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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 .. السالم عليكم و رحمة هللا و بركاته ..

 و بعد :

نظراً لنقص الوقود في أغلب البلدان العربية و عدم القدرة 

على توفير مصادر بديلة للغاز المستخدم بالطبخ و التدفئة و 

الفلسطينيين إنتاج الوقود من اإلنارة , قررت بعض الفتية 

الهيدروجين و جعله احد المصادر المهمة و ربما األولية في 

 فلسطين نظراً لندرة الغاز و انقطاع الكهرباء المستمر .

فكرة مشروعي هي جمع أكثر من مصدر بديل للطاقة و 

وضعهم تحت سقف منزل واحد يصبح فيما بعد المنزل 

ان التي تعاني نقص هائل من األفضل استخداماً في تلك البلد

 الوقود .

ففي مشروعي اعتمدت على استخدام ما يعرف بالتقنيات 

الخضراء _ شمس _ ماء _ رياح _ , و ذلك عن طريق 

تصميم مخطط يشمل استخدامها بكل سهولة و أريحية داخل 

المنازل في اإلنارة و خاصة في للطبخ ك بديل عن الغاز 

 األساسي .

ن .. وقود رباني ..أوالً : الهيدروجي  

من نعم هللا على اإلنسان أن منحه العقل ليفكر و يتدبر في 

خلقه وذلك لكي يستطيع أن يحيى حياة كاملة تتناسب مع 

احتياجاته , لو تدبرنا في تركيبة الماء المتكاملة لوجدنا إبداع 



الخالق , و وجدنا أهم ما نحتاجه حالياً في وسط هذه الظروف 

نا العربي , القاسية في عالم H2O الماء . –   

تعلمنا في احدى مراحلنا الدراسية مكونات الماء و كيفية فصل 

مكوناته عن بعضها البعض لكننا كنا نجهل بأننا بامكاننا 

استخدام الهيدروجين في الطبخ و االنارة و تشغيل المحركات 

, أنا هنا صممت منزل جعلته نموذج مصغر لكي يسهل عليه 

صيله بلمبات داخلية و مروحة خارجية و تجربته قمت بتو

فرن صغير خارجي لكي نستطيع اثبات استخدام الهيدروجين 

 في الطبخ .

 ثانياً : الرياح .. طاقة حركية ..

قمت بتصميم مروحة مشابهة لتلك المستخدمة في الطاحونة و 

وضعها فوق سقف المنزل فكلما تحركت تحت تأثير الرياح 

, ربطتها بمخزن للطاقة حين انها  أنارت المنزل من الداخل

تخزن لي طاقة او مدى كهربائي في حين انقطاع الرياح أو 

اذا طالت المسافة بين هبوب الريح و اآلخر يكون لدي طاقة 

 مخزنة استخدمها مؤقتاً .

 

 ثالثاً : الشمس .. نقاء الطبيعة .

عن طريق الخلية الضوئية أو ما يعرف بالكهروضوئية , يتم 

اقة كهربائية عالية نستطيع استدامها في اجهزة انتاج ط

او بامكاننا   DCالكهرباء المختلفة في المنزل قد تكون 

 Invertor  بواسطة العاكسات ال ACتحويلها الى 



لالستعمال وإدارة األجهزة الكهربائية المنزلية والصناعية 

 العادي .

كما يمكننا االستفادة من الشمس في الحصول على ماء نقي 

"ماء مقطر" و ذلك بسبب خالء سعر الماء النقي في فلسطين 

و بعض الدول يصبح بامكان كل اسرة الحصول على مائها 

الخاص الصافي تماما عن طريق تبخيره بواسطة اشعة 

الشمس ثم تمريره على منقيات و اخيراً تكثيفه بحرارة الجو 

لطبيعية .ا  

 

هذا ملخص بسيط جداً لما قمت بعمله و ان شاء هللا التفاصيل 

 سأرفقها بالصور عند تسليمي للعمل .

 

 

 

 

 

 

 

 

 


