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ب�سمه تعاىل

حر�ست االمانة العامة للعتبة احل�سينية املقد�سة على تبني واجناز امل�ساريع التي توفر احلاجات اال�سا�سية للزائرين خ�سو�سا يف الزيارات املليونية وغريها ومن الوا�سح ان من ا�سا�سيات 
اخلدمات املطلوبة توفريها لهم هو املن�سات ال�سحية املتكاملة ) املرافق ال�سحية واحلمامات واماكن الو�سوء( وياتي اجناز هذين امل�سروعني يف هذا ال�سياق كما داأبت ادارة العتبة احل�سينية املقد�سة 

على ان تتحرى يف هذه امل�ساريع توفري عنا�سر مهمة 
1- اخلدمة املتطورة للزائرين         2- اجلمالية يف مكونات البناء وامل�سروع             3- ا�ستثمار االر�ض مبا يوفر الراحة والرتويح النف�سي 

ولذلك نرى ان عددا من هذه امل�ساريع مت بناء املرافق ال�سحية واحلمامات واماكن الو�سوء حتت االر�ض وا�ستغل �سطح االر�ض الن�ساء { حدائق جميلة ت�ستمل على نافورات وزرع ورود 
جميلة ونباتات زينة واماكن ا�سرتاحة من اجل توفري عن�سر الرتويح للزائرين  ون�سب �سا�سات �سوئية تبث تعاليم �سرعية للو�سوء وال�سالة}

فامل�سروع االول جممع �سحيات املخيم وهو اكرب امل�ساريع ا�ستمل على �سالمل كهربائية لت�سهيل �سعود ونزول الزائرين الكبار والذين ي�سيبهم االرهاق والتعب من ال�سري مل�سافات طويلة وكذلك 
لراحة عموم الزائرين وو�سعت اماكن جلو�ض ونافورات ومغا�سل حديثة وجمففات هواء كهربائية وحماالت مالب�ض واخذ يف ت�سميم املرافق ال�سحية منافذ ل�سحب الروائح من داخل التواليتات 

ون�سبت يف اعلى اجلدران دافعات الهواء النقي وكل ذلك من اجل تقدمي اكرث اخلدمات يف هذا املجال تطورا 
وا�ستغل ال�سطح من امل�سروعني ) �سحيات �سارع املخيم و�سحيات قرب مقام االمام املهدي ـ عج( كحدائق جميلة ونافورات و�سالالت واماكن ا�سرتاحة من اجل راحة الزائرين واملواطنني من اهل 

املدينة كذلك من اجل توفري اماكن ا�سرتاحة لهم تت�سف باكرث املوا�سفات العاملية جمالية ورونقا مما يجعل امل�سروع يقدم خدمات كثرية متنوعة من خالل اال�ستغالل االمثل لالر�ض 
وال�سور املن�سورة داخل اال�سدار تبني بو�سوح املالمح التف�سيلية لكل م�سروع ومدى توفر هذه االمور فيه ، وياتي هذان امل�سروعان ـ �سمن �سل�سلة امل�ساريع للمن�سات ال�سحية التي اجنزتها العتبة 

احل�سينية املقد�سة يف مركز املدينة :

1- م�سروع �سحيات باب القبلة          2- م�سروع �سحيات احل�سينية الطهرانية         3- م�سروع �سحيات �سوق العرب    

4- م�سروع �سحيات العطارين            5- م�سروع �سحيات جممع �سيد ال�سهداء )ع( اخلدمي   

هذا غري املجاميع ال�سخمة للمن�سات ال�سحية �سمن مدن الزائرين: ــ           1- طريق كربالء ـ احللة        2- طريق كربالء ـ النجف        3- طريق كربالء ـ بغداد 

كلمة �سماحة االمني العام للعتبة احل�سينية املقد�سة



مشروع المنشآت الصحية في شارع المخيم

4



ارض المشروع قبل البناء
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جهة االشراف
العتبة احلسينية املقدسة
قسم املشاريع اهلندسية 

نسبة االجناز: %100

ع و لمشر ا ية هو
مساحة االرض ) 2,500 م2(

مساحة البناء )2,500م2(

تفاصيل املشروع

سرداب وطابق ارضي

شركة ارض القدس

اجلهة املنفذة:

اجلهة املصممة:

شركة ارض القدس

عدد الطوابق:

ديوان الوقف الشيعي/املنحة احلكومية اجلهة املمولة:

من مراحل العمل

ال�سالمل الكهربائية

400 وحدة صحية لكل من 
الرجال والنساء
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 منظر داخلي للمرافق ال�سحية
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واجهة وا�سرتاحة امل�سروع

احلمام من الداخل
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من الداخل

املغا�سل واملرافق ال�سحية
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امل�سروع من الداخل
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انارة امل�سروع لياًل
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 ال�سقف الداخلي وتظهر منافذ
 التهوية و�سافرة انذار احلريق
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مشروع المنشآت الصحية قرب مقام االمام المهدي
عجل اهلل

 فرجه الشريف
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جهة االشراف
العتبة احلسينية املقدسة
نسبة االجناز: 100%قسم املشاريع اهلندسية 

تاريخ املباشرة: 2010/9/22

96  وحدة صحية ) مرافق ــ محام(

ع و لمشر ا ية هو
مساحة االرض ) 550 م2(

مساحة البناء )550 م2(

تفاصيل املشروع

شركة رؤيا اهلندسية

اجلهة املنفذة:

اجلهة املصممة:

شركة رؤيا اهلندسية

عدد الوحدات الصحية:

ديوان الوقف الشيعي/اخلطة االستثمارية اجلهة املمولة:
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من مراحل العمل
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�ستالت وزهور يف مكان اال�سرتاحة

م�سهد نهاري ل�سطح امل�سروع

17



نافورات تظهر االنارة امللونة
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لقطات من الداخل
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حدائق امل�سروع
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امل�سروع من اخلارج
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الرجال:   185

الغربي:     8
النساء:     137

الغربي:     5
احلمامات:

16 رجال          8 نساء

املنشأت الصحية : موقع باب القبلة
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الرجال:    34

الغربي:     1

النساء:     34

الغربي:     1

احلمامات:

- رجال           - نساء

املنشأت الصحية : موقع سوق العرب

الرجال:    40

الغربي:     4

النساء:     37

الغربي:     2

احلمامات:

- رجال           - نساء

املنشأت الصحية :
 موقع سفري احلسني
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مشاريع اجملاميع الصحية اليت قامت باجنازها 
العتبة احلسينية املقدسة سابقًا

Projects totals for the health
accomplishing the sacred threshold Husseiniya previously

عدد املقاعد الشرقي والغربي الصحية

الرجال:    22

الغربي:     1

النساء:     25

الغربي:     -

احلمامات:

3 رجال           3 نساء

الرجال:    22

الغربي:     1

النساء:     21

الغربي:     1

احلمامات:

- رجال           - نساء

املنشأت الصحية : موقع عكد السادة

املنشأت الصحية : موقع العطارين

الرجال:    14

الغربي:     -

النساء:     12

الغربي:     -

احلمامات:

- رجال           - نساء

800   20   40  1
240   16   15  2
40   10   4  3
6    6   1  4

1086 اجملموع الكلي    

174   6 1     29 القدمية  
200   40   5  2
374 اجملموع الكلي    

ت    عدد املتنقالت    عدد املقاعد     جمموع املقاعد

ت    عدد املتنقالت    عدد املقاعد     جمموع املقاعد

املنشأت الصحية : موقع اجملزرة

شركة ماموث العاملية

املتنقالت املختلفة الرجال:    53

الغربي:     2

النساء:     56

الغربي:     2

احلمامات:

- رجال           - نساء

املنشأت الصحية : موقع الطهرانية


