




معًا.. لغٍد م�شرق
التاسع  عددها  في  والتخطيط"  "البلدية  مجلة  تشهدها  متجددة  انطالقة 
والثالثني الذي تواكب من خالله عهداً جديداً تشهده وزارة البلدية والتخطيط 
العمراني في مجاالت عملها كافة تعكس من خالله جهود جبارة تقوم بها 
لتنفيذ االستراتيجية الوطنية للتنمية واخلطة العمرانية الشاملة التي تعد 
أولى بشائر رؤية قطر الوطنية 2030 وفي هذا السبيل من البديهي أن حتتاج 
هذه الرؤى املفعمة بغد مزدهر لتضافر جهود جميع أبناء دولتنا احلبيبة، 
صغيرها وكبيرها، رجالها ونسائها، فالكل مدعو للعمل يداً بيد إلجناح ما 
أبناؤنا من  به  بها وما يحلم  نفاخر  إليه من وطن يحتضن منجزات  نصبو 
الواحدة ال  اليد  يُقال  تقدم ورقي يضمن لهم مستقبل معطاء زاه��ر، وكما 
تُصفق وإمنا التعاون ومحبة قطر ورفعتها سبيلنا لتجاوز السلبيات ونبذها 
من أفعالنا وأقوالنا ومنهجنا لتأكيد القول بالفعل في العمل خاصة وأن بوادر 
التطوير والتغيير والتجديد تلوح في األفق بعد أن مت أمرين أثلجا صدورنا 
بكثير من األمل والتصميم على العمل واملثابرة وأولهما إعادة هيكلة وزارة 
للمستقبل وتضمنها  يتماشى مع خططنا  العمراني مبا  والتخطيط  البلدية 
ت��دع م��ج��االً إال للعمل اجل��اد ف��ي غ��د مشرق ال ينقصه  خل��ارط��ة طريق ال 
إن  وواج��ب��ات  فيها من مهمات  ج��اء  ما  تطبيق  وهمتنا في  س��وى سواعدنا 
قمنا بها سّرعنا من نهوض دولتنا الغالية وإن تباطأنا في تنفيذها قصرنا 
في  فكان  الثاني  األم��ر  أبنائنا،  وطموحات  أح��الم  وخذلنا  أنفسنا  في حق 
انتخاب املجلس البلدي اجلديد واملتجدد والذي نبارك لعناصره الفعالة هذه 
الثقة الغالية التي منحهم إياها أبناء وطننا الغالي آملني انعكاسها من خالل 
تضافر جهودهم مع جهودنا في وزارة البلدية لتحقيق كل مستلزمات النهضة 
القطرية الشاملة وكل احتياجات من يعيش على هذه األرض الطيبة والذي 
ندعوه أيضاً ملواكبتنا وتقدير جهودنا إن أحسّنا العطاء والعمل وتذكيرنا إن 
أسأنا أو قصرنا فاخلطأ وارد لكن الهمة والرغبة الصادقة في خدمة قطر 

احلبيبة تبقى بني دفتي القلب فكونوا معنا ألننا معكم.

رئي�س التحرير



رئي�س التحرير

عمر ثابت اليافعي

مدير التحرير

حمد عبد المجيد الرميحي

�سكرتري التحرير

جمال عبد اهلل الخرعان

فريق العمل

موزة سعد المهندي

ملكة إحمد الرياشي

لولوه المسلم

محمد عثمان حجازي

املوقع الإلكرتوين

مل�ساركاتكم وا�ستف�ساراتكم يرجى مرا�سلتنا على 

الربيد الإلكرتوين

 magazine@mmaa.gov.qa

�صعادة الوزير ي�صدر الهيكلة

اجلديدة املواكبة  للتنمية ال�صاملة

امل�صاح يلتحق بخدمة

املياة الإقليمية القطرية

علي العبد الله يكرم 

طالبات وطالب جامعة قطر

مجلة دورية تصدر عن وزارة البلدية 
والتخطيط العمراني

 7

50

 9



اإطالق كيولند من 

نظم املعلومات 

اجلغرافية

حممد اخلوري يك�صف 

متطلبات النا�س واإحتياجاتهم من 

احلدائق العامة

بيوت ذكية

 تدير ظهرها لل�صم�س 

وتخربك بو�صول

 ال�صحف

بطرق ب�صيطة و�صهلة 

كيف نحمي اأنف�صنا واأطفالنا 

من حرارة ال�صيف

 5

26

 46 30



.......................................................                                      .................                                         ..........                                                 ..........                                                 ..........                                                 .....................................................................................................................                                                 

...........................                          .........................................                           

4

أخبار الوزارة

البلدية والتخطيط- خاص: 

أعلن سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة 
آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني 
أن اخلطة العمرانية الشاملة سيتم عرضها 
الشهر احلالي  ال��وزراء خالل  على مجلس 
أسس  على  مبنية  اخلطة  أن  إل��ى  مشيرا 
وأنها  املجتمع  ف��ئ��ات  جميع  م��ع  ال��ت��ف��اع��ل 
لتواكب  وذل���ك  للتغيير  وق��اب��ل��ة  ثابتة  غير 
سعادته  وق��ال  معها،  وتتماشى  التطورات 
إن اخلطة العمرانية الشاملة تتضمن كافة 
متطلبات مشاريع املونديال 2022، مضيفا 
أنها تعد جزءا ال يتجزأ من اإلستراتيجية 
ذلك  جاء   .2016-2011 للتنمية  الوطنية 
»بروجكت  م��ع��رض  سعادته  افتتاح  خ��الل 
فعالياته  أخ��ت��ت��م��ت  ال���ذي   ،»2011 ق��ط��ر 
والذي  للمعارض،  ال��دوح��ة  مبركز  م��ؤخ��راً 
أق��ي��م  حتت رع��اي��ة م��ع��ال��ي ال��ش��ي��خ حمد 
مجلس  رئيس  ثاني  آل  جبر  بن  بن جاسم 
الوزراء، وبحضور عدد كبير من املسؤولني 
من  واملختصني  والسفراء  األعمال  ورج��ال 

املشاركة  وامل��ؤس��س��ات  ال��ش��رك��ات  م��دي��ري 
الرسمية،  وال���وف���ود  ال��ش��خ��ص��ي��ات  وك��ب��ار 
وأشاد سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة 
آل ثاني بالشركات املشاركة في املعرض في 
دورته الثامنة معرباً عن ترحيبه بالشركات 
التي  باملعرض  املشاركة  واحمللية  األجنبية 
1700 شركة  نحو  العام  هذا  عددها  يبلغ 
ولفت سعادته إلى أن دولة قطر بحاجة إلى 
من  ستستفيد  التي  الشركات  ه��ذه  جميع 
مبونديال  اخل��اص��ة  الضخمة  امل��ش��روع��ات 

2022، وأكد أن دولة قطر تسير في نهجها 
حسب رؤية واضحة وضعها سمو أمير البالد 
املفدى خاصة مبشروعات الدولة الضخمة 
واملختلفة، وكذلك مشروعات البنية التحتية، 
الفتا إلى أن هذه الرؤية هدفها األساسي 
بناء دولة عصرية قائمة على مشاريع بنية 
حتتية قوية، وأوضح سعادته أن دولة قطر 
ال��راه��ن��ة ورش���ة عمل  امل��رح��ل��ة  تشهد ف��ي 
ضخمة ومتكاملة استعدادا إلكمال املشاريع 
اخلاصة مبونديال 2022 ورغبة في إرساء 

تنمية مستدامة في قطر.
وفي جوابه على سؤال حول حجم مشاريع 
املرحلة  خ���الل  ق��ط��ر  ف��ي  التحتية  البنية 
ال���ق���ادم���ة، ق���ال س��ع��ادت��ه إن ه��ن��اك خطة 
 10 بحوالي  تقدر  املشاريع  لهذه  موضوعة 
إلى  الوزير  سعادة  وتطرق  دوالر،  مليارات 
التسهيالت التي تقدمها الدولة لتنفيذ هذه 
كبيرا  تغييرا  أن هناك  إلى  املشاريع، الفتا 
حاليا  الدولة  في  املشاريع  طرح  نظام  في 
يعتمد على نوعية املشاريع ليس من حيث 

التكلفة فقط وإمنا اجلودة أيضاً.

خالل افتتاح "بروجكت قطر 2011" الشيخ عبدالرحمن بن خليفة:

اخلطة العمرانـيـة ال�صاملـة جـزء ل يتجـزاأ من 
الإ�صرتاتيجيـة الوطنـيــة للتنمـيـة 2016-2011

10 مليارات دوالر 
قيمة مشاريع 

البنية التحتية في 
قطر خالل املرحلة 

القادمة 
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البلدية  ب���وزارة   "GIS" اجلغرافية  املعلومات  نظم  مركز  يساهم 
والتخطيط العمراني في إجناز العديد من املشاريع الوطنية التي 
شبكة  على  وتطبيقاتها  الرقمية  اجلغرافية  البيانات  على  تعتمد 
االنترنت لعل من أبرزها في اآلونة األخيرة الرؤية الوطنية لدولة 
قطر 2030 واإلطار العام الوطني للتنمية في دولة قطر ومشروع 
املوحد  ال��رق��م  وم��ش��روع  قطر  ل��دول��ة  الشاملة  العمرانية  اخلطة 
الدولة  في  للنقل  الشاملة  واخلطة  الدولة،  في  واملنشآت  للمباني 
وكان أخرها تنظيم مؤمتر ومعرض خرائط الشرق األوسط  2011 
املعلومات  نظم  تطوير  مؤسسة  مع  بالتعاون  السابعة  نسخته  في 
"بناء اإلمكانات في  كارلتون حتت شعار  الريتز  بفندق  اجلغرافية 

مجال البنية التحتية لنظم املعلومات اجلغرافية للمنطقة" 
ثاني  آل  خليفة  بن  عبدالرحمن  الشيخ  قام سعادة  املناسبة  وبهذه 
املؤمتر  أعمال  افتتاحه  ل��دى  العمراني  والتخطيط  البلدية  وزي��ر 
املشاركة  اجلهات  وممثلي  التنفيذية  القيادات  من  ع��دد  بحضور 
باملؤمتر بإطالق برنامج كيوالند "Qatar land" أحدث إصدارات 
مركز نظم املعلومات اجلغرافية واخلاص باستكشاف مناطق قطر 
احلكومية  واملؤسسات  املعالم  عن  والبحث  بالعناوين  واالسترشاد 

واخلاصة وهو برنامج يعمل من خالل شبكة اإلنترنت ويعتبر بديال 
قطريا لبرنامج جوجل إرث لكونه يعمل بطريقة مشابهة مع إضافات، 
منها عرض الصور اجلوية وصور األقمار االصطناعية لعدة سنوات 

على شكل طبقات ميكن التحكم بشفافيتها واملقارنة بينها.
البيانات،  وع��رض  جلب  في  العالية  بالسرعة  البرنامج  ويتميز 
وميكن من البحث عن املعالم وعرض صورها وتفاصيل بياناتها، 
عن  البحث  من  وميكن  الرقمية  العادية  اخل��رائ��ط  يعرض  كما 
العناوين، كما اطلع سعادة الوزير خالل جولته التفقدية للمعرض  
للمباني  امل��وح��د  ال��رق��م  م��ش��روع  تطبيق  مستجدات  آخ��ر  على 
"QARS" وذلك في إطار املرحلة األولى اخلاصة باملسح وتركيب 
ملدة  وتستمر  2010م  يناير  شهر  خالل  انطلقت  التي  اللوحات 
سنة ونصف وأعطى وزير البلدية تعليماته باإلسراع بإجناز هذا 
املشروع احليوي مؤكداً على ضرورة االنتهاء من ترقيم عقارات 
النموذج  اطلع على  كما  أقرب وقت ممكن،  الدوحة في  ومباني 
نظم  أجهزة  وتطبيقات  وتطبيقاته  ال��دول��ة  مل��دن  األب��ع��اد  ثالثي 
طورها  التي  احملمول  الهاتف  أجهزة  على  اجلغرافية  املعلومات 

املركز وبرامج بيانات شبكة حتديد املواقع العاملية. 

أخرها.. إطالق برنامج كيوالند  مبؤمتر خرائط الشرق األوسط 

مركز نظم املعلومات اجلغرافية

 “GIS” ونـ�صــاطــات دائـمــة ل تهــداأ
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أخبار الوزارة

الظعاين في استخدام جهاز  بلدية  بدأت 
 Hygiena Systemبلس "ه��اي��ج��ي��ن��ا 
اخلاصة  األج��ه��زة  أح��دث   "Sure plus
الصحية  ال��ن��ظ��اف��ة  درج���ة  ع��ن  بالكشف 
واملائي  ال��س��ط��ح��ي  امل��ي��ك��روب��ي  وال��ت��ل��وث 
وأكثرها فاعلية في عملية تطبيق وضبط 
العاملة  املنشآت  ف��ي  الصحية  النظافة 
األغ��ذي��ة على  وإع���داد  في مجال تصنيع 
وهو  وتخصصاتها،  أحجامها  اخ��ت��الف 
-Ph "عبارة عن جهاز حساس من أجهزة 
tometer مقياس الطيف الضوئي" يقوم 
بكشف التلوث امليكروبي من خالل حتليل 
عينات من السطوح واملاء املراد اختبارها 
باستخدام أقالم مسح وأخذ عينات خاصة 
قراءة  يعطي  ال���ذي  اجل��ه��از  ف��ي  ت��وض��ع 
خالل  للعينات  الضوئي  التحليل  بنتيجة 
ثواني قليلة تعكس مدى التلوث امليكروبي 

والطاوالت  األدوات  س��ط��وح  ف��ي  س���واء 
املفترض  امل��اء  عينات  في  أو  املستخدمة 
خلوها من كافة أشكال التلوث امليكروبي 

نتيجة التطهير والتنظيف والتعقيم.
ويتميز هذا اجلهاز بالعديد من التقنيات 
ل��ل��م��س��ت��خ��دم حت��ق��ي��ق فوائد  ت��ت��ي��ح  ال��ت��ي 
يعد  أن��ه  منها  كثيرة  وقائية  ومكتسبات 
التلوث  ع��ن  الكشف  لعملية  سريعاً  ح��اًل 
امليكروبي السطحي في املنشآت الغذائية 
ول��ك��اف��ة ال��س��ط��وح ال��ت��ي ت��ق��ع ع��ل��ى متاس 
مقياس  يشكل  كما  األغ��ذي��ة،  مع  مباشر 
فعال لضبط معايير النظافة الصحية في 
املنشآت املطبقة ألنظمة السالمة واجلودة 
 HACCP, SSOP," م��ث��ل  ال��غ��ذائ��ي��ة 
GMP" كذلك يعكس مدى التزام املنشأة 
عمليات  باشتراطات  وتقيدها  الغذائية 
أن جترى  يجب  التي  والتطهير  التنظيف 

تستخدم  التي  واألدوات  السطوح  للكافة 
في إعداد وجتهيز وتداول األطعمة ويحول 
طريق  ع��ن  صحية  مشاكل  ح���دوث  دون 
البكتيرية  امللوثات  انتشار  نتيجة  الغذاء 
ف��ي األط��ع��م��ة امل��ع��دة وامل��ج��ه��زة بوساطة 
حدوث  مينع  كما  ملوثة  وأدوات  أم��اك��ن 
من  تعتبر  التي  التبادلي  التلوث  عملية 
أخطر العلميات التي قد تصيب األغذية 
بالتلوث امليكروبي ويسمح للمفتش الغذائي 
بأخذ فكرة عن نوعية املاء املستخدم في 

حتضير وإعداد األطعمة.

ك���رم س��ع��ادة ال��ش��ي��خ ع��ب��دال��رح��م��ن بن 
خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط 
برنامج   ف����ي  امل���ش���ارك���ني  ال���ع���م���ران���ي 
اخلطة  لتطبيق  التنفيذية  "ال��ق��ي��ادات 
بتوزيع  قطر"  لدولة  الشاملة  العمرانية 
استمع  كما  عليهم  التقدير  ش��ه��ادات 
ي��ت��ن��اول محاور  ت��ق��دمي��ي  إل���ى ع���رض 
الدراسات واألفكار والنتائج املستخلصة 
ملجموعات العمل املشاركة في البرنامج 
إلى ترسيخ منظومة تخطيطية  وصوال 
من  ال��دول��ة  قطاعات  مختلف  لتمكني 
العمرانية  اخل��ط��ة  م��ق��ت��رح��ات  تنفيذ 
الشاملة للبالد وكان البرنامج التدريبي 
مل��ج��م��وع��ات ع��م��ل مختلفة  ق���د ص��م��م 
متثل كافة قطاعات الدولة من وزارات 
وخاصة  حكومية  ومؤسسات  وهيئات 
اخلطة  تنفيذ  ف��ي  ب��امل��ش��ارك��ة  معنية 

العمرانية الشاملة.
ومن اجلدير بالذكر أن اخلطة العمرانية 
املجتمع  خصوصيات  تراعي  الشاملة  
طموحا  خطة  وتعتبر  وت��راث��ه  القطري 
واملستقبلية  احلالية  االحتياجات  تلبي 
ك���اف���ة مناطق  ف���ي  ال��س��ك��ان��ي  ل��ل��ن��م��و 

 25 ل��  الدولة، وهي طويلة األمد متتد 
كل  دوري��اً  مراجعتها  وتتم  قادمة،  سنة 
املتغيرات  كافة  لتعكس  سنوات  خمس 
واإلمنائية على  والعمرانية  االقتصادية 
ب��ك��ل م��ا تتضمنه من  ال��دول��ة  م��س��ت��وى 
وزارة  قامت  وقد  ومناطق،  وقرى  مدن 
بتشكيل  العمراني  والتخطيط  البلدية 
بحيث  الطموحة  اخلطة  وصياغة هذه 
وتطلعات  م��ش��ارك��ة  ع��ن  مب��ع��زل  تتم  ال 

اخلطة  بإعداد  املعنيني  الشركاء  كافة 
األساسية  ال���ت���وج���ه���ات  ي���واف���ق  ومب����ا 
للرؤية الوطنية لدولة قطر 2030، مع 
استحضار أهمية تضافر كافة اجلهود 
إلجناح تنفيذ مشروع اخلطة العمرانية 
املنشودة  واأله������داف  ل��ل��غ��اي��ات  وف���ق���اً 
ليتسنى صنع مستقبل أفضل لألجيال 
يتسم  مبناخ  اجلميع  فيه  ينعم  القادمة 

ببيئة عمرانية مثالية.

وزير البلدية يكرم امل�صاركني
بربنامج تطبيق اخلطة العمرانية

هايجينا بل�س جهاز جديد لك�صف

التلوث امليكروبي يف املحالت الغذائية
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والتخطيط  البلدية  وزارة  احتفلت 
ال��ع��م��ران��ي ب��ت��ك��رمي ع���دد م��ن طالب 
تخطيط  جغرافيا-  قسم  وط��ال��ب��ات 
برنامج  ختام  مبناسبة  قطر  بجامعة 
عليه  أشرف  الذي  امليداني  التدريب 
بالوزارة  العمراني  التخطيط  قطاع 
ع��ل��ى م�����دار ث���الث���ة أش���ه���ر وع���رض 
قام  التي  امليدانية  التجربة  ملشاريع 
وقائع  وتضمنت  الطلبة  ب��إع��داده��ا 
كلمة  الطالبات  إح��دى  إلقاء  احلفل 
نيابة عن زمالئها  تقدمت من خالله 
وجميع  ل���ل���وزارة  وال��ت��ق��دي��ر  بالشكر 
الفرصة  إت��اح��ة  على  فيها  العاملني 
ملا  وتوجيههم  امليداني  للتدريب  لهم 
هو األفضل، وبعد ذلك ألقى املهندس 
ال��وك��ي��ل املساعد  ال��ل��ه  ال��ع��ب��د  ع��ل��ي 
التخطيط  كلمة قبيل قيامه  لشؤون 
واملشاركة  احلضور  شهادات  بتوزيع 
ع��ل��ى ال��ط��الب امل��ت��درب��ني  تضمنت 
الثناء على اجلهد الذي بذله الطالب 
مطالبا  التخرج  مشاريع  إع��داد  في 
إلى  املسير  مواصلة  بضرورة  إياهم 
أن تتحقق طموحاتهم وأعرب رئيس 
ف��ي جامعة  اإلن��س��ان��ي��ة  ال��ع��ل��وم  قسم 
لوزارة  تقديره  بالغ  عن  ب��دوره  قطر 
على  العمراني  والتخطيط  البلدية 
اجلهد املبذول والتعاون املشترك بني 
اجلامعة والبلدية في انتهاج  أفضل 

امل��م��ك��ن��ة إلرشاد  وال��وس��ائ��ل  ال��س��ب��ل 
الطالب  وت��ص��ورات  جت��رب��ة  وتطوير 
ميدانياً  مبا يعزز من قدراتهم عند 
ثم مت  العملية  احلياة  معترك  دخ��ول 
تلو  ال��ط��الب واح���داً  ع��رض مشاريع 
تفصيلية  ع��روض  واملتضمنة  اآلخ��ر 
خلمس مشاريع ميدانية تطويرية في 
قدمت  حيث  الدولة  مناطق  مختلف 
ميدانية  مشاريع  األول���ى  املجموعة 
تخطيط  وإع�������ادة  ت��ط��وي��ر  مل���ش���روع 
ملنتجع  وم��ش��روع  محمود  بن  منطقة 
خوزان السياحي والتعريف باخلدمات 
املعلومات  نظم  مركز  يقدمها  التي 

قدمت  أخ��ر  جانب  وم��ن  اجلغرافية 
املجموعة الثانية مشروعني تطويرين 
االول لتطوير مدينة الكعبان الشمالي 
احملميات  إل��ى  ب��اإلض��اف��ة  الترفيهي 
منطقة  وتطوير  وال��روض   الطبيعية 
الشحانية وقد عبر الطالب املتدربون 
عن اعتزازهم بخوض غمار التجربة 
النظريات  ك��اف��ة  وتطبيق  امل��ي��دان��ي��ة 
األك��ادمي��ي��ة على أرض  وال���دراس���ات 
الواقع حيث قالت الطالبة العنود آل 
خليفه في هذا الصدد "إنني سعيدة 
بالتجربة التدريبية في وزارة البلدية 
أتيحت  حيث  العمراني  والتخطيط 
ل��ي ول��زم��ي��ل��ت��ي ال��ف��رص��ة ف��ي تقدمي 
منطقة  تطوير  إع��ادة  في  مشروعنا 
ووضع  الشمالية)22(  م��ح��م��ود  ب��ن 
فيما  املشروع  في  ورؤيتنا  مقترحتنا 
املتكاملة  السكينة  والبيئة  يتناسب 
ف��ي��م��ا أكد  ال��ط��اب��ع ع���ص���ري"   ذات 
هذه  أن  ث��ان��ي  آل  ف��ي��ص��ل  ال��ط��ال��ب 
ولبقية  لي  قدمت  امليدانية  التجربة 
اإليجابية  املزايا  من  العديد  زمالئي 
أجواء  على  التعرف  أبرزها  من  لعل 
تطبيقات  من  بها  يرتبط  وما  العمل 
الستكمال  ال���ف���رص���ة  ل���ن���ا  أت����اح����ت 
اجلوانب النظرية التي تلقيناها عبر 
مقرراتنا األكادميية إلى جانب تدعيم 

روح الفريق والعمل اجلماعي. 

مبناسبة ختام برنامج التدريب امليداني

علي العبدالله يكرم طالبات وطالب جامعة قطر
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أخبار الوزارة

برئاسة  ال���دوح���ة  ب��ل��دي��ة  وف���د   أنهى 
مدير  السيد  أح��م��د  محمد  امل��ه��ن��دس 
عبدالعزيز  املهندس  يرافقه  البلدية 
الطرق  صيانة  قسم  رئيس  العبيدان 
عيسى  وال���س���ي���د  ال�����دوح�����ة  ب���ب���ل���دي���ة 
العامة  ال��ع��الق��ات  مم��ث��ل  األن���ص���اري 
إل���ى مدينة  ب����ال����وزارة زي�����ارة رس��م��ي��ة 
األمريكية  املتحدة  بالواليات  هيوسنت 
الوفد  خاللها  حضر  يومني  استمرت 
كممثل عن مدينة الدوحة اجتماع جتمع 
مدن الطاقة العاملية لبحث حتضيرات 
االجتماع  الستضافة  ال��دوح��ة  مدينة 
السادس  وح���ت���ى  ال���راب���ع  م���ن  امل��ق��ب��ل 
م��ن ال��ع��ام اجل����اري، وي��ذك��ر أن مدينة 
بعضوية  حظيت  ك��ان��ت  قد  ال��دوح��ة 

التجمع خالل االجتماع الذي عقد في 
 2009 ع��ام  الكندية  ك��اجل��اري  مدينة 

إحدى  قطر  لدولة  عاصمة  باعتبارها 
الدول املنتجة للطاقة ويعد جتمع مدن 
عضواً   18 من  املكون  العاملية  الطاقة 
تأسس  رب��ح��ي  غير  اآلن  جتمع  حتى 
في  العضوية  وتتيح   1995 العام  في 
هذا التجمع تبادل املعلومات في مجال 

اخلدمات البلدية.
إضافة إلى كل ما يختص بصناعة البترول 
االقتصادية  التنمية  واس��ت��رات��ي��ج��ي��ات 
التعاون  تشمل  كما  التحتية،  والبنية 
العالقة  ذات  التكنولوجيا  قطاعات  في 
وتقنيات  والتعليم  وال��ث��ق��اف��ة  ب��ال��ط��اق��ة 
واهتمامات  السياحة  وت��ط��وي��ر  البيئة 
القطاعات  من  وغيرها  ال��ع��ام،  القطاع 

املهمة واحليوية القتصاد املدن. 

مت��اش��ي��ا م���ع س��ي��اس��ة ال��ت��ق��ط��ي��ر التي 
أمام  األب���واب  ولفتح  ال��دول��ة   تنتهجها 
الوظائف  ل��ش��غ��ل  ال���ت���خ���رج  ح���دي���ث���ي 
البلدية  وزارة  ش����ارك����ت  ال���ش���اغ���رة 
أعمال  ف���ي  ال���ع���م���ران���ي  وال��ت��خ��ط��ي��ط 
معرض قطر املهني الرابع 2011 الذي 
وذلك  للمعارض  ال��دوح��ة  مبركز  عقد 
مبشاركة واسعة من الوزارات والهيئات 
اخلاص  القطاع  ومؤسسات  احلكومية 
البلدية  وزارة  م��ش��ارك��ة  تضمنت  وق��د 
الوظيفية  ال��ف��رص  م��ن  العديد  ع��رض 
في  الفنية  بالتخصصات  الصلة  ذات 
برامج  توفير  جانب  إلى  الطرق  مجال 
تدريب وتطوير يدعم رؤيتها في إعداد 
ك��وادر وطنية مؤهلة وق��ادرة على تلبية 
الوزارة  وقامت  العمل،  سوق  متطلبات 
مؤخرا بابتعاث عدد من حاملي شهادة 
الثانوية العامة للدراسة في أحد املراكز 
املتخصصة في اخلارج لنيل شهادة "فني 
هندسة الطرق" إلى جانب ابتعاث عدد 
املدن  وتخطيط  املاجستير  طلبة  م��ن 
بزيادة  مستقباًل  ال���وزارة  تقوم  وس��وف 

برامج االبتعاث والتدريب والتطوير بعد 
أن معرض  ويُذكر  وتقييمها،  مراجعتها 
قطر املهني الذي أقيم هذا العام حتت 
من جناح  القادم  الفصل  "اكتب  عنوان 
توفير  بهدف  يقام بصفة سنوية  قطر" 

والتطوير  وال��ت��دري��ب  التوظيف  ف��رص 
من  القطريني  واخلريجني  الطلبة  أمام 
مواهبهم  وصقل  قدراتهم  تعزيز  أج��ل 
مبا يسهم في تأهيلهم لدخول منافسات 

سوق العمل وتلبية متطلباته. 

وزارة البلدية والتخطيط العمراين

ت�صارك مبعر�س قطر املهني الرابع

برئاسة السيد وعضوية العبيدان واألنصاري 
بلـديــة الـدوحـــة تبـحــث حتـ�صــيـرات

ا�صت�صافتها لجتماع مدن الطاقة املقبل

محمد أحمد السيد مدير البلدية 
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دشن قسم املسح البحري بإدارة األراضي 
واملساحة قارب "املساح" الذي دخل نطاق 
داخل  اإلبحار  في  مهامه  وباشر  اخلدمة 
طاقم  عبر  قطر  ل��دول��ة  اإلقليمية  امل��ي��اه 
مكون من 6 أفراد يقومون بتسيير القارب 
وعرضه  م��ت��ر   15,99 ط��ول��ه  يبلغ  ال���ذي 
4,33 متر وتصل حمولته الكلية إلى نحو 
34 طن ويتسع خ��زان الوقود إلى 4000 
ل��ت��ر، م��ا ي��ؤه��ل��ه ل��ل��ع��ب ع���دد م��ن األدوار 
املرجع  ذات  البيانات  جمع  أهمها  الهامة 
مياه  وعمق  الساحلي  كالشكل  اجلغرافي 
البحار في املناطق اإلستراتيجية ومكونات 
قاع البحر والتيارات البحرية وحركة املد 
واجلزر واخلصائص الطبيعية ملياه البحر 
التي مت جمعها إلنشاء  البيانات  ومعاجلة 
توظيفها  أج��ل  من  منظمة  بيانات  قاعدة 
ف��ي إن��ت��اج خ��رائ��ط وم��خ��ط��ط��ات مالحية 
وأنواع أخرى من الوثائق لتطبيقات املالحة 
البحري"  امل����رور  ف��ي  "ال��ت��ح��ك��م  ال��ب��ح��ري��ة 
والعمليات البحرية وحماية البيئة البحرية 
وإدارة املناطق الساحلية واستغالل املصادر 
واألنابيب  ال��ك��اب��ي��الت  ووض����ع  ال��ب��ح��ري��ة 
"قانون  البحرية  البحرية وتعريف احلدود 
ال���دراس���ات العلمية  ال��ب��ح��ار" إل��ى ج��ان��ب 
وأيضاً  الشاطئ  ومنطقة  بالبحر  املتصلة 
إعادة  من خالل  البيانات  قواعد  حتديث 
املسح عند الضرورة باإلضافة إلى توفير 
معلومات إضافية من هيئات بحرية أخرى 
وضمان إنتاج وتوزيع وحتديث املخططات 

واخلرائط. 
وك��ش��ف ال��س��ي��د اح��م��د م��س��اع��د املهندي 
في  وامل���س���اح���ة  األراض�������ي  إدارة  م���دي���ر 
تصريح  ل�"البلدية والتخطيط" أن االختيار 
وق��ع على ه��ذا ال��ط��راز م��ن ال��ق��وارب  ملا 
يتميز به من مواصفات فنية عالية تواكب 
البحري  امل��س��ح  أع��م��ال  متطلبات  أح���دث 
تلك  وتتمثل  ال��دق��ة  عالية  بيانات  وت��وف��ر 
بكاميرا  القارب  بتزويد أسفل  املواصفات 
اللتقاط  امل��وج��ات  متعدد  وج��ه��از  تصوير 
-Echo Soun البحر  عمق  "وق��ي��اس 

er"  وهو جهاز حديث ومطور واألول من 
اجلهة  قطر  أن  دولة  اعتبار  على  نوعه 
الشركة  من  باقتنائه  حتظى  التي  األول��ي 
املصنعة وجهاز  حتديد املواقع التفاضلي 
املستخدم   "DGPS" الصناعية  باألقمار 
البحر  لتحديد مختلف املواقع في عرض 
الكهرومغناطيسية  باعث  املوجات  وجهاز 

املائية "Transducer" إلى جانب أجهزة 
 Tide" امل�����د واجل�������زر  ق��ي��اس م��ن��س��وب 
Gauge" وكمبيوتر محمول معد خصيصا 
-G الكترونية  وبوصلة  املسح  "لعمليات 

  ."ro-Compass
املنظومة  تطوير  أن  إل��ى  املهندي  وأش���ار 
البحرية لدولة قطر تتطلب توفير قاعدة 
بيانات جغرافية وجيولوجية وجيوفيزيائية 
والتيارات  والشاطئ  البحر  ق��اع  ملكونات 
ال��ب��ح��ري��ة و ح��رك��ة امل���د و اجل���زر وبعض 
خصائص مياه البحر على أن يتم معاجلة 
وبذلك  صحيحة  بطريقة  البيانات  ه��ذه 
مشيرا  البحر  ق��اع  طبيعية  علي  نتعرف 
مصممة  البحرية  املنظومة  تلك  أن  إل��ى 
االقتصادية  واملكتسبات  امل��ن��اف��ع  إلجن���از 

الضرورية. 
جدير بالذكر أن قسم املسح البحري بإدارة 
األراضي واملساحة يختص بتنفيذ العديد 
املسوحات  إلى  تنفيذ  الرامية  املهام  من 
البحرية وتطوير وحتديث قواعد البيانات 
املعلومات  جل��م��ي��ع  ال��رق��م��ي��ة  واخل���رائ���ط 
التقارير  وإع����داد  ال��ب��ح��ري��ة  وامل��س��وح��ات 
املسح  ب��أع��م��ال  الفنية  امل��ش��ورة  وت��ق��دمي 
والتنسيق  واخلاصة  العامة  اجلهات  إل��ى 
م��ع ال��ق��ط��اع اخل���اص امل��ن��اط إل��ي��ه تنفيذ 
وإن��ت��اج وحتديث  ال��دول��ة وإع���داد  مشاريع 
باملالحة  املختصة  واملعلومات  اخل��رائ��ط 
اإلبحار  سالمة  تأمني  أج��ل  من  البحرية 
ف��ي امل��ي��اه اإلق��ل��ي��م��ي��ة وت��ط��وي��ر وحتديث 
ودراسة  املساحية  واألن��ظ��م��ة  األس��ال��ي��ب 
واقتراح القوانني واألنظمة املتعلقة باألمور 

املعلومات  توفير  في  واملساهمة  املساحية 
امل��س��اح��ي��ة امل��ط��ل��وب��ة ل��ت��ط��ب��ي��ق��ات نظم 

املعلومات اجلغرافية.  
عضواً  بصفتها  قطر  دول��ة  على  ويتوجب 
في األمم املتحدة واملنظمة الدولية للمسح 
اآلمنة  امل��م��رات  توفر  أن  الهيدروغرافي 
جلميع السفن الوافدة ملوانئ الدولة، وذلك 
واملنظمة  املتحدة  األمم  ب��ق��رارات  ع��م��اًل 
خالل  م���ن   )IMO( ل��ل��م��الح��ة  ال��دول��ي��ة 
-I )االتفاقية الدولية للسالمة في البحر 
 ternational Convention for the
 Safety of Life at Sea - SOLAS
1974(. ويتولى قسم املسح البحري هذه 
املهمة بالتعاون املباشر مع الشركة القطرية 

إلدارة املواني. واجلهات ذات العالقة0
كما يتولى القسم أيضا مسؤولية التنسيق 
مع املنظمة الدولية للمسح الهيدروغرافي 
استشارية  كمنظمة  تعمل  والتي   )IHO(
يجب  التي  وامل��واص��ف��ات  القوانني  لوضع 
م��راع��ات��ه��ا ع��ن إن��ت��اج اخل��رائ��ط البحرية 
وكذلك  البحري  امل��س��ح  عمليات  وتنفيذ 
مبملكة  البحري  املسح  قسم  مع  التنسيق 
اململكة  البحري  املسح  ومكتب  البحرين 
امل��ت��ح��دة وك��ت��ب امل��س��ح ال��ب��ح��ري فرنسا 

ومكتب املسح البحري بأمريكا .
كذلك يتولى املكتب مسؤولية إنتاج وصيانة 
قاعدة املعلومات املتفق عليها دولياً لتبادل 
-S57 Data E البحرية  )املعلومات 

تستخدم  وال��ت��ي   )change Format
وحتديث  اإللكترونية  قطر  خرائط  إلنتاج 

بياناتها بصفة مستمرة.

املساح يلتحق بخدمة املياه اإلقليمية القطرية... املهندي:

يتميز مبوا�صفات فنية عالية تواكب
اأحدث متطلبـات اأعمال امل�صح البحري
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ن��ظ��م ق��س��م م��راق��ب��ة األغ��ذي��ة التابع 
الدوحة  ب��ب��ل��دي��ة  ال��ص��ح��ي��ة  ل��ل��ش��ؤون 
للطفولة  الثقافي  املركز  مع  بالتعاون 
ومؤسسة احلي الثقافي "كتارا" مؤخراً 
من  "معاً  ومسابقة  معرض  فعاليات 
أجل غذاء صحي" وذلك بحضور كل 
السيد عبدالله حامد املال مدير  من 
إدارة العالقات باملركز والسيد محمد 
بلدية  مدير  مساعد  الكعبي  حل��دان 
من  وع��دد  الصحية  للشؤون  الدوحة 
الدوحة حيث  املركز وبلدية  مسؤولي 
القى املعرض والذي استمر  ملدة شهر 

إقباالً جماهيرياً. 
وقد قام الكعبي واملال برفقة عدد من 
مسؤولي البلدية واملركز بزيارة تفقدية 
اللوحات  ع��ل��ى  ل���إط���الع  ل��ل��م��ع��رض 
من  ع��دد  عن  تتحدث  التي  التوعوية 
الغذاء  سالمة  على  احلفاظ  قواعد 
مخاطر  وجت��ن��ب  بالنظافة  وال��ع��ن��اي��ة 
الغذائي  وال��ت��ل��وث  اجل��راث��ي��م  ت��ك��اث��ر 
كما  األغ��ذي��ة،  تنويع  على  واحل���رص 
ن��ص��ائ��ح لألطفال  ت��ق��دم ع���دد م��ن��ه��ا 
حول الطرق السليمة الختيار الوجبة 
الصحية واملواظبة على الرياضة كجزء 

أساسي من نظام احلياة اليومي.
الدوحة  بلدية  م��دي��ر  مساعد  وأك���د 
تنظيم هذه  أن  في  الصحية  للشؤون 

الفعالية يأتي انطالقاً من إميان وزارة 
بالدور  العمراني  والتخطيط  البلدية 
التعبير  ط��ري��ق  ع��ن  للتوعية  ال��ف��ع��ال 
ب��ال��رس��م وت��رس��ي��خ امل��ع��ل��وم��ات لدى 
وقدرات  مهارات  وإكسابهم  األطفال 
يتم  ب��ح��ي��ث  ع��ق��ول��ه��م،  لتنمية  ف��ن��ي��ة 
العمل على تبسيط املعلومة وشرحها 
الناشئة  عقول  إلى  توصيلها  لتسهيل 
من قبل ع��دد من أط��ر قسم مراقبة 
ومفتشات على  مفتشني  األغذية من 

قدر كبير من الكفاءة والتأهيل.

الشؤون  إدارة  أن  إلى  الكعبي  وأش��ار 
من  عملت  ال��دوح��ة  ببلدية  الصحية 
خالل قسم مراقبة األغذية والتوعية 
الصحية بالتعاون مع كافة اجلهات في 
التعليمية،  املؤسسات  خاصة  الدولة، 
السنوي،  البرنامج  ه��ذا  تنفيذ  على 
باملشاركة  ال��ص��دد  ه��ذا  ف��ي  مشيدا 
الواسعة للمدارس، حيث يشارك في 
احلكومية  امل���دارس  تالميذ  املعرض 
واملستقلة واخلاصة االبتدائية، وذلك 
أنشطة  في  التالميذ  إش��راك  بهدف 
الرسم، وتقدم جوائز رمزية باإلضافة 

ألفضل أربعة رسوم جيدة ومعبرة.
وأضاف أن املعرض عبارة عن برنامج 
ت��ث��ق��ي��ف��ي ت���وع���وي ل��ط��ل��ب��ة امل�����دارس 
املفاهيم  هذه  بأهمية  الوعي  لزيادة 
لسالمة  العملية  اجل��وان��ب  وي��ت��ن��اول 
انتشار  ووس���ائ���ل  وت���داول���ه  ال���غ���ذاء 
الصحية  والتغذية  وامل��رض  ال��ع��دوى 
كيفية  ع��ل��ى  ال��ت��رك��ي��ز  م��ع  السليمة، 
على  والتعرف  األغ��ذي��ة  مع  التعامل 
واإلطالع  مكوناتها وطريقة فحصها 
التمييز  للطفل  ميكن  بحيث  عليها 
مبجرد  والفاسد  منها  الصالح  ب��ني 
ما  اخلارجي،  املظهر  ورؤي��ة  النظرة 
األسلوب  ح��ول  سليمة  فكرة  يعطيه 

األمثل بشأنها.
10

أخبار الوزارة

بالتعاون مع الثقافي للطفولة و"كتارا"

البلدية تروج لثقافة التغذية ال�صحية لدى الأطفال
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والتخطيط  البلدية  وزارة  انضمت 
bayt." العمراني إلى عضوية  موقع
ال��ذي يعد من أه��م مواقع   "com
في  املهني  والتخطيط  التوظيف 
منطقة الشرق األوسط ويعمل على 
العمل  تزويد  الباحثني عن فرص 
املهنية  االس��ت��ش��ارات  م��ن  بالعديد 
اإلداري وحتسني  التطوير  وبرامج 
األداء الوظيفي وتتيح العضوية بهذا 
املوقع املهني عرض فرص التوظيف 
البلدية  التي توفرها وزارة  املتاحة 

العمراني  وال��ت��خ��ط��ي��ط 
ف��ي امل��ج��االت اإلداري����ة 
حديثي  أم����ام  وال��ف��ن��ي��ة 
ال����ت����خ����رج وأص����ح����اب 
املواطنني  م��ن  ال��ك��ف��اءة 
الفضاء  واس����ت����ث����م����ار 
باعتباره  االل��ك��ت��رون��ي 
وسيلة متقدمة للباحثني 
ع��ن ب��واب��ة دخ���ول سوق 
الطرق  ب��أي��س��ر  ال��ع��م��ل 

وأكثرها سرعة. 

والتخطيط  ال��ب��ل��دي��ة  وزارة  ش��ارك��ت 
املباني  فعاليات مؤمتر  العمراني في 
اخلضراء وكيفية تأثيرها على التقليل 
-Eco-Buil "من االنبعاث احلراري 
ings" الذي انطلقت فعالياته بفندق 
مشارك   60 نحو  بحضور  امليلينيوم 
مفاهيم  في  واملختصني  اخلبراء  من 
االستدامة واملباني اخلضراء  وتناول 
جمال  سامي  ال��دي��ن  محي  املهندس 
ال���دي���ن امل��خ��ط��ط احل���ض���ري ب����إدارة 
العمل  ورقة  في  العمراني  التخطيط 
ال��ت��ي ق��دم��ه��ا خ���الل امل���ؤمت���ر ال���دور 
البلدية والتخطيط  تلعبه وزارة  الذي 
التخطيط  ب����إدارة  ممثلة  ال��ع��م��ران��ي 
العمراني في تطبيق مبدأ االستدامة 

في املباني اخلضراء.
الدين  م���ح���ي  امل���ه���ن���دس  وأوض�������ح 
يتمثل  ال����دور  ه���ذا  أن  ل��ل��م��ش��ارك��ني 
ت��ع��ري��ف امل���ش���ارك���ني ب���امل���ؤمت���ر عن 
املعايير  ب���ل���ورة  ف���ي  ال������وزارة  م��ه��ام 
واملعتمدة  املستخدمة  التخطيطية 
وإيجاد آلية لتطبيق مبدأ االستدامة 
تعديل  وكيفية  املباني اخلضراء  في 

وحت���دي���ث ال���ق���وان���ني ل��ت��ت��واف��ق مع 
االستدامة  ملبدأ  األساسية  املعايير 
وإي���ج���اد احل���واف���ز امل��ش��ج��ع��ة على 
إل�����ى جانب  امل����ب����دأ  ت��ط��ب��ي��ق ه�����ذا 
التعريف برؤية قطر الوطنية 2030 
م��ن خ���الل ع���رض أه����داف اخلطة 
ال��ع��م��ران��ي��ة ال��ش��ام��ل��ة ل���دول���ة قطر 
واالستراتيجيات املستخدمة لتطبيق 
نظم ومعايير التنمية املستدامة من 

والتعريف  اخل��ض��راء  املباني  خ��الل 
إدارة  ب����ني  ال���ق���ائ���م���ة  ب����امل����ب����ادرات 
وبصفة خاصة  العمراني  التخطيط 
لدولة  الشاملة  العمرانية  اخل��ط��ة 
لتقييم  ال��ق��ط��ري��ة  وامل��ن��ظ��وم��ة  ق��ط��ر 
االستدامة عبر وضع خطة مشتركة 
مع  املتناسبة  التخطيطية  للمعايير 
املعايير املستخدمة في تطبيق مبدأ 

االستدامة باملباني اخلضراء . 

التخطيط العمراين يقدم

ورقة  عمـل حـول املبــانـي امل�صتــدامـة

ان�صمام البلدية اإلى
»بيت دوت كوم« دخل حيز التنفيذ
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نظم فريق التوعية العامة بوزارة 
العمراني  والتخطيط  ال��ب��ل��دي��ة 
ب���ال���ت���ع���اون م����ع م���ؤس���س���ة حمد 
الطبية مبقر مسرح الوزارة على 
"اإلسعافات  برنامج  يومني  مدى 
األولية وإدارة الكوارث" مبشاركة 
200 مشارك من  قاربت  غفيرة 
البلدية  وزارة  قطاعات  مختلف 
إل����ى ج��ان��ب مم��ث��ل��ني ع���ن بعض 
اجلهات احلكومية املشاركة وقال 
اليافعي مدير  ثابت  السيد عمر 
ادارة العالقات العامة واالتصال 
البرنامج  ه����ذا  اس��ت��ض��اف��ة  أن 
ي��أت��ي ف��ي إط����ار اه��ت��م��ام وزارة 
العمراني  والتخطيط  ال��ب��ل��دي��ة 
الصحي  ال���وع���ي  ث��ق��اف��ة  ب��ن��ش��ر 
نحو  وعلى  املجتمع  أف���راد  ل��دى 
خاص لألشخاص األكثر عرضة 
ي��زوده��م مببادئ  ل��إص��اب��ة مب��ا 
اإلس��ع��اف��ات األول���ي���ة وال��ت��ي قد 

للمضاعفات  ال��ت��ع��رض  جتنبهم 
املترتبة عن حاالت فقدان الوعي 
وصول  حني  إل��ى  القلب  وتوقف 
ال��ط��ب��ي مشيراً  اإلس��ع��اف  ف���رق 
الذي  ال��ب��رن��ام��ج  ه����ذا  أن  إل����ى 
حاضر به املدربني رضا امليالدي 
الزائري  وأسماء  مفتاح  ورشيدة 
وفتحية الزعالني تضمن تعريف 

الهوائية  ب���ال���ط���رق  امل���ش���ارك���ني 
واإلنعاش  ال��ص��ن��اع��ي  وال��ت��ن��ف��س 
ال��ق��ل��ب��ي وع����رض مت��ث��ي��ل عملي 
احلضور  م���ن  ع����دد  مب���ش���ارك���ة 
لإنعاش القلبي الرئوي والرجفان 
القلبي وجهاز إزالة الرجفان إلى 
جانب مبادئ اإلسعافات األولية 

وإدارة الكوارث واألزمات . 

12

أخبار الوزارة

التوعية العامة تعرف
اجلمهور مببادئ الإ�صعافات الأولية 
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ببلدية  امل��ق��اب��ر  ق��س��م خ���دم���ات  أع��ل��ن 
الدوحة عن الشروع في تطبيق مشروع 
املتوفني مبقبرة  بيانات  وأرشفة  ترقيم 
مسيمير إلكترونياً حيث سيصبح بإمكان 
أهالي املتوفى أن يستدلوا بسهولة على 
مكان قبر متوفاهم، وقال السيد نصر 
ح��م��ود ال��س��ل��ي��ط��ي رئ��ي��س ال��ق��س��م بأن 
مكتب البلدية املوجود مبقبرة مسيمير 
سيقوم بتوفير قاعدة بيانات الكترونية 
على  حتتوى  باملقبرة  باملتوفني  خاصة 
االسم والرقم الشخصي وتاريخ الوفاة 
وت���اري���خ ال���دف���ن ورق����م ال��ب��ل��وك ورقم 
املتوفى  أه��ال��ي  ملساعدة  وذل���ك  القبر 
قبر  موقع  على  والعثور  االستعالم  في 
امل��ت��وف��ى ك��خ��دم��ة م��ت��ط��ورة ب��دي��ل��ة عن 
األلوان  واستخدام  الكتابة  إلى  اللجوء 
كعالمات تدل على القبور، ويأتي هذا 
امل���ش���روع ض��م��ن خ��ط��ة ت��ط��وي��ر ملقبرة 
مسيمير التي تتوالها الوزارة املتضمنة 
لعدد  يتسع  بناء مسجد  إقامة مشروع 

عدد  أك��ب��ر  الستيعاب  مصل   "2500"
ممكن من املصلني على مساحة بالدور 
والدور  مربع  "2770م"  تبلغ  األرض��ي 
العلوي "660م" وإجمالي مساحة البناء 
على  املسجد  يحتوي  وكما  "3421م" 
"460م"  حوالي  يومي مبساحة  مصلى 
"900م"  حوالي  كبير  رئيسي  ومصلى 
مع  "600م"  ح���وال���ي  ع��ل��وي  وم��ص��ل��ى 
وعدد  املوتى  بتكرمي  خاصة  جتهيزات 
والنساء  ال��رج��ال  من  لكل  مغاسل   "8"
وعدد "10" دورات مياه للعوام وأخرى 
باإلضافة  اخلاصة  االحتياجات  ل��ذوي 
على  ال��ق��ب��ور  وتنظيم  تقسيم  مل��ش��روع 
فضاًل  ومرقمة  منتظمة  مربعات  شكل 
عن القيام بعمليات التخطيط وصيانة 
املقبرة  ف��ي  واإلن���ارة  الداخلية  للطرق 
وأشار رئيس قسم خدمات املقابر إلى 
تطوير  مشروع  من  الثانية  املرحلة  إن 
املقبرة ستتضمن تخطيط وعمل طرق 

داخلية وأعمال اإلنارة الداخلية. 

ترقيم واأر�صفة بيانات

املتوفني اإلكرتونيا مبقربة م�صيمري

والتخطيط  البلدية  ب��وزارة  الشواطئ  مراقبة  قسم  نظم 
الزبارة  محمية  منطقة  لتنظيف  مكثفة  حملة  العمراني 
واملنطقة األثرية ودوحة عشيرج من الزيوت وجميع أنواع 
املخلفات املوجودة في هذه املنطقة وذلك خالل معسكر 
عمل استمر حوالي 3 أسابيع. وبهذه املناسبة قال رئيس 
قسم مراقبة الشواطئ أن احلملة التي نفذها 16 شخصاً 
النظافة  إدارة مشروع  الوزتارة ومبساندة من  من كوادر 
العامة جنح في إزالة كميات هائلة من الزيوت واملخلفات 
البحرية العالقة مدعومني بعدد من الصهاريج وعربات 

النقل ومعدات وأكياس النظافة.
كما نفذ قسم مراقبة الشواطئ وبالتعاون مع مجموعة 
غربي  الرويضة  شاطئ  لتنظيف  حملة  املناعي  شركات 
خالل  مت  بأنه  القسم  رئيس  وأوض��ح  أبوظلوف،  مدينة 
املوجودة  املخلفات  م��ن  كبيرة  كمية  إزال���ة  احلملة  ه��ذه 
على  مؤكداً  تقريباً  كيلومترات   4 ملسافة  الشاطئ  على 

أن القسم سيواصل عمله في تنظيف الشواطئ القطرية 
مبا يكفل احملافظة على جمال ونظافة الشواطئ لكافة 

املرتادين الكرام.

مراقبة ال�صواطئ 

وحملة مكثفة لتنظيف �صواطئ قطر
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أخبار الوزارة

م�����������ن خ��������الل 
م����ش����ارك����ت����ه����ا 
السابقة مبؤمتر 
العام  ال���ن���ق���ل 
نظمته  ال�����ذي 
"م������واص������الت" 
جراند  ب��ف��ن��دق 
ري�����ج�����ن�����س�����ي 
الدوحة تقدمت 
تخطيط  إدارة 
والبنية  ال��ن��ق��ل 
بقطاع  التحتية 

والتخطيط  البلدية  ب��وزارة  التخطيط 
ب��ورق��ة عمل ع��ن مستقبل  ال��ع��م��ران��ي  
النقل العام في قطر، وقد تناولت ورقة 
العمل التي قدمها املهندس سعد خضر 

ب��إدارة تخطيط  الطرق  كبير مهندسي 
وسائل  أن��واع  التحتية  والبنية  النقل 
والقطار  امل��ت��رو  مثل  املعتمدة  النقل 
البعيدة  امل��س��اف��ات  وق��ط��ار  اخلفيف 
والذي يربط كاًل من قطر والسعودية 

وال���ب���ح���ري���ن ، 
نقل  وق����ط����ار 
ال�����ب�����ض�����ائ�����ع 
وأي�������������ض�������������اً 
احل�������اف�������الت 
احمللية وإدخال 
خ�����������ط�����������وط 
بني  س����ري����ع����ة 
الدوحة واملدن 
اخل�����ارج�����ي�����ة 
ومن  م��ب��اش��رة 
اجلدير بالذكر 
أن دراسة مستقبل وسائل النقل العام 
في قطر هي نتاج خطة النقل الشاملة 
لدولة قطر وفي إطار خطط التنمية 

الشاملة لدولة قطر.

اس��ت��ض��اف ق��ط��اع ال��ت��خ��ط��ي��ط ب����وزارة 
وفداً  ال��ع��م��ران��ي  والتخطيط  ال��ب��ل��دي��ة 
وطالبة  طالباً   45 من  مؤلفاً  أكادميياً 
مي��ث��ل��ون ج��ام��ع��ة س��ن��غ��اف��ورة ل�����إدارة 
"SMU" في إطار جولة دراسية تشمل 
دول منطقة الشرق األوسط وتهدف إلى 
التعرف عن قرب على بيئة األعمال في 
الوفد  استقبال  في  وك��ان  املنطقة  دول 
املخططني  كبير  ستان  السيد  من  ك��اًل 
واملهندس  العمراني  التخطيط  بقطاع 
سعد خضر كبير مهندسي النقل بإدارة 
التخطيط العمراني اللذان قدما عرضاً 
"قطاع  وم��ه��ام  أدوار  ت��ن��اول  توضيحياً 
واخلطط  التصورات  وأبرز  التخطيط" 
واملشاريع العمرانية التي يشرف عليها 
اخلطة  أب��رزه��ا  وم��ن  القطاع  وينفذها 
وخطة  قطر  لدولة  الشاملة  العمرانية 
بفتح  ال��ع��رض  واختتم  الشاملة  النقل 
والوفد  احملاضرين  بني  نقاشية  حلقة 
ال��ط��الب��ي ال��زائ��ر ت��ن��اول��ت أب���رز مالمح 
تلك املشاريع والقيام بجولة تفقدية في 
مختلف أروق��ة  برج "قطاع التخطيط" 

والهيكل  ال��ع��م��ل  آل��ي��ة  ع��ل��ى  ل��ل��ت��ع��رف 
التنظيمي في القطاع.

 وح���ول أب��ع��اد ه���ذه ال���زي���ارة ق��ال��ت د. 
كارولني يواه أستاذة علوم اإلدارة بجامعة 
سنغافورة لإدارة رئيسة الوفد الطالبي 
الزائر إنها تتقدم بداية بالشكر اجلزيل 
العمراني  والتخطيط  البلدية  ل���وزارة 

والرعاية  االس��ت��ق��ب��ال  ح���ف���اوة  ع��ل��ى 
الكرمية التي حظي بها الوفد الطالبي 
له  أتيحت  ال��ذي  ال��زائ��ر  السنغافوري 
النهضة  مظاهر  على  التعرف  فرصة 
دولة  تعيشها  التي  املتنامية  العمرانية 
اقتصادية  م���وارد  م��ن  متلكه  مل��ا  قطر 

وبشرية غير محدودة. 

للتعرف على مظاهر النهضة العمرانية لقطر

قطاع التخطيط بوزارة البلدية

ي�صتقبل وفدًا طالبيًا من جامعة �صنغافورة

قطاع التخطيط يبحث م�صتقبل النقل العام يف قطر
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نشر  مجال  ف��ي  امل��ب��ذول��ة  العلمية  امل��ج��ه��ودات  تقتصر  ل��م 
االستهالكات  على  للطاقة  املتوفرة  البدائل  استخدامات 
قطاعات  لتشمل  اجلهود  هذه  تتوسع  أخذت  بل  الصغيرة 
واسعة منها مجال النظافة العامة حيث قامت إدارة مشروع 
في  العمراني  والتخطيط  البلدية  ب��وزارة  العامة  النظافة 
هذا الصدد وفي إطار خططها الرامية إلى حتقيق أعلى 
العامة  النظافة  خ��دم��ات  مختلف  ف��ي  اجل���ودة  مستويات 
بتجربة  ال��ب��الد  ف��ي  والنهضة  التقدم  مظاهر  ي��واك��ب  مب��ا 
تعمل  والتي  عاملياً  نوعها  من  األول��ى  احلديثة  احل��اوي��ات 
بالطاقة الشمسية وتقييمها الحقاً وصوالً إلى توسيع نطاق 

استخدامها.  
وقال السيد سفر مبارك آل شافي مدير مشروع النظافة 
العامة أن احلاويات اجلديدة تنفرد بالعديد من املميزات 
من أهمها أنها تعمل بالطاقة الشمسية التي تعتبر من أكبر 
وقيامها  للبيئة  وصداقة  دميومة  وأكثرها  الطاقة  مصادر 
بالعمل بشكل تلقائي لضغط املخلفات مثل الورق والبالستيك 
أنها  أي   500% نحو  الضغط  نسبة  تبلغ  حيث  واألملنيوم 
حتقق ما يعادل 5 أضعاف من حجم املخلفات وهذا يؤشر 
إلى إمكانية استقبالها لكميات كبيرة من األوراق وبالتالي 
تقليل عدد احلاويات وعدد مرات التفريغ إلى جانب شكلها 
ومحافظتها  القائمة  املباني  مع  يتناسب  ال��ذي  احلضاري 
بتحريكها  سواء  استخدامها  وسهولة  احمليطة  البيئة  على 

من موقع آلخر أو من خالل عملية تفريغ النفايات .  
بان  النظافة  مدير مشروع  ذكر  احلاوية  كيفية عمل  وعن 
خالل  من  مؤشرات  يعطي  داخلي  بجهاز  م��زودة  احلاوية 

شمعتني ضوئيتني األولى باللون األخضر تبني بأن احلاوية 
والثانية  املخلفات  من  املزيد  استقبال  على  ق��ادرة  الزال��ت 

باللون األحمر وينبه بامتالء احلاوية. 
فيمكن  ح��ال جناحها  في  التجربة  أن  شافي  آل  وأض��اف 
تدوير  برنامج  أبرزها  عديدة  مواقع  في  منها  االستفادة 
أيضاً  االهتمام  من  الكثير  ال��وزارة  تعطيه  ال��ذي  املخلفات 
واملدارس  والبنوك  والشركات  احلكومية  ل��إدارات  ميكن 
وغيرها التي تستخدم كميات كبيرة من األوراق االستفادة 
من مثل هذا النظام خاصة وان تدوير الورق من الصناعات 
حيث  االقتصادي  مل���ردوده  اخل��اص  القطاع  ل��دى  املطلوبة 
أن نسبة االستهالك متثل نحو %16 من حجم املخلفات 
وذكر  النظام  لهذا  األخ��رى  ال��دول  وع��ن جت��ارب  املنزلية، 
بأن النظام مطبق في عدد كبير من الدول املتقدمة منها 
الواليات املتحدة األمريكية وبعض الدول األوربية بل وفي 
بعض دول املنطقة وذلك بفضل مزاياه العديدة في احلفاظ 
على البيئة والطاقة وغيرها من عناصر التنمية املستدامة 
ال��ت��ي أص��ب��ح��ت ه��دف��اً اس��ت��رات��ي��ج��ي��اً ع��ل��ى م��س��ت��وى الدول 

واملنظمات اإلقليمية والدولية.

في إطار خططها لتحقيق أعلى مستويات اجلودة

م�صروع النظـافـــة العامــة بالـوزارة

يبـداأ جتـربة حاويـات الطاقـة ال�صمـ�صـيـة



اجتمع سعادة الشيخ عبدالرحمن 
البلدية  وزي��ر  ثاني  آل  بن خليفة 
سعادة  مع  العمراني  والتخطيط 
سانتوس  خوسيه  خ���وان  السيد 
الدولة  ل��دى  االس��ب��ان��ي  السفير 
األعمال  رج��ال  من  وف��د  يرافقه 
االجتماع  خ���الل  ومت  األس���ب���ان 
ال��ت��ع��اون  بني  تعزيز  سبل  بحث 
البنية  م���ج���االت  ف���ي  اجل��ان��ب��ني 
التحتية وحضر االجتماع سعادة 
امل��ه��ن��دس ن��اص��ر امل��ول��وي رئيس 
والسيد  ال��ع��ام��ة  األش��غ��ال  هيئة 
سعادة  مكتب  مدير  امل��ان��ع  وليد 
اليافعي  ع��م��ر  وال��س��ي��د  ال���وزي���ر 

مدير إدارة العالقات العامة . 

وزير البلدية يلتقي

ال�صفري ال�صباين ووفد من رجال الأعمال
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في ضيافة  الوزارة

الشيخ  س����ع����ادة  ب���ح���ث 
خليفة  بن  عبدالرحمن 
ثاني  آل  عبدالعزيز  بن 
وزير البلدية والتخطيط 
ال��ع��م��ران��ي ووف�����د ضم 
رجال  من  )38( عضواً 
الفرنسيني  األع����م����ال 
إيف  ال��س��ي��د  ب���رئ���اس���ة 
نائب  س��ي��ل��غ��ي  ت��ي��ب��ودو 
فينسي  ش��رك��ة  رئ��ي��س 
ورئ����ي����س   )Vinci(
أعمال  رج����ال  م��ج��ل��س 
ق��ط��ر ضمن  ف���رن���س���ا- 
العاملية  ميديف  منظمة 
التعاون  ت��ع��زي��ز  س��ب��ل 
املجاالت  ف��ي  املشترك 
املتعلقة بالشؤون البلدية 

والتخطيط العمراني واملشاريع ذات الصلة بالنقل والبنية التحتية 
ال��ذي عقد مؤخرا بحضور سعادة  االجتماع  ذل��ك خ��الل  وج��اء 
الدولة وكل من سعادة  الفرنسي لدى  السيد جيل بونو السفير 

املهندس ناصر املولوي رئيس هيئة األشغال العامة والسيد وليد 
املانع مدير مكتب سعادة الوزير والسيد عمر اليافعي مدير إدارة 

العالقات العامة واالتصال بالوزارة. 

وفد رجال اأعمال فرن�صيني
يبحثون تعـزيز التعـاون مع البلـديـة



بن  ال��رح��م��ن  عبد  الشيخ  س��ع��ادة  شهد 
وزير  ث��ان��ي  آل  ال��ع��زي��ز  عبد  ب��ن  خليفة 
البلدية والتخطيط العمراني وسعادة أ.د 
شيخة املسند رئيس جامعة قطر مراسم 
بني  ش��راك��ة  اتفاقية  بتوقيع  االح��ت��ف��ال 
مركز جامعة قطر لالتصاالت الالسلكية 
العلوم  واح�������ة  ف����ي    )QUWIC(
البلدية  ووزارة  قطر  في  والتكنولوجيا 
تطوير  مجال  في  العمراني  والتخطيط 
وتطبيق نظام مراقبة حركة املرور الذكي 
وتأتي  قطر  ل��دول��ة  املالئمة  وتطبيقاته 
هذه االتفاقية منسجمة مع استراتيجية 
الشراكات  تكوين  إل��ى  ال��ه��ادف��ة  امل��رك��ز 
والتعاون مع املؤسسات الوطنية الرائدة 
في تطوير وتطبيق حلول مبتكرة مصممة 
لتالئم احتياجات قطاعات األعمال في 
ق��ط��ر وامل��ن��ط��ق��ة وح��ض��ر م��راس��م توقيع 
أب����و دي����ة املدير  االت��ف��اق��ي��ة د.ع����دن����ان 
التنفيذي ملركز جامعة قطر لالتصاالت 
الالسلكية والذي قدم عرضاً شرح فيه 
منظومة  وم��ك��ون��ات  ال��ش��راك��ة  أه����داف 
وأهميتها  الذكية  امل���رور  حركة  مراقبة 

بالنسبة لقطاع املواصالت احليوي.
والتخطيط  ال��ب��ل��دي��ة  وزارة  وس��ت��ق��وم 
العمراني في إطار هذه االتفاقية الرائدة 
بتقدمي الدعم املادي واللوجستي لتطوير 
املراحل املختلفة من منظومة مراقبة حركة 
املرور الذكية حيث ستعمل بالشراكة مع 
مركز جامعة قطر لالتصاالت الالسلكية 

من  ع���دد  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى   )QUWIC(
الستكمال  الضرورية  الهامة  التطبيقات 
تطوير وتنفيذ أنظمة املواصالت الذكية 
ل���ل���وزارة إمكانية  ت��ق��دم االت��ف��اق��ي��ة  ك��م��ا 
كبرى  أهمية  ذات  بيانات  إل��ى  الوصول 
املواصالت  وتطوير  تخطيط  لعمليات 

التي تضطلع مبسؤوليتها في قطر.

وزارة  ع��ن  نيابة  ال��دوح��ة  بلدية  وقعت 
ال��ب��ل��دي��ة وال��ت��خ��ط��ي��ط ال��ع��م��ران��ي على 
مذكرة تفاهم مع شركة فودافون قطر 
منطقة  بتطوير  مبوجبها  الشركة  تقوم 
الكورنيش  ب��ح��دي��ق��ة  األط���ف���ال  أل��ع��اب 
كاًل  االتفاقية  ووق���ع  ال��دوح��ة،  مبدينة 
من املهندس محمد أحمد السيد مدير 
القائم  تومبلسون  وجون  الدوحة  بلدية 
شركة  ف��ي  التنفيذي  الرئيس  بأعمال 
ف���وداف���ون ق��ط��ر وذل����ك ب��ح��ض��ور عدد 
والتخطيط  البلدية  وزارة  مسؤولي  من 

العمراني وشركة فودافون قطر.

مدير  السيد  محمد  املهندس  أعلن  وق��د 
التي مت  التفاهم  الدوحة أن مذكرة  بلدية 
توقيعها مع شركة فودافون قطر تأتي في 
إطار الرؤية االستراتيجية لبلدية الدوحة 
املجتمع  مع  والتواصل  للتفاعل  وخطتها 
من  وذل��ك  تنميته  في  املساهمة  أج��ل  من 
منطلق إميانها مبدى أهمية الدور الكبير 
الذي ميكن أن تقوم به البلديات في خدمة 
أفراده  احتياجات  وتلبية  املجتمع  وتنمية 
الذي  الكبير  ال���دور  أهمية  على  م��ؤك��داً 
املشاركة  في  الشركات  به  تقوم  أن  ميكن 

الفعالة في تنمية املجتمع.

وم��ن ث��م مت اإلع���الن ع��ن إع���داد تصميم 
األطفال  حل���دي���ق���ة  ب����ف����وداف����ون  خ�����اص 
بكورنيش الدوحة حيث ستضم احلديقة 
أحدث املعدات وأكثرها ابتكارا في العالم 
متطلبات  يوفر  بشكل  تصميمه  مت  وق��د 
األشخاص من ذوي االحتياجات اخلاصة 
ومُي��ك��ن م��ش��روع امل��ن��ت��زه اجل��دي��د جميع 
ال��ن��اس ف��ي دول��ة قطر م��ن ال��ت��واص��ل مع 
اإلثراء  مبركز  وذلك  واألصدقاء،  العائلة 
بعد  الن��د  دوح��ة  لشركة  التابع  واملعرفة 
مليون   2.5 من  أكثر  بجمع  الشركة  قيام 

ريال إلنشاء هذا املنتزه.

اتفاقية �صراكة بني وزارة البلدية 

ومركز جامعة قطر لالت�صالت الال�صلكية

لتطوير منطقة ألعاب األطفال بحديقة الكورنيش
توقيع مذكرة تفاهم

بني بلدية الدوحة وفودافون قطر

إتفاقيات                           .........................................                          ...........................
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إن املرأة ومن شدة عشقها للذهب لم تترك 
مكاناً ظاهراً إال وزينته بهذا األصفر اللماع 
أيديها  في  بوضعه  تكتف  لم  فهي  اجلميل؛ 
الرأس  على  أوالً  تضعه  ب��دأت  وإمن��ا  فقط 
وثم غطت به اجلبهة ومن ثن بدأت تزين به 
شعرها وصدرها وخصرها وكان أخرها أن 
الذي تضعه  البرقع  إلى  منه  أضافت قطعاً 

على وجهها.
القطرية  الذهبية  احللي  أن��واع  فإن  ولذلك 
حلي  إل��ى  نقسمها  أن  وميكننا  ج���داً  كثير 
املالبس والقدم والعنق واليد وما شابه ذلك 
أن���واع وهي  ث��الث��ة  إل��ى  كما تنقسم ج��ودت��ه 
ذهب من عيار 24 و21 و18 وتُفضل املرأة 
21 وذلك ملتانته  القطرية الذهب من عيار 
األصفر  ملعانه  واس��ت��م��رار  وج��ودت��ه  وق��وت��ه 

لفترة طويلة من الزمن.
من  الكثير  فهناك  امل��الب��س  بحلي  ول��ن��ب��دأ 
الذهبي  الزخرف  ماهرو  الذي صنعه  الفن 
القطرية  امل��رأة  غرضاء  سبيل  في  القطري 
املشغوالت  ه��ذه  وم��ن  ع��م��وم��اً،  واخلليجية 

الذهبية الرائعة:
على  اخلمار  يُثبت  مشبك  وه��و  املشباص: 

الرأس.
ح���الق ال��ب��ط��ول��ة: وه���و م���ن ال���ذه���ب يُزين 

البطولة ويُثبتها على الرأس.
البرقع الرياسي: وهو البرقع إذا أُضيف إليه 

أقراص ذهبية وعمالت ثمينة.
ال��ع��م��ي��ل��ة: وق����د اش��ت��ق��ت ال��ك��ل��م��ة من 
)عمايل( أي احلياكة اليدوية املوجودة 
على حواف العباءة النسائية، وأكثر ما 
العروس  ع��ب��اءة  لتزيني  ه��ذه  تُستعمل 
كجزء من املهر فتسمى حينها )فيصول( 

أو )حساوية(.
الزخرفة  م��ن  مجموعة  وه��ي  الثريا: 
الذهبية أو عمالت أو أقراص حُتاك 
على صدر الثوب أو البرقع على شكل 
نسبة  االس��م  بهذا  ُسميت  وق��د  مثلث 
إلى مجموعة من النجوم التي تُسمى 

الثريا.
احملزم: وهو حزام ذهبي يتكون من قطع مربعة 

أو مستطيلة يتوسطها مفتاح كبير مرصع.

حلي القدم:
فتخة: وهو خامت كبير وعريض من الذهب 
الكبيرة  املرأة األصبع  به  تُزين  الفضة  أو 

في قدمها.
األساور  تشبه  مجموعة  وه��ي  اخلالخيل: 
الرقيقة تُزين بها املرأة رجلها، وهناك أيضاً 

خالخيل وإسوارة لألطفال تسمى متيمة.

حلي الرأس والشعر:
تتنوع حلي الرأس الذهبية وتتميز بحجمها 
الكبير ودقة زخرفتها، وقد تزينت بها نساء 

احلضر دوناً عن البدو وهي:
تتدلى  قبعة  عن  عبارة  وه��ي  الطاسة: 
م��ن��ه��ا س��ل��س��ل��ت��ان وه���ي م���ن أه���م حلي 
السعد(  )ط���اس���ة  وتُ��س��م��ى  ال���ع���روس 
العام  منظرها  فمن  وبالتالي  للتفاؤل، 
أو  دائ��ري  إم��ا  للرأس  أنها غطاء  جند 
الرأس  ف���روة  يغطي  بحيث  مستطيل 
طويلة  س��الس��ل  منه  وت��ت��دل��ى  بأكملها 

وذات نقوش وتصاميم مخلفة.
الشناف: وهي حلية ذهبية مثلثة الشكل تُعلق 
في الشعر وفي منتصف الرأس حتى أعلى 
بأكملها  اجلبهة  ب��ذل��ك  لتغطي  احل��اج��ب��ني 

وعادة ما ترتديها الفتيات الصغيرات. 
الهاللي: لوهي سالسل صغيرة وناعمة من 

الذهب لتزيني جباه الفتيات الصغيرات.
حيث  )انخيالت(،  أيضاً  وتُسمى  القراميل: 
تشبه حلية األذن )الكواشي( وتستمد قيمتها 
في  التي حتتاجهما  واحل��رف��ي��ة  امل��ه��ارة  م��ن 

صناعتها ودقة زخرفتها.
امل��ش��م��وم��ة: وه���ي ع��ب��ارة ع��ن سالسل 
ضفائر  لتزيني  وناعمة  صغيرة  ذهبية 
الشعر التي تصنعها النساء في شعرهن، 
العطري  النبات  من  االس��م  اشتق  وق��د 

املسمى باسمها.
جُت��دل مع  الذهب  وه��ي حلية من  الكتوف: 

الشعر وتنسدل على الكتف.
ال��ري��ش��ة: وه��ي ع��ب��ارة ع��ن س��الس��ل ذهبية 
لرفع  تُستخدم  الذهب  من  ناعمة  وخيوط 

الشعر عن جانبي الوجه.

حلي األنف:
وتُسمى )زمام( أو )إزميم( وتوضع في أعلى 

اجلهة العليا لألنف، وهي أنواع:
من  حلقة  عن  عبارة  وه��و  ب��وج��الب:  إزميم 

ثالثة أرباع الدائرة.
إزميم براقي: وهي حلية صلبة وغير مرصعة 

وال مزخرفة.
شكل جنمة  على  تكون  وه��ي  إزميم جنمة: 
مرصعة بلؤلؤة واحدة أو فص فيروز واحد.

واحد  بفص  مرصعة  حلقة  وهي  اخلزامة: 
غالباً، وتتخذ أحياناً شكل وردة.

احللي  أن���واع  أفضل  م��ن  وه��ي  األذن:  حلي 
تتنوع  ولذلك  للفتيات  بالنسبة  القالئد  مع 
أشكالها وتختلف نقوشها وزخارفها لترضي 
جميع األذواق واملناسبات، ومنها على سبيل 

املثال ال احلصر:
بها  تتزين  صغيرة  أق���راط  وه��ي  الشغابي: 

الفتيات الصغيرات.
تعليق: وهي أقراط صغيرة تُثبت على شحمة 

األذن.
)قفص(  كلمة  من  مشتقة  وه��ي  الكواشي: 
وتُسمى أيضاً )خماخم الرمان( وهي أقراط 

على شكل جرس مزينة بالاللئ.
)قلم(  كلمة  م��ن  مشتقة  وه��ي  ال��غ��الم��ي��ات: 

لشكلها الطويل.
شغاب كسر: وهي قرط مخروطي مجوف.

مخروطني  م��ن  تتكون  وه��ي  رملية:  شغاب 
متصلني في الوسط عبر كرات بارزة.

شغاب صباح اخلير: وهي أقراط تتكون من 
هالل واحد أو عدة أهلة متتابعة.

شغاب  نصف  شكل  على  ويأتي  ال��ص��اروخ: 
)قند( كما يأتي حتته ضواري متحركة.

المشغوالت الذهبية

امل�صغولت الذهبية القطرية ... 
تـقـلـيـد عـريــق ي�صــهــد بــاأ�صـالة 
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التراثية في دولة قطر  العالمات  يعد أحد  واق��ف"...  "سوق 
والذي يُظهر بوضوح جمال الفن املعماري القدمي في الدوحة 
مع إستخدام عناصر تراثية في التصميم ضمن مزيج ساحر 
وضمن موقع متميز يقع في قلب الدوحة ما يجعله من أحد 
نفسه من  الوقت  وفي  األط��الق  على  التراثية  املناطق  أجمل 

في أشهر أسواق  ليس  وأقدمها  ال��دوح��ة 
قطر وحدها بل على مستوى اخلليج العربي...

لهذا السوق األثري شهرة كبيرة لدى أبناء املنطقة من املواطنني 
واملقيمني والسائحني حيث يعتبر أحد روافد الدوحة وملتقى 
التجار العرب القادمني إلى البالد لعرض بضائعهم املختلفة 
لبيعها أو شراء البضائع املعروضة ويعج سوق واقف باحلركة 

والنشاط وتنبعث منه روائح العطور الزكية كاللبان 
والقهوة  ال��ن��ادرة  والبهارات  العربية  والعطور  والبخور 
الطبية  األعشاب  وش��ذى  النفاذ،  الهيل  حب  بعبق  املمزوجة 
كاحللي  اليدوية  احل��رف  منتجات  به  تتوافر  كما  الشعبية، 
والسيوف  النحاسية  واألوان����ي  وال���دالل  والذهبية  الفضية 
واخلناجر باإلضافة إلى املنسوجات املطرزة واملالبس النسائية 

كالدراعة  امل��خ��ي��ط��ة 
وال��ث��وب وال��ب��خ��ن��ق وال��ع��ب��اءة وامل��الب��س ال��رج��ال��ي��ة كالبشوت 
والقحفية واألحذية. وقد مت تنظيم هذا السوق مؤخراً بصورة 

حديثة مع مراعاة احملافظة على طابعه التقليدي.
2021

 دائرة الضوء

موقع تراثي أصيل ومزار سياحي يجذب األنظار

“�صوق واقف” ير�صم تاريخ قـــــــــطر بحروف من تراث واأ�صالة
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عبق املاضي وأصالته
على سوق  أجريت  التي  والتغييرات  والتجديدات  الترميمات 
يكون  وح��ت��ى  وأص��ال��ت��ه  امل��اض��ي  بعبق  يحتفظ  جعلته  واق���ف 
لتاريخه  حافظاً  القطري  املجتمع  على حضارة  شاهداً  أث��راً 
ومعاصرة  املاضي  وذكريات  اجلميل  الزمن  بأيام  ومتمسكاً 
احلاضر املشرق. لهذا جاء قرار حضرة صاحب السمو الشيخ 
حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر بتجديد سوق واقف 

واضفاء روح التراث القطري القدمي منذ حقبة الثالثينيات.
ولسوق واقف تسمية أخرى قدمية حيث كان يطلق عليه "سوق 
املقبرة" وترجع هذه التسمية القدمية إلى وقوعه بجوار مقبرة 
مواقف  مكانها  لتقام  أزيلت  لكنها  السوق،  أمام  كانت  كبيرة 
ت���وارت تلك  ال��س��وق، ومب���رور األي���ام والسنني  س��ي��ارات زوار 

التسمية، وبدأ اجلميع يطلق عليه سوق واقف. 
وبينما أنت تتجول داخ��ل أروق��ة وأزق��ة السوق ال��ذي تزين 
على  محافظاً  األص��ال��ة   ث��وب  مرتديا  جديد  م��ن  وجتمل 
الزمن  بك  ع��اد  قد  نفسك  القدمي، جتد  القطري  التراث 
املاضي  ذك��ري��ات  إليك  وع��ادت  ال���وراء سنوات طويلة  إل��ى 
اجلميل، وتشعر من الوهلة األولى ان السوق قد تغير كليا 
عن السابق، فقد أصبح ذا طابع تراثي قدمي، مرتباً ومنظماً 

عن ذي قبل ويشعر اجلميع أثناء جتوالهم في السوق انهم 
كانت حقيقة من قبل،  التي  القدمية  األج��واء  يعيشون في 
املعالم وهو  أب��رز  أح��د  ت��رى  السوق  آخ��ر من  وعلى جانب 
مطعم وفندق "بسم الله" الذي يعتبر اول فندق في الدوحة 
إلى  يأتون  الذين  التجار  من  رواده  لكثرة  وذل��ك  وأشهرها 
فقط  غرفة  عشرة  خمس  على  الفندق  ويحتوي  ال��س��وق، 
ومن حتت الفندق يوجد مطعم تقدم فيه األطعمة املختلفة 
حتى  كبيرة  بدرجة  الفندق  هذا  اشتهر  فقد  واملشروبات. 

أصبح أحد معالم سوق واقف والدوحة عامة.

القهوة العربية األصيلة
عشيرج  قهوة  فتسمى  الطابقني  ذات  الشعبية  القهوة  أم��ا 
بديكوراتها القدمية وحتتوي على جلسة في الطابق الثاني 

واملأكوالت  الشيشة  للزوار  تقدم  حيث  الطلق  الهواء  على 
الشعبية بأنواعها مثل الهريس واللقيمات ومرقوقة وباجال 
وغيرها من األكالت الشعبية التي يقبل الزوار عليها بشكل 
كبير. وما مييز القهوة الشعبية جلسات الطرب التي تقدم 
من  العديد  يجذب  ال��ذي  الشعبي  الفن  من  متعددة  أن��واع 
باألجواء  يستمتعون  تشاهدهم  حيث  األج��ان��ب  ال��س��ي��اح 

املوجودة في القهوة.
كما أنك تشاهد خالل جتوالك داخل السوق النساء البدويات 
الالتي ميتلكن حرفة املنسوجات التراثية بأنواعها يعملن بكل 
يصنعن  وكيف  عملهن  للزوار طريقة  ويشرحن  وقوة  نشاط 

األشكال التراثية من املنسوجات
التي تبيع التحف واملشغوالت املعدنية  وهناك أيضا احملال 
كالبشوت  التراثية  املشغوالت  من  وغيرها  القدمية  والدالل 

وصناعة بيوت الشعر واملجالس العربية ومحال أخرى لصناعة 
التي  املختلفة  بأنواعها  قطر  لدولة  التراثية  املجسمات  وبيع 

تصنع من مادة اجلبس.

حتى احلمام يعشق السوق

أع��داد كبيرة من  واق��ف فتجمع  أم��ا "ساحة احل��م��ام" بسوق 
أجمل أنواع احلمام، يهبط إليها يلتقط منها احلبوب املتناثرة 
في كل مكان، والتي يقوم بعض جتار السوق بنثر احلبوب على 
أرض تلك الساحة، ومبرور الوقت أصبحت تلك الساحة أشبه 
مبيدان احلمام في لندن واملعروف ب" ترفلغر سكوير" يفترش 
السماء واألرض وميلؤها جماال، حتى أصبحت تلك الساحة 
مزاراً، وهذا ما يجعل أعداداً كبيرة من النساء واألطفال من 
"الشعير"  وينثرون  املكان  بجمال  يستمتعون  اجلنسيات  كافة 
فيلتف احلمام عند اقدامهم وفوق رؤوسهم ويلتقطون معهم 
وهم  الشرطة  رجال  أيضاً  األنظار  يلفت  وما  الصور،  اجمل 
يرتدون مالبس الشرطة بشكلها القدمي "الغترة والعقال" وهم 
يلوحون للسيارات لتوجيهها كما يعملون على حراسة السوق 
في  بوقتهم  الزائرين  استمتاع  وضمان  األم��ن  على  للحفاظ 

أجواء من األلفة واحملبة.
2223

 دائرة الضوء
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عبق املاضي وأصالته
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مواقف  مكانها  لتقام  أزيلت  لكنها  السوق،  أمام  كانت  كبيرة 
ت���وارت تلك  ال��س��وق، ومب���رور األي���ام والسنني  س��ي��ارات زوار 

التسمية، وبدأ اجلميع يطلق عليه سوق واقف. 
وبينما أنت تتجول داخ��ل أروق��ة وأزق��ة السوق ال��ذي تزين 
على  محافظاً  األص��ال��ة   ث��وب  مرتديا  جديد  م��ن  وجتمل 
الزمن  بك  ع��اد  قد  نفسك  القدمي، جتد  القطري  التراث 
املاضي  ذك��ري��ات  إليك  وع��ادت  ال���وراء سنوات طويلة  إل��ى 
اجلميل، وتشعر من الوهلة األولى ان السوق قد تغير كليا 
عن السابق، فقد أصبح ذا طابع تراثي قدمي، مرتباً ومنظماً 

عن ذي قبل ويشعر اجلميع أثناء جتوالهم في السوق انهم 
كانت حقيقة من قبل،  التي  القدمية  األج��واء  يعيشون في 
املعالم وهو  أب��رز  أح��د  ت��رى  السوق  آخ��ر من  وعلى جانب 
مطعم وفندق "بسم الله" الذي يعتبر اول فندق في الدوحة 
إلى  يأتون  الذين  التجار  من  رواده  لكثرة  وذل��ك  وأشهرها 
فقط  غرفة  عشرة  خمس  على  الفندق  ويحتوي  ال��س��وق، 
ومن حتت الفندق يوجد مطعم تقدم فيه األطعمة املختلفة 
حتى  كبيرة  بدرجة  الفندق  هذا  اشتهر  فقد  واملشروبات. 

أصبح أحد معالم سوق واقف والدوحة عامة.

القهوة العربية األصيلة
عشيرج  قهوة  فتسمى  الطابقني  ذات  الشعبية  القهوة  أم��ا 
بديكوراتها القدمية وحتتوي على جلسة في الطابق الثاني 

واملأكوالت  الشيشة  للزوار  تقدم  حيث  الطلق  الهواء  على 
الشعبية بأنواعها مثل الهريس واللقيمات ومرقوقة وباجال 
وغيرها من األكالت الشعبية التي يقبل الزوار عليها بشكل 
كبير. وما مييز القهوة الشعبية جلسات الطرب التي تقدم 
من  العديد  يجذب  ال��ذي  الشعبي  الفن  من  متعددة  أن��واع 
باألجواء  يستمتعون  تشاهدهم  حيث  األج��ان��ب  ال��س��ي��اح 

املوجودة في القهوة.
كما أنك تشاهد خالل جتوالك داخل السوق النساء البدويات 
الالتي ميتلكن حرفة املنسوجات التراثية بأنواعها يعملن بكل 
يصنعن  وكيف  عملهن  للزوار طريقة  ويشرحن  وقوة  نشاط 

األشكال التراثية من املنسوجات
التي تبيع التحف واملشغوالت املعدنية  وهناك أيضا احملال 
كالبشوت  التراثية  املشغوالت  من  وغيرها  القدمية  والدالل 

وصناعة بيوت الشعر واملجالس العربية ومحال أخرى لصناعة 
التي  املختلفة  بأنواعها  قطر  لدولة  التراثية  املجسمات  وبيع 

تصنع من مادة اجلبس.

حتى احلمام يعشق السوق

أع��داد كبيرة من  واق��ف فتجمع  أم��ا "ساحة احل��م��ام" بسوق 
أجمل أنواع احلمام، يهبط إليها يلتقط منها احلبوب املتناثرة 
في كل مكان، والتي يقوم بعض جتار السوق بنثر احلبوب على 
أرض تلك الساحة، ومبرور الوقت أصبحت تلك الساحة أشبه 
مبيدان احلمام في لندن واملعروف ب" ترفلغر سكوير" يفترش 
السماء واألرض وميلؤها جماال، حتى أصبحت تلك الساحة 
مزاراً، وهذا ما يجعل أعداداً كبيرة من النساء واألطفال من 
"الشعير"  وينثرون  املكان  بجمال  يستمتعون  اجلنسيات  كافة 
فيلتف احلمام عند اقدامهم وفوق رؤوسهم ويلتقطون معهم 
وهم  الشرطة  رجال  أيضاً  األنظار  يلفت  وما  الصور،  اجمل 
يرتدون مالبس الشرطة بشكلها القدمي "الغترة والعقال" وهم 
يلوحون للسيارات لتوجيهها كما يعملون على حراسة السوق 
في  بوقتهم  الزائرين  استمتاع  وضمان  األم��ن  على  للحفاظ 

أجواء من األلفة واحملبة.
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ت��ع��ت��ب��ر س���الم���ة األغ����ذي����ة من 
األمور الهامة واحليوية لكل 

املجتمعات وبدون أغذية 
أن  مي���ك���ن  ال  س��ل��ي��م��ة 
يتحقق النمو الصحي 
وال���س���ل���ي���م ألف������راد 
امل���ج���ت���م���ع ال����ذي����ن 
النمو  أس�����اس  ه���م 
املطلوب  احل��ض��اري 
ف��ي ك��ل دول���ة لذلك 

فقد أصدرت منظمة 
ال��ص��ح��ة ال��ع��امل��ي��ة ما 

اخلمسة  "املفاتيح  سمته 
األغ����ذي����ة" وهي  ل��س��الم��ة 

عبارة عن خمس قواعد رئيسية 
وشاملة تضمن عند حتقيقها سالمة 

الغذاء املتداول إن شاء الله وهذه القواعد 
أو املفاتيح هي: 

1- املفتاح األول: حافظ على نظافتك:
1- اغسل يديك قبل تناول الطعام .

2- اغسل يديك قبل وبعد الذهاب إلى املرحاض.
واألدوات   ال��س��ط��وح  ج��م��ي��ع  وط���ه���ر  اغ���س���ل   -3

املستخدمة في إعداد الطعام.
4- حتقق من حماية الطعام واملطبخ من احلشرات 

والهوام وسائر احليوانات.
ملاذا؟

على الرغم من أن معظم اجلراثيم ال تسبب املرض إال أن هناك جراثيم 

تنتشر على  خ��ط��ي��رة ومم��رض��ة  
نطاق واسع في املاء والتربة 
وأج�����س�����ام احل����ي����وان����ات 
هذه  وتكون  واإلن��س��ان 
اجل��راث��ي��م  ملتصقة 
واملماسح  ب��األي��دي 
واألواني وخصوصاً 
التقطيع  أل��������واح 
تؤدي  أن  ومي���ك���ن 
إلى  أدن��ى مالمسة 
اجلراثيم  ه��ذه  نقل 
وإصابة  ال��ط��ع��ام  إل��ى 
اإلن�����س�����ان ب�����األم�����راض 

املنقولة عبر الغذاء.
بني  افصل  الثاني:  املفتاح   -2

الطعام النيئ واملطبوخ: 
1- اف���ص���ل ب���ني ال���ل���ح���وم وال����دواج����ن 
األطعمة  وب���ني  النيئة  ال��ب��ح��ري��ة  واألط��ع��م��ة 

األخرى.
األطعمة  وجتهيز  حتضير  أث��ن��اء  استعمل   -2
مثل  منفصلة  وأدوات  وأوان���ي  م��ع��دات  النيئة 

"السكاكني وألواح التقطيع".
3- قم بتخزين الطعام في أوعية مغطاة تفادياً 

للتماس بني األطعمة النيئة واملطبوخة.
ملاذا؟

والدواجن  اللحوم  وأن  سيما  النيئة  األطعمة  احتواء  الحتمال  وذل��ك 
واألطعمة البحرية وعصارتها على جراثيم خطيرة ميكن أن تنتقل إلى 

األطعمة األخرى أثناء إعداد الطعام وتخزينه.

3- املفتاح الثالث: اطبخ الطعام طبخاً جيداً:
1- اطبخ الطعام جيداً وال سيما اللحوم والبيض واألطعمة البحرية.

2- تأكد من بلوغ درجة حرارة احلساء والشوربة وما شابهها من أطعمة 
ومأكوالت إلى "07" مئوية أثناء التحضير.

اللحوم  ع��ص��ارات  ال���وردي من  اللون  اختفاء  تأكد من   -3
استخدام  األف��ض��ل  وم��ن  الطهي  ان��ت��ه��اء  قبيل  وال��دواج��ن 
لقياس  لألطعمة  املخصص  "ثرموميتر"  احل���رارة  مقياس 

درجة احلرارة.
4- قم بإعادة تسخني الطعام املطبوخ تسخيناً جيداً .

ملاذا؟
ألن الطبخ اجليد يقتل جميع اجلراثيم اخلطيرة تقريباً فقد اتضح من 
"07م" ميكن أن يساعد على  الدراسات أن طهي الطعام حتى درجة 
اهتماماً خاصاً  تتطلب   التي  ضمان سالمته وتشمل قائمة األطعمة 
الكبيرة  اللحم  وقطع  امللفوفة  واملشويات  املفروم  اللحم  الطهي  أثناء 

والدواجن التي تطهى كاملة.
الرابع:  املفتاح   -4
إبقاء  ع��ل��ى  ح��اف��ظ 
ف��ي درجة  ال��ط��ع��ام 

حرارة مأمونة: 
1- ال تترك الطعام 
ف���ي درج�����ة ح����رارة 
ال��غ��رف��ة ألك��ث��ر من 

ساعتني.
2- ضع في الثالجة 
أنواع  ج��م��ي��ع  ف����وراً 
املطبوخة  األطعمة 
للتلف  وال���ق���اب���ل���ة 
واألفضل أن حتفظ 

حتت درجة حرارة أقل من "5م".
3- حافظ على سخونة الطعام املطبوخ أكثر 

من "06م" حتى موعد تقدميه.
4- ال تخزن الطعام مدة طويلة في الثالجة.

5- ال حتاول إذابة الطعام املجمد في درجة 
حرارة الغرفة.

ملاذا؟
بسرعة  تتكاثر  أن  تستطيع  اجل��راث��ي��م  ألن 
درجة  ف��ي  الطعام  تخزين  حالة  ف��ي  فائقة 
حرارة الغرفة  وبإبقاء درجة حرارة الطعام 
حتت "5م" أو فوق"06م" يتباطأ منو اجلراثيم 

أو يتوقف متاماً.
5- املفتاح اخلامس: استعمال املياه واملواد املأمونة: 

1- استعمل املياه الصاحلة للشرب.
2- اختر أطعمة طازجة وسليمة.

3- اخ��ت��ر األط��ع��م��ة ال��ت��ي ع��وجل��ت ل��ك��ي ت��ك��ون م��أم��ون��ة م��ث��ل احلليب 
املبستر.

4- ال تستخدم الطعام بعد انتهاء تاريخ صالحيته.
5- اغسل الفواكه واخلضروات جيداً وال سيما إذا كانت ستؤكل طازجة 

دون طهي.
ملاذا؟

ألن املواد اخلام مبا فيها املاء والثلج قد تكون ملوثة بجراثيم 
وكيماويات خطرة وقد تكون  األطعمة التالفة واملتعفنة سامة 
احتمال  م��ن  التقليل  ف��إن��ه ميكن  ل��ذل��ك  األح��ي��ان  بعض  ف��ي 
التعرض  للخطر بالتأكد من حسن اختيار املكونات الغذائية 
الغسيل  مثل  البسيطة  التدابير  بعض  باتخاذ  وذلك  اجليدة 

اجليد والتقشير.
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سالمتك

كما حددتها منظمة الصحة العاملية

اكتـ�صـف املـفـاتيـح اخلـم�صـــــــــة ل�صـالمـة الأغـذيــة



.......................................................                                      .................                                         ..........                                                 ..........                                                 ..........                                                 .....................................................................................................................                                                 

................................... ....................                                      .................                                         ..........                                                 ..........                                                 ..........                                                 .....................................................................................................................                                                 

...........................                          .........................................                           

ت��ع��ت��ب��ر س���الم���ة األغ����ذي����ة من 
األمور الهامة واحليوية لكل 

املجتمعات وبدون أغذية 
أن  مي���ك���ن  ال  س��ل��ي��م��ة 
يتحقق النمو الصحي 
وال���س���ل���ي���م ألف������راد 
امل���ج���ت���م���ع ال����ذي����ن 
النمو  أس�����اس  ه���م 
املطلوب  احل��ض��اري 
ف��ي ك��ل دول���ة لذلك 

فقد أصدرت منظمة 
ال��ص��ح��ة ال��ع��امل��ي��ة ما 

اخلمسة  "املفاتيح  سمته 
األغ����ذي����ة" وهي  ل��س��الم��ة 

عبارة عن خمس قواعد رئيسية 
وشاملة تضمن عند حتقيقها سالمة 

الغذاء املتداول إن شاء الله وهذه القواعد 
أو املفاتيح هي: 

1- املفتاح األول: حافظ على نظافتك:
1- اغسل يديك قبل تناول الطعام .

2- اغسل يديك قبل وبعد الذهاب إلى املرحاض.
واألدوات   ال��س��ط��وح  ج��م��ي��ع  وط���ه���ر  اغ���س���ل   -3

املستخدمة في إعداد الطعام.
4- حتقق من حماية الطعام واملطبخ من احلشرات 

والهوام وسائر احليوانات.
ملاذا؟

على الرغم من أن معظم اجلراثيم ال تسبب املرض إال أن هناك جراثيم 

تنتشر على  خ��ط��ي��رة ومم��رض��ة  
نطاق واسع في املاء والتربة 
وأج�����س�����ام احل����ي����وان����ات 
هذه  وتكون  واإلن��س��ان 
اجل��راث��ي��م  ملتصقة 
واملماسح  ب��األي��دي 
واألواني وخصوصاً 
التقطيع  أل��������واح 
تؤدي  أن  ومي���ك���ن 
إلى  أدن��ى مالمسة 
اجلراثيم  ه��ذه  نقل 
وإصابة  ال��ط��ع��ام  إل��ى 
اإلن�����س�����ان ب�����األم�����راض 

املنقولة عبر الغذاء.
بني  افصل  الثاني:  املفتاح   -2

الطعام النيئ واملطبوخ: 
1- اف���ص���ل ب���ني ال���ل���ح���وم وال����دواج����ن 
األطعمة  وب���ني  النيئة  ال��ب��ح��ري��ة  واألط��ع��م��ة 

األخرى.
األطعمة  وجتهيز  حتضير  أث��ن��اء  استعمل   -2
مثل  منفصلة  وأدوات  وأوان���ي  م��ع��دات  النيئة 

"السكاكني وألواح التقطيع".
3- قم بتخزين الطعام في أوعية مغطاة تفادياً 

للتماس بني األطعمة النيئة واملطبوخة.
ملاذا؟

والدواجن  اللحوم  وأن  سيما  النيئة  األطعمة  احتواء  الحتمال  وذل��ك 
واألطعمة البحرية وعصارتها على جراثيم خطيرة ميكن أن تنتقل إلى 

األطعمة األخرى أثناء إعداد الطعام وتخزينه.

3- املفتاح الثالث: اطبخ الطعام طبخاً جيداً:
1- اطبخ الطعام جيداً وال سيما اللحوم والبيض واألطعمة البحرية.

2- تأكد من بلوغ درجة حرارة احلساء والشوربة وما شابهها من أطعمة 
ومأكوالت إلى "07" مئوية أثناء التحضير.

اللحوم  ع��ص��ارات  ال���وردي من  اللون  اختفاء  تأكد من   -3
استخدام  األف��ض��ل  وم��ن  الطهي  ان��ت��ه��اء  قبيل  وال��دواج��ن 
لقياس  لألطعمة  املخصص  "ثرموميتر"  احل���رارة  مقياس 

درجة احلرارة.
4- قم بإعادة تسخني الطعام املطبوخ تسخيناً جيداً .

ملاذا؟
ألن الطبخ اجليد يقتل جميع اجلراثيم اخلطيرة تقريباً فقد اتضح من 
"07م" ميكن أن يساعد على  الدراسات أن طهي الطعام حتى درجة 
اهتماماً خاصاً  تتطلب   التي  ضمان سالمته وتشمل قائمة األطعمة 
الكبيرة  اللحم  وقطع  امللفوفة  واملشويات  املفروم  اللحم  الطهي  أثناء 

والدواجن التي تطهى كاملة.
الرابع:  املفتاح   -4
إبقاء  ع��ل��ى  ح��اف��ظ 
ف��ي درجة  ال��ط��ع��ام 

حرارة مأمونة: 
1- ال تترك الطعام 
ف���ي درج�����ة ح����رارة 
ال��غ��رف��ة ألك��ث��ر من 

ساعتني.
2- ضع في الثالجة 
أنواع  ج��م��ي��ع  ف����وراً 
املطبوخة  األطعمة 
للتلف  وال���ق���اب���ل���ة 
واألفضل أن حتفظ 

حتت درجة حرارة أقل من "5م".
3- حافظ على سخونة الطعام املطبوخ أكثر 

من "06م" حتى موعد تقدميه.
4- ال تخزن الطعام مدة طويلة في الثالجة.

5- ال حتاول إذابة الطعام املجمد في درجة 
حرارة الغرفة.

ملاذا؟
بسرعة  تتكاثر  أن  تستطيع  اجل��راث��ي��م  ألن 
درجة  ف��ي  الطعام  تخزين  حالة  ف��ي  فائقة 
حرارة الغرفة  وبإبقاء درجة حرارة الطعام 
حتت "5م" أو فوق"06م" يتباطأ منو اجلراثيم 

أو يتوقف متاماً.
5- املفتاح اخلامس: استعمال املياه واملواد املأمونة: 

1- استعمل املياه الصاحلة للشرب.
2- اختر أطعمة طازجة وسليمة.

3- اخ��ت��ر األط��ع��م��ة ال��ت��ي ع��وجل��ت ل��ك��ي ت��ك��ون م��أم��ون��ة م��ث��ل احلليب 
املبستر.

4- ال تستخدم الطعام بعد انتهاء تاريخ صالحيته.
5- اغسل الفواكه واخلضروات جيداً وال سيما إذا كانت ستؤكل طازجة 

دون طهي.
ملاذا؟

ألن املواد اخلام مبا فيها املاء والثلج قد تكون ملوثة بجراثيم 
وكيماويات خطرة وقد تكون  األطعمة التالفة واملتعفنة سامة 
احتمال  م��ن  التقليل  ف��إن��ه ميكن  ل��ذل��ك  األح��ي��ان  بعض  ف��ي 
التعرض  للخطر بالتأكد من حسن اختيار املكونات الغذائية 
الغسيل  مثل  البسيطة  التدابير  بعض  باتخاذ  وذلك  اجليدة 

اجليد والتقشير.
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في البداية ما هي مهام وإختصاصات إدارة احلدائق العامة؟.
تعتبر إدارة احلدائق العامة من اإلدارات املوجودة املهمة التي ما 
زالت قائمة تقدم أعمالها منذ زمن طويل واليوم مت زيادة مهامها 
مع الهيكل الوزاري اجلديد الذي أضاف إليها اختصاصات إدارة 
جتميل املدن سابقاً وبذلك أصبحت مشاريع إنشاء احلدائق العامة 
واملتنزهات في جميع أنحاء الدولة من أهم األعمال املنوطة بهذه 
اإلدارة وبحسب البلدية املختصة، كذلك أصبحت اإلدارة مسؤولة 
عن جميع األراضي املخصصة من قبل إدارة أمالك الدولة إلنشاء 
احلدائق و تذليل كافة الصعوبات وذلك من خالل مخاطبة عدة 
اتصاالت،  كهرباء، صرف صحي، طرق،  "م��اء،  الدولة  جهات في 
للبدء  الرئيسية  املتطلبات  وتوفير  عمراني"  تخطيط  ات��ص��االت، 
بإعداد التصاميم واملخططات متهيداً لطرح املشاريع في مناقصات 
انتهاَء  لتنفيذ تلك املشاريع  التقديرية  تنافسية بعد رصد املوازنة 
تنفيذ  امل��ق��اول  إمت��ام  بعد  املختصة  البلدية  إل��ى  امل��ش��روع  بتسليم 

املشروع حسب الشروط واملواصفات املطلوبة.

وماذا عن إنتاج الشتالت املختلفة التي تتزين بها احلدائق وهل 
هي من اختصاصكم؟.

خالل  من  وذل��ك  املختلفة  الشتالت  بإنتاج  تقوم  ف���اإلدارة  بالطبع 
العامة  للحدائق  الشتالت  من  البلديات  احتياجات  وتوفير  تقدير 
التجميلية في  الزراعة  واملتنزهات واملسطحات اخلضراء وأعمال 
الشوارع وامليادين واقتراح أنواع األشجار والشتالت والزهور التي 
ميكن زراعتها في احلدائق واملتنزهات العامة كذلك املشاركة في 
كافة الفعاليات التي تقيمها اجلهات احلكومية بالدولة من خالل 
تأمني وزراعة وجتهيز أشكال وأنواع مختلفة من األحواض املتنقلة 
بأنواعها  الزراعية  الشتالت  إنتاج  وأيضاً  اإلحتفالية  موقع  لتزيني 
خلدمة قطاع البلديات واجلمهور باإلضافة إلى احتياجات الهيئات 

والدوائر احلكومية املختلفة.

احلدائق  بزيارة  نقوم  ما  كثيرًا 
دولتنا  أرج���اء  ك��ل  ف��ي  املتناثرة 
احلبيبة قطر ونستمتع بظالل 
عبير  ون��س��ت��ن��ش��ق  أش����ج����اره����ا 
نسأل  وال  وأزه�����اره�����ا  ع��ش��ب��ه��ا 
أنفسنا من يهتم بهذه احلدائق 
عددها  زي�����ادة  ع��ل��ى  وي���ح���رص 
واالهتمام بكل ما يجعلها واحات 
غناء تكون مقصدًا للعائالت في 

أيام العطل األسبوعية واألعياد 
جلسات  ف���ي  ل��ل��ش��ب��اب  وم�������الذًا 
الدردشة واملتعة، ولذلك نسلط 
ال��ض��وء ف��ي ع��ج��ال��ة ع��ل��ى إدارة 
العامة في هذا احلوار  احلدائق 
علي  محمد  السيد  م��ع  اخل��اص 
اخلوري مدير اإلدارة  ليحدثنا 
ع���ن اخ��ت��ص��اص��ات��ه��ا واجل���دي���د 

الذي لديها...

النباتات والزهور  انتهيتم من إجناز أعمال زراعة  أنكم  سمعنا 
ه��ن��اك مشاريع  وه��ل  ؟  امل��ش��روع  ه��ذا  أب��ع��اد  ه��ي  املوسمية فما 

جديدة بشأن التحسينات اجلمالية؟.
في نظرنا اإلجناز لم ولن يكون محصوراً بزراعة النباتات والزهور 
فزراعة  اجليدة  النوعية  بإنتاج  التميز  هدفنا  بل  فقط  املوسمية 
النباتات والزهور املوسمية موضوع متكرر سنوياً صيفاً وشتاًء وهو 
يتم بالتنسيق مع أقسام احلدائق العامة في مختلف البلديات ملعرفة 
احتياجاتهم التقديرية حيث توضع ضمن جدول زمني محدد يتم من 
خالله التجهيز داخل مشاتل االدارة إلنتاج هذه الكميات في املواعيد 
املتفق عليها عن طريق جتهيز كل ما هو مطلوب لعملية اإلنتاج مثل 
األكياس الزراعية، األصص، الترية املناسبة، األسمدة، البذور، ونحن 
في هذا الصدد نسعى إلى وضع اخلطط واالستراتيجيات املناسبة 
لتطوير املشاتل سنة بعد سنة مع األخذ باملالحظات املطروحة من 
قبل البلديات لتداركها في املرات القادمة، وال نخفي عليكم بوجود 

التابعة  املشاتل  لتطوير  التنفيذ  إال حيز  ينقصها  كاملة وال  دراس��ة 
لإدارة بحيث تصبح آلية بالكامل لتدخل املشاتل في ظل تصنيف 

املشاتل النموذجية.

2010 ما الذي يتضمنه سجل إجنازاتكم  مع طي صفحة عام 
خالل العام املنصرم؟.

قمنا بالكثير من األعمال املستدمية في عام 2010 ومن ذلك عملنا 
وتكاثر  إلن��ت��اج  الرئيس  امل��ص��در  أن��ه��ا  حيث  باملشاتل  االه��ت��م��ام  على 
النباتات وتلبية إحتياجات الدولة من النواحي التشجيرية والتجميلية 
حيث أن رؤيتنا تكمن في جعل املشاتل ذات إنتاج متكامل وكفاءة عالية 
القطاع  من  الشتالت  ش��راء  تقليص عملية  في  يساهم  ومتطورة مما 
اخلاص وضمان سالمتها وخلوها من األمراض واآلفات، باإلضافة إلى 
اإلشراف على تنفيذ إنشاء وإعادة تأهيل احلدائق العامة واإلرتقاء بها 

بإحتوائها على جميع املرافق واخلدمات الترفيهية، وفيما يخص 
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في البداية ما هي مهام وإختصاصات إدارة احلدائق العامة؟.
تعتبر إدارة احلدائق العامة من اإلدارات املوجودة املهمة التي ما 
زالت قائمة تقدم أعمالها منذ زمن طويل واليوم مت زيادة مهامها 
مع الهيكل الوزاري اجلديد الذي أضاف إليها اختصاصات إدارة 
جتميل املدن سابقاً وبذلك أصبحت مشاريع إنشاء احلدائق العامة 
واملتنزهات في جميع أنحاء الدولة من أهم األعمال املنوطة بهذه 
اإلدارة وبحسب البلدية املختصة، كذلك أصبحت اإلدارة مسؤولة 
عن جميع األراضي املخصصة من قبل إدارة أمالك الدولة إلنشاء 
احلدائق و تذليل كافة الصعوبات وذلك من خالل مخاطبة عدة 
اتصاالت،  كهرباء، صرف صحي، طرق،  "م��اء،  الدولة  جهات في 
للبدء  الرئيسية  املتطلبات  وتوفير  عمراني"  تخطيط  ات��ص��االت، 
بإعداد التصاميم واملخططات متهيداً لطرح املشاريع في مناقصات 
انتهاَء  لتنفيذ تلك املشاريع  التقديرية  تنافسية بعد رصد املوازنة 
تنفيذ  امل��ق��اول  إمت��ام  بعد  املختصة  البلدية  إل��ى  امل��ش��روع  بتسليم 

املشروع حسب الشروط واملواصفات املطلوبة.

وماذا عن إنتاج الشتالت املختلفة التي تتزين بها احلدائق وهل 
هي من اختصاصكم؟.

خالل  من  وذل��ك  املختلفة  الشتالت  بإنتاج  تقوم  ف���اإلدارة  بالطبع 
العامة  للحدائق  الشتالت  من  البلديات  احتياجات  وتوفير  تقدير 
التجميلية في  الزراعة  واملتنزهات واملسطحات اخلضراء وأعمال 
الشوارع وامليادين واقتراح أنواع األشجار والشتالت والزهور التي 
ميكن زراعتها في احلدائق واملتنزهات العامة كذلك املشاركة في 
كافة الفعاليات التي تقيمها اجلهات احلكومية بالدولة من خالل 
تأمني وزراعة وجتهيز أشكال وأنواع مختلفة من األحواض املتنقلة 
بأنواعها  الزراعية  الشتالت  إنتاج  وأيضاً  اإلحتفالية  موقع  لتزيني 
خلدمة قطاع البلديات واجلمهور باإلضافة إلى احتياجات الهيئات 

والدوائر احلكومية املختلفة.

احلدائق  بزيارة  نقوم  ما  كثيرًا 
دولتنا  أرج���اء  ك��ل  ف��ي  املتناثرة 
احلبيبة قطر ونستمتع بظالل 
عبير  ون��س��ت��ن��ش��ق  أش����ج����اره����ا 
نسأل  وال  وأزه�����اره�����ا  ع��ش��ب��ه��ا 
أنفسنا من يهتم بهذه احلدائق 
عددها  زي�����ادة  ع��ل��ى  وي���ح���رص 
واالهتمام بكل ما يجعلها واحات 
غناء تكون مقصدًا للعائالت في 

أيام العطل األسبوعية واألعياد 
جلسات  ف���ي  ل��ل��ش��ب��اب  وم�������الذًا 
الدردشة واملتعة، ولذلك نسلط 
ال��ض��وء ف��ي ع��ج��ال��ة ع��ل��ى إدارة 
العامة في هذا احلوار  احلدائق 
علي  محمد  السيد  م��ع  اخل��اص 
اخلوري مدير اإلدارة  ليحدثنا 
ع���ن اخ��ت��ص��اص��ات��ه��ا واجل���دي���د 

الذي لديها...

النباتات والزهور  انتهيتم من إجناز أعمال زراعة  أنكم  سمعنا 
ه��ن��اك مشاريع  وه��ل  ؟  امل��ش��روع  ه��ذا  أب��ع��اد  ه��ي  املوسمية فما 

جديدة بشأن التحسينات اجلمالية؟.
في نظرنا اإلجناز لم ولن يكون محصوراً بزراعة النباتات والزهور 
فزراعة  اجليدة  النوعية  بإنتاج  التميز  هدفنا  بل  فقط  املوسمية 
النباتات والزهور املوسمية موضوع متكرر سنوياً صيفاً وشتاًء وهو 
يتم بالتنسيق مع أقسام احلدائق العامة في مختلف البلديات ملعرفة 
احتياجاتهم التقديرية حيث توضع ضمن جدول زمني محدد يتم من 
خالله التجهيز داخل مشاتل االدارة إلنتاج هذه الكميات في املواعيد 
املتفق عليها عن طريق جتهيز كل ما هو مطلوب لعملية اإلنتاج مثل 
األكياس الزراعية، األصص، الترية املناسبة، األسمدة، البذور، ونحن 
في هذا الصدد نسعى إلى وضع اخلطط واالستراتيجيات املناسبة 
لتطوير املشاتل سنة بعد سنة مع األخذ باملالحظات املطروحة من 
قبل البلديات لتداركها في املرات القادمة، وال نخفي عليكم بوجود 

التابعة  املشاتل  لتطوير  التنفيذ  إال حيز  ينقصها  كاملة وال  دراس��ة 
لإدارة بحيث تصبح آلية بالكامل لتدخل املشاتل في ظل تصنيف 

املشاتل النموذجية.

2010 ما الذي يتضمنه سجل إجنازاتكم  مع طي صفحة عام 
خالل العام املنصرم؟.

قمنا بالكثير من األعمال املستدمية في عام 2010 ومن ذلك عملنا 
وتكاثر  إلن��ت��اج  الرئيس  امل��ص��در  أن��ه��ا  حيث  باملشاتل  االه��ت��م��ام  على 
النباتات وتلبية إحتياجات الدولة من النواحي التشجيرية والتجميلية 
حيث أن رؤيتنا تكمن في جعل املشاتل ذات إنتاج متكامل وكفاءة عالية 
القطاع  من  الشتالت  ش��راء  تقليص عملية  في  يساهم  ومتطورة مما 
اخلاص وضمان سالمتها وخلوها من األمراض واآلفات، باإلضافة إلى 
اإلشراف على تنفيذ إنشاء وإعادة تأهيل احلدائق العامة واإلرتقاء بها 

بإحتوائها على جميع املرافق واخلدمات الترفيهية، وفيما يخص 
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عام  خ��الل  الشتالت  من  املشتل  وتوزيع  إنتاج  بلغ  فقد  املشاتل 
أما  والصيفي  الشتوي  للموسم   1.351.000 ح��وال��ي    2010
املتوفر في الفترة احلالية من احلوليات الشتوية في املشتل ما 
التقرير  وبحسب  للمشاريع  وبالنسبة  شتلة،   608800 يقارب 
املعد سابقاً والذي يضم مشاريع احلدائق املزمع تنفيذها والبالغ 

عددها 38 مشروعاً موزعة حسب البلدية املعنية.

توجد  وه��ل  ال��ع��م��ل؟  منظومة  لتطوير  رؤي��ت��ك��م  ه��ي  وم��ا 
خطة إلضافة حدائق جديدة؟.

في الوقت احلالي ندرس املناطق التي ال تتضمن حدائق ملخاطبة 
اجلهات املعنية لبيان امكانية  تخصيص أراضي وإدراجها بهدف 
إنشاء حدائق في مختلف املناطق والوصول باخلدمات التي تلبي 
بالنسبة لزيادة أعداد احلدائق  الترفيهية، أما  إحتياجاتاألهالي 
فهو ليس الهدف املنشود بقدر ما نسعى إليه بالتعاون مع أقسام 
احلدائق وحتسني  لإرتقاء مبستوى  بالبلديات  العامة  احلدائق 

خدماتها ومرافقها والعمل على تطويرها.

جاذبة  عامة  حدائق  وبناء  تصميم  في  معاييركم  ماهي 
ومالئمة لكافة شرائح املجتمع؟.

من أساسيات إرضاء الناس هو فهم متطلباتهم بدقة ثم حتقيقها 
وتقدميها لهم بشكل يسعدهم لذلك فإن رأيهم له أهمية في إنشاء 
السادة  مع  تنسيق  وجود  إلى  إضافة  العامة،  احلدائق  وتصميم 
واملشاريع  املشاريع  هذه  حول  املركزي  البلدي  املجلس  أعضاء 
حيث  مناطقهم  ضمن  تقع  التي  باملشاريع  وإبالغهم  املستقبلية 

أنهم يعتبرون من أهل املنطقة وهم أدرى مبتطلبات األهالي.

أن دولة قطر اهتمت بإيجاد حلول  العموم هل ترون  في 

إلى  ومناطقها  امل��دن  حتويل  خاللها  م��ن  تضمن  مستدامة 
مدن خضراء عبر التدابير الوقائية كتخفيض اإلنبعاثات 

احلرارية؟.
وجود  إل��ى  تهدف   2030 الوطنية  قطر  رؤي��ة  أن  حيث  بالطبع، 
احلدائق كعنصر أساسي في التخطيط كما أنه ال يخفى على أحد 
ما للغطاء األخضر من دور كبير في املنظومة احلياتية من تخفيض 
وعوادم  الصناعي  التلوث  من  اجل��و  وتنقية  احل��راري��ة  اإلنبعاثات 
السيارات ويجب التنويه هنا إلى ضرورة نشر الوعي الثقافي بني 
اجلمهور لزيادة وعيهم حول أهمية الزراعة والفوائد الكبيرة التي 

تعود على صحتهم وصحة ذويهم.

وماذا عن اإلنترنت الالسلكي وهل هناك خطة لتوفيره في 
جميع احلدائق العامة؟.

من  ك��ل  ف��ي  الالسلكي  اإلن��ت��رن��ت  خدمة  توفير  جن��اح جتربة  بعد 
فاليوم  الرميلة  وحديقة  الشيراتون  وحديقة  احلمام  دحل  حديقة 
امتداد كل من كورنيش  اإلنترنت على  توفير  جاري إعداد دراسة 
اخلور وكورنيش الدوحة وحديقة الوكرة هذا باإلضافة إلى حتديث 

الشبكة احلالية.

تهدف  وأف��ك��ار  خ��ي��ارات  دراس���ة  بصدد  أنكم  م��ؤخ��رًا  أعلنتم 
مبا  العامة  احل��دائ��ق  مختلف  الرت��ي��اد  السكان  الستقطاب 
يوائم طبيعة الطقس وإحتياجات املجتمع فما هي طبيعة 

تلك األفكار واخليارات ومتى سترى النور؟.
ومنها  متطلباتها  وتوفير  دراستها  يتم  أفكار  هناك عدة  في احلقيقة 
فعاليات  وإقامة  العامة،  احلدائق  في  لأللعاب  مغلقة  قاعات  وج��ود 
بالتعاون مع جهات مختلفة كاملعارض واملؤسسات الغير ربحية، وهناك 
احلدائق  ه��ذه  داخ��ل  تهوية  أو  ترطيب  لعمل  وجت���ارب  أف��ك��ار  أي��ض��اً 
يتيح  الصيف مما  أثناء فصل  العالية  للتخفيف من درج��ات احل��رارة 

املجال أمام اجلمهور فرصة االنتفاع بهذه احلدائق على مدار العام.

مياه  من  ال��دوح��ة  كورنيش  خدمات  ب��زي��ادة  الكثيرون  يطالب 
شرب وأماكن تقدمي مشروبات ساخنة سريعة وبعض األطعمة 

فماذا فعلتم من أجل ذلك؟.
إن توفير هذه اخلدمات غير تابع إلدارة احلدائق العامة لكننا معنيني 
تسع  ال  التي  العامة  احلدائق  بعض  مساحة  زي��ادة  بدراسة  باملطالبة 
تزايد  ظل  في  العطل  أي��ام  خاصة  لهم  متنفساً  بإعتبارها  الزائرين 
احلدائق  تلك  بتزويد  املطالبة  جانب  إل��ى  ال��واف��دة  اجلاليات  إق��ب��ال 
باأللعاب الترفيهية احلديثة كما أن حجم احلديقة يعتمد على املساحة 
إضافة  ناحية  من  أما  للتغيير  قابلة  غير  تكون  والتي  لها  املخصصة 

اخلدمات واملرافق فسيكون ممكناً بحسب احلاجة لها.

واصطحاب  بالتدخني  احلدائق  مرتادي  بعض  بقيام  رأيكم  ما 
"الشيشة" دون أي رادع من جانب مسؤولي األمن؟.

من مهام مسؤولي األمن حفظ النظام واألمن لكن من جهة أخرى فإن 
وجود الرادع الداخلي والشعور باملسؤولية جتعل اإلنسان ال يحتاج إلى 
ملراقبي  أنه  كما  وااللتزام  النظام  يفرض عليه  رقابي خارجي  عنصر 
احلدائق املمنوحني صفة الضبطية القضائية دور في التوجيه والتعامل 

مع املخالفني.

تعليقكم  فما  األوق��ات  كل  في  احلدائق  بفتح  مطالبات  هناك 
على ذلك؟.

وخصوصاً  األوق���ات  كل  في  مفتوحة  احل��دائ��ق  تكون  أن  الصعب  من 
التي تقع في األحياء السكنية مما يترتب عليه إزعاج وفوضى ألهالي 
آمن،  غير  مكاناً  تكون  وأن  للتخريب  احلدائق  يعرض  ومم��ا  املنطقة 
إضافة إلى حاجة احلدائق العامة للصيانة والتنظيف مما يتطلب عدم 

وجود زوار لسير األعمال بشكل أفضل.

أعلنتم في منتصف العام املاضي عن البدء في إنشاء 7 حدائق 
فما  البلديات  مختلف  ب��ني  ي��ت��وزع  م��ش��روع   38 أص��ل  م��ن  عامة 

الذي مت بشأن تلك املشاريع؟.
إن نسبة كبيرة من هذه املشاريع دخلت طور وإجراءات البدء 
ذكرنا  وكما  املتبقية  املشاريع  على  التعاقد  وج��اري  بالتنفيذ 
سابقاً من خالل الصحف احمللية أنه تختلف مدة تنفيذ كل 
أو  احل��دائ��ق  ان��ش��اء  مشاريع  فمعظم  م��ش��روع حسب حجمه 
اعادة تأهيلها حتتاج مدة ما بني عام وعامني لإنتهاء بشكل 

يسمح بإستخدام احلديقة.
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عام  خ��الل  الشتالت  من  املشتل  وتوزيع  إنتاج  بلغ  فقد  املشاتل 
أما  والصيفي  الشتوي  للموسم   1.351.000 ح��وال��ي    2010
املتوفر في الفترة احلالية من احلوليات الشتوية في املشتل ما 
التقرير  وبحسب  للمشاريع  وبالنسبة  شتلة،   608800 يقارب 
املعد سابقاً والذي يضم مشاريع احلدائق املزمع تنفيذها والبالغ 

عددها 38 مشروعاً موزعة حسب البلدية املعنية.

توجد  وه��ل  ال��ع��م��ل؟  منظومة  لتطوير  رؤي��ت��ك��م  ه��ي  وم��ا 
خطة إلضافة حدائق جديدة؟.
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بالنسبة لزيادة أعداد احلدائق  الترفيهية، أما  إحتياجاتاألهالي 
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وجود زوار لسير األعمال بشكل أفضل.

أعلنتم في منتصف العام املاضي عن البدء في إنشاء 7 حدائق 
فما  البلديات  مختلف  ب��ني  ي��ت��وزع  م��ش��روع   38 أص��ل  م��ن  عامة 

الذي مت بشأن تلك املشاريع؟.
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يجد  الذي  الذكي  بالبيت  واملهندسون  واملعماريون  الُعلماء  يحلم 
اإلنسان فيه راحته حيث مُيكن إعادة تشكيله بسهولة لدفع امللل 
عن نفوس ساكنيه وال يستخدم أي طاقة صناعية على اإلطالق 
يشغل  الذي  وهذا احللم  املُتجددة فقط  الطاقة  يعتمد على  بل 
أذهان املهندسني واملعماريني في أنحاء العالم يصبو إلى صناعة 
بيت ذو استهالك ُمنخفض للطاقة أو البيت اإليجابي  أو البيت 
وهو  واحد  ملُسمى  ُمتعددة  أسماء  النهاية  في  وكلها  العادة  فوق 
أو  التسخني  ح��رارة  من  نسبة ضئيلة  فقط  يحتاج  ال��ذي  البيت 

الكهرباء التي تستهلكها البيوت التقليدية في الوقت احلالي.
وبحسب الرؤية التي يتبناها املُهندس املعماري األملاني "هيوبرت 
فرتيز" والذي يُعد من العالمات البارزة في العمارة األملانية 
يندرج  أن  البيت ال يستحق  واألُوروب��ي��ة فإن 
السابقة  املُسميات  حتت 

إال إذا كان استهالكه للكهرباء يقل عن استهالك البيوت املُماثلة 
التقليدية بنسبة 40 % على األقل وهذا األمر مُيكن أن يتحقق من 
ِخالل عاملني أساسيني :جدران جيدة العزل متنع تسرب الطاقة 
إلى خارج املنزل قدر اإلمكان ومن ثم االستغالل األمثل للطاقة 
البيئية"  "النظرة  أهمية  على  األملاني  املهندس  ويُؤكد  الشمسية 
"الطاقة  حلم  حتقيق  عند  خاصًة  الذكي  البيت  في  وتوافرها 
الوقود  توفير  إل��ى  االجت��اه  يجب  بأنه  يُ��ن��ادي  حيث  املنخفضة" 
الُعضوي واستخدام الطاقة الشمسية ألن الشمس والرياح واملاء 
احتياجات  مواجهة  على  قادرة  كلها  "البيوجاز"  الُعضوي  والغاز 
اإلنسان بشرط أن يخفض احتياجاته من الطاقة بنسبة 50% 
والواقع أن هذا األمل لم يتحقق إال العام 1991 عندما أُقيم أول 
بيت من هذا النوع في "كادمشتاد" بأملانيا ومع نهاية العام 1995 
طالعتنا اإلحصائيات بأرقام مؤداها أن %5 من البيوت األملانية 
استهالكها  تقليل  في  وجنحت  املُ��واص��ف��ات  ه��ذه  بأمانة  طبقت 

جانب  من  ُمتزايداً  ُقبوالً  البيوت  من  النوع  ه��ذا  ويجد  للطاقة 
العام  ُحلول  أنه مع  تؤكد  أن اإلحصائيات  يوم حتى  العمالء كل 
2015 سوف حُتقق %10 من هذه البيوت النسبة الذهبية التي 

يتمناها العلماء وهي %40 من استهالك الطاقة .

بيوت جتعل احلياة أكثر سهولة
يُؤكد العلماء واملعماريون أن البيوت الذكية يجب أن تُصبح واحات 
ملواد  يتعرض  أن  دون  واالسترخاء  للراحة  صاحبها  إليها  يلجأ 
كيماوية أو استرخاء بدون كيماويات ألن االسترخاء ينطوي في 
الوقت نفسه على تكنولوجيا جتعل احلياة أكثر سهولة ومن مظاهر 
تُغلق من  النوافذ  أن  الذكي"  "البيت  إنتاج  تكنولوجيا  الذكاء في 

تلقاء نفسها عندما تبدأ أجهزة التكييف في العمل وعندما 
ترتفع درجة حرارة الشمس فإن 

الستائر تنسدل تلقائياً وقبل أن تبدأ أجساد ُسكان البيت بإفراز 
العرق بفعل حرارة الشمس وإن التكنولوجيا التي تتحكم في كل 
هذه املزايا مُيكن السيطرة عليها والتحكم فيها من خالل التليفون 
حتتاج  بيوت  إلى  بحاجة  أننا  "فرتيز"  املعماري  املُهندس  ويؤكد 
عناية أقل حتى تُوفر ألصحابها وقتاً أكبر يتفرغون فيه ألعمالهم 
اخلاصة أو على األقل للعناية بأطفالهم بشكل أفضل خاصًة وأن 
من مميزات هذه البيوت أن النوافذ تُنظم نفسها بنفسها وبالنُظم 

اإللكترونية التي تُوفر األمن للبيوت ِضد هجمات اللصوص 
أو احليوانات الضالة والرائع ِفعاًل أن املادة 

التي تُبنى بها البيوت الذكية 
هي من 

3031

قضايا تهمك

تدير ظهرها للشمس صيفًا وتخبرك بوصول الصحف

البـيــوت الـذكـيــة حــلـم الطـاقــــــــــــة املتجـددة بـات ممـكـنـًا
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أو  التسخني  ح��رارة  من  نسبة ضئيلة  فقط  يحتاج  ال��ذي  البيت 

الكهرباء التي تستهلكها البيوت التقليدية في الوقت احلالي.
وبحسب الرؤية التي يتبناها املُهندس املعماري األملاني "هيوبرت 
فرتيز" والذي يُعد من العالمات البارزة في العمارة األملانية 
يندرج  أن  البيت ال يستحق  واألُوروب��ي��ة فإن 
السابقة  املُسميات  حتت 

إال إذا كان استهالكه للكهرباء يقل عن استهالك البيوت املُماثلة 
التقليدية بنسبة 40 % على األقل وهذا األمر مُيكن أن يتحقق من 
ِخالل عاملني أساسيني :جدران جيدة العزل متنع تسرب الطاقة 
إلى خارج املنزل قدر اإلمكان ومن ثم االستغالل األمثل للطاقة 
البيئية"  "النظرة  أهمية  على  األملاني  املهندس  ويُؤكد  الشمسية 
"الطاقة  حلم  حتقيق  عند  خاصًة  الذكي  البيت  في  وتوافرها 
الوقود  توفير  إل��ى  االجت��اه  يجب  بأنه  يُ��ن��ادي  حيث  املنخفضة" 
الُعضوي واستخدام الطاقة الشمسية ألن الشمس والرياح واملاء 
احتياجات  مواجهة  على  قادرة  كلها  "البيوجاز"  الُعضوي  والغاز 
اإلنسان بشرط أن يخفض احتياجاته من الطاقة بنسبة 50% 
والواقع أن هذا األمل لم يتحقق إال العام 1991 عندما أُقيم أول 
بيت من هذا النوع في "كادمشتاد" بأملانيا ومع نهاية العام 1995 
طالعتنا اإلحصائيات بأرقام مؤداها أن %5 من البيوت األملانية 
استهالكها  تقليل  في  وجنحت  املُ��واص��ف��ات  ه��ذه  بأمانة  طبقت 

جانب  من  ُمتزايداً  ُقبوالً  البيوت  من  النوع  ه��ذا  ويجد  للطاقة 
العام  ُحلول  أنه مع  تؤكد  أن اإلحصائيات  يوم حتى  العمالء كل 
2015 سوف حُتقق %10 من هذه البيوت النسبة الذهبية التي 

يتمناها العلماء وهي %40 من استهالك الطاقة .

بيوت جتعل احلياة أكثر سهولة
يُؤكد العلماء واملعماريون أن البيوت الذكية يجب أن تُصبح واحات 
ملواد  يتعرض  أن  دون  واالسترخاء  للراحة  صاحبها  إليها  يلجأ 
كيماوية أو استرخاء بدون كيماويات ألن االسترخاء ينطوي في 
الوقت نفسه على تكنولوجيا جتعل احلياة أكثر سهولة ومن مظاهر 
تُغلق من  النوافذ  أن  الذكي"  "البيت  إنتاج  تكنولوجيا  الذكاء في 

تلقاء نفسها عندما تبدأ أجهزة التكييف في العمل وعندما 
ترتفع درجة حرارة الشمس فإن 

الستائر تنسدل تلقائياً وقبل أن تبدأ أجساد ُسكان البيت بإفراز 
العرق بفعل حرارة الشمس وإن التكنولوجيا التي تتحكم في كل 
هذه املزايا مُيكن السيطرة عليها والتحكم فيها من خالل التليفون 
حتتاج  بيوت  إلى  بحاجة  أننا  "فرتيز"  املعماري  املُهندس  ويؤكد 
عناية أقل حتى تُوفر ألصحابها وقتاً أكبر يتفرغون فيه ألعمالهم 
اخلاصة أو على األقل للعناية بأطفالهم بشكل أفضل خاصًة وأن 
من مميزات هذه البيوت أن النوافذ تُنظم نفسها بنفسها وبالنُظم 

اإللكترونية التي تُوفر األمن للبيوت ِضد هجمات اللصوص 
أو احليوانات الضالة والرائع ِفعاًل أن املادة 

التي تُبنى بها البيوت الذكية 
هي من 
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تدير ظهرها للشمس صيفًا وتخبرك بوصول الصحف

البـيــوت الـذكـيــة حــلـم الطـاقــــــــــــة املتجـددة بـات ممـكـنـًا
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علمية  ففي جتربة  الِفطريات  وتُقاوم  التي ال حتترق  األخشاب 
فريدة في معهد روزنهامي لبحوث مواد البناء في بافاريا بأملانيا 
تُستخدم أخشاب يتم ُمعاجلتها بطريقة ِعلمية ُمبتكرة للغاية بحيث 
لالحتراق  ُمقاومة  عازلة جيدة  مادة  إلى  األخشاب  تتحول هذه 
ولإصابات الِفطرية في الوقت نفسه وقد زاد الطلب على هذه 
األخشاب وخاصة أن شركات بناء البيوت اخلشبية تزدهر يوماً 
بعد يوم في أملانيا والواليات املُتحدة والُدول اإلسكندنافية، كما 
إنه من املعروف أن للخشب ِعدة مزايا كمادة تُستخدم في بناء 
مستويات  عنها  تنتج  عملية  نفسه  اخلشب  إن��ت��اج  ألن  البيوت 
ُمنخفضة من اإلنبعاثات ويحتاج تصنيعه إلى قدر منخفض من 
الطاقة تقل كثيراً عن الطاقة املُستخدمة في إنتاج املواد البديلة 
ولذلك يُطلق العلماء على البيوت اخلشبية "البيوت كاملة القيمة" 

سيما وأنها تتوافق مع النُظم البيئية والعودة للطبيعة.

البيوت الذكية تساعد املعاقني
ملساعدة  وجت��ه��ي��زه��ا  وإع���داده���ا  تصميمها  مت  ال��ب��ي��وت  وه���ذه 
واألمر  االستقالل  من  قدر ممكن  بأكبر  احلياة  على  "املُعاقني" 
هنا ليس مجرد أبواب تُفتح وتُغلق بالضغط على األزرار بل إنه 
نوع من املساعدة الذكية لهؤالء الذين ُحرموا من ِنعم كثيرة وعلى 
سبيل امِلثال فإنه مبجرد ارتفاع درجة احلرارة تُفتح نوافذ املنزل 
وينقطع التيار الكهربائي تلقائياً عن مواقد الطهي كما أن نظم 
الظالم  حلول  عند  أيضاً  تلقائياً  تعمل  بحيث  َمصممة  اإلدارة 
وجهاز التكييف ُمبرمج عند درجة ُمعينة وكذلك كل شيء موجود 
يتم  والتي  ُمتكاملة  معلومات  شبكة  خ��الل  من  يعمل  املنزل  في 
تغذيتها باالحتياجات الالزمة لكل ساكن على ِحدة فمثاًل مُيكن 
تزويدها بأجهزة استشعار تعمل عند إصابة أحد النُزالء بالصرع 
الذكية  البيوت  وه��ذه  الباب  على  الصباح  ُوص��ول ُصحف  وعند 

عليها إقبال كبير في الدول الصناعية خاصة اإلسكندنافية حيث 
من  لكل  الرعاية  من  وشخصية  مركزية  ال  أمن��اط  فيها  تنتشر 
أو كبار السن ففيها جتد رجال السياسة  يحتاجها من املرضى 
للبحث  ُمضنية وشاقة  تبذل جهوداً  املدنية  واملُنظمات  واألطباء 
ع��ن ُط���رق أف��ض��ل م��ن أج��ل ُم��ع��اون��ة ِك��ب��ار ال��س��ن واملُ��ع��اق��ني على 
التعايش مع مجتمعاتهم بشكل أفضل وخاصًة تفادي اللجوء إلى 
بيوت املُسنني واملالجئ قدر اإلمكان وأن يحصل املُسن أو املُعاق 
على الرعاية داخل بيته، وهكذا تلعب البيوت الذكية دوراً كبيراً 
أنها مُيكن  كما  يعيشون فيها  الذين  "املُعاقني"  في حتسني حياة 
أن تُشكل خطوة مهمة حلل عدد من املشاكل منها مشكلة مهمة 
توفير  كيفية  وهي  املتقدمة  الصناعية  الدول  منها  تُعاني  للغاية 
الدول  هذه  تتوقع  والذين  الِسن  كبار  من  الكبير  للعدد  الرعاية 

والبيوت  العمر  املُستمرة في متوسط  الزيادة  زيادة عددهم مع 
الذكية حُتول حياة املعاقني إلى نوع من الشراكة أو املشاركة بدالً 
من االعتماد على املُساعدة كما تُساعدهم على أن يكون للواحد 
منهم رأي في إدارة ُشؤون حياته والذي يجب أال نغفله أن مشروع 
البيوت الذكية ليس هدفه بالضرورة أن تُصبح كل البيوت ذكية 
لن  العناية  تكون هناك حاالت حتتاج درجة عالية من  ألنه قد 
تُساعد فيها هذه التكنولوجيا كثيراً كما أن العامل البشري يظل 
ُمهماً مهما تطورت التكنولوجيا لدرجة أن أجهزة االستشعار عن 
بُعد املوجودة في البيوت الذكية قد تُنادي على ساكن البيت وهو 
في طريقه إلى اخلروج لينطلق صوت امليكرفون يقول له: "ارتد 

سترتك يا سيدي فاجلو في اخلارج بارد".

بيوت ُتدير ظهرها للشمس صيفًا 
ي��ؤك��د ال��ع��ل��م��اء أن اخل��ش��ب ه��و أف��ض��ل م���ادة ل��ب��ن��اء البيوت 
البناء  واح��دة في  االقتصار على مادة  ولكن ال يجب  الذكية 
وال مانع من إدخال مواد أُخرى بنسب محدودة مثل احلجر 
والبوليسترين كمواد عازلة مع االستخدام االقتصادي للكهرباء 
والطاقة احلرارية ولهذا يشرح العلماء مفهوم "البيت الشجرة 
الشمس" وهو البيت الذي يرتكز على "قاعدة ُمتحركة" مُيكن 
لِعدة اجتاهات بحسب اجتاه  البيت  استخدامها في حتريك 
الشمس وذلك باالجتاه نحوها أو عكسها ِوفقاً حلاجة ُسكانه 
في  الرئيسية  النوافذ  توجيه  مُيكن  فإنه  امِلثال  سبيل  وعلى 
لتحقيق  العكسي صيفاً  االجت��اه  وف��ي  شتاءاً  الشمس  اجت��اه 
توفير كبير في نفقات التدفئة شتاءاً والتهوية صيفاً ويشرح 
"رولف ديتش" الذي يُعد من ُرواد تطبيقات استخدام الطاقة 
الِعمارة  في  اجلديد  األسلوب  هذا  بأن  أملانيا  في  الشمسية 
يعتمد على ُوجود جانب معدني عاكس في البيت وهو اجلانب 
البيت  ه��ذا  في  ويتم  الشمس صيفاً  اجت��اه  في  يُوجه  ال��ذي 
تركيب وحدة للطاقة الشمسية بحيث تكون ُمواجهة للشمس 
بشكل مباشر على مدار السنة ومن ثم تُوفر للبيت احتياجاته 
من الكهرباء لإضاءة ولتشغيل األجهزة الكهربائية وفي شهور 
حاجة  على  تزيد  كهرباء  الوحدة  ه��ذه  تُتيح  عندما  الصيف 
املنزل فإنه مُيكن توجيه الفائض إلى شبكة كهرباء محلية كي 
تستفيد منه بيوت أُخرى وهذا النوع من البيوت يُنتج طاقة 
تزيد خمسة أضعاف على ما يستهلكه في العام الواحد في 
وشتاءاً،  صيفاً  البالد  في  الشمس  ُسطوع  ساعات  متوسط 
وهكذا جند أن البيوت الذكية اليوم هي ثمرة جديدة من ِثمار 
يُستخدم فيها  العلمي وهي عبارة عن شقق وفيالت  التقدم 
أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا فهي تُدير ظهرها للشمس 
صيفاً وتستقبلها في الشتاء، كما إنها حتوي شبكة معلومات 
الساكن لدرجة احل��رارة وحتميه من األمراض  تُنبه  ُمتكاملة 
وتُغلق  تُفتح  والنوافذ  تلقائياً  ينقطع  بها  الكهربائي  والتيار 
عند حلول النهار والليل كذلك إن منازل هذا القرن أخشابها 
اللصوص  من  نفسها  وحتمي  الِفطريات  وتُ��ق��اوم  حتترق  ال 
واحليوانات الضالة، والبيوت الذكية ال يتوقف انتشارها على 
أملانيا وأوروبا فقط بل إنها تنتشر أيضاً وبكثرة في العديد من 

الدول اإلسكندنافية مثل السويد والنرويج والدمنارك 
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علمية  ففي جتربة  الِفطريات  وتُقاوم  التي ال حتترق  األخشاب 
فريدة في معهد روزنهامي لبحوث مواد البناء في بافاريا بأملانيا 
تُستخدم أخشاب يتم ُمعاجلتها بطريقة ِعلمية ُمبتكرة للغاية بحيث 
لالحتراق  ُمقاومة  عازلة جيدة  مادة  إلى  األخشاب  تتحول هذه 
ولإصابات الِفطرية في الوقت نفسه وقد زاد الطلب على هذه 
األخشاب وخاصة أن شركات بناء البيوت اخلشبية تزدهر يوماً 
بعد يوم في أملانيا والواليات املُتحدة والُدول اإلسكندنافية، كما 
إنه من املعروف أن للخشب ِعدة مزايا كمادة تُستخدم في بناء 
مستويات  عنها  تنتج  عملية  نفسه  اخلشب  إن��ت��اج  ألن  البيوت 
ُمنخفضة من اإلنبعاثات ويحتاج تصنيعه إلى قدر منخفض من 
الطاقة تقل كثيراً عن الطاقة املُستخدمة في إنتاج املواد البديلة 
ولذلك يُطلق العلماء على البيوت اخلشبية "البيوت كاملة القيمة" 

سيما وأنها تتوافق مع النُظم البيئية والعودة للطبيعة.

البيوت الذكية تساعد املعاقني
ملساعدة  وجت��ه��ي��زه��ا  وإع���داده���ا  تصميمها  مت  ال��ب��ي��وت  وه���ذه 
واألمر  االستقالل  من  قدر ممكن  بأكبر  احلياة  على  "املُعاقني" 
هنا ليس مجرد أبواب تُفتح وتُغلق بالضغط على األزرار بل إنه 
نوع من املساعدة الذكية لهؤالء الذين ُحرموا من ِنعم كثيرة وعلى 
سبيل امِلثال فإنه مبجرد ارتفاع درجة احلرارة تُفتح نوافذ املنزل 
وينقطع التيار الكهربائي تلقائياً عن مواقد الطهي كما أن نظم 
الظالم  حلول  عند  أيضاً  تلقائياً  تعمل  بحيث  َمصممة  اإلدارة 
وجهاز التكييف ُمبرمج عند درجة ُمعينة وكذلك كل شيء موجود 
يتم  والتي  ُمتكاملة  معلومات  شبكة  خ��الل  من  يعمل  املنزل  في 
تغذيتها باالحتياجات الالزمة لكل ساكن على ِحدة فمثاًل مُيكن 
تزويدها بأجهزة استشعار تعمل عند إصابة أحد النُزالء بالصرع 
الذكية  البيوت  وه��ذه  الباب  على  الصباح  ُوص��ول ُصحف  وعند 

عليها إقبال كبير في الدول الصناعية خاصة اإلسكندنافية حيث 
من  لكل  الرعاية  من  وشخصية  مركزية  ال  أمن��اط  فيها  تنتشر 
أو كبار السن ففيها جتد رجال السياسة  يحتاجها من املرضى 
للبحث  ُمضنية وشاقة  تبذل جهوداً  املدنية  واملُنظمات  واألطباء 
ع��ن ُط���رق أف��ض��ل م��ن أج��ل ُم��ع��اون��ة ِك��ب��ار ال��س��ن واملُ��ع��اق��ني على 
التعايش مع مجتمعاتهم بشكل أفضل وخاصًة تفادي اللجوء إلى 
بيوت املُسنني واملالجئ قدر اإلمكان وأن يحصل املُسن أو املُعاق 
على الرعاية داخل بيته، وهكذا تلعب البيوت الذكية دوراً كبيراً 
أنها مُيكن  كما  يعيشون فيها  الذين  "املُعاقني"  في حتسني حياة 
أن تُشكل خطوة مهمة حلل عدد من املشاكل منها مشكلة مهمة 
توفير  كيفية  وهي  املتقدمة  الصناعية  الدول  منها  تُعاني  للغاية 
الدول  هذه  تتوقع  والذين  الِسن  كبار  من  الكبير  للعدد  الرعاية 

والبيوت  العمر  املُستمرة في متوسط  الزيادة  زيادة عددهم مع 
الذكية حُتول حياة املعاقني إلى نوع من الشراكة أو املشاركة بدالً 
من االعتماد على املُساعدة كما تُساعدهم على أن يكون للواحد 
منهم رأي في إدارة ُشؤون حياته والذي يجب أال نغفله أن مشروع 
البيوت الذكية ليس هدفه بالضرورة أن تُصبح كل البيوت ذكية 
لن  العناية  تكون هناك حاالت حتتاج درجة عالية من  ألنه قد 
تُساعد فيها هذه التكنولوجيا كثيراً كما أن العامل البشري يظل 
ُمهماً مهما تطورت التكنولوجيا لدرجة أن أجهزة االستشعار عن 
بُعد املوجودة في البيوت الذكية قد تُنادي على ساكن البيت وهو 
في طريقه إلى اخلروج لينطلق صوت امليكرفون يقول له: "ارتد 

سترتك يا سيدي فاجلو في اخلارج بارد".

بيوت ُتدير ظهرها للشمس صيفًا 
ي��ؤك��د ال��ع��ل��م��اء أن اخل��ش��ب ه��و أف��ض��ل م���ادة ل��ب��ن��اء البيوت 
البناء  واح��دة في  االقتصار على مادة  ولكن ال يجب  الذكية 
وال مانع من إدخال مواد أُخرى بنسب محدودة مثل احلجر 
والبوليسترين كمواد عازلة مع االستخدام االقتصادي للكهرباء 
والطاقة احلرارية ولهذا يشرح العلماء مفهوم "البيت الشجرة 
الشمس" وهو البيت الذي يرتكز على "قاعدة ُمتحركة" مُيكن 
لِعدة اجتاهات بحسب اجتاه  البيت  استخدامها في حتريك 
الشمس وذلك باالجتاه نحوها أو عكسها ِوفقاً حلاجة ُسكانه 
في  الرئيسية  النوافذ  توجيه  مُيكن  فإنه  امِلثال  سبيل  وعلى 
لتحقيق  العكسي صيفاً  االجت��اه  وف��ي  شتاءاً  الشمس  اجت��اه 
توفير كبير في نفقات التدفئة شتاءاً والتهوية صيفاً ويشرح 
"رولف ديتش" الذي يُعد من ُرواد تطبيقات استخدام الطاقة 
الِعمارة  في  اجلديد  األسلوب  هذا  بأن  أملانيا  في  الشمسية 
يعتمد على ُوجود جانب معدني عاكس في البيت وهو اجلانب 
البيت  ه��ذا  في  ويتم  الشمس صيفاً  اجت��اه  في  يُوجه  ال��ذي 
تركيب وحدة للطاقة الشمسية بحيث تكون ُمواجهة للشمس 
بشكل مباشر على مدار السنة ومن ثم تُوفر للبيت احتياجاته 
من الكهرباء لإضاءة ولتشغيل األجهزة الكهربائية وفي شهور 
حاجة  على  تزيد  كهرباء  الوحدة  ه��ذه  تُتيح  عندما  الصيف 
املنزل فإنه مُيكن توجيه الفائض إلى شبكة كهرباء محلية كي 
تستفيد منه بيوت أُخرى وهذا النوع من البيوت يُنتج طاقة 
تزيد خمسة أضعاف على ما يستهلكه في العام الواحد في 
وشتاءاً،  صيفاً  البالد  في  الشمس  ُسطوع  ساعات  متوسط 
وهكذا جند أن البيوت الذكية اليوم هي ثمرة جديدة من ِثمار 
يُستخدم فيها  العلمي وهي عبارة عن شقق وفيالت  التقدم 
أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا فهي تُدير ظهرها للشمس 
صيفاً وتستقبلها في الشتاء، كما إنها حتوي شبكة معلومات 
الساكن لدرجة احل��رارة وحتميه من األمراض  تُنبه  ُمتكاملة 
وتُغلق  تُفتح  والنوافذ  تلقائياً  ينقطع  بها  الكهربائي  والتيار 
عند حلول النهار والليل كذلك إن منازل هذا القرن أخشابها 
اللصوص  من  نفسها  وحتمي  الِفطريات  وتُ��ق��اوم  حتترق  ال 
واحليوانات الضالة، والبيوت الذكية ال يتوقف انتشارها على 
أملانيا وأوروبا فقط بل إنها تنتشر أيضاً وبكثرة في العديد من 

الدول اإلسكندنافية مثل السويد والنرويج والدمنارك 
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قضايا تهمك
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ت�����ع�����ت�����ب�����ر 
الزهور من أهم النباتات التي لها دوراً 
مهماً في مجال الزراعة التجميلية بالشوارع واحلدائق 
جمال  يبرز  جيد  بشكل  وتنسيقها  وزراعتها  العامة  املتنزهات  و 
الفني  الزاهية مما يعطيها شكل اإلطار  وألوانها  املختلفة  أنواعها 
فنية  لوحة  فتشكل  بديع  فني  بشكل  فتظهر  املزروعة  للمساحات 

يتمتع اإلنسان مبشاهدتها وتدخل في نفسه الراحة والسرور.
املاضية  القليلة  السنوات  ملحوظاً خالل  شهدت دولة قطر تطوراً 
والزراعات  احلدائق  وتنسيق  اخلضراء  الرقعة  بزيادة  يتعلق  فيما 
التجميلية في الشوارع والدوارات كما تتميز  مناطق دولتنا احلبيبة 
خالل فترة الشتاء باملناظر اخلالبة التي تشكلها الزهور والنباتات 
املتنوعة التي تسعى إدارة احلدائق العامة وأقسام احلدائق بالبلديات 
واملتناغمة فيما  الرائعة  التصاميم ذات األلوان  بأبرز  إلى زراعتها 

بينها لترسم لوحة جميلة في امليادين والشوارع.
وفي هذا الصدد تواصل إدارة احلدائق العامة جهودها احلثيثة على 
وضع اخلطط املدروسة إلعادة تأهيل الشوارع واحلدائق  مما ترتب 

عليه 
وضع برامج خاصة لزراعة 

النباتات واألشجار والشجيرات بشكل عام 
االختبارات  وإج��راء  خاص  بشكل  املوسمية  واألزه��ار 

على األصناف املتنوعة منها بإختالفها من ناحية الشكل واحلجم 
ومن ثم اختيار ما هو مالئم للمناطق التي تزرع فيها إلضفاء اجلمال 
للحدائق التابعة للدولة واستمرارية التجديد حتى ال ميل الناظر لها 

ويشاهد املرتاد إختالفاً متنوعاً في شكل الزهور وألوانها.
وتعود فكرة مشروع  زراعة النباتات و الزهور املوسمية مع بداية 
تشكيل أقسام احلدائق العامة بالبلديات. حيث كانت املشاتل تتبع 
للبلديات سابقاً ومع استحداث إدارة احلدائق العامة انتقلت مهمة 
التي  املشاتل  خ��الل  م��ن  إليها  املوسمية  وال��زه��ور  النباتات  ان��ت��اج 
أصبحت تتبع لها واملمثلة في  املشتل املركزي ومشتل املطار حيث 
تنتج هذه املشاتل ما يقارب مليونني شتلة من النباتات املتنوعة و 

الزهور املوسمية سنوياً.
املختلفة  النباتات  زراع��ة  من خالل  العامة  احلدائق  إدارة  وتهدف 
في  العامة  احل��دائ��ق  اقسام  احتياجات  لتلبية  املوسمية  وال��زه��ور 
لزراعة  ال��الزم��ة  املوسمية  وال��زه��ور  للنباتات  البلديات  مختلف 
احلدائق والشوارع والدوارات وأماكن الزراعات التجميلية املختلفة 
إضافة حلاجة بعض الدوائر احلكومية واملدارس واملواطنني حيث 
تقوم اإلدارة ببيع أعداد قليلة من الزهور للمواطنني بسعر رمزي 
الدوائر  النباتات والزهور املوسمية على اجلهات  بتوزيع  كما تقوم 
مع  بالتنسيق  اجلهات  هذه  حاجة  وحسب  مجاناً  وذلك  احلكومية 
املختصني في إدارة احلدائق العامة لتقدير احتياجات هذه اجلهات 
النباتات  ه��ذه  صفات  على  بناًء  النباتات  تلك  أن��واع  حتديد  ويتم 
ومدى تأقلمها مع البيئة القطرية واجلدوى من انتاجها وخصائصها 

اجلمالية و التنسيقية.

نباتات زهور الزينة:

طريق  عن  زراعتها  وتنجح  تتكاثر  التي  النباتات  مجموعة  وتشمل 
البذور والتي تعد طريقة التكاثر الرئيسية في معظم نباتات الزينة 

أيضاً  ت��ت��ك��اث��ر  أن���ه���ا  ك��م��ا 
ما  فمنها  اجلمالية  الناحية  من  أهميتها  وتكمن  خضرية  بطريقة 
يزرع جلمال أزهارها ومنها ما يزرع جلمال مجموعها اخلضري أو 
كالهما وتستخدم بشكل مكثف بهدف تنسيق احلدائق العامة وفقاً 

لشكلها وطبيعة منوها وتنقسم تبعاً لعمرها إلى قسمني:

:PERENNIAL PLANTS نباتات الزهور املعمرة
احلياة  تستمر  مستدمية  مزهرة  عشبية  نباتات  عن  عبارة  وه��ي 
في هذا النوع وتتجدد ألكثر من فصلي منو متتاليني ويتعاقب في 
حياة النباتات املعمرة النمو اخلضري واألزهار والثمار والبذور في 
حلقات أو دورات حولية وتنقسم نباتات الزهور املعمرة بدورها إلى 
معمرات شتوية وهي التي تزهر مع احلوليات الشتوية في الشتاء 
التي تزهر مع احلوليات الصيفية  والربيع ومعمرات صيفية وهي 

في الصيف واخلريف.

:ANNUAL PLANT الزهور املوسمية

وهي عبارة عن نباتات عشبية مزهرة تزرع بذورها وعقلها فتنبت 
وتنمو وتزهر وتنضج ثمارها وبذورها خالل موسم منو واحد وتنتهي 
حياتها في أقل من سنة ومن ثم تتجدد زراعتها بشكل سنوي مما 
النباتات  أن��واع  اختالف  خ��الل  من  و متيز  حركة  احلديقة  يعطي 
من  رئيسياً  عنصراً  متثل  وه��ي  وس��ن��وي  فصلي  بشكل  امل��زروع��ة 
النباتات نظراً  التصميم املتجدد للحدائق وتعتبر من أهم  عناصر 

لتعدد أنواعها ووفرة أزهارها وألوانها املختلفة وطبيعة 
منوها فمنها النباتات الطويلة والنباتات القصيرة ومنها ما يحتاج 
إلى أماكن مشمسة ومنها ما يكون منوه في األماكن املظللة وعلى 
ذلك ميكن زراعتها في أماكن متعددة كما أنها ذات تكلفة منخفضة 
الزهور  نباتات  وتنقسم  األخ��رى  بالنباتات  مقارنة  النمو  وسريعة 

املوسمية تبعاً ملواسم منوها وإزهارها إلى نوعني:
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 بيئتنا  

إلضفاء جمال رائع وألوان متناغمة ودائمة

نباتات زهور الزينة... 
كيف نزرعها وننـميها فـــــــــي حدائقـنـا العامة
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ت�����ع�����ت�����ب�����ر 
الزهور من أهم النباتات التي لها دوراً 
مهماً في مجال الزراعة التجميلية بالشوارع واحلدائق 
جمال  يبرز  جيد  بشكل  وتنسيقها  وزراعتها  العامة  املتنزهات  و 
الفني  الزاهية مما يعطيها شكل اإلطار  وألوانها  املختلفة  أنواعها 
فنية  لوحة  فتشكل  بديع  فني  بشكل  فتظهر  املزروعة  للمساحات 

يتمتع اإلنسان مبشاهدتها وتدخل في نفسه الراحة والسرور.
املاضية  القليلة  السنوات  ملحوظاً خالل  شهدت دولة قطر تطوراً 
والزراعات  احلدائق  وتنسيق  اخلضراء  الرقعة  بزيادة  يتعلق  فيما 
التجميلية في الشوارع والدوارات كما تتميز  مناطق دولتنا احلبيبة 
خالل فترة الشتاء باملناظر اخلالبة التي تشكلها الزهور والنباتات 
املتنوعة التي تسعى إدارة احلدائق العامة وأقسام احلدائق بالبلديات 
واملتناغمة فيما  الرائعة  التصاميم ذات األلوان  بأبرز  إلى زراعتها 

بينها لترسم لوحة جميلة في امليادين والشوارع.
وفي هذا الصدد تواصل إدارة احلدائق العامة جهودها احلثيثة على 
وضع اخلطط املدروسة إلعادة تأهيل الشوارع واحلدائق  مما ترتب 

عليه 
وضع برامج خاصة لزراعة 

النباتات واألشجار والشجيرات بشكل عام 
االختبارات  وإج��راء  خاص  بشكل  املوسمية  واألزه��ار 

على األصناف املتنوعة منها بإختالفها من ناحية الشكل واحلجم 
ومن ثم اختيار ما هو مالئم للمناطق التي تزرع فيها إلضفاء اجلمال 
للحدائق التابعة للدولة واستمرارية التجديد حتى ال ميل الناظر لها 

ويشاهد املرتاد إختالفاً متنوعاً في شكل الزهور وألوانها.
وتعود فكرة مشروع  زراعة النباتات و الزهور املوسمية مع بداية 
تشكيل أقسام احلدائق العامة بالبلديات. حيث كانت املشاتل تتبع 
للبلديات سابقاً ومع استحداث إدارة احلدائق العامة انتقلت مهمة 
التي  املشاتل  خ��الل  م��ن  إليها  املوسمية  وال��زه��ور  النباتات  ان��ت��اج 
أصبحت تتبع لها واملمثلة في  املشتل املركزي ومشتل املطار حيث 
تنتج هذه املشاتل ما يقارب مليونني شتلة من النباتات املتنوعة و 

الزهور املوسمية سنوياً.
املختلفة  النباتات  زراع��ة  من خالل  العامة  احلدائق  إدارة  وتهدف 
في  العامة  احل��دائ��ق  اقسام  احتياجات  لتلبية  املوسمية  وال��زه��ور 
لزراعة  ال��الزم��ة  املوسمية  وال��زه��ور  للنباتات  البلديات  مختلف 
احلدائق والشوارع والدوارات وأماكن الزراعات التجميلية املختلفة 
إضافة حلاجة بعض الدوائر احلكومية واملدارس واملواطنني حيث 
تقوم اإلدارة ببيع أعداد قليلة من الزهور للمواطنني بسعر رمزي 
الدوائر  النباتات والزهور املوسمية على اجلهات  بتوزيع  كما تقوم 
مع  بالتنسيق  اجلهات  هذه  حاجة  وحسب  مجاناً  وذلك  احلكومية 
املختصني في إدارة احلدائق العامة لتقدير احتياجات هذه اجلهات 
النباتات  ه��ذه  صفات  على  بناًء  النباتات  تلك  أن��واع  حتديد  ويتم 
ومدى تأقلمها مع البيئة القطرية واجلدوى من انتاجها وخصائصها 

اجلمالية و التنسيقية.

نباتات زهور الزينة:

طريق  عن  زراعتها  وتنجح  تتكاثر  التي  النباتات  مجموعة  وتشمل 
البذور والتي تعد طريقة التكاثر الرئيسية في معظم نباتات الزينة 

أيضاً  ت��ت��ك��اث��ر  أن���ه���ا  ك��م��ا 
ما  فمنها  اجلمالية  الناحية  من  أهميتها  وتكمن  خضرية  بطريقة 
يزرع جلمال أزهارها ومنها ما يزرع جلمال مجموعها اخلضري أو 
كالهما وتستخدم بشكل مكثف بهدف تنسيق احلدائق العامة وفقاً 

لشكلها وطبيعة منوها وتنقسم تبعاً لعمرها إلى قسمني:

:PERENNIAL PLANTS نباتات الزهور املعمرة
احلياة  تستمر  مستدمية  مزهرة  عشبية  نباتات  عن  عبارة  وه��ي 
في هذا النوع وتتجدد ألكثر من فصلي منو متتاليني ويتعاقب في 
حياة النباتات املعمرة النمو اخلضري واألزهار والثمار والبذور في 
حلقات أو دورات حولية وتنقسم نباتات الزهور املعمرة بدورها إلى 
معمرات شتوية وهي التي تزهر مع احلوليات الشتوية في الشتاء 
التي تزهر مع احلوليات الصيفية  والربيع ومعمرات صيفية وهي 

في الصيف واخلريف.

:ANNUAL PLANT الزهور املوسمية

وهي عبارة عن نباتات عشبية مزهرة تزرع بذورها وعقلها فتنبت 
وتنمو وتزهر وتنضج ثمارها وبذورها خالل موسم منو واحد وتنتهي 
حياتها في أقل من سنة ومن ثم تتجدد زراعتها بشكل سنوي مما 
النباتات  أن��واع  اختالف  خ��الل  من  و متيز  حركة  احلديقة  يعطي 
من  رئيسياً  عنصراً  متثل  وه��ي  وس��ن��وي  فصلي  بشكل  امل��زروع��ة 
النباتات نظراً  التصميم املتجدد للحدائق وتعتبر من أهم  عناصر 

لتعدد أنواعها ووفرة أزهارها وألوانها املختلفة وطبيعة 
منوها فمنها النباتات الطويلة والنباتات القصيرة ومنها ما يحتاج 
إلى أماكن مشمسة ومنها ما يكون منوه في األماكن املظللة وعلى 
ذلك ميكن زراعتها في أماكن متعددة كما أنها ذات تكلفة منخفضة 
الزهور  نباتات  وتنقسم  األخ��رى  بالنباتات  مقارنة  النمو  وسريعة 

املوسمية تبعاً ملواسم منوها وإزهارها إلى نوعني:

3435

 بيئتنا  

إلضفاء جمال رائع وألوان متناغمة ودائمة

نباتات زهور الزينة... 
كيف نزرعها وننـميها فـــــــــي حدائقـنـا العامة
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“احلولية“  امل����وس����م����ي����ة  ال����ن����ب����ات����ات 
الشتوية:

احلولية  املزهرة  النباتات  مجموعة  وهي 
والربيع  ال��ش��ت��اء  ف��ي  وت��زه��ر  تعيش  ال��ت��ي 
وتزرع بذورها أو عقلها في سبتمبر وتشتل 
ديسمبر  من  وتزهر  ونوفمبر  أكتوبر  في 

حتى مايو.
فيوال،  اليسيم،  القطيفة،  “البيتونيا،  مثل 
احلمراء،  السالفيا  ال��ص��ي��ن��ي،  ال��ق��رن��ف��ل 
املنثور،  السمكة،  ف��م  املهجنة،  اجل��زان��ي��ا 
فلوكس،  زينة،  ملفوف  فربينيا،  االس��ت��ر، 

سنايرا“.

“احلولية“  امل����وس����م����ي����ة  ال����ن����ب����ات����ات 
الصيفية:

احلولية  امل��زه��رة  النباتات  مجموعة  ه��ي 
التي تعيش ومتضي أكبر فترة من عمرها 
في الصيف، حيث تزرع بذورها أو عقلها 
ف��ي امل��دة م��ن منتصف م��ارس إل��ى إبريل 
في  فيها  تستقر  التي  أماكنها  في  وتشتل 
أكتوبر،  إل��ى  يونيو  من  وتزهر  مايو  شهر 
املوقع  في  بالبذرة  تزرع  مجموعة  وهناك 
مباشرة “بذور كبيرة“ مثل “رجلة الزهور، 
املهجنة،  احمل��ك��م��ة  ال���ع���ادي���ة،  احمل��ك��م��ة 
الكوشيا،  األمرنتس،  الزينيا،  السيلوزيا، 
بنباتات  االه��ت��م��ام  ويتم  الزينيا“  امل��دن��ة، 
الزينة بكافة أنواعها والتي يكون لتواجدها 
مردود ذو قيمة رائعة من إضفاء اللمسات 
جميع  وتوفير  للمكان  املميزة  اجلمالية 
اإلجتاه من  لتنمية هذا  الالزمة  التقنيات 
التزيينية وذلك إلستخدامها في  النباتات 
والشوارع  احلدائق  تزيني  من  أوج��ه  ع��دة 
إلختيار  مستمر  جت��دي��د  ه��ن��اك  أن��ه  كما 
األن��س��ب واألف��ض��ل دائ��م��اً ول��ذل��ك يتم في 
البداية عمل حصر شامل لطلبات البلديات 
بشكل سنوي ويتم حتديد احتياجاتهم من 
والشتوية“  “الصيفية  املوسمية  ال��زه��ور 
وعلى أساس الكميات يتم تأمني “البذور، 
األسمدة،  ال���زراع���ي���ة،  ال��ت��رب��ة  األص����ص، 
احلسبان  ف���ي  وي���وض���ع  ه���ذا  املبيدات“ 
جهات  تطلبها  ال��ت��ي  األض��اف��ي��ة  الكميات 
الكميات  إل��ى  باإلضافة  ال��دول��ة  في  ع��دة 
ثم  رم��زي  بسعر  اجلمهور  يشتريها  التي 
يتم البدء في جتهيزات األحواض للزراعة 
تقريباً  بثالثة شهور  بداية كل موسم  قبل 
وخ����الل ه���ذه ال��ف��ت��رة ي��ت��م م��راق��ب��ة سير 
أن  إذ  فائقة  وعناية  بدقة  الشتالت  منو 

لذلك  كاألطفال متاماً  الصغيرة  البادرات 
أن  إذ  ج��داً  العمليات حساسة  فإن جميع 
إل��ى موت  ي��ؤدي  أي مرحلة  ف��ي  أي خلل 
البادرات وبالتالي عدم توفر الشتالت في 

الوقت املطلوب.

زراعة النباتات
 املوسمية "احلولية":

نحرص  ولذلك  بالبذور  احلوليات  تتكاثر 
على أن تكون ذات جودة عالية من حيث 
عقل  أو  اإلنبات“  نسبة  “إرتفاع  احليوية 
سليمة وخالية من اإلصابات ومن مصدر 
موثوق ودائماً ما تكون البداية هي األساس 
وبرليت“  “بتموس  اجليدة  التربة  بتجهيز 
يعد  حيث  للزراعة  ج��ي��داً  أس��اس��اً  ليكون 
لكل  زراع���ي مناسب  ه��ذا اخلليط وس��ط 
نبات فالبيتموس يكّون تربة مناسبة جداً 
للبذور عند زراعتها في األوعية والبرليت 
للتربة  التهوية اجليدة  يساعد على وجود 
املستخدمة وال نغفل عن ري النباتات بعد 
زراعتها مباشرة مع مراعاة عدم اإلسراف 
باألمراض  ت���ص���اب  ال  ح��ت��ى  ال�����ري  ف���ي 
قليلة  للمياة  إحتياجاتها  ألن  ال��ف��ط��ري��ة 
ويفضل استخدام الري احلديث بالتنقيط 
كما يراعى تغذية النبات ويكون عن طريق 
العضوية  األس��م��دة  بإستخدام  التسميد 
كل  ف��ي  للحوليات  الكيماوية  واألس��م��دة 
البذور  زراع��ة  يوم من   “15“ بعد  مرحلة 

ويكون على النحو التالي:
مرحلة  في  النيتروجني:  أو  األزوت  عالي 
اك��ت��م��ال مجموعها  ال��ن��م��و األول����ى وح��ت��ى 

اخلضري.
N.P.K 20-20-20 متوازن: ويكون في 
مرحلة بداية التحول في املجموع اخلضري 

إلى املجموع الزهري.
البوتاس:  ع��ال��ي   N.P.K 20-20-36
زيادة اإلزهار  ويعمل على حتريضها على 
وإعطاء مقاومة للنبات ويفضل اتباع جدول 
تسميد خاص باملوسميات لتبقى خضراء 
ومكتملة  صحيحة  بطريقة  وتنمو  نضرة 
التربة  تقليب  على  نحرص  أن  يجب  كما 
املكان  نختار  أن  بعد  وتعديلها  وتهويتها 
كذلك من  ال��زه��ور  م��ن  ن��وع  لكل  املناسب 
النباتات املوسمية  الضروري االنتباه على 
تبدأ  .. فبعد مضي وق��ت قليل  امل��زروع��ة 
النباتات باجلفاف والذبول فتصبح  بعض 
ب��ع��ض األم��اك��ن ي��ان��ع��ة خ��ض��راء واألخرى 
يابسة وجافة ، لذلك يجب مراعاة إعادة 
واحلجم  الصنف  بنفس  الفراغات  زراع��ة 
“بالترقيع“  العملية  ه��ذه  وتسمى  واللون 
كما أنه يجب احملافظة عليها من اآلفات 
الزراعية واإلصابات احلشرية ، حيث أنها 

ستؤثر سلباً على املظهر العام للحديقة. 

36

 بيئتنا  
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مخلوط  أبيض  إسمنت  م��ن  املكونة 
برمل مازار أبيض. 

باستعمال  فهي  الثانية  الطريقة  أما 
ال����الص����ق: وت��س��ت��ع��م��ل هذه  م������واد 

الطريقة في احلاالت التالية: 
م��ب��ن��ي��ة من  ك��ان��ت اجل�����دران  إذا   .1

احلجر القدمي الناعم. 
2. في تركيب احلجر ال��ذي ال يزيد 

ارتفاعه عن 01 سم. 

3. اللوحات الفنية اجلدارية والتي 
عادة ما تُعلق داخل البيوت. 

4. حجر ورخام املالبن. 
جبسم  اجل������دران  ك��ان��ت  إذا   .5
بورد وليست من  أو إسمنت  بورد 

البلوك.
الطريقة  ه��ذه  خ��ط��وات  ونلخص 

وفق مايلي: 
إكساء  ي��ت��م  أن  ي��ج��ب  ب���داي���ًة   .1
وإذا  الناعمة،  بالطينة  اجل���دران 
ق���دمي���ة فيجب  ك���ان���ت اجل������دران 
الشبك  تركيب  ث��م  أوالً  تنقيرها 

وبعد ذلك تلييسها.
م��ن جهة  ب��ده��ن احل��ج��ر  2.نقوم 
للحصول  الالصق  مبادة  التركيب 

على التماسك األفضل.
مب���ادة  اجل������دار  ب���ده���ن  3.نقوم 
وليس  صغيرة  مبساحة  ال��الص��ق 
نلصق احلجر  ث��م  اجل����دار  ك��ام��ل 
وال يجوز وضع احلجر الثاني قبل 

التأكد من االلتصاق بشكل تام. 
4.التأكد من استقامة املدماك عن 

طريق ميزان املاء. 
والفواصل  اللحامات  ت��روي��ب   .5
ط��ري��ق حشوها  احل��ج��رع��ن  ب���ني 
بالروبة املكونة من إسمنت أبيض 

مخلوط برمل مازار أبيض. 
وأخ���ي���راً ال��ط��ري��ق��ة ال��ث��ال��ث��ة وهي 

باستعمال زوايا حديد: حيث تستعمل 
هذه الطريقة في احلالتني التاليتني: 
1. إذا كانت اجل��دران مبنية من أي 

نوع. 
2. ف��ي ت��رك��ي��ب احل��ج��ر ال����ذي يبلغ 

ارتفاعه 01سم فما فوق. 
الطريقة وفق  ونلخص خطوات هذه 

مايلي: 
1. نضع زواي��ا حديد على مسافات 
شاقولية ال تتجاوز 52 سم وأفقية ال 
تتجاوز 05 سم "حسب مقاس احلجر" 
وبحيث ال تكون صفوف الزوايا فوق 
بعضها البعض لزيادة الربط واملتانة 

للحجر مع اجلدار.
2. نثقب احلجر في األعلى واألسفل 

من أجل إدخال البراغي.
3. ندخل البرغي في احلجر ونشده 
األفقي  ب��االجت��اه  العملية  نكمل  ث��م 
إلن��ه��اء امل��دم��اك، ون��ك��رره��ا م��ن أجل 

املداميك العلوية.
الفواصل  استقامة  ضبط  يجب   .4
الرص  لضمان  التثبيت  عملية  أثناء 
التجانس  وإلع�����ط�����اء  ال���ص���ح���ي���ح 

املطلوب.
بني  والفواصل  اللحامات  ترويب   .5
بالروبة  حشوها  طريق  ع��ن  احلجر 
مخلوط  أبيض  إسمنت  م��ن  املكونة 

برمل مازار أبيض.
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تصميم هندسي

مينح البناء حلة جميلة ورائعة

اكت�صـف طرق ا�صتعــمـال احلجـر فـــــــــي اإك�صاء الواجهات اخلارجية

بشكل  للمبنى  اإلكساء  عملية  تعتبر 
ع���ام م��ث��ل اجل��ل��د ب��ال��ن��س��ب��ة للجسم 
الشكل  املبنى  تعطي  فهي  البشري 
وتكسبه  النهائية  وامل��الم��ح  امل��الئ��م 
تصل  م��ا  وع���ادة  املميزة  الشخصية 
أو   %07 الى  اإلكساء  أعمال  تكلفة 
أكثر من التكلفة اإلجمالية للمشروع 
وهذا إن دل على شيء فهو يدل على 
األهمية التي متثلها أعمال وبخاصة 

مل��ا لها من  إن اخ��ت��رمت م��ادة احلجر 
ج��م��ال��ي��ة رائ��ع��ة تُ��ك��س��ب امل��ب��ن��ى حلة 
جميلة فهي تعطي إحساساً بالنعومة 

الفائقة واخلشونة البالغة بآن معاً..

يعتبر احلجر من أكثر مواد اإلكساء 
الناس ألسباب  عند  رغبة  اخلارجي 

عديدة منها:
1. مالئمته للعوامل اجلوية. 
2. متاشيه مع الذوق العام. 

3. توافره بكثرة مبختلف أنواعه. 
لكن عند التنفيذ يجب توجيه عناية 
امل��ن��س��وب األساسي  خ��اص��ة إلن��ش��اء 
اخليط  باستعمال  وذل���ك  الصحيح 
ل��ض��ب��ط رأس��ي��ت��ه��ا وم���ي���زان امل����اء أي 
"الشقلة"، كما تختلف أساليب وطرائق 
تركيب احلجر على اجل��دران حسب 
والعوامل  ألجلها  املستعمل  ال��غ��اي��ة 
ث���ب���ات ق��ط��ع احلجر  امل����ؤث����رة ع��ل��ى 
القوى  ت��رك��ي��ب��ه��ا،  م��وق��ع  "ح��ج��م��ه��ا، 

املؤثرة...الخ" ومن هذه الطرق: 
باستعمال  وه���ي  األول�����ى  ال��ط��ري��ق��ة 
هذه  وتستعمل  اإلسمنتية:  امل��ؤون��ة 

الطريقة في احلاالت التالية: 
م��ب��ن��ي��ة من  ك��ان��ت اجل�����دران  إذا   .1
البلوك أو إذا كانت خرسانية مسبقة 

الصنع أو عادية. 
2. ف��ي ت��رك��ي��ب احل��ج��ر ال���ذي يكون 

ف��م��ا فوق  س��م   01 ارت��ف��اع��ه 
وتتراوح سماكته ما بني 3-5 

سم. 
3. حجر ورخام املالبن. 

ونلخص خطوات هذه الطريقة 
وفق مايلي: 

1. تنفيذ رشة مسطرين قبل 
يوم واحد على األقل جلدران 
احلجر  تركيب  امل��راد  البلوك 
أما  جيداً  باملاء  ورشها  عليها 
خرسانية  اجل��دران  كانت  إذا 
فيجب تنقيرها أوالً ثم تركيب 
الشبك وبعد ذلك تنفيذ رشة 

املسطرين.
2. تركيب زاوية حديد 3×3 سم ليتم 

تركيب أول مدماك حجر عليها.
3. جتريح احلجر من جهة التركيب 

وو ضع قضيب حديد.
4. ده��ن احل��ج��ر م��ن جهة التركيب 

باإلسمنت األسود الصافي السائل.
5. وض���ع امل���ؤون���ة اإلس��م��ن��ت��ي��ة على 
اجلدار وبعدها احلجر ثم دقه دقات 
خفيفة حتى يتم التماسك مع املؤونة 

اإلسمنتية.
6. التأكد من استقامة املدماك عن 

طريق ميزان املاء.
بني  والفواصل  اللحامات  7.ترويب 
احل��ج��ر ع��ن ط��ري��ق م��ل��ؤه��ا بالروبة 
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مخلوط  أبيض  إسمنت  م��ن  املكونة 
برمل مازار أبيض. 

باستعمال  فهي  الثانية  الطريقة  أما 
ال����الص����ق: وت��س��ت��ع��م��ل هذه  م������واد 

الطريقة في احلاالت التالية: 
م��ب��ن��ي��ة من  ك��ان��ت اجل�����دران  إذا   .1

احلجر القدمي الناعم. 
2. في تركيب احلجر ال��ذي ال يزيد 

ارتفاعه عن 01 سم. 

3. اللوحات الفنية اجلدارية والتي 
عادة ما تُعلق داخل البيوت. 

4. حجر ورخام املالبن. 
جبسم  اجل������دران  ك��ان��ت  إذا   .5
بورد وليست من  أو إسمنت  بورد 

البلوك.
الطريقة  ه��ذه  خ��ط��وات  ونلخص 

وفق مايلي: 
إكساء  ي��ت��م  أن  ي��ج��ب  ب���داي���ًة   .1
وإذا  الناعمة،  بالطينة  اجل���دران 
ق���دمي���ة فيجب  ك���ان���ت اجل������دران 
الشبك  تركيب  ث��م  أوالً  تنقيرها 

وبعد ذلك تلييسها.
م��ن جهة  ب��ده��ن احل��ج��ر  2.نقوم 
للحصول  الالصق  مبادة  التركيب 

على التماسك األفضل.
مب���ادة  اجل������دار  ب���ده���ن  3.نقوم 
وليس  صغيرة  مبساحة  ال��الص��ق 
نلصق احلجر  ث��م  اجل����دار  ك��ام��ل 
وال يجوز وضع احلجر الثاني قبل 

التأكد من االلتصاق بشكل تام. 
4.التأكد من استقامة املدماك عن 

طريق ميزان املاء. 
والفواصل  اللحامات  ت��روي��ب   .5
ط��ري��ق حشوها  احل��ج��رع��ن  ب���ني 
بالروبة املكونة من إسمنت أبيض 

مخلوط برمل مازار أبيض. 
وأخ���ي���راً ال��ط��ري��ق��ة ال��ث��ال��ث��ة وهي 

باستعمال زوايا حديد: حيث تستعمل 
هذه الطريقة في احلالتني التاليتني: 
1. إذا كانت اجل��دران مبنية من أي 

نوع. 
2. ف��ي ت��رك��ي��ب احل��ج��ر ال����ذي يبلغ 

ارتفاعه 01سم فما فوق. 
الطريقة وفق  ونلخص خطوات هذه 

مايلي: 
1. نضع زواي��ا حديد على مسافات 
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تصميم هندسي

مينح البناء حلة جميلة ورائعة

اكت�صـف طرق ا�صتعــمـال احلجـر فـــــــــي اإك�صاء الواجهات اخلارجية

بشكل  للمبنى  اإلكساء  عملية  تعتبر 
ع���ام م��ث��ل اجل��ل��د ب��ال��ن��س��ب��ة للجسم 
الشكل  املبنى  تعطي  فهي  البشري 
وتكسبه  النهائية  وامل��الم��ح  امل��الئ��م 
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القوى  ت��رك��ي��ب��ه��ا،  م��وق��ع  "ح��ج��م��ه��ا، 

املؤثرة...الخ" ومن هذه الطرق: 
باستعمال  وه���ي  األول�����ى  ال��ط��ري��ق��ة 
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وو ضع قضيب حديد.
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 يحلم الكثير من سكان املدن الكبرى بالعيش في سكن كبير 
أرب��ع غ��رف وم��ن مطبخ وحمام كبيرين  أو  ث��الث  يتكون من 
وشرفة وأن يقع السكن في وسط املدينة غير أن األمر على 
متكنهم  ال  الكثيرين  فميزانية  متاماً  مختلف  ال��واق��ع  أرض 

في  املتواضع خاصة  احللم  من حتقيق هذا 
املدن الكبيرة التي ترتفع فيها تكاليف 

مضطرين  يجعلهم  مم��ا  امل��ع��ي��ش��ة 
تتماشى  صغيرة  غرفة  إلي��ج��ار 

م���ع م��ي��زان��ي��ات��ه��م وه��ن��ا تبرز 
بضيق  اإلح���س���اس  مشكلة 
على  ينغص  ال���ذي  الشقة 
السيما  حياتهم  ساكنيها 
إذا كانون ميتلكون أثاثات 

كثيرة..
ل�����ذل�����ك ف�������إن اخل�����ب�����راء 
واملختصون  ال��ه��ن��دس��ي��ون 
في عالم األثاثا والديكورات 

ن��ص��ائ��ح ألصحاب  ي��ق��دم��ون 
الشقق الضيقة لإستفادة من 

املساحة املتاحة والشعور بإتساع 
املكان حتى ولو كان ضيقا. 

اختيار األثاث وفق املقاييس 

في هذا الصدد تقول جوجن وهي مهندسة ديكور من شركة 
استشارية أملانية لتأثيث املنازل في مدينة فيسبادن إنه قبل 
االنتقال إلى شقة جديدة يجب على الساكن أن يفكر فيما يريد 
أن يفعله بالغرف ألن احتياجات الطالب تختلف عن احتياجات 
املدير، وعند شراء األثاث يجب عليك دائماً أن تصحب معك 

الدقيقة  واملقاييس  للشقة  تخطيطيا  رسماً 
ل��ل��غ��رف؛ ف��ع��ادة م��ا ت��ب��دو ق��ط��ع األث����اث داخل 
قاعات العرض الواسعة باملتاجر صغيرة لكنها متأل 
غرف الشقة متاماً، ويقول توماس دريكسل وهو مؤلف 
الشقق  إن  بأملانيا  أوجسبورج  شركة  من  معماري  ومهندس 
الصغيرة ميكن أن تبدو وكأنها تتمتع مبساحات إضافية طيبة 
وميكن جعل الشقة تبدو أوسع عن طريق خلق زوايا بشرط 
جتنب وضع األثاث فيها بطريقة منظمة ومحسوبة فعلى سبيل 
املثال ميكن إزالة األبواب ألنه عندما يقيم شخص واحد في 
وميكن  غير ضرورية  كثيرة  أب��واب  غالباً  هناك  تكون  الشقة 

ربط الغرف بشكل جذاب بدونها. 

استخدم األلوان الفاحتة:     

وي��وض��ح ل��ودج��ر ك��ي��ب��ر وه���و م��دي��ر معهد 
متخصص في جودة الطالء مبدينة فرانكفورت 
عند طالء  للعني  ات��س��اع��اً  أك��ث��ر  ت��ب��دو  الصغيرة  ال��غ��رف  أن 
واألصفر  األبيض  فاللون  فاحتة  بألوان  واألسقف  اجل��دران 
أو األزرق السماوي يعطي اإلحساس باالرتفاع وال ينبغي في 
رأيه أبداً طالء السقف باللون الغامق ألن هذا اللون يعطي 

الساكن اإلحساس بالضيق وكأن السقف سيقع عليه.
أن مياثل  يجب  الضيقة  الشقة  في  ج��وجن  آن  تقول  وأي��ض��اً 
الغرفة ستبدو أصغر  فإن  وإال  اجل��دران  لون  النوافذ  طالء 

أو مزخرفة ألن  متعددة  بألوان  النوافذ  ويجب جتنب طالء 
بينما يوصي دريكسل  تبدو أصغر  الغرفة  ذلك أيضا يجعل 
بتغطية موحدة لألرضية مثل الباركيه أو الفلني باستثناء 

احلمام واملطبخ.

استعمل أثاث متعدد الوظائف  

وكما هو شائع بني ساكني الشقق الصغيرة فإن أريكة 
وظائف  ب��ني  اجلمع  وأن  كبيرة  مساحة  توفر  ال��ن��وم 
األثاث  من  واح��دة  قطعة  باستخدام  والنوم  اجللوس 
هو حل وس��ط على ال��دوام وتقول آن ج��وجن إن��ه عند 
أن تولي اهتمامك البالغ  شراء أريكة للنوم يجب دائماً 
أن  ميكن  فإنها  وإال  فيها  ال��ن��وم  عند  ال��راح��ة  بإمكانات 

تتسبب في آالم الظهر.
 ومن املهم أيضاً أن تفكر بعناية في املساحة املخصصة لتناول 
الطعام وأفضل اختيار في هذا املجال غالباً هو مائدة ميكن 
طيها بحيث توفر مساحة كافية لتناول الطعام بشكل مريح كل 
يوم وعند فردها فإنها توفر مساحة كافية للضيوف كما أن 
املقاعد التي ميكن طيها ميكن أن توفر حاًل مناسباً كما ميكن 

تخزينها بسهولة.
أن  دريكسل  وينصح  كمكتب،  املائدة  استخدام  أيضاً  وميكن 
احلائط  بطول  توضع  التي  فاخلزانات  ج��ذاب  األث��اث  يكون 

توفر مساحة للتخزين.
ويجب أن تكون مقدمتها شفافة بقدر اإلمكان مع احلرص 
على عدم استخدام مساحات تخزين كثيرة أو مفتوحة حتى 
ال تبدو الغرفة غير مرتبة واملرآة الكبيرة وسيلة أخرى جلعل 
وضعها  جوجن  وتقترح  أكبر حجماً  تبدو  الصغيرة  املساحة 
تبدو  الغرف  لكي تساعد على جعل  أبواب اخلزانات  أمام 

أكثر اتساعاً.

4041

أفكار مفيدة

بأثاث متعدد الوظائف وألوان فاحتة ..

كيـف ت�صتفـيـد من املـ�صــاحـــــــــــة ال�صغرية ملكان ال�صكن ؟
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بني حفيف  التنزه  من  أجمل  هناك  ليس 
نعومة  على  س��ي��راً  امل���اء  وخ��ري��ر  الشجر 
ال��ذه��ن وت��ن��ش��ق الهواء  ل��ص��ف��اء  ال��ع��ش��ب 
العليل وهذا ما توفره حديقة ارميلة التي 
من  ال��ي��وم  لتعتبر  1996م  ع���ام  أن��ش��ئ��ت 
أشهر احلدائق العامة بدولة قطر احلبيبة 
ب��ه م��ن إط��الل��ه ساحرة  مل��ا تتميز  وذل���ك 
خالب  وتصميم  ال��دوح��ة  ك��ورن��ي��ش  على 
ميزج بني الطبيعة البحرية واحلداثة في 
مظهر يبعث في النفس الراحة والسرور، 
هذه  تستقطب  أن  بغريب  ليس  ول��ذل��ك 
املواطنني  م��ن  ال��ك��ث��ي��ر  ال��غ��ن��اء  احل��دي��ق��ة 
نتيجة  والسياح على حد سواء  واملقيمني 
ملساحتها الكبيرة التي تبلغ 105000م2, 
وموقعها املميز حيث توقع حديقة ارميلة 
مسرح  وتتوسط  ال��دوح��ة  كورنيش  على 
ولكونها  الداخلية،  ووزارة  الوطني  قطر 
تبقى  فإنها  ال��دوح��ة  حدائق  كبريات  من 
ألكبر  لتتيح  الساعة  م��دار  على  مفتوحة 
مبناخها  التمتع  ال���زوار  م��ن  ع��دد ممكن 

الهادئ وأجوائها اجلميلة خاصة.
املكون النباتي واملائي حلديقة ارميلة

مكونها  بتنوع  ارميلة  حديقة  متتاز  أيضاً 
النباتي حيث ميتد املسطح األخضر على 
توزيع  ضمن  احلديقة  من  كبيرة  مساحة 

مجموعة  يتخلله  بعناية  وم���دروس  مميز 
تعطي  ال��ت��ي  النخيل  أش��ج��ار  م��ن  ك��ب��ي��رة 
للبيئة  ال��ع��ام��ة ط��اب��ع��اً مم��ي��زاً  احل���دائ���ق 
العربية اخلليجية باإلضافة إلى عدد كبير 
أشجار  وم��ن  الكونوكاربوس  أش��ج��ار  م��ن 
وش��ج��ي��رات ال��زي��ن��ة امل��خ��ت��ل��ف��ة واألزه�����ار 
ذل��ك في متازج  وك��ل  املوسمية اجل��ذاب��ة، 

بديع يعطي احلديقة جماالً و رونقاً.
فاألكثر  احلديقة  لهذه  املائي  املكون  أم��ا 
بركة  على  احلديقة  حت��وي  حيث  جماال 

مائية ممتدة على طول محور احلديقة 
يتخللها  التجارية  احمل���الت  متوسطة 
بعض ال��ب��رك ال��دائ��ري��ة ال��ش��ك��ل، هذا 
ب��اإلض��اف��ة إل���ى وج����ود ن���اف���ورة وسط 
البركة وشالل مائي على املدرج الكبير 
ما يجعل من اجللوس في أروقة وممرات 

هذه احلديقة له سحره اخلاص.
أه��م��ي��ة النصب  ن��ن��س��ى  ل���ن  ك���ذل���ك 
الهوية  وترسيخ  تعميق  في  التذكاري 
املعلم  ه����ذا  وي��ن��ت��ص��ب  ال���ق���ط���ري���ة، 

ع��ل��ى اجل��ه��ة ال��ش��رق��ي��ة من 
املطلة  اجلهة  من  احلديقة 
عبارة  وهو  الكورنيش  على 
األقواس  من  مجموعة  عن 
ضمن  بينها  فيما  تتداخل 
ت���ص���م���ي���م ب�����دي�����ع ي���وح���ي 
باإلضافة  ه��ذا  بالعنفوان، 
األقواس  من  مجموعة  إلى 
لتعكس  املسرح  على  املطلة 
التمازج  م��ن  ف��ري��دة  ح��ال��ة 

الهندسي الرائع.
مسرح  ه���ن���اك  وك����ذل����ك 
حيث  ال���ط���ل���ق،  ال�����ه�����واء 
على  احل���دي���ق���ة  حت���ت���وي 

م�����س�����رح�����ني 
الطلق  للهواء 
على  ي���ط���الن 
املائية  البركة 
وعلى الشالل 
تقام  وبالطبع 
بعض  عليهما 
ال������ف������ق������رات 
الفنية وخصوصاً خالل فعاليات مهرجان الدوحة الثقافي.

ومن ثم منطقة ألعاب األطفال التي تتوسط احلديقة واملجاورة 
للقرية التراثية ومت احلرص على توزيع مجموعة من مقاعد 
اجللوس على محيطها لتأمني أفضل السبل ملراقبة األطفال 
من قبل أهلهم أثناء اللعب، وقد زودت املنطقة مبجموعة من 
العائلية  الزيارات  من  جتعل  والتي  واآلمنة  املميزة  األلعاب 

متعة آمنة ال مثيل لها.
وبالطبع لن ننسى القرية التراثية التي حتتضنها حديقة ارميلة في 
تناغم فريد بني املتعة والتنزه والثقافة خاصة وأن القرية التراثية 
القطرية  للبيئة  املميزة  التراثية  النشاطات  من  العديد  فيها  تقام 
فعاليات  أن حتتضن احلديقة  البدهي  األم��ر  ما يجعل من  وه��ذا 

مهرجان الدوحة الثقافي الذي يقام كل عام في شهر مارس حيث 
تقام الفعاليات الفنية والتراثية في ربوع هذه القرية املميزة وفي 
بقية أرجاء احلديقة، أما في فترة الربيع فتقام في القرية التراثية 

فعاليات متنوعة وذلك يومي اخلميس واجلمعة من كل أسبوع.

خدمات متنوعة
حيث  والكافيتريات  املطاعم  ارميلة  حديقة  حتويه  مم��ا  أي��ض��اً 
حتتضن احلديقة عدداً من الكافيتريات التي تقدم بعض األطعمة 
وك��ذل��ك مت تخصيص  ال����زوار،  وب��ع��ض مستلزمات  وامل��ش��روب��ات 
احلديقة  من  اجلنوبية  اجلهة  في  وذلك  بالشواء  خاصة  مناطق 
ويبلغ عددها أربعة عشرة مكاناً أحيطت بنباتات السياج لتعطي 
في  أن��ه  إال  فيها  للجالسني  اخلصوصية  م��ن  ق��در ممكن  أك��ب��ر 
الوقت احلالي ال يُسمح القيام بحفالت الشواء داخل احلديقة، 
وأخيراً هناك العديد من اخلدمات األخرى التي توفرها حديقة 
ارميلة لزوارها ومن ذلك وجود مسجد لتأدية الفروض والعبادات 
التقليدية  للمنتجات  سوق  و  للسيارات  ومواقف  مياه  ومبردات 
وخدمة األنترنت املجاني ودورات مياه هذا إلى ما ذكرنا سابقاً 
الهواء  ألعاب لألطفال ومطاعم وكافيتريات ومسرح  من منطقة 
الطلق، وملزيد من املعلومات أو تقدمي الشكاوي ميكنكم التواصل 

مع القائمني على احلديقة على الرقم 44435348.

4243

أين تتنزه

حديقة ارميلة على كورني�س الدوحة ..

تناغم املاء واخل�صرة لنزهات عائلية تبقـــــــــــى فــي الـــذاكــــرة
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بني حفيف  التنزه  من  أجمل  هناك  ليس 
نعومة  على  س��ي��راً  امل���اء  وخ��ري��ر  الشجر 
ال��ذه��ن وت��ن��ش��ق الهواء  ل��ص��ف��اء  ال��ع��ش��ب 
العليل وهذا ما توفره حديقة ارميلة التي 
من  ال��ي��وم  لتعتبر  1996م  ع���ام  أن��ش��ئ��ت 
أشهر احلدائق العامة بدولة قطر احلبيبة 
ب��ه م��ن إط��الل��ه ساحرة  مل��ا تتميز  وذل���ك 
خالب  وتصميم  ال��دوح��ة  ك��ورن��ي��ش  على 
ميزج بني الطبيعة البحرية واحلداثة في 
مظهر يبعث في النفس الراحة والسرور، 
هذه  تستقطب  أن  بغريب  ليس  ول��ذل��ك 
املواطنني  م��ن  ال��ك��ث��ي��ر  ال��غ��ن��اء  احل��دي��ق��ة 
نتيجة  والسياح على حد سواء  واملقيمني 
ملساحتها الكبيرة التي تبلغ 105000م2, 
وموقعها املميز حيث توقع حديقة ارميلة 
مسرح  وتتوسط  ال��دوح��ة  كورنيش  على 
ولكونها  الداخلية،  ووزارة  الوطني  قطر 
تبقى  فإنها  ال��دوح��ة  حدائق  كبريات  من 
ألكبر  لتتيح  الساعة  م��دار  على  مفتوحة 
مبناخها  التمتع  ال���زوار  م��ن  ع��دد ممكن 

الهادئ وأجوائها اجلميلة خاصة.
املكون النباتي واملائي حلديقة ارميلة

مكونها  بتنوع  ارميلة  حديقة  متتاز  أيضاً 
النباتي حيث ميتد املسطح األخضر على 
توزيع  ضمن  احلديقة  من  كبيرة  مساحة 

مجموعة  يتخلله  بعناية  وم���دروس  مميز 
تعطي  ال��ت��ي  النخيل  أش��ج��ار  م��ن  ك��ب��ي��رة 
للبيئة  ال��ع��ام��ة ط��اب��ع��اً مم��ي��زاً  احل���دائ���ق 
العربية اخلليجية باإلضافة إلى عدد كبير 
أشجار  وم��ن  الكونوكاربوس  أش��ج��ار  م��ن 
وش��ج��ي��رات ال��زي��ن��ة امل��خ��ت��ل��ف��ة واألزه�����ار 
ذل��ك في متازج  وك��ل  املوسمية اجل��ذاب��ة، 

بديع يعطي احلديقة جماالً و رونقاً.
فاألكثر  احلديقة  لهذه  املائي  املكون  أم��ا 
بركة  على  احلديقة  حت��وي  حيث  جماال 

مائية ممتدة على طول محور احلديقة 
يتخللها  التجارية  احمل���الت  متوسطة 
بعض ال��ب��رك ال��دائ��ري��ة ال��ش��ك��ل، هذا 
ب��اإلض��اف��ة إل���ى وج����ود ن���اف���ورة وسط 
البركة وشالل مائي على املدرج الكبير 
ما يجعل من اجللوس في أروقة وممرات 

هذه احلديقة له سحره اخلاص.
أه��م��ي��ة النصب  ن��ن��س��ى  ل���ن  ك���ذل���ك 
الهوية  وترسيخ  تعميق  في  التذكاري 
املعلم  ه����ذا  وي��ن��ت��ص��ب  ال���ق���ط���ري���ة، 

ع��ل��ى اجل��ه��ة ال��ش��رق��ي��ة من 
املطلة  اجلهة  من  احلديقة 
عبارة  وهو  الكورنيش  على 
األقواس  من  مجموعة  عن 
ضمن  بينها  فيما  تتداخل 
ت���ص���م���ي���م ب�����دي�����ع ي���وح���ي 
باإلضافة  ه��ذا  بالعنفوان، 
األقواس  من  مجموعة  إلى 
لتعكس  املسرح  على  املطلة 
التمازج  م��ن  ف��ري��دة  ح��ال��ة 

الهندسي الرائع.
مسرح  ه���ن���اك  وك����ذل����ك 
حيث  ال���ط���ل���ق،  ال�����ه�����واء 
على  احل���دي���ق���ة  حت���ت���وي 

م�����س�����رح�����ني 
الطلق  للهواء 
على  ي���ط���الن 
املائية  البركة 
وعلى الشالل 
تقام  وبالطبع 
بعض  عليهما 
ال������ف������ق������رات 
الفنية وخصوصاً خالل فعاليات مهرجان الدوحة الثقافي.

ومن ثم منطقة ألعاب األطفال التي تتوسط احلديقة واملجاورة 
للقرية التراثية ومت احلرص على توزيع مجموعة من مقاعد 
اجللوس على محيطها لتأمني أفضل السبل ملراقبة األطفال 
من قبل أهلهم أثناء اللعب، وقد زودت املنطقة مبجموعة من 
العائلية  الزيارات  من  جتعل  والتي  واآلمنة  املميزة  األلعاب 

متعة آمنة ال مثيل لها.
وبالطبع لن ننسى القرية التراثية التي حتتضنها حديقة ارميلة في 
تناغم فريد بني املتعة والتنزه والثقافة خاصة وأن القرية التراثية 
القطرية  للبيئة  املميزة  التراثية  النشاطات  من  العديد  فيها  تقام 
فعاليات  أن حتتضن احلديقة  البدهي  األم��ر  ما يجعل من  وه��ذا 

مهرجان الدوحة الثقافي الذي يقام كل عام في شهر مارس حيث 
تقام الفعاليات الفنية والتراثية في ربوع هذه القرية املميزة وفي 
بقية أرجاء احلديقة، أما في فترة الربيع فتقام في القرية التراثية 

فعاليات متنوعة وذلك يومي اخلميس واجلمعة من كل أسبوع.

خدمات متنوعة
حيث  والكافيتريات  املطاعم  ارميلة  حديقة  حتويه  مم��ا  أي��ض��اً 
حتتضن احلديقة عدداً من الكافيتريات التي تقدم بعض األطعمة 
وك��ذل��ك مت تخصيص  ال����زوار،  وب��ع��ض مستلزمات  وامل��ش��روب��ات 
احلديقة  من  اجلنوبية  اجلهة  في  وذلك  بالشواء  خاصة  مناطق 
ويبلغ عددها أربعة عشرة مكاناً أحيطت بنباتات السياج لتعطي 
في  أن��ه  إال  فيها  للجالسني  اخلصوصية  م��ن  ق��در ممكن  أك��ب��ر 
الوقت احلالي ال يُسمح القيام بحفالت الشواء داخل احلديقة، 
وأخيراً هناك العديد من اخلدمات األخرى التي توفرها حديقة 
ارميلة لزوارها ومن ذلك وجود مسجد لتأدية الفروض والعبادات 
التقليدية  للمنتجات  سوق  و  للسيارات  ومواقف  مياه  ومبردات 
وخدمة األنترنت املجاني ودورات مياه هذا إلى ما ذكرنا سابقاً 
الهواء  ألعاب لألطفال ومطاعم وكافيتريات ومسرح  من منطقة 
الطلق، وملزيد من املعلومات أو تقدمي الشكاوي ميكنكم التواصل 

مع القائمني على احلديقة على الرقم 44435348.

4243

أين تتنزه

حديقة ارميلة على كورني�س الدوحة ..

تناغم املاء واخل�صرة لنزهات عائلية تبقـــــــــــى فــي الـــذاكــــرة
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البلدية والتخطيط- خاص:
تعتبر  نعيش  ال��ذى  املعلومات  عصر  فى 
لنجاح  الرئيس  العصب  البيانات  قواعد 
جهود التخطيط ودعم واتخاذ القرار فى 
واالقتصادية  السياسية  التنمية  مجاالت 
واالجتماعية كافة وعندما ترتبط قواعد 
اتخاذ  يكون  الرقمية  باخلرائط  البيانات 
األرقام  م��ع  اخلريطة  ألن  أسهل  ال��ق��رار 
وإن  مشاهد،  لكل  واضحة  أب��ع��اداً  تعطي 

االتصال  دون  واجلوية  األرضية  البيانات  على  تقنية احلصول 
البحث  الظاهرة حتت  أو  االلتقاط واجلسم  املباشر بني جهاز 
هو فن وعلم االستشعار عن بعد يعنى باألجهزة والنظريات لفهم 
اجلسم أو الظاهرة املراد استكشافها أو استبيانها وهذا العلم 
بدأ في عام 1960 عندما مت إطالق القمر الصناعي اخلاص 
رحلة  في   "TIROS-1 1961"�ب واملعروف  اجلوية  باألرصاد 
فوتوغرافية ممتازة  150 ص��ورة  أخذ  مدارية مت خاللها  شبه 
أطلق  ث��م  وم��ن  واحمل��ي��ط��ات،  والسحب  السماء  فقط  أظ��ه��رت 
عامMercury Mission" 1962" ومت خاللها أخذ 48 صورة 
العمل  ثم  أخذ صور  في  املتعاقبة  الرحالت  واستمرت  ملونة، 

البؤري  البعد  بزيادة  الكاميرات  حتسني  على 
ومت أخذ صور بجودة عالية ما أدى إلي معرفة 
أهمية االستشعار عن بعد من الفضاء ومن ثم 
بدأ التفكير في األخذ املتكرر للصور املنتظمة 
 Skylab" أط��ل��ق   1973 ع���ام  وف���ي  ل��ل��ع��ال��م، 
E -"   1980 وع��ام   "Earth Resources

periment Package )EREP(" ثم القمر 
 "Landsat TM" الصناعي األمريكي املطور
الفرنسي   "SPOT" مثل  األق��م��ار  م��ن  وغ��ي��ره 
و"IRS" الهندي، وفي التسعينيات انطلقت أقمار اجليل الثالث 
-I SPIN" واألمريكية " "في مجال املوارد الطبيعية الروسية

."Quickbird"و "NOS

< علم االستشعار عن بعد
املعلومة  استنتاج  على  بعد  عن  االستشعار  وعلم  فن  يعتمد 
إلى  تصل  التي  الطاقة  بتحليل  ما  ظاهرة  او  ما  جسم  عن 
ومن هذا اجلسم أو الظاهرة فالطاقة الكهرومغناطيسية هي 
من أهم مجاالت ومكونات نظام االستشعار عن بعد عندما 
تصدر هذه الطاقة من الشمس وتسقط على جسم ما فهي 
تتفاعل معه فإما أن متتص أو تنتقل أو تنعكس أو أن تنبعث 
والطاقة املنعكسة واملنبعثة هي التي تستخدم الستكشاف 
أو استبيان اجلسم وهي التي تستقبلها أجهزة االستشعار 
عن بعد وبالتالي تأخذ الصور اجلوية 

في شكل مصفوفة أفقية على خط الطيران وتكون الصورة 
املأخوذة متراكبة بنسبة تغطية %50 داخل املصفوفة و30% 
بني املصفوفات وذلك لتغطية كاملة للمنطقة ولتسهيل عملية 
ورؤية  املجسم   "Stereoscope"�ال جهاز  بواسطة  التحليل 

البعد الثالث للجسم.

< خرائط رقمية مفصلة للمدن
وهكذا لقد انتشرت أجهزة حتديد املوقع العاملي GBS املوجودة 
في السيارات احلديثة واخلرائط الرقمية ألي مكان في العالم 
تقريبا واملوجودة في بعض الهواتف اخللوية وأجهزة الكمبيوتر 
ال��ي��وم من  ب��ات  ول��ذل��ك  امل��س��اع��دة  الكفية  احملمولة واألج��ه��زة 
الصعب على اإلنسان أن يضيع هذه األيام في أي مكان بالعالم 
ورغم ذلك إال البعض مازال يسعى للوصول إلى الكمال تقريباً 
األجهزة  تلك  على  املتاحة  واملعلومات  البيانات  دقة  حيث  من 
والعشرين؛  احل��ادي  القرن  تكنولوجيا  مقومات  من  باتت  التي 
ففي شركة "تيلي أطلس" الشركة التي توفر اخلرائط الرئيسية 
للشركات الكبيرة املتخصصة في مثل هذه اخلدمة مثل شركة 
توفر  أطلس"  "تيلي  فإن  أم"  أي  و"آر  كويست"  و"م��اب  "غوغل" 
التي  األم  للشركة  رقمية  بصورة  العالم  خرائط  رسم  خدمات 
تقدم برنامج "طم طم" وهدفهم النهائي هو وضع خرائط لكافة 

أنحاء العالم.
وإن اجلزء الرئيسي من اخلرائط هو البيانات األساسية اخلام 
الضوئية  واإلش��ارات  والشوارع  السريعة  الطرقات  في  وتتمثل 
وإشارات مخارج الطرق وهي املعلومات التي حتتاجها شركات 

املالحة كنقطة بداية قبل إضافة تطبيقاتها اخلاصة بها.
في  املتقدمة  ال���دول  ملعظم  اخل��رائ��ط  وض��ع  الشركة  وأكملت 
العالم غير أن "تيلي أطلس" تقوم بعملية تطوير دائمة للخرائط 
واملباني  والطرق  الشوارع  إضافة  ذلك  في  لديها مبا  املوجودة 

واإلشارات الضوئية اجلديدة.
ف��ت��رت��ك��ز ع��ل��ى دم���ج ص���ور األقمار  ب��ذل��ك  ق��ي��ام��ه��ا  أم���ا كيفية 
الصناعية باخلرائط التي توفرها الدول والواليات واحملافظات 

واحلكومات االحتادية وتصوير األحياء والشوارع.
مبا فيها البنايات املختلفة وإشارات املرور ومن أجل ذلك تقوم 
"تيلي أطلس" بتثبيت ست كاميرات على حافالت صغيرة "فان" 
خاصة بها إضافة إلى أجهزة مسح بواسطة أشعة الليزر وجهاز 
كافة  تغطي  بحيث  الكاميرات  تثبيت  ويتم  عاملي  موقع  حتديد 

االجتاهات مبا يخلق صورة كاملة ومشهدا ب�360 درجة.
احلافلة  موقع  بتحديد  العاملي  املوقع  جهاز حتديد  يقوم  فيما 
على  يشاهد  أن  للسائق  يتيح  مبا  واح��د  متر  إل��ى  تصل  بدقة 
شاشة كمبيوتر إلى جانبه كل الصور التي يتم التقاطها بواسطة 
الكاميرات املثبتة في أعلى احلافلة الصغيرة ومن مهام السائق 
أن يتأكد من أن الصور التي تلتقطها الكاميرات على درجة عالية 
من الدقة والوضوح وفي حال لم تكن واضحة فإنه يعمل على 

توضيح الصور بواسطة التحكم بعدسات الكاميرات الستة.
أثناء  م��رور  أزم��ة  إح��داث  وبالطبع فإن احلافلة ال تتسبب في 
بعملية  قيامها  أث��ن��اء  احمل���ددة  للسرعة  وفقا  تسير  ب��ل  عملها 
يعني  ما  الواحدة  الثانية  في  3 صور  بالتقاط  وتقوم  التصوير 
أن كل حافلة تلتقط أكثر من 100 مليون صورة كل عام وهناك 
العشرات من احلافالت الصغيرة التابعة لشركة "تيلي أطلس" 

جتوب مختلف املدن في أكثر من 200 دولة في العالم.
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البلدية والتخطيط- خاص:
تعتبر  نعيش  ال��ذى  املعلومات  عصر  فى 
لنجاح  الرئيس  العصب  البيانات  قواعد 
جهود التخطيط ودعم واتخاذ القرار فى 
واالقتصادية  السياسية  التنمية  مجاالت 
واالجتماعية كافة وعندما ترتبط قواعد 
اتخاذ  يكون  الرقمية  باخلرائط  البيانات 
األرقام  م��ع  اخلريطة  ألن  أسهل  ال��ق��رار 
وإن  مشاهد،  لكل  واضحة  أب��ع��اداً  تعطي 

االتصال  دون  واجلوية  األرضية  البيانات  على  تقنية احلصول 
البحث  الظاهرة حتت  أو  االلتقاط واجلسم  املباشر بني جهاز 
هو فن وعلم االستشعار عن بعد يعنى باألجهزة والنظريات لفهم 
اجلسم أو الظاهرة املراد استكشافها أو استبيانها وهذا العلم 
بدأ في عام 1960 عندما مت إطالق القمر الصناعي اخلاص 
رحلة  في   "TIROS-1 1961"�ب واملعروف  اجلوية  باألرصاد 
فوتوغرافية ممتازة  150 ص��ورة  أخذ  مدارية مت خاللها  شبه 
أطلق  ث��م  وم��ن  واحمل��ي��ط��ات،  والسحب  السماء  فقط  أظ��ه��رت 
عامMercury Mission" 1962" ومت خاللها أخذ 48 صورة 
العمل  ثم  أخذ صور  في  املتعاقبة  الرحالت  واستمرت  ملونة، 

البؤري  البعد  بزيادة  الكاميرات  حتسني  على 
ومت أخذ صور بجودة عالية ما أدى إلي معرفة 
أهمية االستشعار عن بعد من الفضاء ومن ثم 
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و"IRS" الهندي، وفي التسعينيات انطلقت أقمار اجليل الثالث 
-I SPIN" واألمريكية " "في مجال املوارد الطبيعية الروسية

."Quickbird"و "NOS

< علم االستشعار عن بعد
املعلومة  استنتاج  على  بعد  عن  االستشعار  وعلم  فن  يعتمد 
إلى  تصل  التي  الطاقة  بتحليل  ما  ظاهرة  او  ما  جسم  عن 
ومن هذا اجلسم أو الظاهرة فالطاقة الكهرومغناطيسية هي 
من أهم مجاالت ومكونات نظام االستشعار عن بعد عندما 
تصدر هذه الطاقة من الشمس وتسقط على جسم ما فهي 
تتفاعل معه فإما أن متتص أو تنتقل أو تنعكس أو أن تنبعث 
والطاقة املنعكسة واملنبعثة هي التي تستخدم الستكشاف 
أو استبيان اجلسم وهي التي تستقبلها أجهزة االستشعار 
عن بعد وبالتالي تأخذ الصور اجلوية 

في شكل مصفوفة أفقية على خط الطيران وتكون الصورة 
املأخوذة متراكبة بنسبة تغطية %50 داخل املصفوفة و30% 
بني املصفوفات وذلك لتغطية كاملة للمنطقة ولتسهيل عملية 
ورؤية  املجسم   "Stereoscope"�ال جهاز  بواسطة  التحليل 

البعد الثالث للجسم.

< خرائط رقمية مفصلة للمدن
وهكذا لقد انتشرت أجهزة حتديد املوقع العاملي GBS املوجودة 
في السيارات احلديثة واخلرائط الرقمية ألي مكان في العالم 
تقريبا واملوجودة في بعض الهواتف اخللوية وأجهزة الكمبيوتر 
ال��ي��وم من  ب��ات  ول��ذل��ك  امل��س��اع��دة  الكفية  احملمولة واألج��ه��زة 
الصعب على اإلنسان أن يضيع هذه األيام في أي مكان بالعالم 
ورغم ذلك إال البعض مازال يسعى للوصول إلى الكمال تقريباً 
األجهزة  تلك  على  املتاحة  واملعلومات  البيانات  دقة  حيث  من 
والعشرين؛  احل��ادي  القرن  تكنولوجيا  مقومات  من  باتت  التي 
ففي شركة "تيلي أطلس" الشركة التي توفر اخلرائط الرئيسية 
للشركات الكبيرة املتخصصة في مثل هذه اخلدمة مثل شركة 
توفر  أطلس"  "تيلي  فإن  أم"  أي  و"آر  كويست"  و"م��اب  "غوغل" 
التي  األم  للشركة  رقمية  بصورة  العالم  خرائط  رسم  خدمات 
تقدم برنامج "طم طم" وهدفهم النهائي هو وضع خرائط لكافة 

أنحاء العالم.
وإن اجلزء الرئيسي من اخلرائط هو البيانات األساسية اخلام 
الضوئية  واإلش��ارات  والشوارع  السريعة  الطرقات  في  وتتمثل 
وإشارات مخارج الطرق وهي املعلومات التي حتتاجها شركات 

املالحة كنقطة بداية قبل إضافة تطبيقاتها اخلاصة بها.
في  املتقدمة  ال���دول  ملعظم  اخل��رائ��ط  وض��ع  الشركة  وأكملت 
العالم غير أن "تيلي أطلس" تقوم بعملية تطوير دائمة للخرائط 
واملباني  والطرق  الشوارع  إضافة  ذلك  في  لديها مبا  املوجودة 

واإلشارات الضوئية اجلديدة.
ف��ت��رت��ك��ز ع��ل��ى دم���ج ص���ور األقمار  ب��ذل��ك  ق��ي��ام��ه��ا  أم���ا كيفية 
الصناعية باخلرائط التي توفرها الدول والواليات واحملافظات 

واحلكومات االحتادية وتصوير األحياء والشوارع.
مبا فيها البنايات املختلفة وإشارات املرور ومن أجل ذلك تقوم 
"تيلي أطلس" بتثبيت ست كاميرات على حافالت صغيرة "فان" 
خاصة بها إضافة إلى أجهزة مسح بواسطة أشعة الليزر وجهاز 
كافة  تغطي  بحيث  الكاميرات  تثبيت  ويتم  عاملي  موقع  حتديد 

االجتاهات مبا يخلق صورة كاملة ومشهدا ب�360 درجة.
احلافلة  موقع  بتحديد  العاملي  املوقع  جهاز حتديد  يقوم  فيما 
على  يشاهد  أن  للسائق  يتيح  مبا  واح��د  متر  إل��ى  تصل  بدقة 
شاشة كمبيوتر إلى جانبه كل الصور التي يتم التقاطها بواسطة 
الكاميرات املثبتة في أعلى احلافلة الصغيرة ومن مهام السائق 
أن يتأكد من أن الصور التي تلتقطها الكاميرات على درجة عالية 
من الدقة والوضوح وفي حال لم تكن واضحة فإنه يعمل على 

توضيح الصور بواسطة التحكم بعدسات الكاميرات الستة.
أثناء  م��رور  أزم��ة  إح��داث  وبالطبع فإن احلافلة ال تتسبب في 
بعملية  قيامها  أث��ن��اء  احمل���ددة  للسرعة  وفقا  تسير  ب��ل  عملها 
يعني  ما  الواحدة  الثانية  في  3 صور  بالتقاط  وتقوم  التصوير 
أن كل حافلة تلتقط أكثر من 100 مليون صورة كل عام وهناك 
العشرات من احلافالت الصغيرة التابعة لشركة "تيلي أطلس" 

جتوب مختلف املدن في أكثر من 200 دولة في العالم.
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الترفيهية  األنشطة  تأتي  الصيف  مع 
األنشطة  وت��ك��ث��ر  ال��ش��واط��ئ  وزي�����ارة 
ال��ري��اض��ي��ة ل��ك��ن م��ع��ه��ا أي���ض���اً تأتي 
احلرارة  لدرجات  املزعجة  ال��زي��ادات 
الشمس  لضربات  التعرض  وخ��ط��ورة 
وبعض االضطرابات اجلسمية األخرى 
لدرجات  ال��ت��ع��رض  ع���ن  ت��ن��ت��ج  ال��ت��ي 
ال��زائ��دة والتي قد تصل في  احل��رارة 
بعض دولنا العربية إلى ما فوق ال�54 
أنفسنا  نحمي  فكيف  م��ئ��وي��ة  درج���ة 
وأطفالنا من أخطار درجات احلرارة 

املرتفعة وأشعة الشمس الشديدة؟..

"sunburn" سفعة الشمس
أفعالها  ردود  ف���ي  تختلفأجسامنا 
ل��ل��ت��ع��رض ألش���ع���ة ال���ش���م���س حسب 
جلده  ل��ون  يتسم  فالذين  اجللد  ل��ون 
لسفعة  ي���ت���ع���رض���ون  ق����د  ب���ال���ب���ي���اض 
فقط  دقيقة   51 خ��الل  ف��ي  الشمس 
أن غيرهم  لها في حني  التعرض  من 
من السمر ال يتأثرون بعد ساعات من 
التعرض وحتدث سفعة الشمس حني 
قدرة  للشمس  الشخص  تعرض  يفوق 
امل��ي��الن��ني امل��وج��ود داخ���ل ج��ل��ده على 
حمايته من أشعة الشمس الضارة ما 
يؤدي إلى احمرار اجللد وزيادة درجة 

بثرات  ذل��ك  ينتج عن  ح��رارت��ه بل قد 
في  وت���وّرم  مؤملة  جلدية   "sretsilb"
ال��ع��ض��و امل��ص��اب وازدي�����اد ف��ي درجة 
حرارة اجلسم، لكن هناك طرق هامة 
اتباعها حلماية اجللد من  عدة يجب 

هذه السفعة املؤملة.
خفيفة  املالبس  تكون  أن  يجب  أوالً: 
قدر  أك��ب��ر  تغطي  بحيث  طويلة  لكن 
ارتداء  ينبغي  كما  من اجلسم،  ممكن 
الوجه  منطقة  حلماية  واس��ع��ة  قبعة 
والرقبة، أما النظارات الشمسية فهي 
احلساسة  وامل��ن��ط��ق��ة  العينني  حت��م��ي 
الشمس،  أش��ع��ة  م��ن  حتيطهما  ال��ت��ي 
الفترة  تفادي اخل��روج في  أمكن  وإذا 

صباحاً  ال���ع���اش���رة  ب���ني  م���ا 
فإن  ع����ص����راً  وال���ث���ال���ث���ة 

أيضا  شأنه  من  ذلك 
من  اجلسم  حماية 
الشمسية  األشعة 
البنفسجية  فوق 
الغسول  وأخيرا 
ضد  ال�������واق�������ي 
- us "الشمس 

والذي   "neercs
تكون  أن  ي��ن��ب��غ��ي 

املكتوبة  ال����درج����ة 

من  أزي����د  اخل�����ارج  م���ن  علبتها  ع��ل��ى 
الكافي  بالشكل  اجللد  لتحمي   "51"
قبل  استخدامه  إل��ى  ب��اإلض��اف��ة  ه��ذا 
بنصف ساعة حتى  للشمس  التعرض 

يتم امتصاصه بشكل جيد.
أحد  وأص���ي���ب  ب��ال��ف��ع��ل  ح����دث  وإذا 
استخدام  فيجب  الشمسية  بالسفعة 
الكّمادات الفاترة على اجللد املصاب 
دقيقة عدة مرات يوميا  ملدة 51-01 
وإض���اف���ة ب��ي��ك��رب��ون��ات ال���ص���ودا إلى 
األلم  قلياًل من ح��دة  امل��اء قد يخفف 
أو  أسبرين  ق��رص  تناول  املمكن  وم��ن 
أستاميونوفن مثل "اآلبيمول" لتخفيف 
األلم أيضاً أما في حالة وجود بثرات 
يتم  أال  على  احل��رص  فيجب  جلدية 
بضمادة  تغطيتها  ينبغي  بل  تفقيعها 

جافة حلمايتها من االلتهاب.

 "heat cramps" التقلصات احلرارية
في  حت�����دث  وآالم  ت��ق��ل��ص��ات  وه�����ي 
ال��ع��ض��الت وخ��اص��ة ع��ض��الت البطن 
والذراعني والرجلني وذلك بعد ساعات 
عدة من القيام مبجهود عضلّي حتت 
ظ����روف ج���وّي���ة ح�����اّرة وحت����دث هذه 
فقدان  نتيجة  احل��راري��ة  التقلصات 
كميات كبيرة من الصوديوم والكلورايد 
وامل���اء ف��ي ال��ع��رق وق��د يصاحب هذه 
ال��ت��ق��ل��ص��ات غ��ث��ي��ان وق�����يء وإره�����اق 
ع���ام، وف���ي ح��ال��ة ال��ت��ع��رض مل��ث��ل هذه 
مكان  إل��ى  االنتقال  يجب  التقلصات 
باإلضافة  التامة  والراحة  ف��وراً  ظليل 

امل��اء أو  إل��ى ش��رب رشفات قليلة من 
في  ال��ش��رب مت��ام��اً  وإي��ق��اف  العصير 
القيام  إن  كما  بالغثيان  الشعور  حالة 
املتقلصة  العضالت  بتدليك مجموعة 

من شأنه تخفيف حّدة التقلصات.
 "heat exhaustion" اإلرهاق احلرارّي

نتيجة  احل�������راري  اإلره�������اق  ي���ح���دث 
وف���ق���دان كميات  ال��ش��دي��د  اجل���ف���اف 
تسبقه  وقد  أم��الح اجلسم  من  كبيرة 
يشكو  م��ا  وع���ادة  التشنجاتاحلرارية 
املصاب باإلرهاق احلراري بالتشنجات 
والغثيان  واإلرهاق  والصداع  العضلية 
ف��ي حالة  امل��ص��اب  يبدو  وال��ق��يء كما 
عدم تركيز وشاحب اللون وكثيرالعرق 
ويصاحب احلالة انخفاض في ضغط 
الدم عند القيام إضافة إلى أن درجة 
حرارة تتراوح ما بني 5.73-93 درجة 
مئوية ويُعالج اإلره��اق احل��راري بنقل 
مكيف  أو  ظليل  م��ك��ان  إل���ى  امل��ص��اب 
وضع  م���ع  ذل����ك  أم���ك���ن  إذا  ال����ه����واء 
الكمادات الفاترة الكثيرة بل وإذا أمكن 
بانيو م��ل��يء باملاء  امل��ص��اب ف��ي  وض��ع 
تقدمي  ينبغي  كما  أفضل  يكون  الفاتر 
وإيقافها  للمصاب  امل��اء  م��ن  رش��ف��ات 
وفي  بالغثيان  امل��ري��ض  إح��س��اس  ف��ور 
استشارة  ي��ج��ب  ق���يء  ح����دوث  ح��ال��ة 

الطبيب فورا.

 "heatstroke" ضربة الشمس
حت���دث ض��رب��ة ال��ش��م��س ح��ني يعجز 
درج����ة حرارته  ع���ن ض��ب��ط  اجل��س��م 

ت��زداد درج��ة ح��رارة اجلسم  وبالتالي 
إل���ى م��ا ي��ف��وق 14 درج���ة م��ئ��وي��ة في 
خالل 01-51 دقيقة فقط كما تتوقف 
يعجز  وبالتالي  ال��ع��رق  تكوين  عملية 
اجلسم عن تبريد نفسه وقد ينتج عن 
أو  مستدمية  إع��اق��ة  الشمس  ض��رب��ة 
ع��دم احلصول على  ال��وف��اة في حالة 

العالج الالزم في احلال
إلى درج��ة ح��رارة مرتفعة  وباإلضافة 
امل��ص��اب من  ال��ع��رق يشتكي  وت��وق��ف 
أن  كما  وغثيان  ودوار  فظيع  ص���داع 
وقوّياً  ي��ك��ون س��ري��ع��ا  امل��ص��اب  ن��ب��ض 

باإلضافة إلى كونه في حالة ارتباك.
نصائح حتمينا وحتمي أطفالنا:

استخدام املاء يشكل عازالً 
أمام أشعة الشمس فوق 

البنفسجية
اس���������ت���������خ���������دام 
ال�������ك�������رمي�������ات 
وامل������������راه������������م 
امل����خ����ص����ص����ة 
ل�����ل�����ح�����م�����اي�����ة 
تاثيرات  م����ن 
تشكل  األش���ع���ة 
وعالجا  وق���اي���ة 
األشعة  ملنع وصول 

فوق البنفسجية الى داخل اجللد.
ارتداء املالبس الفاحتة التي ال متتص 
تقلل  والتي  البنفسجية  ف��وق  االشعة 
م��ن م��س��اح��ة ت��ع��رض اجل��س��م الشعة 

الشمس.
طويلة  لساعات  العمل  ع��ن  االب��ت��ع��اد 
حت���ت أش��ع��ة ال��ش��م��س وال��ع��م��ل على 
االحتفاظ ببرودة اجلسم ألطول فترة 

ممكنة.
 االبتعاد عن شرب الكحول والتدخني 
الكافيني  م��ادة  على  احملتوية  وامل���واد 
في  اجل��ف��اف  زي���ادة  على  تعمل  كونها 
اجلسم ما يؤدي الى زي��ادة التحسس 

باشعة الشمس.
والسمك  والفواكه  تناول اخلضراوات 

بكثرة لكونها متنع اجلفاف.
ال يجب التعرض للشمس بني منتصف 
النهار والثالثة أو الرابعة بعد الزوال.

وضع قبعة ووضع نظارات شمسية 
وذات   VU اش���ع���ة  ض���د  خ���اص���ة 
إط����ار ك��ب��ي��ر ك���ي حت��م��ي ح��ت��ى من 

التجاعيد.
أبداً  ال��رض��ع  األط��ف��ال  تعريض  ع��دم 

ألشعة الشمس .
بإتباع  خروجهم  عند  األطفال  حماية 

النصائح السابق ذكرها.
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الترفيهية  األنشطة  تأتي  الصيف  مع 
األنشطة  وت��ك��ث��ر  ال��ش��واط��ئ  وزي�����ارة 
ال��ري��اض��ي��ة ل��ك��ن م��ع��ه��ا أي���ض���اً تأتي 
احلرارة  لدرجات  املزعجة  ال��زي��ادات 
الشمس  لضربات  التعرض  وخ��ط��ورة 
وبعض االضطرابات اجلسمية األخرى 
لدرجات  ال��ت��ع��رض  ع���ن  ت��ن��ت��ج  ال��ت��ي 
ال��زائ��دة والتي قد تصل في  احل��رارة 
بعض دولنا العربية إلى ما فوق ال�54 
أنفسنا  نحمي  فكيف  م��ئ��وي��ة  درج���ة 
وأطفالنا من أخطار درجات احلرارة 

املرتفعة وأشعة الشمس الشديدة؟..

"sunburn" سفعة الشمس
أفعالها  ردود  ف���ي  تختلفأجسامنا 
ل��ل��ت��ع��رض ألش���ع���ة ال���ش���م���س حسب 
جلده  ل��ون  يتسم  فالذين  اجللد  ل��ون 
لسفعة  ي���ت���ع���رض���ون  ق����د  ب���ال���ب���ي���اض 
فقط  دقيقة   51 خ��الل  ف��ي  الشمس 
أن غيرهم  لها في حني  التعرض  من 
من السمر ال يتأثرون بعد ساعات من 
التعرض وحتدث سفعة الشمس حني 
قدرة  للشمس  الشخص  تعرض  يفوق 
امل��ي��الن��ني امل��وج��ود داخ���ل ج��ل��ده على 
حمايته من أشعة الشمس الضارة ما 
يؤدي إلى احمرار اجللد وزيادة درجة 

بثرات  ذل��ك  ينتج عن  ح��رارت��ه بل قد 
في  وت���وّرم  مؤملة  جلدية   "sretsilb"
ال��ع��ض��و امل��ص��اب وازدي�����اد ف��ي درجة 
حرارة اجلسم، لكن هناك طرق هامة 
اتباعها حلماية اجللد من  عدة يجب 

هذه السفعة املؤملة.
خفيفة  املالبس  تكون  أن  يجب  أوالً: 
قدر  أك��ب��ر  تغطي  بحيث  طويلة  لكن 
ارتداء  ينبغي  كما  من اجلسم،  ممكن 
الوجه  منطقة  حلماية  واس��ع��ة  قبعة 
والرقبة، أما النظارات الشمسية فهي 
احلساسة  وامل��ن��ط��ق��ة  العينني  حت��م��ي 
الشمس،  أش��ع��ة  م��ن  حتيطهما  ال��ت��ي 
الفترة  تفادي اخل��روج في  أمكن  وإذا 

صباحاً  ال���ع���اش���رة  ب���ني  م���ا 
فإن  ع����ص����راً  وال���ث���ال���ث���ة 

أيضا  شأنه  من  ذلك 
من  اجلسم  حماية 
الشمسية  األشعة 
البنفسجية  فوق 
الغسول  وأخيرا 
ضد  ال�������واق�������ي 
- us "الشمس 

والذي   "neercs
تكون  أن  ي��ن��ب��غ��ي 

املكتوبة  ال����درج����ة 

من  أزي����د  اخل�����ارج  م���ن  علبتها  ع��ل��ى 
الكافي  بالشكل  اجللد  لتحمي   "51"
قبل  استخدامه  إل��ى  ب��اإلض��اف��ة  ه��ذا 
بنصف ساعة حتى  للشمس  التعرض 

يتم امتصاصه بشكل جيد.
أحد  وأص���ي���ب  ب��ال��ف��ع��ل  ح����دث  وإذا 
استخدام  فيجب  الشمسية  بالسفعة 
الكّمادات الفاترة على اجللد املصاب 
دقيقة عدة مرات يوميا  ملدة 51-01 
وإض���اف���ة ب��ي��ك��رب��ون��ات ال���ص���ودا إلى 
األلم  قلياًل من ح��دة  امل��اء قد يخفف 
أو  أسبرين  ق��رص  تناول  املمكن  وم��ن 
أستاميونوفن مثل "اآلبيمول" لتخفيف 
األلم أيضاً أما في حالة وجود بثرات 
يتم  أال  على  احل��رص  فيجب  جلدية 
بضمادة  تغطيتها  ينبغي  بل  تفقيعها 

جافة حلمايتها من االلتهاب.

 "heat cramps" التقلصات احلرارية
في  حت�����دث  وآالم  ت��ق��ل��ص��ات  وه�����ي 
ال��ع��ض��الت وخ��اص��ة ع��ض��الت البطن 
والذراعني والرجلني وذلك بعد ساعات 
عدة من القيام مبجهود عضلّي حتت 
ظ����روف ج���وّي���ة ح�����اّرة وحت����دث هذه 
فقدان  نتيجة  احل��راري��ة  التقلصات 
كميات كبيرة من الصوديوم والكلورايد 
وامل���اء ف��ي ال��ع��رق وق��د يصاحب هذه 
ال��ت��ق��ل��ص��ات غ��ث��ي��ان وق�����يء وإره�����اق 
ع���ام، وف���ي ح��ال��ة ال��ت��ع��رض مل��ث��ل هذه 
مكان  إل��ى  االنتقال  يجب  التقلصات 
باإلضافة  التامة  والراحة  ف��وراً  ظليل 

امل��اء أو  إل��ى ش��رب رشفات قليلة من 
في  ال��ش��رب مت��ام��اً  وإي��ق��اف  العصير 
القيام  إن  كما  بالغثيان  الشعور  حالة 
املتقلصة  العضالت  بتدليك مجموعة 

من شأنه تخفيف حّدة التقلصات.
 "heat exhaustion" اإلرهاق احلرارّي

نتيجة  احل�������راري  اإلره�������اق  ي���ح���دث 
وف���ق���دان كميات  ال��ش��دي��د  اجل���ف���اف 
تسبقه  وقد  أم��الح اجلسم  من  كبيرة 
يشكو  م��ا  وع���ادة  التشنجاتاحلرارية 
املصاب باإلرهاق احلراري بالتشنجات 
والغثيان  واإلرهاق  والصداع  العضلية 
ف��ي حالة  امل��ص��اب  يبدو  وال��ق��يء كما 
عدم تركيز وشاحب اللون وكثيرالعرق 
ويصاحب احلالة انخفاض في ضغط 
الدم عند القيام إضافة إلى أن درجة 
حرارة تتراوح ما بني 5.73-93 درجة 
مئوية ويُعالج اإلره��اق احل��راري بنقل 
مكيف  أو  ظليل  م��ك��ان  إل���ى  امل��ص��اب 
وضع  م���ع  ذل����ك  أم���ك���ن  إذا  ال����ه����واء 
الكمادات الفاترة الكثيرة بل وإذا أمكن 
بانيو م��ل��يء باملاء  امل��ص��اب ف��ي  وض��ع 
تقدمي  ينبغي  كما  أفضل  يكون  الفاتر 
وإيقافها  للمصاب  امل��اء  م��ن  رش��ف��ات 
وفي  بالغثيان  امل��ري��ض  إح��س��اس  ف��ور 
استشارة  ي��ج��ب  ق���يء  ح����دوث  ح��ال��ة 

الطبيب فورا.

 "heatstroke" ضربة الشمس
حت���دث ض��رب��ة ال��ش��م��س ح��ني يعجز 
درج����ة حرارته  ع���ن ض��ب��ط  اجل��س��م 

ت��زداد درج��ة ح��رارة اجلسم  وبالتالي 
إل���ى م��ا ي��ف��وق 14 درج���ة م��ئ��وي��ة في 
خالل 01-51 دقيقة فقط كما تتوقف 
يعجز  وبالتالي  ال��ع��رق  تكوين  عملية 
اجلسم عن تبريد نفسه وقد ينتج عن 
أو  مستدمية  إع��اق��ة  الشمس  ض��رب��ة 
ع��دم احلصول على  ال��وف��اة في حالة 

العالج الالزم في احلال
إلى درج��ة ح��رارة مرتفعة  وباإلضافة 
امل��ص��اب من  ال��ع��رق يشتكي  وت��وق��ف 
أن  كما  وغثيان  ودوار  فظيع  ص���داع 
وقوّياً  ي��ك��ون س��ري��ع��ا  امل��ص��اب  ن��ب��ض 

باإلضافة إلى كونه في حالة ارتباك.
نصائح حتمينا وحتمي أطفالنا:

استخدام املاء يشكل عازالً 
أمام أشعة الشمس فوق 

البنفسجية
اس���������ت���������خ���������دام 
ال�������ك�������رمي�������ات 
وامل������������راه������������م 
امل����خ����ص����ص����ة 
ل�����ل�����ح�����م�����اي�����ة 
تاثيرات  م����ن 
تشكل  األش���ع���ة 
وعالجا  وق���اي���ة 
األشعة  ملنع وصول 

فوق البنفسجية الى داخل اجللد.
ارتداء املالبس الفاحتة التي ال متتص 
تقلل  والتي  البنفسجية  ف��وق  االشعة 
م��ن م��س��اح��ة ت��ع��رض اجل��س��م الشعة 

الشمس.
طويلة  لساعات  العمل  ع��ن  االب��ت��ع��اد 
حت���ت أش��ع��ة ال��ش��م��س وال��ع��م��ل على 
االحتفاظ ببرودة اجلسم ألطول فترة 

ممكنة.
 االبتعاد عن شرب الكحول والتدخني 
الكافيني  م��ادة  على  احملتوية  وامل���واد 
في  اجل��ف��اف  زي���ادة  على  تعمل  كونها 
اجلسم ما يؤدي الى زي��ادة التحسس 

باشعة الشمس.
والسمك  والفواكه  تناول اخلضراوات 

بكثرة لكونها متنع اجلفاف.
ال يجب التعرض للشمس بني منتصف 
النهار والثالثة أو الرابعة بعد الزوال.

وضع قبعة ووضع نظارات شمسية 
وذات   VU اش���ع���ة  ض���د  خ���اص���ة 
إط����ار ك��ب��ي��ر ك���ي حت��م��ي ح��ت��ى من 

التجاعيد.
أبداً  ال��رض��ع  األط��ف��ال  تعريض  ع��دم 

ألشعة الشمس .
بإتباع  خروجهم  عند  األطفال  حماية 

النصائح السابق ذكرها.
4647

توعية بلدية

لقضاء صيف مشمس وممتع..

ماذا نفعـل حلمايـة اأنف�صنـا واأطفــــــــــالنا من اأ�صعة ال�صم�س ال�صارة؟.



.......................................................                                      .................                                         ..........                                                 ..........                                                 ..........                                                 .....................................................................................................................                                                 

................................... ....................                                      .................                                         ..........                                                 ..........                                                 ..........                                                 .....................................................................................................................                                                 

...........................                          .........................................                           

إليها  يتقدم  التي  الوظيفة  مواصفات  حتى  أو 
من األمور التي تؤثر سلباً على االنطباع األولي 
وبالتالي تؤثر على مدى جناحه باحلصول على 
الوظيفة مهما كانت خبراته مناسبة إذ إن الشركة 
ال تسعى فقط لتوظيف املهارات لوحدها بل إن 

شخصية املرء هي األساس أوالً. 
خامسًا.. "ابتعد عن الغرور والتكبر" 

مقابالت  إجرائهم  خ��الل  املديرين  على  مي��ُرّ 
والسمات  ال��ن��ف��س��ي��ات  م���ن  ال��ع��دي��د  ال��ع��م��ل 
الشخصية كما أن الكثير من هذه الشخصيات 
كانت  معيناً سواء  أثراً  لديهم  تترك  أن  ميكن 
وإن  سلبية  أم  إي��ج��اب��ي��ة  ال��ش��خ��ص��ي��ات  ه���ذه 
الغرور  هي  إزعاجاً  الشخصية  السمات  أكثر 
يقول  ال��ص��دد  ه��ذا  وف��ي  والغطرسة  والتكبر 
رودز إن���ه خ���الل م��ق��اب��الت ال��ع��م��ل ح���اول أن 
تقدم بإيجاز املهارات واخلصائص الشخصية 
التي  بالوظيفة  ترتبط  والتي  بها  تتميز  التي 
جئت من أجلها دون سردها بحس من الغرور 
أنه في هذه  إلى  وأش��ار اخلبراء  والتعجرف، 
اللحظة تكون بحاجة إلى أن تورد في إجابتك 

املزايا  لتؤكد  العملية  حياتك  في  مرت  أحداثاً 
واملهارات التي تتميز بها وميكن للمديرين أن يسألوا أيضاً عن مواضع 
القوة وأماكن الضعف لديك وهنا يفضل أن ال جتيب بطريقة متكبرة". 

سادسًا.. " التصرفات الرومانسية واالبتسام" 
يكون من الضروري أن تقوم أثناء حديثك بالنظر إلى عني الشخص 
بينك  لبناء األلفة  تبتسم من وق��ت آلخ��ر وذل��ك  ال��ذي حت��اوره وأن 
وبني املدير الذي يجري املقابلة وفقاً ملا أَكّده اخلبير رودز، كما أنه 
ينبغي النظر في عني احملاور على األقل من نصف إلى ثلثي وقت 
التحديق  زي��ادة  أَنّ  أن تأخذ في عني االعتبار  احلديث ولكن يجب 
ت��ؤدي إل��ى نتائج سلبية،  في عني الشخص ال��ذي حت��اوره ميكن أن 
هذا وإنه من غير املنطقي أن يقوم الشخص املتقدم للوظيفة بدعوة 

املديرة التي جتري املقابلة معه إلى احتساء 
إن  إذ  املثال  سبيل  على  القهوة  من  فنجان 
كبير  وبشكل  يؤثر  أن  التصرف ميكن  ه��ذا 
على مدى حصولك على الوظيفة مهما كنت 

متتلك من خبرات مهنية جيدة.
سابعًا.. "اإلهمال وعدم االكتراث"

يعتبر جهل الشخص من أكثر األمور التي تؤثر 
على مدى جناحه في احلصول على الوظيفة 
أم ال. ومن األمور التي تعتبر مخجلة للغاية أن 
واخلدمات  بالشركة  ملماً  الشخص  يكون  ال 
التي تقدمها ودورها في املجتمع كما أنه من 
أهم األمور في احلصول على الوظيفة هي أن 
تطمح  التي  بالشركة  ومعرفة  اهتماماً  تبدي 
بأن تصبح فرداً من أفرادها وعدم معرفتك 
أنك غير مهتم  ينم على  بالشركة ومجاالتها 
ب��ال��ش��رك��ة ب��ش��ك��ل ع���ام وال��وظ��ي��ف��ة أي��ض��اً إذ 
ملياً  فكرت  ق��د  أن��ك  للمدير  ت��ب��نِيّ  أن  يجب 
بشكل  وبالشركة  فيها  ترغب  التي  بالوظيفة 
مديري  أحد  أجرى  رودز:  اخلبير  وقال  عام 
أحد  مع  عمل  مقابلة  معروفة  شركة جتارية 
يدري  ال  ب��أن��ه  وت��ف��اج��أ  للوظيفة  امل��رش��ح��ني 
أبداً عن املنتجات التي تصنعها الشركة وهذا يدل على عدم اهتمام 
الشخص بالشركة وبالنسبة للمدير فإنه يأخذ انطباعاً أن قبولك في 

الشركة كأحد أعضائها أو عدمه يكون نفس الشيء بالنسبة له.
ثامنًا.. "التصرفات الغريبة"

إن أكثر األمور التي تؤثر بشكل سلبي على إمكانية حصول املرء على 
الوظيفة هي قيامه بتصرفات غير منطقية وغير مفسرة وقال رودز 
إَنّ أحد هذه التصرفات على سبيل املثال هي قيام املرء بتهوية نفسه 
ويشير هذا  ال��ورق  من  مروحة مصنوعة  فيه مستخدماً  مبالغ  بشكل 
أَنّ الشخص ال يحترم املكان الذي يجلس فيه كما أنه  التصرف إلى 

يبدي عدم اكتراٍث بالشخص اجلالس أمامه.

4849

تنمية وإدارة

كي حتصل على وظيفة بال مشاكل

8 اأخطـاء جتنـبـها اأثـنـاء مقـابلـــــــــــة العمـل لتـكـون مقـنـعـًا
ُتعتبر مقابلة العمل من أهم املراحل التي 
الشخص بنجاح كي  أن يتخطاها  يجب 
يحصل على الوظيفة التي يطمح لها، إذ 
إنه بعد جناحه في تخطي مرحلة كتابة 
اخلبراء  وصفها  وال��ت��ي  الذاتية  السيرة 
ب�"أداة التسويق" كونها املرآة التي تعكس 
التي  املهنية  وخبراته  الشخص  مهارات 
املرحلة  تأتي  ملهاراته  خاللها  من  يسوق 
هذه  عن  تعبيره  طريقة  وه��ي  األصعب 
د هذه املرحلة  املهارات بلغة أخرى وحتِدّ
ما إذا كان هذا الشخص فعاًل هو املناسب 
قبوله  مَتّ  أن  ب��ع��د  وذل����ك  ل  أم  ل��ل��ع��م��ل 
اخلطوة  وه��ي  املقابلة  إلج���راء  مبدئيًا 
امل��ت��م��م��ة ف���ي ج��ع��ل ال���ط���رف اآلخ�����ر أي 
الوظيفة تؤكد على  املعلنة عن  الشركة 

صدق هذه املهارات.

في  أن��ه  واإلدارة  البشرية  التنمية  خبراء  يقول 
حال أردت أن تخفق في احلصول على الوظيفة تأَكّد بأن تصل متأخراً 
تقترفه هو  أن  أكبر خطأ ميكن  إن  إذ  العمل،  ملقابلة  املوعد احمل��دد  عن 
عدم احترامك للموعد احملدد وعدم احترامك للوقت يعني عدم احترامك 
للشركة ككل هذا إلى جانب أن اخلطأ اآلخر والذي ال يقل أهمية عن اخلطأ 
األول هو املبالغة في التعبير عن قدراتك ومهاراتك املهنية وخبراتك، حيث 
قام اخلبراء بتحديد األخطاء التي يفضل جتنبها أثناء إجراء مقابلة العمل 

لكي تضمن النجاح في احلصول على الوظيفة وهي كالتالي.
أواًل.. "الكارثة املطلقة في االنطباع األول"

أو  العمل  مقابلة  أهم خطوة حتدد جناح  إَنّ  اخلبراء  قال  حيث 

هذا  ويعتبر  األول  االن��ط��ب��اع  ه��ي  فشلها 
على  للغاية  املؤثرة  العوامل  من  االنطباع 
اآلخر  الطرف  نها عنك  يكِوّ التي  الصورة 
وإل���ى ذل��ك ف��إن��ه وف��ي كثير م��ن األحيان 
عدم  في  السبب  هو  األول  االنطباع  ك��ان 
الرغم  على  الوظيفة  على  الفرد  حصول 
املهنية  وخبراته  ومهاراته  إمكانياته  من 
املناسبة وأشار اخلبراء إلى أنه ليس من 
الذي  الشخص  جتعل  أن  أب���داً  الصعب 
يدير املقابلة أن يأخذ االنطباع الذي تريد 

أنت أن يأخذه عنك. 
ثانيًا.. "هندامك" 

والتنمية  اإلدارة  ف��ي  اخلبير  قاله  م��ا  وه��ذا 
البشرية "مارك رودز": إَنّ ما يرتديه الشخص 
ترك  على  كبير  وبشكل  يساعد  مالبس  من 
اللباس  أَنّ  كما  نفسه  عن  املناسب  االنطباع 
موقف  تدعيم  على  ملحوظ  وبشكل  يساعد 
إلى  رودز  وأش���ار  العمل  مقابلة  ف��ي  ال��ف��رد 
امل��رء هو  به  يقوم  أن  أس��وأ موقف ميكن  أن 
ذهابه إلى مقابلة العمل مبالبس غير مناسبة 

للمكان والظرف.
ثالثًا.. "معرفتك بالشركة التي ترغب بالعمل فيها" 

تعتبر طريقة تعبير الفرد عن املعلومات التي ميتلكها عن الشركة إلى 
جانب طريقة تعبيره عن نفسه وعن مهاراته وخبراته من أهم األمور 

التي تؤثر على االنطباع األول الذي يتركه. 
رابعًا.. "أسلوبك في تسويق نفسك" 

الذاتية  في سيرته  املكتوبة  املعلومات  تذكر  على  املرء  قدرة  عدم  وتعتبر 
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إليها  يتقدم  التي  الوظيفة  مواصفات  حتى  أو 
من األمور التي تؤثر سلباً على االنطباع األولي 
وبالتالي تؤثر على مدى جناحه باحلصول على 
الوظيفة مهما كانت خبراته مناسبة إذ إن الشركة 
ال تسعى فقط لتوظيف املهارات لوحدها بل إن 

شخصية املرء هي األساس أوالً. 
خامسًا.. "ابتعد عن الغرور والتكبر" 

مقابالت  إجرائهم  خ��الل  املديرين  على  مي��ُرّ 
والسمات  ال��ن��ف��س��ي��ات  م���ن  ال��ع��دي��د  ال��ع��م��ل 
الشخصية كما أن الكثير من هذه الشخصيات 
كانت  معيناً سواء  أثراً  لديهم  تترك  أن  ميكن 
وإن  سلبية  أم  إي��ج��اب��ي��ة  ال��ش��خ��ص��ي��ات  ه���ذه 
الغرور  هي  إزعاجاً  الشخصية  السمات  أكثر 
يقول  ال��ص��دد  ه��ذا  وف��ي  والغطرسة  والتكبر 
رودز إن���ه خ���الل م��ق��اب��الت ال��ع��م��ل ح���اول أن 
تقدم بإيجاز املهارات واخلصائص الشخصية 
التي  بالوظيفة  ترتبط  والتي  بها  تتميز  التي 
جئت من أجلها دون سردها بحس من الغرور 
أنه في هذه  إلى  وأش��ار اخلبراء  والتعجرف، 
اللحظة تكون بحاجة إلى أن تورد في إجابتك 

املزايا  لتؤكد  العملية  حياتك  في  مرت  أحداثاً 
واملهارات التي تتميز بها وميكن للمديرين أن يسألوا أيضاً عن مواضع 
القوة وأماكن الضعف لديك وهنا يفضل أن ال جتيب بطريقة متكبرة". 

سادسًا.. " التصرفات الرومانسية واالبتسام" 
يكون من الضروري أن تقوم أثناء حديثك بالنظر إلى عني الشخص 
بينك  لبناء األلفة  تبتسم من وق��ت آلخ��ر وذل��ك  ال��ذي حت��اوره وأن 
وبني املدير الذي يجري املقابلة وفقاً ملا أَكّده اخلبير رودز، كما أنه 
ينبغي النظر في عني احملاور على األقل من نصف إلى ثلثي وقت 
التحديق  زي��ادة  أَنّ  أن تأخذ في عني االعتبار  احلديث ولكن يجب 
ت��ؤدي إل��ى نتائج سلبية،  في عني الشخص ال��ذي حت��اوره ميكن أن 
هذا وإنه من غير املنطقي أن يقوم الشخص املتقدم للوظيفة بدعوة 

املديرة التي جتري املقابلة معه إلى احتساء 
إن  إذ  املثال  سبيل  على  القهوة  من  فنجان 
كبير  وبشكل  يؤثر  أن  التصرف ميكن  ه��ذا 
على مدى حصولك على الوظيفة مهما كنت 

متتلك من خبرات مهنية جيدة.
سابعًا.. "اإلهمال وعدم االكتراث"

يعتبر جهل الشخص من أكثر األمور التي تؤثر 
على مدى جناحه في احلصول على الوظيفة 
أم ال. ومن األمور التي تعتبر مخجلة للغاية أن 
واخلدمات  بالشركة  ملماً  الشخص  يكون  ال 
التي تقدمها ودورها في املجتمع كما أنه من 
أهم األمور في احلصول على الوظيفة هي أن 
تطمح  التي  بالشركة  ومعرفة  اهتماماً  تبدي 
بأن تصبح فرداً من أفرادها وعدم معرفتك 
أنك غير مهتم  ينم على  بالشركة ومجاالتها 
ب��ال��ش��رك��ة ب��ش��ك��ل ع���ام وال��وظ��ي��ف��ة أي��ض��اً إذ 
ملياً  فكرت  ق��د  أن��ك  للمدير  ت��ب��نِيّ  أن  يجب 
بشكل  وبالشركة  فيها  ترغب  التي  بالوظيفة 
مديري  أحد  أجرى  رودز:  اخلبير  وقال  عام 
أحد  مع  عمل  مقابلة  معروفة  شركة جتارية 
يدري  ال  ب��أن��ه  وت��ف��اج��أ  للوظيفة  امل��رش��ح��ني 
أبداً عن املنتجات التي تصنعها الشركة وهذا يدل على عدم اهتمام 
الشخص بالشركة وبالنسبة للمدير فإنه يأخذ انطباعاً أن قبولك في 

الشركة كأحد أعضائها أو عدمه يكون نفس الشيء بالنسبة له.
ثامنًا.. "التصرفات الغريبة"

إن أكثر األمور التي تؤثر بشكل سلبي على إمكانية حصول املرء على 
الوظيفة هي قيامه بتصرفات غير منطقية وغير مفسرة وقال رودز 
إَنّ أحد هذه التصرفات على سبيل املثال هي قيام املرء بتهوية نفسه 
ويشير هذا  ال��ورق  من  مروحة مصنوعة  فيه مستخدماً  مبالغ  بشكل 
أَنّ الشخص ال يحترم املكان الذي يجلس فيه كما أنه  التصرف إلى 

يبدي عدم اكتراٍث بالشخص اجلالس أمامه.

4849

تنمية وإدارة

كي حتصل على وظيفة بال مشاكل

8 اأخطـاء جتنـبـها اأثـنـاء مقـابلـــــــــــة العمـل لتـكـون مقـنـعـًا
ُتعتبر مقابلة العمل من أهم املراحل التي 
الشخص بنجاح كي  أن يتخطاها  يجب 
يحصل على الوظيفة التي يطمح لها، إذ 
إنه بعد جناحه في تخطي مرحلة كتابة 
اخلبراء  وصفها  وال��ت��ي  الذاتية  السيرة 
ب�"أداة التسويق" كونها املرآة التي تعكس 
التي  املهنية  وخبراته  الشخص  مهارات 
املرحلة  تأتي  ملهاراته  خاللها  من  يسوق 
هذه  عن  تعبيره  طريقة  وه��ي  األصعب 
د هذه املرحلة  املهارات بلغة أخرى وحتِدّ
ما إذا كان هذا الشخص فعاًل هو املناسب 
قبوله  مَتّ  أن  ب��ع��د  وذل����ك  ل  أم  ل��ل��ع��م��ل 
اخلطوة  وه��ي  املقابلة  إلج���راء  مبدئيًا 
امل��ت��م��م��ة ف���ي ج��ع��ل ال���ط���رف اآلخ�����ر أي 
الوظيفة تؤكد على  املعلنة عن  الشركة 

صدق هذه املهارات.

في  أن��ه  واإلدارة  البشرية  التنمية  خبراء  يقول 
حال أردت أن تخفق في احلصول على الوظيفة تأَكّد بأن تصل متأخراً 
تقترفه هو  أن  أكبر خطأ ميكن  إن  إذ  العمل،  ملقابلة  املوعد احمل��دد  عن 
عدم احترامك للموعد احملدد وعدم احترامك للوقت يعني عدم احترامك 
للشركة ككل هذا إلى جانب أن اخلطأ اآلخر والذي ال يقل أهمية عن اخلطأ 
األول هو املبالغة في التعبير عن قدراتك ومهاراتك املهنية وخبراتك، حيث 
قام اخلبراء بتحديد األخطاء التي يفضل جتنبها أثناء إجراء مقابلة العمل 

لكي تضمن النجاح في احلصول على الوظيفة وهي كالتالي.
أواًل.. "الكارثة املطلقة في االنطباع األول"

أو  العمل  مقابلة  أهم خطوة حتدد جناح  إَنّ  اخلبراء  قال  حيث 

هذا  ويعتبر  األول  االن��ط��ب��اع  ه��ي  فشلها 
على  للغاية  املؤثرة  العوامل  من  االنطباع 
اآلخر  الطرف  نها عنك  يكِوّ التي  الصورة 
وإل���ى ذل��ك ف��إن��ه وف��ي كثير م��ن األحيان 
عدم  في  السبب  هو  األول  االنطباع  ك��ان 
الرغم  على  الوظيفة  على  الفرد  حصول 
املهنية  وخبراته  ومهاراته  إمكانياته  من 
املناسبة وأشار اخلبراء إلى أنه ليس من 
الذي  الشخص  جتعل  أن  أب���داً  الصعب 
يدير املقابلة أن يأخذ االنطباع الذي تريد 

أنت أن يأخذه عنك. 
ثانيًا.. "هندامك" 

والتنمية  اإلدارة  ف��ي  اخلبير  قاله  م��ا  وه��ذا 
البشرية "مارك رودز": إَنّ ما يرتديه الشخص 
ترك  على  كبير  وبشكل  يساعد  مالبس  من 
اللباس  أَنّ  كما  نفسه  عن  املناسب  االنطباع 
موقف  تدعيم  على  ملحوظ  وبشكل  يساعد 
إلى  رودز  وأش���ار  العمل  مقابلة  ف��ي  ال��ف��رد 
امل��رء هو  به  يقوم  أن  أس��وأ موقف ميكن  أن 
ذهابه إلى مقابلة العمل مبالبس غير مناسبة 

للمكان والظرف.
ثالثًا.. "معرفتك بالشركة التي ترغب بالعمل فيها" 

تعتبر طريقة تعبير الفرد عن املعلومات التي ميتلكها عن الشركة إلى 
جانب طريقة تعبيره عن نفسه وعن مهاراته وخبراته من أهم األمور 

التي تؤثر على االنطباع األول الذي يتركه. 
رابعًا.. "أسلوبك في تسويق نفسك" 

الذاتية  في سيرته  املكتوبة  املعلومات  تذكر  على  املرء  قدرة  عدم  وتعتبر 



ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ                                      ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ                                         ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ                                                 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ                                                 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ                                                 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ                                                 

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ                          ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ                           

البلدية والتخطيط- خاص: 

 d�uD��«  W??�U??O??�  l???�  ÎU??O??�U??9
 W�Ëœ  U�N�M�  w??�??�«  Y??�b??�??�??�«Ë
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 …—«“Ë UNM� n�Q�� w��« W??�—«œù«
 w�«dLF�«  jOD���«Ë  W�bK��«
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∫5O�U��«
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الخطة التنموية

إدارة الشؤون القانونية 
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املصادر املفتوحة وأهميتها 
في إحداث التنمية املستدامة

مفتوحة  البرامج  ملشاريع  الروحي  األب  هو  لينكس  التشغيل  نظام  مشروع  يعتبر 
املصدر فتطوير لينكس بدأ قرابة العام 1991 مببادرة فردية ثم انتشر وكون قاعدة 
الذي  أباتشي  اخل��ادم  تطوير  بدا  العام1995  كبيرة وفي  ومبرمجني  مستخدمني 
يعتبر من أكثر خوادم اإلنترنت استخداما اآلن ميكن القول أن املصادر املفتوحة 

كفلسفة و طريقة لتطوير البرامج مر على استخدامها تقريباً العشرون عاماً.
خالل هذه األعوام وخاصة منذ العام 2000م ومع انتشار استخدام اإلنترنت عاملياً 
تطورت املصادر املفتوحة بشكل كبير من حيث التنوع و اجلودة فاآلن هناك مشروع 
مفتوح املصدر لكل تطبيق حتتاجه أي مؤسسة تقريباً بدأ من نظام التشغيل وانتهاء 
بخادم الويب أو البورتال "املوقع الرئيسي للمؤسسة" وهذه احللول أصبحت عالية 
اجلودة بسبب تنامي قاعدة مستخدمني هذه احللول فبكثرة عدد املستخدمني يتم 

اكتشاف األخطاء والقصور بصورة أسرع.
ملاذا إذا املصادر املفتوحة مهمة في إحداث التنمية املستدامة ، فلسفة املصادر 
املفتوحة مبنية علي مبدأين مبدأ حرية املعلومات ومبدأ تراكم املعرفة فالوصول 
قوة  يكسبها  تراكمية مما  واملعرفة  العلم  وطبيعة  ومفتوح  والعلم سهل  للمعلومة 
وشمول مع مرور الزمن هذه القوة يكتسبها أيضا من يقدر أن يستفيد من هذه 
املعرفة ، فلذلك املصادر املفتوحة من املمكن أن تكون القاعدة املعرفية املطلوبة 
أن  يريد  فمن  املعلومات  تقنية  لصناعة  تؤسس  أن  تريد  دول��ة  أو  مؤسسة  ألي 
يؤسس لصناعة تقنية املعلومات لن يبدأ من الصفر بل سيبدأ ويستفيد من أفق 
التراكم املعرفي املوجود فعليا ففلسفة املصادر املفتوحة تسمح بتخزين املعرفة 
للتنمية املستدامة  التطوير"  وتطويرها وهما حجري األساس "تخزين املعرفة و 
في أي صناعة وليس تقنية املعلومات فقط فالدولة التي تستطيع تخزين املعرفة 
وتطويرها في أي مجال تستطيع أن تبدأ في مسار التنمية املستدامة في هذا 

املجال و أن تؤسس لصناعة وطنية خالصة.

م. حسام رضوان
مهندس منصة اخلدمات اإللكترونية
قسم تطوير التطبيقات

 






