




قطرالتي نعمل من أجلها

تكرب قطر يومًا بعد يوم وتزدان باإجنازات ي�س���طرها التاريخ فيكرب معها احللم وتت�س���ع 

دائ���رة الطموحات لت�سمل الكث���ري الكثري من العمل الدوؤوب للو�س���ول اإىل غد م�رشق لكل 

اأبناء قطر احلبيبة.. هذا عنواننا الذي نعمل لأجله يف وزارة البلدية والتخطيط العمراين 

بعمل متوا�سل لإجناز اأحالم اأبنائنا يف امل�ستقبل اليوم من دون اأن نغفل اأهمية الرتقاء 

مبجالت العمل البلدي ل�سمان تقدمي خدمات مميزة وراقية لكافة �رشائح جمتمعنا الغايل 

وو�س���ع اخلط���ط العمرانية التي نواكب م���ن خاللها النه�سة ال�سامل���ة يف دولتنا احلبيبة 

والتي تن�سدها قيادتنا الر�سيدة بتوجيهات ح�رشة �ساحب ال�سمو ال�سيخ حمد بن خليفة اآل 

ثاين اأمري البالد املفدى وويل عهد الأمني �سمو ال�سيخ متيم بن حمداآل ثاين.

 ولأج���ل اأن تزهو قط���ر مبواطينيها وبخدماتها عالية امل�ست���وى ل تدخر وزارة البلدية 

والتخطي���ط العمراين جهدًا اأو وقتًا لتطوير منظومة خدماتها الإلكرتونية ال�ساملة لتي�سري 

اإجن���از معامالت املواطنني مبختل���ف اأنواعها ومن ذلك ما قدمته ال���وزارة موؤخرًا من 

خدمة الآيفون والأندرويد والتي حظيت باإعجاب واإ�سادة من قبل اجلميع.

 ولأنن���ا ج���زء ل يتجزاأ من املجتمع القط���ري فقد كان اليوم الريا�س���ي الذي اأقره �سمو 

ال�سيخ متيم بن حمد ويل العهد الأمني مبثابة الفر�سة الذهبية لنوؤكد جمددًا على اندماجنا 

مع اأفراد جمتمعنا الغايل عرب م�ساركة مميزة ل�سعادة ال�سيخ عبدالرحمن بن خليفة اآل ثاين 

وزير البلدية والتخطيط العمراين وفريق العاملني بالوزارة يف هذا اليوم وتفعيل العديد 

م���ن الن�ساطات الريا�سية التي اأطلقته���ا وزارة البلدية والتخطيط العمراين اهتمامًا منها 

باأهمية واأولوية الريا�سة يف حياة الإن�سان.

 وكذل���ك تعمل الوزارة على جت�سي���د روؤية قطر ال�ساملة لالأعوام املقبلة من خالل متابعة 

العديد من امل�رشوعات الإمنائية والرتفيهية التي تعكف وزارة البلدية والتخيط العمراين 

عل���ى اإجنازه���ا يف كافة م���دن ومناطق الدوح���ة لي�سكل فري���ق الوزارة م���ن العاملني 

املجتهدي���ن فيها خلية نحل تعمل بجهد دوؤوب يف �سبي���ل تقدمي خدمات اأف�سل للمواطنني 

ويف �سبي���ل ذلك تدعوا ال���وزارة جميع املواطنني للتوا�سل الفع���ال والبناء مع اأق�سامها 

املختلفة لإبداء املالحظات واملقرتحات فقطر ل يبنيها اإل اأهلها ول تزدهر اإل باأفعال 

�سبابها التي ت�سمو بها لتكون لوؤلوؤة ال�سماء وجنة الله يف الأر�ض.
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والتح�سني  اجل����ودة  اإدارة  م��ب��ادئ 

امل�ستمر للأداء

بقلم: فايقة �أ�شكناين

على  �جل���ودة  �إد�رة  م��ب��ادئ  ترتكز 

جمموعة من �لقو�عد �لأ�شا�شية �ل�شاملة 

�إىل  و�لهادفة  موؤ�ش�شة،  �أي  لإد�رة 

�ملدى  على  ل���أد�ء  �مل�شتمر  �لتح�شني 

�لطويل من خ�ل �لرتكيز على �لعم�ء 

وفهم �حتياجات �جلميع ولعل من �أهم 

تلك �ملبادئ:

�لهدف  �أن  حيث  �لعم�ء:  على  �لرتكيز 

من �أي موؤ�ش�شة هو خدمة عم�ئها، ولذ� 

�حلالية  �حتياجاتهم  فهم  عليها  يجب 

متطلباتهم  وحت��ق��ي��ق  و�مل�شتقبلية، 

طريق  عن  ذلك  ويتحقق  وتوقعاتهم، 

�لعميل،  وتوقعات  �حتياجات  فهم 

�أهد�ف �ملوؤ�ش�شة مع �حتياجات  وربط 

�أ�شلوب  و�ت��ب��اع  �لعميل،  وتوقعات 

ي�شمن �لتو�زن بني �حتياجات �لعم�ء 

و�ملوظفني �لعاملني على تقدمي �خلدمة 

و�إع�م جميع �مل�شتويات يف �ملوؤ�ش�شة 

ب��ه��ذه �لح��ت��ي��اج��ات و�ل��ت��وق��ع��ات، 

و�لعمل على قيا�س مدى ر�شا �لعم�ء 

و�لتطوير وفقًا لتلك �لنتائج.

م�شوؤولة  تعترب  و�لتي  �لعليا:  �لإد�رة 

وحتديد  �لرئي�شية  �لأه��د�ف  و�شع  عن 

�أن  وعليها  للموؤ�ش�شة،  �لعام  �لجت��اه 

تخلق �ملناخ �لد�خلي �ملنا�شب للعاملني 

�لفّعالة  �مل�شاركة  على  مل�شاعدتهم 

ويجب  �ملوؤ�ش�شة،  �أه��د�ف  حتقيق  يف 

يف  “�شّباقة”  �لعليا  �لإد�رة  تكون  �أن 

و�ل�شتجابة  �خلارجية  �ملتغري�ت  فهم 

�جلميع،  �حتياجات  و��شتيعاب  لها، 

و��شحة  م�شتقبلية  روؤي���ة  و�شياغة 

جميع  يف  �مل�شرتكة  �لقيم  وتر�شيخ 

�لعاملني  ،  ودعم  �ملوؤ�ش�شة  م�شتويات 

�لكايف ،  �ل�زمة و�لتدريب  باملو�رد 

وتطبيق �ل�شرت�تيجيات �لكفيلة بتحقيق 

تلك �ل�شيا�شات و�لأهد�ف. 

يف  �لعاملني  �إن  �لعاملني:  م�شاركة 

جناحها،  �أ���ش��ا���س  ه��م  موؤ�ش�شة  �أي���ة 

فم�شاركتهم �لفعالة تزيد من �ل�شتفادة 

يعملون  �ل���ذي  �مل��ك��ان  ل�شالح  منهم 

�إدر�كهم  خ�ل  من  ذلك  ويتحقق  به، 

لأهمية دورهم، وحتديد �لعقبات �لتي 

فر�س  عن  و�لبحث  �أد�ئ��ه��م،  من  حتد 

كفاءتهم  م�شتوى  ورفع  �لعمل  حت�شني 

�ملعلومات  وم�شاركة  ومعلوماتهم، 

و�ملجموعات،  �لفرق  بني  و�خل��رب�ت 

�لعم�ء،  منفعة  حتقيق  على  و�لرتكيز 

وجه  �أف�شل  على  �ملوؤ�ش�شة  ومتثيل 

�خل��ارج��ي  و�ملجتمع  �لعم�ء  �أم���ام 

و�مل�شاركة يف �لتح�شني �مل�شتمر.

�لعمليات: حيث تتحقق �لنتائج �ملطلوبة  

�مل���و�رد  ُت���د�ر  عندما  �أك���رب  ب��ك��ف��اءة 

و�حدة  كعملية  �لع�قة  ذ�ت  و�لأن�شطة 

ويتحقق ذلك من خ�ل:

لتحقيق  �ل����زم���ة  �ل��ع��م��ل��ي��ات  حت��دي��د 

مدخ�ت  وقيا�س  �ملطلوبة،  �لنتائج 

�لأخطار  وتقييم  �لعملية  وخمرجات 

وحتديد   ، �ملحتملة  و�لآث��ار  و�لنتائج 

على  �لقائمني  و�ش�حيات  م�شئوليات 

بو�شوح،  �لرئي�شية  �لعمليات  تنفيذ 

وحتديد �لعم�ء �لد�خليني و�خلارجيني 

، معايري �لرقابة،   و�ملو�رد �ملطلوبة 

من �أجل حتقيق �لنتائج �ملطلوبة.

�لتطوير و�لتح�شني �مل�شتمر: حيث يجب 

ل����أد�ء  �مل�شتمر  �لتح�شني  ي��ك��ون  �أن 

ويتحقق  للموؤ�ش�شة  د�ئمًا  هدفًا  �لعام 

�مل�شتمر  �لتطوير  ذلك عن طريق: جعل 

هدفًا  و�لأنظمة  و�لعمليات  للخدمات 

لكل فرد يف �ملوؤ�ش�شة، وتطبيق مفاهيم 

�لتطوير �لأ�شا�شية كالتطوير �لتدريجي 

�لتقييم  و��شتخد�م  �لنوعي،  و�لتطوير 

ميكن  �لتي  �جلو�نب  لتحديد  �ل��دوري 

و�لتح�شني  د�ئ����م،  ب�شكل  ت��ط��وي��ره��ا 

�مل�شتمر لكفاءة وفعالية جميع �لعمليات 

وو�شع معايري و�أهد�ف ل�شبط �لتغيري، 

على  �ملوؤ�ش�شة  يف  ف��رد  كل  وت��دري��ب 

�أ�شاليب و�أدو�ت �لتطوير �مل�شتمر.

�لقر�ر�ت:  �تخاذ  يف  �حلقائق  �أ�شلوب 

حتليل  على  تبنى  �لفعالة  �لقر�ر�ت  �إن 

�لبيانات و�ملعلومات ويتحقق ذلك عن 

و�ملعلومات  �لبيانات  جتميع  طريق: 

ذ�ت �لع�قة بالهدف، و�لتاأكد من دقة 

و�شحة �لبيانات و�ملعلومات و�شهولة 

�لبيانات  وحتليل  �إل��ي��ه��ا،  �ل��و���ش��ول 

و�مل��ع��ل��وم��ات ب��الأ���ش��ال��ي��ب و�ل��ط��رق 

��شتخد�م  �أهمية  و�إدر�ك  �ل�شحيحة، 

�لتقنيات �لإح�شائية �ملنا�شبة، و�تخاذ 

�لتحليل  نتائج  على  بناء�  �ل��ق��ر�ر�ت 

�ملنطقي �إ�شافة �إىل �خلربة.

حديقة وبالزا الوكرة .. ملجأ العائالت 
في العطل واألعياد
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........................

البلدية تختتم مشاركتها
بمؤتمر العمل البلدي الخليجي السابع

أخبار الوزارة5-4

 تر�أ�س �شعادة �ل�شيخ عبد�لرحمن بن خليفة �آل ثاين وفد دولة 

�خلليجي  �لبلدي  �لعمل  ومعر�س  م�ؤمتر  يف  �مل�شارك  قطر 

خليفة  �آل  عبد�لله  بن  خالد  �ل�شيخ  معايل  �فتتحه  �لذي  �ل�شابع 

�لعمل  “دور  �شعار  حتت    ، �لبحريني  �ل���زر�ء  رئي�س  نائب 

�لبلدي يف حتقيق �لأهد�ف �لإمنائية للألفية”. 

مميز  بجناح  و�لتخطيطالعمر�ين  �لبلدية  وز�رة  و�شاركت 

�لعديد  فيه  عر�شت  حيث   ، للم�ؤمتر  �مل�شاحب  باملعر�س 

رئي�س  نائب  معايل  �أب��دى  وقد   ، �لإلكرتونية  �خلدمات  من 

�ل�ز�رة  خا�شة �خلدمات  بجناح  �إعجابه  �لبحريني  �ل�زر�ء 

دليله  وخدمة  ويد  و�لأندر  �لآيف�ن  عرب  �ملقدمة  �لإلكرتونية 

�ل�شيخ  �شعادة  قدم  وقد  و�لعقار�ت  للمباين  �مل�حد  و�لرقم 

قام  كما   ، تذكاريا  درعًا  له  ثاين  �آل  خليفة  بن  عبد�لرحمن 

وزير �مل���شلت ووزير �لأ�شغال �لعامة �لبحرينيني بزيارة 

�خلدمات  تقدمي  جمال  يف  بالتط�ر  �إعجابهما  و�أبديا  �جلناح 

�لإلكرتونية ب�ز�رة �لبلدية.

من  �لعديد  تناولت  علمية  ورقة  �أربعني  �مل�ؤمتر   وناق�س 

�مل���شيع ذ�ت �لعلقة بالعمل �لبلدي و�لعمر�ين و�لتنمية 

�لعمل  يف  �لت�شاركية  �ل�شرت�تيجيات  ومنها  �مل�شتد�مة، 

�ملناطق،  تنمية  يف  �ملدن  �إد�رة  هند�شة  وتفعيل  �لبلدي، 

�لقت�شادية،  �ل��روؤي��ة  �إط��ار  يف  �لبلدي  �لعمل  وتط�ير 

و�أهمية  �حل�رضية،  �لتنمية  يف  �لبلدية  �ملجال�س  ودور 

�لبلدي، ودور  �لعمل  �ملر��شد �حل�رضية يف دعم وتنظيم 

�لتخطيط �لعمر�ين يف �لرتقاء بالبيئة و�لإد�رة �مل�شتد�مة 

بال�رض�كة  للمدن  �حل�رضية  �لإد�رة  وتط�ير  للمخلفات، 

حتقيق  يف  �لبلدية  �مل�شاريع  و�آثار  �خلا�س،  �لقطاع  مع 

�ل�شتد�مة �لبيئية. 

كما عقد على هام�س �مل�ؤمتر  ور�شة عمل )للمباين �خل�رض�ء( 

كفعالية علمية متخ�ش�شة مب�شاركة جمم�عة كبرية من �لباحثني 

�ملباين  منظ�مة  تطبيقات  در����ش��ة  بغر�س  و�ملتخ�ش�شة 

تعزيز  يف  ي�شهم  مبا  �لدولية  �ملمار�شات  و�أف�شل  �خل�رض�ء 

عمل  ور�شة  تنظيم   جانب  �إىل  �مل�شتد�مة،  �حل�رضية  �لتنمية 

ن�عية ��شتعر�شت فيها �شبع مدن خليجية وعربية جتربتها يف 

�مل�ؤ�رض�ت  لر�شد  كمر�كز  �حل�رضية  �ملر��شد  و�إد�رة  �إن�شاء 

�لتنم�ية ودورها يف ت�جيه �لتنمية مبختلف جمالتها، وذلك 

بغر�س تعزيز �خلرب�ت و�لتجارب يف جمال �لتنمية �لعمر�نية 

و�حل�رضية. 

كما �أقيم على هام�س �مل�ؤمتر  معر�س م�شاحب للعمل �لبلدي 

من  وع��دد  �لعمر�ين  و�لتخطيط  �لبلدية  وز�رة  فيه  ت�شارك 

وز�ر�ت دول جمل�س �لتعاون �ملعنية ب�ش�ؤون �لبلديات وكذلك 

�ملجال�س �لبلدية و�رضكات �لقطاع �خلا�س. 



بحث التعاون مع
وفد اقتصادي نمساوي

عقد �شعادة �ل�شيخ عبد�لرحمن بن خليفة �آل ثاين وزير �لبلدية و�لتخطيط 

�لعمر�ين �جتماعًا ووفد �قت�شادي من جمه�رية �لنم�شا برئا�شة �شعادة 

�ل�شي���د �آنديا�س �شيدر وكي���ل وز�رة �ملالية ير�فق���ه �لدكت�ر ريت�شارد 

�شين���رت نائب رئي����س �لغرفة �لقت�شادي���ة �حلك�مي���ة �لنم�شاوية وعدد 

م���ن �لروؤ�ش���اء �لتنفيذيني بال����رضكات �لنم�شاوية �لك���ربى، ومت خلل 

�لجتم���اع بحث جم���الت �لتعاون بني دولة قط���ر وجمه�رية �لنم�شا، 

خا�ش���ة يف جمال م�رضوعات �لبنية �لتحتية، حيث قدم �ل�فد �لنم�شاوي 

�رضحًا ع���ن ن�شاط �ل����رضكات �لنم�شاوية فيما ��شتعر����س �شعادة وزير 

�لبلدية �أم���ام �ل�فد �لز�ئر �أبرز �مل�رضوعات �لبلدي���ة و�لعمر�نية �لتي 

�شت�شهدها قطر خ���لل �ل�شن��ت �لقادمة، ويف نهاي���ة �لجتماع تبادل 

�شع���ادة وزير �لبلدية ورئي�س �ل�فد �لنم�شاوي �لهد�يا �لتذكارية، وقد 

ح�رض �لجتماع �ل�شيد وليد فهد �ملانع مدير مكتب �شعادة �ل�زير.

�جتمع �شعادة �ل�شيخ عبد�لرحمن بن خليفة بن عبد�لعزيز �آل ثاين 

وزير �لبلدية و�لتخطيط �لعمر�ين مع �شعادة �ل�شيد ك�ن دو ي�ب 

ك�ريا  جمه�رية  يف  �لبحرية  و�ل�ش�ؤون  و�لنقل  �لأر�س  وزير 

�ملهند�س  �لجتماع  ح�رض  وقد  له،  �ملر�فق  و�ل�فد  �جلن�بية 

�لبلدية  ب�ز�رة  �لتخطيط  ل�ش�ؤون  �مل�شاعد  �ل�كيل  �لعبد�لله  علي 

�شعادة  مكتب  مدير  �ملانع  فهد  وليد  �ل�شيد  �لعمر�ين  و�لتخطيط 

�لعمر�ين  �لتخطيط  �إد�رة  مدير  �ل�شملن  علي  و�ل�شيد  �ل�زير 

عمر  و�ل�شيد  �لدوحة  بلدية  مدير  �ل�شيد  �أحمد  حممد  و�ملهند�س 

وتناول  و�لت�شال،  �لعامة  �لعلقات  �إد�رة  مدير  �ليافعي 

دولة  بني  �خل��رب�ت  وت��ب��ادل  �لتعاون  تعزيز  بحث  �لجتماع 

�لعمر�ين  �لتخطيط  جمالت  يف  ك�ريا�جلن�بية  وجمه�رية  قطر 

ت�قيع  فكرة  طرح  مت  كما  �لتحتية،  �لبنية  وم�شاريع  و�لبلديات 

�تفاقية ت��أمة بني كل من مدينة �شي�ؤول �لك�رية ومدينة �لدوحة 

وبحث  �مل��ش�ع  در����ش��ة  على  �لت��ف��اق  جانب  �إىل  �لقطرية 

�إجر�ء�ت وخط��ت تنفيذه، هذ� وقد �أقيمت بالنادي �لدبل�ما�شي 

ماأدبة غد�ء على �رضف �شعادة �ل�زير �لك�ري و�ل�فد �ملر�فق 

من  وعدد  �لعمر�ين  و�لتخطيط  �لبلدية  وزير  �شعادة  ح�رضها  له 

م�ش�ؤويل �ل�ز�رة.

وتبادل الخبرات
مع وزارة النقل الكورية

وزير البلدية يلتقي
وزيرة التجارة السويدية

عبد�لرحمن  �ل�شيخ  �شعادة  �لتقى 

�لبلدية  وزير  ثاين  �آل  خليفة  بن 

و�لتخطيط �لعمر�ين مبكتبه بدي��ن 

�لدكت�رة  �شعادة  �ل�ز�رة  عام 

�لتجارة  وزيرة  لينك  بي�ر  �إيفا 

لها،  �ملر�فق  و�ل�فد  �ل�ش�يدية 

وقد تناول �للقاء بحث �شبل تعزيز 

�لبلدين يف  �مل�شرتك بني  �لتعاون 

�لبلدية  �مل�رضوعات  جمالت 

�شعادة  �للقاء  ح�رض  و�لعمر�نية، 

رئي�س  �مل�ل�ي  نا�رض  �ملهند�س 

هيئة �لأ�شغال �لعامة و�ل�شيد وليد فهد �ملانع مدير مكتب �شعادة �ل�زير و�ل�شيد عمر 

�ليافعي مدير �إد�رة �لعلقات �لعامة و�لت�شال. 

ويستقبل
السفير الفرنسي

��شتقبل �شعادة �ل�شيخ عبد�لرحمن 

بن خليفة �آل ث����اين وزير �لبلدية 

و�لتخطيط �لعمر�ين مبكتبه �شعادة 

ج�����ن كري�شت�ف ب��شي����ل �شفري 

�جلمه�رية �لفرن�شية لدى �لدولة 

حيث بحث �جلانبان خلل �للقاء 

�شبل تعزيز �لعلقات �لثنائية بني 

�لبلدين يف جمالت �لعمل �لبلدي 

و�لتط�ير �لعمر�ين.

 وق���د ح�رض �للق���اء �ل�شيد وليد بن 

فه���د �ملان���ع مدير مكت���ب �شعادة 

�ل�زير. 

وزير البلدية ووكيل وزارة املالية النم�ساوية يتبادالن الهدايا التذكارية
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�شهد �شعادة �ل�شيخ عبد�لرحمن بن خليفة �آل ثاين وزير �لبلدية 

حجر  ب��شع  �لعقارية  ب��روة  �حتفال  �لعمر�ين  و�لتخطيط 

�لأ�شا�س للمرحلة �لثانية مل�رضوع “بروة �لرب�حة” �لذي ي�شعى 

لإن�شاء مدينة عمالية متكاملة �ملر�فق و�شط ح�ش�ر و�هتمام 

�آل ثاين  �ل�شيخ خليفة بن جا�شم  كبريين وح�رض �حلفل �شعادة 

�إد�رة غرفة جتارة و�شناعة قطر و�ل�شيد هتمي  رئي�س جمل�س 

�لعقارية  ب��روة  �رضكة  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  �لهتمي  علي  بن 

�لرئي�س  �ل�شبيعي  تركي  بن  �لعزيز  عبد  بن  عبد�لله  و�ل�شيد 

�ل�ز�ر�ت  ممثلي  من  وعدد  بروة  �رضكات  ملجم�عة  �لتنفيذي 

و�مل�ؤ�ش�شات �لقطرية.

�لعمال  من  �أل��ف   ”53“ لنح�  ي�شع  �ل��ذي  �مل�رضوع  ويهدف 

ريال  مليار  �ثنني  بتكلفة  �ل�شناعية  �ملنطقة  قرب  و�مل�ظفني 

قطري �إىل ت�فري مدينة عمالية متكاملة بها كافة �ملر�فق �لتي 

�أكرب  يجعلها  مما  وزو�رهم  و�مل�ظف�ن  �لعمال  �إليها  يحتاج 

�لعربي وهي مبنية  منطقة �شكن عمال يف قطر ومنطقة �خلليج 

وفق �أحدث �مل���شفات �لعاملية. 

افتتاح حديقة فودافون بشيراتون الدوحة
�فتتح �شعادة �ل�شيخ عبد�لرحمن بن خليفة �آل ثاين وزير �لبلدية 

�لتنفيذي  �لرئي�س  د�يل  ريت�شارد  و�ل�شيد  �لعمر�ين  و�لتخطيط 

ل�رضكة ف�د�ف�ن قطر حديقة �ألعاب �لأطفال �ملجاورة ل�شري�ت�ن 

�لدوحة  بلدية  بني  م�شرتكة  تت�يجًا جله�د  �لذي جاء  �لدوحة  

وف�د�ف�ن قطر مب�جب �تفاقية م�قعة بني �جلانبني، ويعتمد 

م�رضوع �ملتنزه �جلديد معايري �ل�شلمة �لأمريكية و�لربيطانية 

و�لذي من �شاأنه ت�فري �ل�شلمة لكل من يرتاده من �لأطفال ، 

حيث �شت�شم �حلديقة �أحدث �ملعد�ت و�أكرثها �بتكارً� يف �لعامل 

ذوي  من  �لأ�شخا�س  متطلبات  ي�فر  بحيث  ت�شميمه  مت  وقد 

�لحتياجات �خلا�شة، ويف كلمته بهذه �ملنا�شبة �أعرب �شعادة 

و�لتخطيط  �لبلدية  وزير  ثاين  �آل  خليفة  بن  عبد�لرحمن  �ل�شيخ 

�لعمر�ين عن �شعادته بهذ� �مل�رضوع �خلدمي �لرتفيهي و�لذي 

يف  و�ملتنزهات  �لعامة  �حلد�ئق  �رضح  �إىل  �إ�شافية  لبنة  يعد 

�أهمية كربى لإن�شاء �حلد�ئق  �إن �ل�ز�رة ت�يل  �لدولة، وقال 

و�ملنتزهات و�مللعب لك�نها متنف�شًا مهمًا لقطاعات كبرية من 

�شتحدث  2013م  عام  بحل�ل  �إنه  �إىل  م�شريً�  و�لعائلت  �لأ�رض 

حيث  �لدولة  م�شت�ى  على  �لعامة  �حلد�ئق  عدد  ن�عية يف  نقلة 

تبلغ  تقديرية  بتكلفة  جديدة  حديقة   ”38“ �إن�شاء  حاليًا  يجري 

�مل�ج�دة  �حلد�ئق  �إىل  لُت�شاف  ريال”  ملي�ن   273“ ح��يل 

�ل�زير على هذه  “54” حديقة، و�أثنى �شعادة  حاليًا وعددها 

�ملنتزه  هذ�  لإن�شاء  قطر  ف�د�ف�ن  �رضكة  من  �لطيبة  �ملبادرة 

�مل�ؤ�ش�شات  م�شاركة وتعاون  �أهمية  �إىل  ي�شري  ما  �جلديد وه� 

�ل�شيد  قال  جهته  ومن  �ملجتمع،  وتنمية  خدمة  يف  و�ل�رضكات 

نحن  قطر:  ف�د�ف�ن  ل�رضكة  �لتنفيذي  �لرئي�س  د�يل  ريت�شارد 

عبارة  وه�  �لعام  ف�د�ف�ن  منتزه  بافتتاح  جدً�  م�رضورون 

فر�شة  لهم  م�فرة  �لقطري  لل�شعب  �ل�رضكة  تقدمها  هدية  عن 

�ل�شتمتاع ب�قتهم مع �لأهل و�لأ�شدقاء م�شريً� �إىل �إن �لتز�منا 

من  عامل  “بخلق  ف�د�ف�ن  هدف  مع  يتما�شى  عام  منتزه  ببناء 

�لختلف” للجميع يف دولة قطر، و�أ�شاف: �أود �أن ��شكر جميع 

عملئنا �لذين �شاهم�� يف قيام هذ� �مل�رضوع من خلل جميع 

��شكر  �أن  �أود  كما  باإجر�ئها،  قام��  �لتي  �ملحلية  �ملكاملات 

بلدية �لدوحة لدعمها وتعاونها لإجناز هذ� �مل�رضوع.



عمدة الحي المالي لمدينة لندن يزور البلدية
��شتقبل �شع����ادة �ل�شيخ عبد�لرحمن بن خليفة �آل ثاين 

وزي����ر �لبلدية و�لتخطي����ط �لعمر�ين مبكتب����ه �شعادة 

�ل�شي����د �لدرمان ديفي����د ووت�ن عم����دة �حلي �ملايل 

ملدينة لن����دن مبنا�شبة زيارته للب����لد للم�شاركة يف 

منت����دى �لأعمال �لربيط����اين �لقط����ري، وقد ح�رض 

�للقاء �شع����ادة �ملهند�س نا�رض علي �مل�ل�ي رئي�س 

هيئة �لأ�شغ����ال �لعامة و�ل�شيد وليد فهد �ملانع مدير 

مكتب �شعادة �ل�زير.

   

   

لزيادة التوا�سل مع املتعاملني معها

إطالق موقع الوزارة االلكتروني بحلة جديدة
بن  عبد�لرحمن  �ل�شيخ  �شعادة  د�شن 

خليفة �آل ثاين وزير �لبلدية و�لتخطيط 

�جلديد  �لإل��ك��رتوين  �مل�قع  �لعمر�ين 

و�إ�شافة  تط�يره  بعد  وذل��ك  لل�ز�رة 

�ل��ع��دي��د م���ن �مل���ح���اور و�خل���دم���ات 

�رض�ئح  خمتلف  تهم  و�ل��ت��ي  �جل��دي��دة 

�ل�زير يف  �شعادة  �أكد  �جلمه�ر، وقد 

ت�رضيح له بهذه �ملنا�شبة على �أن تط�ير 

يف  ياأتي  لل�ز�رة  �لإلكرتوين  �مل�قع 

�لت���شل  لتعميق  �لد�ئم  �ل�شعي  �إط��ار 

معها،  �ملتعاملني  جمه�ر  وبني  بينها 

�ملعل�مات  على  ح�ش�لهم  وت�شهيل 

و�خلدمات �ملتعلقة بال�ز�رة، وتقدمي 

�شمن  �لإلكرتونية  �خلدمات  من  عدد 

�شيا�شة �لدولة يف تطبيق نظام �حلك�مة 

�لإلكرتونية، وقال �شعادته: �إن تد�شني 

�مل�قع يعد خط�ة جديدة �شمن �لعديد 

من �خلط��ت على طريق ��شتثمار تقنية 

�ملعل�مات يف تط�ير منظ�مة �خلدمات 

باجلمه�ر  �ل�����ز�رة  ورب���ط  �لبلدية 

�خل��ارج��ي و�ل��د�خ��ل��ي م��ع �ل�����ز�رة 

ب�شكل �شبه ي�مي، حيث ميكن للجمه�ر 

و�لفعاليات  �لأخ��ب��ار  �أح��دث  متابعة 

من�هًا  و�خل���دم���ات،  و�مل��ع��ل���م��ات 

باإن�شاء �شفحات  �شابقًا  �ل�ز�رة  بقيام 

�لجتماعي  �لت���شل  م��قع  على  لها 

)في�شب�ك - ت�يرت - ي�تي�ب(.

�ليافعي  عمر  �ل�شيد  قال  جانبه  ومن 

�ل��ع��ام��ة  �ل���ع���لق���ات  �إد�رة  م���دي���ر 

�مل���ق��ع  �إط������لق  �إن  و�لت�������ش���ال 

�شيا�شة  �شمن  جاء  �جلديد  �لإلكرتوين 

تكن�ل�جيا  ��شتخد�م  نح�  �ل����ز�رة 

�شري  �إج����ر�ء�ت  لت�شهيل  �ملعل�مات 

�لعمل وتذليل �لعقبات �أمام �مل�ظفني 

وجمه�ر �ملتعاملني مع �ل�ز�رة.

�لعنزي  عجلن  خلف  �ل�شيد  �أكد  كذلك 

مدير �إد�رة نظم �ملعل�مات �إنه روعي 

�شه�لة  �جل��دي��د،  �مل���ق��ع  ت�شميم  يف 

و�رضعة �لت�شفح و�ل�شتخد�م، وتنا�شق 

�لأل��ن وب�شاطة �لت�شميم، وكذلك على 

ت�شمني �مل�قع لبع�س �لأفكار �لفريدة 

�ملبا�رض  �لبث  كامري�  مثل  و�ل��ر�ئ��دة 

�أي �شخ�س  لي�شتطيع  �لدوحة  لك�رني�س 

يف �أي مكان يف �لعامل م�شاهدة مدينة 

�لهائل  �لعمر�ين  و�لتط�ر  �ل��دوح��ة 

�لذي حدث يف مدة زمنية ب�شيطة، حيث 

يتم  حية  م�شاهد  �شبعة  �لكامري�  تلتقط 

عر�شها لزو�ر �مل�قع.

و�أو�شح �لعنزي �إن �مل�قع �لإلكرتوين 

م�ؤقتًا،  �لتجريب  مرحلة  حتت  �شيبقى 

م��ع��رب��ًا ع���ن �ل��رتح��ي��ب ب��ت��ل��ق��ي ب���اأي 

ملحظات �أو �إ�شافات ن�شتطيع تنفيذها 

�جلمه�ر  د�عيًا  �لقادمة،  �لفرتة  خلل 

م��ع �خل��دم��ات  �ل��ت��ف��اع��ل  �إىل  �ل��ك��رمي 

�مل�شاركة  وكذلك  �إلكرتونيا  �ملقدمة 

�لت���شل  قن��ت  مع  �لفعالة  �لإيجابية 

خلل  م��ن  �أو  ل��ل���ز�رة   �لج��ت��م��اع��ي 

�إ�شافة رقم �لهاتف و�لربيد �لإلكرتوين 

�إىل �لقائمة �لربيدية و�لن�شية. 
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�شهد �شعادة �ل�شيخ عبد�لرحمن بن خليفة �آل ثاين وزير �لبلدية 

حجر  ب��شع  �لعقارية  ب��روة  �حتفال  �لعمر�ين  و�لتخطيط 

�لأ�شا�س للمرحلة �لثانية مل�رضوع “بروة �لرب�حة” �لذي ي�شعى 

لإن�شاء مدينة عمالية متكاملة �ملر�فق و�شط ح�ش�ر و�هتمام 

�آل ثاين  �ل�شيخ خليفة بن جا�شم  كبريين وح�رض �حلفل �شعادة 

�إد�رة غرفة جتارة و�شناعة قطر و�ل�شيد هتمي  رئي�س جمل�س 

�لعقارية  ب��روة  �رضكة  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  �لهتمي  علي  بن 

�لرئي�س  �ل�شبيعي  تركي  بن  �لعزيز  عبد  بن  عبد�لله  و�ل�شيد 

�ل�ز�ر�ت  ممثلي  من  وعدد  بروة  �رضكات  ملجم�عة  �لتنفيذي 

و�مل�ؤ�ش�شات �لقطرية.

�لعمال  من  �أل��ف   ”53“ لنح�  ي�شع  �ل��ذي  �مل�رضوع  ويهدف 

ريال  مليار  �ثنني  بتكلفة  �ل�شناعية  �ملنطقة  قرب  و�مل�ظفني 

قطري �إىل ت�فري مدينة عمالية متكاملة بها كافة �ملر�فق �لتي 

�أكرب  يجعلها  مما  وزو�رهم  و�مل�ظف�ن  �لعمال  �إليها  يحتاج 

�لعربي وهي مبنية  منطقة �شكن عمال يف قطر ومنطقة �خلليج 

وفق �أحدث �مل���شفات �لعاملية. 

افتتاح حديقة فودافون بشيراتون الدوحة
�فتتح �شعادة �ل�شيخ عبد�لرحمن بن خليفة �آل ثاين وزير �لبلدية 

�لتنفيذي  �لرئي�س  د�يل  ريت�شارد  و�ل�شيد  �لعمر�ين  و�لتخطيط 

ل�رضكة ف�د�ف�ن قطر حديقة �ألعاب �لأطفال �ملجاورة ل�شري�ت�ن 

�لدوحة  بلدية  بني  م�شرتكة  تت�يجًا جله�د  �لذي جاء  �لدوحة  

وف�د�ف�ن قطر مب�جب �تفاقية م�قعة بني �جلانبني، ويعتمد 
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ت��ز�م��ن��ًا م���ع �لح���ت���ف���الت ب��ال��ي���م 

�لريا�شي للدولة يف عامه �لأول نظمت 

�لعمر�ين  و�لتخطيط  �لبلدية  وز�رة 

برناجمًا ريا�شيًا وترفيهيًا حافًل يف 

�شاحة حديقة �ل�شري�ت�ن �شهده �شعادة 

ثاين  �آل  خليفة  بن  عبد�لرحمن  �ل�شيخ 

�لعمر�ين  و�لتخطيط  �لبلدية  وزي��ر 

بن  عبد�لله  �ل�شيد  �شعادة  وبح�ش�ر 

خالد �لقحطاين وزير �ل�شحة و�شعادة 

رئي�س  ثاين  �آل  علي  بن  خالد  �ل�شيخ 

و�شعادة  للدر�جات  �لقطري  �لحتاد 

مدير  ثاين  �آل  ثامر  بن  خالد  �ل�شيخ 

�ل��ع��لق��ات �حل��ك���م��ي��ة يف ك��ارف���ر 

وعدد من كبار �مل�ش�ؤولني بال�ز�رة، 

�شعادة  عرب  �جلميلة  �ملنا�شبة  وبهذه 

ثاين  �آل  خليفة  بن  عبد�لرحمن  �ل�شيخ 

�لعمر�ين عن  �لبلدية و�لتخطيط  وزير 

يف  بامل�شاركة  و��شتمتاعه  �شعادته 

�لريا�شي  بالي�م  �لدولة  �حتفالت 

�إىل  للتح�ل  مثالية  بد�ية  تعترب  �لتي 

ت�شكل  �أن  متمنيا  �شحية  حياة  من��ط 

�لريا�شة مفه�مًا لأ�شل�ب حياة لكافة 

�هتمام  �إىل  وم�شريً�  �ملجتمع  �رض�ئح 

�لدولة بامل��طن و�ملقيم على �ل�ش��ء 

من خلل ت�فري جميع و�شائل و�أماكن 

�لريا�شات �ملتن�عة ومن�هًا باهتمام 

�خلا�شة  �لحتياجات  بذوي  �لدولة 

وم�شتلزمات  �أجهزة  ت�فري  ومر�عاة 

ري��ا���ش��ي��ة ت��ن��ا���ش��ب �ح��ت��ي��اج��ات��ه��م، 

تعمل  �ل���ز�رة  �أن  �شعادته  و�أ�شاف 

على تنفيذ عدد من �مل�شاريع �لطم�حة 

م�شريً�  د�ئ��م،  �شل�ك  �لريا�شة  جلعل 

�إىل وج�د ت�جه لإحد�ث تغيري جذري 

يف �حلد�ئق �لعامة �لتي �شتقام بدولة 

قطر خلل �لفرتة �ملقبلة ومن�هًا �إىل 

�ل�كرة  حديقة  تاأهيل  �إعادة  م�رضوع 

�لتي تعد �لآن يف م�شت�ى رفيع جدً�، 
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كما �أ�شار �إىل �أن �ل�ز�رة ب�شدد �إعد�د 

خطط طم�حة لتاأهيل �ل�ش��طئ ومنها 

منه  �لنتهاء  مت  �لذي  �لفركية  �شاطئ 

�لعمل على  �إىل جانب  مبدينة �خل�ر 

�ل�كرة  �شاطئ  تهيئة  من  �لنتهاء 

للعائلت وعدد من م�شاريع �ل�ش��طئ 

ملمار�شة  �مل��ج��ال  �شتف�شح  �ل��ت��ي 

معظم  �أن  على  وم���ؤك��دً�  �لريا�شة 

م�شاريع �لطرق �جلديدة �لتي تنفذها 

»�أ���ش��غ��ال«  �لعامة  �لأ���ش��غ��ال  هيئة 

م�����ش��ار�ت  تخ�شي�س  فيها  روع���ي 

وقد  و�مل�شي،  �له��ئية  للدر�جات 

�لريا�شي  �ل���ز�رة  برنامج  ت�شمن 

�إقامة عدد من �مل�شابقات �لريا�شية 

و�ل�شلة  �لقدم  ك��رة  يف  و�لرتفيهية 

و�ل���در�ج���ات �ل��ه����ئ��ي��ة و�جل���ري 

ع��دد  تنظيم  ج��ان��ب  �إىل  و�مل�����ش��ي 

�ملخ�ش�شة  �لرتفيهية  �لأل��ع��اب  من 

للأطفال حيث �نطلقت تلك �لفعاليات 

�لبلدية  وزير  �شعادة  تقدمها  بج�لة 

وزير  و�شعادة  �لعمر�ين  و�لتخطيط 

رئي�س  و���ش��ع��ادة  �ل��ع��ام��ة  �ل�شحة 

�لحتاد �لقطري للدر�جات �له��ئية 

�رضبات  ت�شديد  يف  �شارك��  حيث 

�إىل  ت�جه��  ثم  �ملرمى  على  ح��رة 

و�شارك��  �له��ئية  �لدر�جات  ق�شم 

�لك�رني�س،  بها مل�شافة على  بال�شري 

بعدها �شارك�� يف فا�شل ��شتعر��شي 

ت�شمنت  كذلك  �ل�شلة،  كرة  رمي  يف  

�جل�لة �مل�شاركة يف ريا�شة �مل�شي 

منطقة  وحتى  �ل�شري�ت�ن  حديقة  من 

�شعادة  ��شتقبلهم  حيث  بلهمبار  مطعم 

�ل�شيخ �شع�د بن عبد�لرحمن �آل ثاين 

�أمني عام �للجنة �لأوملبية، وت�جه�� 

جميعًا لتفقد �جلناح �خلا�س باللجنة 

�لأوملبية و�شارك�� يف لعب عدد من 

�لريا�شات �لفردية و�جلماعية. 
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مب�ساركة مميزة يف  املعر�ض الزراعي الثالث

جناح الحدائق العامة ينال إعجاب الزائرين

خليفة  بن  عبد�لرحمن  �ل�شيخ  �شعادة  �أ�شاد 

�لعمر�ين  و�لتخطيط  �لبلدية  وزير  ثاين  �آل 

�إد�رة  يف  ممثلة  �لبلدية  وز�رة  مب�شاركة 

�حلد�ئق �لعامة باملعر�س �لزر�عي �لدويل 

معرو�شات  من  ت�شمنه  ملا   2012 �لثالث 

�لز�ئرين،  جمه�ر  �إعجاب  نالت  متميزة 

بها  ق��ام  تفقدية  ج�لة  خ��لل  ذل��ك  وج��اء 

�ل���ز�ر�ت  �أجنحة  من  لعدد  �لبلدية  وزي��ر 

و�مل���ؤ���ش�����ش��ات و�جل���ه���ات و�ل�����رضك��ات 

�مل�شاركة باملعر�س �لزر�عي.

�إد�رة  �إىل �رضح عن جناح  و��شتمع �شعادته 

علي  حممد  �ل�شيد  قدمه  �لعامة  �حل��د�ئ��ق 

�إد�رة  �لإد�رة، هذ� وكانت  �خل�ري مدير 

مميز  بجناح  �شاركت  قد  �لعامة  �حلد�ئق 

باملعر�س �لقطري �لزر�عي �لدويل �لثالث 

وقال �ل�شيد حممد �خل�ري �إنه مت ��شتخد�م 

�لتقنيات �حلديثة يف عر�س �ش�ر �حلد�ئق 

�لأبعاد ومن  �لعامة من خلل نظام ثلثي 

وقد  باللم�س  تعمل  عر�س  �شا�شات  خلل 

�جلمه�ر  م��ن  ك��ب��ري�  �إق��ب��اًل  �جل��ن��اح  �شهد 

وخا�شة طلب وطالبات �ملد�ر�س.

تط�ير البلدية تستضيف قمة مدن المستقبل العربية 2012 �أهمية  على  دليل  خري  ميثل 

�ملنطقة  يف  وم�شتد�مة  ذكية  م��دن 

فاإن  تعلم�ن  وكما  خا�شة  �لعربية 

دولة قطر قد �تخذت دورً� قياديًا يف 

تط�ير �ملدن �لذكية و�مل�شتد�مة. 

�لذي  �لقطري  �لقت�شاد  �إن  و�أك��د 

يعد  و�لدينامكية  باحلي�ية  يتمتع 

�لقت�شاد�ت من��  �أ�رضع  و�حد� من 

حتقيق  على  �شاعد  وقد   ، �لعامل  يف 

�لبيئة �مل�شتقرة للقت�شاد  ذلك ت�فر 

�إىل  �إ���ش��اف��ة   ، �ل��دول��ة  يف  �لكلي 

�مل�ؤ�ش�شي  �لإط���ار  ج���دة  �رت��ف��اع 

للتنمية  �حلك�مية  �لتن�يع  و�شيا�شات 

لل�شيا�شة  تنفيذً�  وذل��ك   ، �لبلد  يف 

�ل�شم�  ���ش��اح��ب  حل�����رضة  �حلكيمة 

ثاين  �آل  خليفة  ب��ن  حمد  �ل�شيخ/ 

ويل  و�شم�   ، �ملفدى  �لبلد  �أم��ري 

�آل  �ل�شيخ متيم بن حمد  عهده �لأمني 

�لر�شيدة  �لقطرية  و�حلك�مة   ، ثاين 

، ح��ي��ث ف��ت��ح��ت �ل���دول���ة �مل��ج��ال 

و��شع  نطاق  على  ��شتثمار  مل�شاريع 

و�لتي   ، �لتحتية  �لبنية  م�شاريع  يف 

ت�شارعت بعد �لإعلن عن ف�ز دولة 

�لعامل  ك��اأ���س  تنظيم  ب�����رضف  قطر 

  .2022
�لبلدية  وز�رة  �إن  �إىل  و�أ���ش��ار 

خلل  م��ن   ، �لعمر�ين  و�لتخطيط 

�لنقل  وخ��ط��ة  �ل��رئ��ي�����ش��ي��ة  �خل��ط��ة 

�ل�شاملة لدولة قطر ، ت�شعى �إىل بذل 

�أجل  من  و�لعطاء  �جلهد  من  مزيد 

�حلياة  ن�عية  لتح�شني  �لعمل  تط�ير 

لكافة �مل��طنني و�ملقيمني يف دولة 

قطر . 

وقال باأننا �شنبذل كل ما يف و�شعنا 

يف  �مل�شاركني  كافة  مع  بالتعاون 

قمة مدن �مل�شتقبل �لعربي ، للت��شل 

�إىل مدن ذكية وم�شتد�مة ملدن �لغد 

، وذلك من خلل تطبيق �لت��شيات 

�لتي �شت�شدر عن هذ� �مل�ؤمتر وغريه 

من �مل�ؤمتر�ت حاليا ويف �مل�شتقبل  

بذل  �مل�شاركني  جميع  من  وناأمل 

�أجل  من  �ملمكنة  جه�دهم  �أق�شى 

�لفكرة  هذه  لرت�شيخ  �لعمل  م���شلة 

و�ملفاهيم لنتمكن من بل�رة �جله�د 

لتحقيق �أهد�فنا �مل�شرتكة .  
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وفد اقتصادي فنلندي في ضيافة الوزارة
��شتقبل �شعادة �ل�شيخ عبد�لرحمن 

�لبلدية  �آل ثاين وزير  بن خليفة 

مبكتبه  �ل��ع��م��ر�ين  و�ل��ت��خ��ط��ي��ط 

��شك�هاميل�  �ل�شيد  ���ش��ع��ادة 

للعلقات  �لدولة  وز�رة  وكيل 

ب�ز�رة  �خلارجية  �لقت�شادية 

و�ل���ف��د  �لفنلندية  �خل��ارج��ي��ة 

�لجتماع  وتناول  له،  �ملر�فق 

ب��ح��ث ���ش��ب��ل ت��ع��زي��ز �ل��ت��ع��اون 

�مل�����ش��رتك ب���ني �جل��ان��ب��ني يف 

وقد  �لتحتية،  �لبنية  م�شاريع 

�ل�شيد  ���ش��ع��ادة  �ل��ل��ق��اء  ح�����رض 

لدى  فنلند�  �شفري  �إلكابيكا�شميل 

�شعادة  م��ن  ق��ط��ر، وك��ل  دول���ة 

�ملهند�س نا�رض �مل�ل�ي رئي�س 

هيئة �لأ�شغال �لعامة و�ملهند�س 

�مل�شاعد  �ل�كيل  �لعبد�لله  علي 

ل�ش�ؤون �لتخطيط ب�ز�رة �لبلدية 

و�لتخطيط �لعمر�ين و�ل�شيد وليد 

�شعادة  مكتب  مدير  �ملانع  فهد 

�ليافعي  عمر  و�ل�شيد  �ل���زي��ر 

�لعامة  �لعلقات  �إد�رة  مدير 

و�لت�شال بال�ز�رة.

و�لتخطيط  �لبلدية  وز�رة  ��شت�شافت 

مدن  قمة  م���ؤمت��ر  م���ؤخ��ر�  �لعمر�ين 

�مل�شتقبل �لعربية 2012 بح�ش�ر  �أكرث 

�مل��دن  روؤ���ش��اء  م��ن  250 ممثل  م��ن 

و�مل�ش�ؤولني �حلك�ميني و�لأكادمييني 

خمتلف  م��ن  �مل���دن  تنمية  وخ����رب�ء 

�أه��م  على  للتعرف  �لعربية  �ل���دول 

�مل�شتقبلية  و�ل��روؤى  �ل�شرت�تيجيات 

ملدن �لغد .  

وقال �ملهند�س حممد �أحمد �ل�شيد لدى 

�فتتاحه �أعمال �مل�ؤمتر �أن ت��جد هذ� 

�حل�ش�ر  من  و�ملتن�ع  �لكبري  �لكم 

البلدية تستضيف قمة مدن المستقبل العربية 2012
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مب�ساركة مميزة يف  املعر�ض الزراعي الثالث

جناح الحدائق العامة ينال إعجاب الزائرين

خليفة  بن  عبد�لرحمن  �ل�شيخ  �شعادة  �أ�شاد 

�لعمر�ين  و�لتخطيط  �لبلدية  وزير  ثاين  �آل 

�إد�رة  يف  ممثلة  �لبلدية  وز�رة  مب�شاركة 

�حلد�ئق �لعامة باملعر�س �لزر�عي �لدويل 

معرو�شات  من  ت�شمنه  ملا   2012 �لثالث 

�لز�ئرين،  جمه�ر  �إعجاب  نالت  متميزة 

بها  ق��ام  تفقدية  ج�لة  خ��لل  ذل��ك  وج��اء 

�ل���ز�ر�ت  �أجنحة  من  لعدد  �لبلدية  وزي��ر 

و�مل���ؤ���ش�����ش��ات و�جل���ه���ات و�ل�����رضك��ات 

�مل�شاركة باملعر�س �لزر�عي.

�إد�رة  �إىل �رضح عن جناح  و��شتمع �شعادته 

علي  حممد  �ل�شيد  قدمه  �لعامة  �حل��د�ئ��ق 

�إد�رة  �لإد�رة، هذ� وكانت  �خل�ري مدير 

مميز  بجناح  �شاركت  قد  �لعامة  �حلد�ئق 

باملعر�س �لقطري �لزر�عي �لدويل �لثالث 

وقال �ل�شيد حممد �خل�ري �إنه مت ��شتخد�م 

�لتقنيات �حلديثة يف عر�س �ش�ر �حلد�ئق 

�لأبعاد ومن  �لعامة من خلل نظام ثلثي 

وقد  باللم�س  تعمل  عر�س  �شا�شات  خلل 

�جلمه�ر  م��ن  ك��ب��ري�  �إق��ب��اًل  �جل��ن��اح  �شهد 

وخا�شة طلب وطالبات �ملد�ر�س.

تط�ير البلدية تستضيف قمة مدن المستقبل العربية 2012 �أهمية  على  دليل  خري  ميثل 

�ملنطقة  يف  وم�شتد�مة  ذكية  م��دن 

فاإن  تعلم�ن  وكما  خا�شة  �لعربية 

دولة قطر قد �تخذت دورً� قياديًا يف 

تط�ير �ملدن �لذكية و�مل�شتد�مة. 

�لذي  �لقطري  �لقت�شاد  �إن  و�أك��د 

يعد  و�لدينامكية  باحلي�ية  يتمتع 

�لقت�شاد�ت من��  �أ�رضع  و�حد� من 

حتقيق  على  �شاعد  وقد   ، �لعامل  يف 

�لبيئة �مل�شتقرة للقت�شاد  ذلك ت�فر 

�إىل  �إ���ش��اف��ة   ، �ل��دول��ة  يف  �لكلي 

�مل�ؤ�ش�شي  �لإط���ار  ج���دة  �رت��ف��اع 

للتنمية  �حلك�مية  �لتن�يع  و�شيا�شات 

لل�شيا�شة  تنفيذً�  وذل��ك   ، �لبلد  يف 

�ل�شم�  ���ش��اح��ب  حل�����رضة  �حلكيمة 

ثاين  �آل  خليفة  ب��ن  حمد  �ل�شيخ/ 

ويل  و�شم�   ، �ملفدى  �لبلد  �أم��ري 

�آل  �ل�شيخ متيم بن حمد  عهده �لأمني 

�لر�شيدة  �لقطرية  و�حلك�مة   ، ثاين 

، ح��ي��ث ف��ت��ح��ت �ل���دول���ة �مل��ج��ال 

و��شع  نطاق  على  ��شتثمار  مل�شاريع 

و�لتي   ، �لتحتية  �لبنية  م�شاريع  يف 

ت�شارعت بعد �لإعلن عن ف�ز دولة 

�لعامل  ك��اأ���س  تنظيم  ب�����رضف  قطر 

  .2022
�لبلدية  وز�رة  �إن  �إىل  و�أ���ش��ار 

خلل  م��ن   ، �لعمر�ين  و�لتخطيط 

�لنقل  وخ��ط��ة  �ل��رئ��ي�����ش��ي��ة  �خل��ط��ة 

�ل�شاملة لدولة قطر ، ت�شعى �إىل بذل 

�أجل  من  و�لعطاء  �جلهد  من  مزيد 

�حلياة  ن�عية  لتح�شني  �لعمل  تط�ير 

لكافة �مل��طنني و�ملقيمني يف دولة 

قطر . 

وقال باأننا �شنبذل كل ما يف و�شعنا 

يف  �مل�شاركني  كافة  مع  بالتعاون 

قمة مدن �مل�شتقبل �لعربي ، للت��شل 

�إىل مدن ذكية وم�شتد�مة ملدن �لغد 

، وذلك من خلل تطبيق �لت��شيات 

�لتي �شت�شدر عن هذ� �مل�ؤمتر وغريه 

من �مل�ؤمتر�ت حاليا ويف �مل�شتقبل  

بذل  �مل�شاركني  جميع  من  وناأمل 

�أجل  من  �ملمكنة  جه�دهم  �أق�شى 

�لفكرة  هذه  لرت�شيخ  �لعمل  م���شلة 

و�ملفاهيم لنتمكن من بل�رة �جله�د 

لتحقيق �أهد�فنا �مل�شرتكة .  

........................
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وفد اقتصادي فنلندي في ضيافة الوزارة
��شتقبل �شعادة �ل�شيخ عبد�لرحمن 

�لبلدية  �آل ثاين وزير  بن خليفة 

مبكتبه  �ل��ع��م��ر�ين  و�ل��ت��خ��ط��ي��ط 

��شك�هاميل�  �ل�شيد  ���ش��ع��ادة 

للعلقات  �لدولة  وز�رة  وكيل 

ب�ز�رة  �خلارجية  �لقت�شادية 

و�ل���ف��د  �لفنلندية  �خل��ارج��ي��ة 

�لجتماع  وتناول  له،  �ملر�فق 

ب��ح��ث ���ش��ب��ل ت��ع��زي��ز �ل��ت��ع��اون 

�مل�����ش��رتك ب���ني �جل��ان��ب��ني يف 

وقد  �لتحتية،  �لبنية  م�شاريع 

�ل�شيد  ���ش��ع��ادة  �ل��ل��ق��اء  ح�����رض 

لدى  فنلند�  �شفري  �إلكابيكا�شميل 

�شعادة  م��ن  ق��ط��ر، وك��ل  دول���ة 

�ملهند�س نا�رض �مل�ل�ي رئي�س 

هيئة �لأ�شغال �لعامة و�ملهند�س 

�مل�شاعد  �ل�كيل  �لعبد�لله  علي 

ل�ش�ؤون �لتخطيط ب�ز�رة �لبلدية 

و�لتخطيط �لعمر�ين و�ل�شيد وليد 

�شعادة  مكتب  مدير  �ملانع  فهد 

�ليافعي  عمر  و�ل�شيد  �ل���زي��ر 

�لعامة  �لعلقات  �إد�رة  مدير 

و�لت�شال بال�ز�رة.

و�لتخطيط  �لبلدية  وز�رة  ��شت�شافت 

مدن  قمة  م���ؤمت��ر  م���ؤخ��ر�  �لعمر�ين 

�مل�شتقبل �لعربية 2012 بح�ش�ر  �أكرث 

�مل��دن  روؤ���ش��اء  م��ن  250 ممثل  م��ن 

و�مل�ش�ؤولني �حلك�ميني و�لأكادمييني 

خمتلف  م��ن  �مل���دن  تنمية  وخ����رب�ء 

�أه��م  على  للتعرف  �لعربية  �ل���دول 

�مل�شتقبلية  و�ل��روؤى  �ل�شرت�تيجيات 

ملدن �لغد .  

وقال �ملهند�س حممد �أحمد �ل�شيد لدى 

�فتتاحه �أعمال �مل�ؤمتر �أن ت��جد هذ� 

�حل�ش�ر  من  و�ملتن�ع  �لكبري  �لكم 

البلدية تستضيف قمة مدن المستقبل العربية 2012
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وزير  ث��اين  �آل  خليفة  بن  عبد�لرحمن  �ل�شيخ  �شعادة  �أعلن 

�لبلدية و�لتخطيط �لعمر�ين عن �إن�شاء مكتب �لتخطيط �ملركزي 

�لنقل  بر�مج  تن�شيق  مهام  ليت�ىل  ��شتحد�ثه  “CPO” �لذي مت 
و�مل���شلت �لقطرية �ملتعددة �لتي ت��كب روؤية قطر �ل�طنية 

لقت�شاد  ود�عمة  �لطر�ز  عاملية  حتتية  بنية  �إن�شاء  يف   2030
�لأجيال  مل�شلحة  و�لفاعلية  بالتن�ع  يت�شم  مزدهر  وطني 

ت�قيع  م�ؤمتر �شحفي عقب  �ل�زير يف  �شعادة  �لقادمة،وقال 

WSA -“  عقد �خلدمات �ل�شت�شارية لهذ� �مل�رضوع مع �رضكة

�ملهند�س  �شعادة  بح�ش�ر  �لربيطانية  �ل�شت�شارية   ”KINS
و�ملهند�س  �لعامة  �لأ�شغال  هيئة  رئي�س  �مل�ل�ي  علي  نا�رض 

علي عبد�لله �لعبد�لله �ل�كيل �مل�شاعد ل�ش�ؤون �لتخطيط و�ل�شيد 

�لأو�شط:  بال�رضق  �أتكنز  ل�رضكة  �لإقليمي  �لرئي�س  كلرك  كيث 

حتتية  بنية  تط�ير  تقت�شي   2030 �ل�طنية  قطر  روؤي���ة  �إن 

و�لطرق  �جلديدة  �ل�رضيعة  �لطرق  ت�شمل  دولية  معايري  ذ�ت 

�حلديدية  �ل�شكك  و�أنظمة  “مرتو”  �لأنفاق  وقطار�ت  �ملحلية 

جديد  وميناء  جديد  مطار  �إىل  بالإ�شافة  �أن��عها،  باختلف 

بالتز�من  �مل�شاريع  هذه  تنفيذ  و�شيتم  �لدوحة،  خلليج  ومعرب 

و�ملد�ر�س  و�لفنادق  �جلديدة  �لريا�شية  �مللعب  تنفيذ  مع 

وج�د  يتطلب  ما  �لأخ��رى  �حلي�ية  و�ملر�فق  و�مل�شت�شفيات 

�لبلدية  وزير  بينها”،و�أكد  فيما  �لتن�شيق  يت�ىل  م�شتقل  جهاز 

�أن �إن�شاء مكتب �لتخطيط �ملركزي “CPO” �رضوري ل�شمان 

�رتقاء قطر �إىل م�شت�ى �لتحدي يف تنفيذ �مل�شاريع �لكربى يف 

تنفيذها  بها و�شمان  �ملقبلة و�لت�رضيع  �لدولة خلل �ملرحلة 

�ملركزي  �لتخطيط  مكتب  يك�ن  و�ش�ف  �ملطل�بة،  باجل�دة 

 ”MMUP“ �لعمر�ين  و�لتخطيط  �لبلدية  وز�رة  من  ج��زءً� 

و�شيقدم �لتقارير يف نهاية �ملطاف من خلل مكتب �ل�زير. 

وزير  ثاين  �آل  خليفة  بن  عبد�لرحمن  �ل�شيخ  �شعادة  قام  وقد 

�تفاقية م�شرتكة مع  �لعمر�ين بالت�قيع على  �لبلدية و�لتخطيط 

لتقدمي  �لربيطانية  �ل�شت�شارية   ”ATKINS“ �أتكنز  �رضكة 

�لتخطيطي  �ملكتب  دور  بعمل  للقيام  �للزمة  �لفنية  �لك��در 

�إىل جانب �لك��در �لتابعة ل�ز�رة �لبلدية و�لتخطيط �لعمر�ين 

وتلبية �لحتياجات �خلا�شة لتعزيز دور �ملكتب �ملركزي. 

كما �أ�شدر �شعادة �ل�زير ت�جيهاته بت�فري �مل��رد �للزمة 

لإن�شاء هذ� �ملكتب �لذي �شيبد�أ �لعمل ف�رً� مبر�جعة �خلطط 

ل�شبكة �لنقل و�مل���شلت �ملتكاملة يف �شكلها �لنهائي حيث 

ليتط�ر  �ل�قت  بع�س  به  �خلا�س  �لهيكل  �إع��د�د  �شي�شتغرق 

�لعمر�ين  و�لتخطيط  �لبلدية  وز�رة  د�خل  �لنهائي  �شكله  يف 

�لقليلة  �لأ�شهر  غ�ش�ن  يف  متامًا  فّعاًل  ليك�ن   ”MMUP“
ملكتب  �لرئي�س  �ل��دور  �أن  بالذكر  �جلدير  �ملقبلة.ومن 

�لنقل  بر�مج  وتكاملية  ج�دة  �شمان  ه�  �ملركزي  �لتخطيط 

و�لبنية �لتحتية يف �لدولة ما يحقق �لتنمية �ملثلى لدولة قطر، 

�أما �لدور �لآخر فه� �حلفاظ على �شل�شة و�ن�شيابية حركة 

يف  �ملكتب  هذ�  و�شيعمل  �مل�شاريع  هذه  تنفيذ  �أثناء  �ملرور 

�لعامة  �لأ�شغال  هيئة  مثل  عديدة  جهات  مع  �لأول  �ملقام 

“�لطرق و�ل�رضف �ل�شحي”، و�رضكة �ل�شكك �حلديد �لقطرية 
“QRC” لتح�شني �لرب�مج �لرئي�شة �ملخططة للطرق و�لطرق 
�ملكتب  و�شيتعامل  �حلديدية،  و�ل�شكك  و�مل��رتو  �ل�رضيعة 

“كهرماء”  و�ملاء  للكهرباء  �لقطرية  �لعامة  �مل�ؤ�ش�شة  مع 

�مل�ؤ�ش�شات  من  وغريها  “كي�تل”  قطر  �ت�شالت  و�رضكة 

يف   ”CPO“ �ملركزي  �لتخطيط  مكتب  و�شيق�م  و�ملر�فق، 

�ل�قت �ملنا�شب باإن�شاء ب��بة �إلكرتونية متكّنه من �مل�شاركة 

و�لنخر�ط مع �أ�شحاب �مل�شلحة �لآخرين حيث �شي�شمل ذلك 

�لأخرى  �ملعنية  و�لأط��ر�ف  �ملط�رين  مع  �لتفاعل  �آليات 

هذ�  ب�شاأن  �ملعل�مات  من  مزيد  عن  �لإع��لن  يتم  و�ش�ف 

�جلانب لدور مكتب �لتخطيط �ملركزي “CPO” يف �لقريب 

�لعاجل باإذن �لله.



خالل م�ساركتها مبعر�ض قطر املهني 2012

البلدية تشهد إقبااًل كبيرًا لالستفادة من خدماتها 

�شاركت وز�رة �لبلدية و�لتخطيط �لعمر�ين يف معر�س قطر 

متكامل   جناح  �إع��د�د  خلل  من  �خلام�شة  ن�شخته  يف  �ملهني 

تعر�شها  �لتي  �ل�ظائف  ح���ل  ومط�يات  من��اذج  ت�شمن 

و�ملعمارية  �ملدنية  �لهند�شة  منها  جم��الت  يف  �ل����ز�رة 

و�لبنية �لتحتية و�لنقل و�ملرور و�لت�شميم و�لتن�شيق للم��قع 

ونظم �ملعل�مات .

كما وفرت �ل�ز�رة وللمرة �لأوىل باملعر�س �ملهني كيفية 

تت�شمن  و�لتي  بال�ز�رة  �خلا�شة  �لبعثات  لرب�مج   �لتقدمي  

�رضوط �للتحاق و�ل�ثائق �ملطل�بة .

ي�مه  يف  �لعمر�ين  و�لتخطيط  �لبلدية  وز�رة  جناح   و�شهد   

�أن�شطة  �لتعرف على  �لزو�ر و�لر�غبني يف  �إقباًل من  �لأول 

�ل�ز�رة و�ل�ظائف �ملت�فرة فيها .

وتعمل �ل�ز�رة وبت�جيهات من �شعادة �ل�شيخ/ عبد�لرحمن 

�لعمر�ين  و�لتخطيط  �لبلدية  وزي��ر  ث��اين  �أل  خليفة  بن 

و�لد�خلي  �خلارجي  بالبتعاث  �للتحاق  باب  فتح  على 

على  للح�ش�ل  �ل���ز�رة  حتتاجها  �لتي  �لتخ�ش�شات  يف 

و�لبكال�ري��س  �لدبل�م  مثل  �ملختلفة  �لعلمية  �لدرجات 

و�ملاج�شتري 

يف  �لب�رضية   �مل��رد  �إد�رة  دور  يربز  �ل�شياق  هذ�  ويف 

�إعد�د �لك��در �ل�طنية وتط�ير مهار�تها با�شتمر�ر وذلك 

�ملطل�بة  �لتخ�ش�شات  على  للبتعاث  �شن�ية  خطة  ب��شع 

يف �ل�ز�رة. 

النظافة العامة تعرض حاوية السوالر بمعرض البيئة
معر�س  يف  �لعمر�ين  و�لتخطيط  �لبلدية  وز�رة  �شاركت 

وم�ؤمتر قطر �لدويل لتقنيات حماية �لبيئة و�لطاقة �مل�شتد�مة 

�لتي  �ل�ش�لر  حاوية  عر�س  ت�شمن  مميز  بجناح   ”ECOQ“
تعمل بالطاقة �ل�شم�شية.

و�شد�قة  دمي�مة  و�أكرثها  �لطاقة  م�شادر  �أكرب  من  وتعترب   

للبيئة ف�شل عن حاويات فرز وت�شنيف �ملخلفات.

 و��شتمع �شعادة �ل�شيد عبد�لله بن مبارك بن عب�د �ملع�شادي 

وزير �لبيئة لدى �فتتاحه �أعمال �ملعر�س �إىل �رضح مف�شل 

من قبل �ل�شيد �شفر مبارك �آل �شايف مدير م�رضوع �لنظافة 

�ملخلفات  ل�شغط  �ل�ش�لر  حاوية  عمل  كيفية  ح�ل  �لعامة 

�ل�شغط  ن�شبة  تبلغ  �ل�رق و�لبل�شتيك و�لأملني�م حيث  مثل 

حجم  من  �أ�شعاف  خم�شة  مايعادل  حمققة   500% نح� 

�ملخلفات.

 ياأتي ��شتخد�م تلك �حلاويات �جلديدة يف �إطار خطط وبر�مج 

للخدمات  م�شت�يات �جل�دة  �أعلى  �إىل حتقيق  �لر�مية  �ل�ز�رة 

يف كافة �لقطاعات و�ملحافظة على �لبيئة .
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�فتتح �ملهند�س حممد �أحمد �ل�شيد مدير 

�لأطفال  �لدوحة معر�س ر�ش�م  بلدية 

�لبيئة  و�شحة  �ل��ع��ام��ة  �لنظافة  ع��ن 

بح�ش�ر   �ملا�شي  �إبريل  منت�شف  يف 

مدير  �شايف  �آل  حم�د  �شامل  �ل�شيد/ 

نا�رض  و�ل�شيد/  �لبلدية  �لرقابة  �إد�رة 

�ملالكي رئي�س ق�شم �لرقابة �ل�شحية. 

�ل�شن�ي  �ملعر�س  ه��ذ�  تنظيم  ي��اأت��ي 

و�لتخطيط  �لبلدية  وز�رة  من  �إمي��ان��ًا 

�ل�شحي  �ل�عي  ن�رض  باأهمية  �لعمر�ين 

و�لبيئي وتنمية �لتعبري �لفني و�لإبد�ع 

لدى �أطفال �ملد�ر�س من منطلق �لت�عية 

�أهم �ل��شائل  �ل�شحية و�لتي تعترب من 

ومكافحة  �لعامة  �لنظافة  حتقق  �لتي 

�ل���ق�����ر����س و�حل�������رض�ت �مل��ن��زل��ي��ة 

وت�شمن  �ل��ف�����ش��لت  م��ن  و�ل��ت��خ��ل�����س 

�لتي  �لل�حات  �لطفل من خلل  حماية 

حيث  �ملعر�س  خ��لل  عر�شها  �شيتم 

ي�شارك فيه تلميذ وتلميذ�ت �ملد�ر�س 

ر�ش�م  ومتثل  و�خل��ا���ش��ة،  �مل�شتقلة 

م�شرتكًا  وتفاهمًا  عاملية  لغة  �لأطفال 

معار�س  طريق  عن  �لعامل  �أطفال  بني 

�جل��نب  على  للتعرف  �لأطفال  ر�ش�م 

�لبيئة  �لعامة و�شحة  و�لنظافة  �لعلمية 

ومكافحة �حل�رض�ت و�لق��ر�س.

مدير  �ل�شيد  حممد  �ملهند�س  وق���ام 

�ل��ب��ل��دي��ة ب��ت��ك��رمي �ل�����رضك��ات �ل��ر�ع��ي��ة 

�لأط��ف��ال  ر���ش���م  وم�شابقة  ملعر�س 

و�ل�رضكة  علي  بن  علي  م�ؤ�ش�شة  وهي 

�ل�طنية لل�شتري�د و�رضكة غدير.

 )60( �لأطفال  ر�ش�م  معر�س  وي�شم 

�لعامة  �لنظافة  جم��ال  يف  فنية  ل�حة 

من  �لتخل�س  وط���رق  �لبيئة  و�شحة 

ت�شبح  ق��د  �لتي  �ملرت�كمة  �لف�شلت 

�ل��ق����ر���س  ل��ت����ل��د  منا�شبًا  م��ك��ان��ًا 

كال�رض��شري  و�حل�����رض�ت  و�ل��ف��ئ��ر�ن 

و�ل��ذب��اب و�ل��ت��ي يف م��ق��دوره��ا ن�رض 

�لأمر��س ، كما ركزت �لل�حات على 

�ل�شلبة  �لف�شلت  من  �لتخل�س  ط��رق 

�ملرت�كمة  و�لنفايات   ، )�لنفايات( 

لت��لد  منا�شبًا  مكانًا  ت�شبح  قد  �لتي 

�ل���ق�����ر����س و�حل�������رض�ت ك��ال��ذب��اب 

و�ل�����رض����ش��ري وه��ن��اك ث���لث ط��رق 

للتخل�س �ل�شليم من �لنفايات �ل�شلبة:

-1   حت�يلها �إىل �شماد

-2   دفنها يف �لأر�س

)مثل  حم���ارق  د�خ���ل  ح��رق��ه��ا     3-

�لنفايات �لطبية(

تنفيذ  �لبلدية  خطة  ت�شمنت  وق��د  ه��ذ� 

و�لتثقيف  للت�عية  ���ش��ام��ل  ب��رن��ام��ج 

و�شائل  كافة  على  بالعتماد  �ل�شحي 

�لأع�����لم �مل���ي���د�ين و�ل���ع���ام ب��ه��دف 

�لعاد�ت  يف  و�لتاأثري  �ل�شل�ك  تغيري 

�لأف�شل  نح�  وت�جيهها  �لجتماعية 

و��شرت�ك �مل��طنني يف �أعمال �لنظافة 

وحت��م��ل �مل�����ش���ؤول��ي��ة وو���ش���ل��ه �إىل 

على  �جلمه�ر  م��ن  �شخمة  قطاعات 

ومي�له  و�أعماره  �هتماماته  �ختلف 

وم��قعه وثقافته.

وقد �شملت خطة �لت�عية ما يلي:

عرب  مكثفة  دعائية  حملت  - ت�جيه 

و�شائل �لإعلم �ملختلفة

روم  ومعار�س  م�شابقات  �إقامة     -

بلدية الدوحة تنظم مسابقة رسوم 
األطفال التوعوية بالنظافة وصحة البيئة



مع  بالتن�شيق  �مل��د�ر���س  يف  ون���دو�ت 

�ملجل�س �لأعلى للتعليم تدع� للمحافظة 

�شل�ك  وتهذيب  �ملدينة  نظافة  على 

�لن�سء. 

�إر�شادية  وعلمات  ل�حات  تثبيت     -

تدع� للمحافظة على نظافة �ملدينة يف 

�لدو�ر�ت و�مل��قع �حلي�ية.

-  ت����زي���ع م��ل�����ش��ق��ات حت���ت ���ش��ع��ار 

وذلك  مدينتكم(  نظافة  على  )حافظ�� 

�ل�شيار�ت  و�شائقي  �مل�شاة  لإر���ش��اد 

�ل�شل�ك �ل�شحيح  �إىل ممار�شة  وغريهم 

يف �لتخل�س من �ملخلفات.

وترتبط عمليات �لنظافة �أ�شا�شًا بالتط�ر 

�ل�ش���كاين و�أماك���ن �لتمرك���ز �ل�ش���كاين 

باملدينة وكذلك باجتاه �لت��شع �لعمر�ين 

ومعدلت زي���ادة م�شاحة �ملدينة، وقد 

خ�ش���ت �لق��نني �لبلدي���ة مبجم�عة من 

�أهمها �لإ�رض�ف على �ش�ؤون  �لن�شاطات 

�لنظاف���ة �لعام���ة وتنظي���ف �ل�ش�����رع 

و�لطرق وجمع �لنفايات.

و�أدت كل تل���ك �ملمي���ز�ت و�ل�شف���ات 

�ل�شطر�ري���ة لإيج���اد جمم�عة كبرية 

م���ن �لتحدي���ات �لت���ي ت��ج���ه عمليات 

تقدمي �خلدم���ات كي تتلءم مع �ل��شع 

�لعمر�ين و�ل�ش���كاين باملدينة وفر�س 

ذل���ك على بلدية �لدوح���ة وهي �جلهاز 

�مللقي على عاتقه تقدم �ملدينة عمر�نيًا 

و�شحيًا �أن يجابه تلك �لتحديات.

على  �ل��دوح��ة  بلدية  و�شعت  فقد  ل��ذ� 

�لأخ�رض  �لل�ن  ون�رض  تعميم  عاتقها 

و�مل�شطحات  �لأ�شجار  ب���شطة زر�عة 

و�ملنتزهات  �حل��د�ئ��ق  يف  �خل�����رض�ء 

م�شاهمة منها يف حت�شني �لبيئة وت�فري 

�لتجميل �ملنا�شب للمدينة.

النظم الجغرافية تتيح
البيانات الرقمية لقطاعات الوزارة كافة

�لبلدية  وز�رة  ت�جهات  �إط���ار  يف 

نح�  �ملرتكزة  �لعمر�ين  و�لتخطيط 

�لهتمام مبا يعرف بالقت�شاد �لرقمي 

عن�رضً�  ي�شكل  �لذي  �ملعرفة  وجمتمع 

يعمل  �لذكية  �مل��دن  بناء  يف  �أ�شا�شيًا 

مركز نظم �ملعل�مات �جلغر�فية حاليًا 

�لتي  و�مل�شاريع  �لتقنيات  تن�شيق  على 

مبتطلبات  �ل�شلة  ذ�ت  م�ؤخرً�  �أجنزها 

م�رضوع  مقدمتها  ويف  �لذكية  �مل��دن 

ملدينة  �لأب���ع���اد  �ل��ث��لث��ي  �ل��ن��م���ذج 

�لدوحة �لذي مت �لنتهاء منه وم�رضوع 

�لرقم �مل�حد للمباين و�ملن�شاآت �لذي 

بلغ �لعمل به مر�حل متقدمة.كما قام 

يف  �جلغر�فية  �ملعل�مات  نظم  مركز 

�لثلثية  �لبيانات  بت�فري  �ل�شدد  هذ� 

عر�س  تتيح  متط�رة  وبر�مج  �لأبعاد 

�لبيانات  من  �لهائل  �لكم  و��شتخد�م 

وبلديات  �إد�ر�ت  لكافة  عنها  �لناجتة 

�ل�ز�رة من خلل �ل�شبكة �ل�طنية لنظم 

.”GISNet“ ملعل�مات �جلغر�فية�

لتلك  �ل���لزم���ة  �مل�����ش��اع��دة  وب��ت��ق��دمي 

من  ل��ل��ت��اأك��د  و�ل��ب��ل��دي��ات  �لإد�ر�ت 

ت������ش��ي��ل��ه��م ب���ال���ب���ي���ان���ات و�ل���ب���دء 

بالإمكان  �أ�شبح  كما  با�شتخد�مها، 

�لأبعاد  ثلثي  �لنم�ذج  بيانات  ربط 

و�خلدمات  �لتحتية  �لبنية  بيانات  مع 

�ملتاحة من قبل جهات حك�مية �أخرى 

كالتخطيط  خمتلفة  بتطبيقات  للخروج 

�لعمر�ين، �لتحليل و�ل�شتعلم، حتديد 

خدمات  �ل�شياحة،  �ل��روؤي��ة،  خط�ط 

�لط��ريء وغريها �لكثري،

وتقدمي  بالتن�شيق  �ملركز  يق�م  كما 

�لبيانات للجهات �لأخرى ذ�ت �لعلقة 

مب�شاريع  منها  ي��رت��ب��ط  م��ا  �شيما  ل 

�لتحتية  و�لبنية  �ل��ع��ق��اري  �لتط�ير 

تتكامل  وجميعها  و�لت�شالت  و�لنقل 

�لذكية  �ملدينة  �إىل  �ل��ش�ل  بهدف 

�أكرث  �لبيانات  ه��ذه  من  ي�شتفيد  حيث 

بال�شبكة  مت�شلة  حك�مية  جهة   60 من 

�جلغر�فية  �ملعل�مات  لنظم  �ل�طنية 

.”GISNet“
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�أطلق���ت وز�رة �لبلدي���ة و�لتخطيط 

م���ن  �شل�شل���ة  م�ؤخ���رً�  �لعم���ر�ين 

�خلدم���ات �للكرتوني���ة �حلديث���ة 

�لهادف���ة �إىل تلبي���ة متطلبات كافة 

�رض�ئ���ح م�شتخدمي تل���ك �خلدمات 

باأ�رضع �ل�شبل و�أي�رضها و�ملتمثلة 

�أ�شم���اء  مع���اين  ����رضح  بخدم���ة 

�ملناط���ق يف �لدولة وخدمة دليلة 

�إىل خدمات �لأندرويد  بالإ�شافة 

�لتقنية، وقال �ل�شيد خلف عجلن 

�لعن���زي �أن خدمة مع���اين �أ�شماء 

�ملناط���ق �لقطري���ة ه���ي متاح���ة 

للم�شتخدم���ني ع���رب �إر�ش���ال ��ش���م 

�أي منطق���ة �إىل �لرق���م �ملخ�ش�س 

ر�شالة  �ملر�شل  ليتلقى   ”92192“
ف�رية تت�شمن معن���ى تلك �ملدينة 

�أو �ملنطق���ة، و�أو�شح �لعنزي �أن 

خدمة مع���اين �أ�شماء �ملناطق هي 

رديف���ة خلدم���ة دليلة �لت���ي �شبق 

�إطلقه���ا، وق���د مت �إ�شاف���ة �أكرث 

م���ن 130 منطق���ة �إىل نظام �لبحث 

�لآيل، م�ش���ريً� �إىل �أن���ه �ش�ف يتم 

�إ�شافة �لعديد من �أ�شماء �ملناطق 

قاعدة  �إىل  و�ش����ًل  با�شتم���ر�ر، 

بيان���ات ت�شتمل عل���ى جميع �أ�شماء 

�ملناطق ومعانيها يف قطر، وبنّي 

�أن �له���دف م���ن ه���ذه �خلدمة ه� 

تعري���ف �جلمه�ر م���ن �مل��طنني 

و�ملقيم���ني وزو�ر �لدولة مبعاين 

�أ�شماء �ملناط���ق و�ملدن و�لقرى 

�لقطري���ة و�مل�شتق���ة م���ن مع���اين 

و�أ�شم���اء تر�ثية حتت���اج للت��شيح 

و�ل�رضح خ�ش��ش�����ا لدى �رضيحة 

�لأجيال �ل�شابة  �لتي ت�د �لت���شل 

�لثق���ايف، وكانت  مع م�روثه���ا 

�إد�رة نظ���م �ملعل�م���ات قد �أعلنت 

عن �إطلق خدمة “دليله “ لإر�شاد 

�إىل  �لذكية  �له��ت���ف  م�شتخدم���ي 

�أماكن وجهته���م من خلل ت�جيه 

ر�شال���ة ن�شية  ق�ش���رية �إىل �لرقم 

“92192” مت�شمن���ًا ��ش���م وجهته 
حي���ث �شيتلقى على �أثره���ا ر�شالة 

ن�شي���ة حتدد له م�ش���ار �ل��ش�ل، 

وتت�شم���ن �ملرحلة �لأوىل من هذ� 

�مل�رضوع نح���� 340 معلمًا يحمل 

كل منه���ا رقم���ًا خا�ش���ًا ب���ه من 

وز�ر�ت وم�ؤ�ش�ش���ات وقطاع���ات 

مالية وخدمية وتعليمية و�شياحية 

�لأماك���ن  جان���ب  �إىل  و�شحي���ة 

و�ملعامل �لرتفيهية ومقار �لبعثات 

�أماكن  �لدبل�ما�شية وغريه���ا من 

تف�شيلي���ة للجمه�ر، فيم���ا �شت�شمل 

�ملر�ح���ل �لتالية من تطبيقات هذه 

�خلدمة �أكرث من خم�شة �آلف معلم 

متن�ع على م�شت����ى �لدولة ميكن 

�ل��ش����ل �إليها با�شتخ���د�م �أغلب 

�له��ت���ف �حلديث���ة �حلالي���ة �لتي 

ميكنها �لتعامل مع هذه �لتطبيقات، 

منظ�م���ة  لتطبي���ق  و��شتكم���اًل 

�خلدمات �للكرتونية بال�ز�رة مت 

تد�شني �لن�شخة �لأوىل من تطبيقات 

�أجهزة  عرب  �لإلكرتونية  �خلدمات 

عن  وذل���ك  و�لآيب���اد،  �لآيف����ن 

 ”AppleStore“ متج���ر  طري���ق 

�خلدم���ات  وت�شمن���ت  �لعامل���ي، 

�لت���ي �حت��ها �لتطبي���ق عدد� من 

�لفق���ر�ت �ملن�عة و�حلي�ية، كما 

�حت�ى �لتطبيق عل���ى فكرة ر�ئدة 

منها �سرح معاين اأ�سماء املناطق ودليلة واالأندرويد

البلدية تطلق سلسلة من أحدث الخـــــــــدمات االلكترونية للجمهور



تطب���ق للم���رة �لأوىل �قليمي���ا يف 

�ل����ز�ر�ت �خلدمي���ة و�ملمثلة يف 

فكرة �لتقاط �ل�ش����ر “للمخالفات 

�أو �مللحظات” و�إرفاقها مبا�رضة 

�لتعلي���ق �ملطل����ب و�إر�شالها  مع 

عرب �لتطبيق �إىل نظام �لقرت�حات 

و�ل�ش���كاوى يف �لبلدية، كما بد�أت 

وز�رة �لبلدية و�لتخطيط �لعمر�ين 

يف تق���دمي خدماته���ا ع���رب �أجهزة 

�أن د�شنت  �لأندرويد، وذلك بع���د 

�ل����ز�رة ع���رب  �لإد�رة خدم���ات 

�أبل �شت�ر، وي�شاع���د هذ� �لتطبيق 

�مل��طنني و�ملقيمني يف �حل�ش�ل 

على �خلدمات �لتي تقدمها وز�رة 

من  �لعم���ر�ين  و�لتخطيط  �لبلدي���ة 

خ���لل نظ���ام ت�شغي���ل �لأندرويد 

بع����س  وي�ش���م  وي����رض  ب�شه�ل���ة 

�ل�شتفادة  ميك���ن  �لت���ي  �خلدمات 

منها:

�حل����رض�ت  مكافح���ة  خدم���ة   -

و�لق��ر�س.

- خدمة ق�س وتقليم �لأ�شجار.

- خدمة �شحب جماري.

- خدمة �شحب مياه �أمطار.

�إر�شال  �مل�شتخ���دم  وبا�شتطاع���ة 

�شك�ى م���ع �إمكاني���ة �أخذ �ش�رة 

و�إر�شاله���ا م���ن خ���لل �لتطبي���ق 

و�لتخطي���ط  �لبلدي���ة  وز�رة  �إىل 

كتابة  �إىل  بالإ�شاف���ة  �لعم���ر�ين 

تعلي���ق، كما جتدر �لإ�ش���ارة �إىل 

 Apple“ رضورة حتميل برنامج�

�مل�شتخدم  جه���از  عل���ى   ”Store
تلك  بامتي���از�ت  للتمتع  �خلا����س 

�خلدم���ة، وذل���ك بالدخ����ل �إىل 

ث���م   ،”APPSTORE“ متج���ر 

يف   ”Baladiya“ كلم���ة  تدوي���ن 

مربع �لبح���ث، وبعد ذل���ك �إنز�ل 

�لتطبي���ق عل���ى جه���از �لآيف�ن، 

وتتطل���ب عملية �لت�شجي���ل �إدخال 

�خلا�ش���ة  �لتعريفي���ة  �لبيان���ات 

با�ش���م �مل�شتخدم ورق���م �لبطاقة 

�ل�شخ�شية ورقم �لهاتف �جل��ل، 

وم���ن ث���م �ل�شغ���ط عل���ى مفتاح 

�لت�شجي���ل و�شيت���م ف����ر� �إر�شال 

ر�شالة ن�شي���ة “sms” �إىل ج��ل 

�مل�شتخ���دم تت�شمن رق���م �لت�شجيل 

�لذي يتي���ح �لدخ����ل �إىل �مل�قع 

وتفعيل كافة �خلدمات �ملتاحة. 

منها �سرح معاين اأ�سماء املناطق ودليلة واالأندرويد

البلدية تطلق سلسلة من أحدث الخـــــــــدمات االلكترونية للجمهور

........................
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�أطلق���ت وز�رة �لبلدي���ة و�لتخطيط 

م���ن  �شل�شل���ة  م�ؤخ���رً�  �لعم���ر�ين 

�خلدم���ات �للكرتوني���ة �حلديث���ة 

�لهادف���ة �إىل تلبي���ة متطلبات كافة 

�رض�ئ���ح م�شتخدمي تل���ك �خلدمات 

باأ�رضع �ل�شبل و�أي�رضها و�ملتمثلة 

�أ�شم���اء  مع���اين  ����رضح  بخدم���ة 

�ملناط���ق يف �لدولة وخدمة دليلة 

�إىل خدمات �لأندرويد  بالإ�شافة 

�لتقنية، وقال �ل�شيد خلف عجلن 

�لعن���زي �أن خدمة مع���اين �أ�شماء 

�ملناط���ق �لقطري���ة ه���ي متاح���ة 

للم�شتخدم���ني ع���رب �إر�ش���ال ��ش���م 

�أي منطق���ة �إىل �لرق���م �ملخ�ش�س 

ر�شالة  �ملر�شل  ليتلقى   ”92192“
ف�رية تت�شمن معن���ى تلك �ملدينة 

�أو �ملنطق���ة، و�أو�شح �لعنزي �أن 

خدمة مع���اين �أ�شماء �ملناطق هي 

رديف���ة خلدم���ة دليلة �لت���ي �شبق 

�إطلقه���ا، وق���د مت �إ�شاف���ة �أكرث 

م���ن 130 منطق���ة �إىل نظام �لبحث 

�لآيل، م�ش���ريً� �إىل �أن���ه �ش�ف يتم 

�إ�شافة �لعديد من �أ�شماء �ملناطق 

قاعدة  �إىل  و�ش����ًل  با�شتم���ر�ر، 

بيان���ات ت�شتمل عل���ى جميع �أ�شماء 

�ملناطق ومعانيها يف قطر، وبنّي 

�أن �له���دف م���ن ه���ذه �خلدمة ه� 

تعري���ف �جلمه�ر م���ن �مل��طنني 

و�ملقيم���ني وزو�ر �لدولة مبعاين 

�أ�شماء �ملناط���ق و�ملدن و�لقرى 

�لقطري���ة و�مل�شتق���ة م���ن مع���اين 

و�أ�شم���اء تر�ثية حتت���اج للت��شيح 

و�ل�رضح خ�ش��ش�����ا لدى �رضيحة 

�لأجيال �ل�شابة  �لتي ت�د �لت���شل 

�لثق���ايف، وكانت  مع م�روثه���ا 

�إد�رة نظ���م �ملعل�م���ات قد �أعلنت 

عن �إطلق خدمة “دليله “ لإر�شاد 

�إىل  �لذكية  �له��ت���ف  م�شتخدم���ي 

�أماكن وجهته���م من خلل ت�جيه 

ر�شال���ة ن�شية  ق�ش���رية �إىل �لرقم 

“92192” مت�شمن���ًا ��ش���م وجهته 
حي���ث �شيتلقى على �أثره���ا ر�شالة 

ن�شي���ة حتدد له م�ش���ار �ل��ش�ل، 

وتت�شم���ن �ملرحلة �لأوىل من هذ� 

�مل�رضوع نح���� 340 معلمًا يحمل 

كل منه���ا رقم���ًا خا�ش���ًا ب���ه من 

وز�ر�ت وم�ؤ�ش�ش���ات وقطاع���ات 

مالية وخدمية وتعليمية و�شياحية 

�لأماك���ن  جان���ب  �إىل  و�شحي���ة 

و�ملعامل �لرتفيهية ومقار �لبعثات 

�أماكن  �لدبل�ما�شية وغريه���ا من 

تف�شيلي���ة للجمه�ر، فيم���ا �شت�شمل 

�ملر�ح���ل �لتالية من تطبيقات هذه 

�خلدمة �أكرث من خم�شة �آلف معلم 

متن�ع على م�شت����ى �لدولة ميكن 

�ل��ش����ل �إليها با�شتخ���د�م �أغلب 

�له��ت���ف �حلديث���ة �حلالي���ة �لتي 

ميكنها �لتعامل مع هذه �لتطبيقات، 

منظ�م���ة  لتطبي���ق  و��شتكم���اًل 

�خلدمات �للكرتونية بال�ز�رة مت 

تد�شني �لن�شخة �لأوىل من تطبيقات 

�أجهزة  عرب  �لإلكرتونية  �خلدمات 

عن  وذل���ك  و�لآيب���اد،  �لآيف����ن 

 ”AppleStore“ متج���ر  طري���ق 

�خلدم���ات  وت�شمن���ت  �لعامل���ي، 

�لت���ي �حت��ها �لتطبي���ق عدد� من 

�لفق���ر�ت �ملن�عة و�حلي�ية، كما 

�حت�ى �لتطبيق عل���ى فكرة ر�ئدة 

منها �سرح معاين اأ�سماء املناطق ودليلة واالأندرويد

البلدية تطلق سلسلة من أحدث الخـــــــــدمات االلكترونية للجمهور



�لتي  �لأن��ع  �إن  �إىل  و�أ�شار  قطر، 

كبرية  مكان�س  ت�شمل  ��شتري�دها  مت 

حيث  �ل�����ش����رع  لنظافة  و�شغرية 

تتميز �ملكان�س �لكبرية ب�ج�د نظام 

�حلديدية  �لقطع  للتقاط  مغناطي�شي 

�ل�شغرية وه� نظام حديث وي�شتخدم 

حيث  �لعمليات  ه��ذه  يف  م��رة  لأول 

ي�����ش��اع��د ع��ل��ى ���ش��لم��ة �ل�����ش��ي��ار�ت 

و�ملركبات نظرً� ملا ت�شببه مثل هذه 

�لقطع �حلديدية �ل�شغرية و�مل�شامري 

عن  ينتج  وما  للإطار�ت  �إتلف  من 

ذل��ك م��ن ح�����دث م��روري��ة، ومن 

�لأن��ع �لتي مت ��شتري�دها �شيار�ت 

ور�فعات  �حل�رضية  �ملبيد�ت  ر�س 

�لأحجام  خمتلفة  وكرينات  �ش�كية 

من  وع��دد  �ملخلفات  جمع  و�آليات 

و�أو�شح  �لطر�ز،  �حلديثة  �لآليات 

مت  �لتي  �لتخ�ش�شية  �ل�شيار�ت  باأن 

فنية  مب���شفات  تتميز  ��شتري�دها 

ب��اأح��دث  وجم��ه��زة  �جل����دة  عالية 

قاعدة  على  وحت��ت���ي  تكن�ل�جيا 

ب��ي��ان��ات ُت��خ��زن ف��ي��ه��ا �ل��ب��ي��ان��ات 

و�لأع��ط��ال  بال�شتخد�م  �خلا�شة 

�لفح�س  بنظام  تزويدها  عن  ف�شًل 

منها  ينتفع  لكي  �لأعطال  وت�شخي�س 

�جلمه�ر باأف�شل �ل�شبل �ملمكنة. 

لدعم خدمات النظافة العامة بالبلديات..

72 سيارة تخصصية جديدة
ومكـانس بنظــام مغنـاطيســـــــــــــي اللتقاط القطع الحديدية

........................
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�لبلدية  ب����ز�رة  �مليكانيكية  �لأع��ت��دة  �إد�رة  قامت 

ب�)72(  �لنظافة  �أ�شط�ل  بدعم  �لعمر�ين  و�لتخطيط 

جمالت  يف  ل�شتخد�مها  جديدة  تخ�ش�شية  �شيارة 

�لبلديات  تقدمها  �لتي  و�خل��دم��ات  �لعامة  �لنظافة 

�لهتمام  �إط��ار  يف  وذل��ك  �لعامة  �لنظافة  وم�رضوع 

�خل��دم��ات  ت��ق��دمي  يف  �ل�����ز�رة  ت�ليه  �ل���ذي  �لكبري 

وتط�يرها مبا يت��كب و�لنه�شة �ل�شاملة �لتي ت�شهدها 

مدير  �شايف  �آل  مبارك  �شفر  �ل�شيد  وذكر  قطر،  دولة 

م�رضوع  ومدير  بال�كالة  �مليكانيكية  �لأعتدة  �إد�رة 

�لذي  و�لتحديث  �لتط�ير  ه��ذ�  ب��اأن  �لعامة  �لنظافة 

ت�شهده �آليات ومعد�ت �لدولة جاء بناء على ت�جيهات 

وزير  ثاين  �آل  خليفة  بن  �لرحمن  عبد  �ل�شيخ  �شعادة 

�لبلدية و�لتخطيط �لعمر�ين ب�رضورة م��كبة �ل�ز�رة 

لأحدث و�آخر ما ت��شلت �إليه �لتكن�ل�جيا �لعاملية يف 

هذ� �ملجال، وما تتميز به من م���شفات فنية عالية 

�جل�دة تت��فق مع �لظروف �لبيئية و�ملناخية للمنطقة 

بالإ�شافة �إىل �ل�شكل �جلمايل ل�شيار�ت �خلدمة بحيث 

تك�ن �شمن منظ�مة �خلدمات �شديقة �لبيئة يف دولة 

لدعم خدمات النظافة العامة بالبلديات..

72 سيارة تخصصية جديدة
ومكـانس بنظــام مغنـاطيســـــــــــــي اللتقاط القطع الحديدية



�لتي  �لأن��ع  �إن  �إىل  و�أ�شار  قطر، 

كبرية  مكان�س  ت�شمل  ��شتري�دها  مت 

حيث  �ل�����ش����رع  لنظافة  و�شغرية 

تتميز �ملكان�س �لكبرية ب�ج�د نظام 

�حلديدية  �لقطع  للتقاط  مغناطي�شي 

�ل�شغرية وه� نظام حديث وي�شتخدم 

حيث  �لعمليات  ه��ذه  يف  م��رة  لأول 

ي�����ش��اع��د ع��ل��ى ���ش��لم��ة �ل�����ش��ي��ار�ت 

و�ملركبات نظرً� ملا ت�شببه مثل هذه 

�لقطع �حلديدية �ل�شغرية و�مل�شامري 

عن  ينتج  وما  للإطار�ت  �إتلف  من 

ذل��ك م��ن ح�����دث م��روري��ة، ومن 

�لأن��ع �لتي مت ��شتري�دها �شيار�ت 

ور�فعات  �حل�رضية  �ملبيد�ت  ر�س 

�لأحجام  خمتلفة  وكرينات  �ش�كية 

من  وع��دد  �ملخلفات  جمع  و�آليات 

و�أو�شح  �لطر�ز،  �حلديثة  �لآليات 

مت  �لتي  �لتخ�ش�شية  �ل�شيار�ت  باأن 

فنية  مب���شفات  تتميز  ��شتري�دها 

ب��اأح��دث  وجم��ه��زة  �جل����دة  عالية 

قاعدة  على  وحت��ت���ي  تكن�ل�جيا 

ب��ي��ان��ات ُت��خ��زن ف��ي��ه��ا �ل��ب��ي��ان��ات 

و�لأع��ط��ال  بال�شتخد�م  �خلا�شة 

�لفح�س  بنظام  تزويدها  عن  ف�شًل 

منها  ينتفع  لكي  �لأعطال  وت�شخي�س 

�جلمه�ر باأف�شل �ل�شبل �ملمكنة. 

لدعم خدمات النظافة العامة بالبلديات..

72 سيارة تخصصية جديدة
ومكـانس بنظــام مغنـاطيســـــــــــــي اللتقاط القطع الحديدية
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لرفع مهارات العاملني

دورات تدريبية متخصصة بمركز نظم المعلومات الجغرافية

نظمتها بلدية اخلور

“الغذاء الصحي” في محاضرة لطالب مدرسة عبداهلل المسند
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���ش��م��ن ب��رن��اجم��ه �ل��ت��دري��ب��ي ل��رف��ع 

�جلهات  كافة  لدى  �لعاملني  مهار�ت 

ت�شتخدم  �ل��ت��ي  و�خل��ا���ش��ة  �حلك�مية 

ن��ظ��م �مل��ع��ل���م��ات �جل��غ��ر�ف��ي��ة يف 

�لربجميات  باأحدث  وللتعريف  �لدولة 

و�لتقنيات ذ�ت �لعلقة نظم مركز نظم 

ثلث  م���ؤخ��رً�  �جلغر�فية  �ملعل�مات 

مب�شاركة  متخ�ش�شة  تدريبية  دور�ت 

نظم  ومن�شقي  �لأخ�شائيني  م��ن  ع��دد 

جهات  عدة  من  �جلغر�فية  �ملعل�مات 

جمم�عة  عن  ف�شًل  بالدولة  حك�مية 

من �ملتخ�ش�شني من منت�شبي مركز نظم 

وقد  بال�ز�رة،  �جلغر�فية  �ملعل�مات 

ت�شمنت �لدورة �لأوىل تط�ير تطبيقات 

للأجهزة  �جلغر�فية  �ملعل�مات  نظم 

 Authorizing and“ �مل��ح��م���ل��ة 

Serving ArcGIS Mobile Pro -

�مل�رضوع  مر�حل  وتناولت    ”ects

�لبيانات  �إع��د�د  �إىل  �لتخطيط  من  بدءً� 

�حلقلية  �لبيانات  وجمع  و�خل��ر�ئ��ط 

�أقيمت  كذلك  �لنهائي،  �لتطبيق  وحتى 

�لثانية ح�ل جتهيز و��شتخد�م  �لدورة 

�ل�ش�ر �جل�ية من خلل تطبيقات �آرك 

 Managing Imagery“  جي �آي �إ�س

using ArcGIS” و�لذي يعترب و�شيلة 
و��شتخد�م  وت��ق��دمي  لإد�رة  متكاملة 

م�شادر  من  �ل�����ردة  �جل�ية  �ل�ش�ر 

�لثالثة  �ل��دورة  تناولت  فيما  خمتلفة، 

�لأبعاد �شمن  �لنم�ذج ثلثي  تطبيقات 

 Working“ تطبيقات �آرك جي �آي �إ�س

و�لتي   ”with 3D using ArcGIS
وحتليل  وحترير  عر�س  ح�ل  تتمح�ر 

�شمن  �لأبعاد  ثلثي  �لنم�ذج  بيانات 

بيئة نظم �ملعل�مات �جلغر�فية ل�شيما 

و�أن �لإ�شد�ر �لعا�رض من تطبيقات �آرك 

�لعمليات، كما  �إ�س تدعم هذه  �آي  جي 

من�ذجية  لتطبيقات  �ل���دورة  عر�شت 

�لأب��ع��اد  ث��لث��ي  �ل��ن��م���ذج  ل�شتخد�م 

وكيفية �إن�شاءها.

نظم ق�شم �لرقابة �ل�شحية ببلدية �خل�ر 

و�لذخرية  بالتن�شيق مع مدر�شة عبد�لله 

�مل�شتقلة  �ل��ث��ان���ي��ة  �مل�شند  علي  ب��ن 

“�لغذ�ء  للبنني حما�رضة ت�عية بعن��ن 

�ل�شحي” وذلك يف �إطار تعريف �لطلب 

�لبلدية  وز�رة  ت���ؤدي��ه  �ل��ذي  ب��ال��دور 

�مل�شتهلك  حلماية  �لعمر�ين  و�لتخطيط 

يف  �مل�شك�ك  �أو  �لفا�شدة  �لأغذية  من 

�لندوة  حما�رضو  وق��ام  �شلحيتها، 

و�لدكت�ر  �شادي  عيد  �أحمد  �لدكت�ر 

�لتغذية  عن  نبذة  باإلقاء  بريقع  ع��لء 

و�رضورة  �ملت��زن  و�لغذ�ء  �ل�شليمة 

�شحي  غ���ذ�ء  �لإن�����ش��ان  ي��ت��ن��اول  �أن 

�لغذ�ئية  �لعنا�رض  حيث  من  مت��زن 

و�ل��ن�����ش���ي��ات  “�لربوتينات  وه���ي 

و�لأم���لح  و�لفيتامينات  و�ل��ده���ن 

ت��شيحي  بعر�س  م�شح�بًا  �ملعدنية” 

با�شتخد�م �لتقنيات �حلديثة �مل�شاعدة، 

تل�ث  �أ�شباب  �إىل  �لندوة  تطرقت  كذلك 

وكيفية  �لأغذية  ف�شاد  ومظاهر  �لغذ�ء 

�ل�قاية من تل�ث وف�شاد �لأغذية ف�شًل 

ف�شاد  مظاهر  على  �ل�ش�ء  ت�شليط  عن 

وكيفية  و�لبي�س  و�ل��دو�ج��ن  �للح�م 

�ملل�ث  بالغذ�ء  �لعدوى  �نتقال  منع 

�إىل جانب �لتعامل مع �مل��د �لغذ�ئية 

حفظ  وط��رق  �لطهي  وبعد  �لطهي  قبل 

�مل��د �لغذ�ئية كًل ح�شب ن�عه وطرق 

�لنظافة  على  �ملحافظة  و�أهمية  طهيه 

�ل�شخ�شية للمتعامل مع �لغذ�ء و�لنظافة 

�لعامة �ملحيط بالغذ�ء.  



بين الدوحة وبانجول الغامبية
توقيع اتفاقية توأمة لتبادل الخبرات

تنظيف شاطيء العائالت بالوكرة

�ل�شيد  �أح��م��د  حممد  �ملهند�س  وق��ع 

و�شعادة  �لدوحة  مدينة  بلدية  مدير 

�ل�شيد �شامبا فال عمدة مدينة باجن�ل 

�لغامبية �تفاقية ت�ؤ�أمة بني �ملدينتني 

بح�ش�ر عدد من كبار �مل�ش�ؤولني من 

كل �جلانبني.

كلمة  �ل��دوح��ة  بلدية  م��دي��ر  و�أل��ق��ى 

�لتفاقية  ت�قيع  مر��شم  ب��د�ي��ة  يف 

�لز�ئر  �ل�فد  باأع�شاء  خللها  رحب 

بعمق  �شعادته  بالغ  عن  فيها  وع��رب 

�لبلدين  تربط  �لتي  �لعلقات  ومتانة 

ه��ذه  ت�شهم  �أن  متمنيًا  �ل�شديقني 

�لثنائي  �لتعاون  تعزيز  يف  �لتفاقية 

�لبناء بني كافة �لبلديات و�مل�ؤ�ش�شات 

بني �لبلدين يف خمتلف �ملجالت.

�خلرب�ت  تبادل  �لتفاقية  وتت�شمن 

على  �لرقابة  جمالت  يف  و�لتجارب 

�لبناء  تر�خي�س  و�إ���ش��د�ر  �ملباين 

وتط�ير  �ل��ت��ج��اري��ة  و�ل��رت�خ��ي�����س 

�ملدينتني  ب��ني  �مل�����ش��رتك��ة  �ل��رب�م��ج 

ل��ت��ب��ادل �خل�����رب�ت و�ل���ت���دري���ب يف 

و�لت�عية  و�لنظافة  �لبناء  جم��الت 

وخ�شخ�شة  �مل��خ��ل��ف��ات  وت���دوي���ر 

�ملدينتني  كلتا  تقدمها  �لتي  �خلدمات 

�إىل جانب تبادل �لزيار�ت �مليد�نية 

يف  �جلانبني  خرب�ت  من  و�ل�شتفادة 

وجتميل  وتخ�شري  �لت�شجري  �أع��م��ال 

�مل���دن و�أع��م��ال �ل��رق��اب��ة وب��ر�م��ج 

�لتثقيف �ل�شحي.

لجنة قبول المهندسين 
تختتم زيارة إماراتية

قام وفد من جلنة قب�ل �ملهند�شني 

�لهند�شية  �ل�شت�شار�ت  ومكاتب 

ب�ز�رة �لبلدية و�لتخطيط �لعمر�ين 

ودب��ي  �أب���ظ��ب��ي  بلديتي  ب��زي��ارة 

�ملتحدة  �لعربية  �لإم��ار�ت  بدولة 

م��ن �أج����ل �ل��ت��ع��رف ع��ل��ى �لآل��ي��ة 

وقب�ل  ت�شنيف  يف  لديهم  �ملتبعة 

�لهند�شية  �ل�شت�شار�ت  مكاتب 

فيما  �خل����رب�ت  وت���ب���ادل  ل��دي��ه��م 

برئا�شة  �ل�فد  عر�س  وقد  بينهم، 

�آل  عبد�لرحمن  خالد  �ملهند�س 

�ملهند�شني  قب�ل  جلنة  رئي�س  �شعد 

�لهند�شية  �ل�شت�شار�ت  ومكاتب 

هذ�  يف  �لقطرية  �لتجربة  ملمح 

من  ع��دد  عقد  جانب  �إىل  �ملجال 

�لجتماعات �لتعريفية مع عدد من 

�خلرب�ء و�ملخت�شني بغية �ل��ش�ل 

�ملمكنة  �ل�شبل  �أف�شل  تقدمي  �إىل 

مكاتب  ع��م��ل  م��ن��ظ���م��ة  ل��ت��ط���ي��ر 

�ل�شت�شار�ت �لهند�شية.  

�سملت مدر�ستي االإميان 

وغرناطة للبنات

ن��ظ��م م�����رضوع �ل��ن��ظ��اف��ة �ل��ع��ام��ة 

زيارتني ت�عيتني ملدر�شتي �لإميان 

وغرناطة �لثان�ية �مل�شتقلة للبنات 

من  حما�رضة  �إىل  خللها  ��شتمعن 

�ل��ف��ز�ري  �ل�شيخ  ف���ر�ج  �ل��دك��ت���ر 

�لبلدية  ب���ز�رة  �لبيئة  �شحة  خبري 

�لت�عية  ح�ل  �لعمر�ين  و�لتخطيط 

و�أهمية  �لبيئة  على  �ملخلفات  باأثر 

م�شاعدة  وطر�ئق  �ملخلفات  تدوير 

�أع���ادة  عملية  �إجن���اح  يف  �لطلبة 

�أ�رضف  وقد  باملد�ر�س،  �لتدوير 

�لزميلت  �لزيارتني  تنظيم  على 

منى �ل�شاعي ورمي �ملريخي و�أمل 

�إطار  �خلليفي وذلك يف  �أدن وهند 

�ملخلفات  تدوير  بربنامج  �لت�عية 

باملد�ر�س و�لذي ي�شمل يف �لعديد 

من �مل�ؤ�ش�شات �لتعليمية . 

�ل�ش��طئ و�جلزر ب�ز�رة  قام ق�شم 

م�ؤخرً�  �لعمر�ين  و�لتخطيط  �لبلدية 

�لعائلت  �شاطيء  لتنظيف  بحملة 

رفع  خللها  مت  حيث  ب��ال���ك��رة، 

و�إز�ل�������ة ك��م��ي��ات م���ن �حل���ج���ارة 

�ل�شاطئ  و�ملخلفات �مل�ج�دة على 

ل�شتقبال  تهيئته  لإع����ادة  وذل���ك 

عمله  �لق�شم  و�شي���شل  �ملرتادين، 

�لقطرية،  �ل�ش��طئ  باقي  تهيئة  يف 

�لق�شم  ي��ن��ا���ش��د  �ل�����ش��دد  ه���ذ�  ويف 

ع��دم  �ل�����ش����ط��يء  م��رت��ادي  جميع 

�حلاويات  خ��ارج  �ملخلفات  رم��ي 

مظهرها  على  حفاظًا  �ملخ�ش�شة 

�جلمايل و�حل�شاري.  

النظافة العامة تنظم زيارة 
توعوية بتدوير المخلفات



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

تلبية للمتطلبات اخلدمية امل�ستقبلية

التخطيط العمراني يصمم أنفاق الخدمات ويعيد توزيع مساراته

مب�ساركة 14 موظفًا من خمتلف البلديات

دورة تدريبية حول الضبط القضائي لمفتشي المباني

أخبار الوزارة23-22

�أعلنت �إد�رة تخطيط �لنقل و�لبنية �لتحتية 

ب�ز�رة �لبلدية و�لتخطيط �لعمر�ين عن 

�لنهائية  �لت�شاميم  �إعد�د  من  �لنتهاء 

�لعر�شية  �لقطاعات  تط�ير  مل�رضوع 

ت�زيع  و�إع��ادة  �ملختلفة  �لطرق  حلرم 

بالتن�شيق  وذل��ك  حميطها  يف  �خلدمات 

مع عدد من �جلهات ذ�ت �ل�شلة و�لتي 

ح��رم  �شمن  خ��دم��ات��ه��ا  خ��ط���ط  ت��ق��ع 

�مل�رضوع  ه��ذ�  تنفيذ  وياأتي  �لطرق، 

و�ملتطلبات  �ل�شكاين  �لنم�  مل��كبة 

�لعاملية  �لتقنية  و�مل���شفات  �لبيئية 

ومبادئ �ل�شلمة �ملرورية �إىل جانب 

�مل�شتقبلية  �خلدمية  �ملتطلبات  تلبية 

ومعايري  �لفنية  بالن��حي  و�ملتعلقة 

وت�شمل  للطرق،  �ل�رضورية  �ل�شلمة 

حل��رم  �جل��دي��دة  �لعر�شية  �مل��ق��اط��ع 

�ل��قعة  �لطرق  قطاعات  كافة  �لطرق 

64م  �لعر�س  حتى  10م  عر�س  بني 

و�لقطاعني  �حل�����رضي��ة  �مل��ن��اط��ق  يف 

40م و64م للطرق �خلارجية، وقد مت 

وتقاطعات  و�لأنفاق  �جل�ش�ر  �عتبار 

نطاق  باأ�شكالها �ملختلفة �شمن  �لطرق 

بالن�شبة   �أما  64م و86م”،  “�لعر�شني 
حلرم �لطرق �ل�100م فما ف�ق ف�ش�ف 

�لأخذ  مع  حدة  على  معها  �لتعامل  يتم 

�خلدمات  ت�زيع  عدم  �لعتبار  بعني 

حتت �لإ�شفلت.

ك��م��ا مت��ت �إ���ش��اف��ة خ��دم��ات ج��دي��دة 

للمقاطع �لعر�شية �ملذك�رة �آنفًا و�لتي 

دليل  يف  �لعر�شية  �ملقاطع  ت�شملها  مل 

�لغاز،  كخط�ط  �لطرق  لت�شاميم  قطر 

وخط�ط  �مل��ن��اط��ق،  تربيد  وخ��ط���ط 

�مل����رد  �إد�رة  نظمت 

�لب�رضية ب�ز�رة �لبلدية 

و�ل��ت��خ��ط��ي��ط �ل��ع��م��ر�ين 

ف���ع���ال���ي���ات �ل������دورة 

�لتدريبية ح�ل “�ل�شبط 

ملفت�شي  �ل��ق�����ش��ائ��ي 

مب�����ش��ارك��ة  �ملباين” 

“14” م�ظفًا من خمتلف 
�ل��ب��ل��دي��ات، وت��ه��دف 

حا�رض  �ل��ت��ي  �ل����دورة 

م�شطفى  ز�ي��د  د.  بها 

ب��ن��ي ���ش��ل��م��ان �خل��ب��ري 

�لتاأهيل  بق�شم  �لقان�ين 

تاأهيل  �إىل  و�ل��ت��دري��ب 

�لق�شائي  �ل�شبط  ماأم�ري 

باملباين،  �ملتعلقة  �لت�رضيعات  تطبيق  مبر�قبة  �ملكلفني 

و�شبط �ملخالفات �لتي ترتكب وتقع حتت طائلة �مل�ش�ؤولية 

�جلنائية و�لعق�بة مب�جب هذه �لت�رضيعات من خلل تعريف 



ت�رضيف  وخط�ط  �لأمنية  �ملر�قبة 

�ملثال،  �شبيل  على  �ل�شلبة  �مل����د 

كيفية  ي��شح  ملحق  �إع���د�د  مت  حيث 

وكيفية  �جلديدة  �ملقاطع  ��شتخد�م 

�لقائمة  �ل��ط��رق  مقاطع  م��ع  دجمها 

�خلدمات  خط�ط  وخا�شة  تدريجيا 

�ملختلفة. 

ت�سميم نفق اخلدمات 

�لنقل  تخطيط  �إد�رة  �أجن���زت  كذلك 

للخدمات  نفق  ت�شميم  �لتحتية  و�لبنية 

وتتلخ�س  �ل��ط��رق  م��ق��اط��ع  لبع�س 

�أو  كافة  �حت��ء  يف  �لنفق  هذ�  فكرة 

د�خل  ر�أ�شية  ب�ش�رة  �خلدمات  بع�س 

لتمديد  �لأفقي  �لت��شع  من  بدًل  �لنفق 

�لأح��ل  يف  �حلال  ه�  كما  �خلدمات 

�لعادية و�لتي �شتحقق عدد من �لف��ئد 

�لقائم�ن  يجملها  �لتي  و�ملكت�شبات 

عليها يف �لنقاط �لتالية: 

�لأفقي  من  بدًل  �لر�أ�شي  �لت��شع   .1
�لطريق وخا�شة  ت��شعة حرم  لتفادي 

يف �ملناطق �ملاأه�لة و�لذي ي�شت�جب 

��شتملكات �أر��شي خا�شة �أو عامة.

ح��رم  د�خ���ل  �خل��دم��ات  ح��م��اي��ة   .2
يف  و�لتي  �حلفر  عمليات  من  �لطريق 

بع�س  لقطع  ت����ؤدي  �لأح��ي��ان  بع�س 

�خلدمات.

�خلدمات  خط�ط  معظم  �ح��ت����ء   .3
عملية  ي�شهل  مم��ا  و�ح���د  نفق  �شمن 

مر�قبتها.

4. �شه�لة ��شتبد�ل و�شيانة �خلدمات 
د�خل �لنفق.

على  �لت��شع  ��شتيعاب  �إمكانية   .5
خدمات  خط�ط  لتمديد  �لبعيد  �مل��دى 

�حلفر  لعمليات  �حلاجة  دون  �إ�شافية 

وم���ا ي��رتت��ب ع��ل��ى م��ن ن��ت��ائ��ج وذل��ك 

��شتجابة للمتطلبات �لتقنية �مل�شتقبلية.

من  �خل���دم���ات  خ��ط���ط  ح��م��اي��ة   .6
�لظروف �لطبيعية �لغري منا�شبة و�لتي 

ت�ؤثر على عمرها �لفرت��شي.

المجلس البلدي في 
ضيافة بلدية “أم صالل”

عبد�لله  �ل�شيخ  �شعادة  ��شتقبل 

�أم  بلدية  �آل ثاين مدير  �أحمد  بن 

�شلل م�ؤخرً� مب��قر �لبلدية وفدً� 

�ملركزي  �لبلدي  �ملجل�س  م��ن 

عبد�لله  بن  �شع�د  �ل�شيد  برئا�شة 

�حل����ن����ز�ب  رئ��ي�����س �مل��ج��ل�����س 

�ملالكي نائب  جا�شم  و�ملهند�س 

�ملركزي  �لبلدي  �ملجل�س  رئي�س 

وعددً� من �أع�شاء �ملجل�س ممثلي 

�لدو�ئر �لنتخابية �لتابعة لبلدية 

�لجتماع  ح�رض  كما  �شلل،  �أم 

�لإد�ر�ت  م���دي���ري  م���ن  ع���دد 

�لجتماع  بد�ية  ويف  بالبلدية، 

رحب مدير �لبلدية ب�فد �ملجل�س 

بلدية  عن ��شتعد�د  معربًا  �لبلدي 

مقرتحات  �أي  لتلقي  �شلل  �أم 

�ملجل�س  �أع�����ش��اء  �ل�����ش��ادة  م��ن 

�لبلدي عن دو�ئر �أم �شلل فيما 

تقدمها  �لتي  يتعلق باخلدمات 

ومبا  �ملناطق  ه��ذه  يف  �لبلدية 

يعزز �لتعاون و�لتن�شيق �مل�شرتك 

�ل�شالح  وي��خ��دم  �جلانبني  ب��ني 

رئي�س  �ل�شيد  وجه  وقد  �لعام، 

�ملجل�س �لبلدي �ملركزي ونائبه 

ملدير  �ل�شكر  �ل���ف��د  و�أع�����ش��اء 

بلدية �أم �شلل على ما �أبد�ه من 

تعاون وح�شن ��شتقبال، وجتدر 

ه�  �للقاء  هذ�  �أن  �إىل  �لإ�شارة 

عقد  �أعقاب  يف  ن�عه  من  �لثالث 

من  كل  بني  منف�شلني  �جتماعني 

بلدية  ومدير  �لريان  بلدية  مدير 

�ل��ظ��ع��اي��ن م��ن ج��ه��ة وب���ني وف��د 

�أع�شاء  بح�ش�ر  �لبلدي  �ملجل�س 

�ملجل�س عن �لدو�ئر �لتابعة لكل 

�شعادة  لت�جيهات  تنفيذً�  بلدية 

�آل  خليفة  بن  عبد�لرحمن  �ل�شيخ 

و�لتخطيط  �لبلدية  وزي��ر  ث��اين 

�لت���شل  ب�����رضورة  �ل��ع��م��ر�ين 

�ملجل�س  و�أع�شاء  �لبلديات  بني 

�لبلدي ملناق�شة متطلبات �لدو�ئر 

�لتي  �خل��دم��ات  م��ن  �لنتخابية 

ي�شب  ومب��ا  بلدية  ك��ل  تقدمها 

�مل��طنني  متطلبات  تلبية  يف 

و�ملقيمني بال�ش�رة �ملرج�ة. 

�لت�رضيعات  هذه  باأحكام  �مل�شاركني 

�لتي تت�شل بعملهم و�إجر�ء�ت تطبيقها 

وممار�شة �خت�شا�شهم مب�جبها ويف 

رقم  �ملباين  تنظيم  قان�ن  مقدمتها 

بالقان�ن  و�ملعدل   1985 ل�شتة   ”4“
ولئ��ح��ت��ه   2009 ل�����ش��ن��ة   ”5“ رق���م 

�لتنفيذية وقان�ن مر�قبة �ملباين رقم 

“29” ل�شنة 2006م. 
�لرت��ق��اء  �إىل  �ل�����دورة  ت��ه��دف  ك��م��ا 

للم�ظفني  بامل�شت�ى �ملهني و�ل�ظيفي 

مبا  وتاأهيلهم  ل��ل��دورة،  �ملر�شحني 

يتما�شى مع �أ�شاليب و�إجر�ء�ت �لتفتي�س 

من  م�ؤخرً�  �عتمادها  مت  �لتي  �ل�شليمة 

�لقيام  من  ومتكينهم  �جل���دة،  �إد�رة 

باأعمال �لرقابة و�ملهام �ملطل�بة منهم 

بكفاءة عالية. 

ماأم�ر  �ل��دورة  حم��اور  ت�شمنت  وق��د 

و�ل�شبط  �ل��ع��ام  �ل��ق�����ش��ائ��ي  �ل�����ش��ب��ط 

�لعامة  �ل��جبات  �خلا�س،  �لق�شائي 

عمله،  خلل  �لف�شائي  �ل�شبط  ملاأم�ر 

�ل�شفات  و�ل�شتدلل،  �لتحري  مرحلة 

�ل�شبط  مل��اأم���ر  �ل��لزم��ة  �ل�شخ�شية 

�ل�شبط  م��اأم���ر  ع��لق��ة  �ل��ق�����ش��ائ��ي، 

و�ل�رضطة،  �لعامة  بالنيابة  �لق�شائي 

و�لت�رضف  و�ل�شكاوي  �لبلغات  قب�ل 

عند  �ل�شبط  م��اأم���ر  و�ج��ب��ات  فيها، 

وق�ع جرمية متلب�س بها، ق��عد تفتي�س 

�إىل  بالإ�شافة  و�ملنازل،  �لأ�شخا�س 

�لتقارير وكيفية  �إعد�د  �رضح و�ف عن 

و�لإج���ر�ء�ت  �ل�شبط   حما�رض  �إع��د�د 

وكيفية  �ملخالفات   كافة  يف  �ملتبعة 

�لتعامل معها.

كذلك تناولت �لدورة عددً� من �ملحاور 

قان�ن  تطبيق  مر�قبة  يف  �ل�شلة  ذ�ت 

تنظيم �ملباين ومر�قبة �ملباين ومنها: 

�ل�رضوط �لقان�نية ملنح رخ�س �لبناء، 

م���دة �ل��رتخ��ي�����س و�����رضوط جت��دي��ده، 

بالبناء  له  �ملرخ�س  �ملالك  �لتز�مات 

�أثناءه وعند �لنتهاء منه، �لتز�م �ملالك 

جر�ئم  يف  �ل�شلح  �ملبنى،  ب�شيانة 

وفقًا  ورخ�شها  �ملباين  على  �لتفتي�س 

للقان�ن رقم “17” ل�شنة 2005م.

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

تلبية للمتطلبات اخلدمية امل�ستقبلية

التخطيط العمراني يصمم أنفاق الخدمات ويعيد توزيع مساراته

مب�ساركة 14 موظفًا من خمتلف البلديات

دورة تدريبية حول الضبط القضائي لمفتشي المباني
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�أعلنت �إد�رة تخطيط �لنقل و�لبنية �لتحتية 

ب�ز�رة �لبلدية و�لتخطيط �لعمر�ين عن 

�لنهائية  �لت�شاميم  �إعد�د  من  �لنتهاء 

�لعر�شية  �لقطاعات  تط�ير  مل�رضوع 

ت�زيع  و�إع��ادة  �ملختلفة  �لطرق  حلرم 

بالتن�شيق  وذل��ك  حميطها  يف  �خلدمات 

مع عدد من �جلهات ذ�ت �ل�شلة و�لتي 

ح��رم  �شمن  خ��دم��ات��ه��ا  خ��ط���ط  ت��ق��ع 

�مل�رضوع  ه��ذ�  تنفيذ  وياأتي  �لطرق، 

و�ملتطلبات  �ل�شكاين  �لنم�  مل��كبة 

�لعاملية  �لتقنية  و�مل���شفات  �لبيئية 

ومبادئ �ل�شلمة �ملرورية �إىل جانب 

�مل�شتقبلية  �خلدمية  �ملتطلبات  تلبية 

ومعايري  �لفنية  بالن��حي  و�ملتعلقة 

وت�شمل  للطرق،  �ل�رضورية  �ل�شلمة 

حل��رم  �جل��دي��دة  �لعر�شية  �مل��ق��اط��ع 

�ل��قعة  �لطرق  قطاعات  كافة  �لطرق 

64م  �لعر�س  حتى  10م  عر�س  بني 

و�لقطاعني  �حل�����رضي��ة  �مل��ن��اط��ق  يف 

40م و64م للطرق �خلارجية، وقد مت 

وتقاطعات  و�لأنفاق  �جل�ش�ر  �عتبار 

نطاق  باأ�شكالها �ملختلفة �شمن  �لطرق 

بالن�شبة   �أما  64م و86م”،  “�لعر�شني 
حلرم �لطرق �ل�100م فما ف�ق ف�ش�ف 

�لأخذ  مع  حدة  على  معها  �لتعامل  يتم 

�خلدمات  ت�زيع  عدم  �لعتبار  بعني 

حتت �لإ�شفلت.

ك��م��ا مت��ت �إ���ش��اف��ة خ��دم��ات ج��دي��دة 

للمقاطع �لعر�شية �ملذك�رة �آنفًا و�لتي 

دليل  يف  �لعر�شية  �ملقاطع  ت�شملها  مل 

�لغاز،  كخط�ط  �لطرق  لت�شاميم  قطر 

وخط�ط  �مل��ن��اط��ق،  تربيد  وخ��ط���ط 

�مل����رد  �إد�رة  نظمت 

�لب�رضية ب�ز�رة �لبلدية 

و�ل��ت��خ��ط��ي��ط �ل��ع��م��ر�ين 

ف���ع���ال���ي���ات �ل������دورة 

�لتدريبية ح�ل “�ل�شبط 

ملفت�شي  �ل��ق�����ش��ائ��ي 

مب�����ش��ارك��ة  �ملباين” 

“14” م�ظفًا من خمتلف 
�ل��ب��ل��دي��ات، وت��ه��دف 

حا�رض  �ل��ت��ي  �ل����دورة 

م�شطفى  ز�ي��د  د.  بها 

ب��ن��ي ���ش��ل��م��ان �خل��ب��ري 

�لتاأهيل  بق�شم  �لقان�ين 

تاأهيل  �إىل  و�ل��ت��دري��ب 

�لق�شائي  �ل�شبط  ماأم�ري 

باملباين،  �ملتعلقة  �لت�رضيعات  تطبيق  مبر�قبة  �ملكلفني 

و�شبط �ملخالفات �لتي ترتكب وتقع حتت طائلة �مل�ش�ؤولية 

�جلنائية و�لعق�بة مب�جب هذه �لت�رضيعات من خلل تعريف 



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

الظعاين تستضيف معرضًا للصور التراثية

للعام الثاين على التوايل

البلدية تطلق منتدى الشرق األوسط للبيانات الجغرافية 
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فريجينيا  جامعة  مع  وبالتعاون  �لظعاين  بلدية  نظمت 

و�لذي  �لقطرية  �لرت�ثية  لل�ش�ر  معر�شًا  قطر  ك�من�لث 

ت�شمن عر�س عدد من �ل�ش�ر �لر�بحة م�ؤخرً� يف م�شابقة 

لعامي  �لعاملي  للرت�ث  �لف�ت�غر�يف  �لت�ش�ير  جتربة 

م�ؤخرً�  �أقيمت  و�لتي  �أ�شبانيا  مبملكة   ”2009-2010“
مب�شاركة ح��يل 60 دولة من خمتلف دول �لعامل، وياأتي 

ت�جيهات  على  بناء  �لبلدية  مقر  يف  �ل�ش�ر  هذه  عر�س 

ب�رضورة  �لعمر�ين  و�لتخطيط  �لبلدية  وزي��ر  �شعادة 

�لهتمام باإحياء �لرت�ث �ل�طني من خلل عر�س �ش�ر 

لدولة  و�ملعماري  �لأث���ري  �ل��رت�ث  ت�شتح�رض  �إبد�عية 

�لظعاين،  بلدية  وعملء  زو�ر  عليها  يتعرف  ولكي  قطر 

��شتعادة �ش�ر  بالعر�س يف  �لفائزة  �ل�ش�ر  وقد جنحت 

�لرت�ثي  �ملعماري  �لطابع  خلل  من  �جلميل  �ملا�شي 

و�أبرز �لن�شب �لتذكارية �لقائمة يف قطر بطريقة �إبد�عية 

مبتكرة ولفتة للأنظار.  

�فتتح �ملهند�س علي عبد�لله �لعبد�لله �ل�كيل �مل�شاعد ل�ش�ؤون 

�لتخطيط ب�ز�رة �لبلدية و�لتخطيط �لعمر�ين 

منتدى �ل�رضق �لأو�شط للبيانات �جلغر�فية �ملكانية مب�شاركة 

من  وع��دد  ب��ال���ز�رة  �جلغر�فية  �ملعل�مات  نظم  مركز 

�لقطاعات ذ�ت �ل�شلة مبجال نظم �ملعل�مات �جلغر�فية .  

وقال �ملهند�س علي �لعبد�لله �أن هذ� �ملنتدى يعترب فر�شة 

لتبادل �ملعل�مات وعر�س �مل�شتجد�ت من بر�مج وتطبيقات 

�لنظم �جلغر�فية .  

وبدوره �أ�شار �ملهند�س حممد �ل�شيد مدير بلدية �لدوحة يف 

للمنتدى  �لفتتاحية  �جلل�شة  �أعمال  خلل  �ألقاها  �لتي  كلمته 

�أن ��شت�شافة وز�رة �لبلدية لهذ� �حلدث �لذي ي�شتقطب �لعديد 

من �جلهات �ملهتمة بقطاع �لنظم �جلغر�فية للعام �لثاين على 

�لت��يل يدل على مدى �لهتمام �لذي ت�ليه �ل�ز�رة مبجال 

نظم �ملعل�مات �جلغر�فية ل �شيما �أن دولة قطر لها �لريادة 

�لعديد  وحققت  �جلغر�فية  �لنظم  تطبيقات  يف  �لإقليمية 

�ملعل�مات  نظم  مركز  مايقدمه  جانب  �إىل  �ملنجز�ت  من 

�لدولة يف  بال�ز�رة من خدمات ملختلف جهات  �جلغر�فية 

عالية  �ألياف �ش�ئية  ب�شبكة  �ملرتبطة  �لي�مية  �أعمالها  تنفيذ 

تط�يرها  مت  �لتي  �لتطبيقات  من  �لعديد  عن  ف�شل  �ل�رضعة 

وكافة  و�خلا�س  �حلك�مي  �لقطاعني  ل�شالح  وتط�يعها 

�رض�ئح �جلمه�ر .   



“أم صالل” تنظم 
حفاًل توعويًا لألطفال

�لعامة  �لعلقات  �إد�رة  �أق��ام��ت 

ت�ع�يًا  ترفيهيًا  حفًل  و�لت�شال 

�أم  ببلدية  �خل��ري��ط��ي��ات  بحديقة 

�ل����ز�رة  م�ظفي  لأب��ن��اء  �شلل 

�ملنطقة،  �أه��ايل  من  وجمه�رها 

غفري  جمه�ر  �حلفل  ح�رض  وق��د 

م���ن �لأط���ف���ال و�ل���ع���ائ���لت من 

و�أه��ايل  �ل����ز�رة  �أب��ن��اء م�ظفي 

�ملنطقة، حيث ��شتمتع�� بالفقر�ت 

�لعديدة  و�لرتفيهية  �ل��ت���ع���ي��ة 

م�شابقات  �إج���ر�ء  ت�شمنت  �لتي 

�ل���ز�رة،  وخدمات  �أن�شطة  ح�ل 

وت�زيع بع�س �لكتيبات و�لن�رض�ت 

�إىل  �مل�����ش��ارك��ني  على  �لتثقيفية 

من  ع��دد  �حل�ش�ر  �إه���د�ء  جانب 

زر�عتها  كيفية  وتعليمهم  �ل�شتلت 

مثل  تنظيم  وياأتي  بها،  و�لعناية 

�شمن  و�لفعاليات  �لأن�شطة  ه��ذه 

�شل�شلة بر�مج فريق �لت�عية �لعامة 

م�ؤخر�  نظمتها  �لتي  ب��ال���ز�رة 

باأهمية  �ل�عي  ثقافة  ن�رض  بهدف 

�لعامة  �ملمتلكات  على  �ملحافظة 

وتفعيل  �لأط��ف��ال  ب��ني  و�لنظافة 

وحت�يلها  �لعامة  �حلد�ئق  دور 

�إىل �أماكن جذب للجمه�ر. 

بلدية الظعاين تحتفل بأسبوع الشجرة
�شعار  حتت  �لبلدية  مبقر  �لأول  �ل�شجرة  باأ�شب�ع  �لظعاين  بلدية  �حتفلت 

بلدية  مدير  �لقحطاين  فهد  �ل�شادة  من  كل  بح�ش�ر  وذلك  بلدي”  “غر�س 
�لظعاين وحمد جمعة �ملناعي  مدير �إد�رة �ش�ؤون �خلدمات و�لعقيد عبد�لله 

�شامل �لأن�شاري مدير مركز ج��ز�ت �لظعاين ب�ز�رة �لد�خلية و�لدكت�ر 

عب�د  و�ل�شيدة كاتيا  �لظعاين  خدمات  �شحي  مركز  مدير  �ل�ر�قي  حامد 

�ش��ئل  �إىل  �لغاز  لتح�يل  �أوريك�س  ب�رضكة  �لعامة  �لعلقات  �إد�رة  مديرة 

�لأق�شام  وروؤ�شاء  �لإد�ر�ت  م��د�رء  من  وعدد  للحفل  �لر�عية  �ملحدودة 

وم�ظفي �لبلدية وممثلي �جلهات �مل�شاهمة.

�مل�شطحات  �لهتمام  بن�رض  �إط��ار  يف  �ملنا�شبة  بهذه  �لحتفال  وي��اأت��ي 

تتناغم  �لتي  �لدولة  يف  �لتجميلية  �خل�رض�ء  �لرقعة  وزي��ادة  �خل�رض�ء 

بلدية  م�شاعي  ودع��م  �لبلد  يف  �حلالية  �لعمر�نية  و�لنه�شة  �لتط�ر  مع 

�لظعاين �لر�مية �إىل حتقيق �لغاية �ملن�ش�دة نح� م�شاهمة فعالة يف �لتنمية 

معر�س  �إقامة  �ل�شجرة  �لحتفال باأ�شب�ع  فعاليات  �مل�شتد�مة،وت�شمنت 

تتلءم  �لتي  �لأ�شجار  �أن��ع  على  �لتعرف  فر�شة  للجمه�ر  �أتاح  م�شاحب 

بها  �لتعريف  �أهمية  على  تاأكيدً�  �ملتن�عة  و�لأ�شجار  �لقطرية  �لبيئة  مع 

�ل�عي  زيادة  يف  ي�شهم  ومبا  �ملحلية  �لبيئة  يف  �ملتعددة  ف��ئدها  و�إبر�ز 

�لعام بالغطاء �لنباتي �لتي تزخر به دولة قطر ويحفز ��شتمر�ريته يف �لبيئة 

بن�شبة  �لتي حظيت  �لزه�ر  تن�شيق  تنظيم دورة تدريبية يف كيفية  ف�شل عن 

م�شاركة عالية من قبل م�ظفات �لبلدية،كما ��شتمل برنامج �لحتفال �إقامة 

�لبتد�ئية  �شلل  �أم  مدر�شة  طلب  من  عدد  نفذه  ترفيهي  زر�عي  برنامج 

�لنم�ذجية للبنني بهدف �لت�شجيع على ممار�شة �لزر�عة وتبني عملية غر�س 

�ل�شتلت بالطرق �مللئمة �إىل جانب تنظيم حما�رضة ت�ع�ية زر�عية قدمتها 

�ملهند�شة �لزر�عية كري�شتيان �لأ�شمر بعن��ن “�لأ�شجار يف �لبيئة �لقطرية” 

و�أهميتها  قطر  دولة  يف  �لزر�عية  �لأ�شجار  باأهم  �جلمه�ر  عرفت  و�لتي 

للبيئة �ملحلية م�شح�با بعر�س فيلم ت�ع�ي وتثقيفي مبفاهيم �لت�شجري

الموارد البشرية  تجري دراسة
ميدانية لمفتشي األغذية

�شمال  كلية  مع  بالتعاون  �لعمر�ين  و�لتخطيط  �لبلدية  وز�رة  �أج��رت 

�لبلديات   كافة  �لأغذية يف  مفت�شي  �أد�ء  لتقييم  ميد�نية  در��شة  �لأطلنطي 

�شمل  ��شتبيان  عرب  �لبلديات  خمتلف  من  مفت�س  مائة  ��شتطلع   �شملت 

معل�مات عامة عن �ملفت�شني من حيث �لعمر و�مل�شت�ى �لتعليمي و�شن��ت 

�شحة  �لثاين  �ملح�ر  تناول  فيما  �لتدريبية  دور�تهم  وح�شيلة  �خلربة 

و�شلمة �لغذ�ء وكيفية تد�وله و�لأمر��س �ملنتقلة عرب �لأطعمة وطر�ئق 

�ل�قاية �أما �ملح�ر �لثالث و�لأخري فتناول �ملمار�شات �ل�شحية �ملثالية 

ونقاط �لتحكم �حلرجة وكيفية حترير �ملخالفات و�آلية �لتفتي�س �ملتبعة . 

تاأتي هذه �لدر��شة �لتي نفذها ق�شم �لتدريب و�لتط�ير �لإد�ري باإد�رة 

يف  �لأطلنطي  �شمال  بكلية  �ل�شحية  �ملعل�مات  وق�شم  �لب�رضية  �مل����رد 

و�لتعاون  �مل�ظفني  ب��اأد�ء  �لرتقاء  �إىل  �حلثيث  �ل���ز�رة  �شعي  �إط��ار 

كفاءة  ورف��ع  تط�ير  بغية  �خلارجية  و�مل�ؤ�ش�شات  �جلهات  كافة  مع 

�خلدمات  �أف�شل  تقدمي  يف  ي�شهم  مبا  �لخت�شا�شات  مبختلف  �مل�ظفني 

بال�شتبيان  �ل��ردة  �ملعل�مات  جمع  �لكرمي.ويهدف  للجمه�ر  �ملمكنة 

�لتدريبية  �لحتياجات  وتط�ير  منها يف حتديد  و�ل�شتفادة  �إىل حتليلها 

من  �مل�شتهلكني  حلماية  �شحي  وقائي  نظام  و�إيجاد  للرتقاء  ك��شيلة 

خماطر �لإ�شابة بالأمر��س �ملنتقلة عرب �لغذ�ء وو�شع وتط�ير �خلطط 

لنظام غذ�ئي �آمن .  



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

�ل��ع��ام��ة  �ل���ع���لق���ات  �إد�رة  ن��ظ��م��ت 

و�لتخطيط  �لبلدية  ب���ز�رة  و�لت�شال 

�لريان  بلدية  مع  بالتعاون  �لعمر�ين 

�لي�م �لرتفيهي �لت�ع�ي �لثالث لأبناء 

يف  و�جلمه�ر  وعائلتهم  �مل�ظفني 

ح�ش�ر  و�شط  بالريان  جلميلية  حديقة 

وقد  وعائلتهم،  �لأط��ف��ال  من  كبري 

من  �ل��ع��دي��د  �لرتفيهي  �ل��ي���م  ت�شمن 

و�مل�شابقات  و�لفعاليات  �ل��ف��ق��ر�ت 

�ملفاهيم  ح�ل  و�لت�ع�ية  �لرتفيهية 

بها  تق�م  �لتي  �لأ�شا�شية  و�خلدمات 

�لعمر�ين  و�لتخطيط  �لبلدية  وز�رة 

و�لكتيبات  �لهد�يا  بع�س  ت�زيع  ومت 

�مل�شاركني،  على  �لت�ع�ية  و�لن�رض�ت 

�مل�شاركني  �لأط��ف��ال  ت�جيه  مت  كما 

بكيفية �لعناية و�حلفاظ على �لنباتات، 

هذ�  يف  �مل�شاركني  جمه�ر  �أ�شاد  وقد 

�لفعاليات  هذه  مبثل  �لرتفيهي  �لي�م 

و�لأن�شطة �لرتفيهية يف �حلد�ئق �لعامة 

خ�����ش������ش��ًا يف �مل��ن��اط��ق �خل��ارج��ي��ة 

لزيارة  �جلمه�ر  جتذب  و�لتي  �لبعيدة 

هذه �حلد�ئق و�ل�شتمتاع بخدماتها.

�إد�رة  مدير  �ليافعي  عمر  �ل�شيد  وقال 

ب���ز�رة  و�لت�شال  �لعامة  �لعلقات 

�إقامة  �إن  �لعمر�ين  و�لتخطيط  �لبلدية 

مثل هذه �لفعاليات و�لأن�شطة �لرتفيهية 

�هتمام  �إط����ار  يف  ي��اأت��ي  �ل��ت���ع���ي��ة 

وجمه�ر  �مل�ظفني  باأبناء  �ل����ز�رة 

ب�شكل  �حلد�ئق  من  �لقريبني  �ملناطق 

عام حيث حتر�س �ل�ز�رة من خللها 

على �إي�شال بع�س �ملفاهيم و�لر�شائل 

�لت�ع�ية ب�شاأن �ملحافظة على �لنظافة 

�سمن برنامج التوعية باحلدائق العامة

البلدية تنظم اليوم الترفيهي الثــــــــــالث بحديقة لجميلية بالريان

أخبار الوزارة27-26



و�ملمتلكات �لعامة و�لعناية بالنباتات 

�لغذ�ء،  بق�شايا  و�لت�عية  و�لأ�شجار 

ي�شري  �لفعاليات جزء  هذه  �إن  م��شحًا 

تقدمها  �لتي  و�خلدمات  �لأن�شطة  من 

و�ل����ز�رة  �لعامة  �ل��ع��لق��ات  �إد�رة 

ب�شكل عام يف خمتلف �ملجالت. 

جنحت  �لبلدية  وز�رة  ب��اأن  و�أ���ش��اف 

�حلد�ئق  عدد  يف  ن�عية  نقلة  حتقيق  يف 

�ل��ع��ام��ة و�مل��ت��ن��زه��ات و�مل��لع��ب يف 

خم��ت��ل��ف م��ن��اط��ق و�أح���ي���اء �ل��ب��ل��دي��ات 

جلمه�ر  �رضوريا  متنف�شًا  باعتبارها 

ح��ي��ث يجري  �مل����ط��ن��ني و�مل��ق��ي��م��ني 

حاليًا �إن�شاء “38” حديقة جديدة بتكلفة 

ملي�ن   273“ ح�����يل  تبلغ  تقديرية 

�حل��د�ئ��ق  قائمة  �إىل  لُت�شاف  ريال” 

�مل�ج�دة حاليًا وعددها “54” حديقة 

من�هًا ب�شعي �ل�ز�رة لجتذ�ب �جلمه�ر 

دورها  وتفعيل  �حلد�ئق  هذه  لرتياد 

بني  �لت�عية  لن�رض  مكانا  تك�ن  بحيث 

�رض�ئح �جلمه�ر وخا�شة �شغار �ل�شن.

و�أكد مدير �لعلقات �لعامة و�لت�شال 

باحلد�ئق  �لت�ع�ية  �لرب�مج  هذه  ب��اأن 

ت��كبها بر�مج ت�ع�ية لطلب �ملد�ر�س 

من خلل زيار�ت دورية يق�م بها فريق 

�لت�عية �لعامة بال�ز�رة ل�رضح مفاهيم 

�إد�رة  ب��ربن��ام��ج  و�لتعريف  �لنظافة 

ت�عية  وب��رن��ام��ج  وغ��ريه��ا  �ملخلفات 

�ل���ز�رة  مبادرة  عن  ف�شًل  �جلاليات 

بفتح قن��ت �ت�شال حديثة ومبا�رضة مع 

�لآيف�ن  خدمات  تطبيق  مثل  �جلمه�ر 

و�لأندرويد ودليلة و�مل�قع �لإلكرتوين 

�إ�شافة �إىل �إعلنات �ل�ش��رع.

�لأن�شطة  تنظيم  �إن  �إىل  �ليافعي  و�أ�شار 

و�لريا�شية  �لرتفيهية  و�لفعاليات 

مهام  م��ن  ج��زء  ه���  �مل�ظفني  لأب��ن��اء 

يف  �لعامة  �لعلقات  �إد�رة  وو�جبات 

بك��درها  تهتم  م�ؤ�ش�شة  �أو  �أي وز�رة 

�لفعاليات  هذه  �إن  م��شحًا  �لب�رضية 

م��ن �خل��دم��ات  م��درج��ة �شمن ح��زم��ة 

و�لأعمال �ملتن�عة �لتي تقدمها و�لتي 

ع�رض�ت  ع��رب  ه��ن��اك  �ل�����ز�رة  تتكفل 

بتقدمي  بال�ز�رة  و�لأق�شام  �لإد�ر�ت 

خدماتها يف جمالت �ملباين و�لتخطيط 

ومر�قبة  و�لتجميل  �لطرق  و�شيانة 

ومكافحة  �لعامة  و�لنظافة  �لأغ��ذي��ة 

�حل�رض�ت وغريها من مهام.

�سمن برنامج التوعية باحلدائق العامة
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........................

�ل��ع��ام��ة  �ل���ع���لق���ات  �إد�رة  ن��ظ��م��ت 

و�لتخطيط  �لبلدية  ب���ز�رة  و�لت�شال 

�لريان  بلدية  مع  بالتعاون  �لعمر�ين 

�لي�م �لرتفيهي �لت�ع�ي �لثالث لأبناء 

يف  و�جلمه�ر  وعائلتهم  �مل�ظفني 

ح�ش�ر  و�شط  بالريان  جلميلية  حديقة 

وقد  وعائلتهم،  �لأط��ف��ال  من  كبري 

من  �ل��ع��دي��د  �لرتفيهي  �ل��ي���م  ت�شمن 

و�مل�شابقات  و�لفعاليات  �ل��ف��ق��ر�ت 

�ملفاهيم  ح�ل  و�لت�ع�ية  �لرتفيهية 

بها  تق�م  �لتي  �لأ�شا�شية  و�خلدمات 

�لعمر�ين  و�لتخطيط  �لبلدية  وز�رة 

و�لكتيبات  �لهد�يا  بع�س  ت�زيع  ومت 

�مل�شاركني،  على  �لت�ع�ية  و�لن�رض�ت 

�مل�شاركني  �لأط��ف��ال  ت�جيه  مت  كما 

بكيفية �لعناية و�حلفاظ على �لنباتات، 

هذ�  يف  �مل�شاركني  جمه�ر  �أ�شاد  وقد 

�لفعاليات  هذه  مبثل  �لرتفيهي  �لي�م 

و�لأن�شطة �لرتفيهية يف �حلد�ئق �لعامة 

خ�����ش������ش��ًا يف �مل��ن��اط��ق �خل��ارج��ي��ة 

لزيارة  �جلمه�ر  جتذب  و�لتي  �لبعيدة 

هذه �حلد�ئق و�ل�شتمتاع بخدماتها.

�إد�رة  مدير  �ليافعي  عمر  �ل�شيد  وقال 

ب���ز�رة  و�لت�شال  �لعامة  �لعلقات 

�إقامة  �إن  �لعمر�ين  و�لتخطيط  �لبلدية 

مثل هذه �لفعاليات و�لأن�شطة �لرتفيهية 

�هتمام  �إط����ار  يف  ي��اأت��ي  �ل��ت���ع���ي��ة 

وجمه�ر  �مل�ظفني  باأبناء  �ل����ز�رة 

ب�شكل  �حلد�ئق  من  �لقريبني  �ملناطق 

عام حيث حتر�س �ل�ز�رة من خللها 

على �إي�شال بع�س �ملفاهيم و�لر�شائل 

�لت�ع�ية ب�شاأن �ملحافظة على �لنظافة 

�سمن برنامج التوعية باحلدائق العامة
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يف ور�سة ا�ست�سافتها بلدية الريان

الوزارة تعزز شراكتها مع معهد التنمية اإلدارية
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بق�شم  �لتدريبية  �لقاعة  مبقر  �أقيمت 

�ل��دورة  فعاليات  و�لتدريب  �لتاأهيل 

�ل�شكرتارية  “تطبيقات  �لتدريبية 

م�ظفة   15 مب�شاركة   “ �للكرتونية 

�إد�رية �كت�شنب جمم�عة من �ملعارف 

�ل��ع��ل��م��ي��ة و�ل��ت��ط��ب��ي��ق��ات �مل��ت��ع��ل��ق��ة 

با�شتخد�م �لأدو�ت �حلديثة يف �أعمال 

خلل  من  �للكرتونية  �ل�شكرتارية 

 2007 ل�ك  �لآوت  برنامج  ��شتخد�م 

�لأر�شفة  جمال  يف  مهار�تهم  وتنمية 

�للكرتونية مبختلف �أن��عها وباأحدث 

�ل�شتعانة  خ��لل  من  �لعلمية  �لطرق 

 ،”windows 7“ ت�شغيل  ب��ن��ظ��ام 

�ملحاور  من  عدد  �لربنامج  وتناول 

�لتعامل  �لأول  ي�مها  يف  ت�شمنت 

م��ع ن��ظ��م �مل��ر����ش��لت �لل��ك��رتون��ي��ة 

خلل  من  و�ملهام  �مل��عيد  وتنظيم 

يتيح  �ل����ذي  ل����ك  �لآوت  ب��رن��ام��ج 

�للكرتونية  �ملر��شلت  �إعد�د  حتديد 

�لجتماعات  وعقد  �مل��عيد  وجدولة 

�مل�كلة  �ملهام  و�إد�رة  �لكرتونيًا 

�لثاين  �لي�م  ��شتمل  فيما  ومتابعتها 

�للكرتونية  �ل�ثائق  و�أهد�ف  مفه�م 

�إط��ار  يف  �لريان  بلدية  ��شت�شافت 

�ل�طنية  �لتنمية  �إ�شرت�تيجية  تنفيذ 

 ”2016  – قطر”2011  ل���دول���ة 

�لتنمية  معهد  ب��ني  �ل�رض�كة  ور���ش��ة 

و�لتخطيط  �لبلدية  ووز�رة  �لإد�رية 

�لتي  �ل�ر�شة  وناق�شت  �لعمر�ين  

وروؤ�شاء  �لإد�ر�ت  مديرو  ح�رضها 

خم�شة  بال�ز�رة  �لإد�رية  �ل�حد�ت 

بني  �ل�رض�كة  �أهمية  ح���ل  حم��اور 

وتنفيذ  �حلك�مية  و�جلهات  �ملعهد 

للتدريب  �شاملة  وطنية  ��شرتتيجية 

للحاجات  دقيق  حتديد  على  مبنية 

بالتط�ير  �مل��رت��ب��ط��ة  �ل��ت��دري��ب��ي��ة 

للأفر�د  �لفعال  و�لتط�ير  �ل�ظيفي 

�أكد  وقد  �شحية،  عمل  بيئة  وتعزيز 

�لتدريب  �أهمية  على   �مل�شارك�ن 

�إد�رة  و�هتمام  وحر�س  و�لتاأهيل 

�مل��رد �لب�رضية بال�ز�رة بالتدريب 

من حيث حتديد �لحتياجات �لتدريبية 

وتنفيذ �لرب�مج �للزمة بالتعاون مع 

�لدر��شات  و�إع��د�د  �لتدريب  مر�كز 

وتقدمي �ملقرتحات �لتدريبية و�إعد�د 

�لقدر�ت  بتنمية  �ملرتبطة  �ل��رب�م��ج 

و�أ�شادو�  �مل�ظفني،  كفاءة  ورف��ع 

ه��ذه  تنظيم  يف  �مل��ع��ه��د  مب���ب���ادرة 

بروؤية  �خل��روج  �أج��ل  من  �ل�ر�شة 

�لإ�شرت�تيجية  �ل�رض�كة  تعزز  جديدة 

ومبا  �حلك�مية  �جلهات  كافة  بني 

“روؤية قطر  �أهد�ف  ي�شهم يف �جناز 

 .”2030

عبد�ل�هاب  �آم��ن��ة  �ل�شيدة  وق��ال��ت 

�لتدريب  �إد�رة  م��دي��ر  �مل��ط��اوع��ة 

�إن  �لإد�رية  �لتنمية  مبعهد  و�لتاأهيل 

ت�جيهات  �إط��ار  يف  جاءت  �ل�ر�شة 

�آل  عبد�لله  بن  �حمد  �ل�شيد  �شعادة 

�ل�زر�ء  رئي�س جمل�س  نائب  حمم�د 

جمل�س  ل�������ش����ؤون  �ل���دول���ة  وزي����ر 

عي�شى  �لدكت�ر  و�شعادة  �ل���زر�ء، 

بن �شعد �لنعيمي �لأمني �لعام ملجل�س 

�أع��م��ال  بت�شيري  �مل��ك��ل��ف  �ل������زر�ء 

�جلهات  جميع  �إىل  �لتنمية،  معهد 

�لتنمية  ��شرت�تيجية  لتنفيذ  �حلك�مية 

بالتدريب  للدولة و�لهتمام  �ل�طنية 

و�عتربت  �مل�ؤ�ش�شية،  و�ل�����رض�ك��ة 

�مل�شاريع  لعر�س  فر�شة  �ل�ر�شة 



�سمن اأجندة اإدارة املوارد الب�سرية ال�سنوية
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و�نعكا�شات �لتط�ر �لتقني على نظام 

حفظ �مل�شتند�ت ونظام و�أمن �ل�ثائق 

�ملعل�مات  وتكن�ل�جيا  �للكرتونية 

جمال  يف  عملية  تطبيقات  جانب  �إىل 

و�إن�شاء  �لتخزين  وحد�ت  مع  �لتعامل 

وحفظ �مل�شتند�ت و�مللفات وتطبيقات 

ق��عد  مع  �لتعامل  جم��ال  يف  عملية 

�لبيانات و�لأر�شفة �للكرتونية، كما 

حفل �لي�م �لأخري بتطبيقات عملية لأهم 

يحتاجها  �لتي  و�مليز�ت  �خل�شائ�س 

�للكرتونية،  �لبيئة  يف  �ل�شكرتري 

�لتدريبي  �لربنامج  هذ�  تنظيم  وياأتي 

�ملتن�عة  �لتدريبية  �ل��رب�م��ج  وبقية 

�لب�رضية  �مل����رد  �إد�رة  �أجندة  �شمن 

منظ�مة  تط�ير  �إىل  �ل�شاعية  �ل�شن�ية 

مبا  �لب�رضية  �مل����رد  وتنمية  �لعمل 

ي�شهم يف رفع كفاءة وقدر�ت وز�رة 

على  �ل��ع��م��ر�ين  و�لتخطيط  �ل��ب��ل��دي��ة 

�تخاذ �لقر�ر و�شقل �ملهار�ت �لفنية 

ورفع  حت�شني  يف  ي�شب  مبا  للم�ظفني 

�أد�ء �ل�ز�رة يف خمتلف �ملجالت. 

اتفاقية توأمة بين مدينتي 
الدوحة وتيرانا األلبانية

مدير  �ل�شيد  �أحمد  حممد  �ملهند�س  وقع 

ل�لزمي  �ل�شيد  و�شعادة  �لدوحة  بلدية 

�لألبانية  ت��ري�ن��ا  مدينة  ع��م��دة  با�شا 

�تفاقية ت��أمة بني �ملدينتني مبقر بلدية 

�لدوحة  بلدية  مدير  ورحب  �لدوحة، 

�ملنا�شبة  بهذه  �ألقاها  �لتي  كلمته  يف 

بعمق  من�هًا  �لز�ئر  �لأل��ب��اين  بال�فد 

علقات �ل�شد�قة و�لتعاون مع �ل�شعب 

�لألباين �ل�شديق عرب هذه �لتفاقية �لتي 

ت�ؤكد على متانة �لعلقات بني �لبلديات 

�ملجالت،  خمتلف  يف  و�مل�ؤ�ش�شات 

عن  تري�نا  عمدة  �شعادة  عرب  وب��دوره 

مع  �مل�قعة  �لت��أمة  باتفاقية  �رضوره 

باأ�رضع  �إياها  و��شفًا  �لدوحة  مدينة 

مبر�كزها  وتتميز  من���ً�  �ل��ع��امل  م��دن 

م�شيفًا  و�لفنية  و�لريا�شية  �لثقافية 

باأن مدينة تري�نا تعد من كربيات �ملدن 

�لألبانية وهي غنية بثقافتها م�شريً� �إىل 

�أن هذه �لتفاقية �شت�شكل نافذة على هذه 

�ملدينة، وتن�س �لتفاقية �مل�قعة على 

تبادل �ملعل�مات و�خلرب�ت و�لتجارب 

يف جمالت �خلدمات �لبلدية و�لتعريف 

وو�شع  و�لخت�شا�شات  بالأن�شطة 

�ل��زي��ار�ت  لتبادل  �ل��لزم��ة  �لأ���ش�����س 

وتبادل �ملعل�مات و�لرب�مج �لتدريبية 

�خلدمات  من  �ل�شتفادة  على  و�لعمل 

و�مل�ؤ�ش�شات  �ل���ز�ر�ت  تقدمها  �لتي 

�لتن�شيق  جانب  �إىل  �لبلدين  ك��ل  يف 

و�مل�ؤمتر�ت  �لندو�ت  خلل  �مل�شتمر 

و�لهيئات  �ملتحدة  �لأمم  تقيمها  �لتي 

و�ملنظمات �لإقليمية و�لدولية وت�شجيع 

يف  �حلديثة  �لتقنيات  م��ن  �ل�شتفادة 

تنفيذ �خلدمات �لبلدية.

على  ب��اخل��ري  ي��ع���د  مب��ا  �مل�شتقبلية 

ب��فر  �ملطاوعة  وتقدمت  �جلميع، 

�ل�شيخ  �شعادة  �إىل  و�لتقدير  �ل�شكر 

�آل ثاين وزير  عبد�لرحمن بن خليفة 

على  �لعمر�ين   و�لتخطيط  �لبلدية 

م����ف��ق��ت��ه �ل��ك��رمي��ة ع��ل��ى ع��ق��د ه��ذه 

�ل�ر�شة و�ىل �إد�رة �مل��رد �لب�رضية 

على  و�لت�شال  �لعامة  و�لعلقات 

�مل�شاركة و�لتنظيم. 

ثامر  �ل��دك��ت���ر  حت��دث  جانبه  وم��ن 

عن  باملعهد  �لتدريب  خبري  حمارمة 

وتعريف  لل�ر�شة  �لعامة  �لأه��د�ف 

�لتدريب  ن�شاط  باأهمية  �مل�شاركني 

�مل�ؤ�ش�شي  �لأد�ء  على  و�نعكا�شاته 

�لت�رضيعية  و�جل�����ن���ب  و�ل���ف���ردي 

قان�ن  عليها  رك��ز  �ل��ت��ي  للتدريب 

�خلطة  جانب  �إىل  �لب�رضية  �مل����رد 

�لتنمية  معهد  يف  للتدريب  �لعامة 

لبناء �خلطة �لعامة للتدريب. م�ؤكدً� 

بني  �لتن�شيق  و���رضورة  �أهمية  على 

لبناء  و�ملعهد  �حلك�مية  �جل��ه��ات 

و�فيا  �رضحا  وقدم   . �لعامة  �خلطة 

�لتدريب،  “�أهمية  �ل�ر�شة  ملحاور 

�مل����رد  قان�ن  يف  �لتدريب  �أهمية 

�لعامة  �خل��ط��ة  جم���الت  �لب�رضية، 

لبناء  و�لتعاون  �لتن�شيق  للتدريب، 

�ل��روؤي��ة  للتدريب،  �لعامة  �خل��ط��ة 

�مل�شرتكة لتط�ير م�شار �لتدريب”. 

و��شتعر�س �ل�شيد عبد �لعزيز �ملجلي 

و�لتط�ير  �لتخطيط  �إد�رة  م��دي��ر 

�مل�شرتكة  �ل��روؤي��ة  ب��دوره   باملعهد 

باعتماد  �ل��ت��دري��ب  م�شار  لتط�ير 

م��ر�ك��ز �ل��ت��دري��ب �خل��ا���ش��ة ورب��ط 

وتقييم  �ل�ظيفي  بامل�شار  �لتدريب 

�لتن�شيق  ج��ان��ب  �إىل  �ل��ت��دري��ب  �ث��ر 

و�لتعاون مع �جلهات �حلك�مية لبناء 

�إىل  م�شري�  للتدريب  �لعامة  �خلطة 

حر�س �ملعهد على �ل�رض�كة مع كافة 

�لآر�ء  وط���رح  �حلك�مية  �جل��ه��ات 

و�لأفكار و�لقرت�حات وذلك �شمن 

�ل�طنية  �لتنمية  ��شرت�تيجية  تنفيذ 

لدولة قطر.

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

�سمن اأجندة اإدارة املوارد الب�سرية ال�سنوية

15 مـوظـــفـــــة يـنـهـــيـن بــرنــامـــج “تـطـبـيــقــــــــــــــــــات الـسـكرتـاريـة اإللكترونية”

يف ور�سة ا�ست�سافتها بلدية الريان

الوزارة تعزز شراكتها مع معهد التنمية اإلدارية
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بق�شم  �لتدريبية  �لقاعة  مبقر  �أقيمت 

�ل��دورة  فعاليات  و�لتدريب  �لتاأهيل 

�ل�شكرتارية  “تطبيقات  �لتدريبية 

م�ظفة   15 مب�شاركة   “ �للكرتونية 

�إد�رية �كت�شنب جمم�عة من �ملعارف 

�ل��ع��ل��م��ي��ة و�ل��ت��ط��ب��ي��ق��ات �مل��ت��ع��ل��ق��ة 

با�شتخد�م �لأدو�ت �حلديثة يف �أعمال 

خلل  من  �للكرتونية  �ل�شكرتارية 

 2007 ل�ك  �لآوت  برنامج  ��شتخد�م 

�لأر�شفة  جمال  يف  مهار�تهم  وتنمية 

�للكرتونية مبختلف �أن��عها وباأحدث 

�ل�شتعانة  خ��لل  من  �لعلمية  �لطرق 

 ،”windows 7“ ت�شغيل  ب��ن��ظ��ام 

�ملحاور  من  عدد  �لربنامج  وتناول 

�لتعامل  �لأول  ي�مها  يف  ت�شمنت 

م��ع ن��ظ��م �مل��ر����ش��لت �لل��ك��رتون��ي��ة 

خلل  من  و�ملهام  �مل��عيد  وتنظيم 

يتيح  �ل����ذي  ل����ك  �لآوت  ب��رن��ام��ج 

�للكرتونية  �ملر��شلت  �إعد�د  حتديد 

�لجتماعات  وعقد  �مل��عيد  وجدولة 

�مل�كلة  �ملهام  و�إد�رة  �لكرتونيًا 

�لثاين  �لي�م  ��شتمل  فيما  ومتابعتها 

�للكرتونية  �ل�ثائق  و�أهد�ف  مفه�م 

�إط��ار  يف  �لريان  بلدية  ��شت�شافت 

�ل�طنية  �لتنمية  �إ�شرت�تيجية  تنفيذ 

 ”2016  – قطر”2011  ل���دول���ة 

�لتنمية  معهد  ب��ني  �ل�رض�كة  ور���ش��ة 

و�لتخطيط  �لبلدية  ووز�رة  �لإد�رية 

�لتي  �ل�ر�شة  وناق�شت  �لعمر�ين  

وروؤ�شاء  �لإد�ر�ت  مديرو  ح�رضها 

خم�شة  بال�ز�رة  �لإد�رية  �ل�حد�ت 

بني  �ل�رض�كة  �أهمية  ح���ل  حم��اور 

وتنفيذ  �حلك�مية  و�جلهات  �ملعهد 

للتدريب  �شاملة  وطنية  ��شرتتيجية 

للحاجات  دقيق  حتديد  على  مبنية 

بالتط�ير  �مل��رت��ب��ط��ة  �ل��ت��دري��ب��ي��ة 

للأفر�د  �لفعال  و�لتط�ير  �ل�ظيفي 

�أكد  وقد  �شحية،  عمل  بيئة  وتعزيز 

�لتدريب  �أهمية  على   �مل�شارك�ن 

�إد�رة  و�هتمام  وحر�س  و�لتاأهيل 

�مل��رد �لب�رضية بال�ز�رة بالتدريب 

من حيث حتديد �لحتياجات �لتدريبية 

وتنفيذ �لرب�مج �للزمة بالتعاون مع 

�لدر��شات  و�إع��د�د  �لتدريب  مر�كز 

وتقدمي �ملقرتحات �لتدريبية و�إعد�د 

�لقدر�ت  بتنمية  �ملرتبطة  �ل��رب�م��ج 

و�أ�شادو�  �مل�ظفني،  كفاءة  ورف��ع 

ه��ذه  تنظيم  يف  �مل��ع��ه��د  مب���ب���ادرة 

بروؤية  �خل��روج  �أج��ل  من  �ل�ر�شة 

�لإ�شرت�تيجية  �ل�رض�كة  تعزز  جديدة 

ومبا  �حلك�مية  �جلهات  كافة  بني 

“روؤية قطر  �أهد�ف  ي�شهم يف �جناز 

 .”2030

عبد�ل�هاب  �آم��ن��ة  �ل�شيدة  وق��ال��ت 

�لتدريب  �إد�رة  م��دي��ر  �مل��ط��اوع��ة 

�إن  �لإد�رية  �لتنمية  مبعهد  و�لتاأهيل 

ت�جيهات  �إط��ار  يف  جاءت  �ل�ر�شة 

�آل  عبد�لله  بن  �حمد  �ل�شيد  �شعادة 

�ل�زر�ء  رئي�س جمل�س  نائب  حمم�د 

جمل�س  ل�������ش����ؤون  �ل���دول���ة  وزي����ر 

عي�شى  �لدكت�ر  و�شعادة  �ل���زر�ء، 

بن �شعد �لنعيمي �لأمني �لعام ملجل�س 

�أع��م��ال  بت�شيري  �مل��ك��ل��ف  �ل������زر�ء 

�جلهات  جميع  �إىل  �لتنمية،  معهد 

�لتنمية  ��شرت�تيجية  لتنفيذ  �حلك�مية 

بالتدريب  للدولة و�لهتمام  �ل�طنية 

و�عتربت  �مل�ؤ�ش�شية،  و�ل�����رض�ك��ة 

�مل�شاريع  لعر�س  فر�شة  �ل�ر�شة 
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بح�سور طالبات »اجلميلية«

الريان تحاضر في الممارسات الصحية

بعن��ن  حما�رضة  �لريان  ببلدية  �لبلدية  �لرقابة  �إد�رة  نظمت 

�ملحال  يف  �لأغ��ذي��ة  على  للتفتي�س  �ل�شحية  “�ملمار�شات 
�لتجارية” بح�ش�ر طالبات مدر�شة �جلميلية �مل�شتقلة للبنات، 

�أثناء  بالبلدية  �لأغذية  ملفت�شني  م�ش�ر  فيدي�  عر�س  مت  حيث 

�ل�شيد  وقدم  للبلدية،  �لتابعة  �لتجارية  �ملحال  على  �لتفتي�س 

�ل�شحية �رضحًا مف�شًل  �لرقابة  �لنعيمي رئي�س ق�شم  غامن علي 

�أهمية  وبيان  �لأغذية  على  �لتفتي�س  يف  �ل�شحية  للممار�شات 

يحي  �ل�شيد  عر�س  فيما  ذل��ك،  يف  �ل�شحية  �لرقابة  ودور 

خط��ت  لتقدمي  �لريان  ببلدية  �لأغذية  �أخ�شائي  خليل  �ل�شيد 

ومر�حل �لتفتي�س يف �مل�ؤ�ش�شات �لغذ�ئية، وكذلك حتدث �ل�شيد 

�ملخالفات  عن  بدوره  �ملفت�شني  وحدة  رئي�س  برهان  جمدي 

نهاية  ويف  �لغذ�ئية،  �مل�ؤ�ش�شات  يف  �خلاطئة  و�ملمار�شات 

على  و�ل��رد  �لطالبات  مع  �لنقا�س  ب��اب  فتح  مت  �ملحا�رضة 

�لرقابة  ق�شم  �إىل  ميد�نية  ج�لة  يف  ومر�فقتهن  ��شتف�شار�تهم 

�ل�شحية و�لتحدث مع مفت�شات �لأغذية عن طرق �لتفتي�س �ملتبعة 

و�لتعرف على �أغلب �ملخالفات �لتي يتم �شبطها لديهم. 

البلدية تنظم حملة للتبرع بالدم
�لبلدية  ب����ز�رة  و�لت�شال  �لعامة  �لعلقات  �إد�رة  نظمت 

�لتابع  بالدم  �لتربع  مركز  مع  بالتعاون  �لعمر�ين  و�لتخطيط 

بالدم من خلل  للتربع  �أم�س حملة  �لطبية �شباح  مل�ؤ�ش�شة حمد 

�لرئي�شي  �ملبني  د�خ��ل  بالدم  للتربع  متنقلة  �شيارة  ت��جد 

لل�ز�رة،حيث �شهدت �حلملة �إقباًل كبريً� من �لعاملني بال�ز�رة.

�لعامة  �ل��ع��لق��ات  �إد�رة  مدير  �ليافعي  عمر  �ل�شيد  وق��ال 

مبادر�ت  �إط��ار  يف  جاءت  بالدم  �لتربع  حملة  �إن  و�لت�شال 

�ل�ز�رة �لإن�شانية �ملت���شلة لإتاحة �لفر�شة مل�ظفيها للتفاعل 

�لعامة،  �مل�شلحة  يحقق  وما  �ملجتمع،  وق�شايا  �ش�ؤون  مع 

ويعزز دور �ل�ز�رة �لريادي يف خدمة �ملجتمع.

�مل�ظفني  من  ملح�ظ  كبري  باإقبال  حظيت  �حلملة  �أن  و�أو�شح 

بالدم  بالتربع  و�مل�شاركة  �حلملة  لدعم  بال�ز�رة  و�لعاملني 

�لذى �شاهم باإجناح �أهد�فها، علما باأن �ل�ز�رة كانت ولتز�ل 

�شباقة يف ميادين دعم �ملجتمع، بالأخ�س حملة �لتربع �لدم. 





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

القهوة العربية رمز الكرم وعنوان الضــــــــــــيافة في المجالس القطرية
قطريات33-32

مكانًا  وحتتل  القطري  املجتمع  يف  خا�صًا  معنى  العربية  للقهوة   

بارزًا يف املجال�س باعتبارها رمزًا للكرم وح�صن ال�صيافة فالقهوة 

العربية �صيدة امل�رشوبات يف كل املنا�صبات، وقد ا�صتمدت القهوة 

العربية هذا الو�صع من تقاليد واأعراف عميقة فاأ�صبحت جزءًا من 

تاريخ وح�صارة املجتمع العربي مبختلف م�صتوياته االجتماعية.

اأ�صول  لها  كما  واإعدادها،  تقدميها  العربية طقو�س يف  وللقهوة 

يتوجب مراعاتها وفقًا للأ�صول والتقاليد بح�صب الباحث ال�صعبي 

القطري خليفة ال�صيد الذي يقول يف حديث خا�س ملوقع قطر اإنفو 

لل�صيف  ال�صيافة يف قطر وتكرمي  العربية هي عنوان  القهوة  “اإن 
ومفتاح خري حلل اأي ق�صية، فهي اأ�صا�س اجلل�صات واالجتماعات 

جلميع امل�صتويات االجتماعية”.

اجلميع  عند  ثابتة  اأ�صولها  �صكبها  اأو  القهوة  ل�صب  “اإن  وي�صيف 

فعلى �صاحب البيت اأن مي�صك دلة القهوة باليد الي�رشى والفناجني 

اليمني  عن  ويبداأ  واقفا  القهوة  �صب  عليه  ويجب  اليمنى،  باليد 

كونها  وهذا  قليلة  بكميات  مرات  ثلث  بالعادة  القهوة  وت�صب 

“قهوة كيف”. ويوا�صل الباحث ال�صعبي خليفة ال�صيد حديثه قائًل: 
ِدَث �صوًتا خفيًفا نتيجة ملم�صة  ا اأن حتحُ من مهارة �صب القهوة اأي�صً

كان  اإذا  يف  ال�صّ تنبيه  احلركة  بهذه  د  ق�صَ يحُ وكان  للدّلة.  الفنجان 

�صارحًا. كما اأّن ِمن مهارة �رشب القهوة اأن يهّز ال�ّصارب الفنجان 

مييًنا و�صمااًل حّتى ترّبد القهوة ويتّم ارت�صافها ب�رشعة، وبعد �صب 

الفنجان الثالث يجب على ال�صيف هز الفنجان اإ�صارة اإىل اكتفائه 

منها.ويو�صح اأن القيمة املادية لفنجان القهوة العربية ال �صيء اإال 

اأن قيمته املعنوية كبرية جدا م�صريًا اإىل اأن عدم �رشب قهوة �صخ�س 

ما انتقا�س من قيمته فمن الواجب ح�صب العرف والتقاليد اأن يلبى 

طلب ال�صخ�س لكي يتم �رشب القهوة. واأ�صار اإىل اأن القهوة قدميًا 

نوعان حب�صية ومينية.

والقهوة العربية من دونها ال تكلل االأفراح وبها تت�صم االأتراح، 

حتى اأ�صبحت بفناجينها البي�صاء ودلتها اللمعة احلكم االجتماعي 

كرب  اأو  م�صابها  عظم  مهما  واخل��لف��ات  الق�صايا  لكل  احلا�صم 

جرمها فعك�صت برف�صها عارا على �صاحبها وحملت بقبولها �صيم 

للب�رشى  رمزا  بوجودها  واأ�صبحت  والنخوة  وال�صهامة  الت�صامح 

واخلري والوفاء.

قّدم له القهوة ي�صعر باالإهانة وعدم التقدير  وكان ال�صيف الذي ال تحُ

له،  الواجب  تقدمي  يف  ق�رشرَّ  قد  م�صيفه  اأن  ويرى  واالح��رام، 

بها  يتم�ّصك  التي  الكرمية  العادات  القهوة واإعدادها من  و�صناعة 

�صخ�س  من  القهوة  �صناعة  وتختلف  بها.  ويعتّز  ويفخر  العربي 

الآخر، ويعتقد البع�س اأن من اإكرام ال�صيف اأي�صًا دعوته الإعداد 

القهوة بنف�صه.

وي�صيف خليفة ال�صيد الباحث القطري، للقهوة منزلة رفيعة عند اأهل 

ال�صحراء اأكرث من اأي م�رشوب اآخر، ويف تقدميها لل�صيوف نوع 

اأهمية  فلها  املنا�صبات املختلفة  اأما يف  من االحرام والواجب، 

اأهميتها  تنبع  هنا  ومن  �صواها،  اآخر  م�رشوب  اأي  بها  يحظى  ال 

واالحرام،  التبجيل  من  بهالٍة  يحيطها  البدوّي  فرنى  وقيمتها، 

ويرى فيها ما يدّل على العّزة واالأ�صالة، وال يكاد يخلو منها بيٌت 

عّد من  من البيوت، ومن ال ي�رشب القهوة وال ي�صنعها يف بيته ال يحُ

اأهل املروءة والكرم.

ب�رشِبها،  غرم  ويحُ بطبعه  القهوة  يع�صق  ال��ب��دوّي  اأن  اإىل  وي�صري 

للتحّبب  ا�صمها  رون  غِّ �صَ يحُ ما  وكثريًا  ولذته،  متعته  ذلك  يف  ويجد 

منها  اأمور،  القهوة يف عدة  اأهمية  “قهيوة”.  وتتجلى  في�صمونها 

الكرم وح�صن ال�صيافة، ولذلك يقولون: “ْدالل اأبو فلن ما بتنزل 

من على النار”، اأي اأن القهوة دائمًا جاهزة عنده وبالتايل فهو 

على ا�صتعداد دائم ال�صتقبال ال�صيوف.

باأواين  ويعتزون  كثريا  يهتمون  عمومًا  العرب  اأو  والقطريون 

القهوة العربية مثل الدالل ومفردها دلة، وهي معروفة منذ القدم 

ل�صناعة القهوة العربية وتقدميها، وكانت ت�صنع من الفخار، قبل 

اأن تنت�رش االأنواع املعدنية، وخا�صة امل�صنوعة من النحا�س التي 

اأي  تفوح   اأن  بعد  فوقها  القهوة  ل�صكب  الهيل متهيدا  فيها  يو�صع 

بعد ن�صجها وي�صاف اإليها بعد ذلك املطيبات مثل القرنفل وجوزة 

الطيب والعنرب والزعفران والهيل.

وتنق�صم الدالل تبعا ال�صتخداماتها املختلفة اإىل ثلث اأنواع:

العادية ، وتو�صع  القهوة  اأكرب حجما من دالل  اخلمرة : وهي 

دائما فوق احلطب على الكوار وبها املاء ال�صاخن وما تبقى من 

بقايا الهيل والنب.

دلة �صغري”امل�صب” لتقدمي القهوة وعادة تكون المعة وبجانبها 

فناجني ل�رشب القهوة،  ت�صنع من اخلزف وبي�صاء اللون عادة

فيها  يتم  والتي  احلجم،  املتو�صطة  الدلة  :وهي  )امللقمة(  املزل 

 ( الكبرية  الدلة  ال�صاخن من  املاء  نقل جزء من  بعد  القهوة  تلقيم 
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متهيدا ل�صنعها. وتو�صع دائما فوق احلطب.

امل�صب : وهي اأ�صغر الدالل امل�صتخدمة يف عمل القهوة، وت�صتخدم 

�صايف  فيها  ي�صب  حيث  املتو�صطة،  الدلة  يف  القهوة  طبخ  بعد 

القهوة، ثم يو�صع بها الهيل، وت�صتخدم لتقدمي القهوة حيث ت�صب 

يف الفناجني.

لها  منها  اأداة  وكّل  الكبرية  اأهميتها  لها  اأدوات خمتلفة،  وللقهوة 

اإذ بدونها ال ميكن �صناعة القهوة واإعدادها  دورها ومفعولها، 

بال�صكل املنا�صب واملطلوب، ومن هذه االأدوات:

�س بها القهوة، وهناك نوع  مرَّ َ امْلِْحَما�س: هي اأداة معدنية ثقيلة حتحُ

القهوة  َقّلب بداخلها حّبات  منها له من�صب �صغري ترتكز عليه، وتحُ

يربطه  جرير  وله  امللعقة  ي�صبه  راأ���س  له  طويل  ق�صيب  بوا�صطة 

اآخر املحما�صة، ويتعّذر رفع املحما�صة وتقليبها باليد ب�صبب  يف 

طولها وثقلها.

�س فيها القهوة يف حالة عدم وجود حمما�س  مرَّ َ املقلى: هي اأداة حتحُ

نقلها  و�صهولة  القّلية  خلفة  ونظرًا  اأع��له،  ك��رت  ذحُ كالتي  ثقيل 

وحتريكها فقد انت�رشت اأكرث من املحما�س واأ�صبحت متداولة اأكرث 

قلرَّب  من �صابقتها، وال يوجد للقلية ق�صيب لتحريك القهوة، واإمنا تحُ

رفع بوا�صطتها حّبات  بها القهوة بوا�صطة حتريكها بطريقة خا�صة تحُ

ويهزها  القهوة  عّد  يحُ من  بالقلية  يتلقاها  ثم  االأعلى  اإىل  القهوة 

هزات خفيفة حتى تن�صج، وفّن تقليب القهوة بالطريقة التي ذكرنا 

ال يجيده اإال من له خربة يف جمال عمل القهوة وحتمي�صها.

رن وهو اأداة من النحا�س اأو الربونز وي�صتعمل  ْهَبا�س: هو اجلحُ امْلِ

اجلرن«،   »يد  ت�صمى  ثقيلة  نحا�صية  يد  وله  وطحنها،  القهوة  لدّق 

َدّق  تحُ القهوة وطحنها، وله ع�صا غليظة  �َصْحِن  فيه عملية  تتم  الذي 

»امل�صحانة«،  ت�صمى  القهوة  بها 

�صنع اأي�صًا من خ�صب  واملهبا�س يحُ

ل�صنوات  ويعي�س  ومتني،  �صلٍب 

جميلة  خ�صبية  حتفة  وهو  طويلة، 

وزخرفة  نقو�س  تزينه  وجذابة، 

االأزرار  بع�س  وعليه  جميلة، 

باأ�صكال  ��َب��ْت  تِّ رحُ التي  النحا�صية 

االأنظار،  جتذب  خمتلفة  هند�صية 

جوفه،  يف  القهوة  ��َدّق  تحُ وعندما 

متنا�صقًا،  رتيبًا  �صوتًا  ي�صدر 

الدّق  يتقنون  ممن  العديد  وهناك 

لكل  خمتلفة،  ���ات  َدقرَّ بعدة  عليه 

يختلف  وحل��ن  �صوت  منها  دّق��ة 

االأخ��رى.، وكان  االأ�صوات  عن 

���ص��وت اجل����رن ي��ج��ل��ب ال��ن��ا���س 

ل�رشب القهوة عند �صاحب البيت، 

ويتجاذبون االأحاديث املختلفة.

وهو  “هون”،  يلفظونه  الَهاون: 

ن��وع��ان ن��وع م��ن احل��دي��د واآخ��ر 

القهوة  فيه  �صحن  تحُ النحا�س،  من 

بوا�صطة �صغطها بامل�صحانة وهي ع�صا اجلرن الثقيلة وحتريك تلك 

القهوة املحم�صة حتى تطحنها طحنًا  اليد مع �صغطها على حبات 

اإىل  ي�صتمع  من  يطرب  �صوتًا  حتدث  اأي�صًا  التحريك  وعند  ناعمًا، 

طحن القهوة. وعادًة ما تكون هناك فر�صاة �صغرية مربوطة بخيط 

القهوة املطحونة يف مكان  بها  مع  الهاون، جتحُ يلتّف حول حافة 

واحد من قعر الهاون حتى ميكن تناولها.

ّب  �صَ تحُ وجمعه فناجني، وهو وعاء �صغري من اخلزف  الفنجان: 

فيه القهوة، ومنه اأحجام واأنواع خمتلفة، وتو�صع فناجني القهوة 

عادة يف اإناء �صغري ي�صمى ) امللة ( به ماء لغ�صلها.
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مكانًا  وحتتل  القطري  املجتمع  يف  خا�صًا  معنى  العربية  للقهوة   

بارزًا يف املجال�س باعتبارها رمزًا للكرم وح�صن ال�صيافة فالقهوة 

العربية �صيدة امل�رشوبات يف كل املنا�صبات، وقد ا�صتمدت القهوة 

العربية هذا الو�صع من تقاليد واأعراف عميقة فاأ�صبحت جزءًا من 

تاريخ وح�صارة املجتمع العربي مبختلف م�صتوياته االجتماعية.

اأ�صول  لها  كما  واإعدادها،  تقدميها  العربية طقو�س يف  وللقهوة 

يتوجب مراعاتها وفقًا للأ�صول والتقاليد بح�صب الباحث ال�صعبي 

القطري خليفة ال�صيد الذي يقول يف حديث خا�س ملوقع قطر اإنفو 

لل�صيف  ال�صيافة يف قطر وتكرمي  العربية هي عنوان  القهوة  “اإن 
ومفتاح خري حلل اأي ق�صية، فهي اأ�صا�س اجلل�صات واالجتماعات 

جلميع امل�صتويات االجتماعية”.

اجلميع  عند  ثابتة  اأ�صولها  �صكبها  اأو  القهوة  ل�صب  “اإن  وي�صيف 

فعلى �صاحب البيت اأن مي�صك دلة القهوة باليد الي�رشى والفناجني 

اليمني  عن  ويبداأ  واقفا  القهوة  �صب  عليه  ويجب  اليمنى،  باليد 

كونها  وهذا  قليلة  بكميات  مرات  ثلث  بالعادة  القهوة  وت�صب 

“قهوة كيف”. ويوا�صل الباحث ال�صعبي خليفة ال�صيد حديثه قائًل: 
ِدَث �صوًتا خفيًفا نتيجة ملم�صة  ا اأن حتحُ من مهارة �صب القهوة اأي�صً

كان  اإذا  يف  ال�صّ تنبيه  احلركة  بهذه  د  ق�صَ يحُ وكان  للدّلة.  الفنجان 

�صارحًا. كما اأّن ِمن مهارة �رشب القهوة اأن يهّز ال�ّصارب الفنجان 

مييًنا و�صمااًل حّتى ترّبد القهوة ويتّم ارت�صافها ب�رشعة، وبعد �صب 

الفنجان الثالث يجب على ال�صيف هز الفنجان اإ�صارة اإىل اكتفائه 

منها.ويو�صح اأن القيمة املادية لفنجان القهوة العربية ال �صيء اإال 

اأن قيمته املعنوية كبرية جدا م�صريًا اإىل اأن عدم �رشب قهوة �صخ�س 

ما انتقا�س من قيمته فمن الواجب ح�صب العرف والتقاليد اأن يلبى 

طلب ال�صخ�س لكي يتم �رشب القهوة. واأ�صار اإىل اأن القهوة قدميًا 

نوعان حب�صية ومينية.

والقهوة العربية من دونها ال تكلل االأفراح وبها تت�صم االأتراح، 

حتى اأ�صبحت بفناجينها البي�صاء ودلتها اللمعة احلكم االجتماعي 

كرب  اأو  م�صابها  عظم  مهما  واخل��لف��ات  الق�صايا  لكل  احلا�صم 

جرمها فعك�صت برف�صها عارا على �صاحبها وحملت بقبولها �صيم 

للب�رشى  رمزا  بوجودها  واأ�صبحت  والنخوة  وال�صهامة  الت�صامح 

واخلري والوفاء.

قّدم له القهوة ي�صعر باالإهانة وعدم التقدير  وكان ال�صيف الذي ال تحُ

له،  الواجب  تقدمي  يف  ق�رشرَّ  قد  م�صيفه  اأن  ويرى  واالح��رام، 

بها  يتم�ّصك  التي  الكرمية  العادات  القهوة واإعدادها من  و�صناعة 

�صخ�س  من  القهوة  �صناعة  وتختلف  بها.  ويعتّز  ويفخر  العربي 

الآخر، ويعتقد البع�س اأن من اإكرام ال�صيف اأي�صًا دعوته الإعداد 

القهوة بنف�صه.

وي�صيف خليفة ال�صيد الباحث القطري، للقهوة منزلة رفيعة عند اأهل 

ال�صحراء اأكرث من اأي م�رشوب اآخر، ويف تقدميها لل�صيوف نوع 

اأهمية  فلها  املنا�صبات املختلفة  اأما يف  من االحرام والواجب، 

اأهميتها  تنبع  هنا  ومن  �صواها،  اآخر  م�رشوب  اأي  بها  يحظى  ال 

واالحرام،  التبجيل  من  بهالٍة  يحيطها  البدوّي  فرنى  وقيمتها، 

ويرى فيها ما يدّل على العّزة واالأ�صالة، وال يكاد يخلو منها بيٌت 

عّد من  من البيوت، ومن ال ي�رشب القهوة وال ي�صنعها يف بيته ال يحُ

اأهل املروءة والكرم.

ب�رشِبها،  غرم  ويحُ بطبعه  القهوة  يع�صق  ال��ب��دوّي  اأن  اإىل  وي�صري 

للتحّبب  ا�صمها  رون  غِّ �صَ يحُ ما  وكثريًا  ولذته،  متعته  ذلك  يف  ويجد 

منها  اأمور،  القهوة يف عدة  اأهمية  “قهيوة”.  وتتجلى  في�صمونها 

الكرم وح�صن ال�صيافة، ولذلك يقولون: “ْدالل اأبو فلن ما بتنزل 

من على النار”، اأي اأن القهوة دائمًا جاهزة عنده وبالتايل فهو 

على ا�صتعداد دائم ال�صتقبال ال�صيوف.

باأواين  ويعتزون  كثريا  يهتمون  عمومًا  العرب  اأو  والقطريون 

القهوة العربية مثل الدالل ومفردها دلة، وهي معروفة منذ القدم 

ل�صناعة القهوة العربية وتقدميها، وكانت ت�صنع من الفخار، قبل 

اأن تنت�رش االأنواع املعدنية، وخا�صة امل�صنوعة من النحا�س التي 

اأي  تفوح   اأن  بعد  فوقها  القهوة  ل�صكب  الهيل متهيدا  فيها  يو�صع 

بعد ن�صجها وي�صاف اإليها بعد ذلك املطيبات مثل القرنفل وجوزة 

الطيب والعنرب والزعفران والهيل.

وتنق�صم الدالل تبعا ال�صتخداماتها املختلفة اإىل ثلث اأنواع:

العادية ، وتو�صع  القهوة  اأكرب حجما من دالل  اخلمرة : وهي 

دائما فوق احلطب على الكوار وبها املاء ال�صاخن وما تبقى من 

بقايا الهيل والنب.

دلة �صغري”امل�صب” لتقدمي القهوة وعادة تكون المعة وبجانبها 

فناجني ل�رشب القهوة،  ت�صنع من اخلزف وبي�صاء اللون عادة

فيها  يتم  والتي  احلجم،  املتو�صطة  الدلة  :وهي  )امللقمة(  املزل 

 ( الكبرية  الدلة  ال�صاخن من  املاء  نقل جزء من  بعد  القهوة  تلقيم 



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

الأول من نوعه يف اخلليج العربي

متحف الفن اإلسالمي منارة ثقافيـــــــــــــة شامخة ومركز عالمي للتعليم

دائرة الضوء35-34

يعترب متحف الفن اال�سالمي اأحد املعامل املميزة يف تاريخ 

العامل، واالأول  م�ستوى  االإ�سالمية على  املتاحف واالآثار 

امل�ساريع  من  املتحف  يعترب  حيث  اخلليج،  يف  نوعه  من 

الرائدة لي�س على ال�سعيد العربي واالإ�سالمي فح�سب بل على 

التي حتققت يف  امل�ساريع  اأهم  العاملي، وهو من  ال�سعيد 

قطر ليكون مبثابة اإطاللة جديدة على العامل ولي�سع دولتنا 

احلبيبة يف مو�سع ال�سدارة كعا�سمة ثقافية لل�رشق االأو�سط 

للتعليم  مرموق  عاملي  ومركز  للفنون  عاملية  وم��ن��ارة 

ومنتدى للحوار الدويل.

ويتاألف املتحف املغطى باالأحجار من مبنى رئي�سي ذو خم�سة 

يرتبط  حيث  دوري��ن  من  موؤلف  تعليمي  جناح  واآخ��ر  اأدوار 

املبني  وزواي��ا  اأحجام  وترتاجع  مركزية،  ب�ساحة  املبنيان 



الأول من نوعه يف اخلليج العربي

متحف الفن اإلسالمي منارة ثقافيـــــــــــــة شامخة ومركز عالمي للتعليم

بهو  ح��ول  م��رتا   45 ترتفع  وه��ي  للخلف  تدريجيا  الرئي�سي 

جدران  اخل��ارج  من  القبة  منظر  ويحجب  قبة،  ذي  مركزي 

45 مرتًا يف اجلانب  ارتفاع  تقع على  نافذة  به  برج مركزي 

ال�سمايل للمتحف وتطل على منطقة اخلليج الغربي للدوحة من 

جميع االأدوار اخلم�سة.

من  للمتحف  الفنية  املقتنيات  من  اآالف  عدة  جمع  مت  وقد 

ثالث قارات، مبا فيها بلدان من ال�رشق االو�سط واأخرى 

الفنية  القطع  تاريخ  اإن  كما  والهند،  ا�سبانيا  مثل  اأبعد 

يرتاوح ما بني القرن ال�سابع امليالدي و�سواًل اإىل القرن 

التا�سع ع�رش.

وقد حتققت ملتحف الفن االإ�سالمي بالدوحة الكثري من عنا�رش 

القوة التي جتعل منه منارة ثقافية �ساخمة يف قلب املنطقة، 

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

الأول من نوعه يف اخلليج العربي

متحف الفن اإلسالمي منارة ثقافيـــــــــــــة شامخة ومركز عالمي للتعليم

دائرة الضوء35-34

يعترب متحف الفن اال�سالمي اأحد املعامل املميزة يف تاريخ 

العامل، واالأول  م�ستوى  االإ�سالمية على  املتاحف واالآثار 

امل�ساريع  من  املتحف  يعترب  حيث  اخلليج،  يف  نوعه  من 

الرائدة لي�س على ال�سعيد العربي واالإ�سالمي فح�سب بل على 

التي حتققت يف  امل�ساريع  اأهم  العاملي، وهو من  ال�سعيد 

قطر ليكون مبثابة اإطاللة جديدة على العامل ولي�سع دولتنا 

احلبيبة يف مو�سع ال�سدارة كعا�سمة ثقافية لل�رشق االأو�سط 

للتعليم  مرموق  عاملي  ومركز  للفنون  عاملية  وم��ن��ارة 

ومنتدى للحوار الدويل.

ويتاألف املتحف املغطى باالأحجار من مبنى رئي�سي ذو خم�سة 

يرتبط  حيث  دوري��ن  من  موؤلف  تعليمي  جناح  واآخ��ر  اأدوار 

املبني  وزواي��ا  اأحجام  وترتاجع  مركزية،  ب�ساحة  املبنيان 



........................
دائرة الضوء37-36

ومن بني اأبرز تلك العنا�رش، روعة الت�سميم والذي قام به اأحد 

رواد فن العمارة يف ع�رشنا احلايل وهو املهند�س املعماري 

ال�سيني االأمريكي اي اأم بي، اإذ يعترب من اأ�سهر امل�سممني على 

م�ستوى العامل، وهو الذي قام بت�سميم بناء هرم فناء متحف 

باليابان  �سيغاراكي  الرائع يف  بباري�س ومتحف ميهو  اللوفر 

وغريها الكثري من االأعمال.

من  مرتًا   60 بعد  على  رائعة  معمارية  كتحفة  املتحف  ويقف 

الدوحة فوق جزيرة ا�سطناعية مت ردمها خ�سي�سًا  كورني�س 

لهذا الغر�س، واأ�سيف اإىل اجلزيرة ل�سان هاليل ال�سكل يوفر 

املباين  منظر  ويحجب  �سمااًل  اخلليج  مياه  من  احلماية  لها 

ال�سناعية من ناحية ال�رشق، وتبلغ م�ساحته 45000 م2.

الت�سكيالت  اال�سطناعية  اجلزيرة  هذه  ت�سميم  ا�ستغل  وقد 

الهند�سة  فن  وبني  بينها  وجمع  باملنطقة  للطبيعة  الع�سوية 

للمتحف،  منا�سبًا  موقعًا  بذلك  �سكل  مما  الدقيقة  الب�رشية 

اأنها مرئية  اإال  الرب  التام عن  انف�سال اجلزيرة  وبالرغم من 

رومان�سي  اإط��ار  يف  امل��اء  من  ت��ربز  فهي  مكان،  كل  من 

يتحدى الزمن ومتثل حمورًا للثقافة والتعليم يف عا�سمة قطر 

ومينائها الرئي�سي.

كذلك يطل مبنى املتحف االإ�سالمي على مياه اخلليج من ناحية 

الغرب وله مرفاأ خم�س�س ال�ستخدام الزوار، ت�سيئه م�سابيح 

املياه،  عرب  بعيدة  م�سافات  من  روؤيتها  ميكن  20مرتًا  تعلو 

ويوؤدي كل درج وم�سعد اإىل حديقة خارجية يكتنفها �سباب 

رقيق،  ويف اجلنوب يوجد املدخل الرئي�سي امل�سمم على �سكل 

ممر ر�سمي حمفوف باأ�سجار النخيل بحيث يتيح لعامة اجلمهور 

. الدخول بنظام وتاأنِّ

للمعلومات  الذي يعترب م�سدرًا رئي�سيًا  وي�سم ت�سميم املتحف 

ويوفر  للمدار�س،  الدعم  تقدم  الأن�سطته  مكماًل  تعليميًا  مركزًا 

الت�سهيالت لالأبحاث والدرا�سات بداخل قطر وخارجها، كما 

للقراءة تعلوها جتهيزات  اأر�سيًا وغرفة  ي�سمل املركز طابقًا 

للمبنى  الهند�سية  الت�سميمات  اأم��ا  ال�سغار،  القراء  خلدمة 

فم�ستوحاة من اأ�س�س الفن االإ�سالمي.

جمموعة  على  املتحف  يف  الدائمة  العر�س  �ساالت  وحتتوي 



من  مهمة  جمموعة  ت�سم  التي  االإ�سالمي  للفن  الوطنية  قطر 

واالأع��م��ال  وامل��ج��وه��رات  املعدنية  واالأ���س��غ��ال  ال�سرياميك 

اخل�سبية والزجاجية وال�سجاد ومواد اأخرى م�سنعة يف خمتلف 

اآ�سيا  اأ�سبانيا غربًا حتى  التي متتد من  العامل االإ�سالمي  بقاع 

الو�سطى والهند �رشقًا.

من  كبرية  جمموعة  اأي�سًا  االإ�سالمي  املتحف  مقتنيات  وت�سمل 

عام   600 من  اأك��ر  اىل  بع�سها  عمر  يعود  واحلرير  العاج 

حافظت يف جزء كبري منها على ا�سكالها والوانها.

الفنية  امل��در���س��ة  اإىل  ال��ف��اخ��رة  الفنية  القطع  ه��ذه  وتنتمي 

اال�سالمية، ملا احتوته من نقو�س ورموز تعود بجذورها اإىل 

التي دخلها اال�سالم، ويرجع  الدول واالإمرباطوريات  فنون 

تاريخها اإىل القرن الثالث ع�رش و�سواًل اإىل القرن الثامن ع�رش 

امليالدي.

نوعية  لفتة  قطر  يف  يقام  ال��ذي  االإ�سالمي  املتحف  وي�سكل 

تركت  التي  االإ�سالمية  احل�سارة  فنون  قراءة  اىل  العودة  يف 

تاريخ  ويعود  اليوم،  اإىل  االإن�سانية  احل�سارة  يف  ب�سماتها 

بع�س القطع من العاج اإىل الع�سور الو�سطى، وهي متثل بع�س 

النماذج اجلميلة ل�سناديق واأبواق وقطع اأخرى م�سغولة بدقة 

وبراعة عاليتني.

وما زالت هذه القطع يف جمملها ت�سكل اأعمااًل فنية رائعة فقد 

االأ�سكال  لنق�س  فيها لب جتربته اجلمالية  القدمي  الفنان  و�سع 

يف  ا�ستخدمت  وقد  اجلذابة،  التكوينات  بع�س  و�سناعة  فيها 

�سناعة هذه القطع اأدوات خا�سة ورغم بدائيتها اإال اإنها ت�سهد 

االأزمنة وطاقتهم على  تلك  الفنانني يف  لدى  ال�سرب  �سعة  على 

انتاج اعمال فنية جميلة ومده�سة.

اأما احلرير فقد تنوعت م�سادره وا�ستخداماته هو االآخر 

امرباطورية  خيمة  من  قطعة  املتحف  زوار  و�سي�ساهد 

القراآنية  االآي���ات  بع�س  عليها  وكتبت  باحلرير  �سغلت 

والذهب، وقطع  احلرير  بخيوط  من�سوجا  الكرمية ورداء 

اأي�سًا، ويف كل هذه  �سجاد من�سوجة من احلرير والذهب 

القطع تبدو الدقة يف تكوين االأ�سكال امل�ستلهمة من الطبيعة 

وجمالياتها واألوانها ال�ساحرة.

........................
دائرة الضوء37-36

ومن بني اأبرز تلك العنا�رش، روعة الت�سميم والذي قام به اأحد 

رواد فن العمارة يف ع�رشنا احلايل وهو املهند�س املعماري 

ال�سيني االأمريكي اي اأم بي، اإذ يعترب من اأ�سهر امل�سممني على 

م�ستوى العامل، وهو الذي قام بت�سميم بناء هرم فناء متحف 

باليابان  �سيغاراكي  الرائع يف  بباري�س ومتحف ميهو  اللوفر 

وغريها الكثري من االأعمال.

من  مرتًا   60 بعد  على  رائعة  معمارية  كتحفة  املتحف  ويقف 

الدوحة فوق جزيرة ا�سطناعية مت ردمها خ�سي�سًا  كورني�س 

لهذا الغر�س، واأ�سيف اإىل اجلزيرة ل�سان هاليل ال�سكل يوفر 

املباين  منظر  ويحجب  �سمااًل  اخلليج  مياه  من  احلماية  لها 

ال�سناعية من ناحية ال�رشق، وتبلغ م�ساحته 45000 م2.

الت�سكيالت  اال�سطناعية  اجلزيرة  هذه  ت�سميم  ا�ستغل  وقد 

الهند�سة  فن  وبني  بينها  وجمع  باملنطقة  للطبيعة  الع�سوية 

للمتحف،  منا�سبًا  موقعًا  بذلك  �سكل  مما  الدقيقة  الب�رشية 

اأنها مرئية  اإال  الرب  التام عن  انف�سال اجلزيرة  وبالرغم من 

رومان�سي  اإط��ار  يف  امل��اء  من  ت��ربز  فهي  مكان،  كل  من 

يتحدى الزمن ومتثل حمورًا للثقافة والتعليم يف عا�سمة قطر 

ومينائها الرئي�سي.

كذلك يطل مبنى املتحف االإ�سالمي على مياه اخلليج من ناحية 

الغرب وله مرفاأ خم�س�س ال�ستخدام الزوار، ت�سيئه م�سابيح 

املياه،  عرب  بعيدة  م�سافات  من  روؤيتها  ميكن  20مرتًا  تعلو 

ويوؤدي كل درج وم�سعد اإىل حديقة خارجية يكتنفها �سباب 

رقيق،  ويف اجلنوب يوجد املدخل الرئي�سي امل�سمم على �سكل 

ممر ر�سمي حمفوف باأ�سجار النخيل بحيث يتيح لعامة اجلمهور 

. الدخول بنظام وتاأنِّ

للمعلومات  الذي يعترب م�سدرًا رئي�سيًا  وي�سم ت�سميم املتحف 

ويوفر  للمدار�س،  الدعم  تقدم  الأن�سطته  مكماًل  تعليميًا  مركزًا 

الت�سهيالت لالأبحاث والدرا�سات بداخل قطر وخارجها، كما 

للقراءة تعلوها جتهيزات  اأر�سيًا وغرفة  ي�سمل املركز طابقًا 

للمبنى  الهند�سية  الت�سميمات  اأم��ا  ال�سغار،  القراء  خلدمة 

فم�ستوحاة من اأ�س�س الفن االإ�سالمي.

جمموعة  على  املتحف  يف  الدائمة  العر�س  �ساالت  وحتتوي 



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

لأجل حت�ضري طعام �آمن

اتبع إجراءات السالمة الغذائية في منزلك

سالمتك39-38

الغذاء  من املعروف طبيًا ما يدعى املر�ض املنتقل عن طريق 

عند  للب�ؤ�ض  �سبب  ه�  الغذائي  الت�سمم  اأن  اأي�سًا  املعل�م  ومن 

عندما  اأو  طعامًا  امل��رء  يتناول  عندما  ذلك  ويحدث  امل�ساب 

املمر�سة  الع�امل  من  عدد  اأي  على  حت�ي  مل�ثة  مادة  ي�رشب 

كاجلراثيم والطفيليات اأو الفريو�سات التي من املمكن اأن ت�ؤدي 

اإىل الإ�سهال والإقياء واحلمى وبالرغم من ندرة اإ�سابة معظم 

الب�رش بالت�سمم بعد تناول الأطعمة املل�ثة ب�سبب وج�د الأجهزة 

احلدود  خلف  امل�ؤذية  اجلرث�مة  تتكاثر  وعندما  لكن  املناعية 

الآمنة من جراء التعامل بالطعام غري الآمن اأو من نق�ض التربيد 

اجلهاز  يعجز  وعندما  الغذائي  الت�سمم  حل��دوث  ت���ؤدي  حيث 

املناعي ب�سبب املر�ض اأو العمر اأو ع�امل اأخرى يك�ن هنالك 

اأن  معرفة  من  لبد  ذلك  ولتفادي  الغذائي،  للت�سمم  احتمال 

الأكرث  الأطعمة  الناجتة عن احلي�انات هي من  النيئة  الأطعمة 

احتماًل لأن يتم تل�ثها، واأي�سًا اإن الأطعمة النيئة واخل�سار هي 

ذات اأهمية خا�سة ب�سبب اأن الغ�سيل ينق�ض التل�ث فيها ولكن ل 

يزيله نهائيًا، وبالتايل ميكن ال�قاية من الت�سمم الغذائي عادة 

بخط�ات  القيام  خالل  من  الغذائية  ال�سالمة  اإج��راءات  باتباع 

لأجل حت�سري الطعام الآمن يف املنزل وهي:

1- غ�سل الأيدي وكذلك �سط�ح الطاولة وال�سط�ح الأخرى: 
وتدخل  املطبخ  داخل  اجلراثيم  تنت�رش  اأن  املمكن  من  حيث 

من خالل ال�سط�ح القاطعة والأواين وقطع الإ�سفنج ولذلك 

من اأجل ال�قاية:

اأي  التعامل مع  ال�ساخن وال�ساب�ن قبل  - اغ�سل يديك باملاء 

ن�ع من اأن�اع الطعام.

احلار  امل��اء  با�ستخدام  والأواين  ال�سح�ن  �سط�ح  اغ�سل   -

وال�ساب�ن وذلك بعد حت�سري كل ن�ع من اأن�اع الطعام وقبل 

اأن تت�جه اإىل الطعام التايل.

ويجب  املثقبة  غري  اأو  البال�ستيكية  التقطيع  �سط�ح  ا�ستخدام   -

اأن ت��سع تلك ال�سط�ح �سمن غ�سالة ال�سح�ن اأو الغ�سيل ب�ا�سطة 

املاء احلار وال�ساب�ن بعد كل ا�ستخدام الأغذية التي متد اجل�سم 

بالطاقة احلرارية 

 - اعتمد على ا�ستخدام املنا�سف ال�رقية لتنظيف ال�سط�ح 

يف املطبخ. 

 2- قم بعملية الف�سل ول تن�رش التل�ث: وخ�س��سًا عند التعامل 

مع اللحمة النيئة والفروج والطعام البحري لذلك حافظ على تلك 



الأطعمة  عن  بعيدًا  و�س�ائلها  الأطعمة 

اجلاهزة لالأكل.

- اف�سل مكان اللحم النيىء عن الأطعمة 

الأخرى يف الثالجة مبنزلك.

اأمكن �سط�ح قطع خمتلفة  - ا�ستخدم ما 

لأجل منتجات اللحم النيئ.

- اغ�سل يديك دائمُا وال�سح�ن والأواين 

ب�ا�سطة املاء ال�ساخن وال�ساب�ن وذلك 

والفروج  النيئ  اللحم  مع  التما�ض  بعد 

وطعام البحر.

- ل ت�سع الطعام املطب�خ على طبق قد 

اأو  اأو فروج  و�سع فيه حلم طازج ينء 

طعام بحري.

درج��ات  اإىل  لي�سل  الطعام  اطبخ   -3
على  للق�ساء  وذل���ك  منا�سبة  ح���رارة 

اجلراثيم ال�سارة باتباع ما يلي:

والذي  نظيف  حرارة  ميزان  ا�ستخدم   -

الداخلية لالأطعمة  يقي�ض درجة احلرارة 

واأطباق  واللحمة  ال��ف��روج  اأن  للتاأكد 

الطعام والأطعمة الأخرى قد مت طه�ها 

كلها ح�سب الطريقة املفرت�سة.

- اطبخ اللح�م امل�س�ية وال�رشائح على 

فهرنهايت،  درجة   541 لدرجة  الأق��ل 

ين�سج  اأن  يجب  الكلي  الفروج  اأن  حيث 

وذلك  فهرنهايت  81درجة  درج��ة  يف 

ميكن  اجل��راث��ي��م  اأن  اإذ  الطهي  لمت��ام 

املفروم  اللحم  حت�سري  اأثناء  تنت�رش  اأن 

الأقل  دائمًا على  )الهامربغر( واطبخها 

بدرجة 061 درجة فهرنهايت.

املفروم  البقر  حل��م  ت��ن��اول  ب��ن  م��ا   -

خطر  ووج����د  املطه�  غ��ري  ال��زه��ري 

وج���د  ع��دم  ح��ال  ويف  اأع��ل��ى  للمر�ض 

اللحم  ت��ت��ن��اول  ف��ال  احل����رارة  م��ي��زان 

املفروم والذي مازال ل�نه من الداخل 

زهريًا.

ي�سبح  حتى  البي�ض  طهي  م��ن  لب��د   -

وثابتًا  جامدًا  البي�ض  وبيا�ض  �سفار 

ول ت�ستخدم اأي طريقة لتناوله يف حال 

ك�ن البي�ض نيئًا اأو مطب�خًا جزئيًا.

كامدًا  يك�ن  اأن  ال�سمك  على  يت�جب   -

ويتفتت ب�سه�لة با�ستخدام ال�س�كة.

ف���رن  ب���ا����س���ت���خ���دام  ال���ط���ه���ي  - ع���ن���د 

املايكروويف كن متاأكدًا من عدم وج�د 

بقع باردة يف الطعام بحيث اأن اجلراثيم 

ميكن اأن تعي�ض، ولأجل نتائج اأف�سل قم 

بتغطية الطعام وحتريكه وتدويره لأجل 

بتدوير  قم  ت�جد حت�يلة  واإذا مل  الطبخ 

خالل  ومرتن  مرة  اليد  ب�ا�سطة  الطبق 

عملية الطهي.

- اجعل عند اإعادة الت�سخن كل ال�سل�سة 

واحل�ساء ومرق اللحم حتى درجة الغلي 

الأخ��رى  البقايا  و�سخن  وال��ف���ران، 

درجة   561 درج��ة  حتى  كامل  وب�سكل 

فهرنهايت.

4- قم ب��سع الطعام يف الثالجة ف�رُا، 
وذلك لأجل مايلي:

- تربيد الأطعمة ب�رشعة حيث اأن التربيد 

يف  ال�سارة  اجلراثيم  يبقي  التدريجي 

مرحلة من النم� والنق�سام.

- اج��ع��ل ال��ث��الج��ة ل ت��ت��ج��اوز درج��ة 

فهرنهايت  4 درج��ة  م��ن  اأك��رث  ح���رارة 

درج��ة   )0( م��ن  اأك���رث  لي�ض  والتجميد 

الدرجات  تلك  بتحري  وقم  فهرنهايت، 

مع ا�ستخدام جهاز ميزان حرارة.

�رشيع  للطعام  جتميد  اأو  بتربيد  ق��م   -

غ�س�ن  يف  عنة  الناجتة  والبقايا  التلف 

�ساعتن.

- ل تقم باإزالة جتميد الطعام يف درجة 

الطعام  بتذويب  قم  بل  الغرفة  ح��رارة 

�سمن  اأو  الباردة  املياه  جريان  حتت 

النقع  بعملية  وقم  املايكروويف  جهاز 

داخل الثالجة.

اإىل  البقايا  من  الكبرية  الكميات  ق�سم   -

اأوعية م�سطحة �سغرية لأجل تربيد �رشيع 

داخل الثالجة.

لأن  كامل  ب�سكل  الثالجة  باإمالء  قم   -

لإبقاء  يت�زع  اأن  يجب  امل��ربد  اله�اء 

الطعام اآمنًا.

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

لأجل حت�ضري طعام �آمن

اتبع إجراءات السالمة الغذائية في منزلك

سالمتك39-38

الغذاء  من املعروف طبيًا ما يدعى املر�ض املنتقل عن طريق 

عند  للب�ؤ�ض  �سبب  ه�  الغذائي  الت�سمم  اأن  اأي�سًا  املعل�م  ومن 

عندما  اأو  طعامًا  امل��رء  يتناول  عندما  ذلك  ويحدث  امل�ساب 

املمر�سة  الع�امل  من  عدد  اأي  على  حت�ي  مل�ثة  مادة  ي�رشب 

كاجلراثيم والطفيليات اأو الفريو�سات التي من املمكن اأن ت�ؤدي 

اإىل الإ�سهال والإقياء واحلمى وبالرغم من ندرة اإ�سابة معظم 

الب�رش بالت�سمم بعد تناول الأطعمة املل�ثة ب�سبب وج�د الأجهزة 

احلدود  خلف  امل�ؤذية  اجلرث�مة  تتكاثر  وعندما  لكن  املناعية 

الآمنة من جراء التعامل بالطعام غري الآمن اأو من نق�ض التربيد 

اجلهاز  يعجز  وعندما  الغذائي  الت�سمم  حل��دوث  ت���ؤدي  حيث 

املناعي ب�سبب املر�ض اأو العمر اأو ع�امل اأخرى يك�ن هنالك 

اأن  معرفة  من  لبد  ذلك  ولتفادي  الغذائي،  للت�سمم  احتمال 

الأكرث  الأطعمة  الناجتة عن احلي�انات هي من  النيئة  الأطعمة 

احتماًل لأن يتم تل�ثها، واأي�سًا اإن الأطعمة النيئة واخل�سار هي 

ذات اأهمية خا�سة ب�سبب اأن الغ�سيل ينق�ض التل�ث فيها ولكن ل 

يزيله نهائيًا، وبالتايل ميكن ال�قاية من الت�سمم الغذائي عادة 

بخط�ات  القيام  خالل  من  الغذائية  ال�سالمة  اإج��راءات  باتباع 

لأجل حت�سري الطعام الآمن يف املنزل وهي:

1- غ�سل الأيدي وكذلك �سط�ح الطاولة وال�سط�ح الأخرى: 
وتدخل  املطبخ  داخل  اجلراثيم  تنت�رش  اأن  املمكن  من  حيث 

من خالل ال�سط�ح القاطعة والأواين وقطع الإ�سفنج ولذلك 

من اأجل ال�قاية:

اأي  التعامل مع  ال�ساخن وال�ساب�ن قبل  - اغ�سل يديك باملاء 

ن�ع من اأن�اع الطعام.

احلار  امل��اء  با�ستخدام  والأواين  ال�سح�ن  �سط�ح  اغ�سل   -

وال�ساب�ن وذلك بعد حت�سري كل ن�ع من اأن�اع الطعام وقبل 

اأن تت�جه اإىل الطعام التايل.

ويجب  املثقبة  غري  اأو  البال�ستيكية  التقطيع  �سط�ح  ا�ستخدام   -

اأن ت��سع تلك ال�سط�ح �سمن غ�سالة ال�سح�ن اأو الغ�سيل ب�ا�سطة 

املاء احلار وال�ساب�ن بعد كل ا�ستخدام الأغذية التي متد اجل�سم 

بالطاقة احلرارية 

 - اعتمد على ا�ستخدام املنا�سف ال�رقية لتنظيف ال�سط�ح 

يف املطبخ. 

 2- قم بعملية الف�سل ول تن�رش التل�ث: وخ�س��سًا عند التعامل 

مع اللحمة النيئة والفروج والطعام البحري لذلك حافظ على تلك 
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من  الإ�صفلت  طبقة  اإىل  املاء  ت�رشب  عملية  وتتم  الإ�صفلت  �رشطان 

خالل ارتفاع من�صوب املياه اجلوفية ب�صبب الت�رشبات  احلا�صلة يف 

متديدات ال�رشف ال�صحي ومياه ال�رشب واأي�صا نتيجة لعملية الري 

ف�صاًل عن  الطويلة  ال�صنوات  مدى  على  والأ�صجار  احل�صائ�س  و�صقي 

ال�صلبية  وتاأثرياتها  الإن�صائية  امل�صاريع  ب�صبب  الأمطار  مياه  جتمع 

املياه  وكذلك  ال�صطحية  املياه  بت�رشيف  الطبيعة  امل�صارات  على 

من  التخل�س  عمليه  وتكمن  امل��ن��ازل.  بع�س  غ�صيل  من  املت�رشبة 

تاأثري املياه واأ�رشارها على طبقه الإ�صفلت باإن�صاء خطوط خا�صة 

لت�رشيف هذه املياه اأو بعمل خزانات جتميع اأر�صيه يتم �صفطها اإىل 

اأماكن اأخرى اأو بعمل حفر امت�صا�صية مت�صلة باملياه اجلوفية.

ب�صكل  العملية حتتاج لو�صع خطه مدرو�صة  اأن هذه  فيه  ومما ل�صك 

م�صكلة  حلل  املقرتحة  الأعمال  لتنفيذ  كافيه  مبيزانية  ومدعمه  جيد 

تاأثري املياه على الطرق.

+ وهل هناك برنامج تنفيذي حمدد �سمن خطه زمنيه مدرو�سة؟.

اإطار  �صمن  حمدد  تنفيذي  بربنامج  ملتزمون  فنحن  �صحيح..  هذا 

زمني مدرو�س حيث اأننا راعينا عند القيام باأعمال �صيانة ال�صوارع 

الواقعة  تق�صيم املناطق  بتنفيذها  الدوحة  بلدية  التي تقوم  الداخلية 

منطقة  كل  مناطق  ثالث  اإىل  الدوحة  لبلديه  الإدارية  احلدود  �صمن 

ي�صملها عقد خا�س بها كالتايل: 

نطاق و�صط العا�صمة )27( منطقة

نطاق �صمال العا�صمة )17( منطقه

نطاق جنوب العا�صمة )14( منطقة

منطقه  اأهميه كل  املطلوبة ح�صب  ال�صيانة  اأعمال  لتنفيذ  ت�صهيال  وذلك 

مت  املا�صية  ال�صبع  ال�صنوات  مدى  فعلى  تاأخري  اأي  حل�صول  وتفاديا 

وذلك  فقط  واحد  عقد  يف  اإل  تاأخري  دون  عقدا   )14( من  اأكرث  تنفيذ 

ب�صبب عدم توفر الإ�صفلت بالكميات املطلوبة، اأما معظم العقود فكانت 

تنجز خالل املدة املحددة للعقد بل اأحيانا قبلها بفرتة معقولة جدًا.  

+ وماذا عن احلفريات وما ت�سببه من اإرباك مروري؟.

عليها  يرتتب  وما  باحلفريات  املتعلقة  ال�صكاوى  بخ�صو�س 

من اإرباك مروري فينبغي التو�صيح اإىل اأن انت�صار 

تلك احلفريات يف ال�صوارع ب�صبب قيام الدوائر 

ال�صحي  ال�����رشف  م��ث��ل  الأخ����رى  اخل��دم��ي��ة 

وكهرماء وكيوتل باأعمال تو�صيل املرافق  

التحتية  البنية  الإن�صاء  وم�صاريع  العامة 

با�صتبدال  �صيانة  اأع��م��ال  اأث��ن��اء  وكذلك 

تعد  مل  ال��ت��ي  القدمية  اخل��دم��ات  خ��ط��وط 

على  قدرتها  وعدم  قدمها  ب�صبب  �صاحله 

اإمداد الطاقة ال�صتيعابية املطلوبة ملواكبه 

مما  الدولة  به  تخطو  الذي  ال�رشيع  التقدم 

ي���ودي اأح��ي��ان��ا ولأ���ص��ب��اب خ��ارج��ة عن 

وبع�س  التنفيذ  يف  التاأخر  اإىل  اإرادت��ن��ا 

املتزايدة  املرورية  احلركة  يف  الإرب��اك 

على  ال�صديد  احلر�س  رغم  م�صطرد  ب�صكل 

تفادي ذلك . 

وتعقيبا على اجلزء املتعلق مب�صاعفة امليزانيات املر�صودة لتنفيذ 

رقعة  ات�صاع  اإىل  فريجع  الأخرية  الأعوام  خالل  ال�صيانة  م�صاريع 

العمران وزيادة حجم الأعمال املنفذة وهو مايتطلب انت�صار اأعمال 

الإ�صفلت  طبقة  لإزال��ة  الالزمة  ال�صيانة  اأعمال  باأن  علما  ال�صيانة 

القدمية وو�صع طبقة جديدة فاإن الأمر ل ي�صتغرق اأكرث من يومني 

اإىل اأربعة اأيام يف الغالب مع بذل كل جهد لتجنب التاأخر يف الجناز 

ال�صلبيات  اأننا لننفي وجود بع�س  اإل  اإرباك حركة ال�صري  وتفادي 

ويف  ال�رشعة  وجه  على  املطلوبة  ال�صيانة  باأعمال  القيام  نتيجة 

دون  اليدوية  ال�صيانة  اأعمال  تنفيذ  ت�صتدعي  التي  ال�صيقة  الأماكن 

ال�صتعانة باملعدات الآلية.

حتفل مدينة الدوحة بالعديد من احلدائق اجلميلة التي تدن�سها 

اأهمية  حول  توعوية  خطط  باإعداد  قمتم  فهل  العابثني،  اأي��ادي 

والإج���راءات  الت�سورات  وو�سع  احل��دائ��ق  تلك  على  احلفاظ 

الكفيلة مبعاجلة تلك الظاهرة؟. 

بداأنا منذ فرتة طويلة مبعاجلة هذه الظاهرة من خالل الت�صديد على 

على  مبهامهم  للقيام  العامة  احلدائق  مراقبي 

الوجه الأمثل و�صبط املخالفني من مرتادي 

الزائرة  املدر�صية  الوفود  وحث  احلدائق 

وجمالية  نظافة  على  احلفاظ  ب�����رشورة 

احلدائق العامة اإىل جانب و�صع العديد من 

اللوحات الإر�صادية التي تو�صح للمتنزهني 

والأزه���ار  ب��امل��زروع��ات  العناية  �صبل 

التي  واملحاذير  اخل�رشاء  وامل�صطحات 

يجب جتنبها ف�صاًل عن قيامنا بالتعاقد مع 

متخ�ص�صة  وحرا�صة  اأمنية  خدمات  �رشكة 

و�صبط  احلدائق  مرتادي  مبراقبة  للقيام 

املخالفني الذي يعبثون مبرافق احلدائق . 

بلدية  اعتزام  عن  �سابق  وقت  يف  اأعلن 

الدوحة تنفيذ 8 حدائق عامة جديدة 

تدشين خدمة 
األرشيف 

االلكتروني 
تسهياًل 

للمعامالت 
االلكترونية

........................
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البلدية والتخطيط- خا�ص:

جلهود  يحتاج  كبريًا  وتنمويًا  معماريًا  ن�شاطًا  الدوحة  مدينة  ت�شهد 

لتحقيق  الأول  وامل�صنع  نحب،  التي  بال�صورة  لتكون  مت�صافرة 

هذه الأفكار اإىل واقع ملمو�س يكمن يف الن�صاط الكبري الذي تقدمه 

بلدية الدوحة ممثلة برئي�صها حممد ال�صيد وفريق عمل البلدية الذين 

هذا  ويف  للمواطنني،  املمكنة  اخلدمات  كل  تقدمي  عن  يتوانون  ل 

احلوار الذي خ�س به رئي�س بلدية الدوحة جملة “البلدية والتخطيط” 

ي�صلط من خالله ال�صوء على الكثري من امل�رشوعات ويقدم تف�صريها 

لكثري من املعوقات التي ت�صادف عملهم يف بع�س الأحيان.. 

مبن�سب  موؤخراً  الدوحة  بلدية  فوز  اأثر  وعلى  البداية  يف 

انعكا�سات  هي  ما  العاملية،  الطاقة  مدن  جتمع  رئي�ص  نائب 

العمرانية  التنمية  ناحية  من  العا�سمة  على  الفوز  هذا 

واخلدمات البلدية؟

جاء الفوز بهذا املن�صب تتويجًا لثمرة الدور الكبري واحليوي الذي 

لعبته مدينة الدوحة خالل فرتة وجيزة منذ ان�صمامها لتجمع املدن 

اأواخر العام 2009 وتاأكيدًا على املوقع املرموق الذي ت�صغله دولة 

قطر يف خارطة الطاقة العاملية اإىل جانب التطور العمراين الكبري 

الذي ت�صهده مدينة الدوحة وو�صعها يف م�صاف اأجمل مدن الطاقة .

اإيجابي على حت�صني وتطوير  اأنه �صيكون لهذا الختيار مردود  كما 

من  وذل��ك  الدوحة  مبدينة  البلدية  واخل��دم��ات  التنمية  م�صتويات 

ع�صويته  يف  ي�صم  الذي  التجمع  مدن  جتارب  من  ال�صتفادة  خالل 

بخدماتها  املتميزة  ال�صمالية  والأمريكية  الأوروبية  املدن  من  عدد 

البلدية املتطورة عرب تبادل الأفكار واخلربات والتجارب الناجحة 

واملبادرات الناجحة يف العمل البلدي وتطوير اخلدمات وامل�صاريع 

م�صتجدات  اأح��دث  على  والإط���الع  التحتية  البنية  ومتديد  البلدية 

التخطيط العمراين وتنمية املدن.

يثري ملف �سيانة الطرق الداخلية والإنارة العديد 

تاآكل  �سرعة  تطال  التي  الن��ت��ق��ادات  م��ن 

التنفيذ  يف  والتاأخر  الإ�سفلت  طبقات 

واإرب��اك  حفريات  من  عنه  ينتج  وم��ا 

فهل  �سلبيات،  م��ن  وغ��ريه��ا  م���روري 

اأع�����ددمت خ��ط��ط ع��م��ل وت�����س��ورات 

احلالية  امل�ساريع  يف  ال�سلبيات  لتاليف 

وامل�ستقبلية؟. 

فيما يتعلق مبلف �صيانة واإنارة ال�صوارع 

يف  البلدية  م�صوؤولية  اأ�صحت  فقد  الداخلية 

يف  تدخل  كانت  اأن  بعد  الأخ��رية  الآون��ة 

العامة  الأ�صغال  هيئة  اخت�صا�س  نطاق 

واإن��ارة  ب�صيانة  مهامنا  تقت�رش  اأن  على 

ال�صوارع الداخلية التي ليتجاوز عر�صها 

24 مرتًا علما باأننا اأبرمنا ثالثة عقود تغطي املناطق الواقعة �صمن 
احلدود الإدارية التابعة لبلدية الدوحة وعددها 58 منطقة . 

اأما م�صاألة �رشعة تاآكل طبقات الإ�صفلت فتعود اإىل ا�صتخدام احلجر 

نوعني  اإىل  اجلريي  احلجر  ينق�صم  حيث  الإ�صفلت  خلطة  يف  اجلريي 

الطبا�صريي  احلجر  على  ال�صنف  هذا  احتواء  مع  لني  وه�س  �صلب 

ولالأحمال  لالحتكاك  امل��ق��اوم��ة  ال�صعيف 

امت�صا�صه  ل�صهوله  واأي�صا  عليه  الواقعة 

وليونته عند مالم�صته للماء مما يوؤدي اإىل 

تفتته وانف�صاله من ن�صيج اخللطة ال�صفلتيه 

وهكذا  مكانه  من  تطايره  اإىل  وبالتايل 

تكون  اإىل  يوؤدي  مما  �صوءا  احلالة  تزداد 

احلفر يف بع�س ال�صوارع . 

الظاهرة واإيجاد  التغلب على هذه  وقد مت 

)حجر  با�صتخدام  وذل��ك  لها  البديل  احلل 

اجلابرو( الذي ميتاز ب�صالبته وقوة حتمله 

الواقعة  لالأحمال  ومقاومته  لالحتكاك 

وعدم  للماء  العالية  مقاومته  واأي�صا  عليه 

تاأثره بالرطوبة. 

طبقة  على  امل��اء  تاأثري  ذلك  اإىل  وي�صاف 

يعترب  املاء  اأن  املعروف  ومن   ، الإ�صفلت 

هناك دراسة 
مقترحة لتيسير 

إجراءات الحصول 
على رخص البناء 

بسرعة ويسر
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من  الإ�صفلت  طبقة  اإىل  املاء  ت�رشب  عملية  وتتم  الإ�صفلت  �رشطان 

خالل ارتفاع من�صوب املياه اجلوفية ب�صبب الت�رشبات  احلا�صلة يف 

متديدات ال�رشف ال�صحي ومياه ال�رشب واأي�صا نتيجة لعملية الري 

ف�صاًل عن  الطويلة  ال�صنوات  مدى  على  والأ�صجار  احل�صائ�س  و�صقي 

ال�صلبية  وتاأثرياتها  الإن�صائية  امل�صاريع  ب�صبب  الأمطار  مياه  جتمع 

املياه  وكذلك  ال�صطحية  املياه  بت�رشيف  الطبيعة  امل�صارات  على 

من  التخل�س  عمليه  وتكمن  امل��ن��ازل.  بع�س  غ�صيل  من  املت�رشبة 

تاأثري املياه واأ�رشارها على طبقه الإ�صفلت باإن�صاء خطوط خا�صة 

لت�رشيف هذه املياه اأو بعمل خزانات جتميع اأر�صيه يتم �صفطها اإىل 

اأماكن اأخرى اأو بعمل حفر امت�صا�صية مت�صلة باملياه اجلوفية.

ب�صكل  العملية حتتاج لو�صع خطه مدرو�صة  اأن هذه  فيه  ومما ل�صك 

م�صكلة  حلل  املقرتحة  الأعمال  لتنفيذ  كافيه  مبيزانية  ومدعمه  جيد 

تاأثري املياه على الطرق.

+ وهل هناك برنامج تنفيذي حمدد �سمن خطه زمنيه مدرو�سة؟.

اإطار  �صمن  حمدد  تنفيذي  بربنامج  ملتزمون  فنحن  �صحيح..  هذا 

زمني مدرو�س حيث اأننا راعينا عند القيام باأعمال �صيانة ال�صوارع 

الواقعة  تق�صيم املناطق  بتنفيذها  الدوحة  بلدية  التي تقوم  الداخلية 

منطقة  كل  مناطق  ثالث  اإىل  الدوحة  لبلديه  الإدارية  احلدود  �صمن 

ي�صملها عقد خا�س بها كالتايل: 

نطاق و�صط العا�صمة )27( منطقة

نطاق �صمال العا�صمة )17( منطقه

نطاق جنوب العا�صمة )14( منطقة

منطقه  اأهميه كل  املطلوبة ح�صب  ال�صيانة  اأعمال  لتنفيذ  ت�صهيال  وذلك 

مت  املا�صية  ال�صبع  ال�صنوات  مدى  فعلى  تاأخري  اأي  حل�صول  وتفاديا 

وذلك  فقط  واحد  عقد  يف  اإل  تاأخري  دون  عقدا   )14( من  اأكرث  تنفيذ 

ب�صبب عدم توفر الإ�صفلت بالكميات املطلوبة، اأما معظم العقود فكانت 

تنجز خالل املدة املحددة للعقد بل اأحيانا قبلها بفرتة معقولة جدًا.  

+ وماذا عن احلفريات وما ت�سببه من اإرباك مروري؟.

عليها  يرتتب  وما  باحلفريات  املتعلقة  ال�صكاوى  بخ�صو�س 

من اإرباك مروري فينبغي التو�صيح اإىل اأن انت�صار 

تلك احلفريات يف ال�صوارع ب�صبب قيام الدوائر 

ال�صحي  ال�����رشف  م��ث��ل  الأخ����رى  اخل��دم��ي��ة 

وكهرماء وكيوتل باأعمال تو�صيل املرافق  

التحتية  البنية  الإن�صاء  وم�صاريع  العامة 

با�صتبدال  �صيانة  اأع��م��ال  اأث��ن��اء  وكذلك 

تعد  مل  ال��ت��ي  القدمية  اخل��دم��ات  خ��ط��وط 

على  قدرتها  وعدم  قدمها  ب�صبب  �صاحله 

اإمداد الطاقة ال�صتيعابية املطلوبة ملواكبه 

مما  الدولة  به  تخطو  الذي  ال�رشيع  التقدم 

ي���ودي اأح��ي��ان��ا ولأ���ص��ب��اب خ��ارج��ة عن 

وبع�س  التنفيذ  يف  التاأخر  اإىل  اإرادت��ن��ا 

املتزايدة  املرورية  احلركة  يف  الإرب��اك 

على  ال�صديد  احلر�س  رغم  م�صطرد  ب�صكل 

تفادي ذلك . 

وتعقيبا على اجلزء املتعلق مب�صاعفة امليزانيات املر�صودة لتنفيذ 

رقعة  ات�صاع  اإىل  فريجع  الأخرية  الأعوام  خالل  ال�صيانة  م�صاريع 

العمران وزيادة حجم الأعمال املنفذة وهو مايتطلب انت�صار اأعمال 

الإ�صفلت  طبقة  لإزال��ة  الالزمة  ال�صيانة  اأعمال  باأن  علما  ال�صيانة 

القدمية وو�صع طبقة جديدة فاإن الأمر ل ي�صتغرق اأكرث من يومني 

اإىل اأربعة اأيام يف الغالب مع بذل كل جهد لتجنب التاأخر يف الجناز 

ال�صلبيات  اأننا لننفي وجود بع�س  اإل  اإرباك حركة ال�صري  وتفادي 

ويف  ال�رشعة  وجه  على  املطلوبة  ال�صيانة  باأعمال  القيام  نتيجة 

دون  اليدوية  ال�صيانة  اأعمال  تنفيذ  ت�صتدعي  التي  ال�صيقة  الأماكن 

ال�صتعانة باملعدات الآلية.

حتفل مدينة الدوحة بالعديد من احلدائق اجلميلة التي تدن�سها 

اأهمية  حول  توعوية  خطط  باإعداد  قمتم  فهل  العابثني،  اأي��ادي 

والإج���راءات  الت�سورات  وو�سع  احل��دائ��ق  تلك  على  احلفاظ 

الكفيلة مبعاجلة تلك الظاهرة؟. 

بداأنا منذ فرتة طويلة مبعاجلة هذه الظاهرة من خالل الت�صديد على 

على  مبهامهم  للقيام  العامة  احلدائق  مراقبي 

الوجه الأمثل و�صبط املخالفني من مرتادي 

الزائرة  املدر�صية  الوفود  وحث  احلدائق 

وجمالية  نظافة  على  احلفاظ  ب�����رشورة 

احلدائق العامة اإىل جانب و�صع العديد من 

اللوحات الإر�صادية التي تو�صح للمتنزهني 

والأزه���ار  ب��امل��زروع��ات  العناية  �صبل 

التي  واملحاذير  اخل�رشاء  وامل�صطحات 

يجب جتنبها ف�صاًل عن قيامنا بالتعاقد مع 

متخ�ص�صة  وحرا�صة  اأمنية  خدمات  �رشكة 

و�صبط  احلدائق  مرتادي  مبراقبة  للقيام 

املخالفني الذي يعبثون مبرافق احلدائق . 

بلدية  اعتزام  عن  �سابق  وقت  يف  اأعلن 

الدوحة تنفيذ 8 حدائق عامة جديدة 

تدشين خدمة 
األرشيف 

االلكتروني 
تسهياًل 

للمعامالت 
االلكترونية

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

بعد فوز الدوحة بنيابة رئا�سة جتمع مدن الطاقة العاملية.. حممد ال�سيد:
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البلدية والتخطيط- خا�ص:

جلهود  يحتاج  كبريًا  وتنمويًا  معماريًا  ن�شاطًا  الدوحة  مدينة  ت�شهد 

لتحقيق  الأول  وامل�صنع  نحب،  التي  بال�صورة  لتكون  مت�صافرة 

هذه الأفكار اإىل واقع ملمو�س يكمن يف الن�صاط الكبري الذي تقدمه 

بلدية الدوحة ممثلة برئي�صها حممد ال�صيد وفريق عمل البلدية الذين 

هذا  ويف  للمواطنني،  املمكنة  اخلدمات  كل  تقدمي  عن  يتوانون  ل 

احلوار الذي خ�س به رئي�س بلدية الدوحة جملة “البلدية والتخطيط” 

ي�صلط من خالله ال�صوء على الكثري من امل�رشوعات ويقدم تف�صريها 

لكثري من املعوقات التي ت�صادف عملهم يف بع�س الأحيان.. 

مبن�سب  موؤخراً  الدوحة  بلدية  فوز  اأثر  وعلى  البداية  يف 

انعكا�سات  هي  ما  العاملية،  الطاقة  مدن  جتمع  رئي�ص  نائب 

العمرانية  التنمية  ناحية  من  العا�سمة  على  الفوز  هذا 

واخلدمات البلدية؟

جاء الفوز بهذا املن�صب تتويجًا لثمرة الدور الكبري واحليوي الذي 

لعبته مدينة الدوحة خالل فرتة وجيزة منذ ان�صمامها لتجمع املدن 

اأواخر العام 2009 وتاأكيدًا على املوقع املرموق الذي ت�صغله دولة 

قطر يف خارطة الطاقة العاملية اإىل جانب التطور العمراين الكبري 

الذي ت�صهده مدينة الدوحة وو�صعها يف م�صاف اأجمل مدن الطاقة .

اإيجابي على حت�صني وتطوير  اأنه �صيكون لهذا الختيار مردود  كما 

من  وذل��ك  الدوحة  مبدينة  البلدية  واخل��دم��ات  التنمية  م�صتويات 

ع�صويته  يف  ي�صم  الذي  التجمع  مدن  جتارب  من  ال�صتفادة  خالل 

بخدماتها  املتميزة  ال�صمالية  والأمريكية  الأوروبية  املدن  من  عدد 

البلدية املتطورة عرب تبادل الأفكار واخلربات والتجارب الناجحة 

واملبادرات الناجحة يف العمل البلدي وتطوير اخلدمات وامل�صاريع 

م�صتجدات  اأح��دث  على  والإط���الع  التحتية  البنية  ومتديد  البلدية 

التخطيط العمراين وتنمية املدن.

يثري ملف �سيانة الطرق الداخلية والإنارة العديد 

تاآكل  �سرعة  تطال  التي  الن��ت��ق��ادات  م��ن 

التنفيذ  يف  والتاأخر  الإ�سفلت  طبقات 

واإرب��اك  حفريات  من  عنه  ينتج  وم��ا 

فهل  �سلبيات،  م��ن  وغ��ريه��ا  م���روري 

اأع�����ددمت خ��ط��ط ع��م��ل وت�����س��ورات 

احلالية  امل�ساريع  يف  ال�سلبيات  لتاليف 

وامل�ستقبلية؟. 

فيما يتعلق مبلف �صيانة واإنارة ال�صوارع 

يف  البلدية  م�صوؤولية  اأ�صحت  فقد  الداخلية 

يف  تدخل  كانت  اأن  بعد  الأخ��رية  الآون��ة 

العامة  الأ�صغال  هيئة  اخت�صا�س  نطاق 

واإن��ارة  ب�صيانة  مهامنا  تقت�رش  اأن  على 

ال�صوارع الداخلية التي ليتجاوز عر�صها 

24 مرتًا علما باأننا اأبرمنا ثالثة عقود تغطي املناطق الواقعة �صمن 
احلدود الإدارية التابعة لبلدية الدوحة وعددها 58 منطقة . 

اأما م�صاألة �رشعة تاآكل طبقات الإ�صفلت فتعود اإىل ا�صتخدام احلجر 

نوعني  اإىل  اجلريي  احلجر  ينق�صم  حيث  الإ�صفلت  خلطة  يف  اجلريي 

الطبا�صريي  احلجر  على  ال�صنف  هذا  احتواء  مع  لني  وه�س  �صلب 

ولالأحمال  لالحتكاك  امل��ق��اوم��ة  ال�صعيف 

امت�صا�صه  ل�صهوله  واأي�صا  عليه  الواقعة 

وليونته عند مالم�صته للماء مما يوؤدي اإىل 

تفتته وانف�صاله من ن�صيج اخللطة ال�صفلتيه 

وهكذا  مكانه  من  تطايره  اإىل  وبالتايل 

تكون  اإىل  يوؤدي  مما  �صوءا  احلالة  تزداد 

احلفر يف بع�س ال�صوارع . 

الظاهرة واإيجاد  التغلب على هذه  وقد مت 

)حجر  با�صتخدام  وذل��ك  لها  البديل  احلل 

اجلابرو( الذي ميتاز ب�صالبته وقوة حتمله 

الواقعة  لالأحمال  ومقاومته  لالحتكاك 

وعدم  للماء  العالية  مقاومته  واأي�صا  عليه 

تاأثره بالرطوبة. 

طبقة  على  امل��اء  تاأثري  ذلك  اإىل  وي�صاف 

يعترب  املاء  اأن  املعروف  ومن   ، الإ�صفلت 

هناك دراسة 
مقترحة لتيسير 

إجراءات الحصول 
على رخص البناء 

بسرعة ويسر
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فما الذي مت بهذا اخل�سو�ص؟. 

ب���وزارة  العامة  احل��دائ��ق  اإدارة  ق��ام��ت 

ب��دوره��ا  ال��ع��م��راين  والتخطيط  البلدية 

برت�صية مناق�صات لإن�صاء 14 حديقة عامة 

مبختلف مناطق الدوحة وجاري العمل بها 

نهاية  غ�صون  يف  منها  النتهاء  حني  اإىل 

العام اجلاري كما هو متوقع باإذن الله . 

وهل توجد لديكم ت�سورات تكفل تطوير 

البناء  رخ�����ص  مبجمع  العمل  منظومة 

باإجراءات �سريعة وي�سرية باآن واحد؟. 

رخ�س  مبجمع  العمل  تطوير  ملف  يحظى 

�صعادة  قبل  م��ن  خا�س  باهتمام  البناء 

وزير البلدية والتخطيط العمراين وذلك من 

خالل تراأ�صه لأكرث من �صهرين اجتماعات 

والوقوف  الإج���راءات  ملتابعة  اأ�صبوعية 

توجيهاته  على  بناء  ويتم  العمل  �صري  على 

لإدارة  مبنى  تخ�صي�س  الراهن  الوقت  يف 

اخلدمات  تقدمي  لت�صهيل  الفنية  ال�صوؤون 

بحيث تتم الإجراءات جممعة مبكان واحد 

البلدية  بدًل من تنقل املراجعني بني مبنى 

نظم  اإدارة  اأن  كما  البناء  رخ�س  وجممع 

من  الأخ��رية  املراحل  و�صلت  املعلومات 

طلبات  واإ�صدار  ل�صتقبال  مناق�صة  اإعداد 

البدء  جانب  اإىل  الكرتونيا  البناء  رخ�س 

على  للرخ�س  اللكرتونية  الأر�صفة  بعملية 

و�صع  من  النتهاء  حني  اإىل  موؤقت  نظام 

وقدمنا  ومتكامل،  حديث  اأر�صفة  برنامج 

لتي�صري  مقرتحة  درا���ص��ة  ال�صدد  ه��ذا  يف 

البناء  رخ�س  على  احل�صول  اإج����راءات 

ل�صمان �رشعة اإجنازها بال�صورة املرجوة 

قبل اجلهات  الدرا�صة من  قيد  وهي حاليا 

املعنية متهيدا لعتمادها والعمل بها.

ومتى �سيتم اإنهاء م�سكلة ال�سوق املركزي؟. 

عقدنا �صل�صلة اجتماعات مع اإدارة التخطيط 

ال�صوق  ت��ط��وي��ر  �صبل  لبحث  ال��ع��م��راين 

التقدم  ليواكب  ك��ام��ل  ب�صكل  امل��رك��زي 

مبا  اخلدمات  وحت�صني  البالد  ت�صهده  الذي 

يتنا�صب مع املتغريات وامل�صتجدات. 

 وه����ل مي��ك��ن اط��الع��ن��ا ع��ل��ى اأح����دث 

اأعمال  بنتائج  املتعلقة  الإح�سائيات 

اإدارة الرقابة البلدية؟. 

بالطبع، حيث اأن اإح�صائية اأعمال الرقابة 

كانت  احلايل  العام  من  الأول  الربع  عن 

على النحو التايل: 

اأوًل- ق�سم الرقابة ال�سحية: 

تفتي�صية  ج��ول��ة   )  3810  ( ع��دد  تنفيذ   -

الروتيني  ال���دوري  التفتي�س  خ��الل  م��ن 

وامل�صائية  ال�صباحية  املفاجئة  واحلمالت 

) مراقبة الأغذية  الق�صم املختلفة  بوحدات 

�صحة  وحدة   ، املركزي  ال�صوق  وحدة   ،

واتخاذ   ) ال�صناعية  املنطقة   ، اللحوم 

لكافة  ال��رادع��ة  القانونية  الإج�����راءات 

اجلهات املخالفة . 

لقوانني  خمالفة   254 وحترير  ر�صد   -

ت���داول الأغ��ذي��ة وال��ل��وائ��ح امل��ن��ف��ذة لها 

اخلا�صة  ال�صحية  ال�صرتاطات  وخمالفات 

بكل ن�صاط . 

- تنفيذ الإغالق الإداري لثمانية موؤ�ص�صات 

غذائية . 

واأربعون  اإحدى  اإ�صدار  على  املوافقة   -

الغذائية  لالأن�صطة  جديد  جتاري  ترخي�س 

بال�صحة  ال�صلة  ذات  للموؤ�ص�صات  املتنوعة 

العامة ) �صالونات حالقة ، حمالت غ�صيل 

توفر  م��ن  ال��ت��اأك��د  ف��ور   ) املالب�س  وك��ي 

ال�رشوط ال�صحية اخلا�صة لكل ن�صاط . 

544 طن  م��ن  اأك���رث  واإع�����دام  اإت����الف   -

�صالحياتها  انتهاء  بداعي  غذائية  م��واد 

وتعر�صها للف�صاد والإتالف . 

غذائية  م���واد  عينة   120 ع��دد  �صحب   -

وم��دى  �صالحيتها  م��ن  للتاأكد  متنوعة 

مطابقتها للموا�صفات القيا�صية ومت اتخاذ 

الالزم نحو عينتني من املواد الغذائية غري 

املعمول  القيا�صية  للموا�صفات  مطابقتني 

بها يف البالد .

اإىل  الواردة  ال�صكاوى  التحقق ومتابعة   -

الق�صم واتخاذ الإجراءات املتبعة . 

ثانيًا- ق�سم النظافة العامة:  

ب�صاأن خمالفات  اإنذار  - توجيه نحو مائة 

و�صحة  العامة  النظافة  ولوائح  قوانني 

البيئة . 

دفع  بعد  خم��ال��ف   290 م��ع  الت�صالح   -

الغرامات املالية املقررة لها . 

اأم��ن  اإدارة  اإىل  خمالفة   83 حت��وي��ل   -

العا�صمة لتخاذ الالزم ب�صاأنها . 

ثالثًا- ق�صم الأ�صواق:  

للمحالت  تعهد  و72  اإن��ذار   35 توجيه   -

املوؤجرة مبدينة الدوحة وال�صوق املركزي 

 .

عن  املح�صلة  الإي��ج��ارات  قيمة  بلغت   -

يناير ) 834،362 ( ريال قطري . 

قانون  تطبيق  ب�ساأن  اأجنزمتوه  الذي  وما 

حظر �سكن العمال داخل مناطق �سكن 

العائالت منذ بدء �سريانه يف نوفمرب 

املا�سي؟ 

 )15 رقم)  القانون  اأحكام  تنفيذ  اإطار  يف 

العمال  �صكن  حظر  ب�صاأن   2010 ل�صنة 

مبناطق العائالت وبعد انق�صاء فرتة املهلة 

بتعديل  املخالفة  ال��ع��ق��ارات  لأ���ص��ح��اب 

اإن��ذارات  ع��دة  توجيه  مت  فقد  اأو�صاعهم 

واإخطارات وفق الإح�صائية التالية: 

اإخالء 70 عقار خمالف للقانون املذكور. 

معاينة 25 �صكوى مقدمة من الأهايل ب�صاأن 

�صكن العمال واتخاذ الإجراءات القانونية 

الالزمة ب�صاأنها . 

العا�صمة  اأمن  لإدارة  حالت  ت�صع  حتويل 

التزام  لعدم  الالزمة  الإج��راءات  لتخاذ 

اأ�صحابها بتنفيذ قرارات الإخالء . 

وامل�ستودعات  امل��خ��ازن  اإزال����ة  مت  وه��ل 

ال�سكنية  الأحياء  بع�ص  يف  املنت�سرة 

الأم���ن  ل���س��راط��ات  تفتقد  وال��ت��ي 

وال�سالمة؟ 

منذ �صدور القانون اخلا�س بنقل املخازن 

فقد  ال�صكنية  الأحياء  من  وامل�صتودعات 

حال  ويف  ال�صناعية  املنطقة  اإىل  نقلها  مت 

اكت�صاف احد املخازن املخالفة �صواء من 

اأو  املفت�صني  ومالحظات  متابعات  خالل 

واملقيمني  املواطنني  الإخوة  بالغات  عرب 

ال�صعبية  البيوت  اأ�صحاب  ا�صتغالل  مثل 

الإج��راءات  اتخاذ  ف�صيتم  وخمازن  ك�صكن 

القانونية الالزمة �صد املخالفني . 

تد�سني  ال��دوح��ة  ب��ل��دي��ة  ت��ع��ت��زم  وه���ل 

جديدة  الكرونية  خدمات  وتفعيل 

تي�سر املعامالت والإجراءات الإدارية 

بدياًل عن املعامالت الورقية؟ 

الأر�صيف  خدمة  تد�صني  بالفعل  مت  لقد 

للمعامالت  ت�صهياًل  وذل���ك  الل���ك���رتوين 

املرحلة  خالل  نقوم  و�صوف  اللكرتونية 

اللكرتوين  التوقيع  خدمة  بتد�صني  املقبلة 

والإداريني  املوظفني  مبعامالت  املتعلقة 

يف البلدية وفيما يخ�س املراجعني فهناك 

حزمة من اخلدمات اللكرتونية منها على 

�صبيل املثال توفري خدمات ق�س الأ�صجار 

وطلبات  والقوار�س  احل�رشات  ومكافحة 

اإىل  ال�صناعية وخدمة احلاويات   املنطقة 

حني النتهاء من اإعداد عدد من اخلدمات 

التي �صيتم الك�صف عنها قريبًا .

نحن ملتزمون 
ببرنامج تنفيذي 

محدد لصيانة 
الشوارع 
الداخلية
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فما الذي مت بهذا اخل�سو�ص؟. 

ب���وزارة  العامة  احل��دائ��ق  اإدارة  ق��ام��ت 

ب��دوره��ا  ال��ع��م��راين  والتخطيط  البلدية 

برت�صية مناق�صات لإن�صاء 14 حديقة عامة 

مبختلف مناطق الدوحة وجاري العمل بها 

نهاية  غ�صون  يف  منها  النتهاء  حني  اإىل 

العام اجلاري كما هو متوقع باإذن الله . 

وهل توجد لديكم ت�سورات تكفل تطوير 

البناء  رخ�����ص  مبجمع  العمل  منظومة 

باإجراءات �سريعة وي�سرية باآن واحد؟. 

رخ�س  مبجمع  العمل  تطوير  ملف  يحظى 

�صعادة  قبل  م��ن  خا�س  باهتمام  البناء 

وزير البلدية والتخطيط العمراين وذلك من 

خالل تراأ�صه لأكرث من �صهرين اجتماعات 

والوقوف  الإج���راءات  ملتابعة  اأ�صبوعية 

توجيهاته  على  بناء  ويتم  العمل  �صري  على 

لإدارة  مبنى  تخ�صي�س  الراهن  الوقت  يف 

اخلدمات  تقدمي  لت�صهيل  الفنية  ال�صوؤون 

بحيث تتم الإجراءات جممعة مبكان واحد 

البلدية  بدًل من تنقل املراجعني بني مبنى 

نظم  اإدارة  اأن  كما  البناء  رخ�س  وجممع 

من  الأخ��رية  املراحل  و�صلت  املعلومات 

طلبات  واإ�صدار  ل�صتقبال  مناق�صة  اإعداد 

البدء  جانب  اإىل  الكرتونيا  البناء  رخ�س 

على  للرخ�س  اللكرتونية  الأر�صفة  بعملية 

و�صع  من  النتهاء  حني  اإىل  موؤقت  نظام 

وقدمنا  ومتكامل،  حديث  اأر�صفة  برنامج 

لتي�صري  مقرتحة  درا���ص��ة  ال�صدد  ه��ذا  يف 

البناء  رخ�س  على  احل�صول  اإج����راءات 

ل�صمان �رشعة اإجنازها بال�صورة املرجوة 

قبل اجلهات  الدرا�صة من  قيد  وهي حاليا 

املعنية متهيدا لعتمادها والعمل بها.

ومتى �سيتم اإنهاء م�سكلة ال�سوق املركزي؟. 

عقدنا �صل�صلة اجتماعات مع اإدارة التخطيط 

ال�صوق  ت��ط��وي��ر  �صبل  لبحث  ال��ع��م��راين 

التقدم  ليواكب  ك��ام��ل  ب�صكل  امل��رك��زي 

مبا  اخلدمات  وحت�صني  البالد  ت�صهده  الذي 

يتنا�صب مع املتغريات وامل�صتجدات. 

 وه����ل مي��ك��ن اط��الع��ن��ا ع��ل��ى اأح����دث 

اأعمال  بنتائج  املتعلقة  الإح�سائيات 

اإدارة الرقابة البلدية؟. 

بالطبع، حيث اأن اإح�صائية اأعمال الرقابة 

كانت  احلايل  العام  من  الأول  الربع  عن 

على النحو التايل: 

اأوًل- ق�سم الرقابة ال�سحية: 

تفتي�صية  ج��ول��ة   )  3810  ( ع��دد  تنفيذ   -

الروتيني  ال���دوري  التفتي�س  خ��الل  م��ن 

وامل�صائية  ال�صباحية  املفاجئة  واحلمالت 

) مراقبة الأغذية  الق�صم املختلفة  بوحدات 

�صحة  وحدة   ، املركزي  ال�صوق  وحدة   ،

واتخاذ   ) ال�صناعية  املنطقة   ، اللحوم 

لكافة  ال��رادع��ة  القانونية  الإج�����راءات 

اجلهات املخالفة . 

لقوانني  خمالفة   254 وحترير  ر�صد   -

ت���داول الأغ��ذي��ة وال��ل��وائ��ح امل��ن��ف��ذة لها 

اخلا�صة  ال�صحية  ال�صرتاطات  وخمالفات 

بكل ن�صاط . 

- تنفيذ الإغالق الإداري لثمانية موؤ�ص�صات 

غذائية . 

واأربعون  اإحدى  اإ�صدار  على  املوافقة   -

الغذائية  لالأن�صطة  جديد  جتاري  ترخي�س 

بال�صحة  ال�صلة  ذات  للموؤ�ص�صات  املتنوعة 

العامة ) �صالونات حالقة ، حمالت غ�صيل 

توفر  م��ن  ال��ت��اأك��د  ف��ور   ) املالب�س  وك��ي 

ال�رشوط ال�صحية اخلا�صة لكل ن�صاط . 

544 طن  م��ن  اأك���رث  واإع�����دام  اإت����الف   -

�صالحياتها  انتهاء  بداعي  غذائية  م��واد 

وتعر�صها للف�صاد والإتالف . 

غذائية  م���واد  عينة   120 ع��دد  �صحب   -

وم��دى  �صالحيتها  م��ن  للتاأكد  متنوعة 

مطابقتها للموا�صفات القيا�صية ومت اتخاذ 

الالزم نحو عينتني من املواد الغذائية غري 

املعمول  القيا�صية  للموا�صفات  مطابقتني 

بها يف البالد .

اإىل  الواردة  ال�صكاوى  التحقق ومتابعة   -

الق�صم واتخاذ الإجراءات املتبعة . 

ثانيًا- ق�سم النظافة العامة:  

ب�صاأن خمالفات  اإنذار  - توجيه نحو مائة 

و�صحة  العامة  النظافة  ولوائح  قوانني 

البيئة . 

دفع  بعد  خم��ال��ف   290 م��ع  الت�صالح   -

الغرامات املالية املقررة لها . 

اأم��ن  اإدارة  اإىل  خمالفة   83 حت��وي��ل   -

العا�صمة لتخاذ الالزم ب�صاأنها . 

ثالثًا- ق�صم الأ�صواق:  

للمحالت  تعهد  و72  اإن��ذار   35 توجيه   -

املوؤجرة مبدينة الدوحة وال�صوق املركزي 

 .

عن  املح�صلة  الإي��ج��ارات  قيمة  بلغت   -

يناير ) 834،362 ( ريال قطري . 

قانون  تطبيق  ب�ساأن  اأجنزمتوه  الذي  وما 

حظر �سكن العمال داخل مناطق �سكن 

العائالت منذ بدء �سريانه يف نوفمرب 

املا�سي؟ 

 )15 رقم)  القانون  اأحكام  تنفيذ  اإطار  يف 

العمال  �صكن  حظر  ب�صاأن   2010 ل�صنة 

مبناطق العائالت وبعد انق�صاء فرتة املهلة 

بتعديل  املخالفة  ال��ع��ق��ارات  لأ���ص��ح��اب 

اإن��ذارات  ع��دة  توجيه  مت  فقد  اأو�صاعهم 

واإخطارات وفق الإح�صائية التالية: 

اإخالء 70 عقار خمالف للقانون املذكور. 

معاينة 25 �صكوى مقدمة من الأهايل ب�صاأن 

�صكن العمال واتخاذ الإجراءات القانونية 

الالزمة ب�صاأنها . 

العا�صمة  اأمن  لإدارة  حالت  ت�صع  حتويل 

التزام  لعدم  الالزمة  الإج��راءات  لتخاذ 

اأ�صحابها بتنفيذ قرارات الإخالء . 

وامل�ستودعات  امل��خ��ازن  اإزال����ة  مت  وه��ل 

ال�سكنية  الأحياء  بع�ص  يف  املنت�سرة 

الأم���ن  ل���س��راط��ات  تفتقد  وال��ت��ي 

وال�سالمة؟ 

منذ �صدور القانون اخلا�س بنقل املخازن 

فقد  ال�صكنية  الأحياء  من  وامل�صتودعات 

حال  ويف  ال�صناعية  املنطقة  اإىل  نقلها  مت 

اكت�صاف احد املخازن املخالفة �صواء من 

اأو  املفت�صني  ومالحظات  متابعات  خالل 

واملقيمني  املواطنني  الإخوة  بالغات  عرب 

ال�صعبية  البيوت  اأ�صحاب  ا�صتغالل  مثل 

الإج��راءات  اتخاذ  ف�صيتم  وخمازن  ك�صكن 

القانونية الالزمة �صد املخالفني . 

تد�سني  ال��دوح��ة  ب��ل��دي��ة  ت��ع��ت��زم  وه���ل 

جديدة  الكرونية  خدمات  وتفعيل 

تي�سر املعامالت والإجراءات الإدارية 

بدياًل عن املعامالت الورقية؟ 

الأر�صيف  خدمة  تد�صني  بالفعل  مت  لقد 

للمعامالت  ت�صهياًل  وذل���ك  الل���ك���رتوين 

املرحلة  خالل  نقوم  و�صوف  اللكرتونية 

اللكرتوين  التوقيع  خدمة  بتد�صني  املقبلة 

والإداريني  املوظفني  مبعامالت  املتعلقة 

يف البلدية وفيما يخ�س املراجعني فهناك 

حزمة من اخلدمات اللكرتونية منها على 

�صبيل املثال توفري خدمات ق�س الأ�صجار 

وطلبات  والقوار�س  احل�رشات  ومكافحة 

اإىل  ال�صناعية وخدمة احلاويات   املنطقة 

حني النتهاء من اإعداد عدد من اخلدمات 

التي �صيتم الك�صف عنها قريبًا .

نحن ملتزمون 
ببرنامج تنفيذي 

محدد لصيانة 
الشوارع 
الداخلية
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لتوفري بيئة ترفيهية وا�شتقطاب كافة ال�شرائح

البلدية والتخطيط العمراني تتـابع تــــــــــــنفيذ مشاريع الشواطئ العامة

بيئتنا45-44

والتخطيط  البلدية  وزارة  تعكف 

على  ال��راه��ن  الوقت  يف  العمراين 

يف  تطوير  م�شاريع  تنفيذ  متابعة 

مبختلف  العامة  ال�شواطئ  من  عدد 

اإىل  وال��رام��ي��ة  قطر  دول��ة  مناطق 

االجتماعي  ال��دور  وتعزيز  تفعيل 

والرتفيهي من خالل اإقامة �شواطئ 

املرافق  كافة  على  ت�شتمل  عامة 

واخلدمات الرتفيهية واحليوية التي 

متلك  و  املرتادين  احتياجات  تلبي 

�رشائح  كافة  ا�شتقطاب  على  القدرة 

وقت  ق�شاء  يف  الراغبة  املجتمع 

ممتع يف بيئة ترفيهية جذابة. 

وا�شتكماال ل�شل�شلة م�شاريع ال�شواطئ 

افتتاح  م��ع  انطلقت  التي  العائلية 

الذي  اخلور  مبدينة  الفركية  �شاطئ 

وزارة  ك�شفت   ، موؤخرا  عنه   اأعلن 

�شري  عن  العمراين  والتخطيط  البلدية 

تطوير  مب�شاريع  اخلا�شة  االأعمال 

تنفذها  ال��ت��ي  اخل���راي���ج  ���ش��واط��ئ 

العامة   االأ�شغال  هيئة  مع  بالتعاون 

ب�شورة مكثفة وخطى حثيثة ا�شتعدادا 

ال�شواطئ  ارت��ي��اد  ه��واة  ال�شتقبال 

وجتربة اخلدمات الرتفيهية املتنوعة 

التي توفرها لهم  والتي �شن�شتعر�شها 

لكم على النحو التايل:  

�شاطئ اخلرايج يدخل مرحلته 

النهائية:

وتقوم بلدية الريان يف الوقت الراهن 

العامة  االأ�شغال  هيئة  مع  بالتن�شيق 

“اأ�شغال” على تنفيذ املرحلة النهائية 
“اخلرايج”  ���ش��اط��ئ  م�����رشوع  م��ن 

دولة  غ��رب  ب��اب  اأم  مبنطقة  الواقع 

والذي  مربع  1676مرت  بطول  قطر 

ال��دور  وتعزيز  تفعيل  اإىل  ي��ه��دف 



لتوفري بيئة ترفيهية وا�شتقطاب كافة ال�شرائح

البلدية والتخطيط العمراني تتـابع تــــــــــــنفيذ مشاريع الشواطئ العامة
لل�شواطئ  والرتفيهي  االجتماعي 

حيوي  م��رف��ق  باعتبارها  ال��ع��ام��ة 

من  مرتاديها  حاجة  يلبي  ترفيهي 

خمتلف ال�رشائح االجتماعية التي تود 

ق�شاء اأوقات ممتعة برفقة عائالتهم 

امل�رشوع  ويتاألف  جذابة،  بيئة  يف 

ت�شمنت  رئي�شة  مراحل  اأرب��ع��ة  من 

دورات  م��ن  ع���دد  اإن�����ش��اء  االأوىل 

املياه واال�شتحمام وغرفة للحار�س 

اإىل  الكهربائية  للمولدات  وغ��رف��ة 

جانب اإقامة خزانات املياه، فيما مت 

اإجناز املرحلتني الثانية والثالثة من 

امل�رشوع واملمثلتني يف اإن�شاء �شياج 

واإن�شاء  بال�شاطئ  يحيط  ح��دي��دي 

بنوعيها  اخل�شبية  املظالت  من  عدد 

وم��الع��ب  ال��دائ��ري��ة  اأو  ال��رج��وال 

املوا�شفات  باأعلى  �شتتيح  �شاطئية 

الفنية التي �شتمنح مرتاديها ممار�شة 

الطاولة  ال��ق��دم وك��رة  ك��رة  ه��واي��ة 

من�شات  من  عدد  اإن�شاء  باالإ�شافة 

ال�شباحة،  مراقبة  واأب��راج  ال�شواء 

�شري  من  الريان  بلدية  انتهاء  ومع 

واالأخ��رية  الرابعة  باملرحلة  العمل 

مالعب  من  ع��دد  اإن�شاء  واملت�شمنة 

بعدد  وا�شتكمالها  املتنوعة  االأطفال 

يكون  �شوف  التجميلية  االأعمال  من 

ال�شتقبال  جاهزا  اخل��راي��ج  �شاطئ 

ل��ل��وق��وف ع��ل��ى خمتلف  م��رت��ادي��ه  

والرتويحية  الرتفيهية  اخل��دم��ات 

املتنوعة، وي�شار اأن وزارة البلدية 

العام  افتتحت  العمراين  والتخطيط 

املا�شي �شاطئ الفركية التابع لبلدية 

العمل  وتوا�شل  وال��ذخ��رية  اخل��ور 

على اإجناز عدد من ال�شواطئ العامة 

يف  البلدية  ال��ن��ط��اق��ات  خمتلف  يف 

الدولة ومن �شمنها �شواطىء الوكرة 

و�شمي�شمة.    
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بيئتنا45-44

والتخطيط  البلدية  وزارة  تعكف 

على  ال��راه��ن  الوقت  يف  العمراين 

يف  تطوير  م�شاريع  تنفيذ  متابعة 

مبختلف  العامة  ال�شواطئ  من  عدد 

اإىل  وال��رام��ي��ة  قطر  دول��ة  مناطق 

االجتماعي  ال��دور  وتعزيز  تفعيل 

والرتفيهي من خالل اإقامة �شواطئ 

املرافق  كافة  على  ت�شتمل  عامة 

واخلدمات الرتفيهية واحليوية التي 

متلك  و  املرتادين  احتياجات  تلبي 

�رشائح  كافة  ا�شتقطاب  على  القدرة 

وقت  ق�شاء  يف  الراغبة  املجتمع 

ممتع يف بيئة ترفيهية جذابة. 

وا�شتكماال ل�شل�شلة م�شاريع ال�شواطئ 

افتتاح  م��ع  انطلقت  التي  العائلية 

الذي  اخلور  مبدينة  الفركية  �شاطئ 

وزارة  ك�شفت   ، موؤخرا  عنه   اأعلن 

�شري  عن  العمراين  والتخطيط  البلدية 

تطوير  مب�شاريع  اخلا�شة  االأعمال 

تنفذها  ال��ت��ي  اخل���راي���ج  ���ش��واط��ئ 

العامة   االأ�شغال  هيئة  مع  بالتعاون 

ب�شورة مكثفة وخطى حثيثة ا�شتعدادا 

ال�شواطئ  ارت��ي��اد  ه��واة  ال�شتقبال 

وجتربة اخلدمات الرتفيهية املتنوعة 

التي توفرها لهم  والتي �شن�شتعر�شها 

لكم على النحو التايل:  

�شاطئ اخلرايج يدخل مرحلته 

النهائية:

وتقوم بلدية الريان يف الوقت الراهن 

العامة  االأ�شغال  هيئة  مع  بالتن�شيق 

“اأ�شغال” على تنفيذ املرحلة النهائية 
“اخلرايج”  ���ش��اط��ئ  م�����رشوع  م��ن 

دولة  غ��رب  ب��اب  اأم  مبنطقة  الواقع 

والذي  مربع  1676مرت  بطول  قطر 

ال��دور  وتعزيز  تفعيل  اإىل  ي��ه��دف 



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

بدءاً من حت�ضري الأر�ض..

كيف يتم بناء المنزل على أسس علمية

قضايا تهمك47-46

هل �ساألت نف�سك يومًا عن كيفية بناء 

يبقي اجلدران  الذي  املنزل؟ وما 

يبقي  ال��ذي  وم��ا  ثابتة؟  وال�سقف 

الأم��ور  هي  وما  خارجًا؟  املطر 

وكم  املنزل؟  بناء  يف  تدخل  التي 

ي�سرتكون  الذين  الأ�سخا�ص  عدد 

تريد  كنت  اإذا  املنزل؟  اإن�ساء  يف 

هذه  مثل  على  الإج��اب��ة  معرفة 

اإذا كان لديك الف�سول  اأو  الأ�سئلة 

اإن�����س��اء منزل  مل��ع��رف��ة خ��ط��وات 

كل  عن  بالإجابة  ف�سنقوم  جديد 

ت�ساوؤلتك يف هذا املقال و�ستتعلم 

بال�سبط كيف ُتبنى املنازل...

خطوات بناء املنزل:

بنائه  اأثناء  بيتًا  يومًا  �ساهدت  اإذا 

ف�ستالحظ باأنه مير باملراحل التالية: التمهيد وحت�سري 

وتركيب  تعيني  الهيكلة،  الأ�سا�سات،  اإن�ساء  املوقع، 

النوافذ والأبواب، الت�سقيف، و�سع األواح اجلدران، 

التجهيزات الكهربائية، التجهيزات ال�سمكرية، العزل، 

ال�سفلية،  الطبقة  و�سع  اجل�ص،  ب��األ��واح  الإك�ساء 

وخزائن  منا�سد  الكهرباء،  اإنهاء  الطالء،  الرتتيب، 

املطبخ واحلمامات، اإنهاء اأعمال ال�سمكرة، الأر�سية 

املجاري  و���س��الت  الرئي�سية،  امل��ي��اه  وال�سجاد، 

وتركيبات لأنظمة معينة.

قبل  م��ن  ع��ادة  تنجز  اخل��ط��وات  ه��ذه  معظم  اإن  وه��ك��ذا 

الفرعيني،  املقاولني  با�سم  معروفة  م�ستقلة  جمموعات 

فرعي  مقاول  طريق  عن  الهيكلة  تنجز  املثال  �سبيل  على 

متخ�س�ص بالهيكلة بينما الت�سقيف ينجز عن طريق مقاول 

فرعي خمتلف متامًا وهو متخ�س�ص بالت�سقيف اأي اأن لدى 

كل مقاول فرعي عمل م�ستقل عن الآخر وجميع املقاولني 

من�سقون عن طريق مقاول عام الذي يقوم بالإ�رشاف على 

العمل وهو م�سوؤول عن اإكمال البيت يف الوقت وامليزانية 

املراحل  ه��ذه  ك��ل  على  ب��امل��رور  و�سنقوم  املنا�سبني 

املختلفة و�ست�ستطيع بذلك روؤية ما تت�سمنه هذه اخلطوات 

وفهمها والتعلم عن املواد املختلفة التي ت�ستخدم يف عملية 

البناء و�سنعر�ص بناء بيت مثايل ذي ثالثة غرف.

حت�ضري املوقع:

هذا  ويكون  املوقع  بتح�سري  بالقيام  فريق  اأول  يقوم 

الفريق وفريق الأ�سا�سات عادة فريقًا واحدًا اإل اإذا كان 

اإذا كان املنزل  اأو  هناك الكثري من الأ�سجار يف املوقع 

بتنظيف  املوقع  حت�سري  طاقم  يقوم  ���رشداب  على  يبنى 

بوا�سطة  واحلطام  وال�سخور  الأ�سجار  من  البناء  مكان 

اإذا  املكان  بت�سطيح  ويقومون  والبلدوزرات  اجلرافات 

كان ذلك �رشوريًا ويقومون اأي�سًا بعمليات احلفر ح�سب 

ال�رشورة من اأجل اأ�سا�سات البيت، فاإن كان البيت �سيبنى 

بحفر  املوقع  حت�سري  فريق  يقوم  م�ستقر  غري  مكان  فوق 

جمموعة من اخلنادق واحلفر الذي يتم �سب الإ�سمنت فيها 

الأ�سا�ص والأر�ص وعندما  لتعمل عمل و�سلة بني حائط 

يف  لي�سبح  تقريبًا  اأ�سابيع  اأربعة  يتطلب  الإ�سمنت  ي�سب 

قوته الكاملة “اعتمادًا على الطق�ص”، واإذا بني البيت على 

مربعة  فتحة  بحفر  املوقع  اإع��داد  طاقم  ف�سيقوم  �رشداب 

اإ�سمنتي  لوح  على  البيت  بني  واإذا  تقريبًا  اأق��دام   8 بعمق 

قدمني  بعمق  البيت  ح��ول  خندق  بحفر  الطاقم  ف�سيقوم 

تقريبًا وبعدها متهد املنطقة متامًا.

الأ�ضا�ضات:

البيت  يف  ت�ستخدم  لالأ�سا�سات  رئي�سية  اأنظمة  ثالثة  هناك 



املناطق  واأنظمة  وال�رشداب  الإ�سمنتية  الأل��واح  وهي 

املناطق  يف  �سائعة  طريقة  اأي�سًا  وهناك  امل�ستقرة  غري 

ال�ساحلية والرطبة وهي بو�سع املنازل فوق منا�سب.

الألواح الإ�ضمنتية:

اإن هذه الطريقة من اأ�سهل طرق بناء الأ�سا�سات وهي 

مبا�رشة  م�سبوبة  م�سطحة  اإ�سمنتية  ح�سوة  عن  عبارة 

جدًا  �سغرية  م�ساحة  ياأخذ  وحت�سريها  الأر���ص  اإىل 

وقالبًا موؤقت ل�سب الإ�سمنت ويحتاج �سنعه لعمل قليل 

الدافئ  املناخ  امل�ستوية ويف  املناطق  نافع يف  وهو 

ولكن لدى هذه الألواح م�ساكل يف مناطق ال�سمال لأن 

اأ�سواأ  التجمد يف  ال�ستاء وهذا  الأر�ص فيها تتجمد يف 

يوؤدي  الأقل  وعلى  الألواح  يحرك  اأن  ميكن  احلالت 

اإىل اأر�سية باردة يف ال�ستاء.

ميكن  عوار�ص  اللوح  حواف  على  الإ�سمنت  ي�سكل 

 4 اللوح  باقي  و�سماكة  قدمني  عمق  اإىل  ت�سل  اأن 

اأو   4 تبلغ  بو�سات وهناك طبقة من احل�سى  اأو6 

4 مم  يبلغ  اللوح ولوح بال�ستيكي  6 بو�سات حتت 
يقع بني الإ�سمنت واحل�سى ليبقي الرطوبة خارجًا 

يف  بو�سات   6 تبلغ  الأ���س��الك  من  �سبكة  وهناك 

يكون  اأن  ويجب  الإ�سمنت  يف  طمرت  بو�سات   6
عميقًا  ال�سمال  مناطق  يف  احلواف  حول  الإ�سمنت 

يف  املتجمد  اخل��ط  حت��ت  ليبقى  الكفاية  فيه  مب��ا 

املجاري  اأنابيب  تو�سع  اأن  يجب  كما  ال�ستاء، 

واأحيانًا معظم تو�سيالت الكهرباء يف مكانها قبل 

اأن يتم �سب الإ�سمنت حيث تكون اأنابيب املجاري 

�سمن اللوح.

ال�ضرداب:

اإن البيت مع ال�رشداب يبداأ بحفرة ي�سل عمقها اإىل 8 اأقدام 

جدران  وهناك  اإ�سمنتي  لوح  يوجد  احلفرة  اأ�سفل  ويف 

خارجية لل�رشداب تت�سكل من املعدن والإ�سمنت ويتم �سب 

العوار�ص  الأحيان يف ثالثة مراحل  اأغلب  ال�رشداب يف 

ثم اجلدران ثم اللوح داخل اجلداران.

الأ�ضا�ضات يف منطقة غري م�ضتقرة: 

ال�رشداب  من  اأك��ر  عديدة  ميزات  لديها  الأ�سا�سات  وه��ذه 

اأجل  من  �رشورية  الأ�سا�سات  فهذه  الإ�سمنتية  وال�سفيحة 

للنمل  اأو مناطق كانت عر�سة  اأر�ص رطبة  اإن�ساء بيت فوق 

الأبي�ص، واأقل كلفة من كلفة ال�رشداب وميكن مقارنة كلفتها 

الأنابيب  اأعمال  اإج��راء  ميكن  كما  الإ�سمنتية  الأل��واح  بكلفة 

وال�سمكرة يف هذه الأ�سا�سات اأي اأنه من ال�سهل ت�سليحها.

غالف  ومن  املعدن  من  ع��ادة  الأ�سا�سات  هذه  وت�سنع 

البّناء  بها  يقوم  التي  املتقنة  الأم��ور  اأحد  واإن  قرميدي 

و�سماكة  لرتفاع  الدقيق  التنظيم  هو  القرميد(  )وا�سع 

بنف�ص  الأ�سا�سات  جدران  �ستنتهي  ال�سبب  ولهذا  القرميد 

امل�ستوى على طول اجلدران، واإن امل�سكلة الوحيدة التي 

تعاين منها اأ�سا�سات املنطقة غري امل�ستقرة وال�رشداب هي 

اأنابيب مثقوبة  الرطوبة ولإبقاء املاء باخلارج ت�ستخدم 

املياه  لتوجيه  الأ�سا�ص  مكان  حول  خندق  يف  وح�سى 

البيت ذي  اإىل  الت�رشيف هذا  اآخر وي�ساف نظام  باجتاه 

ال�رشداب على طول قاع اجلدران.

الهيكلة  املنزل فهو فريق  يعمل يف  الذي  الثاين  الفريق  اأما 

حيث يبداأ هذا الفريق ببناء الأر�سية “اإل يف املنزل الذي لديه 

اأ�سا�سات من األواح اإ�سمنتية فتعمل الألواح عمل الأر�سية”، 

اخل�سب  م��ن  امل�سنوعة  ال��ب��اب  عتبة  م��ن  الأر���س��ي��ة  وت��ب��داأ 

اأ�سا�سات  لدى  بالقرميد  تت�سل  التي  واملعالج  امل�سغوط 

هيكلة  من  العمل  ينتهي  وعندما  امل�ستقرة،  غري  املنطقة 

الأر�سية تغطى الأر�سية بطبقات خ�سبية ي�سل ثخنها اإىل 2\1 

بو�سة اأو 8\5 بو�سة وهنا تكون قد انتهت الر�سية.



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

الكت�ساف خفايا واأ�سرار علمية جديدة

النانو تكنولوجي.. المستقبل الـــــــــــواعد لـلـبـشـريــة 

نظم ومعلومات49-48

ي��ح��ت��ل ع��ل��م ال��ن��ان��وت��ك��ن��ول��وج��ي 

وال��ت��ق��ان��ة ال��ن��ان��وي��ة يف 

ع�������رن���ا ال����راه����ن 

م��ك��ان��ة م��رم��وق��ة 

خمتلف  حياة  يف 

ال�������ش���ع���وب، 

وي��������وؤث��������ر 

ب�����������ص�����ورة 

م��ب�����ا�ص������رة 

ال��ت��ن��م��ي��ة  يف 

لكل  ال�����ص��ام��ل��ة 

امل��ج��ت��م��ع��ات وال 

التقنية  ه��ذه  اأن  �صك 

بقفزة  ت��ب�����ر  ال���واع���دة 

فروع  جميع  يف  هائلة 

والهند�صة  ال��ع��ل��وم 

املتفائلون  ويرى 

اأن����ه����ا ���ص��ت��ل��ق��ي 

على  ب��ظ��ال��ه��ا 

جماالت  كافة 

والطب  العلم 

احل�������دي�������ث 

واالق��ت�����ص��اد 

ال����ع����امل����ي، 

هذه  و�صتحدث 

ال��ت��ق��ن��ي��ة ث���ورة 

هائلة  ���ص��ن��اع��ي��ة 

املجال  يف  وتفوقًا 

ال���ع�������ص���ك���ري وغ����زو 

مركبات  بوا�صطة  الف�صاء 

نانوية �صغرية احلجم، وال�صوؤال 

من  نحن  اأين  املجال  هذا  يف  املطروح 

ما  توطني  اإىل  يهدف  توّجه  من  وه��ل  التقانة؟!  ه��ذه 

ينا�صب هذه التقانة يف عاملنا العربي علمًا اأن العرب هم 

اأول من ا�صتخدم هذه التقنية دون اأن يدركوا ماهيتها، 

التقانة  ال�صوء على هذه  ولت�صليط 

وبع�ض فوائدها...

ت��ط��ل��ق ك��ل��م��ة ن��ان��و 

 ” O N A N “
ب�����ال�����ل�����غ�����ة 

االن��ك��ل��ي��زي��ة 

ع��ل��ى ك��ل ما 

ه����و ���ص��ئ��ي��ل 

احل������ج������م، 

دق���������ي���������ق 

وهي  اجل�صم، 

كلمة  من  م�صتقة 

وم��ن  “نانو�ض” 
 ”FERAwd“ ك��ل��م��ة 

اليونانية  االإغريقية 

اأو  “القزم”  وتعني 

البليون  من  جزء 

م��������ن ال����ك����ل 

و”النانومرت” 

مقيا�ض  ه��و 

واح�������د م��ن 

األ����������ف م��ن 

من  م��ل��ي��ون 

اأي  امل�����ر، 

واح������د ع��ل��ى 

املر  من  مليار 

مي��ّث��ل  اأن�����ه  اأي 

ثمانني  على  واحدًا 

�صعرة  قطر  م��ن  األ��ف��ًا 

وهو  االإن�صان  من  واحدة 

بذلك اأ�صغر واأدّق وحدة قيا�ض 

ميكن  وال  االآن  حتى  معروفة  مرية 

اإنه املقيا�ض الذي ي�صتخدمه  اأ�صغر منه،  بناء �صيء 

تدور  التي  واالإلكرونات  الذّرة  قيا�ض  عند  العلماء 

حول نواتها.



الكت�ساف خفايا واأ�سرار علمية جديدة

النانو تكنولوجي.. المستقبل الـــــــــــواعد لـلـبـشـريــة 
حقيقة اأم خيال؟!

ُترى  ال  اأ�صياء  وخلق  النانو  تقانة  اأن  البع�ض  يعتقد 

�ربًا  ُتعّد  اأنها  كما  علمي  خيال  جمرد  املجردة  بالعني 

املجرات  كحرب  ال�صحة  من  له  اأ�صا�ض  ال  امل�صتحيل  من 

تتحدث  التي  ال�صينمائية  واالأفام  املريخية  واملخلوقات 

عن املركبات امل�صغرة التي ُتقن يف الدم كفيلم “الرحلة 

اإال  احلياة”  كان  ياما  “كان  فيلم  اأو  املمتعة”  الف�صائية 

يف  واالخ��راع  واالبتكار  والتق�صي  العلمي  التقدم  اأن 

الراهن  وقتنا   يف  والتطبيقية  العلمية  املجاالت  خمتلف 

اأي  �صنع  من خالها  تقانة جديدة ميكن  اأمام  الباب  فتح 

اإىل  املادة  جزيئات  �صف  طريق  عن  وذلك  نتخيله  �صيء 

كلفة ممكنة  نتخيله وباأقل  ب�صكل ال  البع�ض  بع�صها  جانب 

وهي بذلك تفتح االأبواب على م�راعيها الإحداث ثورات 

املركبات  فم�روع  املجاالت  جميع  يف  و�صناعية  علمية 

الدقيقة )الربوتات( التي ت�صري مع الكريات احلمراء اأ�صبح 

وبهذا  الواقع  اأر���ض  على  للتحقيق  وقابًا  حمتمًا  اأم��رًا 

بعد  واقعيًا  عاملًا  ال�صغائر  وعامل  النانوي  العامل  بات 

ماك�صويل” حيث  “عفريت  ب�  ُيعرف  ما  اأو  �صبحًا  اأن كان 

ذرية”  “بوابة  على  حار�صًا  يقف  ذريًا”  “خملوقًا  تخّيل 

فيمنع هذا احلار�ض  تقع بني وعاءين يحتويان على غاز 

ذرات الغاز الن�صطة من اجتياز البوابة وي�صمح لتلك االأقل 

ن�صاطًا بعبورها لينتهي االأمر بتنظيم جزيئات الغاز بحيث 

جتتمع الن�صطة يف وعاء وتبقى االأقل ن�صاطًا يف اآخر وهذه 

الرغبة اجلاحمة يف التحكم وال�صيطرة على الذرة املنفردة 

فيه  يرغب  الذي  النحو  على  وترتيبها  بحرية  وتريكها 

لتكوين مادة جديدة قد تققت بوالدة اأول جهاز نانوي 

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

الكت�ساف خفايا واأ�سرار علمية جديدة

النانو تكنولوجي.. المستقبل الـــــــــــواعد لـلـبـشـريــة 

نظم ومعلومات49-48

ي��ح��ت��ل ع��ل��م ال��ن��ان��وت��ك��ن��ول��وج��ي 

وال��ت��ق��ان��ة ال��ن��ان��وي��ة يف 

ع�������رن���ا ال����راه����ن 

م��ك��ان��ة م��رم��وق��ة 

خمتلف  حياة  يف 

ال�������ش���ع���وب، 

وي��������وؤث��������ر 

ب�����������ص�����ورة 

م��ب�����ا�ص������رة 

ال��ت��ن��م��ي��ة  يف 

لكل  ال�����ص��ام��ل��ة 

امل��ج��ت��م��ع��ات وال 

التقنية  ه��ذه  اأن  �صك 

بقفزة  ت��ب�����ر  ال���واع���دة 

فروع  جميع  يف  هائلة 

والهند�صة  ال��ع��ل��وم 

املتفائلون  ويرى 

اأن����ه����ا ���ص��ت��ل��ق��ي 

على  ب��ظ��ال��ه��ا 

جماالت  كافة 

والطب  العلم 

احل�������دي�������ث 

واالق��ت�����ص��اد 

ال����ع����امل����ي، 

هذه  و�صتحدث 

ال��ت��ق��ن��ي��ة ث���ورة 

هائلة  ���ص��ن��اع��ي��ة 

املجال  يف  وتفوقًا 

ال���ع�������ص���ك���ري وغ����زو 

مركبات  بوا�صطة  الف�صاء 

نانوية �صغرية احلجم، وال�صوؤال 

من  نحن  اأين  املجال  هذا  يف  املطروح 

ما  توطني  اإىل  يهدف  توّجه  من  وه��ل  التقانة؟!  ه��ذه 

ينا�صب هذه التقانة يف عاملنا العربي علمًا اأن العرب هم 

اأول من ا�صتخدم هذه التقنية دون اأن يدركوا ماهيتها، 

التقانة  ال�صوء على هذه  ولت�صليط 

وبع�ض فوائدها...

ت��ط��ل��ق ك��ل��م��ة ن��ان��و 

 ” O N A N “
ب�����ال�����ل�����غ�����ة 

االن��ك��ل��ي��زي��ة 

ع��ل��ى ك��ل ما 

ه����و ���ص��ئ��ي��ل 

احل������ج������م، 

دق���������ي���������ق 

وهي  اجل�صم، 

كلمة  من  م�صتقة 

وم��ن  “نانو�ض” 
 ”FERAwd“ ك��ل��م��ة 

اليونانية  االإغريقية 

اأو  “القزم”  وتعني 

البليون  من  جزء 

م��������ن ال����ك����ل 

و”النانومرت” 

مقيا�ض  ه��و 

واح�������د م��ن 

األ����������ف م��ن 

من  م��ل��ي��ون 

اأي  امل�����ر، 

واح������د ع��ل��ى 

املر  من  مليار 

مي��ّث��ل  اأن�����ه  اأي 

ثمانني  على  واحدًا 

�صعرة  قطر  م��ن  األ��ف��ًا 

وهو  االإن�صان  من  واحدة 

بذلك اأ�صغر واأدّق وحدة قيا�ض 

ميكن  وال  االآن  حتى  معروفة  مرية 

اإنه املقيا�ض الذي ي�صتخدمه  اأ�صغر منه،  بناء �صيء 

تدور  التي  واالإلكرونات  الذّرة  قيا�ض  عند  العلماء 

حول نواتها.
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املا�صح”  النفقي  “امليكرو�صكوب 
املبا�ر  التعامل  فر�صة  يتيح  الذي 

م���ع ال�����ذرة ل��ي��ن��ف��ت��ح ال���ب���اب على 

النانو” التي  “تقنية  اأمام  م�راعيه 

يبداأ جمال عملها من البنية االأ�صا�صية 

ال����ذرة مم��ا يجعل  ل��ل��م��ادة وه���ي 

جماالت  جميع  على  كبريًا  تاأثريها 

جامعًا  جم���ااًل  ولت�صبح  ال��ع��ل��وم 

التخ�ص�صات  م��ن  كبرية  ملجموعة 

اآخ��ر  ومبعنى  والتطبيقية  العلمية 

فاإن علم النانو تكنولوجي ميكن اأن 

“الفيزياء  العلوم  من  العديد  يوحد 

والهند�صة  واالأح��ي��اء  والكيمياء 

وغريها” وراحت هذه التقنية تمل 

“نانوية”  لتطبيقات  �صخمة  وعودًا 

متعددة ومتنامية يف خمتلف جماالت 

وال�صناعة  والتطوير  والبحث  العلم 

والطب والهند�صة وغريها

النانو والثورة العلمية املقبلة

اأهم  على  العلماء  قب�صة  اإحكام  اإن 

جوانب هذا العلم واكت�صاف خفاياه 

املوؤكد  حكم  يف  �صي�صبح  واأ���راره 

التي  االإجن��ازات  من  الكثري  تقيق 

الب�رية  حققته  م��ا  ت��ف��وق  ���ص��وف 

وبالتايل  الطويلة  م�صريتها  خال 

تعدنا هذه التقنية بتحقيق ثورة علمية 

هائلة تغري مامح احلياة يف جماالت 

وال�صناعة  ال�صحة  منها  ك��ث��رية 

واالت�صاالت  وال��زراع��ة  والتعليم 

املختلفة  البديلة  الطاقة  وجم��االت 

وتنقيتها  املياه  تلية  وتكنولوجيا 

ال�صغر  متناهية  اأجهزة  اإدخ��ال  اأو 

لغر�ض  االإن�صان  ج�صم  يف  ت��زرع 

ذلك  ومثال  واملعاجلة  الت�صخي�ض 

العمل على ت�صخي�ض وحماربة اأنواع 

وا�صتئ�صالها  ال�رطانية  اخلايا 

وتدمريها  الفريو�صات  وماحقة 

الطب  م�صكات  م��ن  الكثري  وح��ل 

اأن��واع  واجل��راح��ة وزي��ادة كفاءة 

خيوط  تقنية  با�صتعمال  ال��ط��اق��ة 

نقل  تكاليف  لتقليل  ال�صغر  متناهية 

والتو�صع  ال�صم�ض  اأو  الرياح  طاقة 

الكربون  نانو  اأنابيب  �صناعة  يف 

التي وزنها اأخف من وزن الفوالذ 

مرة  منه001  واأق���وى  م��رات  ب�6 

وزيادة منو الرثوة احليوانية وحل 

اآثار  من  التقليل  يف  البيئة  م�صكات 

التلوث وغريها من الوعود الكثرية 

والكبرية ويف املقابل هناك خماوف 

ا�صتخدام  �صوء  من  كبرية  و�صكوك 

�صناعة  يف  ال��ع��ام  ه��ذا  خم��رج��ات 

اأ�صلحة فتاكة ت�صتخدم الإبادة اجلن�ض 

هذه  ا�صتخدام  فعًا  ومت  الب�ري 

التقنية الفتاكة يف املجال الع�صكري 

للجنود  ماب�ض  ل�صناعة  اإ���ص��اف��ة 

لتائم  كثرية  م��زاي��ا  على  تتوي 

وم�صادة  وتقلبه  الطق�ض  اختاف 



وا�صتخدم  وال�صظايا  للر�صا�ض 

الطائرات  لطاء  م��واد  �صناعة  يف 

�صبيل  الرادار، وعلى  �صبكات  لغ�ض 

ت�صاعد  اأدوات  �صنع  ميكن  املثال 

ورفع  الربة  خ�صوبة  زي��ادة  على 

اإنتاجية املحا�صيل كما ميكن اإنتاج 

ر�ض  يف  ت�صتخدم  �صغرية  اأدوات 

مب��ع��دالت  ال��زراع��ي��ة  املخ�صبات 

يف  اال�صتخدام  وع��ن  بعناية  مقننة 

اإنتاج  فيمكن  املياه  معاجلة  جمال 

مر�صحات واأدوات بتلك التقنية اأكرث 

اأو تلية املياه من  تنقية  كفاءة يف 

بالطبع  وهي  التقليدية  املر�صحات 

اأ�صغر حجمًا للك�صف ال�ريع واإزالة 

م�صادر  م��ن  املمر�صة  البكريا 

جمال  ويف  الغذاء  ومنتجات  املياه 

البيئة فقد اأحدثت تكنولوجيا النانو 

تقدمًا هائًا يف تكنولوجيا االإنتاج 

االأنظف ممثلة يف تخفي�ض النفايات 

من  التخل�ض  ث��م  وم��ن  ال�صناعية 

كفاءة  وت�صني  ال�صناعي  التلوث 

االقت�صادية  امل����وارد  ا���ص��ت��خ��دام 

اإنتاج  على  العمل  وكذلك  املتاحة 

نانوية  وزيتية  با�صتيكية  منتجات 

مقاومة للحرارة.

امل�ستقبل الواعد

يف  م��ع��ريف  ج��م��ود  يف  نعي�ض  اإن��ن��ا 

العامل  م��ع  مقارنة  العربي  عاملنا 

االآخ����ر ال��غ��رب��ي ب��ق��ي��ادة ال��والي��ات 

املتحدة االأمريكية التي تنفق البايني 

موؤ�ص�صات  تطوير  يف  ال��دوالرات  من 

هذا  مثل  وت��ط��وي��ر  العلمي  البحث 

متى؟  اإىل  ولكن  التقانات  من  النوع 

فا من ثورة علمية يف كافة جماالت 

اإال ببذل  العلوم وهذا ال ميكن تققه 

النانوية  التقانة  لتطوير  وعمل  جهد 

النوع  هذا  كون  العربي  عاملنا  يف 

ودون  العلوم  اأق��رب  التقانات  من 

املتعددة  العلوم  م�صطلح  اإىل  منازع 

اأن يخلو  التخ�ص�صات ومن امل�صتحيل 

جمال من جماالت الب�رية من اعتماد 

امل�صتقبل  هي  وبالتايل  التقانة  هذه 

تقيق  خاله  من  ميكن  الذي  الواعد 

العلوم  فروع  جميع  يف  نوعية  قفزة 

خا�صة  وغريها  والطب  والهند�صة 

“املتقدمة  العامل  دول  اأغلبية  واأن 

نحو  مت�صارعة  بخطا  تتجه  والنامية” 

منها  التقانة واال�صتفادة  توطني هذه 

هذا  يف  �صخمة  ميزانيات  وتر�صد 

املجال وكذلك من ال�روري حماولة 

االقت�صادية  الهيئات  بني  التعاون 

يف  للم�صاعدة  واخل��ا���ص��ة  ال��ع��ام��ة 

لاأهمية  وذل��ك  ه��ذه  البحث  جم��االت 

هذا  لتطبيقات  الكبرية  االقت�صادية 

العلم يف عاملنا العربي.
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العمل على ت�صخي�ض وحماربة اأنواع 

وا�صتئ�صالها  ال�رطانية  اخلايا 

وتدمريها  الفريو�صات  وماحقة 

الطب  م�صكات  م��ن  الكثري  وح��ل 

اأن��واع  واجل��راح��ة وزي��ادة كفاءة 

خيوط  تقنية  با�صتعمال  ال��ط��اق��ة 

نقل  تكاليف  لتقليل  ال�صغر  متناهية 

والتو�صع  ال�صم�ض  اأو  الرياح  طاقة 

الكربون  نانو  اأنابيب  �صناعة  يف 
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........................

لت�شكيل فني راق

نصائح لتعليق اللوحات الفنية على الجدران

أفكار مفيدة53-52

جدران  على  الفنية  اللوحات  ت�ضفي 

املنزل جوًا من الدفء واحلميمية على 

اأرجائه، حيث مل تعد جمرد اك�ض�ضوار 

و�ضيلة  واإمن���ا  فقط  امل��ن��زل  لأث���اث 

املنزل  اأ���ض��ح��اب  �ضخ�ضية  لإب���راز 

ولت�ضكيل  الفني،  وذوقهم  وثقافتهم 

التي  الن�ضائح  بع�ض  اإليكم  راق  فني 

على  اللوحات  تعليق  كيفية  تو�ضح 

احلائط ب�ضكل جميل مبدع.

اخرتناه  ال��ذي  امل��ك��ان  نحدد  اأوًل 

لتعليق اللوحة بقلم ر�ضا�ض قبل ثقب 

احلائط وذلك لت�ضهيل عملية تنظيفه فيما 

بعد، ومن ثم النتباه اإىل �رضورة اأن 

تكون اللوحة على م�ضتوى نظرنا قبل 

ترتفع  ل  بحيث  اجلدار،  على  تثبيتها 

اأو  يجل�ض  من  نظر  مدى  عن  اللوحة 

اإىل  النتباه  واأي�ضًا  اأمامها،  يقف 

احلجم  وكبرية  الثقيلة  اللوحات  اأن 

لتثبيتها  م�ضمارين  اإىل  ع��ادة  حتتاج 

عند  ُين�ضح  كما  اجل��دار،  على  جيدًا 

مع  ال��ل��وح��ات  م��ن  جمموعة  تعليق 

بع�ضها البع�ض بو�ضع اللوحة الكبرية 

اإىل  الأخرى  اللوحات  ثم  الو�ضط  يف 

اخلط  يف  يت�ضاويان  بحيث  جانبها 

تعليق  ميكننا  كما  وال�ضفلي،  الأفقي 

اأن  على  بع�ضهما  فوق  اأفقيًا  لوحتني 

ومتقاربتني  احلجم  نف�ض  من  تكونا 

اإرتكاز  ب��وؤرة  لت�ضكال  املو�ضوع  يف 

للعني اإثر دخول الغرفة.

تعليق  ل��ط��رق  الآن  ن��اأت��ي  وه��ك��ذا 

التقليدية  الطريقة  ف��ع��دا  ال��ل��وح��ات 

على  مثبت  م�ضمار  اإىل  حتتاج  التي 

بتثبيت  الأوىل  طريقتان؛  احل��ائ��ط 

معدين  �ضلك  على  وتعليقها  اللوحة 

بحيث  ال�ضقف  من  متدل  اللون  �ضفاف 

وي�ضمح  جدرانكم  �ضالمة  على  يحافظ 

لكم بنقل اللوحة اأينما اأردمت يف حال 

ترتيبه،  وطريقة  الغرفة  اأثاث  تغيري 

للع�رض  ت��ع��ود  ال��ث��ان��ي��ة  وال��ط��ري��ق��ة 

اليوم،  مو�ضة  واأ�ضبحت  الفيكتوري 

�رضيط  على  اللوحة  بتعليق  وتق�ضي 

عري�ض اأحمر اللون.

ن�شائح لتعليق اللوحات:

اإظهار  اأهمية كربى يف  1- لالإ�ضاءة 
جماليات اللوحة فالإ�ضاءة املبا�رضة 

حتولها اإىل قطعة فنية ناطقة باجلمال 

وتغنيها.

2- مراعاة اختيار املكان املنا�ضب 
ف��ال��ل��وح��ات  ل��وح��ة،  ك��ل  لتعليق 

تنا�ضب  احلجم  الكبرية  الكال�ضيكية 

املكتب،  وغ��رف  الإ�ضتقبال  غرف 

اأما اللوحات ال�ضغرية التي تعر�ض 

اأو  ل��ف��واك��ه  ر���ض��وم��ات ���ض��ام��ت��ة 

الطعام  لغرف  الأن�ضب  فهي  اأطباق 

واملطبخ.

3- ين�ضح باإبعاد اللوحات الفنية عن 
كال�ضم�ض  املختلفة  الطبيعية  العوامل 

وتفقدها  تتلفها  لأن��ه��ا  وال��رط��وب��ة 

قيمتها الفنية واملعنوية.

4- عدم تعليق اللوحات ب�ضكل متدرج 
اأي بارتفاعات خمتلفة اإل على جدار 

�ضلم املنزل الداخلي.
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بالتوافق مع الطبيعة

أسس تصميم الحدائق العامــــــــــــــة بطرق فنية وجمالية

تصميم  هندسي55-54

تعترب احلدائق واملنتزهات العامة من اأ�سا�سيات تخطيط املدن 

للمدن  عامة  مرافق  لتكون  اإن�سائها  على  يعمل  والتي  احلديثة 

والقرى للنزهة وق�ساء اأيام للراحة والإجازة لل�سكان والرتفيه 

اأماكن  املنتزهات  اأو  احل��دائ��ق  ه��ذه  يف  ويخ�س�ص  عنهم، 

ملمار�سة بع�ص الألعاب الريا�سية مثل امل�سي واجلري واأماكن 

من  وغريها  وال�سرتاحات  للجلو�ص  ومناطق  الأطفال  للعب 

تنظيم  عن  عبارة  هو  ال�سامل  فالت�سميم مبعناه  الرتفيه  و�سائل 

الأجزاء الب�سيطة يف �سورة مركبة وبطريقة فنية للو�سول اإىل 

تنظيم وبالتايل تن�سيق جيد وهناك عدد من الأ�س�ص التي ينبغي 

تنفيذ  يف  ال�رشوع  قبل  ومعرفتها  بها  الإملام  احلدائق  مل�سمم 

املطلوب  والتن�سيق  التخطيط  ولتحقيق  لها  املقرتح  الت�سميم 

للحديقة وهي:

النظام باخلطوط  اأو املنتظم: يتميز هذا  الهند�سي  الت�سميم   -1
قائمة  اأغلبها  بزوايا  ببع�سها  تت�سل  التي  امل�ستقيمة  الهند�سية 

�سكل  اأي  اأو  بي�ساوية  اأو  دائرية  خطوط  اأحيانا  تكون  وقد 

اأو  الطرق  بع�ص  يف  كما  الأر���ص  معامل  مع  متنا�سب  هند�سي 

وعر�ص  ط��ول  بني  التنا�سب  م��راع��اة  مع  ال��زه��ور  اأح��وا���ص 

الطرق وامل�سايات وم�ساحة احلديقة 

املقامة  احلدائق  النظام  هذا  ويالئم 

يالئمه  كما  �سغرية  م�ساحات  على 

النافورات والأحوا�ص ودوائر الزهور يف اأو�ساع مركزية.

اأوجه  تلتزم  النظام  هذا  يف  املتناظر:  الهند�سي  الت�سميم   -2
احلديقة املختلفة اأن تتما�سى مع بع�سها يف ت�سابه متكرر حول 

ن�سفني  اإىل  ويق�سمها  احلديقة  يخرتق  الذي  الراأ�سي  املحور 

جانبي  على  وامل�سايات  الزهور  اأحوا�ص  وتكون  متماثلني 

هذا املحور ب�سكل متوازي متناظر، كما ميكن تق�سيم احلديقة 

كلها مبركز  واحد متر  باأكرث من حمور  مت�سابهني  ن�سفني  اإىل 

النظام امل�سايات امل�ستقيمة والدائرية  الت�سميم، وينا�سب هذا 

الت�سميم  يف  الزهور  اأحوا�ص  ح��دود  تنظم  واأن  انتظام  يف 

التناظر  مراعاة  مع  الفرعية  اأو  الرئي�سية  امل�سايات  حدود  مع 

والتماثل يف توزيع الأ�سجار وال�سجريات وغريها من النباتات 

حيث  ومن  واأوراقها  اأزهارها  األ��وان  يف  التنا�سق  حيث  من 

الأ�سجار  زراع��ة  النظام  هذا  يف  ويلتزم  واأنواعها  اأ�سكالها 

من  ومنتظمة  مت�ساوية  اأبعاد  على  واح��د  نوع  من  املتماثلة 

بع�سها و�سيانة امل�سطحات اخل�رشاء وق�سها باإ�ستمرار لتبدو 

اأوجه  عدة  املتناظر  الهند�سي  للنظام  اأن  كما  ال�سكل،  منتظمة 

منها: التناظر الثنائي، التناظر امل�ساعف، التناظر الدائري اأو 

البي�ساوي، التناظر ال�سعاعي.

الطبيعة  حماكاة  يراعى  النظام  هذا  يف  الطبيعي:  الت�سميم   -3
وينا�سب  الهند�سية  الأ�سكال  ا�ستخدام  وع��دم  الإمكان  بقدر 



بالتوافق مع الطبيعة

أسس تصميم الحدائق العامــــــــــــــة بطرق فنية وجمالية
امل�ساحات الكبرية ويتميز مبا يلي: 

اأ- تكون الطرق وامل�سايات منحنية ب�سكل طبيعي كما يف�سل األ 

تك�سف اأو تربز نهاية الطريق. 

ب- عدم زراعة الأ�سجار وال�سجريات يف �سفوف اأو على اأبعاد 

مت�ساوية . 

اخل�رشاء  امل�سطحات  من  ومك�سوفة  كبرية  م�ساحة  وجود  ج- 

منتظم  غري  ب�سكل  الزهور  اأح��وا���ص  وت�سمم  احلديقة  و�سط 

جمموعات  يف  املزهرة  الع�سبية  والنباتات  الأ�سجار  وتزرع 

النباتات  من  التقليل  مراعاة  مع  منتظمة  غري  م�سافات  وعلى 

املزروعة اإىل امل�سطح الأخ�رش بقدر الإمكان.

وو�سط  احلديقة  و�سط  يف  الزهور  اأحوا�ص  اإقامة  عدم  د- 

على  اأو  احلديقة  نهاية  يف  تو�سع  واإمن��ا  الأخ�����رش  امل�سطح 

احلواف حتت الأ�سجار وال�سجريات ول حتدد اأ�سكالها بخطوط 

م�ستقيمة اأو هند�سية.

ه�- ت�سنع من�ساآت احلديقة مثل املقاعد للجلو�ص والربجولت 

من املواد الطبيعية مثل �سوق الأ�سجار وفروعها اأو ت�سنع من 

احلجارة ذات الأ�سكال غري املنتظمة.

الأ�سجار وال�سجريات  الق�ص وت�سكيل  و- البتعاد عن عمليات 

تتخذ  اأن  دون  طبيعتها  على  لتنمو  النباتات  وترك  والأ�سيجة 

�سكاًل منتظمًا اأو تبدو هند�سية ال�سكل.

4- الت�سميم املزدوج: وهو طراز خليط بني النظامني الهند�سي 
الهند�سية  بالأ�سكال  العناية  مع  واحدة  م�ساحة  يف  والطبيعي 

ميل  ال��ط��راز  ه��ذا  ويف  الطبيعية  املناظر  على  واملحافظة 

وا�سح اإىل اإقامة املن�ساآت املائية الهند�سية والف�ساقي اجلميلة 

واملقاعد  والأك�ساك  التماثيل  وكذلك  النافورات  تتو�سطها 

الأ�سجار  خ�سب  من  مهذب  طبيعي  ب�سكل  تعمل  التي  والكباري 

والبناء  احلديد  من  اأو  منتظمة  هند�سية  وباأ�سكال  وفروعها 

م�ستويات مرتفعة ومنخف�سة  امل�سطحات اخل�رشاء على  وتن�ساأ 

وتركها مك�سوفة دون حتديد حلوافها ويعمل على الإكثار من 

املجموعات ال�سجريية يف الأركان ويف حواف احلديقة وكذلك 

زراعة اأكرث من منوذج فردي اأو مناذج لها �سفات ت�سويرية 

خا�سة بطريقة ع�سوائية يف اأجزاء احلديقة املختلفة ويعمل على 

الأ�سجار  طريق  عن  الت�سميم  هذا  يف  الهند�سي  الطراز  اإدخال 

اأ�سكاًل هند�سية  وال�سجريات بالتقليم واتخاذ اأحوا�ص الزهور 

زخرفية خمتلفة مع ر�سف الطرق وامل�سايات بالرمل اأو البالط 

تكون  اأن  على  والعمل  هند�سية  باأ�سكال  املنقو�ص  احل�سى  اأو 

غري م�ستقيمة كلما اأمكن ذلك وقد �سممت احلدائق الفرن�سية بهذا 

الطراز كما تعترب حدائق احليوان بالقاهرة مثاًل لهذا الطراز، 

اأن  حتى  احلديث  الطراز  كبري  حد  اإىل  ي�سبه  املختلط  والطراز 

كثريًا من الكتاب يدجمون الطرازين معًا حتت ا�سم واحد وهو 
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اأماكن  املنتزهات  اأو  احل��دائ��ق  ه��ذه  يف  ويخ�س�ص  عنهم، 

ملمار�سة بع�ص الألعاب الريا�سية مثل امل�سي واجلري واأماكن 

من  وغريها  وال�سرتاحات  للجلو�ص  ومناطق  الأطفال  للعب 

تنظيم  عن  عبارة  هو  ال�سامل  فالت�سميم مبعناه  الرتفيه  و�سائل 

الأجزاء الب�سيطة يف �سورة مركبة وبطريقة فنية للو�سول اإىل 

تنظيم وبالتايل تن�سيق جيد وهناك عدد من الأ�س�ص التي ينبغي 

تنفيذ  يف  ال�رشوع  قبل  ومعرفتها  بها  الإملام  احلدائق  مل�سمم 

املطلوب  والتن�سيق  التخطيط  ولتحقيق  لها  املقرتح  الت�سميم 

للحديقة وهي:
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قائمة  اأغلبها  بزوايا  ببع�سها  تت�سل  التي  امل�ستقيمة  الهند�سية 

�سكل  اأي  اأو  بي�ساوية  اأو  دائرية  خطوط  اأحيانا  تكون  وقد 

اأو  الطرق  بع�ص  يف  كما  الأر���ص  معامل  مع  متنا�سب  هند�سي 

وعر�ص  ط��ول  بني  التنا�سب  م��راع��اة  مع  ال��زه��ور  اأح��وا���ص 

الطرق وامل�سايات وم�ساحة احلديقة 

املقامة  احلدائق  النظام  هذا  ويالئم 

يالئمه  كما  �سغرية  م�ساحات  على 
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ن�سفني  اإىل  ويق�سمها  احلديقة  يخرتق  الذي  الراأ�سي  املحور 

جانبي  على  وامل�سايات  الزهور  اأحوا�ص  وتكون  متماثلني 

هذا املحور ب�سكل متوازي متناظر، كما ميكن تق�سيم احلديقة 

كلها مبركز  واحد متر  باأكرث من حمور  مت�سابهني  ن�سفني  اإىل 

النظام امل�سايات امل�ستقيمة والدائرية  الت�سميم، وينا�سب هذا 

الت�سميم  يف  الزهور  اأحوا�ص  ح��دود  تنظم  واأن  انتظام  يف 

التناظر  مراعاة  مع  الفرعية  اأو  الرئي�سية  امل�سايات  حدود  مع 

والتماثل يف توزيع الأ�سجار وال�سجريات وغريها من النباتات 

حيث  ومن  واأوراقها  اأزهارها  األ��وان  يف  التنا�سق  حيث  من 

الأ�سجار  زراع��ة  النظام  هذا  يف  ويلتزم  واأنواعها  اأ�سكالها 

من  ومنتظمة  مت�ساوية  اأبعاد  على  واح��د  نوع  من  املتماثلة 

بع�سها و�سيانة امل�سطحات اخل�رشاء وق�سها باإ�ستمرار لتبدو 

اأوجه  عدة  املتناظر  الهند�سي  للنظام  اأن  كما  ال�سكل،  منتظمة 

منها: التناظر الثنائي، التناظر امل�ساعف، التناظر الدائري اأو 

البي�ساوي، التناظر ال�سعاعي.
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تصميم هندسي57-56

الطراز احلديث املختلط والتوازن على 

اجلانبني قد يكون بني جمموعة �سجريية 

�سغرية  �سجرة  يقابلها  ج��ان��ب  على 

متهدلة اأو لها �سفات ت�سويرية خا�سة 

مثل ال�سف�ساف على اجلانب الآخر . 

- oM“ 5- الت�سميم احلديث اأو احلر
نظام  وه��و   :”elytS  eerF  rO  nre
ب�سيط ل يتقيد بقواعد التن�سيق املعروفة 

مثل املحاور والتماثل وغريها وتوزع 

كنماذج  قليلة  ب��اأع��داد  النباتات  فيه 

هذا  ويجمع  مميزة  �سفات  لها  فردية 

اأو  وال�سور  الطبيعة  جمال  بني  النظام 

الهند�سية ب�سورة غري متماثلة  الأ�سكال 

حيث اأن الفكرة الرئي�سية يف هذا النظام 

هي حترير اخلطوط الهند�سية من حدتها 

وحتويلها اإىل اأ�سكال مب�سطة وا�ستخدام 

ال�سفة  ذات  النباتات  م��ن  ع��دد  اأق���ل 

الت�سويرية اخلا�سة ومتيل الت�سميمات 

عن  والبعد  الب�ساطة  اإىل  الآن  احلديثة 

التعقيد وتقليل تكاليف اخلدمة الزراعية 

من  الكثري  احل��دائ��ق  مهند�سو  واأدخ���ل 

للحدائق  والإن�ساء  الت�سميم  يف  املواد 

وامل��ع��ادن  واخلر�سانة  اخل�سب  مثل 

عديدة  اأ�سكاًل  لها  وعملوا  وال��زج��اج 

احلدائق  يف  م��وج��ود  ه��و  عما  تختلف 

احلجر  ت�ستخدم  كانت  والتي  القدمية 

املنحوت كما كان لتطور هند�سة البناء 

وت�سميمها  احل��دائ��ق  تطور  على  اأث��ره 

وا�ستخدام النباتات كمادة حية يتوافق 

الأخرى  املن�ساآت  مع  و�سكلها  مظهرها 

يف احلديقة.

كذلك يجب مراعاة الأ�س�ص الآتية:

1- حماور احلديقة:
خطوط  وه��ي  حم��اوره��ا  حديقة  لكل 

الطويل  الرئي�سي  املحور  فمنها  وهمية 

عر�سي  اأو  ث��ان��وي  اأك��رث  اأو  وحم��ور 

عمودي على الرئي�سي ولكل حمور بداية 

طرف  يف  بنافورة  يبداأ  ك��اأن  ونهاية 

هذا  املقابل،  الطرف  يف  ك�سك  يقابلها 

يكون  اأن  احلديقة  جمال  م��ن  وي��زي��د 

املكان  ي�سغل  واأن  غاط�سًا  و�سطها 

احلديقة  على  يطل  ترا�ص  فيها  املرتفع 

مبحور  ي�سمى  م��ا  وع��م��وم��ًا   . كلها 

الأهمية  من  يعترب  الأ�سا�سي  الت�سميم 

الهند�سية  احل��دائ��ق  تن�سيق  يف  مبكان 

اأهمية تذكر يف  الطراز ولكن مل يعد له 

الت�سميمات احلديثة . 

ي�ستخدم كاأي عمل هند�سي  املقيا�س:   -2
عنا�رش  من  عن�رش  كل  اأب��ع��اد  لتحديد 

 005: 1 احلديقة مبقيا�ص ر�سم حوايل 

اأبعاد  به  الكبرية وحتدد  يف امل�ساحات 

والأحوا�ص  اجللو�ص  واأماكن  الطرق 

ودواي���ر الأزه����ار وامل�����س��اح��ات بني 

مكعبات  حل�����س��اب  وك��ذل��ك  ال��ن��ب��ات��ات 

الالزمة  النباتات  وعدد  والردم  احلفر 

تنفيذ  تكاليف  تقدير  اإىل  بالإ�سافة 

الت�سميم.

والرتابط:  الوحدة   -3
الإط��ار  اأو  القالب  اأو  الرابطة  وه��ي 

ومن  معًا  احلديقة  وحدات  يربط  الذي 

املمكن اإ�سفاء الوحدة عليها عن طريق 

اإقامة  اأو  احلديقة  حول  �سياج  زراعة 

اأية حدود بنائية كذلك عن طريق ربطها 

جمموعات  وبتكرار  وط��رق  مب�سايات 

نباتية مت�سابهة يف اللون اأو ال�سنف اأو 

اجلن�ص . 

اأن  ي��ج��ب  وال���ت���وازن:  التنا�سب   -4
بع�سها  م��ع  احلديقة  اأج���زاء  تتنا�سب 

نباتات  ت�ستعمل  فال  مكوناتها  وكذالك 

لنباتات  يحتاج  مكان  يف  جدًا  ق�سرية 

عري�سة  اأوراق  ذات  اأ�سجار  اأو  عالية 

اأ�سجار  ت��زرع  ول  �سغرية  حديقة  يف 

مرتفعة كبرية احلجم اأمام مبني �سغري 

اأو تزرع اأ�سجار كبرية احلجم يف طرق 

ت��ت��وازن  اأن  وي��ج��ب  �سيقة،  �سغرية 

املحاور  حول  احلديقة  اأج��زاء  جميع 

والتوازن متماثل يف احلدائق الهند�سية 

 ، الطبيعية  احلدائق  يف  متماثل  وغري 

التنفيذ عن  اأ�سهل يف  املتماثل  والنظام 

غري املتماثل حيث يحتاج الأخري لعناية 

اأكرب لإظهاره فمثاًل تزرع �سجرة كبرية 

جمموعة  يقابلها  اجل��وان��ب  اأح���د  يف 

ولإعطاء  الآخ��ر  اجلانب  يف  �سجريات 

يت�ساوى  اأن  يجب  بالتوازن  ال�سعور 

الثنان يف جذب النتباه ول يفوق اأحد 

يت�ساوى  ل  وقد  الآخ��ر  على  اجلانبني 

يجب  التاأثري  ولكن  العدد  يف  اجلانبان 

اأن يكون واحدًا . 

ال�سيادة:  -5
 يراعى يف ت�سميم احلدائق �سيادة وجه 

�سيادة  مثل  اأجزائها  باقي  على  معني 

عن�رش يف احلديقة له قوة جذب النتباه 

اأو  البنائي  املج�سم  اأو  النافورة  مثل 

اأو �سيادة منظر  اأي �سكل هند�سي بارز 

طبيعي على باقي اأجزاء احلديقة.



يف  الب�ساطة  ت�ستخدم  الب�ساطة:   -6
وتن�سيق  لتخطيط  احل��دي��ث  الجت����اه 

التي  الب�ساطة  ت��راع��ى  اإذ  احل��دائ��ق 

احلديقة  يف  الوحدة  حتقيق  على  تعمل 

و�سبكة  ب��الأ���س��وار  بالتحديد  وذل���ك 

اأق��ل  واخ��ت��ي��ار  وامل�سطحات  ال��ط��رق 

مبقدار  والأ�سناف  الأن���واع  من  ع��دد 

احلديقة  ازدح��ام  عن  والبتعاد  كاف 

املباين  اأو  وال�����س��ج��ريات  ب��الأ���س��ج��ار 

واملن�ساآت العديدة وهذه ت�سهل عمليات 

اخلدمة وال�سيانة.

اخلارجي:  واملظهر  الطابع   -7
العام  لل�سكل  امل��م��ي��زة  ال�سفة  وه��ي 

حديقة  ولكل  احلديقة  عليه  تكون  الذي 

عليه  ت��دل  ال���ذي  اخل��ارج��ي  مظهرها 

وت�سميمها  احلديقة  ومكونات  من�ساآت 

الذي يربز �سخ�سيتها امل�ستقلة ولإبراز 

طابع معني يف الت�سميم ل بد من اإدخال 

املميزة  العنا�رش  من  اأك��رث  اأو  عن�رش 

لهذا الطابع.

والتنويع:  التكرار   -8
يح�سن اإتباع التكرار يف بع�ص مكونات 

بحيث  وخالفها  نباتات  من  احلديقة 

حتقق التتابع بدون انقطاع لربط اأجزاء 

الأ�سجار  بع�ص  بزراعة  وذلك  احلديقة 

النباتات  من  جمموعة  اأو  الطريق  على 

لها  يكون  بحيث  النظام  بنف�ص  تتكرر 

ال�سكل  وجميلة  ملفتة  وتكون  اإي��ق��اع 

عن  امل��م��ل  ال��ت��ك��رار  منع  يجب  ول��ك��ن 

الفردية  النماذج  بع�ص  زراع��ة  طريق 

اأو نباتات لها �سفات ت�سويرية خا�سة 

اأو اإقامة جم�سمات اأو نافورة اأو غريها 

مع  التنويع  بع�ص  ه��ذا  ي��ح��دث  حيث 

التكرار ويتحتم تكرار عنا�رش الت�سميم 

يف  املتناظرة،  الهند�سية  احلدائق  يف 

حني التنوع عك�ص التكرار وي�ستخدم يف 

ت�سميم احلدائق الهند�سية غري املتناظرة 

واحلدائق الطبيعية الطراز، ويف�سل يف 

اأع��داد  اإ�ستخدام  احلديثة  الت�سميمات 

كبرية يف اأ�سناف قليلة وكذلك ا�ستخدام 

اأو  الفردية  للنماذج  ثالثة  اأو  نوعني 

ذات ال�سفات الت�سويرية اخلا�سة حيث 

ميكن تكرارها يف احلديقة يف اأكرث من 

والتوازن  الب�ساطة  مراعاة  مع  مكان 

املطلوب. 

واالت�ساع: التتابع   -9
الت�سميم  عنا�رش  ترتيب  بالتتابع  يق�سد 

بحيث ينظر اإليها تدريجيًا يف اجتاه معني 

مثل تدرج النباتات من امل�سطح الأخ�رش 

اإىل �سياج من الأ�سجار املرتفعة حميطة 

وتزيد  اخللفية  اجل��ه��ة  يف  باحلديقة 

احلديث  التن�سيق  يف  الت�ساع  اأهمية 

وكلما  م�ساحاتها  تقل  حيث  للحدائق 

كانت احلديقة وا�سعة كان ذلك اأدعى 

امل�سمم  يعمد  ولذلك  النف�ص  لراحة 

الت�ساع  بهذا  ي�سعر  الزائر  جعل  اإىل 

وميكن  ال�سيقة  امل�ساحات  يف  حتى 

التو�سل اإىل ذلك بعدم اإقامة من�ساآت 

بل  مرتفعة  اأ�سجار  اأو  عالية  بنائية 

اإختيار  مع  املنخف�سة  املن�ساآت  تقام 

ل  التي  الإرت��ف��اع  قليلة  ال�سجريات 

ت�سغري  وكذلك  كبريًا  ف��راغ��ًا  ت�سغل 

ذلك  لتحقيق  وعمومًا  املقاعد  حجم 

يراعى ما ياأتي: 

اأ - الإهتمام بزيادة رقعة امل�سطحات 

النباتات  زراع���ة  ع��دم  م��ع  اخل�����رشاء 

عليها اأو ك�رش امل�سطح الأخ�رش. 

اأق�سام  اإىل  احلديقة  تق�سيم  ع��دم   – ب 

( بل تن�سق  )يزرع كل منها بنوع معني 

كوحدة واحدة. 

املجاورة  املناظر  من  الإ�ستفادة   – ج 

اأن وجدت خا�سة اأن كانت جميلة مثل 

جمموعة اأ�سجار اأو من�ساآت معمارية. 

– يف حالة �سغر م�ساحة احلدائق ل  د 

ت�سمم الطرق م�ستقيمة بل تعمل متعرجة 

حتى تعطي التاأثري بات�ساع احلديقة. 

ه��� – زراع���ة الأزه����ار يف اأح��وا���ص 

يف  ولي�ص  احلديقة  ح��دود  على  ممتدة 

كما  الأل���وان  عامل  وي��راع��ى  و�سطها 

�سياأتي فيما بعد. 

توافقها:  ودرجة  االألوان   -10
احلديقة  يف  النباتات  زراعة  من  الفكرة 

يتاأتى  وهذا  اللوين  العن�رش  اإظهار  هو 

للمجموع  الأخ�رش  اللون  طريق  عن  اإما 

خالل  من  اأو  النباتات  ملعظم  اخل�رشي 

واملنظر  املختلفة  الأزه�����ار  األ����وان 

احلدائق  يف  ال�سائد  اللون  هو  الأخ�رش 

من  الإكثار  على  يعمل  ول��ذا  واملف�سل 

الإ�ستفادة  ويف�سل  اخل�رشاء  امل�سطحات 

والإ�سرت�ساد بالطبيعة نف�سها اإذ اأن اأكرث 

ير�سى  ما  هو  للطبيعة  حماكاة  املناظر 

النف�ص ويريح العني بجماله كما اأنه كنقطة 

اأ�سا�سية يجب الإ�ستفادة باألوان املن�ساآت 

ال�سناعية حيث ميكنها اأن تكمل جمموعة 

الألوان مع النباتات يف احلديقة. 

........................
تصميم هندسي57-56

الطراز احلديث املختلط والتوازن على 

اجلانبني قد يكون بني جمموعة �سجريية 

�سغرية  �سجرة  يقابلها  ج��ان��ب  على 

متهدلة اأو لها �سفات ت�سويرية خا�سة 

مثل ال�سف�ساف على اجلانب الآخر . 

- oM“ 5- الت�سميم احلديث اأو احلر
نظام  وه��و   :”elytS  eerF  rO  nre
ب�سيط ل يتقيد بقواعد التن�سيق املعروفة 

مثل املحاور والتماثل وغريها وتوزع 

كنماذج  قليلة  ب��اأع��داد  النباتات  فيه 

هذا  ويجمع  مميزة  �سفات  لها  فردية 

اأو  وال�سور  الطبيعة  جمال  بني  النظام 

الهند�سية ب�سورة غري متماثلة  الأ�سكال 

حيث اأن الفكرة الرئي�سية يف هذا النظام 

هي حترير اخلطوط الهند�سية من حدتها 

وحتويلها اإىل اأ�سكال مب�سطة وا�ستخدام 

ال�سفة  ذات  النباتات  م��ن  ع��دد  اأق���ل 

الت�سويرية اخلا�سة ومتيل الت�سميمات 

عن  والبعد  الب�ساطة  اإىل  الآن  احلديثة 

التعقيد وتقليل تكاليف اخلدمة الزراعية 

من  الكثري  احل��دائ��ق  مهند�سو  واأدخ���ل 

للحدائق  والإن�ساء  الت�سميم  يف  املواد 

وامل��ع��ادن  واخلر�سانة  اخل�سب  مثل 

عديدة  اأ�سكاًل  لها  وعملوا  وال��زج��اج 

احلدائق  يف  م��وج��ود  ه��و  عما  تختلف 

احلجر  ت�ستخدم  كانت  والتي  القدمية 

املنحوت كما كان لتطور هند�سة البناء 

وت�سميمها  احل��دائ��ق  تطور  على  اأث��ره 

وا�ستخدام النباتات كمادة حية يتوافق 

الأخرى  املن�ساآت  مع  و�سكلها  مظهرها 

يف احلديقة.

كذلك يجب مراعاة الأ�س�ص الآتية:

1- حماور احلديقة:
خطوط  وه��ي  حم��اوره��ا  حديقة  لكل 

الطويل  الرئي�سي  املحور  فمنها  وهمية 

عر�سي  اأو  ث��ان��وي  اأك��رث  اأو  وحم��ور 

عمودي على الرئي�سي ولكل حمور بداية 

طرف  يف  بنافورة  يبداأ  ك��اأن  ونهاية 

هذا  املقابل،  الطرف  يف  ك�سك  يقابلها 

يكون  اأن  احلديقة  جمال  م��ن  وي��زي��د 

املكان  ي�سغل  واأن  غاط�سًا  و�سطها 

احلديقة  على  يطل  ترا�ص  فيها  املرتفع 

مبحور  ي�سمى  م��ا  وع��م��وم��ًا   . كلها 

الأهمية  من  يعترب  الأ�سا�سي  الت�سميم 

الهند�سية  احل��دائ��ق  تن�سيق  يف  مبكان 

اأهمية تذكر يف  الطراز ولكن مل يعد له 

الت�سميمات احلديثة . 

ي�ستخدم كاأي عمل هند�سي  املقيا�س:   -2
عنا�رش  من  عن�رش  كل  اأب��ع��اد  لتحديد 

 005: 1 احلديقة مبقيا�ص ر�سم حوايل 

اأبعاد  به  الكبرية وحتدد  يف امل�ساحات 

والأحوا�ص  اجللو�ص  واأماكن  الطرق 

ودواي���ر الأزه����ار وامل�����س��اح��ات بني 

مكعبات  حل�����س��اب  وك��ذل��ك  ال��ن��ب��ات��ات 

الالزمة  النباتات  وعدد  والردم  احلفر 

تنفيذ  تكاليف  تقدير  اإىل  بالإ�سافة 

الت�سميم.

والرتابط:  الوحدة   -3
الإط��ار  اأو  القالب  اأو  الرابطة  وه��ي 

ومن  معًا  احلديقة  وحدات  يربط  الذي 

املمكن اإ�سفاء الوحدة عليها عن طريق 

اإقامة  اأو  احلديقة  حول  �سياج  زراعة 

اأية حدود بنائية كذلك عن طريق ربطها 

جمموعات  وبتكرار  وط��رق  مب�سايات 

نباتية مت�سابهة يف اللون اأو ال�سنف اأو 

اجلن�ص . 

اأن  ي��ج��ب  وال���ت���وازن:  التنا�سب   -4
بع�سها  م��ع  احلديقة  اأج���زاء  تتنا�سب 

نباتات  ت�ستعمل  فال  مكوناتها  وكذالك 

لنباتات  يحتاج  مكان  يف  جدًا  ق�سرية 

عري�سة  اأوراق  ذات  اأ�سجار  اأو  عالية 

اأ�سجار  ت��زرع  ول  �سغرية  حديقة  يف 

مرتفعة كبرية احلجم اأمام مبني �سغري 

اأو تزرع اأ�سجار كبرية احلجم يف طرق 

ت��ت��وازن  اأن  وي��ج��ب  �سيقة،  �سغرية 

املحاور  حول  احلديقة  اأج��زاء  جميع 

والتوازن متماثل يف احلدائق الهند�سية 

 ، الطبيعية  احلدائق  يف  متماثل  وغري 

التنفيذ عن  اأ�سهل يف  املتماثل  والنظام 

غري املتماثل حيث يحتاج الأخري لعناية 

اأكرب لإظهاره فمثاًل تزرع �سجرة كبرية 

جمموعة  يقابلها  اجل��وان��ب  اأح���د  يف 

ولإعطاء  الآخ��ر  اجلانب  يف  �سجريات 

يت�ساوى  اأن  يجب  بالتوازن  ال�سعور 

الثنان يف جذب النتباه ول يفوق اأحد 

يت�ساوى  ل  وقد  الآخ��ر  على  اجلانبني 

يجب  التاأثري  ولكن  العدد  يف  اجلانبان 

اأن يكون واحدًا . 

ال�سيادة:  -5
 يراعى يف ت�سميم احلدائق �سيادة وجه 

�سيادة  مثل  اأجزائها  باقي  على  معني 

عن�رش يف احلديقة له قوة جذب النتباه 

اأو  البنائي  املج�سم  اأو  النافورة  مثل 

اأو �سيادة منظر  اأي �سكل هند�سي بارز 

طبيعي على باقي اأجزاء احلديقة.



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

الحتوائها على كل م�ستلزمات الراحة

حديقة وبالزا الوكرة ..ملجأ العائــــــــــــــــالت في العطل واألعياد

أين تتنزه59-58

ت��ق��ع ح��دي��ق��ة وب���ازا 

على  ال���ع���ام  ال���وك���رة 

والذي  املنتزه  �شارع 

مي��ك��ن ال��و���ش��ول اإل��ي��ه 

ال�����ش��دف��ة  دوار  م���ن 

العروبة،  �شارع  عرب 

وم�����ش��اح��ة احل��دي��ق��ة 

اأم�������ا  6292م2 
فتبلغ  ال��ب��ازا  م�شاحة 

تعترب  و ، 2 م 9 2 2 2
الوكرة  وب��ازا  حديقة 

العامة  احل���دائ���ق  م��ن 

حيث  قطر،  يف  الكبرية 

ت��ت��م��ي��ز ب��امل�����ش��اح��ات 

ال��ك��ب��رية واجل��ل�����ش��ات 

امل��م��ي��زة وامل���وزع���ة 

ع��ل��ى اأرج�����اء احل��دي��ق��ة 

الذي  اجلميل  املنظر  اإىل  بالإ�شافة 

من  واملكون  الراحة  النف�س  يف  يبعث 

الأ�شجار  مع  الأخ�رض  الب�شاط  مناذج 

والنباتات املختلفة حيث ياحظ التنوع 

املنتزه،وقد  �شمن  للنباتات  الكبري 

خ�ش�شت بع�س اأيام الزيارة للعائات 

العديد  يوؤمها  حيث  للعموم  وبع�شها 

العطات  اأي��ام  وبخا�شة  ال��زوار  من 

توفري  �شبيل  يف  ذلك  وكل  والأعياد، 

بيئة ترفيهية جذابة لكل �رضائح املجتمع 

القطري.

مداخل احلديقة:

اجلهة  من  اأحدهما  مدخان   للحديقة 

من  والآخ���ر  البحر  مقابل  ال�رضقية 

اجلهة اجلنوبية.

املكون املائي: 

حت���وي احل��دي��ق��ة ب��رك��ة 

م����ائ����ي����ة ك����ب����رية يف 

م��ن��ت�����ش��ف��ه��ا ب���ج���وار 

�شكًا  املق�شف تاأخذ 

مميزًا حتيط بها منطقة 

باخلر�شانة  مبلطة 

املطبوعة بدًل من الأنرتلوك.

املكون النباتي: 

من  كبرية  اأع��داد  على  املنتزه  يحتوي 

ن�شاهد  حيث  املختلفة  الزينة  نباتات 

اإىل  اإ�شافة  والألبيزا  النخيل  اأ�شجار 

اأ�شجار الزيتون املميزة والتوت والتمر 

ال�شجريية  الأنواع  اإىل  اإ�شافة  هندي، 

كالتيكوما والتيفيتيا ونباتات مل�شموم 

وغريها  وال��رج�����س  وال��ب��دلن��ت��و���س 

الكثري من الأنواع املختلفة.

منطقة األعاب االأطفال:

وهي منطقة كبرية ن�شبيًا تقع يف اجلهة 

حتتوي  احلديقة  من  ال�رضقية  ال�شمالية 

املختلفة  الألعاب  من  كبري  عدد  على 

املختلفة  والحتياجات  ي��ت��اءم  مب��ا 

وق��د  الأع���م���ار،  مبختلف  ل��اأط��ف��ال 

زودت مبجموعة من اجلل�شات املظللة 

على حميط هذه املنطقة لي�شتطيع الأهل 

واأي�شًا  اللعب،  اأثناء  اأبنائهم  رعاية 

وفيها  الأط��ف��ال  لعب  �شاحات  هناك 

من  اأر�شيات  الأوىل  للمرة  ا�شتخدم 
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متطلبات  توفر  والتي  املطاط  م��ادة 

العاملية  املوا�شفات  ح�شب  ال�شامة 
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اخلدمات املتوفرة:
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أين تتنزه59-58
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خـطــــوة

لمواجهة ضغوط الحياة
توعية61-60

تن�س  فال  احلياة  �ضغوط  كانت  مهما 

راحة نف�ضك لأنها التي ت�ضاعدك على 

وحتفزك  احلياة  يف  م�ضريتك  اإكمال 

وج��ه،  اأك��م��ل  على  عملك  اأداء  على 

وعلماء  النف�ضيون  اخلرباء  وجد  وقد 

و�ضائل  اأف�ضل  اأن  العامة  ال�ضحة 

العمل  اإره����اق  م��ن  النف�س  اإراح����ة 

اأ�ضهل  فهو  ال�ضحيح  التدليك  يف  يكمن 

يبداأ  اأن  وميكن  لالإ�ضرتخاء،  طريق 

و�ضول  الكتفني  اإىل  ال�ضاقني  م��ن 

ولال�ضتفادة  وال��راأ���س،  الوجه  اإىل 

الق�ضوى اتبع الإر�ضادات التالية: 

-1 - اجل�س على مقعد مريح واأ�ضند 

راأ�ضك اإىل ظهره على اأن يكون ظهرك 

وراأ�ضك م�ضتقيمني ثم اترك ج�ضمك كله 

يرتخ قدر الإمكان مع بقائك على هذا 

اجعل  ثم  دقائق  خم�س  مدة  الو�ضع 

متار�ضها  ع���ادة  اجلل�ضات  ه��ذه  م��ن 

يوميًا.

قطن  قطعتي  عينيك  على  �ضع   -2
تفكر  األ  الورد وحاول  مبللتني مباء 

يف اأي �ضيء اآخر.

اآل��ة  ب��وا���ض��ط��ة  ال��ق��دم��ني  ت��دل��ي��ك   -3
و�ضائل  اأه��م  اإح��دى  دائرية  مطاطية 

على  التدليك  فابداأ  الأع�ضاب  تهدئة 

الأر�س  تالم�س  التي  القدم  م�ضاحة 

حني تقف.

حل  يف  �ضعوبة  واجهتك  اإذا   -4
اطرح  النف�ضية  حياتك  اأم��ور  من  اأي 

هي  ما  التالية:  الأ�ضئلة  نف�ضك  على 

هي  وما  اأ�ضبابها؟  هي  ما  امل�ضكلة؟ 

ل  اأن��ه  لك  يتهياأ  قد  املمكنة؟  احللول 

جدوى من هذه الأ�ضئلة ولكن احلقيقة 

يوؤدي  املنطقي  التحليل  هذا  اأن  هي 

ويتيح  الفكري،  توترك  تهدئة  اإىل 

لك فر�ضة النتقال من حال الع�ضبية 

التي تعي�ضها اإىل مرحلة التنفيذ العملي 

املنطقي.

للمو�ضيقى  اأن  الباحثون  يوؤكد   -5
اإي��ج��اب��ي��ًا على  ت���اأث���ريًا  ال��ه��ادئ��ة 

على  يوؤكد  من  هناك  بل  الأع�ضاب 

دور املو�ضيقى كعالج لعدة اأمرا�س 

ع�ضبية.

لإراح��ة  و�ضيلة  اأف�ضل  ال�ضحك   -6
عما  »تنفي�س«  مبثابة  فهو  الأع�ضاب 



الإزعاج  اآثار  من  النف�س  يف  يتكّد�س 

اأن ت�ضاهد  لذا ل مانع من  وال�ضجر، 

فيلمًا كوميديًا عندما ت�ضعر بالتوتر اأو 

لقاء اأحد اأ�ضدقائك املرحني بعد نهار 

متعب.

اأي  م��ع  نقا�س  يف  دخ��ل��ت  اإذا   -7
اأحد، اتقن فن الإن�ضات وحاول قدر 

الإمكان جتنب النقا�ضات احلادة التي 

من �ضاأنها اأن توترك وتعكر مزاجك.

تخفيف  على  ق��درة  للماغن�ضيوم   -8
الإرهاق الع�ضبي، لذا ين�ضح بتناوله 

 ،6B من مدة اإىل اأخرى مع الفيتامني

يف  املاغن�ضيوم  تثبيت  ي�ضّهل  ال��ذي 

اجل�ضم لكن يجب عدم تناوله ع�ضوائيًا 

بل من ال�رضوري ا�ضت�ضارة الطبيب اإذ 

الكال�ضيوم،  مع  مثاًل  تناوله  يجب  ل 

من  طبيعيًا  عليه  احل�ضول  ميكن  كما 

وال��زي��وت  املجففة  ال��ف��واك��ه  بع�س 

وال�ضوكولته واحلنطة بق�رضها.

9- قد يكون الوقت بالن�ضبة لك ترفًا 
م�ضوؤولياتك  ك��ان��ت  اإذا  خ�ضو�ضًا 

ف��اإن  وب��ال��ت��ايل  وك��ث��رية،  مت�ضعبة 

يكون  ق��د  طويل  بحمام  ال�ضتمتاع 

اأن  ح��اول  لكن  ل��ك،  بالن�ضبة  حلمًا 

يف  وا�ضتعمل  ال��وق��ت؛  ه���ذا  تخلق 

الالفندر  زي��وت  ال�ضتحمام  حو�س 

وال�ضابون املنع�س الذي يحتوي على 

الأمالح املعدنية.

كل  يف  ال���ه���واء  ا���ض��ت��ن�����ض��ق   -10

هذا  م��ع  تتعامل  فقد  الأوق����ات: 

وجزء  حا�ضل،  كتح�ضيل  الأم��ر 

ما  ول��ك��ن  حياتك  م��ن  ي��ت��ج��ّزاأ  ل 

اأن تخ�ض�س وقتًا  نق�ضده هنا هو 

تعاين  حني  لأن��ه  ببطء،  لتتنف�س 

ب�ضكل  تتنف�س  النف�ضي  التعب  من 

خاطئ مما يجعل كمية قليلة فقط 

من الأك�ضجني ت�ضل اإىل الرئتني.

هي  طريقة  واأف�ضل  ا�ضرتِخ   -11
ال�ضاقني  من  يبداأ  ال��ذي  بالتدليك 

الكتفني،  اإىل  تدريجيًا  ويرتفع 

اإىل  الأ�ضفل  من  احلركة  اأن  ذلك 

الأعلى ت�ضاعد على تدفق الدم اإىل 

القلب، ويف�ضل ا�ضتعمال زيت خا�س 

علمًا  التدليك،  عملية  لت�ضهيل  بالتدليك 

للدورة  من�ضطة  كرميات  هناك  ب��اأن 

 Anti-stress« وت�ضمى  الدموية 

من  اأن����واع  ع��ن  ف�ضاًل   »creams
لهذه  ال�ضيدليات  يف  تتوفر  الزيوت 

الغاية. 

كوب  الأع�����ض��اب:  خ��ال���ض��ات   -12
�ضاخن من الأع�ضاب املغلية بعد وجبة 

التلفزيون  م�ضاهدتك  اأثناء  الع�ضاء 

�ضيفيدك حتما بعد نهار م�ضن والأهم 

األ يوجد يف هذه املواد كافيني حتى 

ل ت�ضاب بالأرق لياًل.
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تنمية وإدارة63-62

النظرية  واأ�س�سه  مفاهيمه  علم  لكل 

ن�ستخل�ص  اأ�سا�سية  ت�سكل ركيزة  التي 

طريقها  ع��ن  ونتخذ  النتائج  منها 

متكناننا  اللتني  والأحكام  القرارات 

من تطبيقها لحقًا يف حياتنا العملية 

ع�رصنا  يف  املطبقة  الأ�س�ص  وه��ذه 

لباحثني  ف��ك��ري��ًا  ن��ت��اج��ًا  اإل  لي�ست 

ورج����ال اأع��م��ال ع��م��ل��وا واأ���س�����س��وا 

بخرباتهم  العلوم  من  كثري  لإغ��ن��اء 

الإدارة  فعلم  املرتاكمة؛  ومعارفهم 

النظرة  يف  جذريًا  غريرَّ  مثاًل  املالية 

الذي  القت�سادي  للم�رصوع  العامة 

ج�سم  يف  اخللية  مبثابة  يعد  اأ�سبح 

جناحه  ويتوقف  القومي،  القت�ساد 

اخلطط  على  عطائه  وا���س��ت��م��راري��ة 

والقواعد املو�سوعة يف �سبيل حتقيق 

م�ستوى  على  �سواء  املرجوة  اأهدافه 

م�ستوى  على  اأو  نف�سه  امل�����رصوع 

القت�ساد القومي ب�سكل عام.

مفهوم  ن�ساأة  معرفة  اأردن���ا  واإذا 

الإدارة املالية وتطورها، فما علينا 

اإل العودة بالزمن اإىل الن�سف الثاين 

بداأ  عندما  ع�رص  التا�سع  القرن  من 

علم اإدارة الأعمال ي�سق طريقه كعلم 

وواكبه  القت�ساد،  علم  عن  م�ستقل 

تطور مفهوم اآخر هو الإدارة املالية 

فبعد  الق��ت�����س��ادي،  امل�����رصوع  يف 

اأوجدها  التي  املوؤلفات  من  الكثري 

منذ  الكال�سيكيون  القت�ساد  علماء 

كانت  وال��ت��ي  ع�رص  الثامن  ال��ق��رن 

كالرقابة  متنوعة  موا�سيع  تعالج 

امل���ال���ي���ة وال��ت��خ��ط��ي��ط وال��ت��ن��ظ��ي��م 

وغ��ريه��ا،  ال��ع��ائ��دة  واملحا�سبات 

ومع الثورة ال�سناعية وبروز الدور 

الأ�سا�سي للم�رصوع كنواة اقت�سادية 

كان لبد من معاجلة حقيقية للظواهر 

الق��ت�����س��ادي��ة، وو����س���ع احل��ل��ول 

لتحقيق  امل�سبقة  واخلطط  املنا�سبة 

وبالتايل  الأرب���اح،  من  ق��در  اأك��رب 

تو�سيع النمو القت�سادي للم�رصوع، 

وهكذا يف هذه احلقبة كانت الوظيفة 

متويل  عملية  على  تقت�رص  املالية 

تاأمني  اأي  القت�سادي،  امل�رصوع 

فقط،  له  الالزمة  املالية  امل��وارد 

ات�سع  الع�رصين  ال��ق��رن  مطلع  وم��ع 

نطاق هذه الوظيفة وازداد الهتمام 

وحتديد  املالية  الأ���س��واق  بدرا�سة 

طريقة  فانت�رصت  التمويل،  م�سادر 
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اإلدارة المالية... نشأتها وتطورها
اإ�سدار الأ�سهم العادية واملمتازة، وبذلك 

حلت الإدارة املالية حمل التمويل وتعمق 

املالية  باملوؤ�س�سات  فاأكرث  اأكرث  الهتمام 

ملحوظًا  تو�سعًا  تو�سعت  التي  والبنوك 

امل�ساهمة،  ال�رصكات  اأ�سكال  تطبيق  نتيجة 

مما �ساعدها على تو�سيع اأعمالها يف �رصاء 

الأ�سهم وبيعها، وتقدمي القرو�ص للمن�ساآت 

يف  التقني  للتقدم  كان  وقد  القت�سادية، 

تطوير  يف  الفاعل  اأثره  القرن  هذا  اأوائ��ل 

اجتاحت  حيث  املالية،  الإدارة  مفهوم 

امل�رصوعات اأمواًل �سخمة وابتداأ الرتكيز 

و�سائل  وو�سف  النقدية،  ال�سيولة  على 

بنوك  دور  وظ��ه��ور  اخل��ارج��ي  التمويل 

ال�ستثمار، وهكذا ويف فرتة الأربعينيات 

الهتمام  ازداد  اخلم�سينيات  وب��داي��ة 

بالتحليل املايل ودرا�سة التدفقات النقدية 

واأ�ساليب التخطيط املايل، وان�سب اهتمام 

للموارد  الأمثل  ال�ستخدام  على  الباحثني 

العمليات  بحوث  لأ�ساليب  وكان  املالية، 

وت��ط��ب��ي��ق ال��ربجم��ة اخل��ط��ي��ة يف اأوا���س��ط 

اخلم�سينيات الأثر الهام يف توجه الإدارة 

ال�ستثمارات  مبوا�سيع  لالهتمام  املالية 

احلديثة  الريا�سية  الأ�ساليب  وتطبيق 

يحقق  ال��ذي  ال�سليم  القرار  اإىل  للو�سول 

هدف ال�ستثمار الأمثل لراأ�ص املال، ومع 

املالية  الإدارة  �سهدت  ال�ستينيات  بداية 

ق�سايا  اإىل  للتوجه  بها  اأدت  نوعية  نقلة 

ت�سل  ال��ذي  املن�ساأة  بهدف  تتعلق  فل�سفية 

واأحكام  ق���رارات  تطبيق  خ��الل  من  اإليه 

وتو�سيحه  الهدف  حتديد  اإن  حيث  مالية 

�ستوؤثر  التي  ال��ق��رارات  تلك  طبيعة  يحكم 

وهكذا  الكلي،  املن�ساأة  ن�ساط  على  لحقًا 

والنظريات حتى حددت  التطورات  توالت 

الرئي�سة  الأهداف  احلديثة  النظرية  اأخريًا 

تعظيم  وه��ي:  املالية  الإدارة  يف  الثالثة 

الرثوة،  تعظيم  للمن�ساأة،  ال�سوقية  القيمة 

اأ�سبحت  والتي  الجتماعي  العائد  تعظيم 

لحقًا مرتكزًا رئي�سيًا لعلماء الإدارة املالية 

�سياغة  بف�سلها  اأجادوا  الذين  املعا�رصين 

املالية  ونظرياته  احلديث  القت�ساد  هوية 

اأعظم  ابتكار  على  قادرين  اليوم  فاأ�سبحنا 

واإن�سائها  احلديثة  القت�سادية  امل�ساريع 

متناهيتني والأمثلة  بكفاءة ودقة  وتنظيمها 

تعد  ل  هذا  ع�رصنا  يف  امل�ساريع  تلك  على 

ول حت�سى.
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مبادئ إدارة الجودة والتحسين المستمر لألداء
عل���ى  اجل���ودة  اإدارة  مب���ادئ  ترتك���ز 

جمموعة من القواعد الأ�شا�شية ال�شاملة 

اإىل  والهادف���ة  موؤ�ش�ش���ة،  اأي  لإدارة 

التح�ش���ن امل�شتم���ر ل����أداء على املدى 

الطويل من خ����ل الرتكيز على العم�ء 

وفهم احتياج���ات اجلميع ولعل من اأهم 

تلك املبادئ:

الرتكيز على العم����ء: حيث اأن الهدف 

م���ن اأي موؤ�ش�ش���ة هو خدم���ة عم�ئها، 

ول���ذا يج���ب عليه���ا فه���م احتياجاتهم 

وحتقي���ق  وامل�شتقبلي���ة،  احلالي���ة 

متطلباته���م وتوقعاته���م، ويتحقق ذل���ك عن طريق 

فه���م احتياجات وتوقعات العمي���ل، وربط اأهداف 

املوؤ�ش�شة مع احتياجات وتوقعات العميل، واتباع 

اأ�شل���وب ي�شم���ن التوازن ب���ن احتياج���ات العم�ء 

واملوظف���ن العامل���ن على تقدمي اخلدم���ة واإع�م 

جميع امل�شتوي���ات يف املوؤ�ش�شة به���ذه الحتياجات 

والتوقعات، والعمل على قيا�س مدى ر�شا العم�ء 

والتطوير وفقًا لتلك النتائج.

الإدارة العلي���ا: والت���ي تعت���ر م�شوؤول���ة عن و�شع 

الأهداف الرئي�شية وحتديد الجتاه العام للموؤ�ش�شة، 

وعليها اأن تخلق املن���اخ الداخلي املنا�شب للعاملن 

مل�شاعدتهم على امل�شاركة الفّعالة يف حتقيق اأهداف 

املوؤ�ش�ش���ة، ويجب اأن تكون الإدارة العليا “�شّباقة” 

يف فه���م املتغ���رات اخلارجي���ة وال�شتجاب���ة لها، 

وا�شتيع���اب احتياج���ات اجلمي���ع، و�شياغ���ة روؤية 

م�شتقبلي���ة وا�شحة وتر�شيخ القيم امل�شرتكة يف جميع 

م�شتوي���ات املوؤ�ش�ش���ة،  ودعم العامل���ن باملوارد 

ال�زمة والتدريب الكايف ، وتطبيق ال�شرتاتيجيات 

الكفيلة بتحقيق تلك ال�شيا�شات والأهداف. 

م�شارك���ة العامل���ن: اإن العاملن يف اأي���ة موؤ�ش�شة هم 

اأ�شا�س جناحها، فم�شاركتهم الفعالة تزيد من ال�شتفادة 

منهم ل�شالح املكان الذي يعملون به، ويتحقق ذلك من 

خ����ل اإدراكهم لأهمية دورهم، وحتديد العقبات التي 

حتد من اأدائهم، والبحث عن فر�س حت�شن العمل ورفع 

م�شتوى كفاءته���م ومعلوماتهم، وم�شاركة املعلومات 

واخلرات ب���ن الفرق واملجموع���ات، والرتكيز على 

حتقيق منفعة العم����ء، ومتثيل املوؤ�ش�ش���ة على اأف�شل 

وجه اأمام العم�ء واملجتمع اخلارجي وامل�شاركة يف 

التح�شن امل�شتمر.

النتائ���ج  تتحق���ق  حي���ث  العملي���ات: 

املطلوب���ة  بكفاءة اأك���ر عندما ُتدار 

الع�ق���ة  ذات  والأن�شط���ة  امل���وارد 

كعملية واحدة ويتحقق ذلك من خ�ل:

لتحقيق  العملي���ات ال�زم���ة  حتدي���د 

النتائ���ج املطلوبة، وقيا�س مدخ�ت 

وخمرجات العملي���ة وتقييم الأخطار 

والنتائج والآثار املحتملة ، وحتديد 

م�شئولي���ات و�ش�حي���ات القائم���ن 

الرئي�شي���ة  العملي���ات  تنفي���ذ  عل���ى 

بو�شوح، وحتديد العم�ء الداخلين 

واخلارجين ، معاير الرقابة،  واملوارد املطلوبة 

من اأجل حتقيق النتائج املطلوبة.

التطوي���ر والتح�ش���ن امل�شتمر: حيث يج���ب اأن يكون 

التح�ش���ن امل�شتمر ل�أداء العام هدفًا دائمًا للموؤ�ش�شة 

ويتحق���ق ذلك ع���ن طريق: جع���ل التطوي���ر امل�شتمر 

للخدم���ات والعملي���ات والأنظمة هدف���ًا لكل فرد يف 

املوؤ�ش�ش���ة، وتطبي���ق مفاهي���م التطوي���ر الأ�شا�شية 

كالتطوير التدريج���ي والتطوير النوعي، وا�شتخدام 

التقييم الدوري لتحديد اجلوانب التي ميكن تطويرها 

ب�شكل دائم، والتح�شن امل�شتمر لكفاءة وفعالية جميع 

العملي���ات وو�شع معاير واأه���داف ل�شبط التغير، 

وتدريب كل فرد يف املوؤ�ش�شة على اأ�شاليب واأدوات 

التطوير امل�شتمر.

اإن القرارات  اأ�شلوب احلقائق يف اتخاذ القرارات: 

واملعلومات  البيانات  حتليل  على  تبنى  الفعالة 

ويتحقق ذلك عن طريق: جتميع البيانات واملعلومات 

و�شحة  دق��ة  من  والتاأكد  بالهدف،  الع�قة  ذات 

اإليها،  الو�شول  و�شهولة  واملعلومات  البيانات 

والطرق  بالأ�شاليب  واملعلومات  البيانات  وحتليل 

ال�������ش���ح���ي���ح���ة،واإدراك 

التقنيات  ا�شتخدام  اأهمية 

املنا�شبة،  الإح�����ش��ائ��ي��ة 

بناءا  ال��ق��رارات  وات��خ��اذ 

على نتائج التحليل املنطقي 

اإ�شافة اإىل اخلرة

فايقة أشكناني
مديرة اإدارة اجلودة

عل���ى  اجل���ودة  إدارة 

ية ال�شاملة 

إىل 

��أداء على املدى 

�ء 

أهم 

أن الهدف 

ئها، 

ول���ذا يج���ب عليه���ا فه���م احتياجاتهم 

وحتقي���ق  تقبلي���ة، 
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جميع امل�شتوي���ات يف املوؤ�ش�شة به���ذه الحتياجات 

والتوقعات، والعمل على قيا�س مدى ر�شا العم�ء 

والتطوير وفقًا لتلك النتائج.

الإدارة العلي���ا: والت���ي تعت���ر م�شوؤول���ة عن و�شع 

الأهداف الرئي�شية وحتديد الجتاه العام للموؤ�ش�شة، 

وعليها اأن تخلق املن���اخ الداخلي املنا�شب للعاملن 

مل�شاعدتهم على امل�شاركة الفّعالة يف حتقيق اأهداف 

املوؤ�ش�ش���ة، ويجب اأن تكون الإدارة العليا “�شّباقة” 

يف فه���م املتغ���رات اخلارجي���ة وال�شتجاب���ة لها، 

وا�شتيع���اب احتياج���ات اجلمي���ع، و�شياغ���ة روؤية 

م�شتقبلي���ة وا�شحة وتر�شيخ القيم امل�شرتكة يف جميع 

م�شتوي���ات املوؤ�ش�ش���ة،  ودعم العامل���ن باملوارد 

ال�زمة والتدريب الكايف ، وتطبيق ال�شرتاتيجيات 

الكفيلة بتحقيق تلك ال�شيا�شات والأهداف. 

م�شارك���ة العامل���ن: اإن العاملن يف اأي���ة موؤ�ش�شة هم 

اأ�شا�س جناحها، فم�شاركتهم الفعالة تزيد من ال�شتفادة 

منهم ل�شالح املكان الذي يعملون به، ويتحقق ذلك من 

خ����ل اإدراكهم لأهمية دورهم، وحتديد العقبات التي 

حتد من اأدائهم، والبحث عن فر�س حت�شن العمل ورفع 

م�شتوى كفاءته���م ومعلوماتهم، وم�شاركة املعلومات 

واخلرات ب���ن الفرق واملجموع���ات، والرتكيز على 

حتقيق منفعة العم����ء، ومتثيل املوؤ�ش�ش���ة على اأف�شل 

وجه اأمام العم�ء واملجتمع اخلارجي وامل�شاركة يف 

التح�شن امل�شتمر.

النتائ���ج  تتحق���ق  حي���ث  العملي���ات: 

املطلوب���ة  بكفاءة اأك���ر عندما ُتدار 

الع�ق���ة  ذات  والأن�شط���ة  امل���وارد 

كعملية واحدة ويتحقق ذلك من خ�ل:

لتحقيق  العملي���ات ال�زم���ة  حتدي���د 

النتائ���ج املطلوبة، وقيا�س مدخ�ت 

وخمرجات العملي���ة وتقييم الأخطار 

والنتائج والآثار املحتملة ، وحتديد 

م�شئولي���ات و�ش�حي���ات القائم���ن 

الرئي�شي���ة  العملي���ات  تنفي���ذ  عل���ى 

بو�شوح، وحتديد العم�ء الداخلين 

واخلارجين ، معاير الرقابة،  واملوارد املطلوبة 

من اأجل حتقيق النتائج املطلوبة.

التطوي���ر والتح�ش���ن امل�شتمر: حيث يج���ب اأن يكون 

التح�ش���ن امل�شتمر ل�أداء العام هدفًا دائمًا للموؤ�ش�شة 

ويتحق���ق ذلك ع���ن طريق: جع���ل التطوي���ر امل�شتمر 

للخدم���ات والعملي���ات والأنظمة هدف���ًا لكل فرد يف 

املوؤ�ش�ش���ة، وتطبي���ق مفاهي���م التطوي���ر الأ�شا�شية 

كالتطوير التدريج���ي والتطوير النوعي، وا�شتخدام 

التقييم الدوري لتحديد اجلوانب التي ميكن تطويرها 

ب�شكل دائم، والتح�شن امل�شتمر لكفاءة وفعالية جميع 

العملي���ات وو�شع معاير واأه���داف ل�شبط التغير، 

وتدريب كل فرد يف املوؤ�ش�شة على اأ�شاليب واأدوات 

التطوير امل�شتمر.

اإن القرارات  اأ�شلوب احلقائق يف اتخاذ القرارات: 

واملعلومات  البيانات  حتليل  على  تبنى  الفعالة 

ويتحقق ذلك عن طريق: جتميع البيانات واملعلومات 

و�شحة  دق��ة  من  والتاأكد  بالهدف،  الع�قة  ذات 

اإليها،  الو�شول  و�شهولة  واملعلومات  البيانات 

والطرق  بالأ�شاليب  واملعلومات  البيانات  وحتليل 

ال�������ش���ح���ي���ح���ة،واإدراك 

التقنيات  ا�شتخدام  اأهمية 

املنا�شبة،  الإح�����ش��ائ��ي��ة 

بناءا  ال��ق��رارات  وات��خ��اذ 

على نتائج التحليل املنطقي 

اإ�شافة اإىل اخلرة

فايقة أشكناني
مديرة اإدارة اجلودة




