة 
حتدث في مناطق بعيدة عن تلك التي يوجد بها نشاط 

تكتوني. 

الزالزل البركانية :

ذات  الزالزل  وهي  التكتونية،  غير  الزالزل  أنواع  أما 
ومدمرة.  ضخمة  تكون  ما  فنادرا  البركانية  األصول 
ولهذا النوع من الزالزل أهميته ألنه غالبا ما ينذر بقرب 
انفجارات بركانية وشيكة. وتنشأ هذه الزالزل عندما 
التجويفات  متأل  حيث  ألعلى  طريقها  الصهارة  تأخذ 
وقمة  تنتفخ جوانب  وعندما  البركان.  تقع حتت  التي 
من  سلسلة  فإن  واالنحدار،  امليل  في  وتبدأ  البركان 
الصخور  بانفجار  نذيرا  تكون  قد  الصغيرة  الزالزل 
مائة  حوالي  الزالزل  مقياس  يسجل  فقد  البركانية. 

هزة أرضية صغيرة قبل وقوع االنفجار.

الزالزل املنتجة صناعياً

أما النوع الثالث من الزالزل فهو الذي يكون اإلنسان 
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سببا فيه من خالل عدة أنشطة يقوم بها مثل ملء 
النووية  اإلنفجارات  أو  جديدة  مستودعات  أو  خزانات 

حتت األرض أو ضخ سوائل إلى األرض عبر اآلبار.

آثار الزالزل

قوتها  حسب  تأثيراتها  تختلف  مدمرة  آثار  وللزالزل 
حيث  األرواح  في  كبيرة  خسائر  الزالزل  تسبب  فقد 
إلى  تؤدي  قد  كما  والسدود،  والكباري  املباني  تدمر 
انهيارات صخرية مدمرة. ومن بني اآلثار املدمرة األخرى 
للزالزل أنها تتسبب في ما يسمى مبوجات املد واجلزر. 
فإنها  باجلزر،  تتعلق  ال  األمواج  هذه  مثل  أن  وحيث 

تسمى أمواج بحرية زلزالية. 
 

طبيعة الزالزل وأسبابها قدمياً

الذين  الناس  أذهان  الزالزل  طبيعة  شغلت  ولقد 
منذ  األرضية  للهزات  معرضة  مناطق  في  يعيشون 
اليونان  فالسفة  بعض  أرجع  حيث  األزمنة.  أقدم 
بينما  خفية  حتت  رياح  إلى  األرضية  الهزات  القدماء 
األرض.  أعماق  في  نيران  إلى  اآلخر  البعض  أرجعها 
وحوالي عام 130 ميالدية، كان العالم الصيني تشاجن 
هينج يعتقد بأن األمواج التي تأتي من األرض قادمة 
من مصدر للزالزل، ومن ثم فقد قام بعمل وعاء برونزي 
محكم لتسجيل مرور مثل هذه املوجات. وقد مت تثبيت 
ثماني كرات في أفواه ثماني تنينات قد وضعت حول 
محيط الوعاء، حيث أن أية موجة زلزالية سوف تؤدي 

إلى سقوط كرة واحدة أو أكثر.  

أول وصف علمي لطبيعة الزالزل

أول وصف علمي ألسباب حدوث الزالزل فكان على يد 
العلماء املسلمني في القرن الرابع الهجري / العاشر 
احلكمة  عيون  كتابه  في  سينا  ابن  فيذكر  امليالدي. 
قوله:  ما  وأنواعها  حدوثها  وأسباب  الزالزل  وصف 
»حركة تعرض جلزء من أجزاء األرض بسبب ما حتته وال 
محالة أن ذلك السبب يعرض له أن يتحرك ثم يحرك 
األرض  حتت  يتحرك  أن  ميكن  الذي  واجلسم  فوقه،  ما 
وإما  كالريح،  االندفاع  قوي  دخاني  بخاري  جسم  إما 
جسم  وإما  هوائي،  جسم  وإما  سيال،  مائي  جسم 

ناري، وإما جسم أرضي. واجلسم األرضي ال تعرض له 
احلركة أيضا إال لسبب مثل السبب الذي عرض لهذا 
للزلزلة  الفاعل  األول  السبب  األرضي فيكون  اجلسم 
ذلك، فأما اجلسم الريحي، ناريا كان أو غير ناري فإنه 
يجب أن يكون هو املنبعث حتت األرض، املوجب لتمويج 

األرض في أكثر األمر«. 
ويضيف ابن سينا مستعرضا الظواهر املصاحبة لها 
فيذكر في كتابه النجاة : »ورمبا احتبست األبخرة في 
فتستحيل  بها  فتبرد  جهة  إلى  فتميل  األرض  داخل 
األرض  تسعه  فال  »متدافقا«  مددا  فيستمد  ماء 
السخونة  تدعها  لم  ورمبا  عيونا  فيصعد  فتنشق 
تتكثف فتصير ماء وكثرت عن أن تتحلل وغلظت عن 
أن تنفذ في مجار مستحفصة وكانت تتكثف أشد 
استحصافا عن مجار أخرى فاجتمعت ولم ميكنها أن 
تثور خارجة زلزلت األرض وأولى بها أن يزلزلها الدخان 
ورمبا  األرض،  فخسفت  الزلزلة  اشتدت  ورمبا  الريحي، 
حدث في حركتها دوي كما يكون من متوج الهواء في 
الدخان. ورمبا حدثت الزلزلة من أشياء عالية في باطن 
ورمبا  األرض  فيزلزل  احملتقن  الهواء  بها  فيموج  األرض 

تبع الزلزلة نبوع عيون«. 
ولقد أورد ابن سينا تصورا ألماكن حدوث الزالزل فذكر: 
»وأكثر ما تكون الزلزلة في بالد متخلخلة غور األرض 
متكاثفة وجهها، أو مغمورة الوجه مباء«. وهو ما يتفق 
مع ما توصل إليه العلماء اآلن أن مناطق حدوث الزالزل 
تكون في مناطق الضعف في القشرة األرضية حيث 
بخروج  وتسمح  الصخور على سطحها،  يتم حركة 
الغازات. ويصف ابن سينا أنواع الزالزل فيقول: »منها 
يكون  ما  ومنها  فوق،  إلى  االستقامة  على  يكون  ما 
الزلزلة متفقة،  تكن جهات  ولم  إلى جهة،  ميل  مع 
بل كان من الزالزل رجفية، ما يتخيل معها أن األرض 
عرضية  اختالجية  تكون  ما  ومنها  فوق،  إلى  تقذف 
رعشية، ومنها ما تكون مائلة إلى القطرين ويسمى 
القطقط، وما كان منه مع ذهابه في العرض يذهب 

في االرتفاع أيضا يسمى سلميا«. 
أما السيوطي الذي أورد معلومات حتدد أماكن معظم 
الزالزل بدقة فقد حتدث في كتابه كشف الصلصلة 
آثارها  الزلزلة عن شدتها من خالل وصف  عن وصف 
املتساقطة، ومقاييس  الصخور  أوزان  التدميرية مثل 
والقرى  املدن  وعدد  الزالزل،  عن  الناجتة  الشقوق 
واملساكن املتهدمة، وعدد الصوامع واملآذن املتهدمة، 
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الزالزل  درجات  السيوطي  وصف  كما  القتلى.  وعدد 
مثل  احلديثة  باملقاييس  تكون  ما  أشبه  بتعبيرات 
بقاء  مدة  حدد  وقد  وهائلة.  وعظيمة  جدا،  لطيفة 
فذكر:  فريدة  طريقة  ذلك  في  مستخدما  الزلزلة 
»دامت الزلزلة بقدر ما يقرأ اإلنسان سورة الكهف«.  

قياس الزالزل

وقد كانت مالحظة موجات الزالزل تتم بهذه الطريقة 
من  الثمانينات  وفي  قرون،  لعدة  أخرى  طرق  وبعدة 
القرن التاسع عشر، متكن عالم اجليولوجيا اإلجنليزي 
جون ميلن عام 1266هـ-1850م / 1331 هـ-1913م من 
أال  نوعها  من  رائدة  تعتبر  زالزل  تسجيل  آلة  اختراع 
وهي مقياس الزالزل، وهي عبارة عن بندول بسيط وإبرة 
معلقة فوق لوح زجاجي. وقد كان هذا املقياس هو أول 
آلة من نوعها تتيح التفرقة بني موجات الزالزل األولية 
والثانوية. أما مقياس الزالزل املعاصر فقد اخترعه في 
بوريس  األمير  الروسي  الزالزل  عالم  العشرين  القرن 
جوليتزين عام 1278هـ-1862م / 1334 هـ-1916م. وقد 
استخدم في هذه اآللة بندوال مغناطيسيا معلقا بني 
االختراع  هذا  كان  وقد  كهربائي،  مغناطيس  قطبي 

فتحا في أبحاث الزالزل في العصر احلديث.  

مقياس ريختر

ثم متكن علماء الزالزل بعد ذلك من اختراع مقياسني 
ملساعدتهم في قياس كم الزالزل. أحدهما هو مقياس 
عام  ريختر  فرانسيس  تشارليز  للعالم  نسبة  ريختر 
1317هـ-1900م / 1405 هـ-1985م الذي قام بصنعه. 
وهو جهاز يقوم ب قياس الطاقة املنبعثة من بؤرة أو 
مركز الزلزال. وهذا اجلهاز عبارة عن مقياس لوغاريتمي 
الذي قوته 7 درجات  الزلزال  إلى 9، حيث يكون  من 1 
أقوى عشر مرات من زلزال قوته 6 درجات، وأقوى 100 
مرة من زلزال قوته 5 درجات، وأقوى 1000 مرة من زلزال 
يبلغ  التي  الزالزل  عدد  ويقدر  وهكذا.  درجات   4 قوته 
مقياس قوتها من 5 إلى 6 درجات والتي حتدث سنويا 
يقع  بينما  زلزال   800 حوالي  العالم  مستوى  على 
درجات   4 إلى   3 قوتها من  تبلغ  زلزال   50.000 حوالي 
سنويا ، كما يقع زلزال واحد سنويا تبلغ قوته من 8 إلى 
ريختر  النظرية، ليس ملقياس  الناحية  9 درجات. ومن 
زلزال  وقع   1979 عام  في  ولكن  محددة  نهاية  درجة 

قوته 8.5 درجة وساد االعتقاد بأنه أقوى زلزال ميكن أن 
يحدث. ومنذ ذلك احلني، مكنت التطورات التي حدثت 
إدخال  من  الزالزل  علماء  الزالزل  قياس  تقنيات  في 
تعديالت على املقياس حيث يعتقد اآلن بأن درجة 9.5 
هي احلد العملي للمقياس. وبناء على املقياس اجلديد 
الذي  فرانسيسكو  سان  زلزال  قوة  تعديل  مت  املعدل، 
وقع عام 1906 من 8.3 إلى 7.9 درجة بينما زادت قوة 

زلزال أالسكا الذي وقع عام 1383هـ / 1964 م من 8.4 
إلى 9.2 درجة. 

درجة ميركالي

اإليطالي  العالم  اختراع  وهو  اآلخر  املقياس  أما 
هـ-  1332  / 1266هـ-1850  عام  ميركالي  جيوسيب 

 .XII حتى   I من  بدرجات  االهتزاز  قوة  ويقيس   1914
وحيث أن تأثيرات الزلزال تقل بالبعد عن مركز الزلزال، 
الزالزل  لقياس  اخملصصة  ميركالي  درجات  فتعتمد 
على املوقع الذي يتم فيه القياس. فمثال تعتبر الدرجة 
1 زلزال يشعر به عدد قليل جدا من الناس بينما تعتبر 
الدرجة XII زلزاال مدمرا يؤدي إلى إحداث دمار شامل. 
 3 من  قوته  زلزاال  فتعادل   III إلى   II القوة  درجات  أما 
إلى 4 درجات مبقياس ريختر، بينما تعادل الدرجات من 
XI إلى XII مبقياس ميركالي زلزاال قوته من 8 إلى 9 

درجات مبقياس ريختر.
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 A Critical  review on Geometric  Design of the  Roads &  their 
   associated components  including Visible Road Markings  and  

Traffic Signs  & Signals   
This is part of my bigger on going research on the above topic , a research with a critical eye to 
find out weak points , with proper recommendations so far as I reached,  to bring them up to the at-
tention of the related authorities to modify for Public and General benefits .   

Roads and Traffic 
Management in Sulaymany 

and 
  it’s  Suburban Areas

Article written by ,
The Author Researcher

Mr .  Paybar  A Shawnim
Lecturer at The Civil Engineering Dept. ,
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Topics covered in this issue are :
• Peshraw Tunnel
• Road Super Elevation  
• Emergency Vehicles & Cycling pathways 
• Passageway across the main road to Rapareen area
Peshraw Tunnel   :     )  See photos at the end  (
)  The Tunnel running through Azmir Mountain  (  
Today, Having such a Long Tunnel in our mountainous regional area is appreciated, and seen as 
the  State of Art  Engineering Construction in view of the state of the rest of our existing Roads .  
It is certainly the best achievement so far from the point of view of Regional Transportation Engi-
neering, and thanks for the Department of Transportation for their good work .
But , from the Modern Tunnel Engineering point of view, it has got some deficiencies in the original 
design and in different other areas of some scale mentioned below ; 
This tunnel is an Un Safe tunnel may lead to lots of troubles at any moment in the future       ) the 
followings are some of the most important critical points (  ;   
• Lack of Ventilation  ) Fume & Exhaust Gases remains un cleared through the tunnel all the 
time while it is in moderate frequent use (
• Lack of means of Fire protection in case of Fire Out breaks .
• Lack of the means of any sort of Human Protection in case of any kind of Emergencies 
people driving through could face .
• Lack of proper Inside Lightning  , only a few inappropriate naked bulbs are installed in a 
very Unprofessional manner scattered at the beginning and at some other places .
• Lack of Water Drainage , Danger of Water Seepage ) Water Leakage ( , water discharges 
through most of the joints of the lining concrete sections underlining the tunnel ,  now a days water 
can be seen flowing in little amounts on the ground all over through the tunnel .
• Lack of  Pedestrian side walkways for Break down and Emergencies .   and  finally ,
• No proper Signs and Signals put as to driving guidance in advance , on entry /or inside the 
tunnel . 
Recommendations  ;
Apart of Ventilation , Human Protection and Pedestrian Side walk ways ,  The rest of the points 
mentioned above can be embarked upon through simple installation works of which the Transpor-
tation Engineering Section is familiar with and can do . 
As for those other points, e.g. Human Protection , The current Tunnel should have had another walk 
way tunnel constructed side by side parallel to the existing tunnel , used for many purposes such 
as for maintaining the current tunnel and for life saving ) Human Protection ( in case of emergen-
cies such as fire out break or any sort of break down on the road . In deed , this means the con-
struction of a new tunnel , tunneling works of a smaller scale than the current one , which needs 
new design and finance to get it done . 
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Ventilation problem can be sorted out in the way I have planned for within my research plans for 
rework  ) a copy of which can be obtained by the related authority from my e-mail address men-
tioned at the end of this article (  . 
Road Super Elevation  :
Roads leading through suburbs and to other towns which are mostly speedy roads in our moun-
tainous region must comply with the Super Elevation requirements in their design on bends , which 
is worked out from a simple engineering procedure , See figure ) 1 ( , for this purpose , Road De-
signers can follow AASHTO Standard Code , but in fact they seem they did not, or otherwise ,  the 
implementing team failed to comply with . As examples ; the roads leading to Dokan , Koya , and to 
Hiran and Shaqlawa .   )  More details can be obtained on request from my e-mail address given at 
the end of this article  ( .

Emergency Vehicles & Cycling pathways : 
)  Roads visible  Marking to use for this purpose  ( 
Divide up roads in to two lanes , 1st of which to be marked for Emergency Vehicles and Public Bus 
lane which in turn may be sub-divided into narrower Green colored lane for use by Cyclists & Mo-

tor Bike riders , and the 2nd for general use by vehicles in general . See figure )  2, 3 & 4 ( .  These 
types of marking have not been seen so far in our region and to set an example , The Emergency 
Hospital is situated within a set of very narrow roads all around in a crowded market area behind 
the Civil Court Building , Emergency Vehicles getting in and out of the place, should get through 
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slow traffic of inappropriate roads having no design considerations for such cases . 
Having the main roads divided up into two lanes , marked accordingly to distinguish between the 
Emergency Lane and the other,  will help easing up on such cases as for the Hospital / or other E. 
Vehicles of say Police or Fire Extinguishing Brigades , equally, Cyclists and Bike riders can safely 
use it all the time .

Passageway across the main road to Rapareen area :
) A Cross over is needed on the road passing through the new University Buildings &
    Installations on the Main Road leading to Rapareen area ( .
Through my research ,  according to the topography of the land which is a Hill Side ,  I  suggest the 
construction of an  Underground Pathway  ) Walking Under pass ( of a clear width of not less than ) 
10 (  meter to run across,  properly divided up and marked with related signs for the use by Pedes-
trians as well as by Cyclists in both directions .
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ئەندازیاری بەڕێز:
كۆمیتەی بااڵ و لقەكانی یەكێتیی ئەندازیارانی كوردستان, دووهەفتە جارێك كۆبوونەوەی 
ئەو  پلەی  بەرزكردنەوەی  لەسەر  بڕیار  كۆبوونەوەكانیاندا  لە  و  دەبەستن  خۆیان  ئاسایی 
ئەندازیارانە دەدەن كە داوایان پێشكەش كردووە و هەموو مەرجەكانیان تێدایە. لەخوارەوە 
ناوی ئەو ئەندازیارانە دەنوسین كە لە) 7/1/ 2011 وە تا 30/ 2011/9  ( پلەیان بەرز 

كراوەتەوە:

ǥȿǦȹǻȀȭȁǿǦǣ ǦȲǭ

یەكەم : بەرزكردنەوەی پلە لە )یاریدەدەر( وە بۆ )كارا(
ڕیاز كریم ناجیفرهاد كریم تۆفیقسیڤا نەبەز عبداللهساكار خلیل محمد

ابراهیم جمیل ابراهیممۆید محمد خلیلبارزان اقدر عمرئاری حەمە ڕەزا كریم
علی خضير خیونمحمد عبدالمناف نریمانریاز عبدالهادی محمدحسین محمد عمر
سالم سدیق حەمە كریم قیس محمد شكورحسین عمر حسینفالح حسن محمد

بڕیار رؤوف كریماسماعیل عبدالرحمنگلر فخرالدین محی الدینهێز فاروق عبدالله
فریا محمود عبداللهارجان سامی بایزدارا تۆفیق شمس الدینفەرمان احمد قادر

نارین محمود احمدئاالن جمال محمد علیكارزان محمد محمدعوسمان احمد عزیز
كارزان جلیل علیشێرزاد عمر عبدالعزیزكامەران شێخە عبداللهجمال حەمە امین احمد

عوسمان احمد عزیزشاخەوان بكر شریفعلی جمال حمدهاوسەر ئازاد كریم
دانەر جمال عوێزئاراز محمود عبدالرحمنڕەوەز حسین عبداللهزرنگ محی الدین كریم

نیاز عوسمان علیهەڵۆ صالح سعیدڕەوا اسماعیل عوسماندلێر صباح احمد

دووەم : بەرزكردنەوەی پلە لە )كارا(وە بۆ )ڕێپێدراو(
جمال محمود قادرمحمد غالم هادیخالد طالل یاسینبەهادین سعید عبدالله

جعفر علی اكبرهاوژین عبدالقادر مستەفایادگار محمد احمدبوار امجد عزت
جبار عمر ابراهیمبڕوا حەمە خورشید رحمانڕەنج فریدون عبدالواحدخلود الیاس تۆمی

ڕێبوار علی عزیززەردەشت محمد محمد علیجەمال محمد حەمە مورادمحمد حەمە كریم حەمە امین

بەهێز رشید محمدهێمن جالل محمداڤین محمد غریب طاهرئارام قادر محمود
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الهام محمد غریبامید جاوید سعیددالیا حیدر نوریغزال مستەفا احمد
زیدان خدیدە كریفهێمن محمد صدیقیوسف یاسین قادرعلی عزالدین شكر

نجم الدین محمد سعیدسیامەند جالل محمودفواد احمد ابراهیمئاوات عبدالباقی حەمەسوور
ڕزگار صالح امینڕزگار ستار محمد امیناحمد جالل محمودجمال ابراهیم عبدالرحمن

هادی محمد عبداللهچیا جبار امینئاسۆ عارف حمە امینسامان محمود تەها
عمر محمود حاجیعبدالجبار رشید قادرنهاد عبدالواحد علیمحمد حسن علی

شاباز ناجی نوریسەروەت حسن احمدهێمن حسین صالحكارزان علی حسین
كامەران خالد طاهرفەرهاد عمر عبدالرحیمخالد محمد علی احمددیاری ابراهیم فتاح
هادی نجیب عبدالقادراردالن حەمە صالحدەریا انور تاهیرنجال و جلیل خلیل

حیدر نامق حەمەهێرش جمال عبدالرحمنسامان مستەفا عمرعوسمان رسول شریف
كارزان حمید محمدأحمد نەوزاد أحمدقصى سمیر حكمتحقی اسماعیل ابراهیم

مشتاق محمود كریمعلی جمال صمدشەمال محمد حسینعامر حمدان حسن
احسان وەهبی صالحعبدالجبار رشید قادربەیار طالب طاهر

سێیەم: بەرزكردنەوەی پلە لە )ڕێــپـێدراو( وە بۆ )ڕاوێژكار(
كاوە علی كریمثائر وعدالله محمدمحمد كریم احمدبڕیار ابراهیم محی الدین

دارا حسین فرجبەختیار عبدالواحد فرجسلوی عبدالله سعیدمحمد ناجی نوری
دیار عبدالواحد مجید محمودشلێر علی حسنبابان احمد حەمە سووریادگار محمد احمد

سیف الدین عبدالقادر حسنعمر محمد شریفشێرزاد احمد مستەفامحمد نوزاد مستەفا
عادل طیب فتاحنیگار محمد صابرسامان خالد محمد
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بةناوبانطترين ئةندازيارةكانى جيهان 
أولفر ألتو 

 ) ALVAR ALTO (
 

جامعة  في  درس   - 1898م  عام  فنلندا  في  ولد 
هيلسنكي للتكنولوجيا وحصل على شهادة الدبلوما 
عام 1921م ويعتبر من أهم معماري العمارة احلديثة 
 International العاملية  العمارة  رواد  أحد  ويعتبر 
فى  للعمارة  كأستاذ  ألتو  عمل  ولقد   Architecture
معهد ما ساشوستس للتكنولوجيا بني عامي 1946 
من شهادات  العديد  على  التو  حصل  ولقد   1948  -
للعمارة  األمريكي  املعهد  من  الفخرية  الدكتوراه 
واألكادميية األمريكية للفنون واآلداب ولقد ألف ألتو 
العديد من من الكتب ومن أهم أعماله قاعة البلدة 
 - التجاري  املبنى   ،  1952  -  1949 - فنلندا   - للفنون 
 – التكنولوجيا  معهد   ،  1955  -  1952 هيلسنكي 
ألتو  توفي  ولقد   1948  -  1947  - مباساتشوسيتس 

عام 1976م

إدوارد الرابي بيرنز
 )Edward Larabe(

ولد في شيكاغو عام 1915 وتتلمذ على يد ) مارسيل 
بروبير ( فى جامعة هارفارد ولقد حصل على شهادته 
العلمية عام 1942 ومن اشهر أعماله متحف الفن 
 ، ، املعهد األمريكي للعمارة 1966  احلديث بنيويورك 
شركة IBM نيويورك - 1971 - 1975 ، معهد روشستر 

للتكنولوجيا - نيويورك 1964 – 1970


