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معالم الهيكل التنظيمي الجديد 
ل يعت���ر �لهي���كل �لتنظيم���ي يف حد ذ�ته هدف���ًا من �لأهد�ف �لتي ت�س���عى �إليها �أي م�ؤ�س�س���ة ، بل يف حقيقة 
�لأمر ه� �أد�ة رئي�س���ية لتمكني �مل�ؤ�س�س���ة من حتقيق �أهد�فها، لذ� فمن �ملفيد �أن تتم مر�جعة وتقييم �لهيكل 
�لتنظيمي و�إعادة �لنظر فيه كل 4-6  �س���ن��ت ح�سب متطلبات بيئة عمل �مل�ؤ�س�سة ) �لإنتاجية، �لقدرة على 

تقدمي �خلدمات بامل�ست�ى �ملطل�ب، و�لتخل�ض من بع�ض �لزدو�جية وغري ذلك(.
وج���اء �سدور �لقر�ر �لأمريي رقم )18( ل�سنة 2014م  �خلا�ض بتنظيم وز�رة �لبلدية و�لتخطيط �لعمر�ين 
، بع���د مر�حل من �لتقييم قامت بها �جلهات �لعليا يف �لدولة ونتج عن ذلك ��ستحد�ث وز�ر�ت جديدة مما 
��ستدع���ى �إع���ادة �لنظر يف حتقيق �لف�سل بني �لخت�سا�سات �ملمن�حة ل���كل وز�رة، حيث �حتفظت �ل�ز�رة 

مبعظم هيكلها �لتنظيمي �ل�سابق ، وكان من �أهم �ملعامل �لتي متّيز �لهيكل �جلديد عن �سابقه:
• ف�س���ل �إد�رة �ل�س����ؤون �ملالية و�لإد�رية �إىل �إد�رتني )�إد�رة �ل�س����ؤون �ملالي���ة و�إد�رة �خلدمات �لإد�رية( ، 
وذلك ب�س���بب حجم �لعمل و�مل�س����ؤوليات �ملن�طة بها، وقررت �جلهات �لعليا �أن تق����م �لإد�ر�ت �ملركزية يف 

�ل�ز�رة -كل ح�سب �خت�سا�سه- بالدور �ملن�ط باإد�ر�ت �ل�س�ؤون �لعامة يف �لبلديات �سابقًا. 
• ��ستحد�ث مكاتب خدمة �لعمالء يف جميع �لبلديات.

• نق���ل مرك���ز معاجلة �لنفايات م���ن وز�رة �لبيئة �إىل وز�رة �لبلدية، و�أ�س���بح مب�س���ت�ى �إد�رة تابعة لل�كيل 
�مل�ساعد ل�س�ؤون �خلدمات �لعامة.

• نقل تبعيةحديقة �حلي��ن من وز�رة �لبيئة �إىل �إد�رة �حلد�ئق �لعامة يف �ل�ز�رة.
• نقل �خت�سا�ض �سيانة جميع �سبكات �لطرق �إىل هيئة �لأ�سغال �لعامة.

• �إ�سافة �لبند �لتايل �إىل �خت�سا�سات �إد�رة �لنظافة �لعامة :
“�لإ�س���ر�ف على �لنظافة �لعامة، ورفع �ل�س���يار�ت �ملهملة و�لإ�س���ر�ف على عق�د �إيجار �حلاويات، و�سحب 

مياه �ل�سرف �ل�سحي للمباين غري �ملت�سلة ب�سبكة �ل�سرف �ل�سحي، بالتن�سيق مع �لبلدية �ملعنية.”
�إجر�ء تعديل على �أ�س���ماء بع�ض �لإد�ر�ت وذلك لتعك�ض بع�ض �لتعديل يف �خت�سا�ساتها �أو �لدور �ملن�ط بها 

مثل: )�إد�رة �لتخطيط و�جل�دة - �إد�رة تخطيط �لبنية �لتحتية(.
بق���ي �لإ�س���ارة �إىل �إن �لقر�ر �لأمريي �ل�س���ادر بتنظي���م وز�رة �لبلدية و�لتخطيط �لعم���ر�ين ، قد نظم �إىل 
م�ست�ى �لإد�ر�ت فقط )وهذه هي �ملرحلة �لأوىل(.  �أما �لأق�سام ف�س�ف ي�سدر بها قر�ر من �سعادة �ل�زير 

بعد �عتمادها من جمل�ض �ل�زر�ء )و�ستك�ن هي �ملرحلة �لقادمة(.  
و�هلل ويل �لت�فيق ،

أسرة التحرير
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نا�سر  ب��ن  ع��ب��د�هلل  �ل�سيخ  م��ع��ايل  رع��اي��ة  حت��ت 
ووزي��ر  �ل����زر�ء  جمل�ض  رئي�ض  ث��اين  �آل  خليفة  بن 
بن  حممد  �لدكت�ر  �سعادة  وبح�س�ر  �لد�خلية، 
و�سعادة   ، و�ل�سناعة  �لطاقة  وزير  �ل�سادة  �سالح 
�ل���دك���ت����رة ح�����س��ة �جل���اب���ر وزي�����رة �لت�����س��الت 
علي  نا�سر  و�مل��ه��ن��د���ض   ، �مل��ع��ل���م��ات  وتكنل�جيا 
و�ل�سيد/   ، �لعامة  �لأ�سغال  هيئة  رئي�ض  �مل�ل�ي 
ل�سركة  �لتنفيذي  �لرئي�ض  �ملهندي  �حمد  بن  �سعد 
�سعادة  �فتتح  )�ل��ري��ل(  �لقطرية  �حلديد  �سكك 
�ل�سيخ عبد�لرحمن بن خليفة �آل ثاين وزير �لبلدية 
و�لتخطيط �لعمر�ين  �ملقر �جلديد ملجمع رخ�ض 
�لبلدية  ب�����ز�رة   �ل��دوح��ة  لبلدية  �لتابع  �مل��ب��اين 

و�لتخطيط �لعمر�ين .
�إن �فتتاح �ملجمع ياأتي مل��كبة  وقال �سعادة �ل�زير 
متطلبات �لنه�سة �لعمر�نية �لكبرية �لتي ت�سهدها 
من  لكثري  �جل��اري��ة  �لتخطيط  و�إع�����ادة  �ل��دول��ة 
�لر�مج  تط�ير  يف  ن�عية   نقلة  ويعتر  �ملناطق 
تقدمي �خلدمات ، من�هًا باأن �همية �إن�ساء هذ� 
�ملجمع  تع�د بت�فري �ل�قت و�جلهد للم��طن 
و�ل���س��ت�����س��اري م��ن خ���الل ت��ق��دمي خدمة 

مميزة .
و�أعرب �سعادة �لدكت�ر حممد �سالح 

�ل�سادة وزير �لطاقة و�ل�سناعة عن �سعادته بافتتاح 
جممع رخ�ض �ملباين ، وقال: �أمتني لتلك �لتجربة 
�لنجاح لتج�سيد مفه�م �حلك�مة �ل��حدة و�لتي�سري 
على �مل��طنني و�ملر�جعني ، وت�جه بال�سكر ل�ز�رة 

�لبلدية و�لتخطيط �لعمر�ين.
وجاء �إن�ساء جممع رخ�ض �ملباين ، يف ظل �حلاجة 
�لعالقة  ذ�ت  �جلهات  كل  به  ثَّل  يمٌ جممع  لإن�ساء 
�إ�سد�ر  و�سرعة  لت�سهيل  وذلك  �لرخ�سة  باإ�سد�ر 

يف  تدريجيا  ب��د�أ  قد  �لعمل  وك��ان   . �لبناء  رخ�ض 
�ملجمع �بتد�ء  من 9/15/ 2005 ، وقد مت م�ؤخرً� 

عمل �سيانة �ساملة  ملبنى جديد  ملجمع �لرخ�ض .
�لنظام  �إطالق  مع  بالتز�من  �ملجمع  �فتتاح  وياأتي 
�للكرتوين لرخ�ض �لبناء ، لتقدمي ومتابعة طلبات 
�لعمر�نية  �لنه�سة  مل��كبة  وذلك  �ملباين،  رخ�ض 
�لإمكانيات  م��ن  و�ل���س��ت��ف��ادة  �ل��دول��ة  يف  �لكبرية 
�لتي  �حل��دي��ث��ة   �لتقنية  �ل��سائل  وم��ن  �مل��ت���ف��رة 
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تفيد يف  ت�فري جميع �ل�سرت�طات �لفنية للجهات 
، و�حل�س�ل على معايري  و�حد   �ملختلفة يف م�قع 
�لإج��ر�ء�ت  وتب�سيط  �لأد�ء   لتط�ير  �لأد�ء  تقييم 
بهدف  �خت�سار �جلهد و�ل�قت �لالزمني للح�س�ل 

على رخ�سة بناء .
متابعة  يف  يفيد  �لإل��ك��رتوين  �لنظام  ه��ذ�  �أن  كما 
و�مل��الك  �ل�ست�سارية  �ملكاتب  قبل  م��ن  �لطلبات 
م�حدة  �إلكرتونية  خدمة  خالل  من  و�مل�ستثمرين 
 ، �لرخ�سة  باإ�سد�ر  �لعالقة  ذ�ت  �جلهات  جلميع 
�إلكرتوين  م�قع  خالل  من  مت�فرة  �خلدمة  وه��ذه 
رخ�ض  لنظام  خم�س�ض  �لإن��رتن��ت  �سبكة  على 
وخ��ارج  د�خ��ل  م��ن  للم�ستخدمني  وم��ت��اح  �مل��ب��اين  

�لدولة .
ويق�م مهند�س� جممع رخ�ض �ملباين �لتابع لإد�رة 

�ل�س�ؤون �لفنية يف بلدية �لدوحة مبا يلي :
1- در�����س���ة �مل��خ��ط��ط��ات �ل��ه��ن��د���س��ي��ة �مل��ع��م��اري��ة 
للم���سفات  مطابقتها  من  �لتاأكد  بعد  و�عتمادها 
بها  �ملعم�ل  �لتخطيطية  و�ل�سرت�طات  �ملعمارية 
رخ�سة  �إ�سد�ر  على  �مل��فقة  و�إ�سد�ر   ، �لدولة  يف 

بناء .
��ستعمالت  ع��ن  �ل�ستف�سار  طلبات  در����س��ة   -2
�لأر�����س���ي  وجت��ه��ي��ز �إف����ادة ت������س��ح �ل���س��ت��خ��د�م 
و�ملعمارية  �لتخطيطية  و�ل���س��رت�ط��ات  �مل�سم�ح 

�خلا�سة بق�سيمة حمددة .
�ل����ردة من  �ل��ردود �لفنية على �لكتب  �إع��د�د   -3
بعد  وذل��ك   ، و�ملتعلقة   خا�سة  �أو  حك�مية  جهات 

�لتن�سيق مع �لإد�ر�ت �لفنية �ملخت�سة . 
ويتكون قسم التطوير من الوحدات التالية :

وتتم   : و�ل�سناعية  �حلك�مية  �مل�ساريع  وحدة   -1
و�ل�سناعية  �حل��ك���م��ي��ة  �مل�����س��اري��ع  در����س��ة  فيها 
�ملجمعات  و�أ���س��ب��اه    ، �ل�سكنية  �لفلل  وجممعات 
)�أكرث من 4 فلل يف ق�سيمة و�حدة ، بالإ�سافة �إىل 
طلبات )�لإ�سافات و�لإفاد�ت وجتديد �مل��فقات( 

�ملتعلقة بها .
در��سة  فيها  ويتم   : �ل�سغرى  �مل�ساريع  وح��دة   -2
يف  فلل   4 حلد  �خلا�سة  �ل�سكنية  �لفلل  م�ساريع 
كبار  وفلل  �ل�سعبية  و�مل�ساكن   ، �ل��حدة  �لق�سيمة 
)�لإ�سافات  طلبات  �إىل  بالإ�سافة    ، �مل�ظفني  

و�لإفاد�ت وجتديد �مل��فقات( �ملتعلقة بها .

در��سة  فيها  ويتم   : �ملت��سطة  �مل�ساريع  وحدة   -3
ومتعددة  و�لتجارية  �ل�سكنية  �لعمار�ت  م�ساريع 
 ، دور   )14( �أق�����س��ى  ب��ارت��ف��اع  �ل���س��ت��خ��د�م��ات 
طلبات  �إىل  ب��الإ���س��اف��ة  �ل��ت��ج��اري��ة،  و�مل��ج��م��ع��ات 
)�لإ�سافات و�لإفاد�ت وجتديد �مل��فقات ( �ملتعلقة 

بها .

در��سة  فيها  ويتم   : �ل��ك��رى  �مل�ساريع  وح��دة   -4
ومتعددة  و�لتجارية  �ل�سكنية  �لأب����ر�ج  م�ساريع 
 ، دور  م��ن )14(  �أك���ر  ب��ارت��ف��اع  �ل���س��ت��خ��د�م��ات 
�حلي�ية   و�مل�ساريع   ، �لكبرية  �حلك�مية  و�مل�ساريع 
و�لإف���اد�ت  )�لإ���س��اف��ات  طلبات  �إىل  بالإ�سافة   ،

وجتديد �مل��فقات( �ملتعلقة بها .
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بن  عبد�لرحمن  �ل�سيخ  �سعادة  وم�ساركة  برعاية 
خليفة �آل ثاين وزير �لبلدية و�لتخطيط �لعمر�ين 
�لعمر�ين  و�لتخطيط  �لبلدية  وز�رة  �حتفلت   ،
من  �ل��ع��دي��د  بتنظيم  ل��ل��دول��ة  �ل��ري��ا���س��ي  ب��ال��ي���م 
بج��ر  �لدفنة  حديقة  يف  �لريا�سية  �لفعاليات 
من  من  عدد  ح�سرها  و�لتي   ، �لدوحة  �سري�ت�ن 

و�مل�ظفات  �مل�ظفني  من  وح�سد  �ل�ز�رة  م�س�ؤويل 
وعائالتهم.

مب�سرية  �سباحا  �لتا�سعة  يف  �لفعاليات  ب���د�أت 
بالك�رني�ض  �لأق�����د�م  ع��ل��ى  ���س��ري�  ل��ل��م�����س��ارك��ني 
خليفة  بن  عبد�لرحمن  �ل�سيخ  �سعادة  ،يتقدمهم 
�آل ث���اين، وع���دد م��ن ق��ي��اد�ت �ل�����ز�رة وم��دي��ري 

قام  بعدها  �ل�ساعة،  لنح�  ��ستمرت  �لإد�ر�ت، 
�إن�سانية  لفته  يف  بالدم  بالترع  �ل���زي��ر  �سعادة 
نبيلة لي�ساهم يف �إنقاذ حياة �آلف �ملر�سى �لذين 
�أجل  �لدماء، ومن  �إىل هذه  �أم�ض �حلاجة  هم يف 
�أن  على  �ل�����ز�رة  وم�ظفي  م�����س���ؤويل  ب��اق��ي  ح��ث 

ي�ساهم�� هم �لآخرون يف هذ� �لعمل �لإن�ساين.
�آل  خليفة  بن  عبد�لرحمن  �ل�سيخ  �سعادة  و�أك��د 
�لي�م  �أن  �لعمر�ين  و�لتخطيط  �لبلدية  وزير  ثاين 
ح�سرة  م��ن  ك��ري��ة  م��ب��ادرة  ل��ل��دول��ة،  �لريا�سي 
�ساحب �ل�سم� �ل�سيخ متيم بن حمد �آل ثاين �أمري 
�لريا�سة  باأهمية  �ل�عي  لتحقيق  �ملفدى،  �لبالد 
يثله  ومبا  و�ملجتمعات،  �لأفر�د  حياة  يف  ودورها 
قطر  �أر���ض  على  يعي�ض  من  لكل  كبرية  دفعة  من 
على  �ملقيمني  �أو  �مل��طنني  من  �س��ء  �حلبيبة، 
يف  كبرية  �أهمية  متثل  لك�نها  �لريا�سة  ممار�سة 
�ل�سليم يف �جل�سم  �لعقل  �إن  �لإن�سان، حيث  حياة 

�ل�سليم، وي�ساهم يف ت�سكيل عقل وفكر �لإن�سان.
من  و�لتفاعل  �مل�ساركة  �أع��د�د  تز�يد  �إن  و�أو�سح 
جناح  يعك�ض  �لعام  هذ�  �حتفال  يف  �جلميع  قبل 
وتنامي  �مل�ساركني  د�خل  �لر�سالة  وو�س�ل  �لفكرة 
�لذي  �لإن�سان  بناء  يف  �لريا�سة  باأهمية  �ل�عي 
نتمنى  يجعلنا  ما  وه�  و�سانعها  �لتنمية  ه� حم�ر 

البلدية تحتفل باليوم
الرياضي للدولة 2014م

بمشاركة سعادة الوزير

�صعادة وزير البلدية مع عدد من م�صوؤويل الوزارة باليوم الريا�صي

�صعادة  وزير البلدية لدى م�صاركته باليوم الريا�صي
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ولي�ض  �لعام  ط��ل  بالريا�سة  �لحتفاء  يك�ن  �أن 
جمرد ي�م و�حد.

�لكم  ه��ذ�  م��ع  بامل�ساركة  �سعادته  ع��ن  و�أع���رب 
حر�س��  �لذين  و�مل�س�ؤولني  �مل�ظفني  من  �لغفري 

على �مل�ساركة يف �لي�م �لريا�سي.
بالي�م  �حتفلت  جميعها  �لبلديات  �أن  �إىل  و�أ�سار 
للجميع،  عامة  �لر�سالة  تك�ن  لكي  �لريا�سي، 
ولي�ض  مكان،  كل  يف  و�ملقيمني  للم��طنني  وت�سل 
وهي  و�لأن��دي��ة،  �لك�رني�ض  على  بالرتكيز  فقط 
بهذه  �لبلديات  فيها  تتفاعل  �لتي  �لأوىل  �ل�سنة 

�ل�س�رة.
من جانبه، �أكد �ل�سيد/ عمر �ليافعي مدير �إد�رة 
�لريا�سي  �لي�م  �أن  و�لت�سال  �لعامة  �لعالقات 
قطر،  ل��دول��ة  مم��ي��زة  منا�سبة  �أ���س��ب��ح  ل��ل��دول��ة 
يحر�ض كافة �مل��طنني و�ملقيمني على �أر�ض قطر 
�أحد  �لريا�سة  ممار�سة  ك�ن  بها،  �لحتفاء  على 
للدول و�ل�سع�ب، وتعك�ض مدى  �لأوجه �حل�سارية 
تنمية  على  �حلكيمة  �ل�سيا�سية  �لقيادة  حر�ض 
ومنتجا  فاعال  ليك�ن  ب�سحته،  و�لعناية  �مل��طن 
�لتي  �ل���ح��ي��دة  �ل��دول��ة  تعد  وق��ط��ر  �ملجتمع،  يف 
ريا�سي يار�ض  ي�م  يك�ن هناك  �أن  على  حتر�ض 
�ل�سكل  بهذ�  �لريا�سة  و�ملقيم�ن  �مل��طن�ن  فيه 

�جلميل ويف تلك �لأج��ء �لر�ئعة.
يحر�س��  �أن  �جلميع  على  يجب  �أن��ه  �إىل  و�أ���س��ار 
�أي��ام  ط����ل  �لريا�سة  ممار�سة  على  �أك��ر  ب�سكل 
يجب  ف��ال  ف��ق��ط،  �ل��ي���م  ه��ذ�  يف  ولي�ض  �ل�سنة، 
�سحة  على  بال�سلب  �حلياة  رفاهية  تنعك�ض  �أن 

�لإن�سان.
باإقامة  كبري  حد  �إىل  ملتزمة  �ل����ز�رة  �أن  و�أك��د 
ولدينا  فيها،  و�مل�ساركة  �لريا�سية  �لفعاليات 
م�ظفي  لأجل  ننفذها  �لتي  �لر�مج  من  �لعديد 
�ملفت�حة  �لأي���ام  خ��الل  م��ن  وعائالتهم  �ل����ز�رة 
�إىل  بالإ�سافة  �ملت���سلة،  �لرتفيهية  و�لأن�سطة 

وج�د 3 بط�لت على م�ست�ى �ل�ز�رة.

و�أكد �ل�سيد/ �سفر مبارك �آل �سايف مدير م�سروع 
�مليكانيكية  �لأعتدة  �إد�رة  ومدير  �لعامة  �لنظافة 
بال�كالة على �أن �لي�م �لريا�سي للدولة و�حد من 
�لأيام �لهامة ط��ل �لعام، ك�نه يعزز قيم ممار�سة 
�لريا�سة و�لت�عية باأهمية �ملحافظة على �ل�سحة 
�حتفالية  �لي�م مبثابة  �أن هذ�  للفرد، كما  �لعامة 
كبرية لكل �مل��طنني للم�ساركة فيه، ليك�ن تقليد� 
حياة  يف  منهجا  �لريا�سة  جعل  يف  ي�ساهم  �سن�يا 
مبا  ممار�ستها  على  �لكل  ي��ظب  و�أن  �جلميع، 

ينح �لإن�سان �حلي�ية و�ل�سحة.
و�أ�سار �إىل �أن هذ� �لعام �سهد �إقبال ملح�ظا من 
�سيك�ن  �هلل  ب��اإذن  �ل��ق��ادم  و�ل��ع��ام  �جلميع،  قبل 
�أهمية  ي�ست�سعرون  �جل��م��ي��ع  لأن  وذل���ك  �أك���ر، 
على  �لر�سيدة  و�لقيادة  �لدولة  وحر�ض  �لريا�سة 
خالل  م��ن  �جلميع  ل��دى  �له��ت��م��ام  ه��ذ�  تاأ�سيل 
�ملن�ساآت  يف  و�لت��سع  ريا�سي،  ي���م  تخ�سي�ض 
يف  ت�سهم  �ل��ت��ي  �لأم����ر  م��ن  وغ��ريه��ا  �لريا�سية 

حتفيز �جلميع على ممار�سة �لريا�سة.
مدير  م�ساعد  �أب���ه��ز�ع  خليفة  �ل�سيد/  وق���ال 
�إن  �لتحتية  و�لبنية  و�ل��ن��ق��ل  �لتخطيط  �إد�رة 
على  للتاأكيد  للجميع  ه��ام  ي���م  �لريا�سي  �لي�م 
�أن جميع  على  حياتنا، عالوة  �لريا�سة يف  �أهمية 

فعالياته ت�سهد �أج��ء من �لبهجة و�ل�سعادة.
�ل�ز�ر�ت  �إحدى  ك�نها  �لبلدية  وز�رة  �أن  و�أ�ساف 
�خلدمية يف �لدولة، فاإنها ت�سعى للم�ساركة يف كل 
�لفعاليات، �س��ء بت�فري �ملناخ �ملالئم لإقامة تلك 
على  بها  و�لعاملني  م�ظفيها  حث  �أو  �لفعاليات 

بها. �مل�ساركة 
من ناحية �أخرى ، �ساركت بلدية �ل�كرة بالتعاون 
مع �إد�رة �أمن �جلن�ب يف �لي�م �لريا�سي ، باإقامة 
فعاليات ريا�سية حتت عن��ن )يف �حلركة بركة( 
�لريا�سية و�لفقر�ت  �لألعاب  �لعديد من  ، �سملت 
�أهايل  كبري من  فيها عدد  �سارك  �لتي  �لرتفيهية 

�ل�كرة و�لزو�ر وعائالتهم.

�صعادة  وزير البلدية يت�صلم �صهادة من وحدة التربع بالدم بالكورني�س
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     فعاليات متنوعة بالبلديــــــــــــــــــــــــــــــــات.. احتفااًل باليوم الوطني
من  العديد  خالل  من   ، للدولة  الوطني  باليوم  االحتفال  يف  العمراين  والتخطيط  البلدية  وزارة  �شاركت 

تزيني  عن  ف�شالً   ، االإدارات  من  وعدد  البلديات  جميع  بها  قامت  التي  والفعاليات  واالأن�شطة  االأعمال 

مبنى الوزارة الرئي�شي وو�شع اللوحات االإعالنية بامليادين وال�شوارع وعلى البنايات ، وتد�شني الن�شب 

التذكاري الأبيات موؤ�ش�ش قطر بكورني�ش الدوحة. 

فقرات متنوعة
يف احتفالية بلدية الدوحة

�ل�طني  بالي�م  �حتفاًل  �ل��دوح��ة  بلدية  �أق��ام��ت 
�أح��م��د  حم��م��د  �مل��ه��ن��د���ض  بح�س�ر  �ل�����س��د  مببنى 
�لبلدية  وم�ظفي  وم�س�ؤويل  �لبلدية  مدير  �ل�سيد 

وعدد كبري من �جلمه�ر .
 ، �ملري  فهد  لل�ساعر/  ق�سيدة  �لفعالية  ت�سمنت 
عر�ض   ، �لغفر�ين  حممد  لل�ساعر/  وطنية  �سّله 
�أل��ع��اب   ، �ل�سنياري  �سباب  ملجم�عة  م�سرحي 
بعر�سة  �لفعالية  و�ختتمت  �سعبية،  وم�سابقات 
نقل  ومت   ، �ل�سعبية  للفن�ن  �ملها  لفرقة  �سعبية 
�لريان  قناة  من  مبا�سرة  �ل��ه����ء  على  �لفعالية 
جماهريية  مب�ساهدة  �سمح  مل��ا  �ل�ساعي  ل��درب 

كبرية.
احتفاء بذوي الإعاقة وكبار ال�صن

بلدية  �أق��ام��ت   ، �ل�طني  �ل��ي���م  �حتفالت  �سمن 
�لغالية يف  �ملنا�سبة  بهذه  �حتفالية خا�سة  �لدوحة 
�ملهند�ض  وح�س�ر  برعاية   ، �حلمام  دحل  حديقة 
�ل�سيد مدير بلدية �لدوحة وم�ساركة  �أحمد  حممد 
وفريق  و�ملكاتب  �لأق�سام  وروؤ�ساء  �لإد�ر�ت  مدر�ء 
من  وع���دد  �ل��دوح��ة  ببلدية  �ل���ط��ن��ي  �ل��ي���م  عمل 

�ل�سي�ف �ملدع�ين من �جلهات �لأخرى.
����س��ت��ه��دف��ت �ل��ف��ع��ال��ي��ة �مل�����س��ارك��ة �لج��ت��م��اع��ي��ة 
وكبار  �لإع��اق��ة  ذوي  مع  �لجتماعي  و�لت���سل 
�ل�����س��ن ، ح��ي��ث ���س��ارك��ت �ل��ع��دي��د م��ن �جل��ه��ات 
�جلمعية  ومنها  �ل�طنية  و�ل��ف��رح��ة  باحل�س�ر 
�ملركز   ، �لعاقة  ذوي  وتاأهيل  لرعاية  �لقطرية 
و�لتاأهيل  �لتعليمي  �مل��رك��ز   ، للبنات  �لتعليمي 
ل��ل��ب��ن��ني ، �مل���رك���ز �ل��ث��ق��ايف �لج��ت��م��اع��ي ل���ذوي 
�ل�����س��م��ع��ي��ة ، م��رك��ز  �ل��رتب��ي��ة  �لع���اق���ة ، جم��م��ع 
ي��دً�  م��رك��ز   ، �لع��اق��ة  ل��ذوي  �لتعليمي  �ل��دوح��ة 
�لجتماعي  �لثقايف  �ملركز   ، �لن�ر  معهد   ، بيد 
�مل�سنني  لرعاية  �لقطرية  �مل�ؤ�س�سة   ، للمكف�فني 

و�لعديد من �جلهات �لأخرى .
�ملد�ر�ض  �أطفال  من  كبري  عدد  باحلفل  و�سارك 

�لأم��ه��ات  م��ن  �ل��ك��ر�م  و�ل�سي�ف  �لع��اق��ة  ل��ذوي 
و�لآباء و�لذي فاق عددهم �ملئات من �حل�س�ر .

ت�سمن برنامج �لفعالية �لعديد من �لفقر�ت و�لتي 
حيث   ، �ل��ك��رمي  �جلمه�ر  �ل�سي�ف  بها  ��ستمتع 
ثم  �لذكر �حلكيم  من  باآيات عطرة  �لرنامج  بد�أ 
�لن�سيد �ل�طني لطالب مدر�سة �لر�ساد �لنم�ذجية 
�ل�سعرية  �ل�سلة  ثم   ، للبنني  �مل�ستقلة  �لبتد�ئية 
م�ساركة  ثم   ، �لهاجري  عيد  ين  نا�سر  لل�ساعر 
ق�سيدة وطني للطالب طالل �ل�سمر�ين من �ملركز 
�لتعليمي و�لتاأهيلي للبنني لذوي �لعاقة ، وم�ساركة 
فقرة )من �أجلك يا وطني �أحتدى �لعاقة( للبطل 
حيث   ، �لريا�سي  �لحت���اد  م��ن  �لكبي�سي  حممد 
تخاطب مع �جلمه�ر يف حتدي �مل�ساعب من �أجل 
و�خلا�سة  �لبط�لت  يف  �لتحدي  لقمة  �ل��س�ل 
بذوي �لعاقة ، ثم كانت للرنامج وقفة �إن�سانية مع 
فيها  تتحدث  �لدو�سري  �ساحلة  �لفا�سلة  �ل��لدة 
و�ل�سكر  �ملعطاء  و�ل�طن  �لر�سيدة  �حلك�مة  عن 
�خلا�ض لدع�ة �لبلدية لهم مل�ساركتهم بهذه �لفرحة 
�ل�سن  كبار  لق�سم  �لتعارف  لركن  وكان   ، �ل�طنية 
)�جل�����ز�ت(  �لد�خلية  وز�رة  يف  �لإع��اق��ة  وذوي 
م�ساعدتهم  �أج���ل  م��ن  �ملتميزة  خدماتهم  على 

�لأثر  و�لرزيف  �لعر�سة  لفن  وكان   ، وم�ساندتهم 
�لطيب و�لبالغ يف نف��ض �مل�ساركني..        

�لإعالم  م�س�ؤولة  �لبدر  م�زة  �ل�سيدة/  و�سرحت 
مت  �لفعالية  ه��ذه  ب��اأن  �ل��دوح��ة  ببلدية  و�ل��ر�م��ج 
عر  مبا�سر  �لف�سائية  �ل��ري��ان  قناة  عر  نقلها 
�لت���سل مع فعاليات درب �ل�ساعي وهذه �لفعالية 
وكبار  �لعاقة  ل��ذوي  �لدوحة  بلدية  خ�س�ستها 
�ملحببة  �لفئة  ه��ذه  نح�  وط��ن��ي  ك����ج��ب  �ل�سن 
�لجتماعية  و�مل�ساركة  للت���سل  وكذلك  لقل�بنا 
�ل�قت  يف  نن�ض  مل  �أننا  �إل   ، و�لن�سجام  معهم 
ذ�ته فرحة وحب م�ساركة زمالئنا بالبلدية و�لتي 
بامل�ظفني  خا�سة  فعالية  يف  ن�سيب  لهم  �سيك�ن 

ي�م �لثنني �لقادم مبقر بلدية �لدوحة .
علم قطر .. على رمال �صيلني

نظمت   ، قطر  ل��دول��ة  �ل���ط��ن��ي  �ل��ي���م  مبنا�سبة 
ع��ددً�  �ل���ك��رة  ببلدية  �خل��دم��ات  ���س���ؤون  �إد�رة 
)قطر(  علم  ت�سكيل  �أهمها  من  �لفعاليات  من 
مب�ساحة  �سيلني  مبنطقة  �ملتحركة  �لرمال  على 
440مرت مربع على �سارية بط�ل 18 مرت بالتعاون 
مع �سركة �س�يل �ستابيليزر ، حيث نال هذ� �لعمل 

�إعجاب زو�ر منطقة �سيلني.

مدير بلدية الدوحة يح�صر احتفالت اليوم الوطني
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بلدية الوكرة تزين ال�صوارع وامليادين
تز�منًا مع �لحتفالت بذكرى �لي�م �ل�طني لدولة 
�لفعاليات  من  ع��دد�  �ل�كرة  بلدية  نظمت  قطر 
و���س����رع  �ل��ب��ل��دي��ة  م��ق��ر  ت��زي��ني  ت�سمنت  و�ل��ت��ي 
وميادين مدينة �ل�كرة �لرئي�سة و�حلد�ئق �لعامة 
�إىل  قطر  دول��ة  باأعالم  �سيلني  ومنطقة  باملدينة 
�لتي  �لتذكارية  �لهد�يا  م��ن  ع��دد  ت���زي��ع  جانب 
�لبلدية  مر�جعي  على  قطر  دول��ة  �سعار  حملت 

�لكر�م .
بالتن�سيق  �ل�سدد  بهذ�  �ل�كرة  بلدية  قامت  كما 
مع �أهايل �ل�كرة من �أجل تخ�سي�ض �مل��قع �لتي 
على  �لعزيزة  �ملنا�سبة  بهذه  �حتفاليتهم  حتت�سن 
قل�ب �مل��طنني و�لتي ت�ستمل على �إقامة �لأهازيج 
و�لرق�سات �ل�سعبية �لفلكل�رية )�لعر�سة( وعدد 

من �لفعاليات �لرت�ثية  �لأخرى �مل�ساحبة.
�ملنا�سبة  بهذه  �لحتفال  خ��الل  �لبلدية  وقامت 
�لنظافة  على  �لرقابة  حمالت  بتكثيف  �لغالية  
�س�ف  �لتي  و�مل��قع  �مليادين  خمتلف  يف  �لعامة 

ت�سهد �إقامة خمتلف �لفعاليات �ملتن�عة .
عر�س لل�صقور العربية

يف احتفال بلدية اأم �صالل
�لي�م  ب��ذك��رى  �حتفال  �سالل  �م  بلدية  �سهدت 
�ل�سيخ  عبد�هلل  �ألقى  ، حيث  18دي�سمر  �ل�طني 
ب���ن �أح���م���د �آل ث���اين م��دي��ر ب��ل��دي��ة ك��ل��م��ة رح��ب 
كما   ، �مل�ؤ�س�ض  عن  فيها  حت��دث  باحل�س�ر  فيها 
تقدم  بالتهنئة  �إىل ح�سرة �ساحب �ل�سم� �ل�سيخ  
 ، �مل��ف��دى  �ل��ب��الد  �أم���ري  ث��اين  �آل  ب��ن حمد  متيم 

بن  حمد  �ل��لد �ل�سيخ  /  �لأمري  �ل�سم�  و�ساحب 
وفخره  .  �ع��ت��ز�زه  عن  ، معر�  ثاين   �ل  خليفة 
لل�سق�ر  ع��ر���ض  ع��ل��ى  �لح��ت��ف��ال  ه��ذ�  و����س��ت��م��ل 
�لأق�سام  وروؤ�ساء  �مل��در�ء  ت�سلم  ثم  ومن  �لعربية 

�لهد�يا من مدير بلدية �أم �سالل .
الظعاين تقيم احتفاًل باليوم الوطني

�حتفالية  �لبلدية،  مبقر  �لظعاين  بلدية  �أقامت 
�فتتح  حيث   ، ل��ل��دول��ة  �ل���ط��ن��ي  �ل��ي���م  مبنا�سبة 
مدير  �لقحطاين  حممد  فهد  �ملهند�ض/  �حلفل 
وروؤ���س��اء  �لإد�ر�ت  م��دي��ري  مب�ساركة   ، �لبلدية 

�لأق�سام و�ملكاتب  وم�ظفي وم�ظفات �لبلدية .
احتفال م�صروع النظافة العامة باليوم الوطني

�ل�طني  بالي�م  �لعامة  �لنظافة  م�سروع  �حتفل 

�سفر  وبح�س�ر�ل�سيد/  �مل�سروع  مبقر   ، للدولة 
�لعامة  �لنظافة  م�سروع  مدير  �سايف  �آل  مبارك 
ب��ال���ك��ال��ة  �مليكانيكية  �لأع���ت���دة  �إد�رة  وم��دي��ر 
�لنظافة  م�����س��روع  وم���ظ��ف��ي  �لأق�����س��ام  وروؤ����س���اء 
�ل�س��طيء  وق�سم  �مليكانيكية  و�لأع��ت��دة  �لعامة 
�ل�سيدة/  وقدمت  �جلمه�ر.  من  وع��دد  �جل��زر  و 
�لعامة برنامج  �لت�عية  �ل�ساعي رئي�ض فريق  منى 
�حلفل �لذي �ساركت فيه مدر�ستان للبنني و�لبنات 
لطالبات  �لغنائية  �لفقر�ت  من  ع��ددً�  وت�سمن 
�مل�ستقلة  �لبتد�ئية  خ�يلد  بنت  خديجة  مدر�سة 
�لعد�دية  �لريم�ك  مدر�سة  ط��الب  �أدى  كما    .
�سعبية  وعرو�ض  نبطية  ق�سيدة  للبنني  �مل�ستقلة 
عرو� فيها عن فرحتهم مبنا�سبة �لي�م �ل�طني .

     فعاليات متنوعة بالبلديــــــــــــــــــــــــــــــــات.. احتفااًل باليوم الوطني

جانب من احتفال بلدية اأم �صاللمدير بلدية الظعاين وم�صوؤولو البلدية يقطعون تورتة احلفل
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�أوك�سيدنتال  �سركة  �لفني  �لعمل  ه��ذ�  نفذت  وق��د 
�خلط  وف��ن��ان  قطر(  )�أوك�����س��ي  �مل��ح��دودة  للبرتول 
�لبلدية  وز�رة  وق��دم��ت��ه  �أرب��ي��ل��ي،  �سباح  �ل��ع��امل��ي 
�لقطري  لل�سعب  ه��دي��ة  �ل��ع��م��ر�ين  و�ل��ت��خ��ط��ي��ط 
مب��ن��ا���س��ب��ة �ح���ت���ف���الت �ل���ي����م �ل����ط���ن���ي، وذل���ك 
 يف �ح��ت��ف��ال��ي��ة خ��ا���س��ة ع��ل��ى ك���رن��ي�����ض �ل���دوح���ة.
ويبلغ �رتفاع هذ� �لعمل �لفني، �مل�سن�ع من �ل�سلب 
غ��ري �ل��ق��اب��ل ل��ل�����س��د�أ، �أك��رثم��ن �ستة �أم��ت��ار، وقد 
ن�سًا  لتج�سد  �لعربي  �أحرف فن �خلط  ��ستخدمت 
�سعريًا ماأخ�ذً� من ق�سيدة لل�سيخ جا�سم بن حممد 

بن ثاين م�ؤ�س�ض قطر، يق�ل فيه:
ف�ق  تعال  حر  كاأنني   �ل�سالطني  بني  من  وخرجت 
�لقطري  �ل��رت�ث  �ملنح�تة  وتعك�ض  �ه�ساب.  رو���ض 
كما تقدم فر�سة خا�سة للتمتع ب�سعر م�ؤ�س�ض �لدولة 
تعد  كما  فريد،  فني  عمل  �س�رة  يف  جا�سم  �ل�سيخ 
�لأوىل من ن�عها يف قطر، حيث �إنها ت�ستخدم �سعرً� 
عربيًا، بالإ�سافة �إىل ك�نها �أول منح�تة بهذ� �حلجم 

ينفذها �لفنان �أربيلي ويعر�سها �أمام �جلمه�ر.
وبهذه �ملنا�سبة، �أعرب �سعادة �ل�سيخ عبد �لرحمن بن 
خليفة �آل ثاين وزير �لبلدية و�لتخطيط �لعمر�ين عن 
�سعادته بتد�سني هذ� �لعمل �لفني �لفريد لأحد �لأبيات 
�ل�سعرية مل�ؤ�س�ض �لدولة �ل�سيخ جا�سم بن حممد بن 
ثاين )رحمه �هلل( ، و�لذي ��ستطاع بحكمته وحنكته 
حتت  �لقطرية  �لقبائل  ت�حيد  �سيا�سته،  وح�سن 
 ل��ِئه وجمَع �ستاتها.. فت�حدت �لقل�ب على حمبته.

رئي�ض  كيلي  �ستيفن  �ل�سيد/  ق��ال  ج��ان��ب��ه،  وم��ن 
 “  : وتابع   “  : قطر(  )�أوك�سي  �سركة  ومديرعام 
من  متكنت  باأنها  ق��ط��ر(  )�أوك�����س��ي  �سركة  تفخر 
م�ساعدة �لفنان �سباح يف �إخ��ر�ج هذ� �لعمل �لذي 
لالإبد�ع،  وبع�سقه  �لن�ر  �إىل  �مل�ؤ�س�ض  ب�سعر  يحتفي 
فاإن  و�ملتن�ع  �لغني  قطر  تر�ث  دعم  �إىل  بالإ�سافة 
�ل�سركة تدعم قطر يف حتقيق غايتها يف خلق ح��ر 
ونحن  و�لثقافة.  �لفن  عاملي  خ��الل  من  وخطاب 
نتطلع �إىل �ملناق�سات �لرثية �لتي �ستثريها بالتاأكيد 
منح�تة �سباح خالل �لعام �ملقبل، وذلك ملا ييزها 
من مزج فريد بني �خلط �لعربي، و�ل�سعر، و�لتاريخ 

و�لنحت« .

وقد �أ�سرف �ل�سيد �أربيلي على عملية �لت�سميم �لفني 
�لت�جيهات  �ساحبتها  �لتي  منح�تته  تنفيذ  وعلى 
“�أت�سرف  وق��ال:  �ل��دوح��ة.  بلدية  لفريق  �ملبا�سرة 
كثري� كفنان باأن �أ�سهم مبنح�تتي يف �حتفالت �لي�م 
�ل�طني لدولة قطر. لقد �أثار �إلهامي كفنان كلمات 
ومعنى �أحد �لأبيات �ل�سعرية �ملميزة خالل معر�ض 
�أقمته �لعام �ملا�سي ح�ل �أ�سعار �ل�سيخ جا�سم. وقد 

حفزين هذ� �لبيت بالتحديد لت�سميم هذه �ملنح�تة، 
�أن يجرى مع  حيث ي�سكل �لفن ح����رً� عامليا يكن 
�جلمه�ر وي�س�ر جمال وهيئة كل عمل فني. وحتتفي 
هذه   ، وتاريخها  قطر  دول��ة  بثقافة  �ملنح�تة  ه��ذه 
�لدولة �لتي تنم� ب�سكل ملح�ظ على م�ست�ى �لعامل 
، و�إن مثل هذه �ل�سمات و�خل�سائ�ض ه� ما يجعلها 

عامليًة �لأفق �أكرث فاأكرثعلى �ل�ساحة �لدولية«.

تدشين النصب التذكاري
ألبيات شعر المؤسس 

مدير بلدية الدوحة ورئي�س ال�صركة الراعية وم�صمم الن�صب التذكاري

عن  نيابة  الدوحة،  بلدية  مدير  ال�شيد،  اأحمد  حممد  املهند�ش  ن  د�شَّ للدولة،  الوطني  اليوم  مبنا�شبة 

�شعادة ال�شيخ عبد الرحمن بن خليفة اآل ثاين وزير البلدية والتخطيط العمراين، الن�شب التذكاري الأحد 

اأبيات �شعر موؤ�ش�ش الدولة ال�شيخ جا�شم بن حممد بن ثاين )طيب اهلل ثراه(.
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سعادة الوزير يترأس وفد قطر
في اجتماع وزراء البلديات بالبحرين

على  �لط���الع   ، �لج��ت��م��اع  �أع��م��ال  ج���دول  ت�سمن 
�خلدمية  �مل��ر�ف��ق  تط�ير  جم��ال  يف  �إجن���ازه  مت  م��ا 
�عتماد  يف  ج��اء  م��ا  وع��ل��ى  �ل�سريعة  �ل��ط��رق  على 
يف  بالبحرين  �ل�سابقة  دورت���ه  يف  �لأع��ل��ى  �ملجل�ض 
�ل�سرت�سادي  �لدليل  �عتماد  ب�ساأن   2012 دي�سمر 
مل��ع��اي��ري ت��ط���ي��ر �مل���ر�ف���ق �خل��دم��ي��ة ع��ل��ى �ل��ط��رق 
جمال  يف  �جن���ازه  مت  م��ا  على  �لط���الع  �ل�سريعة، 
�ملعل�مات  ق��عد  وجمال  �لبلدية،  �ملعل�مات  ق��عد 
�جنازه  مت  ما  وبحث  �ملدن،  جتميل  وجمال  �لبلدية 
�ملعدة  �لعمل  وخطة  �لعمر�ين  �لتخطيط  جمال  يف 
�ملتحدة  �لمم  برنامج  مع  �مل�سرتكة  �ل�ر�سة  خالل 
�ملقرتحة،  و�مليز�نية   2013 �لب�سرية  للم�ست�طنات 
�لعمل  تفعيل  ما مت �جنازه يف جمال  و�لطالع على 

بجائزة جمل�ض �لتعاون للعمل �لبلدي.
�أعمال  �ساأن  يف  ��ستجد  ما  �لجتماع  ت�سمن  كما 
فيما  �حل�سرية  �لبيئة  تط�ير  يف  �ملخت�ض  �لفريق 
�ل�سرت�سادي  �لدليل  �إع���د�د  م��ن  بالنتهاء  يتعلق 
م�ؤمتر  وتنظيم  �ل�سلبة،  �لبلدية  �لنفايات  لإد�رة 

�لعمل �لبلدي �لثامن 2014 بدولة �لمار�ت �لعربية 
�ملتحدة، وم�ستجد�ت ك�د �لبناء �خلليجي بالتن�سيق 

لك�د  �لفني  و�ملكتب  �خلليجية  �لتقيي�ض  هيئة  مع 
�لبناء بدولة قطر.

قطر  دولة  وفد  العمراين  والتخطيط  البلدية  وزير  ثاين  اآل  خليفة  بن  عبدالرحمن  ال�شيخ  �شعادة  تراأ�ش   

امل�شارك باالجتماع  ال�شابع ع�شر الأ�شحاب ال�شمو واملعايل الوزراء املعنيني ب�شئون البلديات يف دول 

جمل�ش التعاون لدول اخلليج العربية ، والذي ُعقد يف املنامة مبملكة البحرين.
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نظمه قسم اإلعالم بجامعة قطر

مشاركة بمنتدى التميز
والمهنية في العالقات العامة

�لعمر�ين  و�لتخطيط  �لبلدية  وز�رة  ���س��ارك��ت 
�ملنتدى  فعاليات  ، يف  م  2013 دي�سمر  خ��الل 
�لإع��الم  ق�سم  نظمه  �ل��ذي  �خلام�ض  �لإع��الم��ي 
حتت   ، قطر  بجامعة  و�ل��ع��ل���م  �لآد�ب  كلية  يف 
�لعامة،  �لعالقات  يف  و�لتميز  )�ملهنية  عن��ن 
�إد�رة  مدير  �ليافعي  عمر  �ل�سيد/  تر�أ�ض  حيث 

�لعالقات �لعامة و�لت�سال جل�سات �ملنتدى.
و�لعقبات  �لتحديات  �لتفاعلي  �ملنتدى  ناق�ض 
�لعامة  �لعالقات  �لإعالميني وخر�ء  ت��جه  �لتي 
�لقيام  يف  ودوره���م  �ملجتمع  ب��اأف��ر�د  وعالقتهم 
كل  باملنتدى  و���س��ارك  �لجتماعية.  بامل�س�ؤولية 
�ملجتمع  وعالقات  للت���سل  �مل�ساعد  �لعميد  من 
�ل�س�يدي  فاطمة  د.  و�ل��ع��ل���م  �لآد�ب  كلية  يف 
و�لعل�م  �لآد�ب  كلية  يف  �لإع���الم  ق�سم  ورئي�ض 
د. ن�ر �لدين ميالدي و�لأ�ستاذ يف ق�سم �لإعالم 
ق�سم  يف  و�لأ���س��ت��اذ  ق��ري�ط  حممد  د.  �لكلية  يف 
�خلبري  عثمان  وبابكر  قلندر  حمم�د  د.  �لإعالم 
وعمر  لل�سركات  �لجتماعية  �مل�س�ؤولية  جمال  يف 
ب�ز�رة  و�لإعالم  �لعامة  �لعالقات  مدير  �ليافعي 
من  و�ل��ع��دي��د  �ل��ع��م��ر�ين،  و�لتخطيط  �ل��ب��ل��دي��ة 
و�ملتخ�س�سني  و�خلر�ء  و�لطلبة  �لق�سم  �أ�ساتذة 

يف �لعالقات �لعامة.
وقالت �لدكت�رة فاطمة �ل�س�يدي، �لعميد �مل�ساعد 
للت���سل وعالقات �ملجتمع يف كلية �لآد�ب و�لعل�م: 
�لقرن،  هذ�  مطلع  و�ملعرفية  �لرقمية  �لث�رة  مع 
و�لأدي���ان  �لثقافات  متعدد  جمتمع  يف  �أ�سبحنا 
و�مل��ذ�ه��ب و�ل��ف�����س��ائ��ي��ات �ل��ت��ي �أ���س��ب��ح �مل����ط��ن 
به،  �ملحيطة  �لق�سايا  فهم  عن  ع��اج��زً�  �أمامها 

وت�ساربها  كرثتها  من  ولكن  �ملعل�مات  قلة  من  ل 
ر�سائلها  رم����ز  ف��ك  ع��ن  ع���اج���زً�  �أ���س��ب��ح  ح��ت��ى 
ولذلك  مطلقة،  وبكثافة  يتلقاها  �لتي  �لإعالمية 
�أهم  يناق�ض ق�سية من  �لي�م  فاإن م��س�ع منتدى 
ق�سايا �ل�ساعة، خا�سة �أن تنمية �لإعالم و�لتميز 
يف �ملمار�سة �لإعالمية و�لرتقاء مب�ست��ها �لعلمي 
خدمة  يف  ة  ملحَّ حاجة  �أ�سبح  و�ملهني  و�لقيمي 

�لق�سايا �ل�طنية و�لإمنائية للمجتمع«.
�ملهنية  مبح�ر  �لهتمام  �أن  �إىل  �ل�س�يدي  و�أ�سارت 
و�لتميز يف �لعالقات �لعامة يقدم مدخاًل جيدً� يف 
�سل�كياتهم  و�ملتدربني وتعزيز  �لطلبة  �إعد�د ك��در 
يف جمال �لإ�سغاء و�حل��ر و�لنقا�ض و�ل�ستماع �إىل 
تتميز  م���سيع  و�لقدرة على طرح  �ملختلف  �ل��ر�أي 
�ملهنية، كما يعمل على  بامل�سد�قية و�لديقر�طية 
يحيط  ما  �إز�ء  للم��طن  �لذهنية  �ل�س�رة  حت�سني 
�لإع��الم  دور  يكمن  وهنا  مت�سابكة  ق�سايا  من  به 

�حلقيقي يف �لتاأثري �ل�سحيح يف �لر�أي �لعام.
رئي�ض  م��ي��الدي،  �ل��دي��ن  ن���ر  د.  ق��ال  جانبه  م��ن 
من  �سل�سلة  �سمن  �لفعالية  تاأتي  �لإع��الم:  ق�سم 
كلية  يف  �لإع��الم  ق�سم  ُينظمها  �لتي  �لفعاليات 
�آفاق  ت��سيع  �إىل  تهدف  و�لتي  و�لعل�م،  �لآد�ب 
خمتلف  يف  �ل��ت��دري�����ض  هيئة  و�أع�����س��اء  �ل��ط��ل��ب��ة 
�ملهنية  م��س�ع  ويعتر  وفروعه  �لإعالم  جمالت 
�مل��س�عات  م��ن  �لعامة  �ل��ع��الق��ات  يف  و�لتميز 
�لهامة �لتي يتحّتم علينا �أن ن��سع مد�رك �لطلبة 
و�لعقبات  �لتحديات  ك��ل  على  وُنطلعهم  فيها، 
�لتي قد ت��جههم عند �لعمل يف جمال �لعالقات 

�لعامة

) نظم المعلومات( 
تطلق خدمة 

إلكترونية جديدة
�إج���ر�ء�ت  لأمتت���ة  �لد�ئ���م  �س���عيها  يف 
 ، �إلكرتوني���ة  �ل����ز�رة  يف  �لعم���ل  �س���ري 
د�س���نت �إد�رة نظ���م �ملعل�م���ات ب����ز�رة 
�لبلدي���ة و�لتخطي���ط �لعم���ر�ين م�ؤخرً� 
ُت�س���اف  جدي���دة  �إلكرتوني���ة  خدم���ة   ،
ع���ر  �ملت�ف���رة  �خلدم���ات  حلزم���ة 
�مل�ق���ع �لإلك���رتوين و�له��ت���ف �لذكي���ة 
ع���ر  وكذل���ك  �لق���ادم  حتديثه���ا  يف 
�خلدم���ات �لذ�تي���ة �لهاتف و�لكي��س���ك 
 ، �ملناه���ل(  )ت�س���ليك  خدم���ة  وه���ي   ،
حي���ث يك���ن لأي �س���خ�ض تق���دمي طلب 
�ملناه���ل  يف  �لن�س���د�د�ت  بت�س���ليك 
�ل�س���كنية )مطابخ  بال�حد�ت  �خلا�س���ة 
وحمام���ات(، وه���ي خدم���ة تتب���ع �إد�رة 
�س����ؤون �خلدم���ات )ق�س���م �لنظاف���ة( ، 

مبق���ار �لبلدي���ات .

األرشيف 
اإللكتروني عبر 
األيفون واآليباد

قام���ت �إد�رة نظ���م �ملعل�م���ات بتطبي���ق 
�لإلكرتوين  و�لأر�سيف  �ملر��سالت  نظام 
ع���ر �أجه���زة �لآيف����ن و�لآيب���اد ، حيث 
يتمك���ن �مل���در�ء يف �ملرحل���ة �لأوىل من 
�إنهاء �عتماد جميع �ملعامالت �خلا�س���ة 
�أو  �لآيف����ن  �أجه���زة  ع���ر  باإد�ر�ته���م 
�س����ف  �ل���ذي  �لأم���ر  وه����   ، �لأيب���اد 
�ملعام���الت  �إجن���از  �س���رعة  ي�س���اهم يف 
خا�سة �مل�س���تعجلة منها ، حيث ي�ستطيع 
�مل�س����ؤول �عتم���اد �أي كت���اب يف �أي وقت 
وم���ن �أي م���كان دون �حلاج���ة ل�ج����ده 
�أجه���زة كمبي�ت���ر  �أو ت��ف���ر  يف �ملكت���ب 

تقليدي���ة .
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�س���اركت وز�رة �لبلدية و�لتخطيط �لعمر�ين ممثلة ب���اإد�رة تخطيط �لبنية �لتحتية 
يف �مل�ؤمت���ر �لعامل���ي �خلام�ض و�لثالثني لإد�رة �مل�س���ادر �ملائية و�ل���ذي ُعقد مبدينة 
�س���ينغ� بال�س���ني خالل �لفرتة م���ن 8 �إىل 13�س���بتمر �جلاري ، ونظمت���ه �لر�بطة 
�لدولي���ة للهند�س���ة و�لبح�ث �ملائية )IAHR( بالتعاون م���ع وز�رة �مل��رد �ملائية 

�ل�س���ينية .
ومثل �ل�ز�رة كل من �ل�س���ادة: عبد�هلل �ملريخي رئي�ض ق�س���م تخطيط �لنقل و�لبنيه 
�لتحتية، وح�س���ن قا�س���م - مهند����ض بنية حتتية ، وعبد�هلل ماأم����ن - مهند�ض بنية 

حتتي���ة ، وعب���د �لرحم���ن �ملظف���ر - خمط���ط عم���ر�ين . 
ومتثلت م�س���اركة �ل�ز�رة ب�رقة عمل فنية بعن��ن )تقدير�ت �س���ق�ط مياه �لأمطار 

يف �لت�س���اميم �خلا�س���ة باملناطق �جلافة( ، ��س���تملت على خال�س���ة م�ستخرجات 
�لدر��س���ة �لإح�س���ائية ملع���دلت هط����ل �لأمط���ار يف دول���ة قط���ر وذلك م���ن �أجل 
��س���تخد�مها يف ت�س���اميم م�س���اريع �لبنية �لتحتية وت�س���ريف مي���اه �لأمطار و�لتي 
قام���ت �إد�رة تخطيط �لنقل و�لبني���ة �لتحتية باإعد�دها. حيث متت مناق�س���تها من 
قب���ل �ملهتمني به���ذ� �ملجال مما عزز �لدور �لريادي �لذي ت�س���عى �إليه دولة قطر يف 
جمال �لبح�ث �لعلمية و�إتاحة �لفر�س���ة للقائمني على �مل�سروع لتقدمي نتائج �لبحث 

�خلا�س���ة بدولة قطر و�إمكانية ��س���تخد�مها يف �لدول ذ�ت �لطبيعة �مل�س���ابهة لها. 
علمًا باأن �ل�رقة �لفنية �س���يتم ن�س���رها يف �ملجلة �لأوروبية �لعاملية �ملتخ�س�س���ة باإد�رة 

.)Water Resources Management Journal( م�سادر �ملياه

ب����ز�رة  �لتحتي���ة  �لبني���ة  تخطي���ط  �إد�رة  �س���اركت 
�لبلدي���ة و�لتخطي���ط �لعم���ر�ين يف �مل�ؤمتر �ل�س���ن�ي 
�لثاين للمدن �لذكية و�ملنعقد يف فندق �ل�س���ري�ت�ن - 
�لدوح���ة عل���ى مدى ي�مني 9 - 10 دي�س���مر 2013م، 
و�ل���ذي يهدف �إىل لف���ت �أنظار وجمي���ع وجهات نظر 
�لقطاع���ات �حلك�مية على �س���عيد تخطيط و�إن�س���اء 
�لبن���ى �لتحتي���ة، و�لقطاع���ات �لتعليمية علي �س���عيد 
�لدر��س���ات و�لأبحاث، كل ح�س���ب تخ�س�س���ه وذلك 
به���دف تكات���ف �جله�د يف بن���اء مدن ذكي���ة حتاكي 

طم�ح �أجيالنا �مل�ستقبلية. 
ويف هذ� �ل�س���ياق قام د. و�س���ام وهيب �حلمر�  بق�سم 
تخطيط �لنقل و�ملرورب���اد�رة تخطيط �لنقل و�لبنية 
�لتحتي���ة بتقدمي عر�ض ع���ن خطة �ل����ز�رة لنمذجة 
�لنقل �لذكي وت��سيح دوره يف �إد�رة وتخطيط �لنقل، 
حيث قدم ملخ�س���ًا عن من�ذج �لنقل �ل�س���رت�تيجي 
لدولة قطر )QSTM( وكيفي���ة �لعمل حاليًا على 

تط�ير �أدو�ت م�س���اندة للنم�ذج �ل�سرت�تيجي بهدف 
��ستنتاج �أف�سل �ل�سيا�سات �مل�ستقبلية للنقل.

وي��س���ح �لدكت�ر �حلمر� �إن هذه �لأدو�ت مبنية على 

در��س���ة تف�س���يلية لت�زيع �ل�س���كان ح�س���ب معل�مات 
جه���از �لإح�س���اء )QSA( ، وه���ي تعتم���د عل���ى 
تقني���ة �لتع���رف عل���ى �ملركبات م���ن خ���الل �لأدو�ت 
�لذكية )Bluetooth، GPS، etc.،.( كتلك 
�مل�س���تخدمة يف تطبيق م�س���ارك �مل�س���رتك بني مركز 
قطر لالبت���كار�ت �لتكن�ل�جية )QMIC( ووز�رة 

�لبلدية و�لتخطيط �لعمر�ين.
ويبني  د. �حلمر� �إن هذه �لأدو�ت �ستك�ن رفيقًا د�ئمًا 
لنم�ذج �لنقل �ل�س���رت�تيجي لدولة قطر حيث يكن 
�لعتم���اد عليه���ا بتجمي���ع معل�م���ات حية ع���ن �لنقل 
وحتليلها من �أجل ��س���تنتاج �لنمط �ملروري �حلقيقي 
لل�سكان و�إمكانية ��ستجابتهم ل�سيا�سات �لنقل �لهامة 
�خلا�س���ة بتحفيز ��س���تعمال �لنقل �لعام وغريها من 
�ل��سائل �لتي من �ساأنها تخفيف ن�سبة �لزدحام على 
�لطرقات وبالتايل �مل�ساهمة بتحقيق �لن�عية �لأف�سل 

حلياة �ل�سكان يف �ل�سن��ت �لقادمة.

البلدية تعرض خطة نمذجة النقل الذكي ودورها 
في إدارة تخطيط النقل والبنية التحتية

وزارة البلدية تشارك في المؤتمر العالمي
الخامس والثالثين إلدارة المصادر المائية في الصين

د. و�صيم احلمرا
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مشروع النظافة العامة يشارك

بمنتدى التعاون البيئي بين قطر وكوريا 2013

جهود متنوعة لبلدية الوكرة
في مجال الحدائق والشواطيء والمنتزهات

�س���اركت وز�رة �لبلدية و�لتخطيط �لعمر�ين ممثلة 
مب�س���روع �لنظاف���ة �لعام���ة نهاي���ة �أكت�ب���ر 2013م 
مبنت���دى �لتع���اون �لبيئي ب���ني قطر وك�ري���ا 2013 ، 
�ل���ذي ًعقد حتت رعاية وز�رة �لبيئة و�س���فارة ك�ريا 

�جلن�بية. 
ج���اءت م�س���اركة وز�رة �لبلدي���ة بتق���دمي ورقة عمل 
ح����ل )�أهمية �إعادة �لتدوير يف �حلفاظ على �لبيئة 
�لقطرية( ، حيث �س���م �ل�فد �مل�س���ارك �ل�سيد �سفر 
مبارك �آل �سايف مدير �إد�رة م�سروع �لنظافة ومدير 
�إد�رة �لأعتدة �مليكانيكية، و�ل�س���يدة منى �ل�س���اعي 
، و�ل�س���يدة �أم���ل �دن م���ن فري���ق �لت�عي���ة �لعام���ة 

بامل�سروع.
و�أك���دت ورقة �لعمل باأن من �أول�ي���ات وز�رة �لبلدية 
و�لتخطيط �لعم���ر�ين �حلفاظ على �لبيئة �لقطرية 
ودع���م جميع �لر�مج �مل�س���اعدة يف عدم �لإ�س���ر�ر 
به���ا ، حي���ث قام �مل�س���روع بتطبي���ق برنام���ج �عادة 
تدوي���ر �ملخلف���ات باملد�ر����ض �لذي خل���ق �جتاهات 
�يجابية و��سحة نح� عملية �إعادة تدوير �ملخلفات. 
وكانت �لنتائج �إيجابي���ة �أثناء تطبيق �لرنامج على 

�ملرحلة �لبتد�ئية و�كت�س���ب �لتالميذ �سل�كًا مقب�ًل 
يف ف�س���ل �ملخلفات �لقابلة للتدوي���ر و�لتعامل معها 
و�لت�س���جيع على نقل �لتجربة �إىل �لأ�س���رة وتعميمها 
عل���ى �ملجتمع تدريجا.  و�أكد �مل�س���روع ب���اأن �لهدف 
�لرئي�س���ي للرنام���ج ه� �لعم���ل على تقلي���ل كميات 
�ملخلفات وعدم �لإ�س���ر�ر بالبيئة من خالل �لت��سع 
ق���در �لإم���كان يف تطبي���ق برنامج تدوي���ر �ملخلفات 

لي�سمل جميع �سر�ئح �ملجتمع للم�ساعدة يف �ل��س�ل 
.)zero waste( ىل�

ويف نهاي���ة �ملنت���دى د�رت حلق���ات نقا����ض بني كبار 
�مل�س����ؤولني ، �أج���اب خالله���ا �ل�س���يد �س���فر مبارك 
�آل �س���ايف مدي���ر �إد�رة م�س���روع �لنظاف���ة عن جميع 
�ل�ستف�س���ار�ت �خلا�س���ة ب�رقة �لعم���ل ونظام عمل 

م�سروع �لنظافة �لعامة بالدولة.

�صفر اآل �صايف وعدد من امل�صوؤولني ح�صور املنتدى

قام���ت بلدية �ل�كرة متمثل���ة باإد�رة �س����ؤون �خلدمات 
بجه����د متن�ع���ة يف جمال جتهي���ز و�س���يانة �حلد�ئق 
�لعام���ة و�ألع���اب �لأطفال وزر�ع���ة �لزه����ر و�لنباتات 
�س���ملت �لأعم���ال �إج���ر�ء �س���يانة �س���املة للمزروعات 
و�ل���دو�ر�ت  �ل�س�����رع  يف  �خل�س���ر�ء  و�مل�س���طحات 
و�حلد�ئق من ق�ض وت�سذيب وتنظيف ، زر�عة �لزه�ر 
�مل��س���مية �ل�س���ت�ية باأل��ن و�أن��ع متن�عة يف �ل�س�����رع 
و�لدو�ر�ت و�حلد�ئق، تنظيف �ألعاب �لأطفال ومقاعد 
�جلل�����ض يف جمي���ع �حلد�ئ���ق و�لتاأكد من �س���المتها، 
�لتاأكد من �س���المة وعمل م�س���ابيح �لإنارة وثالجات 
�ملي���اه وجاهزية �حلمام���ات، �لقي���ام باأعمال تنظيف 
ملنه�لت حمامات �حلد�ئق ور�سها باملبيد�ت �حل�سرية 
لتجن���ب ح���دوث �أي خل���ل فيه���ا ، �ملكافح���ة �لدوري���ة 
للح�س���ر�ت بامل�س���اجد وم�س���ليات �لعي���د و�حلاويات، 

و�ملكافحة �لدورية للح�سر�ت بال�س��طئ و�ملنتزهات .
وتبذل �لبلدي���ات �لتابعة ل����ز�رة �لبلدي���ة و�لتخطيط 
�لعم���ر�ين جه�دً� متن�عة يف جمال خدمة �جلمه�ر يف 
خمتلف �س�ؤون حياته �لي�مية ، حيث تق�م كل بلدية من 

�لبلديات �س���من حدودها �جلغر�فية بالإ�س���ر�ف على 
�لنظاف���ة �لعامة للمنطقة وحترير حما�س���ر �ل�س���بط 
بحق �ملخالفني، و�لإ�سر�ف على عق�د �إيجار �حلاويات 
ومكافحة �حل�سر�ت و�لق��ر�ض ورفع �ل�سيار�ت �ملهملة 
و�حلي��نات �لنافقة، و�س���حب مياه �ل�سرف �ل�سحي 

للمب���اين غ���ري �ملت�س���لة بال�س���بكة �لعام���ة لل�س���رف 
�ل�س���حي، وتنظي���م �حلم���الت �لالزم���ة يف �ملن���ازل 
و�ل�س�����رع و�ملناط���ق، وفقًا للر�مج �ملق���ررة و�ملعايري 
�لفنية �مل��س�عة من قبل �إد�رة �لنظافة �لعامة، وذلك 

بالتن�سيق مع �جلهات �ملخت�سة بالدولة. 

زراعة الزهور املو�صمية ال�صتوية باألوان واأنواع متنوعة يف ال�صوارع والدوارات واحلدائق
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التجربة القطرية في معالجة المخلفات

في ورشة عمل حول المخلفات العسكرية بأمريكا

�لقياد�ت  من  كبري  عدد  �ل�ر�سة  هذه  يف  �سارك 
�ملحا�سرين من  بع�ض  بالإ�سافة �ىل   ، �لع�سكرية 
د�خل وخارج �ل�ليات �ملتحدة �لمريكية – حيث 

��ستملت على حماور عدة من �أبرزها :
كيفية �لتخل�ض �لآمن من �ملخلفات �لع�سكرية .

تدوير �ملخلفات �لع�سكرية و�ملدنية .
�لتخل�ض من �ملخلفات �خلطرة .
�ل�ستفادة من �لطاقة �ملتجددة .

و�سع خطة �ساملة للحد من �لنفايات .
مر�فق  �سملت  ميد�نية  ب��زي��ار�ت  �لقيام  بجانب 
معاجلة �ملخلفات وبع�ض �لإد�ر�ت �لع�سكرية ذ�ت 

�لعالقة .
هذه  �أعمال  يف  �سايف  �آل  �سفر  �ل�سيد  و�سارك 
�ل���ر���س��ة ، ب��اإل��ق��اء حم��ا���س��رة ع���ن �ل��ت��ج��رب��ة 
بت�سليط  وقام  �ملخلفات،  معاجلة  يف  �لقطرية 
�لبلدية  وز�رة  وب��ر�م��ج  خ��ط��ط  ع��ل��ى  �ل�����س���ء 
و�مل�ستقبلية  �حل��ال��ي��ة  �ل��ع��م��ر�ين  و�لتخطيط 
بفعالية  ���س��ارك  ك��م��ا   ، �مل��خ��ل��ف��ات  م��ع��اجل��ة  يف 
يف ح��ل��ق��ات �ل��ن��ق��ا���ض �ل��ت��ي ت��ن��اول��ت �ل��ت��ج��ارب 
�لنظافة  خدمات  جمال  يف  و�لقطرية  �لمريكية 

ومعاجلتها. �لعامة 
ه���ذ�، وق���د خ��رج��ت �ل���ر���س��ة ب��اإ���س��د�ر ع���دد من 
تعزيز  جم��ال  يف  خا�سة  �لي��ج��اب��ي��ة  �لت��سيات 

�لقطرية  �مل�سلحة  �لق��ت  بني  و�لتعاون  �لتن�سيق 
و�لق��ت �مل�سلحة �لأمريكية يف �ملجال �لبيئي ومنها 
جتارب  من  و�ل�ستفادة  �لع�سكرية  �ملخلفات  �إد�رة 

�لدولتني يف هذ� �ملجال.

�ل�سيد �سفر  �ل�ر�سة ، مت تكرمي  �أعمال   ويف نهاية 
�أخرى  و�سهادة   ، بال�ر�سة  متحدث  �سهادة  مبنحه 
بامل�ساركة �لإيجابية يف حلقات �لنقا�ض �لتي تخللت 

�أعمال �ل�ر�سة.

�صفر اآل �صايف يت�صلم �صهادة م�صاركة

اآل �شايف مدير م�شروع النظافة العامة ومدير  �شاركت وزارة البلدية والتخطيط العمراين ممثلة يف ال�شيد/ �شفر مبارك 

قطر  دولة   من  كل  يف  امل�شلحة  القوات  بتنظيمها  قامت  التي  امل�شرتكة  العمل  ور�شة  يف  امليكانيكية  االأعتدة  اإدارة 

النفايات يف القوات امل�شلحة وذلك ا�شتكماالً لور�شة  االأمريكية بوالية فلوريدا، حول كيفية احلد من  والواليات املتحدة 

العمل التي مت تنظيمها بالدوحة يف ذات املجال يف �شهر مايو 2013.



اأخبار البلدية

حساب وزارة البلدية يحصل على اعتماد تويتر

ضبط شركة وهمية لتعبئة وتوزيع اللحوم

�لبلدية  ل�����ز�رة  �ل��ر���س��م��ي  �حل�����س��اب  ح�سل 
�لت���سل  م���ق��ع  على  �ل��ع��م��ر�ين  و�لتخطيط 
�لجتماعي )ت�يرت( على �سهادة ح�ساب م�ثق 
قبل  م���ن   )Account Verified(
وز�رة قطرية حت�سل  ثاين  وهي  ت�يرت،  �سركة 

على هذ� �لعتماد بعد وز�رة �لد�خلية.
�لتي  �لنجاحات  بعد  �حل�ساب  �عتماد  وج��اء 
حققتها وز�رة �لبلدية يف �لت���سل مع �جلمه�ر 
�ل�ز�رة  باأن�سطة  للتعريف  و�خلارجي  �لد�خلي 
�لتي  و�لق�سايا  باخلدمات  �لت�عية  وتعزيز 
تخ�ض �أجهزة �ل�ز�رة و�لرد على ��ستف�سار�تهم 
خالل  م��ن  وذل��ك  و�سكاو�هم.  ومالحظاتهم 
ت�ظيف تكن�ل�جيا �لإعالم �جلديد وخ�س��سًا 
م����ق��ع �لإع����الم �لج��ت��م��اع��ي. وق���د ب��ل��غ ع��دد 
�أكرث من 13  �ل�ز�رة على ت�يرت  �ملتابعني مل�قع 
�لتغريد�ت ح��يل  بلغ عدد  بينما   ، متابع  �ألف 
ي�ميًا  تفاعاًل  �مل�قع  وي�سهد  تغريدة.   )2934(

مع �جلمه�ر يف خمتلف جمالت عمل �ل�ز�رة. 
وياأتي �عتماد ح�ساب �ل�ز�رة �لر�سمي كخط�ة 
دون  خالله  م��ن  �جلمه�ر  م��ع  للتعامل  مهمة 
م�قع  على  �ل�����ز�رة  با�سم  �سفحات  �إن�����س��اء 
بعد  خا�سة  )ت���ي��رت(،  �لجتماعي  �لت���سل 
�نت�سار �لعديد من �ل�سفحات �ل�همية ل�ز�ر�ت 
للمتابعني  يكن  حيث   ، ر�سمية  وم�ؤ�س�سات 
�لبلدية  ل����ز�رة  �ملعتمد  �حل�ساب  من  �لتاأكد 
من  �لتاأكد  خ��الل  من  �لعمر�ين   و�لتخطيط 
�ملعل�مات  �إىل  بالإ�سافة  �لت�ثيق  عالمة  وج�د 
�ملنا�سبة  وبهذه  بجانبه.   �مل��سحة  �لر�سمية 
�لعمر�ين  و�لتخطيط  �لبلدية  وز�رة  تت�جه 
من  �لكرمي  للجمه�ر  و�لتقدير  �ل�سكر  ب��فر 
�لت���سل  م����ق��ع  على  ل�سفحاتها  �ملتابعني 
)في�سب�ك(  �أو  )ت���ي��رت(  ���س����ء  �لج��ت��م��اع��ي 
ل�سفحاتها  �لن�سمام  يف  �لكبرية  لثقتهم   ،

وت���سلهم وتفاعلهم �لد�ئم معها.

ك�سف ق�س���م �لرقابة �ل�س���حية باإد�رة �لرقابة �لبلدية 
ببلدية �لدوحة عن �س���ركة وهمية يديرها بع�ض �لعمال 
�لآ�س���ي�يني باإح���دى مناط���ق �لدولة لإعد�د وحت�س���ري 
وت�س���نيع �للح�م من بقايا �ملقا�سب وتعبئتها وتغليفها 
ب�سعار �ل�س���ركة �ل�همية وت�زيعها على حمالت �لبقالة 
و�ل�س����بر ماركت . وقد مت �سبط �ل�س���ركة بالتعاون مع 

�جلهة �ملخت�سة ب�ز�رة �لد�خلية.
وكان مفت�س���� ق�س���م �لرقابة �ل�سحية قد ر�سدو� بع�ض 
عب�����ت �للح�م �لتى حتمل ��س���م �إحدى �ل�س���ركات يف 
بع�ض حمالت �لأغذية مبدينة �لدوحة فتم تتبعها وتبني 
بعد فح�سها �إنها �سركة وهمية ، فتم �لتن�سيق مع وز�رة 
�لد�خلية ، وقامت حملة م�س���رتكة �أ�س���فرت عن �سبط 
�أربعة عمال �آ�سي�يني يار�س�ن ن�ساطهم �ملخالف د�خل 
�سكن عمال ب�سعبية خليفة ، وتبني �أن �لعمال �لآ�سي�يني 
��س���تغل�� �سكن �لعمال ل��س���ع ثالجات وتخزين كميات 
كب���رية تتج���اوز �لطن لت�زيعه���ا على من�س���اآت غذ�ئية 
بكاف���ة مناطق �لدولة �ملختلفة ، كما مت �س���بط ماكينة 
تقطيع �للح����م و�أكيا�ض تعبئة و�آلة تغليف �لأكيا�ض بعد 
�لتعبئ���ة وعليها ت��ري���خ �إنتاج و�نتهاء وهمي���ة ، وقد مت 
�تخاذ �لإجر�ء �لقان�ين حيالهم بتح�يلهم �إىل �جلهات 

�لأمنية بالدولة .
وح���ذرت وز�رة �لبلدي���ة و�لتخطي���ط �لعم���ر�ين جميع 
�ملن�ساآت �لغذ�ئية من تد�ول �ملنتج �مل��سح �أدناه و�سحبه 
من �س���الة �لعر�ض للم�س���تهلكني و�إبالغ �أق���رب بلدية ، 

كما تطال���ب �لبلديات �ملن�س���اآت �لغذ�ئية ب�س���رورة 
�لتاأك���د م���ن ف��تري �ل�س���ر�ء و�لحتفاظ بها �س���من 
م�ستند�ت �ملحل لت�س���هيل عملية �لتفتي�ض و�ملر�قبة، 
و�س���تتخذ �لبلدية كاف���ة �لإج���ر�ء�ت �لقان�نية حيال 
�ملن�س���اآت �ملتهاونة يف ذلك �لأمر، كما ننا�سد �ل�سادة 
�مل�ستهلكني باإبالغ بلدية �لدوحة �أو �لبلديات �ملخت�سة 

ف�ر �لعث�ر على �ملنتج �ملذك�ر .
و�لأ�سماء �ملدونة على منتج �ل�سركة �ل�همية هي:

حالل ك�لد �ست�ر )بل�ن �أخ�سر( - �لقمر ك�لد �ست�ر 
) بل�ن �أزرق( - بي كي ج�لد �ست�ر )بل�ن برتقايل( 

–�سح�ن بها ��ستيكر بنف�ض تلك �لأ�سماء.
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تسليم 3 حدائق جديدة إلى بلدية الريان
�س���لمت �إد�رة �حلد�ئ���ق �لعام���ة ثالث حد�ئ���ق جديدة �إىل 
بلدي���ة �لريان بعد �إجنازها ، وهي حديقة مبعيذر �جلن�بي 
مب�س���احة  2948 م2، وحديقة باملنا�س���ري مب�س���احة  1908 

م2، وحديقة ب��سدرة  مب�ساحة  4240 م2.
وقال �ل�س���يد/ حممد عل���ي �خل�ري مدي���ر �إد�رة �حلد�ئق 
�لعام���ة باأن هذه �حلد�ئ���ق تتميز بالتجديد و�لتن�ع �س�����ء 
بالأعم���ال �لزر�عي���ة �أو �ملدني���ة متا�س���يًا مع �س���عي �لإد�رة 
و�سيا�س���تها يف �إدخ���ال كل ما ه� جديد يف ع���امل �حلد�ئق 
ومفرو�س���اتها، ف�س���اًل عن �للم�س���ة �جلمالية حيث �حت�ت 
�حلد�ئق على �لكثري من �ل�س���احات و�ملمر�ت وبر�س����مات 
وزخارف بديعة ��س���تخدمت فيها �أن��ع خمتلفة من �حلجر 
�لطبيعي و�لبالط �لطيني و�خلر�س���انة �ملطب�عة ، و�أي�س���ًا 
�لعدي���د م���ن �لنبات���ات �جلديدة �لت���ي مت �ختب���ار حتملها 
للظ���روف �ملناخية يف م�س���اتل �لد�رة ، �إ�س���افة لت�س���كيلة 
ر�ئعة من �جلل�س���ات �خل�س���بية و�ملم���ر�ت وبقية �خلدمات 
�لأ�سا�س���ية م���ن �أنظمة ري وحمامات �س���ممت ونفذت على 
�أعلى م�ست�ى من �مل���سفات �لعاملية . �جلدير بالذكر ، �إنه  
وبن���اًء على طلب �أه���ايل �ملنطقة ، مت �إقامة م�س���جد د�خل 

حديقة ب��سدرة ك�ن م�ساحة �حلديقة ت�سمح بذلك.

حديقة معيذر

حديقة املنا�صري

حديقة بو�صدرة

17



18

الخطة تتضمن )4( محاور وتهدف 
للوصول إلى )مفتش عصري(

خطة شاملة لالرتقاء بمنظومة التفتيش بالبلديات

�لبلدية و�لتخطيط �لعمر�ين بدور  ت�سطلع وز�رة 
»�ل��رق��اب��ة  منها  �ستى  جم���الت  يف  كبري  رق��اب��ي 
�لأغذية  على  �لرقابة  و�حلفريات،  �ملباين  على 
على  �لرقابة   ، �لعامة  �لنظافة  على  �لرقابة   ،
على  �ل��رق��اب��ة  ب��امل��ح��ال،  �ل�سحية  �ل���س��رت�ط��ات 
�لعامة  �لدولة  �أم��الك  على  �لرقابة   ، �لإعالنات 

و�خلا�سة ، �لرقابة على �سكن �لعمال .. وغريها. 
�س�ء  يف  �ل��دور  هذ�  باأهمية  �ل���ز�رة  من  و�إيانا 
�ملتعلقة  �لثالثة  ركيزتها  خا�سة  قطر2030  روؤي��ة 
)ق�ة  على  �لقائم  حم�رها  يف  �لب�سرية  بالتنمية 
فقد  �لعمل(،  باأخالقيات  وملتزمة  ك��ف���ؤة  عمل 
قامت �ل�ز�رة باإعد�د خطة تدريبية �ساملة ملفت�سي 

�لبلديات 2014-2013 .
�أربعة  على  �ليها  �مل�سار  �خلطة  ��ستملت  ولقد 

حماور �أ�سا�سية :
 �ملح�ر �لأول:  يتعلق بدور�ت تاأ�سي�سية للمفت�سني 
و�لتي ت�ستمل على دور�ت يف جمال �حلا�سب �ليل 
و�لتفتي�ض �لإلكرتوين ودور�ت يف �للغة �لإجنليزية 
�ملتعلقة مبجالت �لتفتي�ض ودور�ت �حل�ض �لأمني 
�ل��دور�ت  هذه  وتهدف  �لتقارير،  �إع��د�د  ودور�ت 
�لتفتي�ض  ملهنة  �لأ�سا�سية  �ل��ق����ع��د  و���س��ع  �إىل 
ع�سري  مفت�ض   « �إىل  �ل��س�ل  �أجل  من  بال�ز�رة 

» ي��كب �لتط�ر �لتقني و�لتكن�ل�جي يف �لدولة.
�لفنية  بالدور�ت  يتعلق   للخطة:  �لثاين  و�ملح�ر 
�لق�سائية  �ل�سبطية  على  �حلا�سلني  للمفت�سني 
وت�ستمل على �جل��نب �لفنية و�ملهارية يف عملية 
�لتفتي�ض يف كل فرع من فروع �لتفتي�ض، بالإ�سافة 
بيان  خالل  من  �لتفتي�سية  �لعملية  �س��بط  �إىل 

حدود �لتفتي�ض ونطاقه و�إجر�ء�ته .
�مل�ؤهلة  ب��ال��دور�ت  فيتعلق   �لثالث:   �ملح�ر  �أم��ا 
للمفت�سني  �لق�سائية  �ل�سبطية  على  للح�س�ل 

املحا�صر علي املري بدورة مفت�صي النظافة

امل�صت�صار ع�صام  ع�صري يلقي حما�صرة بدورة مفت�صي النظافة

تقارير
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حممود ح�صني يلقي حما�صرته
�جلدد وهى تنعقد ملفت�سي �ل�ز�رة �لتابعني لإد�رة 
للح�س�ل  �ملر�سحني  بالبلديات  �لبلدية  �لرقابة 
�خت�سا�سات  نطاق  يف  �لق�سائية  �ل�سبطية  على 
لرنامج  �ملتدرب خاللها  يخ�سع  ، حيث  �ل���ز�رة 
تدريبي مكثف ي�ستمل على ج��نب نظرية وعملية 
من  ير�سح  للمتدربني،  �ختبار  يعقد  نهايتها  ويف 

يجتازه للح�س�ل على �ل�سبطية �لق�سائية .
�مليد�ين  بالتدريب  فيتعلق  �ل��ر�ب��ع:  �مل��ح���ر  �أم��ا 
�ملفت�سني  ��سطحاب  يتم  حيث  �لبلديات  ملفت�سي 
�جلانب  رب��ط  بهدف  عملية  تدريبية  ج���لت  يف 
�ل��ن��ظ��ري ل��ل��در����س��ة ب��اجل��ان��ب �ل��ع��م��ل��ي وث��ق��ل 
وت�سمل  �لعملية،  �لناحية  من  �ملفت�سني  مهار�ت 
و�ملحالت  �لإن�ساء  حتت  �ملباين  �جل���لت  ه��ذه 
�لعمال  و�سكن  و�ل��ف��ن��ادق  و�مل��ط��اع��م  �لتجارية 

�ملختلفة  �ملجالت  ونح�ها من  �لعامة،  و�حلد�ئق 
�جل�لت  هذه  وتت�سمن   ، �ل���ز�رة  بها  تق�م  �لتي 
قد  �لتي  و�ل�سع�بات  �لتفتي�ض  لكيفية  عملي  �سرح 
ت��جه �ملفت�ض �أثناء �لتفتي�ض وكيفية �لتغلب عليها .
بت�حيد  �ل���ز�رة  قامت   ، �لإجر�ئي  �ل�سعيد  وعلى 
عملية  يف  �مل�ستخدمة  و�لإج�������ر�ء�ت  �ل��ن��م��اذج 
�مل�ستخدمة  �ل�سبط  حما�سر  ذلك  من  �لتفتي�ض، 
�لتتابع  �ىل  بالإ�سافة  و�لإخ��ط��ار�ت،  و�لإن���ذ�ر�ت 
�لزمني لإجر�ء�ت �لتفتي�ض بحيث تك�ن �لإجر�ء�ت 

�ملتبعة م�حدة بالبلديات .
�لكتيبات  من  جمم�عة  �إع��د�د  �إىل  بالإ�سافة  هذ� 
ي�ستمل  حيث   ، �ملخالفات  �أمن���اط  م��ن  من��ط  لكل 
بفرع  �ملتعلقة  باملخالفات  ب��ي��ان  على  كتيب  ك��ل 
)خمالفات  ذل��ك  م��ن  �لتفتي�ض  ف���روع  م��ن  معني 
�لبناء و�حلفريات، خمالفات �لأغذية ، خمالفات 
�لإعالنات ، خمالفات �لنظافة �لعامة .. ونح�ها ، 

للتعرف  �ملفت�سني  على  �ملخالفات  كتيبات  وت���زع 
�ملختلفة  �ملخالفات  لأن��ع  �لقان�ين  �لتكييف  على 

وعق�باتها ومقد�ر �ل�سلح فيها.
�أما على �ل�سعيد �لتثقيفي فقد �أعدت �ل�ز�رة عددً� 
من �لأدل��ة يف خمتلف مناحي �لتفتي�ض وت���زع هذه 
�لأدلة على جمه�ر �ملتعاملني مع �ل�ز�رة و�مل�ستفيدين 
بخدماتها ، وتهدف هذه �لأدلة �إىل تعريف �جلمه�ر 
ت����ف��ره��ا يف �ملجالت  �ل����ج��ب  على �ل���س��رت�ط��ات 
دليل  �لبناء،  ��سرت�طات  دليل  ذل��ك  من   ، �ملختلفة 
��سرت�طات �ل�سال�نات، دليل �ل�سرت�طات �ل�سحية، 

دليل ��سرت�طات �لأغذية .
ورغبة يف �لت���سل �للكرتوين �س��ء مع �ملفت�سني 
�أو عمالء �ل�ز�رة ، فقد مت تد�سني م�قع �إلكرتوين 
�للكرتوين  بامل�قع   ، )�لتفتي�ض(  ي�سمى  جديد 
ل�������ز�رة �ل��������ب��ل��دي��ة و�ل��ت��خ��ط��ي��ط �ل��ع��م�����������ر�ين 
وي�ستمل   ،)www.baladiya.gov.qa(

هذ� �مل�قع على جميع ما يهم مفت�سني �ل�ز�رة من 
حيث بر�مج �خلطة �لتدريبية للمفت�سني بال�ز�رة 
و�لت���سل  دورة  كل  تقدم يف  �لتي  �لعلمية  و�ملادة 
��ستف�سار�تهم  على  �لرد  طريق  عن  �ملفت�سني  مع 
بيان  �إىل  بالإ�سافة  ه��ذ�   . بالتفتي�ض  �خلا�سة 
�أن������ع خم��ال��ف��ات ق����ن��ني �ل��ب��ل��دي��ات ع��ل��ى م�قع 

�ل�ز�رة �لإلكرتونى.
بتقدمي  يق�م  �ل��ذي  �لتدريب  فريق  وي�سم   ، هذ� 
�مل��د �لعملية و�ملحا�سر�ت كل من �لدكت�ر/ �أحمد 
�أب� م�سطفى �خلبري �لقان�ين بال�ز�رة ، و�ل�سيد/ 
�لقان�نية  �ملتابعة  ق�سم  رئي�ض  ح�سني  حم��م���د 
و�ل�سيد/  �لقان�نية،  �ل�س�ؤون  ب���اإد�رة  بالبلديات 
علي �سالح �ملري رئي�ض ق�سم �لدر��سات و�لبح�ث 

�لقان�نية باإد�رة �ل�س�ؤون �لقان�نية.
د. أحمد أبومصطفى
اخلبري القانوين – مكتب الوزير

توحيد النماذج 
واإلجراءات .. 

وتدشين صفحة 
إلكترونية خاصة 

بالـ )التفتيش(
د. اأحمد اأبوم�صطفى



حمالت مستمرة لتنظيف الــــــــــــــــــــــــشواطيء والجزر بدولة قطر

مهام الق�صم واأهدافه :
م��ينء  جميع  على  �لد�ئم  �لرقابي  �ل��دور  يعتر 
و�س��طيء وجزر دولة قطر ه� �لركيزة �لأ�سا�سية 
يعك�ض  مما  د�ئم  ب�سكل  نظافتها  على  للمحافظة 
�ملظهر �حل�ساري لها ، حيث يق�م م�ظف� �لق�سم 

و�لأ�سب�عية  ي�مية  و�ل�سبه  �لي�مية  ب��ال��دوري��ات 
قطر  لدولة  و�مل����ينء  و�جل��زر  �ل�س��طيء  جلميع 
فيها  �ملنا�سبة  �ل��ق��ر�ر�ت  و�تخاذ  �لتقارير  ورف��ع 
باأ�سرع وقت ممكن �س��ء يف نظافة �ساطيء �أو جزر 
�أو �إز�لة ق��رب مهملة �أو �سيانة �مل��ينء ونظافتها.

م�صاركة اجتماعية :
�مل�ساهمة  يف  �ملجتمع  دور  بتفعيل  �لق�سم  يق�م 
�ل�س��طيء  �لنظافة  على  و�ملحافظة  و�لت�عية 
و�جلزر ، وذلك مب�ساركة �أطفال �ملد�ر�ض يف دولة 
�لتن�سيق مع  يتم  ، كما  �لت�ع�ي  �ل��دور  بهذ�  قطر 

بع�ض �ل�سركات و�جلاليات بهذ� �لدور �أي�سًا .  
اأن�صطة الق�صم خالل عام )2013(: 

و�جل��زر  �ل�س��طيء  ق�سم  ق��ام   ، يناير  �سهر  يف 
بالنتهاء من مع�سكر تنظيف �ل�س��طيء �ل�سمالية 
)منطقة �لعري�ض( بعد �سهر كامل ومل�سافة )45( 
كيل�مرت متعرج ، ومت نقل )251( نقلة بالن�سال من 

خملفات �لبحر �ملرت�كمة على ط�ل �ل�ساحل.
مرت   )400( بط�ل  �سابقًا  ر�فك�  ميناء  �إز�ل��ة   •
ومدة عمل �أربعة �أيام مت���سلة ، حيث كان �مليناء 
ومل�ثًا  �لعام  للمنظر  وم�س�هًا  ومفككًا  متهالكًا 
�أثناء  �لق��رب  على  كبريً�  خطرً�  وي�سكل   ، للبيئة 

�ملالحة .
• يف �سهر فر�ير ، مت تنظيف �ساطيء ) دوحة بن 
رحال(  و�ساطيء )دوحة �أم �ملاء(  و�ساطئ )ر�أ�ض  من تنظيفات جزيرة ال�صافلية

حمد الرميثي

انطالقًا من امل�شوؤوليات امللقاة على عاتق وزارة البلدية والتخطيط العمراين  جتاه املجتمع والبيئة، 

مت اإن�شاء ق�شم لل�شواطيء واجلزر بقرار وزاري رقم ) 47 ( ل�شنة 2000م ، لتفعيل وتطوير الدور الرقابي 

ومهام النظافة وال�شيانة العامة للمواينء واجلزر وال�شواطئ يف جميع اأنحاء دولة قطر .

تقارير
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حمالت مستمرة لتنظيف الــــــــــــــــــــــــشواطيء والجزر بدولة قطر

مدخن( من �ملخلفات �لتي جرفتها �لتيار�ت �لبحرية 
�لعلب  �لبحر ومت جتميع كميات من  وخملفات رو�د 

�لفارغة و�لأكيا�ض .
مت تنظيف ميناء �أمن �ل�س��حل و�إز�ل��ة �ملخلفات   •

وجمع كميات من �لأخ�ساب .  
�ل�سافلية  ج��زي��رة  يف  نظافة  بحملة  �لقيام  مت   •

وجزيرة �سر�ع�ه  .
• يف �سهر مار�ض ، مت تنظيف جزيرتي )�لأ�سحاط( 
و )�سر�ع�ه( ، كما مت ��ستبد�ل �سارية علم �لدولة يف 

�جلزيرتني .
 ، نظافة  بحملتي  �لق�سم  ق��ام  �ل�سهر  ه��ذ�  ويف   •
�ملانع(،  )�سي�د�  �سركة  م�ظفي  مب�ساركة  �لأوىل 
من  �ملمتد  �ل�سمايل  �ل�كرة  �ساطئ  بتنظيف  وقام�� 
منطقة �أب�فنطا�ض حتى ميناء �ل�كرة ، بعدد )180( 
م�سارك ، و�حلملة �لثانية مب�ساركة م�ظفي )�سركات 

�ملناعي( وقام�� بتنظيف جزيرة �ل�سافلية .
لالأر�ض  �لعاملي  بالي�م  و�حتفال  �أبريل،  �سهر  يف   •
ويف �إطار �مل�ساركة �ملجتمعية وحماية �لرثوة �لبيئية 
للت���سل  �إنرتني�سن�ض  منظمة  قامت   ، قطر  بدولة 
و�جل��زر  �ل�س��طيء  ق�سم  مع  بالتعاون  �لجتماعي 
 ، �لعمر�ين  و�لتخطيط  �لبلدية  وزي��ر  من  وبرعاية 
تي�ض(   �أم  )جزيرة  حممية  لتنظيف  حملة  بتنظيم 
غري  و�لعنا�سر  و�لأخ�ساب  �ملخلفات  من  �لطبيعية 

�لطبيعية و�لتي ت�ؤثر تاأثريً� �سلبيًا على من� و�زدهار 
�حلياة �لرية فيها ومتهيدً� ل��سع بي�ض �ل�سالحف 
�لبحرية  ، وعليه فقد قام ق�سم �ل�س��طيء و�جلزر 
بنقل )220( ع�س�ً� من منظمة �إنرتني�سن�ض للت���سل 
�لجتماعي ممثلني ل� )34( جن�سية عربية و�أجنبية 

�إىل جزيرة �أم تي�ض .     
مكثفة   حملة  و�جل���زر  �ل�����س����ط��يء  ق�سم  �أجن���ز   •
من  و�ملمتدة  �لغربية  �ل�سمالية  �ل�س��طيء  لتنظيف 
جمع  خاللها  من  مت  و�لتي  �لزبارة  حتى  ظل�ف  �أب� 
ب�سبب  �ل�س��طيء  على  �ملرت�كمة  �لأخ�ساب  و�إز�ل��ة 

�لتيار�ت �لبحرية .   
• ق���ام �ل��ق�����س��م ب��رح��ل��ة ع��ل��م��ي��ة ب��ح��ث��ي��ة جل��زي��رة 
)�لعالية(، وذلك يف �إطار �لتعاون �ملتبادل بني وز�رة 
حيث   ، �لعمر�ين  و�لتخطيط  �لبلدية  ووز�رة  �لبيئة 
�سمت )15( باحثًا لل�ق�ف على �لتن�ع �لفطري فيها 
 )DNA( ومعرفة �مل��د �ل�ر�ثية بغر�ض حتليل ،
وعمل �لب�سمة �ل�ر�ثية لبع�ض �لأحياء �لفطرية من 

دولة قطر .  
• يف �سهر ماي�  ، قام ق�سم �ل�س��طيء بالتعاون مع 
�ل�سافلية  بتنظيف جزيرة  للم�ساريع  �لأ�سمخ  �سركة 

من تنظيفات �صاطئ اأم املاء

اإزالة ميناء رافكو �صابقًا
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ت�ؤثر على  و�لتي  �لرحالة  تركها  �لتي  �ملخلفات  من 
من� �حلياة �لفطرية .

بتنظيف جزيرة  �ل�س��طيء و�جلزر  ق�سم  قام   •
�ل�����س��اف��ل��ي��ة م��ن �مل��خ��ل��ف��ات و�لأخ�����س��اب و�ل��ع��ل��ب 
�إىل  بالإ�سافة   ، �لبال�ستيكية  و�لأكيا�ض  �لفارغة 
متهيدً�  و�ملتهالكة  �لقدية  �ملظالت  جميع  �إز�لة 
�أف�سل  ج����دة  ذ�ت  ج��دي��دة  م�����س��الت  ل��رتك��ي��ب 

وبعدد �أكر . 
�ل�����س����ط��يء  ت��ن��ظ��ي��ف  مت   ، ي���ن��ي���  ���س��ه��ر  يف   •
بن  دوح��ة  وحتى  ع�سريج  منطقة  من  �ل�سمالية 
للمنظر  �مل�س�هة  و�لأخ�ساب  �ملخلفات  من  رحال 

. لل�ساطيء  �لعام 
مهملة  �نت�سال طر�د�ت  ، مت  �ل�سهر  نف�ض  يف   •

بك�رني�ض  �لن�سعة  ���ض  ر�أ ميناء  من  وحمرتقة 
منف�سلة  ق��ط��ع  �ن��ت�����س��ال  وك���ذل���ك  �ل���دوح���ة، 
ت�سكل  كانت  حيث  �سابقًا  �مل��الح��ة  ميناء  م��ن 
 . �لليل  ث��ن��اء  �أ وخ��ا���س��ة  �مل��الح��ة  على  خ��ط���رة 
�ساطيء  بتنظيف  �لق�سم  قام   ، ي�لي�  �سهر  يف 
فار   �أم  ج��زي��رة  ���س��اط��يء  وح��ت��ى  مطبخ   ���ض  ر�أ

. �ل�ساطيء  على  �مل�ج�دة  �ملخلفات  من 
ج��زي��رة  ت��ن��ظ��ي��ف  مت   ، �أغ�����س��ط�����ض  ���س��ه��ر  يف   •
�ل�سافلية وتركيب )42( مظلة لر�حة �ملرتادين .

ميناء  من  �ل��دوح��ة  ك�رني�ض  �ساطئ  تنظيف   •
�مل��الح��ة ���س��اب��ق��ا وح��ت��ى ف��ن��دق �ل�����س��ري�ت���ن من 
و�جل�س�ر  �لإط���ار�ت  من  ع��دد  و�إز�ل���ة  �ملخلفات 
�خل�����س��ب��ي��ة �ل���ت���ي و���س��ع��ت م���ن ق��ب��ل �أ���س��ح��اب 

. �ل�سياحية  �ل�سنابيك 
يف �سهر �سبتمر ، مت تنظيف ميناء �خل�ر من   •
�ملخلفات �ملتن�عة مثل �لعلب و�لأكيا�ض و�لإطار�ت 

و�سباك �ل�سيد و�لقر�قري من قاع �لبحر .
�أكد �ل�سيد حمد حمد �لرميثي رئي�ض  �أخ��ريً� ..   •
ق�سم  دور  �إن  ع��ل��ى  و�جل����زر  �ل�����س����ط��يء  ق�����س��م 
�أ�سا�سيًا يف �ملحافظة على  �ل�س��طيء و�جلزر بات 
 ، قطر  بدولة  و�جل��زر  و�مل����ينء  �ل�س��طئ  نظافة 
معربًا عن ��ستعد�د �لق�سم د�ئم للعمل حتت جميع 
 ، �أج��ل��ه  م��ن  �أن�سيء  وم��ا  �أه��د�ف��ه  لبل�غ  �ل��ظ��روف 
ونا�سد �مل��طنني و�ملقيمني عدم رمي �ملخلفات على 
�ل�س��طيء و�جلزر من �أجل �ملحافظة على �ل�س�رة 

�حل�سارية لدولة قطر . 

خملفات ال�صواطئ ال�صمالية

تنظيف ميناء اخلورم�صاركة  مدر�صة دار ال�صالم

تقارير
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مدير إدارة األعتدة الميكانيكية

تركيب اإلشارات التحذيرية لتأمين سالمة 
اآلليات والمعدات والعاملين عليها

يف �إطار �لتط�ير و�لتحديث �لذي تق�م به وز�رة 
�خلدمات  وتاأدية  �لعمر�ين  و�لتخطيط  �لبلدية 
�لع��ت��دة  �إد�رة  ق��ام��ت   ، �مل��ط��ل���ب  ب��امل�����س��ت���ى 
كبري  عدد  وتركيب  خدماتها  بتط�ير  �مليكانيكية 
�آليات  م��ن  ع��دد  يف  �لتحذيرية  �لإ���س��ار�ت  م��ن 
�لفرتة  خ��الل  تعمل  �لتي  تلك  خا�سة  �خل��دم��ة 
تك�ن  بحيث   ، �لط��ريء  مناطق  يف  �أو  �مل�سائية 
من  �لأول  �مل��ق��ام  يف  حتذيرية  �لإ���س��ار�ت  ه��ذه 
خالل �لتنبيه باأن هناك �أعمال خدمية يق�م بها 
�إتاحة  عدد من �لعمال يف �مل�قع مما ي�ساعد يف 
عملهم  �أد�ء  يف  �لعاملني   ه���ؤلء  �أم��ام  �لفر�سة 

و�إجنازه بالأمن و�لأمان �ملطل�بني .
�إد�رة  مدير  �سايف  �آل  مبارك  �سفر  �ل�سيد/  و�أكد 
على  �لدولة  حر�ض  بال�كالة  �مليكانيكية  �لأعتدة 
�لدولة  و�آليات  �لعاملني يف �سيار�ت  �أمن و�سالمة 
خالل فرتة عملهم �مل�سائية ويف حالت �لط��ريء 
�ل����ز�رة  �سرعت  حيث   ، �ل��دول��ة  مناطق  بجميع 
مبا  �مل�سائية  للفرتة  خدماتها  بع�ض  حت�يل  يف 
يتنا�سب و�خلدمة �ملقدمة للجمه�ر مما يك�ن له 
دور �إيجابي وم�ساهمة فاعلة من �ل�ز�رة يف تقليل 
�لزحام �ملروري يف �لفرتة �ل�سباحية ، ويف ذ�ت 
�ل�قت فاإن �خلدمة �مل�سائية تك�ن جيدة من ناحية 

�سرعة  يف   �ساعد  مما  �ملرورية  �حلركة  �ن�سياب 
تك�ن  �جل���  ح��ر�رة  �أن  �إىل  بالإ�سافة   ، تقديها 

منا�سبة يف �لفرتة �مل�سائية للعمالة .

�لأع���ت���دة  �إد�رة  ق��ام��ت  ذل����ك  ع��ل��ى  وب���ن���اًء     
حتذيرية  �إ�سارة  نح�)407(  برتكيب  �مليكانيكية 
ن�ع �ملركبة وطبيعة عملها  �أمامية وخلفية ح�سب 
هذه  وم��ن  �لعامة،  �لنظافة  وم�سروع  للبلديات 
و�سهاريج   ، �لزر�عي  �ل��ري  �سهاريج  �ملركبات 
و�آليات  �ل�س��رع  كن�ض  و�آليات  �ل�سحي  �ل�سرف 
�ل��ف��رتة  يف  عملها  ي��ك���ن  �ل��ت��ي  �ل��ق��م��ام��ة  ج��م��ع 
�مل�سائية ، كما مت تركيب �إ�سار�ت حتذيرية لعدد 
)156( �سيارة مر�قبة مل�سروع �لنظافة �لعامة .

و�أو�سح �ل�سيد/ �سفر �آل �سايف باأن هذه �ل�سار�ت 
�أنها قد  �إل  �لتحذيرية ورغم ق�سر مدة تركيبها 
�ساعدت  حيث   ، طيبة  �إيجابية  بنتائج  ج��اءت 
ويف  �مل��ه��ام  �إجن���از  �سرعة  على  ملح�ظ  ب�سكل 
�سمان  يف  �ساعدت  �إنها  كما   ، �ملطل�بة  �لأوق��ات 
مرور  ح����دث  ت�سجل  مل  حيث  �لعاملني  �سالمة 
تذكر خالل فرتة عمل هذه �لآليات لياًل ، كذلك 
�لطريق  لإف�ساح  �جلمه�ر  تنبيه  يف  دور  لها  كان 
يف  �لأول���ي��ة  و�إعطائها  �خلدمة  �سيار�ت  �أم��ام 
�ملرور ، وكان هناك جتاوب وتعاون من �جلمه�ر 

مع �سيار�ت و�آليات �خلدمة.
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برنامج تدوير المــــــــــــــــــــخلفات بالمدارس

�ل��ف��ري��دة و�مل��ت��م��ي��زة، حتدثنا  �ل��ت��ج��رب��ة  ع��ن ه���ذه 
�ل�سيدة/ منى �ل�ساعي عن �لرنامج تق�ل :

و�لتخطيط  �ل��ب��ل��دي��ة  وز�رة  ق��ام��ت  ب��رن��ام��ج  ه��� 
�لعمر�ين بطرحه وتنفيذه �عتبارً� من ي�ني� 2008م 
عبد  �ل�سيخ  �سعادة  من  وم��ب��ادرة  روؤي��ة  خ��الل  من 
�لرحمن بن خليفة �آل ثاين وزير �لبلدية و�لتخطيط 
�ل���ع���م���ر�ين، و�ل����ذي �أع��ط��اه��ا ب��ع��د ذل���ك �ل��دع��م 
و�مل�ساندة و�لت�جيه، ول ز�ل �لرنامج يحظى بتلك 

�لرعاية.
و�لروؤية كما يج�سدها �لرنامج هي �أن يتم �لتمهيد 
تدريجيًا  �ملنزلية  �ملخلفات  تدوير  عملية  لتطبيق 
يف  ك��ام��ل  ب�سكل  وت��ن��ف��ي��ذه  تعميمه  ي��ت��م  �أن  ق��ب��ل 
و�ل�سناعية  �ل�سكنية  �لقطاعات  بقية  �مل�ستقبل على 
�ملد�ر�ض  تالميذ  من  �لن�ضء  و�أن  بالدولة.  و�لعامة 
هم �للبنة �ل�ساحلة لبدء هذ� �لرنامج وتر�سيخها 
و�لأقر�ن  �لأ�سرة  �ىل  لالنتقال  قبلة  �سحية  كثقافة 
و�ملحيطني ثم تاأخذ �لدو�ئر يف �لت��سع لت�سمل �أكر 

بالتجربة. �رتباطًا  قطاعات �ملجتمع 
�ل�سيدة/ منى،  ت��سحها  كما  �لرنامج  �أهد�ف  �أما 

فتتمثل يف �لآتي:
وقيامه  �لتدوير  ثقافة  وتر�سيخ  �ل�سحي  �ل�عي  رفع 
على �أ�س�ض �سحية لدى �لن�ضء وحثهم على �مل�ساركة 

ن��ق��ل  يف 

�لتجربة �إىل خارج �ملدر�سة.
�لأدنى  �لتعليمية  �مل�ست�يات  من  بالرنامج  �لتدرج 

�سع�دً� بها حتى �مل�ست�يات �لعليا.
�لتطبيق  عند  �لتجربة  من  �ل�ستفادة 
ل��ل��ت��ع��رف ع��ل��ى �مل��ع���ق��ات، ح��ي��ث �أن 
رغم  �مل��د�ر���ض  م��ن  �ل�سريحة  ه��ذه 
تعطي  �أن���ه���ا  �إل  ح��ج��م��ه��ا،  ���س��غ��ر 
كيفية  يف  وعلمية  عملية  م�ؤ�سر�ت 
على  �لتطبيق  عند  �لعقبات  جت��اوز 
وه��ي خط��ت  �ل��ك��رى،  �ل�����س��ر�ئ��ح 
ب��اأن  �ل��ب��ح���ث  يف  م��ع��روف��ة  علمية 
ممثلة(  )عينة  يف  �لتجربة  ت��ب��د�أ 
خالل  وم��ن  �لأ���س��ل��ي  �ملجتمع  م��ن 
على  حتكم  �أن  ت�ستطيع  �لنتائج 
�ل��ن��ج��اح،  �أو  ب��ال��ف�����س��ل  �ل��ت��ج��رب��ة 
ك��ل  ف���ق���د ج������اءت  و�حل����م����د هلل 
�ل���ت���ج���ارب ن��اج��ح��ة وم�����س��ج��ع��ة 
ل��الإن��ت��ق��ال ب��ه��ا م��ن م��رح��ل��ة �ىل 

�أخرى.
�لرنامج،  تنفيذ  مر�حل  وع��ن 
�ل�ساعي:  م��ن  �ل�سيدة/  ت��ق���ل 

ي�ني�  يف  �لأوىل  مرحلته  ب��د�أ  قلنا  كما  �ل��رن��ام��ج 
�لر�بعة  �ملرحلة  تطبيق  ب�سدد  �لآن  ونحن   2008
يف  بد�أت  �لتي  �لثالثة  �ملرحلة  تقرير  رفعنا  �أن  بعد 
ذلك  �سبق  وقد    .  2012 ماي�  حتى   2011 �سبتمر 
بطبيعة �حلال �ملرحلة �لثانية خالل �لفرتة 2009- 

. 2010
�ختلفت  فقد  مت�سابهة،  كلها  تكن  مل  �ملر�حل  هذه 
�ملد�ر�ض  عدد  حيث  ومن  �لتالميذ  عدد  حيث  من 
�لت�ع�ية   و�لن�سر�ت  و�لكتيبات  �ل��سائل  حيث  ومن 

حيث كان لكل مرحلة و�سائلها �خلا�سة .
يف �ملرحلة  �لأوىل كان مدتها �ستة �أ�سهر وحم�س�رة 
بنني   )5( منها  �بتد�ئية  م��د�ر���ض   )10( ع��دد  يف 
و�ساركت  �سنى  مدتها  �لثانية  �ملرحلة  بنات.  و)5( 
فيها )10( مد�ر�ض �عد�دية وثان�ية )بنني وبنات(

بالرنامج  �لت��سع  مت  فقد  �لثالثة  �مل��رح��ل��ة  �أم���ا 
ب��د�أ  حيث   ، للتعليم  �لأع��ل��ى  �ملجل�ض  م��ع  بالتعاون 
مب�ساركة   2012 ماي�  يف  و�نتهى  �سبتمر2011  يف 
د�خل  من   وبنات(  )بنني  �بتد�ئية  مدر�سة   )89(
وخارج �لدوحة. وكانت كل مرحلة من هذه �ملر�حل 
��ستبيان علمي  و�لتقييم من خالل  للدر��سة  تخ�سع 

يتم �عد�ده وتطبيقه على �ملد�ر�ض و�د�ر�تها.

ال�شيدة منى علي ال�شاعي، رئي�شة فريق التوعية العامة مب�شروع النظافة العامة ، عملت لفرتة طويلة بفريق التوعية 

 2011 يف  العامة  النظافة  م�شروع  اإىل  للتوعية  التابع  والفريق  انتقالها  قبل  واالت�شال  العامة  العالقات  باإدارة  العامة 

لتبداأ مرحلة جديدة من مراحل التوعية ت�شمل اأي�شًا تنفيذ ومتابعة برنامج تدوير املخلفات باملدار�ش.
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برنامج تدوير المــــــــــــــــــــخلفات بالمدارس
مل��س�ع  �لأهمية  هي  فما  �لرنامج  هذ�  كان  و�إذ� 

تدوير �ملخلفات وفائدة ذلك؟
مت  قد  �لرنامج  �أن  ،�سحيح  منى  �ل�سيدة  تق�ل 
�لت�عية  فريق  وق��ام  ومتقن  علمي  ب�سكل  و�سعه 
�ملك�ن من �لزميالت: رمي �ملريخي، هند �خلليفي، 
�أن  �إل  وتنفيذه  بتطبيقه  �لعلي  هيا  و  �أدن  �أم��ل 

�ل�سباب و�لأهد�ف قد كانت و��سحة وحمددة.
فالرنامج يهدف يف حمت��ه �لعلمي �ىل �ملحافظة 
ع��ل��ى ن��ظ��اف��ة �ل��ب��ي��ئ��ة، ول��ال���س��ت��ف��ادة م��ن �إع����ادة 
مرة  ت��دوي��ره��ا  �ع���ادة  بعد  �ملخلفات  ����س��ت��خ��د�م 
�لطبيعية  �مل�����رد  ��ستنز�ف  ع��دم  و�إىل  �أخ���رى. 

ف�ساًل عن تقليل �لأ�سر�ر �لتي تلحق بالبيئة.
حاولنا  عاملية  �أهد�ف  تك�ن  �أن  تكاد  �أهد�ف  هذه 
وممكنة  مي�سرة  جتعلها  �أن  �لرنامج  خ��الل  من 

�ل��ر���س���م��ات  ب��اإع��د�د  �ل��ت��الم��ي��ذ  ل��دى  �لتطبيق 
�ملحا�سر�ت  و�قامة  و�لرو�س�ر�ت  و�لب��سرت�ت 
لدى  �مل��ت��ك��ررة  �مليد�نية  و�ل��زي��ار�ت  و�ل��ن��دو�ت 

�ملد�ر�ض.
وعن �جلهات �مل�ساعدة يف �إجناح هذ� �لرنامج ، 
تق�ل �ل�سيدة منى: هناك جهات عديدة �ساعدت 
�لبلدية  وز�رة  منها  �لرنامج  و�إجناح  �إعد�د  يف 
و�لتخطيط �لعمر�ين وعلى ر�أ�سها �سعادة �ل�زير 
�لرنامج  عمل  مبا�سر  ب�سكل  يتابع  ظ��ل  �ل��ذي 
تطبيق  يف  �ملتميزة  للمد�ر�ض  وتكريه  و�هتمامه 
�لرنامج مما يدل على �هتمام �ل�ز�رة باجلهات 

�لتي ت�ساعد يف تنفيذ خدمات �ل�ز�رة.
�لعامة  �لنظافة  م�سروع  �د�رة  م��دي��ر  �أن  كما 
كاملة  �لفر�سة  منحنا  �سايف  �آل  �سفر  �ل�سيد/  
ل��ل��ح��رك��ة و�ل��ت�������س��ل م��ع �مل���د�ر����ض وت���ف��ري كل 
م�����س��ت��ل��زم��ات �ل��رن��ام��ج و�مل�����س��ارك��ة يف �إق��ام��ة 
�لعلمية  �مل����د  و�إع���د�د  و�ل��ن��دو�ت  �ملحا�سر�ت 
�ل��ع��ام��ة  �ل��ع��الق��ات  �إد�رة  ك��ذل��ك  ل��ل��رن��ام��ج، 

بال�ز�رة و�ملجل�ض �لأعلى للتعليم و�إد�ر�ت �ملد�ر�ض 
، كل هذه �جلهات كان لها دور يف �جناح �لرنامج 
وعن  �ل��ر�ب��ع��ة.  �مل��رح��ل��ة  نح�  ح��ال��ي��ًا  ينطلق  وه��� 
�ل�سيدة/منى  ت���سل  �حلالية  �ملرحلة  هذه  مالمح 
�لإيجابية  �لنتائج  خ��الل  من  �حل��دي��ث:  �ل�ساعي 
�لبتد�ئية  �ملد�ر�ض  من  عليها  �حل�س�ل  مت  �لتي 
جعلنا  �لرنامج  جن��اح  ف��اإن  �لثالثة،  �ملرحلة  يف 
ب��اأن  �ل���زي��ر  ل�سعادة  �مل��رف���ع  تقريرنا  يف  ن��سي 
على  �لقادمة  �ملرحلة  يف  بالرنامج  �لت��سع  يتم 
ذلك  �أن  ونعتقد   ، و�لثان�ية  �لإع��د�دي��ة  �مل��د�ر���ض 
�ملرحلة  ه���ذه  تختلف  ح��ي��ث  ت���ع���ي��ة  نقلة  ي��ث��ل 
�لدر��سية  عن �ملر�حل �ل�سابقة من حيث �مل�ست�ى 
�مل�ستهدفة  �لعمرية  �ل�سريحة  حيث  ومن  �لدر��سي 

�لتالميذ  حياة  يف  فا�سلة  مرحلة  وهي 
و�لتط�رية  �لإمنائية  ن��حيها  يف جميع 
خطاب  ف���اإن  وب��ال��ت��ايل   ، و�ل�سل�كية 
وي��اأخ��ذ  خمتلفًا  �سيك�ن  �ل��رن��ام��ج 
يف �لع��ت��ب��ار ك��ل ت��ل��ك �مل��ت��غ��ري�ت. 
�لت��سع  يف  �لرنامج  ي�سعى  كذلك 
�مل�ؤ�س�سات  غري  �أخ��رى  م��قع  �إىل 
�ل���ت���ع���ل���ي���م���ي���ة م���ث���ل �ل�����������ز�ر�ت 
�لتجارية  و�ملجمعات  �حلك�مية 
و�ل���رتك���ي���ز ف��ي��ه��ا ع��ل��ى ت��دوي��ر 
�مل��ادة  باعتبارها  فقط  �لأور�ق 
قيمة  وذ�ت  ��ستهالكا  �لك���رث 
يف  �خلا�ض  للقطاع  �قت�سادية 

ت�س�يقها.
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�م��ت��د�د  ع��ن  ع��ب��ارة  وه��ي   :26 احلزمة    •
�سارع حال�ل �بتد�ًء من حمطة برتول �لأندل�ض 
مبنطقة ��سلطة �جلديدة وعلى ط�ل 8  كيل�مرت 

�نتهاًء مبنطقة بعني خالد.
�ل��ط��رق  م��ن  ع���ددً�  ت�سم   :27 احل��زم��ة   •
�لدوحة  مدينة  و�سط  يف  و�لفرعية  �لرئي�سية 

بط�ل �إجمايل 19 كيل�مرت ومق�سمة كما يلي:
مبنطقة  �ب��ت��د�ء  �لثالث  �ل��د�ئ��ري  �لطريق   -
 2.5 بط�ل  �ملعم�رة  مبنطقة  و�نتهاًء  �لنجمة 

كيل�مرت.
منطقة  من  �بتد�ء  �لر�بع  �لد�ئري  �لطريق   -
بط�ل  �ملعم�رة  مبنطقة  و�نتهاًء  �لقدمي  �ملطار 

5 كيل�مرت.
- �سارع �ملنتزة �بتد�ًء من �لتقاطع مع �لطريق 

�لد�ئري �لثاين و�نتهاًء مبنطقة �لنعيجة بط�ل 
3 كيل�مرت.

- �سارع �لنجمة �بتد�ًء من �لتقاطع مع �لطريق 
�لد�ئري �لثاين و�نتهاًء مبنطقة �لثمامة بط�ل 

4 كيل�مرت.
 700 بط�ل  �لنجمة  �خلالدية مبنطقة  �سارع   -

مرت.
- �سارع جابر بن حيان �بتد�ًء من �لتقاطع مع 
مع  بالتقاطع  و�نتهاًء  �لر�بع  �لد�ئري  �لطريق 

�لطريق �لد�ئري �خلام�ض بط�ل 2 كيل�مرت.
�لعمر�ين  و�لتخطيط  �لبلدية  وقد قامت وز�رة 
و�لتخطيط  �ل��ب��ل��دي��ة  وزي���ر  ب�����س��ع��ادة  مم��ث��ل��ة 
م�ساريع �حلزمة  بالت�قيع على عق�د  �لعمر�ين 
قام  وعليه   ، 2013/6/16م  بتاريخ  �لر�بعة 

بها  �ملكلف  باملهام  ر�سميًا  بالبدء  �ل�ست�ساري 
ب�سروط  ورد  ملا  وفقًا  �لت�سميم  �أعمال  لإمتام 
�لعقد خالل مدة �أق�ساها 18 �سهرً� وهي فرتة 

�إجناز �مل�سروع.
�لعمل  �سيتم  �ل��ت��ي  �ل��ط��رق  جمم�عة  وتعتر 
�لتي  �لطرق  �أهم  من  وتط�يرها  در��ستها  على 
و�زدحامًا  حي�ية  و�أكرثها  �ملدينة  مبركز  تقع 
وخ��ا���س��ة خ��الل �أوق����ات �ل����ذروة ، ل��ذل��ك ف��اإن 
�لحتياجات  ليلبي  ياأتي  �لطرق  ه��ذه  تط�ير 
�مل��روري��ة  �لأح���ج���ام  و����س��ت��ي��ع��اب  �مل�ستقبلية 

�ملتز�يدة.
من  بعدد  �لطرق  هذه  تط�ير  �أعمال  وتتلخ�ض 

يلي: و�مل�ستقبلية كما  �لهند�سية  �حلل�ل 
�لتقاطعات  لتط�ير  هند�سية  حل�ل  و�سع   •

مشاريع التصميم المبدئــــــــــــــــــــــــــــي للطرق والبنية التحتية المرحلة
الرابعة

وعلمي  خطيب   / �شركة  بتكليف  العمراين  والتخطيط  البلدية  وزارة  قامت 

مبهام القيام باأعمال الت�شميم مل�شاريع املرحلة الرابعة التي ت�شتمل على 

حزمتني: 

تقارير
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�ملرورية  �حلركة  �ن�سياب  ل�سمان  �لرئي�سية 
مع  �مل��ت��ز�ي��دة  �مل��روري��ة  �لأح��ج��ام  و��ستيعاب 

�لهتمام بتح�سني و�سمان �ل�سالمة �ملرورية
وم�ستخدمي  للم�ساة  خا�سة  م�سار�ت  • ت�فري 
�لطريق  ج��ان��ب��ي  ع��ل��ى  �ل��ه����ئ��ي��ة  �ل���در�ج���ات 
�ن�سيابية  ت�سمن  �آم��ن��ة  ع��ب���ر  ن��ق��اط  وو���س��ع 
����س��ت��خ��د�م  ع��ل��ى  للت�سجيع  وذل����ك  �حل���رك���ة 
�لتل�ث  من  و�حلد  �لنظيفة  �مل���سالت  و�سائل 

و�لزدحام.
عناية خا�سة لتجميل �ل�س��رع وت�فري  • ت�جيه 

�إ�ساءة وفقًا للمعايري و�مل���سفات �حلديثة.
�سحي  �سرف  من  �لتحتية  �لبنية  تط�ير   •
و���س��رف م��ي��اه �لأم���ط���ار وخ��ط���ط �خل��دم��ات 

�ملختلفة.
�لتحديات  م��ن  �لكثري  �مل�ساريع  تلك  وت����ج��ه 
و�ل�سع�بات وذلك ل�ق�ع هذه �لطرق د�خل قلب 
�لعا�سمة مع وج�د كثافة �سكانية عالية و�ختناقات 
�إىل  بالإ�سافة  �ل��ط��رق،  تلك  مبحيط  م��روري��ة 
�حلاجة لت��سعة تلك �لطرق لت�ست�عب �لأحجام 
�ملرورية �ملتز�يدة يف ظل حمدودية حرم �لطريق 
�إ�سافية  م�ساحات  ت���ف��ري  على  �ل��ق��درة  وع���دم 

متا�سيًا مع �ملتطلبات �مل�ستقبلية.
�لنقل  تخطيط  �إد�رة  �إن  بالذكر  و�جل��دي��ر   
�أع��م��ال  جميع  م��ن  �ن��ت��ه��ت  �لتحتية  و�ل��ب��ن��ي��ة 
و�لثانية  �لأوىل  للمرحلتني  �ملبدئي  �لت�سميم 
خالل �لثالث �سن��ت �ملا�سية ، وقد مت ت�سليم 
�لعامة م�ساريع هاتني �ملرحلتني  �لأ�سغال  هيئة 

وذلك ح�سب �جلدول �ملرفق :

مشاريع المرحلة األولى
- ت�سميم طريق �ل�كرة �لرئي�سي.

- طرق رئي�سية يف �خل�ر و�حل�يلة.
- ت�سميم طريق �خل�ر �ل�ساحلي.

غ��رب  ���س��م��ال  يف  رئي�سية  ط���رق  ت�سميم   -
�لدفنة.

عني  يف  �لتحتية  و�لبنية  �لطرق  ت�سميم   -
خالد.

�سمال  يف  �لتحتية  و�لبنية  �لطرق  ت�سميم   -
�خلي�سة.

�أم  يف  �لتحتية  و�لبنية  �لطرق  ت�سميم   -
قرن.

�سرق  يف  �لتحتية  و�لبنية  �لطرق  ت�سميم   -
�خلي�سة.

�ملنطقة   - �لتحتية  و�لبنية  �لطرق  ت�سميم   -
�ل�سناعية �جلديدة يف مدينة �خل�ر.

و�أم  مكين�ض  بني  �لر�بط  �لطريق  ت�سميم   -
باب.

مشاريع المرحلة الثانية 
�سمال  يف  �لتحتية  و�لبنية  �لطرق  ت�سميم   -

بني هاجر.
�سمال  يف  �لتحتية  و�لبنية  �لطرق  ت�سميم   -

�ل�سيلية.
غرب  يف  �لتحتية  و�لبنية  �لطرق  ت�سميم   -

�ل�جبة.
- ت�سميم طرق رئي�سية يف غرب �لريان.

- ت�سميم �لطرق و�لبنية �لتحتية يف �جلريان.
منطقة  يف  �لتحتية  و�لبنية  �لطرق  ت�سميم   -

22 و23.
منطقة  يف  �لتحتية  و�لبنية  �لطرق  ت�سميم   -

35 و36 و37.
غرب  يف  �لتحتية  و�لبنية  �لطرق  ت�سميم   -

�ل�كرة.

 – ع��ط���ري��ة   - �ل�سحانية  ط��ري��ق  ت�سميم   -
�جلميلية. 

 – ���س��درة  �أب���   - �جلميلية  طريق  ت�سميم   -
�لب�سري.

- ت�سميم �لطرق و�لبنية �لتحتية يف �خلريب.
�لثالثة  �ملرحلة  م�ساريع  معظم  ت�سليم  مت  كما 
خالل �لعامني �ملا�سيني ، و�س�ف يتم ��ستكمال 
خ��الل  �مل��رح��ل��ة  ه���ذه  م�����س��اري��ع  ب��اق��ي  ت�سليم 

�لأ�سهر �لقليلة �لقادمة .
 مشاريع المرحلة الثالثة

�سمال  يف  �لتحتية  �لبنية  و  �لطرق  ت�سميم   -
وغرب بني هاجر.

جن�ب  يف  �لتحتية  �لبنية  و  �لطرق  ت�سميم   -
�ل�سناعية. �ملنطقة 

�خلليج  غ���رب  يف  رئي�سية  ط���رق  ت�سميم   -
�لغربي. 

�خلليج  غ���رب  يف  رئي�سية  ط���رق  ت�سميم   -
�لغربي. 

- ت�سميم �سارع �ل�سد / ر�سيدة.
- ت�سميم �لطرق و�لبنية �لتحتية يف �خل�ر. 

�سرق  يف  �لتحتية  و�لبنية  �لطرق  ت�سميم   -
�حل�سارمة.

مشاريع التصميم المبدئــــــــــــــــــــــــــــي للطرق والبنية التحتية
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�ملباين  لرتقيم  نظامًا  قطر  دول��ة  وتعتمد    
و�مل���ن�������س���اآت وت�����س��م��ي��ة �ل�������س�����رع و�مل��ن��اط��ق 
خ��الل  ول��ك��ن  ���س��ن����ت،  ع��دة  م��ن��ذ  وترقيمها 
�لعمر�ين  للتط�ر  ونتيجة  �ملا�سية  �ل��ف��رتة 
ملر�جعة  �حل��اج��ة  ب���رزت  �ل��دول��ة  يف  �ل��ه��ائ��ل 
وت��ع��دي��ل �ل��ن��ظ��ام �مل��ع��م���ل ب��ه ل��ع��دة �أ���س��ب��اب 
كمرجع  �ملبنى  رق��م  ��ستخد�م  ع��دم  �أهمها: 
خدمات  تقدم  �لتي  �حلك�مية  �جلهات  لدى 
�ملثال  �سبيل  على  يتم  حيث  باملبنى  ترتبط 
�أرق����ام خ��ا���س��ة ب��ه��ذه �جل��ه��ات على  ت��ث��ب��ي��ت 
 )1 رق��م  بال�سكل  م��سح  ه���  )ك��م��ا  �مل��ب��اين 
�لعقار.  رقم  مع  مرتبطة  غري  �لأرق��ام  وهذه 
لتعديل  �حل��اج��ة  ب���رزت  �أخ����رى،  ن��اح��ي��ة  م��ن 
�لتخطيطية  �لناحية  من  �لأرقام  منح  �أ�سل�ب 
و�ملتطلبات  �مل�������س��ف��ات  لتط�ر  تبعًا  وذل��ك 
�إ�سافة  �لعقار�ت  بتنظيم  �ملتعلقة  �لتخطيطية 
مت  وعليه  �لأخ��رى،  �لأ�سباب  من  �لعديد  �إىل 
من  �جلغر�فية  �ملعل�مات  نظم  مركز  تكليف 
للبنية  �لعامة  �خل��دم��ات  تن�سيق  جلنة  قبل 
هذه  و�سملت  �مل�سروع،  هذ�  بتنفيذ  �لتحتية 
كهرماء،  �أ�سغال،  ممثلي  ع�س�يتها  يف  �للجنة 
للبيئة  �لأعلى  �ملجل�ض   ، �أوري��دو  م���سالت، 
�ملدين  �لدفاع  )�سابقا(،  �لطبيعية  و�ملحميات 
وبرئا�سة  ل��ل��ب��رتول  قطر  �ل��د�خ��ل��ي��ة،  ب����ز�رة 

)�سابقا(. �لتخطيط  هيئة  عام  مدير 
وب����د�أ م��رك��ز ن��ظ��م �مل��ع��ل���م��ات �جل��غ��ر�ف��ي��ة ، 
بالتن�سيق مع �إد�رة �لأر��سي و�مل�ساحة ب�ز�رة 
در����س��ة  يف   ، �ل��ع��م��ر�ين  و�لتخطيط  �لبلدية 
متطلبات  ليلبي  حاليًا  �لقائم  �لنظام  تط�ير 
للدولة  و�مل�ستقبلية  �حلالية  �لعمر�ين  �لتط�ير 
�لتخطيط  �إد�رة  م��ع  �لتن�سيق  مت  وك��ذل��ك   ،
على  يتم  �لتي  �مل���سفات  ملعرفة  �لعمر�ين 

�لبناء. ترخي�ض  �إ�سد�ر  �أ�سا�سها 
�ل��ت�����س���ر�ت  ك��اف��ة  وم��ن��اق�����س��ة  ع��ر���ض    ومت 
وت�سميم  �لرتقيم  �آل��ي��ة  حيث  م��ن  �جل��دي��دة 
�ستت�سمنها  �لتي  و�لبيانات  �جلديدة  �لل�حة 
�لبيانات  قاعدة  �ستت�سمنها  �لتي  و�لبيانات 
للبنية  �لعامة  �خلدمات  تن�سيق  جلنة  على   ،
�ملعل�مات  لنظم  �لفرعية  و�للجنة  �لتحتية 
كافة  على  وكذلك   ، عنها  �ملنبثقة  �جلغر�فية 
�ل�طنية  �ل�سبكة  �أع�ساء  �مل�ؤ�س�سات  ممثلي 
�إقر�ر  مت  حيث   ، �جلغر�فية  �ملعل�مات  لنظم 
نظم  مركز  بد�أ  ثم  ومن  �لنهائية،  �لت�س�ر�ت 
جتريبي  م�سروع  بتنفيذ  �جلغر�فية  �ملعل�مات 
ثم  وم��ن  خلبا(  �أم   –  31( رق��م  �ملنطقة  يف 
�لدولة  م�ؤ�س�سات  كافة  على  نتائجه  عر�ض 
�ملعل�مات  لنظم  �ل�طنية  �ل�سبكة  �أع�����س��اء 
�ملعل�مات  لنظم  �لفرعية  و�للجنة  �جلغر�فية 

�لعامة  �خل��دم��ات  تن�سيق  وجلنة  �جلغر�فية 
ه��ذ�  ن��ت��ائ��ج  ع��ل��ى  وب���ن���اء�  �ل��ت��ح��ت��ي��ة،  للبنية 
من  �ملركز  تلقاها  �لتي  و�ملالحظات  �مل�سروع 
بع�ض  عمل  مت  �ملختلفة  و�مل�ؤ�س�سات  �مل��طنني 

�لل�حة. �سكل  يف  وخا�سة  �لتعديالت 
القدمية  ال��ل��وح��ات   )1( رق��م  )�صكل 
اخلا�صة  الأرق��ام  جوارها  اإىل  وتظهر 

باملبنى( املرتبطة  باخلدمات 
م��رك��ز  ب����د�أ   ، 2009م  ع���ام  م��ن��ت�����س��ف  ويف 
�لفعلي  �لتنفيذ  �جلغر�فية  �ملعل�مات  نظم 
ي�ستمل  و�لذي  �لدولة  م�ست�ى  على  للم�سروع 
�ملرحلة  تتمثل  حيث  ع��دي��دة،  م��ر�ح��ل  على 
�لأوىل منه يف �مل�سح �مليد�ين جلميع �لعقار�ت 
�أم  قائم  بناء  هناك  كان  �إن  وت�سجيل  بالدولة 
حال  ويف  �لإن�ساء  حتت  بناء  �أم  ف�ساء  �أر���ض 
�حلايل  �ملبني  رقم  ت�سجيل  يتم  �لقائم  �لبناء 

اآالف   105 من  اأكرث  تركيب  العمراين  والتخطيط  البلدية  لوزارة  التابع  اجلغرافية  املعلومات  نظم  مركز  اأجنز 

لوحة عقار �شمن املرحلة االأوىل من م�شروع الرقم املوحد للمباين واملن�شاآت بدولة قطر الذي ينفذه املركز منذ 

والتي  للعقار  املوحد  الرقم  م�شرع  من  الثانية  املرحلة  تنفيذ  بداأ  فيما   ، االآن  وحتى  2010م  يناير  يف  انطالقه 

ت�شمل تركيب الوحدات الداخلية لكل من املجمعات ال�شكنية  ، املجمعات التجارية ، وال�شقق. ويعترب تركيب 

اللوحات هو املرحلة املرئية للعامة من هذا امل�شروع املتكامل ت�شبقها وتليها مراحل اأخرى عديدة حيث يتم 

تنفيذ هذا امل�شروع بتقنيات عالية ومتميزة على م�شتوى العامل.
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)�أوري��دو(،  و�لهاتف  و�ملاء  �لكهرباء  و�أرق��ام 
�أم جتاري،  وحتديد ن�ع �ملبنى: هل ه� �سكني 
وهكذ�  �سكني  �أو جممع  �سكنية  �أو عمارة  فيال 
للمبنى و�لذي  �لرئي�سي  ، ويتم حتديد �ملدخل 
على  ت��ك���ن  بحيث  عليه  �لل�حة  تركيب  يتم 
ما  م�سح  مت  وق��د  �ملبنى،  �إىل  �ل��د�خ��ل  ي��ني 
وذلك  تاريخه  حتى  عقار  �ألف   103 عن  يزيد 
�جلغر�فية  �ملعل�مات  نظم  تقنيات  با�ستخد�م 
�لأقمار  على  بالر�سد  �مل��قع  حتديد  ونظام 

�ل�سطناعية.
يف  �مل�سروع  هذ�  من  �لثانية  �ملرحلة  وتتمثل 
�لدولة  يف  للمباين  �جلديدة  �لأرق��ام  �إ�سد�ر 
ب��ا���س��ت��خ��د�م ق��اع��دة �ل��ب��ي��ان��ات �جل��غ��ر�ف��ي��ة 
ب��ك��ل م���ن م���رك���ز نظم  �ل��رق��م��ي��ة �خل��ا���س��ة 
�مل�����س��اح��ة  و�إد�رة  �جل��غ��ر�ف��ي��ة  �مل��ع��ل���م��ات 
ك��ل من  ب��ي��ان��ات  �إىل  و����س��ت��ن��ادً�  و�لأر�����س���ي 
�لذي  �لأرق���ام  �إ���س��د�ر  ودليل  �حلقلي  �مل�سح 
�مل�ساحة  �إد�رة  م��ع  بالت�ساور  �مل��رك��ز  �أع���ده 
و�لأر��سي. من �لعنا�سر �لتي �حت��ها �لدليل 
و�لذي يتم على �أ�سا�سها �إ�سد�ر �لأرقام �حلد 
�لأدن����ى ل��ط���ل و�ج��ه��ة �ل��ع��ق��ار �ل����ق��ع��ة على 
لإد�رة  �لتخطيطية  �مل���سفات  ح�سب  �ل�سارع 
�ل��ت��خ��ط��ي��ط �ل��ع��م��ر�ين ، وي��ت��م م��ن��ح �مل��ب��اين 
�أرقامًا  �ل�سارع  من  �ليمنى  �جلهة  يف  �ل��قعة 
�لي�سرى  �جل��ه��ة  يف  �ل����ق��ع��ة  وت��ل��ك   ، زوج��ي��ة 
�لعن�سرين  وكال  فردية  �أرق��ام��ًا  �ل�سارع  من 

�ملباين  �أرقام  ت�سل�سل  عدم  يف�سر�ن  �ل�سابقني 
حالة  يف  خا�سة  �حل���الت  م��ن  كبري  ع��دد  يف 
و�جهة  �أر��ض ذ�ت  تقع على قطع  مبان  وج�د 
ط���ي��ل��ة يف �ل�����س��ارع ح��ي��ث ي��ت��م ت��خ��زي��ن ع��دة 
تق�سيم  مت  ما  حال  يف  م�ستقبال  تظهر  �أرق��ام 
�إىل عدة مباين،  �ل��جهة �لكبرية  �ملبنى ذ�ت 
 )3( رقم  و�ل�سكل   )2( رقم  �ل�سكل  وي��سح 
�أن  �إىل  �لإ�سارة  وجتدر  �لأرقام،  �إ�سد�ر  �آلية 
�لأرق��ام  �إ���س��د�ر  وم���سفات  عنا�سر  جميع 
وقد  بها،  �ملعم�ل  �لعاملية  �مل���سفات  مع  تتفق 
�أل��ف مبنى   100 �لأرق���ام حل����يل  �إ���س��د�ر  مت 

تاريخه. حتى 
�آخر  فريق  يق�م  �لأرق��ام  �إ�سد�ر  مرحلة  بعد 
باملبنى  �مل��رت��ب��ط��ة  �لأرق�����ام  ج��م��ي��ع  ب���اإدخ���ال 
)�أوري���دو(  و�ل��ه��ات��ف  و�مل���اء  �لكهرباء  كرقم 
و�لرقم  للمبنى  �لقدمي  و�ل��رق��م  �ملبنى  ون���ع 
�ملنطقة  ورق��م   )PIN( للمبنى  �مل�ساحي 
رق��م  �ل�����س��ك��ل  يف  يت�سح  ك��م��ا  �ل�����س��ارع  ورق���م 
�لبيانات  دق��ة  من  �لتاأكد  �أع��م��ال  وتتم   )4(
ل�سمان  �آخر  فريق  قبل  من  �جل�دة(  )�سبط 
���س��ح��ة �ل��ب��ي��ان��ات وق���د مت �إدخ�����ال وت��دق��ي��ق 
�ألف مبنى حتى تاريخه.  98 �لبيانات حل��يل 

اإ�صدار    - �صكل رقم )2( مثال لأ�صلوب 
اأرا����س  قطع  وج���ود  ح��ال  يف  الأرق����ام 

مبنيني. بني  و�صارع  خالية 
ت�صل�صل  لأ�صلوب  مثال   )3( رقم  �صكل   -

ال�صارع( ل�صكل  تبعًا  الأرقام  اإ�صدار 
اإدخ����ال  ب��رن��ام��ج   )4( رق���م  ���ص��ك��ل   -
با�صتخدام  الأرق��ام  واإ�صدار  البيانات 

الرقمية. اجلغرافية  البيانات  قاعدة 
ثم تاأتي مرحلة �سبط �جل�دة �لنهائية للتاأكد 
ثم  وم��ن  باملبنى  �ملتعلقة  �لبيانات  كافة  من 
جتهيز قائمة باأرقام �ملباين لإعطائها لل�سركة 
خالل  من  معها  �لتعاقد  مت  �لتي  �ملتخ�س�سة 
وتركيب  بت�سنيع  تق�م  لكي  مفت�حة  مناق�سة 
�لل�حة  تركيب  يتم  حيث  جلديدة  �لل�حات 
ت�سميم  مت  د  للمبنى.   �لرئي�سي  �ملدخل  على 
بالإ�سافة  �ملبنى  رقم  لتح�ي  �جلديدة  �لل�حة 
بارز،  ب�سكل  �ملنطقة  ورقم  �ل�سارع  رقم  �إىل 
خدمية  جهة  �أي  تتطلبها  �لتي  �لأرق��ام  وهي 
ل��ت��ق��دمي خ��دم��ات ل��ل��م��ب��ن��ى و�ل��ت��ي �أ���س��ب��ح��ت 

مبا�سرة.  �ملبنى  باب  على  للم��طن  مت��فرة 
باأبعاد  �جل��دي��دة  �لل�حة  حتتفظ  �أن  وروع��ي 
�لل�حة �لقدية لكي يتم تركيبها مكان �لل�حة 
وه�  للمبنى  ت�س�يه  �أي  �إح��د�ث  دون  �لقدية 
بها  �خل��روج  مت  �لتي  �مل�ستفادة  �لنتائج  �أحد 
خلبا(  )�أم  منطقة  يف  �لتجريبي  �مل�سروع  من 
لرقم  �لقر�ءة  و�س�ح  �أي�سا   ت�فر  و�لل�حة   ،
�إىل  ي�سار  كما  �خل��ط  حجم  حيث  من  �ملبنى 
�ملق�ى  �لأملني�م  مادة  من  �سنعت  �لل�حات  �إن 
“Anodized Aluminum” وهي 

�إطار  على  مثبتة 
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تقارير

ومغلفة  �لأبي�ض  بالل�ن  مطلي  �ملادة  نف�ض  من 
�جل���ي��ة  ل��ل��ظ��روف  وم��ق��اوم��ة  عاك�سة  مب���ادة 
ر�سميا  �لل�حة  �عتماد هذه  وقد مت   ، �لقا�سية 
للم���سفات  �لقطرية  �لعامة  �لهيئة  ب���سطة 
فه�  لل�حات  �ملميز  �لعن�سر  �أما  و�ملقايي�ض. 
ل�سلكية  بيانات  بث  �سريحة  على  �حت��ئها 
عليها  خمزن   ، �لبيانات  خمفية   RFID
�ملنطقة  ورق���م  �ل�����س��ارع  ورق���م  �مل��ب��ن��ى  رق���م 
)�أوري��دو(  و�لهاتف  و�مل��اء  �لكهرباء  و�أرق��ام 
مبركز  �لرئي�سية  �لبيانات  بقاعدة  وترتبط   ،
بها جميع  و�ملت�سل  �ملعل�مات �جلغر�فية  نظم 
لنظم  �ل�طنية  �ل�سبكة  �أع�ساء  �مل�ؤ�س�سات 
عن  عددها  يزيد  و�لتي  �جلغر�فية  �ملعل�مات 
�ل�قت  يف  و�إد�رة  وهيئة  م�ؤ�س�سة   60
�حل�����ايل. وت��ت��م��ي��ز �لآل���ي���ة 
باإمكانية  �ملطبقة 
ق�������ر�ءة 

�مل�ساعد  �أجهزة  خالل  من  �لبيانات  وتعديل 
بعد  ع��ن  �ملتخ�س�سة   PDAs �ل�سخ�سي 
يفتح �ملجال  للبيانات مما  �آمنة  ولكن مبعايري 
ه��ذه  ل���س��ت��خ��د�م  نتيجة  ع��دي��دة  لتطبيقات 
على  م�سابه  م�����س��روع  يف  م��رة  لأول  �لتقنية 
�إ�سافة  م�ؤ�س�سة  لأي  ويكن  �لعامل،  م�ست�ى 
مبجال  وتتعلق  باملبنى  خا�سة  ب��ي��ان��ات  �أي���ة 
يت�سح  وكما  �ل�سريحة  هذه  خالل  من  عملها 

�ل�سكل رقم )6(. من 
- �سكل رقم )5( مقارنة بني �لل�حة �لقدية 

�جلديدة. و�لل�حة 
كيفية  تبني  ���ص��ورة   )6( رق��م  �صكل   -
والتطبيق  امل�صاعدة  الأج��ه��زة  عمل 

البيانات. لقراءة  الذي مت تطويره 
ث���م 

�ل�سركة  خلف  �مليد�نية  �ملر�جعة  مرحلة  تاأتي 
باملركز  �مل��ي��د�ين  �مل�����س��ح  ف��ري��ق  ي��ق���م  ح��ي��ث 
ب���سطة  تركيبها  مت  �لتي  �لل�حات  مبر�جعة 
مكانها  يف  ت��رك��ي��ب��ه��ا  م��ن  ل��ل��ت��اأك��د  �ل�����س��رك��ة 
للمبنى  �ل��رئ��ي�����س��ي  �مل��دخ��ل  ع��ن��د  �ل�����س��ح��ي��ح 
�ملباين  بني  �لل�حات  تبديل  عدم  من  و�لتاأكد 
�ل��ب��ي��ان��ات  ���س��ري��ح��ة  �أن  �ل��ت��اأك��د م��ن  وك��ذل��ك 
�ل�سحيحة  �لبيانات  حتمل  بالل�حة  �مل�ج�دة 
وج���د  ح��ال  ويف  وه��ك��ذ�.   باملبنى  �خل��ا���س��ة 
لل�سركة  ف�ري  تقرير  �إر�سال  يتم  �أخطاء  �أية 

�مل�ج�دة.    �لأخطاء  بت�سحيح  لتق�م 
�مل�سروع  هذ�  عن  �ستنتج  �لتي  �لتطبيقات  �أما 
ناجتة  و����س��ع��ة  جم��الت  وذ�ت  م��ت��ع��ددة  فهي 
تفي  متكاملة  رقمية  بيانات  قاعدة  بناء  عن 
�لعالقة  ذ�ت  �جلهات  جميع  مبتطلبات 
�ل��ب��ن��ي��ة  �ل���دول���ة ل���س��ي��م��ا خ���دم���ات  يف 
تقنيات  ��ستخد�م  خ��الل  من  �لتحتية 
ن��ظ��م �مل��ع��ل���م��ات �جل��غ��ر�ف��ي��ة يف رب��ط 
�جلغر�يف  بامل�قع  للعقار  �مل�حد  �لرقم 
باجلهات  �مل��رت��ب��ط��ة  �ل��ب��ي��ان��ات  وب��ب��اق��ي 
تكامل  يف  ي�ساهم  مم��ا  �ل��ع��الق��ة  ذ�ت 
بامل�قع  �ل��ع��ق��ار  ت��رب��ط  �ل��ت��ي  �ل��ب��ي��ان��ات 
�أد�ء  ك��ب��ري  ب�����س��ك��ل  وت��دع��م  �جل���غ���ر�يف 
و�خل��دم��ات  �مل��ع��ام��الت  وتنفيذ  �ل��ع��م��ل 
�لبلديات،  ت�سمل  ع��دي��دة  قطاعات  يف 
�ل�سحي،  �ل�����س��رف  �ل��ك��ه��رب��اء،  �مل���اء، 
�لت���������س����الت، خ���دم���ات �ل����ط������ريء، 
حيث  �لريد  خدمات  �لتعليم،  �لإح�ساء، 
�ملبنى  برقم  �لريدي  �لرمز  ربط  يكن 
�خلدمات  �إىل  بالإ�سافة  مبا�سرة 
م��سح  ك��م��ا  �لأخ����رى،  �ل��ت��ج��اري��ة 

.)7( رقم  بال�سكل 
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للتطبيقات  م��ث��ال   )7( رق��م  �صكل   -  
حيث  امل�صروع،  عن  الناجتة  واخلدمات 
اخلدمات  وتقدمي  املوقع  حتديد  يتم 

ب�صرعة.
�جلغر�فية  �ملعل�مات  نظم  مركز  ق��ام  كما 
�سبكة  خ����الل  م���ن  ي��ع��م��ل  ت��ط��ب��ي��ق  ب��ت��ط���ي��ر 
بيانات  �إىل  و�ل��س�ل  عن  للبحث  �لإنرت�نت 
�ملبنى  ب��رق��م  �ل�ستف�سار  خ��الل  م��ن  �ملبنى 
�لأخرى  �لبيانات  من  بكل  �ملبنى  رقم  وربط 
وطباعة  �خلارطة  على  �ملبنى  م�قع  وحتديد 
�خل����ر�ئ����ط، وه����ذ� �ل��ت��ط��ب��ي��ق م��ت��اح ل��ك��اف��ة 
�ل�طنية  بال�سبكة  �لأع�ساء  �لدولة  م�ؤ�س�سات 
  .)8( رقم  �سكل  �جلغر�فية،  �ملعل�مات  لنظم 
ومت ك��ذل��ك رف��ع ق��اع��دة �ل��ب��ي��ان��ات �جل��دي��دة 
تركيب  مت  �ل��ت��ي  �مل��ب��اين  على  حت��ت���ي  و�ل��ت��ي 
�لل�حات �جلديدة بها على �ل�سريفر �لرئي�سي 
�مل�ؤ�س�سات  ب���سطة  لال�ستخد�م  ب��ال��دول��ة 
دوري  حتديث  عمل  و�سيتم  بال�سبكة  �لأع�ساء 
على  وو�سعها  منها  �لنتهاء  يتم  منطقة  لأي 
قام  �أخ���رى  جهة  وم��ن  �لرئي�سي.  �ل�سريفر 
م��رك��ز ن��ظ��م �مل��ع��ل���م��ات �جل��غ��ر�ف��ي��ة خ��الل 
على  م�قعه  بتحديث  �ملا�سية  �لقليلة  �لأي��ام 
 www.gisqatar.org.qa �لنرتنت 
باللغتني  �جلغر�فية  �ملعل�مات  نظم  ب��بة   (
�ل�ستف�سار  ي�سمل  لكي   ) و�لإجنليزية  �لعربية 
بالإ�سافة  �لرقم �جلديد  ب���سطة  �ملباين  عن 
�ل�قت  ويف  )�ل��ق��دمي(.   �حل��ايل  �ل��رق��م  �إىل 
�خلا�سة  �ل�سركات  يدع�  �مل��رك��ز  ف��اإن  ذ�ت��ه 
قبل  من  بيانات  على  ح�سلت  �لتي  و�ملطاعم 
بالتقدم  للمباين  �لقدية  �لأرقام  حتت�ي على 
�جل��دي��دة  �لأرق����ام  ع��ل��ى  للح�س�ل  للمركز 
����س��ط��ر�ب  �أي  ي���ح���دث  ل  ح��ت��ى  ل��ل��م��ب��اين 
تقدمها  �ل��ت��ي  �خل���دم���ات  يف  �أو  ع��م��ل��ه��ا  يف 

و�ملقيمني.  للم��طنني 

الرقم  مت�صفح  برنامج   )8( رقم  �صكل   
ال��ذي  للمباين  ق���ام امل��رك��ز امل��وح��د 

بتطويره
وف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب��امل��ب��اين 
�جل�����دي�����دة �ل����ت����ي ي��ت��م 
�لن���ت���ه���اء م��ن��ه��ا خ���الل 
تلك  �أو  �مل�����س��روع  ف���رتة 
منها  �لن��ت��ه��اء  مت  �ل��ت��ي 
بعد �مل�سح �مليد�ين �لذي 
فاإن  �ملركز،  ب���سطة  مت 
وزير  �سعادة 

باإ�سد�ر  تف�سل  �لعمر�ين  و�لتخطيط  �لبلدية 
تقرير  لإر���س��ال  �ل��ب��ل��دي��ات  ك��اف��ة  �إىل  تعميم 
بناء  �سهادة  �إ�سد�ر  مت  �لتي  باملباين  �سهري 
�جلغر�فية  �مل��ع��ل���م��ات  نظم  م��رك��ز  �إىل  لها 
�إ�سد�ر  برتتيب  �ملركز  �سيق�م  حيث 
�أرق������ام ل��ت��ل��ك �مل���ب���اين وم����ن ثم 
�ملتعلقة  �لل�حات  وتركيب  ت�سنيع 
مع  ب��ال��ت����زي  ذل��ك  و�سيتم  ب��ه��ا 
�لقائمة.  للمباين  �لل�حات  تركيب 
نظم  م��رك��ز  ي��ه��ي��ب   .. و�أخ������ري� 
�مل��ع��ل���م��ات �جل��غ��ر�ف��ي��ة ب��الأخ���ة 
�ل��ت��ع��اون  �مل����ط��ن��ني و�مل��ق��ي��م��ني ، 
وكذلك  �لل�حات  تركيب  ف��رق  مع 
�لعبث  من  �لل�حات  على  �ملحافظة 
عت من �أجل تقدمي  ، حيث �إنها ُو�سِ
خ���دم���ات �أف�����س��ل ل��ه��م ب��ال��درج��ة 
ه��ذ�  ح���ل  ولال�ستف�سار   . �لأوىل 
على  �لت�������س���ال  ي���رج���ى  �مل�������س���روع 
 44266279  ،  44262297 �لأرق��ام 

.44266897 ،
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حوار العدد

وقال �ملهندي، يف لقاء �سحفي عقد بح�س�ر �ل�سيد/ 
عمر �ليافعي مدير �إد�رة �لعالقات �لعامة و�لت�سال، 
�لعامة،  �لعالقات  م�ست�سار  �لرميحي  حمد  و�ل�سيد/ 
�ل�سكنية  �لق�سائم  من  �لكبري  �لعدد  ه��ذ�  ت�زيع  �إن 
ياأتي  �لبالد،  من  خمتلفة  مناطق  يف  �مل��طنني  على 
من منطلق حر�ض �لقيادة �لر�سيدة على حتقيق روؤية 
قطر �ل�طنية 2030، خا�سة يف جمال �لتنمية �لب�سرّية 
�مل��طن  رفاهية  و�سعت  �لتي  �لقت�سادية  و�لتنمية 
يحقق  مبا  �أول�ياتها  �سلم  يف  �لجتماعي  و��ستقر�ره 

�حلياة �لكرية له ولأ�سرته.
و�أو�سح �أن بع�ض �لق�سائم �جلاهزة للت�زيع حاليا �إما 
يف مر�حل �إ�سد�ر �سند�ت �مللكية، �أو يف مر�حل �لبنية 
�لتحتية و�خلدمات و�إ�سد�ر �ملخططات، م�سري� �إىل �أن 
منح تر�خي�ض �لبناء لهذه �لق�سائم �سيبد�أ بعد �لنتهاء 

�لبنية �لتحتية و�خلدمات.من م�ساريع 
يك�ن  �أل  �مل��ه��ن��دي  وت���ق��ع 
ه�������ن�������اك ع���ج���ز 
ت�����ف����ر  يف 
�لأر��سي 

للم��طنني وذلك بعد �لنتهاء من ت�زيع جميع �لق�سائم 
خالل �لعام �جلاري، بحيث يتحقق �لعدد )�سفر( يف 

قائمة �نتظار طلبات �لأر��سي �ل�سكنية.
�لأر����س��ي  �إد�رة  بني  �جل��اري  �لتن�سيق  �أن  �إىل  ون���ه 
و�مل�ساحة و�إد�رة �لتخطيط �لعمر�ين �ساهم يف تلبية 
حيث  �لأر�����س���ي،  بخ�س��ض  �مل����ط��ن��ني  �حتياجات 
�لتي  باملناطق  �لعمر�ين  �لتخطيط  �إد�رة  �إخطار  يتم 
�أر����ض  على  للح�س�ل  �مل��طنني  طلبات  عليها  تكرث 
فيها، بحيث تك�ن لها �لأولية يف �مل�ساريع �لتخطيطية 

للتخطيط �لعمر�ين.
�أن هناك �سفافية تامة يف �لإج��ر�ء�ت  و�أك��د �ملهندي 
�خلا�سة بت�زيع ق�سائم �لأر��سي وت�جد جلنة خا�سة 
م�قع  باختيار  تق�م  وه��ي  عملها  يف  يتدخل  �أح��د  ل 
�لأر�ض، كما �أن هناك تن�سيقا بيننا وبني �مل��طنني.. 
م�سدد� كذلك على �أنه ل ت�جد ��ستثناء�ت يف م��س�ع 

تخ�سي�ض �لأر��سي.
ونا�سد �ل�سيد/ �أحمد م�ساعد �ملهندي �مل��طنني عدم 
�لرتكيز على منطقة معينة للح�س�ل على �أر�ض بها، 
و�لرتكيز على �ملناطق �خلارجية لإحيائها و�إعمارها، 
خا�سة بعد �أن وفرت �لدولة خمتلف �خلدمات فيها، 
�لزحام  ع��ن  بعيد�  ج��� �سحي  م��ن  ب��ه  تتميز  م��ا  م��ع 

و�ل�س��ساء.
و�أ�سار �إىل برنامج �إلكرتوين خا�ض بالأر��سي يجري 
�إعد�ده بالتن�سيق مع �إد�رة نظم �ملعل�مات، مبا يكن 
�مل��طن من متابعة مر�حل �لطلب �خلا�ض باحل�س�ل 

على �أر�ض.
�للقاء  يف  �ملهندي  م�ساعد  �أح��م��د  �ل�سيد/  وت��ط��رق 
�ل�سحفي �إىل �آليات �لتقدمي للح�س�ل على ق�سائم 
�إد�رة  �إنه يتم تقدمي طلب �إىل  �لأر��سي، وقال 

�لإ�سكان بحيث يك�ن �ملتقدم م�ظفا ومتزوجا وعمره 
�أكرث من 22 عاما، بعد ذلك تاأتي �لطلبات �إىل �إد�رة 
�لأر��سي و�مل�ساحة للنظر فيها للم��فقة عليها، بحيث 
ي�سجل ��سم �ملتقدم يف قائمة �لنتظار ح�سب �مل�ساريع 
م��سحا  تق�سيمها،  �سيتم  �لتي  ل��الأر����س��ي  �ملت�فرة 
�لطلب  تقدمي  �أقدمية  ح�سب  يتم  �لأر��سي  ت�زيع  �أن 

و�لأولية تك�ن للطلبات �لأقدم.
ورد� على �س�ؤ�ل ح�ل عدد �لطلبات �لتي مت ��ستالمها 
ي�ميا  يتم  �إن��ه  ق��ال  �أر������ض..  ق�سيمة  على  للح�س�ل 
ق�سائم  �أن  م��سحا  طلب،  �إىل 100   80 بني  ما  تلقي 
�أن  يتم ت�زيعها كلها مرة و�ح��دة، حيث  �لأر��سي لن 
هناك م�ساريع للخدمات لتز�ل م�ستمرة، و�أخرى حتت 
�لدر��سة. و�أ�ساف �أننا نعمل حاليا على ت�زيع �لأر��سي 
يف منطقة �سمال بني هاجر و�لتي مت فيها تخ�سي�ض 
نح� 1100 ق�سيمة �أر�ض، كما نعمل على ت�زيع �لأر��سي 
من 3700  �أك��رث  على  ت�ستمل  �لتي  �ل�كرة  منطقة  يف 
ق�سيمة مت ت�زيع جزء كبري منها يف حدود ما بني 2500 
�أخ��رى يف مناطق  و2800 ق�سيمة، ف�سال عن ق�سائم 

عديدة بالدولة.
و�أعرب �ملهندي عن �أمله يف �أن يتم خالل هذ� �لعام 
�لنتهاء من جميع خدمات �لبنى �لتحتية، حتى نتمكن 

من �أن نغطي جميع �لطلبات �ملقدمة لنا ب�سرعة.
�لطلبات  �أ�سحاب  �مل��طنني من  بع�ض  �سكاوى  وح�ل 
مدير  �أو�سح  �لأر����س��ي،  ��ستالمهم  يف  �لتاأخري  ح�ل 
�إد�رة �لأر��سي و�مل�ساحة �أن هذ� �لتاأخري ل يك�ن من 
�ل�ز�رة و�إمنا ب�سبب �ساحب �لطلب نف�سه �لذي يطلب 

�أر�سا يف مناطق بعينها لي�ست جاهزة للت�زيع.
و�أ�ساف �أن هناك بع�ض �ملتقدمني يرغب�ن يف �حل�س�ل 
على ق�سائم �أر�ض يف مناطق معينة يحددونها باأنف�سهم 

توزيع أكبر عدد من قسائم األراضي الســـــــــــــــــــــــــكنية على المواطنين خالل عام 2014م
مدير إدارة األراضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي والمساحة

شفافية تامة في إجراءات 
التوزيع .. ونسعي للوصول 

للعدد )صفر( في قائمة االنتظار
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والتخطيط  البلدية  بوزارة  وامل�شاحة  االأرا�شي  اإدارة  مدير  املهندي  م�شاعد  اأحمد  ال�شيد  اأكد 

مت  والتي   2014 عام  خالل  املواطنني  على  �شكنية  اأر�ش  ق�شيمة   )7782( توزيع  اإن  العمراين 

خمتلف  يف  املناطق  واأي�شا  الق�شائم،  عدد  حيث  من  نوعها  من  االأكرب  اخلطوة  تعد  عنها،  االإعالن 

اأنحاء الدولة.



بعد �أن تق�م �إد�رة �لأر��سي بتخ�سي�ض �أر��ض لهم، 
لكنهم يرف�س�ن ويطلب�ن �أماكن �أخرى وه� ما ي�ؤخر 

عملية ت�سلمهم لالأر��سي.
�لأر����ض  �أن لدى �ملتقدم �حلرية يف �حل�س�ل  و�أك��د 
يف �ملنطقة �لتي يرغب فيها، لكن عليه �لنتظار حتى 
تت�فر �لأماكن �لتي يرغب فيها، جمدد� �لتاأكيد على 
�ل���ز�رة،  ب�سبب  لي�ض  �لأر��سي  تخ�سي�ض  تاأخر  �أن 
�لطلب يرغب يف منطقة معينة  �أن مقدم  ب�سبب  بل 
ويف�سل �لنتظار حتى يح�سل على تخ�سي�ض �لأر�ض 

�لتي يرغب فيها.
�أن م��س�ع تخ�سي�ض �لأر��سي  و�سدد �ملهندي على 
يعد م�ساألة ح�سا�سة للغاية لأنها تخدم �سريحة كبرية 
�أي طلب  �ل���ز�رة ل نهم�ض  �مل��طنني، ونحن يف  من 
ونتبع �ل�سفافية يف عملية �لت�زيع و�لتخ�سي�ض بناء 

على تعليمات �سعادة وزير �لبلدية و�لتخطيط �لعمر�ين 
و�لذي ي�ؤكد د�ئما على ذلك.

تخ�سي�ض  يتم  �مل��طنني  بع�ض  هناك  �أن  �إىل  و�أ�سار 
لكنهم  معينة  م��ن��اط��ق  يف  �ل�����س��اب��ق  يف  ل��ه��م  �أر������ض 
يرف�س�نها، ثم ياأت�ن بعد �سن��ت ويطلب�ن تخ�سي�سها 
لهم جمدد� بعد �أن تت�فر فيها �خلدمات، لكن قد ل 
مرة  لهم  لتخ�سي�سها  �لفر�سة  حينها  هناك  تك�ن 
�لتي  �لأر��سي  م�ساحة  ح�ل  �س�ؤ�ل  على  ورد�  �أخ��رى. 
�سيتم تخ�سي�سها.. قال �ل�سيد �أحمد م�ساعد �ملهندي 
�إنه ح�سب قان�ن �لإ�سكان �حلك�مي فاإن �مل�ساحة د�خل 
�لدوحة 1000  تبلغ 625 مرت� مربعا، وخارج  �لدوحة 

مرت مربع.
ق�سائم  تخ�س�ض  �لتي  �لبلديات  من  �أن  و�أ���س��اف 
�أر��سي �أكرث، �لريان و�ل�كرة و�أم �سالل و�لظعاين، 
�لطلبات  ��ستالم  بعد  �لأر��سي  بت�زيع  نق�م  ونحن 
من �ملتقدمني، م��سحا �أن �إد�رة �لأر��سي و�مل�ساحة 
على  للح�س�ل  �ملتقدمني  م��ع  م�ستمر  ت���سل  يف 
بجميع  �ط���الع  على  ي��ك���ن����  حتى  �أر������ض  ق�سائم 
�خلط��ت و�لإجر�ء�ت �لتي تتم بخ�س��ض �لطلبات 

�لتي قدم�ها.
ونبه �إىل �أن �إد�رة �لأر��سي و�مل�ساحة حتاول �لت�سهيل 
�لأر�����س���ي ح�سب  ت���ف��ري  م��ن حيث  �مل����ط��ن��ني،  على 
فعليهم  و�إم��ا  �مل��ت��اح،  مع  يت��فق  مبا  ولكن  رغبتهم، 

�لنتظار حتى تت�فر لهم.
�سيتم  �لتي  �لأر����س��ي  على  �لبناء  عملية  �أن  و�أو���س��ح 
من  �لعديد  هناك  لأن  مبا�سرة،  تتم  لن  تخ�سي�سها 
�لإج��ر�ء�ت �لتي يت�جب �تباعها لتخلي�ض �ملعامالت 

تنفذها  �لتي  �لأع��م��ال  من  و�لنتهاء  بذلك  �خلا�سة 
بع�ض �جلهات �خلدمية.

وح���ل ما �إذ� ك��ان �سيتم ن��زع �أر����ض من �سخ�ض مت 
�ملهندي  قال  ببنائها..  يقم  مل  لكنه  له  تخ�سي�سها 
بذلك، لكن ما يحدث  �لقيام  �سالحيتنا  من  “لي�ض 
�أن هناك �لكثري ممن تخ�س�ض لهم �أر��ض ل يق�م�ن 
ببنائها مبا�سرة وتظل �لأر��سي خالية من �أعمال �لبناء 
هناك  د�م  ما  ف�ر�  �لبناء  �إىل  د�عيا  ط�يلة”،  لفرتة 
�ملنتفع  �ل�سخ�ض  �أن  �إل  حتتية،  وبنى  وقر�ض  �أر���ض 
وقت  �أي  �لبناء يف  ب��دء  له كذلك �حل��ق يف  ب��الأر���ض 
يت�سنى له، لكنه ر�أى �أن ترك �لأر�ض دون بناء ولفرت�ت 

ط�يلة يعتر مظهر� غري ح�ساري.

ورد� على �س�ؤ�ل �آخر ح�ل م�عد �لنتهاء من م�ساريع 
�خلدمات.. ت�قع �ملهندي �أن تنتهى �خلدمات و�لبنى 
�لتحتية و�ل�س��رع و�ل�سرف �ل�سحي و�ملياه و�لكهرباء 

وغريها بحل�ل منت�سف عام 2015.
قطعة  يت�سلم  �أن  �مل����ط��ن  م�سلحة  من  �أن��ه  و�أو���س��ح 
�لأر�ض �لتي تخ�س�ض له �لآن بدل من �لنتظار حتى 
يتم �لنتهاء من �خلدمات فيها، لأنه مع مرور �ل�قت 
�أن كل ي�م هناك تعديالت جترى، فمثال كانت  جند 
 1400 ب��ني  ت���رت�وح  تخ�س�ض  �لتي  �لأر����ض  م�ساحة 
 1000 �إىل  نق�ست  فقد  �لآن  �أم��ا  مربع،  مرت  و1500 
مرت، لذ� من �لأف�سل للم��طن �أن يت�سلم �لأر�ض �لآن 

وينتظر حتى يتم �لنتهاء من �خلدمات.

توزيع أكبر عدد من قسائم األراضي الســـــــــــــــــــــــــكنية على المواطنين خالل عام 2014م
مدير إدارة األراضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي والمساحة

اأحمد م�صاعد املهندي وعمر اليافعي وحمد الرميحي

جانب من اللقاء ال�صحفي
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وز�رة  من  نبعت  مبادرة  وه��ي  �خلدمة،  ه��ذه  تهدف 
�لبلدية و�لتخطيط �لعمر�ين، �إىل ت�فري و�سيلة جديدة 
للتنقل وتعزيز �أعد�د �ل�سياح مبنطقة �خلليج �لغربي، 
عن طريق ربط �ل�جهات �ل�سياحية �ملختلفة و�لأبر�ج 
�لغربي.  بفنادق �خلليج  و�ل�سكنية  و�لتجارية  �ملكتبية 
كما �إنها �س�ف ت�فر خدمة ذ�ت ج�دة عالية للركاب 
�خلدمة  ه��ذه  وُتقدم   ، �حلي�ية  �ملنطقة  ه��ذه  تغطي 

جمانًا للجميع.  
منت  على  ج���ل��ة  يف  �ل�سحفيني  ��سطحاب  مت  وق��د 
حية  جتربة  ب���اأول  للقيام  �لغربي  �خلليج  ح��اف��الت 
للخدمة.  ويعد �إطالق خدمة حافالت �خلليج �لغربي، 
�ملنطقة،  يف  �لنقل  مطالب  لتلبية  �سرورية  خط�ة 
وتخفيف  �ل�سيار�ت  م��قف  م�ساكل  حل  يف  وت�ساهم 
�لزدحام �ملروري �لذي ي��جهه �ملرتددون على منطقة 
�خلليج �لغربي من �مل��طنني و�ملقيمني و�ل�سياح ورجال 
�لأعمال، من خالل �ل�سماح للركاب ب�ركن �سيار�تهم 

ورك�ب �حلافالت يف م��قع خمتلفة يف منطقة �خلليج 
�لغربي.

ت��زوي��د �حل��اف��الت بعالمة جت��اري��ة خالبة  ول��ق��د مت 
م�ست�حاة من �أفق �خلليج �لغربي لت�سكل �أيق�نة فنية 
للحافلة  وتعطي  ومتيزها  �ملنطقة  روع��ة  ت��رز  ر�ئعة 
مظهرً� بر�قًا رفيع �مل�ست�ى. ولقد مت جتهيز حافالت 
�خلليج �لغربي ب�سا�سات تلفزي�ن د�خلية ونظام تريد 
ر�ح��ة  ت�سمن  فخمة  جلدية  ومقاعد  �جل����دة  ع��ايل 

�لر�كب ورفاهيته.
جميع  بت�فري  ديك�(  ميديا  )كي�  �سركة  قامت  وق��د 
بخدمة  �خل��ا���س��ة  و�ل��دع��اي��ة  �لت�س�يقية  �حل��م��الت 
حافالت �خلليج �لغربي ، و�أطلقت حملة دعائية عن 
�خلدمة يف �أرجاء منطقة �خلليج �لغربي ويف �ل�سحف 

�ملحلية خالل �لأ�سب�ع �لأول من �سهر يناير. 
وح�ل هذه �خلدمة �جلديدة ، علق �ملهند�ض/ حممد 

�أحمد �ل�سيد ، مدير بلدية �لدوحة قائاًل:

نباأ  �لغربي  �خلليج  ح��اف��الت  خدمة  �فتتاح  “�إن 
�لذين  �لغربي  �خلليج  منطقة  و�سكان  لز�ئري  �سار 
جمانية  خ��دم��ة  ع��ل��ى  �حل�����س���ل  م��ن  �سي�ستفيدون 
وم�سم�نة. فهي و�سيلة هامة و�سرورية لتلبية متطلبات 
تخفيف  يف  وللم�ساهمة  �ل�سيار�ت  وم����ق��ف  �لنقل 
�لتعاون  وي�سرنا  �ملنطقة.  �مل��روري يف هذه  �لزدح��ام 
�خلدمة  هذه  �إط��الق  �أج��ل  من  �مل���سالت  وز�رة  مع 
�جلديدة و�لتي تظهر �لتز�منا نح� دعم وخدمة �سعب 
قطر. و�ست�فر حافالت �خلليج �لغربي خيارً� حقيقيًا 
وز�ئ��ري  ل�سكان  رئي�سيًا  ر�بطًا  لت�سكل  نقل،  ك��سيلة 
نحن  قطر.  يف  �لقت�سادية  �لتنمية  ولدعم  �ملنطقة 
ن�سجع �جلميع على ��ستخد�م حافالت �خلليج �لغربي 
و�أكرث  و�آمنًا  �إ�سافيًا  خيارً�  �لكثريون  �سيجدها  �لتي 

حماية للبيئة.«
و�أ�ساف �ل�سيد/ نا�سر �خلنجي من وز�رة �مل���سالت 

قائاًل:

إطالق خدمة جديدة للحافـــــــــــــــــــــــــــــــــالت في منطقة الخليج الغربي
برعاية وزيري البلـــــــــــــــــــــــــــــــــدية والمواصالت

مع بداية عام 2014م .. اأ�شبحت هناك و�شيلة جديدة للتنقل يف منطقة اخلليج الغربي مبدينة الدوحة ، حيث 

اأعلنت كل من وزارة البلدية والتخطيط العمراين ووزارة املوا�شالت عن اإطالق خدمة جديدة للحافالت يف منطقة 

اخلليج الغربي ، وذلك حتت رعاية كل من �شعادة ال�شيخ/ عبد الرحمن بن خليفة اآل ثاين وزير البلدية والتخطيط 

العمراين و�شعادة ال�شيد/ جا�شم بن �شيف اأحمد ال�شليطي وزير املوا�شالت.



35

إطالق خدمة جديدة للحافـــــــــــــــــــــــــــــــــالت في منطقة الخليج الغربي
برعاية وزيري البلـــــــــــــــــــــــــــــــــدية والمواصالت

كل من وز�رة �لبلدية و�لتخطيط �لعمر�ين  تعاون  “�إن 
و�سركة �مل���سالت )كروة( متعهد �لنقل �لعام و�لتي 
�لبالد  �إىل �سعي  ي�سري  �لأوىل  للمرة  متلكها �حلك�مة 
�إىل �لت�سجيع على ��ستخد�م و�سائل �لنقل �لعام وزيادة 
�خلليج  حافالت  خدمة  وتعد  مرتاديها،  رك��اب  ع��دد 
من  �لتخفيف  نح�  �لهامة  �خلط��ت  �إح��دى  �لغربي 
�ل�سيار�ت  م��قف  وم�ساكل  �ملرورية  �لختناقات  حدة 
يف �ملنطقة �إىل جانب خطط �لت��سع �لعمر�ين �لأخرى، 
ونحن على �أمت ثقة باأن يرتاد هذه �ل��سيلة �سكان �خلليج 
�لغربي ورجال �لأعمال و�ل�سيد�ت و�لزو�ر وكذلك �أن 
تخدمهم ب�سكل فعال، هذ� و�إن وز�رة �مل���سالت تدعم 
تعزز  �لعام  �لنقل  و�سائل  �أن  منطلق  من  �لت�جه  هذ� 
للتنقل  كحل�ل  ت�سعها  �لتي  �خلطط  و�أن  �لقت�ساد، 
�مل�ستد�م �لي�م من �ساأنها حت�سني ن�عية حياة �لأجيال 

�ل�ساعدة وحتقيق �لعد�لة �لبيئية. “
�لتنفيذي  �ملدير  تاب�ل  نيك�ل�ض دي  �ل�سيد/  و�أ�ساف 

ل�سركة  كي� ميديا ديك�:
“نحن �سعد�ء بتقدمي  �لع�ن ل�ز�رة �لبلدية و�لتخطيط 
�لعمر�ين ب�سدد �حلملة �لدعائية و�لت�س�يقية خلدمة 
عدد  بتقدمي  نق�م  و�س�ف  �لغربي  �خلليج  حافالت 
�أربعني م�قف حافالت  بت�سميم ك�ك�ض خالل �لأ�سهر 
�لقادمة ، �إحدى قيمنا هي  �أن نتميز يف �خلدمات �لتي 
ن�عية  تط�ير  يف  و�مل�ساركة  للمدينة  كمزود  نقدمها 
�حلياة ، كما �أننا ن�ؤمن باأن هذ� �مل�سروع �س�ف تك�ن له  
فائدة جمة  ل�سكان �لدوحة و�س�ف ي�ساهم  بفاعلية يف 

�لتنمية �مل�ستد�مة يف �ملدينة.”

و�س�ف ت�فر هذه �خلدمة �جلديدة 14 حافلة على مد�ر 
�لأ�سب�ع مت�فرة كل 15 دقيقة بني �ل�ساعة 6:00 �سباحًا 
حتى �ل�ساعة 12:00 من منت�سف �لليل، وتت�قف يف 36 
حمطة م�زعة يف جميع �أنحاء منطقة �خلليج �لغربي. 
�سيتي  جممع  للحافالت  �لأول  �مل�سار  يربط  و�س�ف 
يربط  بينما  �لعام،  �لريد  ومكتب  و�لك�رني�ض  �سنرت 
�مل�سار �لثاين جممع �سيتي �سنرت و�سارع �لبدع و��ستاد 
خليفة. ويف كال �مل�سارين �ستت�قف �حلافالت يف جميع 
�لفنادق و�ملكاتب و�لأبر�ج �ل�سكنية �لكرى يف منطقة 
�لفنادق  تلك  نزلء  �سي�ستمتع  �لغربي. وهكذ�  �خلليج 

بهذه �خلدمة �جلديدة و�لعالية �مل�ست�ى.
حافالت  ��ستخد�م  يف  �لر�غبني  �لركاب  على  ولي�ض 
م��قف  م��ن  �أي  يف  �لن��ت��ظ��ار  ���س���ى  �لغربي  �خلليج 

�حلافالت �مل��سحة يف �خلريطة )�أدناه( �أو �ل�ستف�سار 
�لت�سال،  مبركز  �لت�سال  خ��الل  من  �خلدمة  عن 
ل�سركة  �لإل���ك���رتوين  �مل���ق��ع  �أو  �لإل���ك���رتوين  �ل��ري��د 
م���سالت. كما �أن �خلدمة مقدمة جمانًا للجميع ول 
تذ�كر قبل رك�ب �حلافلة.  �سر�ء  �لر�كب  تتطلب من 
وتت�فر خريطة م�سار �حلافلة بحجم �جليب مت�فرة 
يف �لفنادق، و�ملباين �ل�سكنية، و�لأبر�ج �لتي تخدمها 

�حلافالت كما ه� م��سح يف �خلريطة �ملذك�رة.
ووز�رة  �لعمر�ين  و�لتخطيط  �لبلدية  ل���ز�رة  ويكن 
�مل���سالت �لبحث م�ستقباًل يف م�ساألة �إ�سافة م�سار�ت 
�ل�سعب  خدمة  مل���سلة  للحافالت  جديدة  وم����ق��ف 
يف  خمتلفة  وجهات  �إىل  و�س�لهم  وت�سهيل  �لقطري 

جميع �أنحاء منطقة �خلليج �لغربي.
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»كاونترات« جديدة لتقديم جميع 
الخدمات لعمالء بلدية الريان

وزارة البلدية .. في خدمة الجمهور

وت�سمل �خلدمات �لتي تقدمها �لكاونرت�ت �جلديدة: 
 ، �ل�سحية  �لرقابة   ، �ل�سندوق   ، �لعق�د  ت�ثيق 
 ، �لعمال  �سكن   ، �لعامة  �لرقابة   ، �لفنية  �لرقابة 

�حلفريات.
خدمة  مكتب  رئي�ض  �ملن�س�ري  علي  �ل�سيد/  وذكر 
ي�سرف  �ل��ذي  �ملكتب  وه���  �ل��ري��ان  ببلدية  �لعمالء 
�ل�س�ؤون  خدمات  ب��اأن   ، �جلديدة  �لكاونرت�ت  على 
 ، �مل�ساحة   ، �لإع��الن��ات  رخ�ض   : يف  تتمثل  �لفنية 
، رخ�ض هدم  �لبناء  �إمتام  �سهادة   ، �لبناء  رخ�ض 
تيار  تق�ية   ، كابن  ب���رت  نقل   ، �سيانة  رخ�ض   ،
مبان  لبناء  ملفات  فتح   ، بناء  �إ�سافة   ، كهربائي 
جديدة، �ل�ستف�سار عن ��ستخد�م �لأر��سي �ل�سكنية 

�أو �لتجارية ، حت�يط �لأر��سي.
وتتمثل خدمات �لنظافة يف �لكاونرت�ت �جلديدة يف 
: �سحب مياه �ل�سرف �ل�سحي ، ت�سليك ، حاويات 

�لقمامة، ر�ض �ملبيد�ت، خدمة ق�ض �لأ�سجار.
�لتجارية  للرخ�ض  خم�س�ض  ك��اون��رت  ي�جد  كما 
، وكاونرت لإد�رة  �لتابعة ل�ز�رة �لقت�ساد و�لتجارة 

�لعمل �لتابع ل�ز�رة �لعمل و�ل�س�ؤون �لجتماعية.
وي���ق����م م��ك��ت��ب خ��دم��ة �ل��ع��م��الء ب��ب��ل��دي��ة �ل��ري��ان 
�سري  ومتابعة  �ل��ك��اون��رت�ت  ه��ذه  على  ب��الإ���س��ر�ف 
�لعمل بها وتنظيم وت�جيه �لعمالء و�إعطائهم �أرقام 
معاملة  �أو  �لبلدية  تقدمها  خدمة  لكل  خم�س�سة 
يرغب �لعميل يف �إنهاء �إجر�ئها �أو ��ستف�سار عن �أي 
معاملة تخ�سه ، كما ي�جد كاونرت خا�ض لكبار �ل�سن 
وذوي �لحتياجات �خلا�سة و�لن�ساء لتقدمي �خلدمة 
لهم ، وكذلك ��ستقبال جميع �ل�سكاوى و�ملقرتحات 
وقت  �أ�سرع  يف  �إجنازها  على  و�لعمل  و�ملالحظات 
ممكن ، و�س�ًل لإر�ساء �لعمالء باعتبارهم من �أهم 

�أول�يات �لبلدية.
و�لتخطيط  �ل��ب��ل��دي��ة  وز�رة  �إن  ب��ال��ذك��ر  �جل��دي��ر 
�سعادة  من  م�ستمرة  ومتابعة  وبت�جيهات  �لعمر�ين 
 ، ث��اين  �آل  خليفة  ب��ن  عبد�لرحمن  �ل�سيخ  �ل���زي��ر 
وم�ؤخرً�   ، �أول�ياتها  ر�أ�ض  على  �لعمالء  ت�سع خدمة 

�أ�سدر �سعادة �ل�سيخ عبد�لرحمن بن خليفة �آل ثاين 
وز�ري��ًا  ق���ر�رً�  �لعمر�ين  و�لتخطيط  �لبلدية  وزي��ر 
بت�سكيل فريق عمل لدر��سة حت�سني وتط�ير خدمات 
�إد�رة  �ل�سيد/ مدير  �ل�ز�رة، وذلك برئا�سة  عمالء 
�إد�رة  مدير  �ل�سيدة/  وي�سم   ، �لعامة  �لعالقات 
�جل�دة )نائبًا للرئي�ض( ، وع�س�ية كل من �مل�ست�سار 
حممد رحيم ت�م�س�ن ، مدير �إد�رة �مل��رد �لب�سرية 
رئي�ض مكتب خدمة   ، �ملعل�مات  �إد�رة نظم  ، مدير 
�لت�سال  مركز  ورئي�ض  �لبلديات،  بجميع  �لعمالء 

باإد�رة �لعالقات �لعامة و�لت�سال.
�خلدمات  وحتديد  بح�سر  �لفريق  ه��ذ�  ويخت�ض 
وطرق  طبيعتها  ح�سب  وت�سنيفها  للجمه�ر  �ملقدمة 
�أ�سباب  وحتديد  �لر�سا  م�س�ح  ودر��سة   ، تقديها 
�لأد�ء  لتح�سني  �سريعة  حل�ل  وو�سع  �لر�سا  ع��دم 
، ودر��سة  �آليات و�سروط تقدمي �خلدمات  وتب�سيط 
�ملطل�بة  �مل�ساندة  و�لفنية  �لتقنية  �لحتياجات 
�لحتياجات  وك��ذل��ك  �ل��ع��م��الء  خ��دم��ات  لتح�سني 

�لتدريبية للم�ظفني �ملخت�سني.
وقد عقد فريق �لعمل م�ؤخرً� عددً� من �لجتماعات 
ورئي�ض  م�س�ؤوليها  بح�س�ر  �لبلديات  بع�ض  مقار  يف 
مكتب خدمة �لعمالء يف كل بلدية ، لبحث ومناق�سة 

�سبل تي�سري �خلدمات �ملقدمة للعمالء.
وحتر�ض وز�رة �لبلدية ب�سفة م�ستمرة على تطبيق 
للجمه�ر  �ملقدمة  �لإلكرتونية  �خلدمات  من  �ملزيد 
www.baladiya. �لإل��ك��رتوين  م�قعها  عر 

حاوية  ت���ف��ري  طلب  خ��دم��ة  ومنها   ،  gov.qa
هذ�  �ل�����ز�رة  �أ���س��اف��ت  كما  )�مل�����س��اك��ن(،  قمامة 
عر  �لذكية  �له��تف  تطبيق  يف  ثالثة  لغة  �لأ�سب�ع 
�لآيف�ن و�لأندرويد يف حتديثهما �لأخري ، وهي لغة 

)�لأوردو( ، وبذلك تك�ن �أول وز�رة يف �لدولة 
تقدم خدماتها بهذه �للغة �لتي يتحدث بها �سريحة 

و��سعة من �ملقيمني يف �لدولة .
كما حتر�ض �ل�ز�رة على مد وت��سيع ج�س�ر �لت���سل 
�لتحديث  خالل  من  �جلمه�ر  وبني  بينها  و�لتفاعل 
�لت���سل  م��قع  على  ل�سفحاتها  �مل�ستمر  و�لتفعيل 
ح�سل  وق��د  وت�يرت،  في�سب�ك  وخا�سة  �لجتماعي 
و�لتخطيط  �ل��ب��ل��دي��ة  ل�����ز�رة  �ل��ر���س��م��ي  �حل�����س��اب 
 albaladiya@ ت���ي��رت   م�قع  على  �لعمر�ين 
 Account( م����ث���ق  ح�����س��اب  ����س���ه���ادة  ع��ل��ى 
كثاين   ، ت���ي��رت  �سركة  قبل  م��ن   )Verified
وز�رة قطرية حت�سل على هذ� �لعتماد بعد وز�رة 

�لد�خلية.

ا�شتحداث  مت   ، البلديات  بجميع  للعمالء  اخلدمات  تقدمي  لتي�شري  العمراين  والتخطيط  البلدية  وزارة  �شعي  اإطار  يف 

ملراجعي  اخلدمات  جميع  لتقدمي  املدربة  الب�شرية  والكوادر  االإلكرتونية  واالأنظمة  االأجهزة  باأحدث  جمهزة  »كاونرتات« 

بلدية الريان يف �شهولة وي�شر.
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يف �إطار حر�ض و�هتمام وز�رة �لبلدية و�لتخطيط 
 ، �ل���ز�رة  مل�ظفي  �لإن�سانية  باجل��نب  �لعمر�ين 
خا�سة من �لفئة �لعمالية ، مت ت�قيع �تفاقية �سر�كة 
و�لعمرة  للحج  �لفرقان  وحملة  �لدوحة  بلدية  بني 
لتمكني جميع م�ظفي �لفئة �لعمالية ب�ز�رة �لبلدية 
 ، �لعمرة،  منا�سك  �أد�ء  من  �لعمر�ين  و�لتخطيط 
وذلك حتت �سعار »من حقهم علينا« ، و�سي�ستفيد 
�آلف عامل من هذه  من هذه �ملبادرة قر�بة )4( 
�لأر����س��ي  �إىل  �إر�سالهم  �سيتم  حيث   ، �مل��ب��ادرة 

�ملقد�سة على عدة �أف��ج خالل عامني.
�ل�سيد مدير  �أحمد  �ملهند�ض حممد  �لتفاقية  وقع 
�ملحمد  ج���ه��ر  حممد  و�ل��دك��ت���ر  �ل��دوح��ة  بلدية 
رئي�ض جمل�ض �إد�رة جمعية �لفرقان للحج و�لعمرة، 
بح�س�ر عدد من م�س�ؤويل �لبلدية ، و�أع�ساء �لف�ج 
�لأول من �لعمال �مل�سافرين لأد�ء �لعمرة ، حيث مت 
ومبلغ  �لعمرة  وحقيبة  �لإح��ر�م  مالب�ض  ت�سليمهم 

نقدي.
�أحمد  حممد  �ملهند�ض  �أع���رب  �ملنا�سبة،  وب��ه��ذه 
بت�قيع  �سعادته  عن  �ل��دوح��ة  بلدية  مدير  �ل�سيد 
�تفاقية �ل�سر�كة مع حملة �لفرقان للحج و�لعمرة ، 
لتنفيذ هذه �ملبادرة �لإن�سانية �لتي �سي�ستفيد منها 

قطاع مهم من �لعاملني ب�ز�رة �لبلدية و�لتخطيط 
�لعمر�ين ، وهم رجال �لفئة �لعمالية �لذين يعمل�ن 
باإخال�ض وجد من خلف �لك��لي�ض لإظهار �ل�س�ر 

�جلميلة �لتي نر�ها على هذه �لأر�ض �لطيبة.
وقال �إنه يف �إطار حر�ض �سعادة �ل�سيخ عبد�لرحمن 

تقارير

اتفاقية شراكة بين بلدية الدوحة وحملة 
الفرقان لتمكين 4 آالف عامل من أداء العمرة
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بن خليفة �آل ثاين وزير �لبلدية و�لتخطيط �لعمر�ين 
قامت بلدية �لدوحة باإعد�د خطة لر�مج �إعالمية 
لتعزيز �لت���سل �لجتماعي مع عمال بلدية �لدوحة 
وعمال وز�رة �لبلدية و�لتخطيط �لعمر�ين ، كن�ع 
من رد �ل�سكر و�لعرفان على خدماتهم �جلليلة �لتي 

يقدم�نها لل�طن.

و�أ�ساف باأن هذ� �لتكرمي للفئة �لعمالية ه� ت���سل 
�جتماعي بالدرجة �لأوىل، و�سكر وتقدير منا لكل 
و�لتخطيط  �لبلدية  ووز�رة  �لدوحة  ببلدية  عامل 
�لعمر�ين، وهذ� بطبيعة �حلال �سينعك�ض �إيجابًا يف 

تعزيز حب �لعمل لدى �لعمال .
هذ� ، وقد �سافر عدد )3( �أف��ج من عمال �ل�ز�رة 
�ل�سر�كة،  �تفاقية  �سمن  �لأخ���رية  �لفرتة  خ��الل 
�أدو�  حيث   ، ف���ج  ك��ل  يف  �سخ�ض   )100( ب����ق��ع 
منا�سك �لعمرة وز�رو� �حلرم �ملدين وم�سجد قباء 
و�سهد�ء  �لرماة  وجبل  و�لقبلتني  �ل�سبع  و�مل�ساجد 
�ل��دوح��ة عن  �إىل  ل��دى ع�دتهم  و�أع��رب����   . �أح���د 
�ل���ز�رة  و�سكرو�  �ملقد�سة  �لزيارة  بهذه  �سعادتهم 

وبلدية �لدوحة على هذه �ملبادرة �لطيبة.
�لإن�سانية  �مل��ب��ادرة  ه��ذه  �أن  ب��ال��ذك��ر  �جل��دي��ر 

�لعمالية  �لفئة  من  �لب�سطاء  �مل�ظفني  لتمكني 
�لرحلة  نفقات  كافة  وحتمل  �لعمرة  �أد�ء  م��ن 
فقد  ن�عها،  من  �لأوىل  لي�ست  ع�دتهم،  حتى 
لأد�ء  10�أعمال  �أر�سلت  �أن  �لدوحة  لبلدية  �سبق 
قامت  كما  �ملا�سي،  رم�سان  �سهر  خالل  �لعمرة 
�أو�خر �لعام �ملا�سي بتكرمي 154عاماًل مب�سروع 

كبري  حفل  يف  �لدوحة،  وبلدية  �لعامة  �لنظافة 
مدير  من  تقدير  �سهاد�ت  ت�سليمهم  خالله  مت 
ما  على  لهم  تقدير�  رم��زي��ة،  وه��د�ي��ا  �لبلدية 
ظل  يف  �ل�����ز�رة  خ��دم��ة  يف  ج��ه���د  م��ن  يبذل�نه 

ظروف مناخية قا�سية.

مدير بلدية الدوحة ورئي�س حملة الفرقان اأثناء توقيع التفاقية
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فعاليات متميزة في مهرجان
»ربيع الجنوب العائلي« بالوكرة

نظمته بلدية الوكرة بالتعاون مع أمن الجنوب

���س��ه��دت ف��ع��ال��ي��ات م��ه��رج��ان »رب���ي���ع �جل��ن���ب 
مع  بالتعاون  �ل�كرة  بلدية  نظمته  �لذي  �لعائلي« 
�لرت�ثية،  �ل�كرة  مدينة  يف  �جلن�ب  �أمن  �إد�رة 
حر�ست  �لتي  و�لعائالت  �لأ�سر  من  كبرًي�  �إقباًل 
تهدف  �لتي  �ملتنّ�عة  �لعرو�ض  يف  �مل�ساركة  على 

و�لرتفيه. �لت�عية  �إىل 
م��دي��ر  �أع�����رب    ، �مل��ن��ا���س��ب��ة  ب��ه��ذه  ك��ل��م��ت��ه  ويف 
�أمن  لإد�رة  وتقديره  �سكره  عن  �ل���ك��رة  بلدية 
هذ�  بتنظيم  �لبلدية  م�ساركة  على  �جل��ن���ب 
�مل�ساركة  �جلهات  جميع  �سكر  كما   ، �ملهرجان 
�لفعاليات  �إجن��اح  يف  �لفعالة  م�ساهمتها  على 
�لكرمي  �جلمه�ر  �إىل  �ملهرجان  ر�سالة  و�إي�سال 
�لثقايف باعتباره  �لتم�سك مب�روثنا  وهي �سرورة 
تتعار�ض  �لتي ل  �ل�طنية  �أ�سيل من ه�يتنا  جزء 

�ملعا�سرة. مفه�م  مع 
�نطالقة  ُيعتر  �ل��ع��ام  ه��ذ�  مهرجان  �إن  وق��ال 
�ملهرجانات  من  �لعديد  لتنظيم  حقيقّية 
يتّم  خاللها  من  و�لتي  �مل�ستقبل  يف 
وخمتلفة  متنّ�عة  ع��رو���ض  ت��ق��دمي 
م�سرًي�  �جلمه�ر،  طم�حات  ُتلّبي 

�لعديد  تنظيم  �ست�سهد  �ملقبلة  �ل�سن��ت  �أّن  �إىل 
�أو�سع. ب�س�رة  �ملهرجانات  من 

�خلاطر  �خلاطر  حممد  �ل�سيد  قال  ناحيته،  من 
باأن  �إد�رة �س�ؤون �خلدمات ببلدية �ل�كرة   مدير 
ت�سمن  للعائالت،  �ض  �ملخ�سّ �مل��ه��رج��ان  ه��ذ� 
�لب�لي�سّية،  �لكالب  عرو�ض  هي:  عرو�ض   )5(
وعرو�ض  �ل�سق�ر،  وعرو�ض  و�لهجن،  و�خليل 

�حل���رف �ل��ي��دوّي��ة �مل��ت��ن��ّ�ع��ة وم��ع��ر���ض �لأك���الت 
�ل�كرة. بلدية  ومعر�ض  �ل�سعبّية، 

ويف ختام �ملهرجان كرمت بلدية �ل�كرة كاًل من 
�ل�سادة: مدير �إد�رة �أمن �جلن�ب ، مدير �سركة 
للمهرجان(،  �لر�سمي  )�لر�عي  للطاقة  م�سيعيد 
وجميع   ، �ملجتمعية  �ل�����س��رط��ة  ق�����س��م  ورئ��ي�����ض 

وعددهم )11( جهة. �مل�ساركة  �جلهات 
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وغناها  بتن�عها  �سابقاتها  عن  �جلديدة  �لعامة   �حلد�ئق  متيزت 
�لنباتي، حيث �سهدت �إدخال طيف و��سع من �لنباتات �لتي ت�ستخدم 
لأول مرة يف دولة قطر �حلبيبة ، وبعد �لبحث �مل��سع يف باأي�ل�جية هذه 
�لنباتات وتقّييم قابليتها  للنم� وقدرتها على حتمل �لظروف �جل�ية  
�ل�سائدة يف دولة قطر ، مت �نتخاب �أ�سناف مهمة �س��ء من ناحية 
قيمتها �لتجميلية �أو من �لناحية �لقت�سادية . هذ� �ل�سعي �حلثيث 
�إد�رة �حلد�ئق  �أهد�ف  �أحد  �أ�سا�سية منه لتحقيق  تركز يف ج��نب 
�أ�سا�سي  دور  لعب  يف  �لعمر�ين،  و�لتخطيط  �لبلدية  ب���ز�رة  �لعامة 

ويف  جديد  بيئي  تن�ع  �إ�سفاء  يف 
�إغ���ن���اء 

،Qatar Flora ملجم�ع �لنباتي لدولة قطر�
من �أجل هذ� �سهدت �حلد�ئق �جلديدة و�ملنفذة يف �لعامني �ملا�سيني 
و�أ�سجار  نخيليات   من  �جلديدة  �لنباتات  من  �لع�سر�ت  �إدخ��ال 
و�سجري�ت على نطاق و��سع ، و�أثبتت جناحها يف �لنم� و�لتاأقلم مع 
طبيعة �لأج��ء يف قطر ، نذكر منها على �سبيل �ملثال نخيل �لكناري 
 copriniciaو�لنخيل �ل�سمعي phoenix canariensis
BismarKia nobilisونخيل  �لب�سماركيا  ونخيل    alba

التطور في مجال األنواع النباتيـــــــــــــــــــــة المزروعة في الحدائق العامة

 Tabebuia rosea �ل��ع��ل��م��ي:  �ل���س��م 
)Bertol ( DC

And Tabebuia argentia
Bignoniaceae :لف�سيلة�

�لأور�ق  مت�ساقطة  �سجرة  �لنباتي:  �ل��سف 
-25 بني  �رتفاعها  ي��رت�وح  �حلجم،  مت��سطة 

30م، لها تاج و��سع غري منتظم، و �لفارق بينها 
�لنم�  ق���ة  ه�  �لأ�سفر  �لرجنتيا  �سنف  وب��ني 
�لل�ن  لأخذ  �لأور�ق  وميالن  �لرجنتيا  ل�سنف 
ييل  �لتي  روزي��ا  �لتابيب�يا  عك�ض  على  �لف�سي 

ل�ن ورقها لالأخ�سر �لد�كن �لن�سر. 
�لأزه��ار: تت��سع �لأزه��ار يف ن�ر�ت كثيفة ذ�ت 
ل�سنف  بالن�سبة  و���س��ف��ر�ء  مميز  وردي  ل���ن 

�لرجنتيا. 
�لتكاثر: بالبذور و �لعقل.

 ، ك�ل�مبيا   ، �سرييالنكا  �لأ���س��ل��ي:  �مل���ط��ن 
�ل�سلفادور ، �أمريكا �ل��سطى ، فنزويال.

�ملناطق  يف  طبيعيًا  تنم�  �لبيئية:  �ل��ظ��روف 
وتف�سل  �لبحر،  �سطح  م�ست�ى  عند  �جل��اف��ة 
�لرتب �لقل�ية �لعميقة جيدة �ل�سرف، متاأقلمة 

مع �لبيئات �جلافة وتف�سل �ملناطق �مل�سم�سة.
و��سع  نطاق  على  ت�ستخدم  �لتن�سيقية:  �لقيمة 
�أثناء  جلمالها  ن��ظ��رً�  م��زه��رة  زينة  كاأ�سجار 
مفردة  من���اذج  ب�سكل  غ��ال��ب��ًا  وت���زرع  �لأزه����ار 
�أكرث  من  وتعتر  �خل�سر�ء،  �مل�سطحات  و�سط 
�أ�سجار �لزينة �سي�عًا يف �ملناطق �ملد�رية و�سبه 

�ملد�رية.

شجرة البوق الوردية والصفراء
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التطور في مجال األنواع النباتيـــــــــــــــــــــة المزروعة في الحدائق العامة
 .Chameropes humilis لكامريوب�ض �لقزمي�

�لأن�����ع  م��ن  للعديد  ت�سمني  ه��ن��اك  ك��ان  �لأ���س��ج��ار  م�ست�ى  وع��ل��ى 
 Millingtonia �أ�سجار  مثل  �جل��دي��دة  �حل��د�ئ��ق  يف  �ملميزة 
�ل�ردي  �لل�ن  ذ�ت  باأزهارها  �لتابيب�يا  �أ�سجار   ،   hortensis
  tabebuia argentia، Tabebuia rosea  و�لأ�سفر
 kigelia pinnata ، Harpullia مثل  �أخ��رى  و�أ�سجار   ،
�ملثمرة  �لأ�سجار  �أن��ع  يف  ملم��سة  لزيادة  �إ�سافة    ،pendula
عملت  �ل��ذي  �لزيت�ن  �سجر  عن  ف�ساَل  و�ل��ت���ت  �لل�ز  �أ�سجار  مثل 
منه  متميزة  جمم�عة  �إدخ��ال  على  �لإد�رة 

تت�سم بالقيم �جلمالية و�لعر�قة خ�س��سَا و�أن عمر �ل�سجرة �ل��حدة 
يرب� على 300 �سنة مما �سكل نقلة ن�عية يف بر�مج �لتجميل �ملتبعة 
وحقق تكاملية مطل�بة مع بقية �لأ�سجار �ملزهرة �لتي حر�ست �لإد�رة 
على زر�عتها لإ�سفاء �ج��ء من �لر�حة و�لبهجة و�ملتعة  لرو�د هذه 

�حلد�ئق. 
زر�ع��ة  �جلديدة  �حلد�ئق  �سهدت  فقد  بال�سجري�ت،  يتعلق  وفيما 
 Calliandra hemato �سجرية  مثل  منها  جديدة  �أن�����ع 
وهي    nandina domestica و�سجرية    cephala
للمجم�ع  حقيقية  �إ�سافة  ومتثل  و�أزه��اره��ا  �أور�ق��ه��ا  بجمال  تتميز 

�لنباتي يف دولة قطر.
وفيما يلي �سرح م�جز مرفق بال�س�ر لبع�ض 
هذه �لنباتات :

 Delohix �ل��ع��ل��م��ي:    �ل���س��م 
elata

ي�سل  �لأور�ق  مت�ساقطة  �سجرة 
�رتفاعها �إىل 15م، مع تاج مدور 

متدلية،  و�أفرع  ملت�ية  و�ساق 
�ل�������ت�������ك�������اث�������ر: ب�������ال�������ب�������ذور 

و�لعقل. 
دول  من  �لعديد  �لأ�سلي:  �مل�طن 
�سمال  دول  وبع�ض  �فريقيا  �سرق 

فريقيا. �أ
�لبيئات  تف�سل  �لبيئية:  �لظروف 
�حل������ارة ون��ع��ي�����ض ع���ل���ى �ل���رتب 
�ل�����س��خ��ري��ة وت��ف�����س��ل �لأم���اك���ن 

. مل�سم�سة �
ت�ستخدم  �ل��ت��ن�����س��ي��ق��ي��ة:  �ل��ق��ي��م��ة 
�مل��ن��زل��ي��ة  يف جت��م��ي��ل �حل���د�ئ���ق 
و�حل���د�ئ���ق �ل��ع��ام��ة و�مل��ن��ت��زه��ات 
�لطرف  ج����ن��ب  على  ت��زرع  كما 
كاأ�سجار  �ل��ع��ادة  يف  وت�ستخدم 
�أو  ل��زه��رة ت����زرع ب�����س��ك��ل ف����ردي 
كاأ�سجار  �سف�ف  �سكل  على  تزرع 
حت���دي���د، وت�����زرع ك��اأ���س��ج��ار ظل 
ل��ال���س��ت��ف��ادة م��ن ظ��ل��ه��ا �جل��ي��د، 
�إع����ادة  ع��م��ل��ي��ات  ت�����س��ت��خ��دم يف 
�لأر����س��ي  و��ست�سالح  �لتخريج 

�لرتبة. وتثبيت 

زهرة الجنة الصفراء
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 .Bucida buceras L :ل�سم �لعلمي�
Cambretaceae   :لف�سيلة�

م�طنها �لأ�سلي جزر �لهند �لغربية وهي �سجرة 
12-16م  �ىل  �رتفاعها  ي�سل  �خل�سرة  د�ئمة 
وتاج بقطر ي�سل �ىل 3-5م، ذ�ت �ساق قائمة، 

وفروع منت�سرة ، �أور�قها  م�سننة، جلدية .
و  طرفية،  ن���ر�ت  يف  �لأزه��ار  تت��سع  �لزهرة: 
ل�ن  ذ�ت  �جل��رة،  �سكل  تاأخذ  �أنب�بية  �لأزه��ار 

�أ�سفر خم�سر، عطرة.
ط�لها  �جلرة،  �سكل  لها  ن�وية  حلمية،  �لثمرة: 
1-1.5�سم غري �ساحلة لالأكل وتتكاثر بالبذور 

و�لعقل.
ه��ذه  �مل��ح��ل��ي��ة:  �لبيئية  �ل�����س��روط  م��ع  تكيفها 
مثل  �لقا�سية  �لبيئية  �ل�سروط  تتحمل  �ل�سجرة 
بامللح  ويكن  �ملحملة  �لق�ية  و�لرياح  �جلفاف 
زر�عتها يف خمتلف �أن��ع �لرتب جيدة �ل�سرف. 
ل�سكلها  نظرً�  و�جلمالية:  �لتن�سيقية  �لن��حي 
�مل��م��ي��ز م��ن ح��ي��ث ت������س��ع �لأف�����رع و����س��ت��د�م��ة 
ظل  �سجرة  تعتر   ، �لهرمي  و�سكلها  خ�سرتها 
عمليات  يف  ك��ث��ريً�  ت�ستخدم  ور�ئ���ع���ة،  ك��ب��رية 
جتميل �ملدن وزر�عة �حلد�ئق �لعامة و�خلا�سة 
ج��نب  وعلى  لل�س��رع  �ل��سطية  �جل��زر  ويف 

�ل�س��رع .

Phoenix sylvestris )L.( Roxb  :ل�سم �لعلمي�
Arecaceae  لف�سيلة: ) �لأريكية (  �لنخيلية�

عبارة عن نخلة يرت�وح �رتفاعها 4-15م و قطر جذعها 40 �سم، من�ها بطيء 
�ىل معتدل، �جلذع �سلب، تتدىل �لأور�ق لتعطي منظرً� جذ�بًا للنخلة، �لتاج 
كثيف ومق��ض بلطف، وه� ذو حميط و��سع ي�سل عدد �أور�قه �ىل 100 تقريبًا.

�لقاعدة،  من  بالقرب  م�س�كة  �أعناق  مع  3م  ط�لها  ري�سية  مركبة  �ل�رقة:  
بنيتها �لري�سية تخالف بنية �ل�سعف ل�ن �لأور�ق ييل �إىل �لأخ�سر �ملزرق.

�لزهرة: �ل�سمر�خ �لزهري �سنبلي �ل�سكل، ط�له ي�سل �إىل 1م و�لثمرة ذ�ت 
ل�ن �أحمر �أرج��ين وتتكاثر بالبذور و�لف�سائل.

�مل�طن �لأ�سلي: جن�ب باك�ستان و �لهند و �سرييالنكا وبنغالدي�ض.
�حل��ر�رة  يتحمل  لل�س�ء  حمب  نبات  �ملحلية:  �لبيئية  �ل�سروط  مع  تكيفها 

و�ملل�حة و�جلفاف، ويف�سل �لرتب �لرملية .
�لن��حي �لتن�سيقية و�جلمالية: ي�ستخدم هذ� �لن�ع ك�سجرة تزينية �أكرث من 
��ستخد�مه ك�سجرة لإنتاج �لتمر، وله نف�ض مميز�ت نخلة �لبلح، مع �ل�ستفادة 
�أو جمم�عات  فردية  كنماذج  ي�ستخدم  �لتن�سيق، حيث  �لكثيف يف  تاجه  من 

متقاربة �أو على �سكل �سف�ف.

 الزيتون األسود

النخيل البري  »نخيل الغابة«
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 Bismarckia nobilis �لعلمي  �ل�سم 
   Hildebrandt & H.wendl

�ل���ف�������س���ي���ل���ة: )�لأري������ك������ي������ة(  �ل��ن��خ��ي��ل��ي��ة  
Arecaceae

نخلة ��ست��ئية كبرية م�طنها �لأ�سلي مدغ�سقر 
، ي�سل ط�لها �إىل 12 مرتً� مع قطر يرت�وح بني 
40-50�سم و�نتفاخ ب�سيط عند �لقاعدة، �لتاج 
كروي تقريبًا، كما �إن قاعدة �لأور�ق تبقى لفرتة 

ط�يلة حميطة باجلذع.
�ل�رقة: �سبه مدورة �ل�سكل ذ�ت �س�يقة ، ط�يلة 

3م تقريبًا، ل�نها �أخ�سر مائل للف�سي.
ط�لها  وو����س��ع��ة،  وق�����س��رية  �سميكة  �ل��زه��رة: 
�سنبلية  ن���ر�ت  على  �لأزه���ار  تت��سع  3.5مم، 
وتتكاثر   �ل�سكل،  بي�س�ية  ثمار  تعطي  �ل�سكل 

بالبذور �لتي تنبت ب�سه�لة خالل 6-8 �أ�سابيع.
هذه  تنم�  �ملحلية:  �لبيئية  �ل�سروط  مع  تكيفها 
وهي  �ملد�رية  و�سبه  �ملد�رية  �لبيئات  �لنخلة يف 
ب��رودة  وتتحمل  و�حل����ر�رة  للجفاف  م��ق��اوم��ة 

�ل�ستاء لكنها تت�قف عن �لنم� خالل �مل��سم �لبارد، 
تنم�  بامللح،  �ملحملة  �لبحرية  للرياح  مقاومة  وهي 
جيدة  �ل��رتب  تف�سل  لكنها  �ل��رتب  خمتلف  على 

يجب  طينية  تربة  يف  �لزر�عة  حال  ويف  �ل�سرف، 
�إبقاء �لرتبة رطبة، تف�سل �لأماكن �مل�سم�سة.

ب�سكل  ي�ستخدم  و�جلمالية:  �لتن�سيقية  �لن��حي 
من  ت�سكيلة  و�سط  �جلمالية  �لت�سكيالت  يف  خا�ض 

�ل�سجري�ت �خل�سر�ء و�لزه�ر �مل��سمية ومغطيات 
�لرتبة وذلك لإبر�ز ل�نها �لف�سي �ملميز، كما تزرع 
على ج��نب �ملد�خل و�ملمر�ت، ل تالئمها �لأماكن 

و�مل�ساحات �ل�سيقة.

  Khaya senegalensis )Desr.( A. Juss :ل�سم �لعلمي� 
Meliaceae  :لف�سيلة�

���س��ج��رة د�ئ��م��ة �خل�����س��رة  ي����رت�وح �رت��ف��اع��ه��ا ب��ني 10 – 30 م��رتً� 
وج���د  دون  م����رتً�  �ىل 16-8  ت�����س��ل  ق��د  م��ف��ردة  ط���ي��ل��ة  ���س��اق  م��ع 
�جل��ف��اف. م������س��م  �أث��ن��اء  ج��دي��دة  �أور�ق  للنبات  تظهر  ف����روع،   �أي 

�ل�رقة: مركبة تتك�ن من 3-4 �أزو�ج من �ل�ريقات.
كثرية  زهرية  �سماريخ  على  تت��سع  كرمي،  ل�ن  ذ�ت  �لأزه��ار  �لزهرة: 

�لتفرع، متدلية، ي�سل ط�لها �إىل 17 �سم وتتكاثر بالبذور.
و�أ�سرت�ليا  و�ل�سرقية  و�ل��سطى  �لغربية  �أفريقيا  �لأ�سلي:  م�طنها   

وبع�ض دول جن�ب �سرق ��سيا.
�لرتب من  �أن��ع  ينم� يف خمتلف  �ملحلية:  �لبيئية  �ل�سروط  تكيفها مع 
�إىل  �ل�سرف  �لرملية جيدة  �لقل�ية ومن �لرتب  �إىل  �لرتب �حلم�سية 
�لرملية  �لعميقة  �لرتب  يف�سل  لكنه  �ل�سرف،  �سيئة  �لطينية  �لرتب 
ي�ستخدم  و�جلمالية:  �لتن�سيقية  �لن��حي  �ل�سرف.  جيدة  �لطميية 
غالبًا يف عمليات �إعادة �لتحريج وي�ستخدم للزينة كاأ�سجار تزرع على 
حد�ئق  ويف  �ملمر�ت،  ج��نب  وعلى  �لعري�سة  �لعامة  �ل�س��رع  ج��نب 
يف  �ملميزة  �لأ�سجار  من  يعتر  �جلافة،  �لبيئات  وحد�ئق  �ل�سفاري 
�لأعمال �لتجميلية يف دول غرب �أفريقيا، كما وي�ستخدم خ�سبة �مل�سمى 

ماه�جني يف �لكثري من �ل�سناعات �خل�سبية.

البسماركية النبيلة

الماهوجاني السنغالي 
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Kigelia pinnata )Jacq.( DC   :ل�سم �لعلمي�
Bignoniaceae لف�سيلة:    �لبغن�نيا�سية�

ي�سل  �حلجم  كبرية  �ىل  مت��سطة  �خل�����س��رة،  د�ئ��م��ة  �سجرة 
�رتفاعها �ىل �أكرث من 25 مرتً� مع تاج مدور و كثيف

�لأور�ق مركبة و�لأزهار كبرية و جميلة  و جذ�بة، ي�سل ط�لها 
م��ن 12-6  ع��ن��ق���دي��ة  حت���ي  ن����ر�ت  تت��سع يف  15���س��م،  �ىل 
عروق  و  د�كن  �حمر  ل�ن  ذ�ت  90�سم،  �ىل  ط�لها  ي�سل  زهرة 
�سفر�ء تعطي �لزهرة جمالها و رونقها و �لثمار كبرية و مميزة 
��سط��نية �ل�سكل ي�سل ط�لها �ىل 100�سم وقطرها �ىل 18�سم، 
و ي�سل وزنها �حيانًا �ىل �أكرث من 12كغ وتتكاثر بالبذور و هي ل 

حتتاج �إل للزر�عة يف تربة رملية رطبة،
�مل�طن �لأ�سلي: �أفريقيا �ل�ست��ئية

و  �ملل�حة  يتحمل  نبات  �ملحلية:  �لبيئية  �ل�سروط  م��ع  تكيفها 
يحب  لل�سقيع،  مقاوم  غري  لكنه  مت��سطة،  بدرجة  �جلفاف 
�لأماكن �مل�سم�سة و يقاوم �لرياح �لق�ية ، ينم� جيدً� يف �لرتب 

�لقل�ية 
نظرً�  ظل  ك�سجرة  ت�ستخدم  و�جلمالية:  �لتن�سيقية  �لن��حي 
ل�سرعة من�ها، و �لظل �لذي تعطيه، ت�ستخدم كاأ�سجار مزهرة و 
�سكل و حجم �لثمار يعطيها منظرً� مميزً� و ي�ستخدم كم�سد�ت 

للرياح.

 Zamia �ل����ع����ل����م��������������ي  �ل������س�����������������������م 
 furfuracea L. f. ex Aiton"

Cycaceae لف�سيلة:  �ل�سيكا�سية�
�ملظهر  حيث  من  �لنخيل  ت�سبه  �سغرية  �سجرية 
�جلذع،  يتفرع  ما  ون��ادرً�  وحيد  جذع  ذ�ت  �لعام، 
ي�سل �رتفاعها �ىل 1م، و�نت�سارها بقطر 1.5-3م 
يختلف  و��سعة ط�يلة 0.5-1.5م،  �ل�رقة  كبرية 
ل�ن �ل�رقة �لفتية �لتي تبدو بل�ن �أخ�سر فاحت عن 
قامت  �أخ�سر  بل�ن  تبدو  �لتي  �لكبرية  �ل�رقة  ل�ن 
وتتكاثر  �أ���س��ط����ين   خم��روط  ع��ن  و�لثمرةعبارة 
بالبذور حيث تنتج كميات كبرية منها �أو عن طريق 

خلفات تظهر �أ�سفل �ل�ساق.
�مل�طن �لأ�سلي: �ملك�سيك

هذ�  ينم�  �ملحلية:  �لبيئية  �ل�سروط  م��ع  تكيفها 
وعلى  و�جل��اف��ة  �لقاحلة  �ملناطق  يف  ب��ري��ًا  �ل��ن���ع 
�لبحرية،  و�ملنحدر�ت  و�لكل�سية  �لرملية  �ل��رتب 
يف�سل �لأماكن �مل�سم�سة وينم� يف �لأماكن ن�سف 

ت�فر  ب�سرط  �ل��رتب  خمتلف  يف  وينم�  �مل�سم�سة، 
�لع�س�ية،  �مل����د  من  كافية  وكمية  �جليد  �ل�سرف 
و�لرياح  و�ملل�حة   �جلفاف  و  �لرتبة  قل�ية  يتحمل 

لهذه  و�جل��م��ال��ي��ة:  �لتن�سيقية  �ل��ن����ح��ي  �ل��ق���ي��ة  
�ل�سجري�ت �سكل جميل ومميز و خ�س��سًا عند من� 
من  فريدً�  منظرً�  تعطي  حيث   ، �جلديدة  �لأور�ق 
�لغامق،  و�لأخ�سر  �لفاحت  �لأخ�سر  �لل�نني  تد�خل 

�سغرية  جمم�عات  �أو  فردية  كنباتات  غالبًا  وت��زرع 
وي�ستفاد منها جيدً� يف �حلد�ئق �ملنزلية �ل�سغرية، 
و�أعطت   ، قطر(  )�لل�ؤل�ؤة  تربة  كمغطيات  وزرع��ت 

نتائج جيدة وتعتر �أي�سًا من نباتات �لأ�س�ض.

شجرة السجق

زاميا 
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 bombax �ل������ع������ل������م������ي   �ل���������س��������م 
.malabaricum L

Bombaceae  لف�سيلة : �لب�مبية�
�سجرة كبرية مت�ساقطة �لأور�ق ي�سل �رتفاعها 
و�لفروع  �ل�ساق  �لتفرع، حتمل  كثرية  20م   �إىل 
�أ�س��كًا عندما تك�ن فتية ، ومعدل �لنم� لل�سجرة 
�سريع �إىل مت��سط �ل�سرعة .�لأور�ق تظهر بعد 
تفتح �لأزهار ، �لأزهار حمر�ء تظهر يف �ل�ستاء 
ن����ر�ت  يف  �أو  م��ف��ردة  �لأور�ق،  ق��ب��ل  و�ل��رب��ي��ع 
12�سم  ط�لها  قرمزي  �أحمر  بل�ن  عنق�دية، 

تقريبًا.
�لثمار كب�س�لة خ�سر�ء �لل�ن يتح�ل ل�نها للبني 
عند �لن�سج، حت�ي على بذور ذ�ت �أوبار حريرية

�سرق  وجن�ب  �ل�سني  تعتر  �لأ�سلي:  �مل�طن 
��سيا و�لهند �مل�طن �لأ�سلي للنبات ولكنه يزرع 
على نطاق و��سع كنبات زينة يف �ملناطق �ملد�رية 

و�سبه �ملد�رية و�جلافة.
تنم�  �ملحلية:  �لبيئية  للظروف  �لنبات  حتمل 

�ل��ظ��روف  حت��ت  جيد  ب�سكل  �لب�مباك�ض  �سجرة 
�لقا�سية  �لبيئية  �لع��مل  وتتحمل   ، �ملحلية  �لبيئية 
ب�سكل جيد من حيث �رتفاع درجة �حلر�رة �إىل 42 

درجة مئ�ية ، كما تتحمل ب�سكل مت��سط �جلفاف 
و�لرياح ، �إل �أنها قليلة �لتحمل للمل�حة . وتنا�سبها 

�لرتبة �سهلة �ل�سرف .
�لتكاثر: بالبذور و�لعقل و�لرتقيد .

يف  و�ل��ظ��ل  للزينة  ت�ستخدم  �لتن�سيقية:  �لقيمة 
و�لعامة  �خلا�سة  �حلد�ئق  ويف  �لعري�سة  �ل�س��رع 

و�ملنتزهات. 

 .Alstonia scholaris )L.( R.Br  :ل�سم �لعلمي�
Apocynaceae    لف�سيلة:   �لدفلية�

مع  بني 15-25م   �رتفاعها  ي��رت�وح  �خل�سرة،  د�ئمة  �سجرة عطرة  
جذع جمعد عليه �لكثري من �لنت�ء�ت، منظر �جلذع �أ�سفنجي، �لأور�ق 
خ�سر�ء لمعة على �ل�جه �لعل�ي ورمادية على �ل�جه �ل�سفلي، جلدية 
�مللم�ض، �أما �لزهرة تتفتح ب�سهر �أكت�بر، وهي ت�سابه �أزهار ملكة �لليل.

�لثمرة: ُعليبة متطاولة متدلية ط�لها 20-40�سم وقطرها 4-5�سم.
عام  ب�سكل  �لهندية  �لقارة  و�سبه  �لفلبني،  �لهند،  �لأ�سلي:  �مل�طن 

وماليزيا و�أ�سرت�ليا.
�لد�فئة  �لبيئات  خمتلف  يف  �لنباتات  ه��ذه  تنم�  �لبيئية:  �لظروف 
�ملد�رية و�سبه �ملد�رية، ب�سرط ت�فر �لظروف �ملنا�سبة، وهي مت��سطة 
�لت�سامح مع �ملل�حة و�جلفاف لكنها مقاومة للحر�رة �لعالية و�لرياح، 

يف�سل �لرتب �لقل�ية.
�لن��حي �لتن�سيقية و�جلمالية: ت�ستخدم يف جتميل �حلد�ئق �ملنزلية 
�أو جمم�عات  و�حلد�ئق و�ملتنزهات �لعامة  على �سكل مناذج فردية 
�مل��سمية  و�لزه�ر  �لرتبة  مبغطيات  حماطة  مزهرة  �سغرية  �سجرية 
بالقرب  وت��زرع  �ملل�نة،  �لأور�ق  ذ�ت  �ل�سغرية  �ل�سجري�ت  وبع�ض 
�أماكن  �لرياح ملعرفة  وير�عى حركة  و�أماكن �جلل��ض،  �ل�سرفات  من 

زر�عتها للح�س�ل على عطرها �ملميز.

البومباكس 

الستونيا
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درا�صات ومقالت

بداية ينبغي التاأكيد على نقطة جوهرية 
العربية  ال��دول  اأك��ر  من  قطر  اأن  وه��ي 
التنمية  مل��وؤ���ص��رات  تبعا  وت��ق��دم��ا  من���وا 
منظمة  من  ال�صادرة  والنتائج  الب�صرية 
وقد  ال����دويل.  وال��ب��ن��ك  امل��ت��ح��دة  الأمم 
والثقافية  القت�صادية  البيئة  �صاهمت 
الإيجابية  وال�صيا�صية  والجتماعية 
وامل�صتقرة يف خلق جتربة تنمية متميزة 
باأكمله.  الأو���ص��ط  ال�صرق  �صعيد  على 
النه�صة  من�صف  ي��ت��ج��اوز  اأن  ميكن  ول 
م�صبوقة  ال��غ��ري  وامل��ع��م��اري��ة  العمرانية 
التي  النه�صة  وتلك  قطر  ت�صهدها  التي 
ت����وازن ب��ني ال��ق��ي��م ال��ت��اري��خ��ي��ة ل��ل��راث 
والنمو  للتطور  الالحمدودة  والطموحات 
الكمي والنوعي بلورت مكانا جديدا لقطر 
مكانا  لتوؤ�ص�س  الدوحة  وخا�صة  ومدنها 
اجلاذبة  للمدن  العاملي  امل�صرح  على  بارزا 
اأمناط متميزة من احلياة  وامل�صجعة على 
مع  يندمج  الطرح  هذا  اأن  اأهمية  والأكر 
واأهمية  البيئي  الوعي  يف  م�صتمرة  زيادة 
حتقيق تنمية م�صتدامة مب�صرة لالأجيال 

القادمة.
و�لتخطيطية  و�لعمر�نية  �ملعمارية  �ملمار�سة  �إن 
و�لتف�سري  و�لبحث  �لتحليل  من  �ملزيد  ت�ستحق 

خا�سة  ب�سفة  قطر  �أن  متاما  ت�ست�عب  �إنها  كما 
ت�سهد  ع��ام��ة  ب�سفة  �خل��ل��ي��ج،  منطقة  ودول 
�نعكا�سات  ذ�ت  و��ستثمارية  تنم�ية  متغري�ت 
يقظة  وت�ستحق  م�سب�قة  غري  وعمر�نية  معمارية 
�إن  �ل��ق��ر�ر.  ومتخذ  و�مل�سمم  و�ملحلل  �لباحث 
ل  قطر  وع��م��ر�ن  ع��م��ارة  يف  �ملعا�سرة  �حل��رك��ة 
و�لنتاج   ، و�لت�سكيل  �لتك�ين  مرحلة  يف  ت��ز�ل 
�ل�سن��ت  يف  و�لتخطيطي  و�لعمر�ين  �ملعماري 
كما  �مل�ستمر  و�لتفاعل  �لتقييم  ي�ستحق  �لأخ��رية 

�لتقليدي  قطر  تر�ث  �إىل  �لنا�سجة  �لنظرة  �أن 
�لدعم  ت�ستحق  و�ل�كرة و�خل�ر  �لدوحة  يف مدن 
متعددة  ت��ي��ار�ت  خلق  ث��م  وم��ن  و�ل�ستمر�رية، 
ومتن�عة للتعامل �ملبدع مع �لتحديات �لتنم�ية يف 

قطر �ملعا�سرة.
قطر: الحضارة والطبيعة

للعمارة  ج��ادة  ق��ر�ءة  �أي  تبد�أ  �أن  �لبديهي  من 
در��سة  خ��الل  م��ن  قطر  يف  �ملعا�سر  و�ل��ع��م��ر�ن 
�لتاريخي  و�لتاأ�سيل  �جلغر�فية  �خل�س��سية 
على  �ل�س�ء  باإلقاء  وذل��ك  �ملتفرد،  �لبلد  لهذ� 
و�جلغر�فية  و�لتاريخية  �حل�سارية  �ل��ع����م��ل 
�لقر�ءة وو�سعها يف  �سم�لية هذه  بهدف حتقيق 
تعتمد  ولذلك  و�حل�ساري.  �لتاريخي  �إط��اره��ا 
تلك �لقر�ءة على طرح �سم�يل ملختلف �لظروف 
�أو ظه�ر طرز  و�لع��مل �لتي �ساهمت يف ت�سكيل 
م�ؤثرة  ومعمارية  وعمر�نية  تخطيطية  �أمناط  �أو 
�ملعمارية  فالبيئة  معينة.  زم��ن��ي��ة  ح��ق��ب��ات  يف 
جت�سيد  هي  و�سلبياتها  بايجابياتها  و�لعمر�نية 
و�لقت�سادي  �لجتماعي  لل��قع  مادي  و�نعكا�ض 

و�لثقايف و�ل�سيا�سي.
الدوحة وخط سماء المدينة الديناميكي 
المتواثب خصوصية قطر: العمق التراثي 

وطموحات عمران المستقبل
�إن �لت�ثيق �لتاريخي �لتحليلي للعمر�ن �لتخطيطي 

قطر تؤسس موقعها
على المسرح التنموي العالمي

تأمالت ومشاهدات في فلسفة عمران قطر المعاصرة

األستاذ الدكتور علي عبد الرؤوف
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�ملحلي  �إطارها  �لقطرية يف  �لتقليدية  و�لعمارة 
�أفرزتها  �لتي  �مل�ؤثر�ت  على  و�لتاأكيد  و�لإقليمي 
و�أثرت على ت�سكيلها وخا�سة �لعقيدة �لإ�سالمية 
و�لقت�سادية  و�لثقافية  �لجتماعية  �لأبعاد  ثم 
�ملعماري  �لرت�ث  وخ�س��سية  �أهمية  لنا  ي��سح 
�لعمارة  �إن   ، �لقطري  و�لتخطيطي  و�لعمر�ين 
�لعمارة  �أمن��اط  باقي  مثل  �لقطرية  �لتقليدية 
�لإ�سالمية هي تعبري عن قيم دينية و�جتماعية 
�ملدينة  م�ست�ى  على  فالعمر�ن  وثقافية  وبيئية 
تاأثرت مبفاهيم  �ملبنى  م�ست�ى  على  �لعمارة  �و 
�لبيت  جعل  مما  �ملمتدة  و�لعائلة  �خل�س��سية 
حيث  و��ستمر�ريته،  بحي�يته  يتميز  �لقطري 
�أ�سبح منزل ل ينتهي ي�ستجيب يف من�ه �لد�ئم 
ملتطلبات �أجيال جديدة ، وب�سفة خا�سة متيزت 
هما  �خلليجية يف عن�سرين ج�هريني  �لعمارة 
�ملناخ  فق�س�ة  �لبناء  �مل�ستعملة يف  و�مل��د  �ملناخ 
وقلة  �ل�سميكة  بح��ئطها  مباين متيزت  �أفرزت 

�لد�خلية لتحمي  بالفر�غات  �لفتحات و�لهتمام 
مت�سامًا  �لعمر�ين  �لن�سيج  ك��ان  كما  �ساكنيها 
ومتد�خاًل ليقاوم كله ككيان ع�س�ي ق�س�ة �ملناخ 
من  �لتحذير  �ملنطقي  فمن  وبالتايل  �ملحيط. 
�حلفاظ  جه�د  و�إهمال  �لتحديث  نح�  �لندفاع 
و�ملالحظ   . و�ل��ع��م��ر�ين  �ملعماري  �ل���رت�ث  على 
�لقطرية  و�مل�ستقر�ت  للمدن  �لعمر�ين  �لنم�  �إن 
�لرئي�سية للعمر�ن يف قطر وهي �لدوحة و�ل�كرة 
من  جمم�عة  ��ستقر�ء  خالل  من  يكن  و�خل���ر 
�أن نر�سد �لكيفية   �خلر�ئط و�ل�ثائق �لتاريخية  
�لتي من خاللها تط�رت �لكتل �لعمر�نية يف تلك 
�ملر�كز وكيفية من� �لن�سيج �لعمر�ين بها ثم يتناول 
�ملتغري�ت و�لأحد�ث �لتاريخية و�لقت�سادية �لتي 
عمارة  على  وو��سحة  ملم��سة  حت�لت  �إىل  �أدت 
وعمر�ن تلك �لأعمدة �لفقرية للعمر�ن �لقطري.

�س�ق و�قف: تر�ث قيم مفعما باحلياة و�لت���سل 
�لجتماعي و�حت�سان �أهل قطر و�سي�فها.

التراث المعماري والعمراني رافدا 
إبداعيا لعمران المستقبل

 ومن هنا تاأتي �أهمية �لتاأ�سيل �لتاريخي للرت�ث 
هذه  يف  و�خلليجي  �لقطري  و�ملعماري  �لعمر�ين 
ل  حيث  �خلليج  دول  تاريخ  يف  �لفارقة  �للحظة 
يقدم فقط ت�ثيقا تاريخيا ملا�سي ذو قيمة ولكن 
ليك�ن  �لتاريخ  ه��ذ�  يطرح  �إن��ه  �أهمية  و�لأك���رث 
�ملعمارية  ملمار�سة  ملهما  ور�سيد�  �إبد�عيا  ر�فد� 
و�لعمر�نية �ملعا�سرة يف �خلليج ودولة قطر على 
وجه �خل�س��ض ، ولذ� يجب �أن نتيقن من قدرة 
�لقطرية  �لتقليدية  �لتخطيطية  و�ملبادئ  �لعمارة 
حل�ل  تقدمي  على  بعمق،  وحتليلها  فهمها  عند 
�ملجتمع  طبيعة  م��ع  ت��ت��الءم  ومبدعة  معا�سرة 
�ملقال  هذ�  �إن  حياته.  ومنط  وتطلعاته  �لقطري 

جديد  نه�سة  وع�سر  ج��دي��دة  حقبة  �إىل  يدع� 
جديد  فهم  من  تنبع  �لتقليدية  �لقطرية  للعمارة 
�لتقليدي  و�لعمر�ن  للعمارة  ومعا�سر  وحد�ثي 
و�ل�طنية  �ملحلية  �له�ية  على  �حلفاظ  بهدف 
وللمجتمع  للمدينة  م�ستد�مة  تنمية  ولتحقيق 

وباأول�ية ق�س�ى لالإن�سان.
المرحلة االنتقالية: رياح التغيير في 

عمارة وعمران قطر 
قطر  وعمر�ن  عمارة  هامة يف  هنا حقبة  نتناول 
�ملعا�سرة  �لعمارة  تاريخ  من  �حلقبة  هذه  وتعر 
ومن� �ملدن يف قطر عن �لتغري �لعميق يف �لت�جه 
�لفكري �ملعماري و�لعمر�ين و�لتخطيطي منتقال 
�إيل  �ل��رت�ث��ي  �لتقليدي  بالطرح  �لرت��ب��اط  م��ن 
�ل��فدة  ناحية عمارة �حلد�ثة  �لتلهف و�لندفاع 
بتيار�تها و�أفكارها �ملعمارية و�لعمر�نية �ملختلفة. 
وب�سفة خا�سة فاإن �لع��مل �لقت�سادية �حلاكمة 

على  �مللح�ظة  ب�سماتها  تركت  �لفرتة  تلك  يف 
�لعائلي  ب�سقيه  �لتقليدي  �لج��ت��م��اع��ي  �ل��ب��ن��اء 
للقاعدة  �ل��ك��ام��ل  �لتغري  م��ع  وخ��ا���س��ة  و�لقبلي 
�لقطريني  من  �لعديد  حت�ل  حيث  �لقت�سادية 
�سيد  مهنة  تاركني  �لنفط  قطاع  يف  �لعمل  �إىل 
�إنتاج  عمليات  كفاءة  مع  خا�سة  لالندثار  �لل�ؤل�ؤ 
لنا  ويكن  �لتناف�سية.  و�أ�سعاره  �ل�سناعي  �لل�ؤل�ؤ 
�جتماعيا  نر�سد حت�ًل  �أن  �لفرتة  �أي�سا يف هذه 
�لقبلية  ب�سماته  تقليدي  جمتمع  من  وم�ؤ�س�سيا 
تنظم  م�ؤ�س�سي  جمتمع  �إىل  و�لعائلية  و�لعرقية 
و�نطلقت  و�مل�ؤ�س�سات  �لهيئات  �أف��ر�ده  عالقات 
�خلدمات  مل�ساريع  �لر�سمي  �لدعم  يف  �حلك�مة 
وكيف  كم  �يجابيا على  �أثر  �لتحتية مما  و�لبنية 

�لت��سع �حل�سري و�لتنمية �لعمر�نية.
المدينة القطرية وحقبة االقتصاد المعرفي

�سديدة  ت�����س��اوؤلت  تطرح  �ملعا�سرة  �للحظة  يف 
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�لأهمية عن �لتح�لت �ملعا�سرة يف مدن �خلليج 
ع��ام��ة وق��ط��ر خ��ا���س��ة م��ع �ل��ت���ج��ه ن��ح��� �لتن�ع 
�لكامل  �لع��ت��م��اد  حقبة  وجت���اوز  �لق��ت�����س��ادي 
على �لنفط كركيزة �قت�سادية ج�هرية وظه�ر 
ت�س�ر�ت جديدة يف �لعمارة و�لعمر�ن يف ع�سر 
ما بعد �لنفط وع�سر �لقت�ساد �ملعريف �لإبد�عي 
. وعلى م�ست�ى �لتاأثري �لعاملي نت�قف هنا ب�س�رة 
و�سم�لية  ج�هرية  ظ��هر  ث��الث  �أم��ام  خا�سة 
�لتاأثري وهى بالرتتيب : �لع�ملة و�لتنمية �ملت���سلة 
و�حلقبة �لرقمية �لناجتة عن ث�رة �ملعل�مات �لتي 
�ساهمت يف ظه�ر ت�سنيف جديد من �مل�سروعات 
�لتي  �لطابع  �يق�نية  �مل�سروعات  وهي  قطر  يف 
�ملعماري  و�لت�سكيل  �لتط�ر  على  فقط  ت�ؤثر  ل 
تاأثريها  يتد  و�إمن����ا  قطر  ل��دول��ة  و�ل��ع��م��ر�ين 
�لعقاري  �ل��ل���ؤل���ؤة  م�سروع  مثل  وعربيا  �إقليميا 
وتعتمد  �لدوحة.  قلب  وم�سريب  ل��سيل  ومدينة 
�ملقال،  ه��ذ�  يف  نطرحها  �لتي  �لبحثية  �ل��روؤي��ة 

على �لرتكيز على �ملدن �لهامة يف �خلليج �لعربي 
وعب�ر  �مل��ع��ريف  �لنق�ض  حت��دي  يف  وطم�حاتها 
�لفج�ة �لرقمية وحماولت �إن�ساء جمتمعات �ملعرفة 
�لتي   Knowledge Communities
ترتكز على �أن �مل�ساهمة يف �إبد�ع م�ستقبل �لكيان 
�لإن�ساين وم�ستقبل �لب�سرية ه� ركيزة �لتط�ر فى 
 Knowledge لقت�ساد �ملعتمد على �ملعرفة�
تبعا   ، �مل���دن  ه��ذه  ييز  وم��ا   .  Economy
ت��فر  منها  هامة  مالمح   ، �ملعا�سرة  لالأدبيات 
�أ�سبح  و�ل��ذي  معرفيا  �ملتميز  �لب�سري  �لر�سيد 
�ملعرفية  �لقت�سادية  للتنمية  وحي�يا  هاما  م�رد� 
وك��ف��اءة  ت����ف��ر  �أن  ذل��ك  �إىل  ي�ساف  �جل��دي��دة. 
و�لتعامل  �لت�سالت  جمال  يف  �لأ�سا�سية  �لبنية 
مع �ملعل�مات �أ�سبح �ملفه�م �لأكرث مالئمة لتنمية 
حت�لتها  �إط���ار  يف  �ملعا�سرة  �ملدينة  وتخطيط 
للبنية  �لتقليدي  �ملفه�م  يتجاوز  ما  وه�  �ملعرفية 
�لأ�سا�سية يف �لقرن �لع�سرين �لتي كانت تعني فقط 
و�ملطار�ت.  و�مل����ينء  �حلديدية  و�ل�سكك  �لطرق 
ت�سهل  �لتي  �لأ�سا�سية  �لبنية  �أ�سبحت  ثم  وم��ن 
�لتعامل مع �ملعل�مات وتدفقها هي �لعم�د �لفقري 
�ملنظ�ر  هذ�  من  و�لع�سرين.  �ل��حد  �لقرن  ملدن 
�أي�سا �أ�سبح من �لهام للمدينة �لر�غبة يف �لندماج 

مر�كز  �سياغة  �إع��ادة  من  �ملعريف  �لقت�ساد  مع 
�إنتاج �ملعرفة من جامعات ومعاهد ومر�كز بحثية. 
يف هذ� �ل�سياق فاإن �ملدينة �لتي تتفاعل �إيجابيا مع 
متطلبات حقبة �لقت�ساد �ملعريف هي �لتي يكن 
تعريفها �أو و�سفها باأنها مدينة �ملعرفة وهي تلك 
�بتكارية  له منتجات  �قت�ساد�  �لتي متلك  �ملدينة 
و�لإب���د�ع  �لعلمي  �لبحث  على  تعتمد  معل�ماتية 
ومن  �لفنية  �لتقنية  و�لبنية  �لب�سرية  و�لكفاء�ت 
�أهم �سفات تلك �ملدن كما يح�سرها هي تبني فكر 
�لإبد�ع و�لبتكار كاأحد �لدعائم �لأ�سا�سية للتنمية. 
�أ�سبحت متيز مدينة  �ملالمح  تلك  �لكثري من  �إن 
ب��س�ح يف  تقفز  �لتي  �لقطرية  �لعا�سمة  �لدوحة 
حمفزة  معرفية  كمدينة  �جلديدة  ه�يتها  �جت��اه 

على �لإبد�ع .
عمارة وعمران قطر: نحو مزيد

من البحث والتأمل
تط�رت   ، ه��ذ�  ي�منا  وحتى  �لأربعينيات  منذ 
�لعمارة و�لعمر�ن يف قطر ب�سكل مت�سارع متاأثرة 
و�لقت�سادية  �لجتماعية  للمتغري�ت  وعاك�سة 
تعددية  �لتط�ر  هذ�  و�سهد  و�ملهنية  و�ل�سيا�سية 
�لإبد�عية  و�لت�جهات  �ملعمارية  �لجتاهات  يف 

مبر�حل  م��رورً�  �ملحافظة  �لتقليدية  �ملرحلة  من 
كم�سروع  �حلد�ثة  �إىل  ومتطلعة  �لطابع  �نتقالية 
�لأخري �ملحمل  �لعقد  �إىل  �إقليمي وعاملي وو�س�ًل 
�لرقمية  و�ل��ث���رة  �ل��ع���مل��ة  وخ��ا���س��ة  بالتحديات 
وتد�عيات ع�سر ما بعد �لنفط وظه�ر �لقت�ساد 
�مل���ع���ريف.. وب�����س��ف��ة ع��ام��ة ف����اإن ت��اأث��ر �ل��ع��م��ارة 
و�لعمر�ن �لقطري �ملعا�سر بالعديد من �لتيار�ت 
و�لت�جهات �أنتج مزيجا معماريا وعمر�نيا خا�سا 
�يجابياته  لبل�رة  �لتحليل  م��ن  �مل��زي��د  ي�ستحق 
م�سئ�لية  تتعاظم  �أخ���رى  جهة  م��ن  و�سلبياته. 
تط�ير  فى  �ملحلي  و�ملخطط  و�لعمر�ين  �ملعماري 
�إط���ار يرتكز  �مل��ع��م��اري و�ل��ع��م��ر�ين يف  �ل���رت�ث 
�ملحلية  للعمارة  دقيق  وحتليل  عميق  فهم  على 
�لتقليدية و�عتبارها م�سدر� لالإلهام و�لتجديد ، 
�لرتباط  �لت��زن بني  �أي�سا م�سئ�لية  يتحمل  كما 
و�لت�جهات  للتط�ر�ت  �ملتزن  �لتطلع  وبني  برت�ثه 
�لتخطيطية  و�ل���ت���ط����ر�ت  ل��ل��ع��م��ارة  �حل��اك��م��ة 
�لإ���س��الم��ي  �ل��ف��ن  متحف  �لعاملية.  و�لعمر�نية 
�ل��دوح��ة  ملدينة  �لبحرية  �ل����ج��ه��ة  م��ع  ي��ت��ح��اور 

�ملعا�سرة
من�صق تطوير القدرات والبحث والتدريب
اخلطة العمرانية ال�صاملة

درا�صات ومقالت
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استخدام الطعوم السامة
)Poison baits ( لمكافحة الصراصير 

فكرة الطعوم ال�صامة هو خلط  مادة 
املادة  مع  ال�صر�صور  يف�صلها  غذائية 
من  وه��ي  للمبيد  ال�صامة  الفعالة 
الطرق الأكفاأ والأكر اأمانا لإجراء 

املكافحة العالجية .
�جلاهزة  �لطع�م  حفظ  عدم  يجب  وعليه 
ع�س�ية  م��ذي��ب��ات  على  حت���ي  �أم��اك��ن  يف 
�أو مبيد�ت   )organic solvents(
يكن  حيث  �أ�سمدة  �أو  فطرية  �أو  ح�سرية 
قبل  �لطعم من  تقبل  ي�سبب ذلك عدم  �أن 
�ل�سر��سري وفقد �ل�سفة �جلاذبة للطعم.
�لنتائج  �أف�سل  تعطي  �ل�سامة  و�لطع�م 
�ل�سامة  �لطع�م  تطبيق  يك�ن مكان  عندما 
�لأغذية  �أو  �لأطعمة  بقايا  على  يحت�ي  ل 
�سرورة  ي�ؤكد  ما  وهذ�  �لطعم  �لبديلة عن 
�إهمالها. �عتماد �لنظافة با�ستمر�ر وعدم 
مميزات استعمال الطعوم السامة 

في مكافحة الصراصير :-
��ستعمال  يكن  ل  عندما  �لطع�م   �ستعمل 
هيئة  ع��ل��ى  �أو  �ل���ر����ض  ب��ط��رق  �مل��ب��ي��د�ت 
م�����س��اح��ي��ق ت��ع��ف��ري وخ��ا���س��ة يف �مل��د�ر���ض 

و�مل�ست�سفيات وبع�ض �لدو�ئر �حلك�مية .
ب��ال��ط��رق  ق���رن��ت  م��ا  �إذ  قليلة  خم��اط��ره��ا 

�لعادية . �لتقليدية 
توفر مكافحة فعالة للصراصير 

�لإد�رة  ح��ل��ق��ات  �إح�����دى  ت��ك���ن  �أن  ي��ك��ن 
.IPM �ملتكاملة 

)طريقة جتمع بني طرق �ملكافحة �حلي�ية و 
�لكيماوية وتقليل كثافات �لفات بحيث يك�ن 
با�ستخد�م  حتمله  يكن  م�ست�ي  يف  بقاءها 
�مل����د  و  �مل�سائد  مثل  �لطرق  من  جمم�عة 
ت�ستخدم  وقد  وغريها  �لطاردة  و  �جلاذبة 

�مل���ب���ي���د�ت ل���ل�������س���رورة ل��ت��ق��ل��ي��ل 
�لكثافات (

أهم نواقصها :-
تكلفة عالية ن�سبيًا مقارنة بالطرق �لتقليدية.

مل��دة  حت��ت��اج  ح��ي��ث  �سريعة  ن��ت��ائ��ج  تعطي  ل 
�أ�سب�ع �أو �أكرث حتى تظهر فعاليتها .

ح��ت��ى ت��ك���ن �ل��ط��ري��ق��ة ف��ع��ال��ة ي��ج��ب حتديد 
طريقة و�سع �لطع�م بدقة وتك�ن مبنية على 

�أماكن ت��جد �ل�سر��سري وخمابئها .
�ملحقن  �أو  �ل�����س��رجن��ة  ����س��ت��خ��د�م  وي��ك��ن 
لل��س�ل �إىل هذه �لأماكن يف حالة ��ستخد�م 
)�جل��������ي��������ل(. 
للطع�م  ويكن 
ب�سكل  ت��ك���ن  �أن 
�أو   )Pastes( عجائن 

.)Gel( جيل
مالءمة  على  وللتاأكيد 
�لطع�م  و���س��ع  �أم��اك��ن 

ب��ر�ز  م��ن  ب��ال��ق��رب  و�سعها  يكن  �جل��اذب��ة 
�لتي حتت�ي على م��د  �ل�سر��سري  وف�سالت 
�لتجمع  بفرم�نات  ت�سمى  �أو  طبيعية  جاذبة 
. Aggregation Pheromones
�إع���ادة  يكن  فعالة  �ملكافحة  تبقى  وح��ت��ى 

��ستعمال �جليل ب�سكل متكرر.
 مالحظة :

�أثناء  �حل�سرية  �ملبيد�ت  ��ستخد�م  يجب  ل 
و�ملميتة  �جلاذبة  بالطع�م  �ملكافحة  �إج��ر�ء 
هي  �ل��ت��ي  �جل��ذب  خا�سية  تفقدها  ل  حتى 

�أ�سا�ض عملها .

م . محمد حسن عبد الرزاق بدوي
وحدة مكافحة احل�صرات والقوار�س

ق�صم النظافة - اإدارة �صوؤون اخلدمات 
بلدية الدوحة
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و  الإن�صان  على  خطرة  مواد  �صورها،  بكل  املبيدات  تعترب 
يوؤدي  الع�صوائي  ا�صتخدامها  على  امل�صتمر  والركيز  البيئة 
اإ�صافة اإىل الأ�صرار ال�صحية والبيئية اإىل ظهور ما يعرف 
علميًا مبقاومة الآفات للمبيدات بحيث ت�صبح املبيدات غري 

فعالة . 
من  يقارب  ما  �سن�يًا  �لعمر�ين  و�لتخطيط  �لبلدية  وز�رة  ت�ست�رد 
�ملبيد�ت  من  كجم  و10000  �سائلة(  )مبيد�ت  لرت   20000
�أهمها �ل�سر��سري . وقد  �لتي  �ل�سلبة ملكافحة �حل�سر�ت �لز�حفة و 
كرث �حلديث يف �لآونة �لأخرية عن �ملبيد�ت و��ستخد�مها و�أ�سر�رها 
ت�ؤدي  �لتي  �جلهة  هي  �لعمر�ين  و�لتخطيط  �لبلدية  وز�رة  �أن  ومبا   .
وخارجها  �مل��ب��اين  د�خ��ل  يف  �لعامة  �ل�سحة  �آف���ات  مكافحة  خدمة 
�ملكثف  لال�ستخد�م  بد�يل  عن  بالبحث  �لإهتمام  من  لبد  كان  عليه 

 . للمبيد�ت 
لي�ست  هي  �ملبيد�ت  �أن  �إىل  �لعاملية  �لدر��سات  من  �لعديد  �أ�سارت 
�حلل �ل�حيد مل�ساكل �لآفات و�ن برنامج �ملكافحة لبد �أن يعتمد على 
�ملعرفة ب�سل�كيات �لآفة و وي�سمل �ل�سبل �ل�قائية �لتي متنع �لآفة من 

�لإنتقال �إىل �ملباين و و جعل �لبيئة غري مالئمة لتكاثر �لآفة.  
ببلدية  منطقة   30 �سملت  در��سة  �أجريت  �أعاله  ذكر  ما  على  بناًء   
مقبل  �ل�سيد/  �خلدمات  �س�ؤون  �إد�رة  مدير  �إ���س��ر�ف  حتت  �لريان 
يف  للمبيد�ت  �ملكثف  �لإ�ستخد�م  تقليل  �إىل  تهدف  �ل�سمري  م�سه�ر 
ذلك  و  بامل�ساكن  �لرئي�سية  �لآف��ة  تعتر  و�لتي  �ل�سر��سري  مكافحة 
بالآفة  �ملعرفة  على  تعتمد  و�لتي  �ل�قائية  �لطرق  على  �لرتكيز  عر 

و�سل�كها. و قد كانت نتائج �لدر��سة كالآتي:
يق�سي  �ملبيد�ت مع خط�رتها   �لعتماد على  �أن  �لدر��سة على  �أكدت 
54 % من �ل�سر��سري كما ه� م��سح يف �لر�سم �لبياين  فقط على 

رقم )1( وعليه ل بد من ��ستخد�م طرق �أخرى.
�أن  �ل��ب��ي��اين رق���م )2(  �ل��ر���س��م  �أث��ب��ت��ت �ل��در����س��ة ك��م��ا م������س��ح يف 
�لأمريكي  �ل�سر�س�ر  هي  �لريان  ببلدية  بامل�ساكن  �ملنت�سرة  �لأن����ع 
ف�سل  يف  ينت�سر  �لأمريكي  �ل�سر�س�ر  و�أن   . �لأمل��اين  و�ل�سر�س�ر 
�سبه  �لأملاين  �ل�سر�س�ر  كثافة  تك�ن  بينما  و��سحة  ب�س�رة  �ل�سيف 
�سبه  �حل��ر�رة  درجات  تك�ن  حيث  �ملنزل  د�خل  ل�ج�ده  وذلك  ثابتة 
بالن�سبة  �لتكاثر  معدلت  �لختالف يف  معرفة   . �لتكيف  ل�ج�د  ثابتة 
لل�سر�س�ر �لأمريكي ت�ساعد كثريً� يف �ختيار �ل�قت �ملنا�سب لعمليات 

�ملكافحة. 
لهجمات  عر�سة  �أق���ل  ج��ي��دً�  و�مل�����س��ان��ة  �ل��ب��ن��اء  حديثة  �مل��ن��ازل  �إن 
ي�ؤكد  مما   )3( رقم  �لبياين  �لر�سم  يف  و��سح  ه�  كما  �ل�سر��سري 

على �أهمية �سيانة �ملنازل يف برنامج �ملكافحة.

دراسة ترشيد استخدام المبيدات
في مكافحة الصراصير ببلدية الريان

درا�صات ومقالت
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فتحات في غطاء المنهول تساعد على انتشار 
الصراصير:

�ل�سر��سري  لهجمات  تتعر�ض  كثرية  منافذ  بها  �لتي  �ملنازل  �إن 
فاإن  عليه   .  )4( رق��م  بالر�سم  م��سح  ه�  كما  �أك��ر  ب�س�رة 
�حلر�ض على �إغالق كل �لفتحات ومد�خل �ملباين يعتر عن�سر 

�أ�سا�سي يف برنامج �ملكافحة. 
كثافة  تقليل  يف  ج���دً�  ه��ام��ًا  ع��ام��اًل  تعتر  �مل��ن��زل  ن��ظ��اف��ة   •

�ل�سر��سري باملنزل )�لر�سم رقم )5((
كثريً�  يقلل  �ل�سحي  لل�سرف  �لعامة  بال�سبكة  �ملنازل  ت��سيل   •

من كثافة �ل�سر��سري . )�لر�سم رقم )6(
�ل�سرف  منه�لت  لت�سميم  �لفنية  بامل���سفات  �لل��ت��ز�م   •
)�لر�سم  بال�سر��سري  �ملنزل  �إ�سابة  من  كثريً�  يقلل  �ل�سحي 

رقم )7(
من  كثريً�  يقلل  �ملجاري  �أنابيب  فتحات  على  �سمام  وج���د   •
�ل�سر��سري  ن�سبة  يقلل  مما  �ملجاري  عر  �ل�سر��سري  �نتقال 

باملبنى - �لر�سم رقم )8(
�إىل  ي���ؤدي  �لف�سالت  ت�سريف  �نتظام  عدم  �أن  ت��سح  �ل�س�ر 

بال�سبكة �لغري مت�سلة  باملناطق  �ل�سر��سري  �إنت�سار 
�ساحب  معرفة  م�ست�ى  �أن  �ملنازل  �أ�سحاب  مع  �لإ�ستبيان  �أثبت 
م�ست�ى  م��ن  كثري�  يقلل  ومكافحتها  �ل�سر��سري  ع��ن  �مل��ن��زل 

�لإ�سابة )�لر�سم رقم 9(
للمكافحة  �لأف�سل  �لطريقة  عن  �ملنازل  �أ�سحاب  �س�ؤ�ل  عند 
ركز  �إذ  �لإجابة  على  و��سحًا  �ملعرفة  تاأثري  كان  ر�أيهم  ح�سب 
�لآخرون على  ركز  بينما  �ملبيد�ت  �ملعرفة على  قليل�  �لأ�سخا�ض 

�أهمية ��ستخد�م كل �لطرق )�لر�سم رقم 10(.
على  �لإع��ت��م��اد  تقليل  يف  كثري  ي�ساعد  �مل�سائد  �إ�ستخد�م   •
��ستخد�مها  ويكن  �أ�سفله  �ل�س�ر  يف  م��سح  ه�  كما  �ملبيد�ت 
جمع  ن�سبة  �مل�سائد  �أع��ط��ت  وق��د  و�ملكافحة  للم�سح  ك��سيلة 

يف هذه �لدر��سة .   55%
�خلال�سة :

ي�سمل  �ل��ذي  �ل�قائية  �ل��ط��رق  ��ستخد�م  �أن  �ل��در����س��ة  �أثبتت 
�لهتمام بالنظافة و�ل�سيانة و�لت�سميم �جليد ملجاري �ل�سرف 
�ل�سحي له تاأثري كبري على كثافة �ل�سر��سري و�أن �لرتكيز على 
ويعر�ض  �ل�سر��سري  من    55% على  فقط  يق�سي  �ملبيد�ت  
ن�سر  و�أن  ج�سيمة.  لأخطار  و�لبيئة  و�حل��ي����ن  �لإن�سان  �سحة 
�أنه  كما  لالآفات  �ملتكاملة  �ملكافحة  مك�نات  �أه��م  من  �لت�عية 
�ل�سر��سري.  كثافة  لتقليل  ك��اد�ة  �مل�سائد  ��ستخد�م  يكن 
كبري  �إهتمام  هنالك  يك�ن  �أن  �لدر��سة  نتائج  من  وي�ستخل�ض 
م�سح  على  تعتمد  و�لتي  �ملتكاملة  �ملكافحة  خط��ت  كل  باتباع 
على  و�لرتكيز  �مل�سائد  با�ستخد�م  �لآف��ة  م��قع  و��ستك�ساف 

عر  ذلك  و  �ملكافحة  برنامج  يف  �خلدمة  متلقي  م�ساركة  تط�ير 
هي  �لب�سيطة  �ل�قائية  �ل��ط��رق  و�أن  �ملبيد�ت  ب��اأ���س��ر�ر  �لت�عية 
�ملكافحة  فرق  تركيز  يك�ن  و�أن   . �لآفات  م�ساكل  حل  يف  �لأ�سا�ض 
ولي�ض  �لآفة  ت��جد  م��قع  يف  للمبيد�ت  �مل��سعي  �ل�ستخد�م  على 

�لع�س��ئي و�لرتكيز على ��ستخد�م �ملبيد�ت �ملتخ�س�سة و �ملجهزة 
كطع�م .   

�لبحث: فريق 
السيد / مقبل مضهور الشمري
د. ح�صن علي فراج  
م. عبد اهلل ح�صن عبد اهلل
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م. محمد أنيس عبدالعزيز

لكون��ه عدمي اللون والرائحة، ميكن تواجد غاز اأول اك�ص��يد الكربون 
Carbon Monoxide()CO( داخ��ل منازلنا اأو �ص��ياراتنا دون 
اأن ن��درك ذل��ك و تكمن اخلطورة هنا يف اأن هذا الغاز �ص��ديد ال�ص��مية 
 High ا�صتن�ص��اقه بركي��ز ع��ايل  مت  Highly Toxic Gasاإذا 
اأنه اأك��ر قابلية  Concentrationلب�ص��ع دقائ��ق مت�ص��لة حي��ث 
 )Blood Haemoglobin)Hb لالإحتاد م��ع هيموجلوبني ال��دم
ع��ن الأك�ص��جني Oxygen)O2( و بذل��ك فاإن��ه ي�ص��ل اإيل الدم عن 
طري��ق الرئت��ني ويحل حم��ل الأك�ص��جني املوج��ود بهيموجلوبني الدم 
Carboxy- ب�ص��هولة مكونا مركب ي�ص��مي كاربوك�ص��ي هيموجلوبني
Haemoglobinو مين��ع و�ص��ول الأك�ص��جني اإيل خالي��ا الرئتني و 
امل��خ والقل��ب تدريجيا و ا�ص��تمرار حرمان هذه الأع�ص��اء احليوية من 
الأك�ص��جني لب�ص��ع دقائق مت�ص��لة ي�ص��بب تلف خالياه��ا و توقفها عن 

العمل وحدوث الوفاة.
فما هي �أ�س���باب زيادة تركيز غاز �أول �ك�س���يد �لكرب�ن يف �له��ء حتي يكن 

جتنبه���ا؟ وكيف يكن �كت�س���اف وج�د هذ� �لغ���از ح�لنا مبكرّ� حتي يكن 
جتنب �أخطار زيادة تركيزه يف �له��ء ؟

�له��ء �لنقي Fresh Airيتاألف من �لأك�س���جني )O2( بن�سبة 
%78تقريب���ا  بن�س���بة   )N2( و�لنيرتوج���ني  %21تقريب���ا 

 CO2(( �لكرب����ن  �أك�س���يد  ث���اين  م���ن  �س���ئيلة  ن�س���به  و 
%1بخ���ار م���اء و ل يحت����ي عل���ي  %0.033وح�����يل 

�أي ن�س���بة م���ن �أول �ك�س���يد �لكرب�ن و لكن تل����ث �له��ء 
به���ذ� �لغ���از �ل�س���ام ينت���ج عن �لح���رت�ق �لغ���ري تام 

 Incomplete fuel باأن��ع���ه  لل�ق����د 
مث���ل   )burning)Combustion

Natural Gasو  �لطبيع���ي  �لغ���از 
�لبنزي���ن Gasolineووق����د �لدي���زل 

Diesel fuelوتع���رف هذه �لأن��ع 
من �ل�ق�د بال�ق����د �لهيدروكرب�ين 

 H y d r o c a r b o n
تركيبها  يتاألف  Fuelsحيث 
�لكيميائ���ي من �لهيدروجني و 
�أن��ع �أخري  �لكرب�ن وهن���اك 
يف  ت�س���تخدم  �ل�ق����د  م���ن 
حياتن���ا �لي�مية مث���ل �لفحم و 

�لأخ�ساب.

لل�ق����د  �لت���ام  و�لح���رت�ق 

�لهيدروكرب�ين و�لفحم ي�س���تلزم كمي���ة كافية من �له�����ء )14.7ه��ء : 1وق�د 
بال�زن( للح�س����ل علي كمية �لأك�س���جني �لتي ت�س���من حرق �لكرب����ن حرقا تاما 
وحت�يل���ه �إيل ث���اين �أك�س���يد �لكرب�ن CO2حي���ث �أن نق�ض �له�����ء يعني نق�ض 
�لأك�سجني و�لإحرت�ق �لغري كامل �لذي ينتج عنه �أول �أك�سيد �لكرب�ن CO،فعند 
وج�د �أك�سجني كايف حت�سل كل ذرة من �لكرب�ن Cعلي ذرتني �أك�سجني O2وينتج 
عن �لحرت�ق ثاين �أك�س���يد �لكرب�ن CO2وعند نق�ض �لأك�س���جني حت�س���ل ذرة 
�لكرب�ن Cعلي ذرة و�حدة من �لك�سجني Oوينتج عن �لحرت�ق غاز �أول �أك�سيد 
�لكرب�ن COوهنا تكمن خط�رة ت�س���غيل �ل�سيار�ت د�خل كر�جات �سيئة �لته�ية 
وت�س���غيل �س���خانات �ملياه �لتي تعمل بالغ���از �لطبيعي يف حمام���ات لي�ض بها منافذ 
للته�ية لل�س���ماح بتجديد �له��ء ل�سمان وج�د �أك�سجني كاف للتنف�ض وحلرق �لغاز 

�حرت�ق تام لتقليل �نبعاث �أول �أك�سيد �لكرب�ن �إيل �حلد �لأدين و�لآمن �سحيا.
ويجدر �لتن�يه باأن نق�ض �له��ء يف حمركات �ل�سيار�ت يكن �أن ينتج عن �أ�سباب 

�أخري غري �س�ء �لته�ية منها علي �سبيل �ملثال ل �حل�سر: 
Air Cleaner Element�مل�سدود بالأتربة ي�ؤدي �إيل  �له��ء  1. مر�س���ح 

نق�ض �له��ء حتي يف وج�د ته�ية جيدة. 
Carbutrator�لتال���ف يزي���د م���ن تدف���ق �لبنزين  2. �لكاربي�ريت����ر 

بحيث ل يكفي �له��ء �جل�ي حلرقه .
Oxygen Sensor�لتال���ف ي����ؤدي �إيل  �لأك�س���جني  3. ح�س���ا�ض 

معايرة خاطئة لله��ء و �ل�ق�د.
 Turbo )����وهن���ا تظه���ر �أهمي���ة �ل�س���احن �لت�ربين���ي )�لرتب
�له�����ء �لد�خلة للمحرك  Charger�ل���ذي يزيد من كمية 
عن طريق �س���غط �له��ء �جل�ي ب���س���طة �س���اغط ت�ربيني 
Turbo Compressorل�س���مان  )مروح���ي( 
�لح���رت�ق �لتام �ل���ذي يزيد من ق���درة �ملحرك ويقلل 

�إنبعاث غاز �أول �أك�سيد �لكرب�ن �إيل �حلد �لأدين.
و �خلال�س���ة �أن ��ستن�س���اق غ���از �أول �لكرب����ن 
برتكي���ز ع���ايل لع���دة دقائق مت�س���لة ي�س���بب 
�ل�فاة و��ستن�ساقة برتكيز منخف�ض ي�سبب 
�أعر��ض مر�سية تنتج عن �لت�سمم بغاز 
�أول �ك�س���يد �لكرب�ن يعجز كثري من 
�لأطب���اء عن معرفة �س���ببها مثل 
) �ل�سد�ع- �لدو�ر- �لإعياء- 
�س���رعة  �لتنف����ض-  �س���يق 
�س���ربات �لقل���ب(،و غالب���ا ما 
يتم ت�س���خي�ض هذه �لأعر��ض 
علي �أنه���ا �أنفل��نز� - و حتليل 
�لدم للك�سف عن وج�د مركب 
هيم�جل�ب���ني(  )كارب�ك�س���ي 
به ه���� �لطريق���ة �ملثلي ملعرفة 

Silent Killer القاتل الصامت
Carbon Monoxide غاز أول أكسيد الكربون

درا�صات ومقالت
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�حلالة �ملر�سية وهي �لت�سمم بغاز �أول �أك�سيد �لكرب�ن.
وهن���اك من ي�ستن�س���ق�ن هذ� �لغاز �ل�س���ام �أينما وج���دو� و �أينما ذهب�� و هم 
�ملدخن����ن وتعتمد درجة �لت�س���مم بهذ� �لغاز لديهم علي عدد �ل�س���جائر �لتي 
يدخن�نه���ا وكف���اءة �لته�ي���ة مب���كان �لتدخني،و�لتدخني �ل�س���لبي �لناجت عن 
خمالطة �ملدخنني يف �أماكن مغلقة يعر�ض خلطر �لت�سمم بهذ� �لغاز �ل�سام.

طرق الوقاية من غاز اأول اأك�صيد الكربون:
�لتدخني نهائيا. عن  �لمتناع   .1

�ل�س���يار�ت تعمل ط�يال د�خ���ل كر�جات �ملنازل و  2. ع���دم ترك حمركات 
يجب �إخر�ج �ل�سيارة علي وجه �ل�سرعة.

�إرتفاع �س�ت غاز�ت �لعادم م�ؤ�سر علي حدوث ت�سرب من م���سري �لعادم   .3
) �ل�سيلين�س���ر( Exhaust Mufflerو يف ه���ذه �حلال���ة يج���ب �لقيادة 
 Station و جمي���ع �لن��ف���ذ مفت�حة عد� ناف���ذه �مل�ؤخرة ) �ستي�س���ن و�جن

�ل�سرعة. وجه  علي  �لت�سرب  ��سالح  و   )Wagon
�ملرورية ود�خل �لأنفاق يجب �إغالق جميع ن��فذ �ل�سيارة  �لإختناقات  4. يف 

�إغالقا تاما.
�أو �لفحم يف �لتدفئ���ة د�خل �ملنازل  �لغ���از �لطبيع���ي  �إ�س���تخد�م  5. ع���دم 
�س���تاء ويكن �إ�س���تخد�م مكيفات �له��ء �أو �ملد�فئ �لت���ي تعمل بالكهرباء يف 

هذ� �لغر�ض.
Coal Grillsد�خل �ملنازل ويكن  �إ�س���تخد�م �س��يات �لفحم  6. عدم 

�إ�ستخد�مها ف�ق �لأ�سطح فقط.
7. يف�س���ل ع���دم �إ�س���تخد�م �س���خانات �ملياه �لت���ي تعمل بالغ���از باحلمامات 

�ل�سغرية- �إ�ستخد�م �سخانات تعمل بالكهرباء �أكرث �أمانا يف هذه �حلالة.
�إجر�ء �س���يانة دورية لنظم �ل�ق�د بال�س���يار�ت و ل�سخانات �ملياه و�مل��قد   .8

�لت���ي تعم���ل بالغ���از �لطبيعي مع مر�ع���اة وج����د ته�ية جي���دة باحلمامات و 
�ملطابخ.

كيفية اكت�صاف وجود غاز اأول اأك�صيد الكربون باملنازل:
�أ�س����ة باأجه���زة �إن���ذ�ر �حلر�ئ���ق فهن���اك بالأ�س�����ق �أجهزة ك�س���ف متط�رة 
 COإنذ�ر� بجر�ض  Carbon Monoxide Detectorsمزودة 
�إذ� ز�دت ن�س���بة تركي���ز �لغاز عن �لن�س���بة �لمنة. و نظر�  Alarmيعم���ل 
خلط�رة هذ� �لغاز �أثناء �لن�م فيف�س���ل تركيب جهاز �لإنذ�ر قريبا من غرف 
�لن����م وجتنب تركيب���ه قرب �لأجه���زة �ملنزلية �لتي تعمل بالغ���از- ويف حالة 
�ل�سك �أو �سماع جر�ض �لتحذير فيجب فتح جميع �لن��فذ ومغادرة �ملنزل ف�ر� 

وطلب �سرطة �لنجدة من �أي تليف�ن خارجي.
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درا�صات ومقالت

د. فراج الشيخ الفزاري

ل�صت كاهنًا اأو عرافًا اأو �صاحرًا اأو مدعيًا 
اهلل  اإل  يعلمه  ل  ال���ذي  ال��غ��ي��ب  بعلم 
مطار  اأو  اجل��وي��ة  ب��الأر���ص��اد  اعمل  ول 
ومتابعًا  قارئًا  ولكنني   ، الدويل  الدوحة 
حري�صًا بكل ما يرتبط بهوايتي ويحيط 
بوظيفتي الر�صمية ذات العالقة بالبيئة 
اإىل  بالإ�صافة   ... املتغرية  واأح��وال��ه��ا 
م�صوؤوليتي  حت��ت  يقع  اأق��ول��ه  ال��ذي  اأن 
اآراء  عن  بال�صرورة  يعرب  ول  ال�صخ�صية 

الغري ...
و�أح��ل �لبيئة وتغري�ت �ملناخ �لتي �سمعنا عنها 
بالدوحة  �لتي عقدت  �لعاملية  �ملنتديات  �آخر  يف 
�ل�س��حل  معظم  ب���اأن  وت���ؤك��د  مب�سرة  غ��ري   ،

�ل�سرقية للقار�ت وخا�سة �لقارة »�ل�سقر�ء �آ�سيا« 
�س�ف تتعر�ض �إىل م�جات و�سربات م�جعة من 

�ل�س��عق و�لرياح و�لأمطار ...
خالل  �ل�سيناري�  ه��ذ�  من  ج��زءً�  �ساهدنا  وق��د 
�لكثري  �سهدت  حيث   ، �ملا�سية  �لثالثة  �لعق�د 
و�لفي�سانات  �لعاتية  �لرياح  و�ملناطق  �لدول  من 

�ملدمرة .
�ل��ف��ي�����س��ان��ات  ع���ام  ه����   2007 �ل���ع���ام  وك����ان 

 – باملناخ  �ملخت�سة  �ملنظمات  و�لأعا�سري ح�سب 
كما �أعلنت �لأمم �ملتحدة يف ذلك �لعام �إن عدد 
�لعامني  �ملمتدة بني  �لفرتة  �لطبيعة يف  �لك��رث 
200 كارثة مبا يف  2007 ز�د عن  و   2004
�لغابات  وحر�ئق  و�جلفاف  �حلر  م�جات  ذلك 
60 �ىل  �لفي�سانات من  ز�دت  كما  و�لع���سف، 
100 ، و�لأهم من ذلك �إن �لحتبا�ض �حلر�ري 
قد يت�سبب يف حدوث ع���سف و�أعا�سري ��ست��ئية 
يف �لبحر �ملت��سط بعد �أن كانت ترتكز يف �سمال 

�ملحيط �لأطل�سي و�سمال �ملحيط �لهادي.
�لعا�سري  �أه��م  �أ�سماء  �لعجالة  ه��ذه  يف  ونذكر 
و�لك��رث �لطبيعية ب�سبب �لتغري �ملناخي ،  وهي 
لدى  جمه�لة  تك�ن  وق��د  �سهرة  �لأق��ل  �ل��ك����رث 
�لبع�ض منها مما يدل على كرثة هذه �لظ��هر .. 
فقد �جتاح �إع�سار ) غ�ن�( �لذي �سنف يف �لفئة 
�ل�س��حل   ، �لأعا�سري  من  �لق�س�ى  �خلام�سة 
كرته  يعيد  �أن  ببعيد  ولي�ض   ، و�لإير�نية  �لعمانية 
من جديد ... ويف �ل�ليات �ملتحدة نذكر �إع�سار 
)�ألباما مي�س�رى( و�إع�سار )دين( �لذي �سرب 
نذكر  �ل�سني  ويف   ، و�ملك�سيك  تك�سا�ض  مدينة 

�إع�سار )�سيبات(.
جن�ب  )ي���ني(  �ع�����س��ار  ���س��رب  باك�ستان  ويف 
�لذي  )فليك�ض(  و�إع�سار   ، بل�ت�س�ستان  �إقليم 
�سرب مناطق متفرقة من بحر �لكاريبي و�أمريكا 

�ل��سطى ...
و�لقائمة تط�ل باأ�سماء �لأعا�سري �ملعروفة وغري 
�إع�سار  باآخر  ولي�ض  �آخ��ره��ا  وك��ان   .. �ملعروفة 
��س��جن� �لذي �سرب �لفلبني وتاي��ن  مما يزيد 
يف �ملخاوف باأن تعملها �لطبيعة �أكرث من مرة ويف 

�أكرث من منطقة ...
و�ل�جه �لآخر �خلطري  للم�ساألة ، �أن تغري �ملناخ 
و�رتفاع �حلر�رة ل ي�ؤثر فقط يف هط�ل �لأمطار  
يف غري م��سمها ، �أو حل�ل �لرد يف عز �ل�سيف 
. �أو ت��لد �لبع��ض و�لنام��ض يف وقت �لربيع ، 
بل �أ�سبح �رتفاع درجات �حلر�رة �لذي �س�ف 
يف  يت�سبب  �خلليج  منطقة  دول  معظم  يطال 

�خل�س�مات و�لنز�عات ..
 و�ل�سبب ب�سيط ومقب�ل ه� تغري �ملناخ ، يعني 

تغري �ملز�ج و�لكيف !!
�أن  �إىل  حديثة  علمية  در����س��ة  ت��سلت  فقد 
�لطبيعي  �ملعدل  ف�ق  �حلر�رة  درجات  �رتفاع 
على  �لقدرة  وتقلي�ض  �ملز�ج  تعكر  يف  يت�سبب 
�أك��دت  كما   . �لإن��ت��اج  وعلى  �ل�سليم  �لتفكري 
مبقد�ر  �حل��ر�رة  درج��ة  �رتفاع  ب��اأن  �لدر��سة 
معها �لنز�عات �ل�سخ�سية  ترتفع  درجات   3
و�ل�سغب  �له��ل��ي��ة  و�ل��ن��ز�ع��ات   4% مب��ع��دل 
و�حلروب �لأهلية خا�سة يف مناطق �لنزعات 
�ل�سل�ك  �أن  ذل��ك   14% بن�سبة  �لتقليدية 

�لب�سري يتاأثر بتقلبات �ملناخ .
علم  �مل��ب��ك��رة يف  �ل��در����س��ات  منذ  وم��ع��روف 

أثر التغيير المناخي في هطول األمطار
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من  �ملتطرفة  �ل��درج��ات  �أن  �لبيئي  �لنف�ض 
�حل���ر�رة �و �ل���رودة ت����ؤدي �إىل ت��غ��ري�ت يف 
 ، �لر�حة  بعدم  و�ل�سع�ر  �ل�ستثارة  م�ست�يات 
خف�ض  �إىل  ت���ؤدي  �لباردة  �حل��ر�رة  فدرجات 
وتزيد  �للم�سية  و�حل�سا�سية  �ليدوية  �ملهارة 
�أن  �مل�ستغرب  من  ولي�ض   ، �لفعل  رد  زمن  من 
ت�ؤثر يف �لأد�ء على مهام عديدة مثل �لطباعة 
م�سكلة  يخلق  مم��ا  �حل��ا���س���ب  ج��ه��از  ع��ل��ى 
�و   ، �لأع��م��ال  تاأخري  يف  �إد�رت���ه  مع  للم�ظف 
ح��دث  وق���ع  �إىل  ي���ؤدي  مما  �ل�سيارة  قيادة 
مرورية ف�ساًل عن �أ�سكال �ل�سل�ك �لجتماعي 
�لرط�بة  وترتبط   . �ل��ع��دو�ن  مثل  �ملتطرف 
�لتي تعاين منها معظم دول �خلليج ، �سلبًا مع 
�لهمة و�حلالت �ملز�جية �لإيجابية �لأخرى ، 
كما ترت�وح �آثار �مل�سقة �لناجمة عن �حلر�رة 
�لقابلة  �ملختلفة  �ل�سد�ع  و�أن��ع  �لإنهاك  بني 
و�لن�بات  �لهذيان  �إىل  و�خلم�ل  لال�ستثارة 

�لقلبية .
 وقد وجد �أحد �لباحثني باأن �أ�سكاًل عديدة من 
�حلر�رة  بدرجات  تتاأثر  �لجتماعي  �ل�سل�ك 
و�ل�سرقة  و�لقتحام  �لقتل  زيادة معدلت  مثل 
�ل�سيار�ت يف  و�سرقة  �مل�سلح  و�ل�سط�  بالإكر�ه 

�لعديد من �ملدن �لأمريكية .
�خلليج  منطقة  يف  �حل����ر�رة  درج���ة  و�رت��ف��اع 
��ستقر�رنا  ويهدد  �ملخاوف  فينا  بالطبع  يثري 
ببعيدين  ل�سنا  ونحن   ... و�لجتماعي  �لنف�سي 
.. فمنطقة �خلليج  �لظ��هر  عندما تهب هذه 

�لتحديد  وج��ه  على  منه  �ل�سرقية  و�ل�س��حل 
�لرياح  من  مل�جات  حمالة  ول  تتعر�ض  �س�ف 
و�لع���سف وهط�ل �لأمطار بكرثة غري م�سب�قة 
�لأمطار  �لدوحة هط�ل  نت�قع يف  كنا  و�إذ�   ...
يف �سهر ن�فمر ع��ادة من كل عام ، ف��اإن هذ� 
�مل�عد يجب �أل يك�ن عهدً� �أو �سكًا م�سم�نًا مع 
تاأتي هذه �لأمطار يف م�عدها  �لطبيعة ، فقد 
 ، �ل�سابقة  معدلتها  كل  تف�ق  مبعدلت  ولكن 
بل وقد تك�ن كارثية على �ل�س��حل �ل�سرقية ، 

وهذ� يتطلب بال�سرورة من فرق عمل ط��ريء 
هذه  ملثل  �ملبكر  �ل�ستعد�د  بالبلديات  �لأمطار 
�ملغري�ت ، ويف ذ�ت �ل�قت قد ل تاأتي �لأمطار 
�إطالقًا هذ� �لعام ويك�ن ن�سيبنا فقط �لرياح 
�ملرتبة و�لع���سف �لرعدية ، و�ل�سبب يف غاية 
�لب�ساطة ... �إنه �لتغري �ملناخي �لذي يخل بكل 
عن  نعرفها  �لتي  �ل�سابقة  و�لنظريات  �لث��بت 

�لت�زيع �جلغر�يف للمناخ. 
ا�صت�صاري �صحة البيئة- مكتب الوزير
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قرار أميري بالهيكل التنظيمي
لوزارة البلدية والتخطيط العمراني

وكيل و 3 مساعدين للتخطيط والخدمات العامة والمشتركة

اأ�شدر ح�شرة �شاحب ال�شمو ال�شيخ متيم بن حمد اآل ثاين اأمري البالد املفدى القرار االأمريي رقم )18( ل�شنة 2014 بالهيكل 

التنظيمي لوزارة البلدية والتخطيط العمراين

نحن متيم بن حمد �آل ثاين 
�أمري دولة قطر،

�لد�ست�ر،  على  �لطالع  بعد 
�ل��ب�����س��ري��ة  �مل��������رد  �إد�رة  ق���ان����ن  وع���ل���ى 
  ،2009 ل�سنة   )8( رق��م  بالقان�ن  �ل�سادر 
ل�سنة   )36( رق��م  �لأم����ريي  �ل��ق��ر�ر  وع��ل��ى 
�لبلدية  ل����ز�رة  �لتنظيمي  بالهيكل   2009
�لأمريي  �لقر�ر  �لعمر�ين، وعلى  و�لتخطيط 
�لتنظيمي  بالهيكل   2009 ل�سنة   )39( رقم 
رقم  �لأم��ريي  �لقر�ر  وعلى  �لبيئة،  ل���ز�رة 

�لأ�سغال  هيئة  بتنظيم   2009 ل�سنة   )44(
 )16( رق��م  �لأم��ريي  �لقر�ر  وعلى  �لعامة، 
�ل�ز�ر�ت،  �خت�سا�سات  بتعيني   2014 ل�سنة 

�ل�ز�رء، وعلى �قرت�ح جمل�ض 
يلي: قررنا ما 

مادة )1(
�لبلدية  ل����ز�رة  �لتنظيمي  �لهيكل  يتك�ن 
�لإد�رية  �ل�حد�ت  من  �لعمر�ين  و�لتخطيط 
بهذ�  �ملرفقة  �لتنظيمية  باخلريطة  �ملبينة 

�لقر�ر ، وهي:
�لتابعة لل�زير: : �ل�حد�ت �لإد�رية  �أوًل 

�ل�زير. 1- مكتب 
�لد�خلي. �لتدقيق  �إد�رة   -2

�إد�رة �لتخطيط و�جل�دة.  -3
�لقان�نية. �ل�س�ؤون  �إد�رة   -4

�لعامة و�لت�سال. �لعالقات  �إد�رة   -5
�لفني. �ملكتب   -6

�إد�رة نزع �مللكية.  -7
ل�كيل  �لتابعة  �لإد�ري����ة  �ل���ح��د�ت   : ثانيًا 
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�ل�ز�رة: 
1- مكتب وكيل �ل�ز�رة.

�ملعل�مات �جلغر�فية . 2- مركز نظم 
�لبلديات :  -3

�لبلدية. مدير  مكتب   -
�لعمالء. - مكتب خدمة 
�لفنية. �ل�س�ؤون  �إد�رة   -
-�إد�رة �س�ؤون �خلدمات

�لبلدية. �لرقابة  �إد�رة   -
ل�كيل  �لتابعة  �لإد�ري����ة  �ل���ح��د�ت  ث��ال��ث��ًا: 
�ل��������ز�رة �مل�����س��اع��د ل�������س����ؤون �ل��ت��خ��ط��ي��ط 

�لعمر�ين:
�مل�ساعد. �ل�ز�رة  وكيل  1- مكتب 

�لعمر�ين. �لتخطيط  �إد�رة   -2
�إد�رة �لأر��سي و�مل�ساحة.  -3

�لتحتية. �لبنية  تخطيط  �إد�رة   -4
5- �إد�رة �أمالك �لدولة.

ل�كيل  �لتابعة  �لإد�ري����ة  �ل���ح��د�ت  ر�ب��ع��ًا: 
�لعامة: �خلدمات  ل�س�ؤون  �مل�ساعد  �ل�ز�رة 

�مل�ساعد. �ل�ز�رة  وكيل  1- مكتب 
�لعامة. �لنظافة  �إد�رة   -2
�إد�رة �حلد�ئق �لعامة.  -3

�مليكانيكية. �لأعتدة  �إد�رة   -4
�لنفايات. معاجلة  مركز   -5

ل�كيل  �لتابعة  �لإد�ري��ة  �ل�حد�ت   : خام�سًا 
�ل�ز�رة �مل�ساعد ل�س�ؤون �خلدمات �مل�سرتكة:

�مل�ساعد. �ل�ز�رة  وكيل  1- مكتب 
2- �إد�رة �مل��رد �لب�سرية .

�ل�س�ؤون �ملالية. �إد�رة   -3
4- �إد�رة �خلدمات �لإد�رية.

�إد�رة نظم �ملعل�مات.  -5
مادة )2(

يلي: �لد�خلي مبا  �لتدقيق  �إد�رة  تخت�ض 
�ل�سن�ية  �لتدقيق  خطة  م�سروع  و�سع   -1
ورفعها  ب��ال���ز�رة،  �لإد�ري���ة  �ل���ح��د�ت  على 
بنتائج  تقارير  و�إع��د�د  لعتمادها،  لل�زير 

�لتدقيق.
�لق��نني  بتنفيذ  �للتز�م  مدى  مر�قبة   -2
باأن�سطة  �مل��ت��ع��ل��ق��ة  و�ل����ق����ر�ر�ت  و�ل��ل����ئ��ح 

�ل�ز�رة.
�سند�ت  من  �ملالية  �مل�ستند�ت  مر�قبة   -3
قب�ض و�سند�ت �سرف و�سند�ت قيد وغريها 

�ل�سرف. بعد 
ما  و�ق��رت�ح  �ملالية،  �لتعليمات  مر�جعة   -4

تنفيذها. ومر�قبة  تعديالت،  من  لها  يلزم 

�مل���ظ��ف��ني  ت��ع��ي��ني  �إج�������ر�ء�ت  م��ر�ق��ب��ة   -5
مما  ذل��ك  وغ��ري  وترقياتهم،  و�إج��از�ت��ه��م، 
ي��ت��ع��ل��ق ب�����س���ؤون �مل���ظ��ف��ني، و�ل��ت��ح��ق��ق من 
�لل��ت��ز�م ب��ال��ق����ن��ني و�ل��ل����ئ��ح و�ل��ق��ر�ر�ت 

لذلك. �ملنظمة 
6- �ل��ت��اأك��د م��ن ���س��الم��ة �لأم�������ل و�ل��ع��ه��د 
و�مل����ج����د�ت  و�مل��ب��اين  و�لأدو�ت  و�لأث����اث 
تخ�سع  �أو  �ل�����ز�رة  متلكها  �ل��ت��ي  �لأخ����رى 

لإ�سر�فها.
�ملخازن  حمت�يات  ج��رد  يف  �ل���س��رت�ك   -7

�لأخرى. و�لعهد 
مادة )3(

يلي: �لتخطيط و�جل�دة مبا  �إد�رة  تخت�ض 
�لعامة  �ل�سرت�تيجية  �خل��ط��ة  �إع���د�د   -1
�ملخت�سة  �جلهات  مع  بالتن�سيق   ، ل��ل���ز�رة 
و�ل�����ح����د�ت �لإد�ري�������ة �مل��ع��ن��ي��ة، و�ت���خ���اذ 

�عتمادها. �إجر�ء�ت 
�لتنفيذية  �خل��ط��ط  م�����س��روع��ات  رف���ع   -2
�لإد�ري����ة  ل��ل���ح��د�ت  و�ل���ر�م���ج  للم�ساريع 

�ل�زير. قبل  من  لالعتماد  �ملختلفة 
�ل�سرت�تيجية  �خل��ط��ة  تنفيذ  متابعة   -3
نتائجها  وتقييم  لل�ز�رة  �لتنفيذية  و�خلطط 

ب�ساأنها. دورية  تقارير  ورفع 
ت�سادف  �لتي  و�ملع�قات  �مل�ساكل  در��سة   -4
ت��ن��ف��ي��ذ �خل��ط��ة �ل���س��رت�ت��ي��ج��ي��ة و�خل��ط��ط 
�ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ة، و�ق�����رت�ح �حل���ل����ل �مل��ن��ا���س��ب��ة 

. نها ب�ساأ
و�أ�ساليب  نظم  �ن�سجام  م��ن  �لتحقق   -5
�ل���ز�رة،  و�أه��د�ف  �خت�سا�سات  مع  �لعمل 

�ل�ساأن. ورفع �ملقرتحات �لالزمة يف هذ� 
�مل�ؤ�س�سي  �لأد�ء  لتقييم  ب��ر�م��ج  و�سع   -6
ل�سمان ج�دة �خلدمات بال�حد�ت �لإد�رية.

7- مر�جعة وتقييم �أد�ء �ل�حد�ت �لإد�رية، 
بها. �لعامة  �لكفاءة  لرفع  وو�سع مقرتحات 

�ل��ع��م��ل  وم���ع����ق���ات  م�����س��اك��ل  در������س����ة   -8
�حلل�ل  و�قرت�ح  �أ�سبابها،  وبحث  بال�ز�رة، 

لها. �ملنا�سبة 
و�أ�ساليب  نظم  تط�ير  خطط  �ق���رت�ح   -9
بالتن�سيق  �لإج������ر�ء�ت،  وتب�سيط  �ل��ع��م��ل 
�لإد�ري��ة  و�ل���ح��د�ت  �ملخت�سة  �جلهات  مع 

�ملعنية.
مادة )4(

يلي: �لقان�نية مبا  �ل�س�ؤون  �إد�رة  تخت�ض 
�لقان�نية  �مل�سائل  ومتابعة  ودر��سة  بحث   -1
مع  بالتن�سيق  �ل�����ز�رة،  بن�ساط  �خل��ا���س��ة 

�ملعنية. �لإد�رية  �ل�حد�ت 
�لت�سريعية  �لأدو�ت  م�سروعات  �إع��د�د   -2
�خل��ا���س��ة ب����ال�����ز�رة، و�إب������د�ء �ل������ر�أي يف 

�إليها. حتال  �لتي  �لق��نني  م�سروعات 
�مل��س�عات  يف  �لقان�ين  �ل���ر�أي  �إب���د�ء   -3

�إليها. �لتي حتال 
و�لتفاقيات  �لعق�د  م�سروعات  �إع��د�د   -4
باخت�سا�سات  �ملتعلقة  �لتفاهم  ومذكر�ت 
�لإد�ري��ة  �ل���ح��د�ت  مع  بالتن�سيق  �ل����ز�رة، 

�ملعنية.
5- �لتحقيق يف �ل�قائع و�ملخالفات �ملن�س�بة 
�لالزمة  �ملذكر�ت  و�إعد�د  �ل�ز�رة،  مل�ظفي 
�لقان�ين   بالر�أي  م�سف�عة  �لتحقيق  بنتائج 
و�ل��ت������س��ي��ات، وع��ر���س��ه��ا ع��ل��ى �ل�����س��ل��ط��ة 
من  يتخذ  م��ا  تنفيذ  وم��ت��اب��ع��ة  �مل��خ��ت�����س��ة، 

ب�ساأنها. قر�ر�ت 
تك�ن  �لتي  و�لق�سايا  �ملنازعات  متابعة   -6
�جلهات  مع  بالتن�سيق  فيها،  طرفًا  �ل���ز�رة 

�ملخت�سة.
مادة )5(

و�لت�سال  �لعامة  �لعالقات  �إد�رة  تخت�ض 
يلي: مبا 

�لإعالمية  و�لر�مج  �لن�سر�ت  �إ�سد�ر   -1
�ل����ز�رة  ب���دور  �ل��ت��ع��ري��ف  ت��ه��دف �إىل  �ل��ت��ي 
مع  بالتن�سيق  و�خت�سا�ساتها،  و�أن�سطتها 

�ملعنية. �لإد�رية  �ل�حد�ت 
وو�سائل  �ل�سحف  يف  ين�سر  ما  متابعة   -2
ب��ال���ز�رة  تتعلق  م������س���ع��ات  م��ن  �لإع����الم 
�مل�س�ؤولني  على  وعر�سها  و�خت�سا�ساتها، 

عليها. �لرد  و�إعد�د 
�مل��ر�ج��ع��ني  و����س���ك���اوى  ط��ل��ب��ات  ت��ل��ق��ي   -3
�ملعنية،  �لإد�ري���ة  �ل���ح��د�ت  �إىل  و�إحالتها 

��ستف�سار�تهم. على  و�لرد 
و�ل�سيافة  �ل�����س��ف��ر  ب��رتت��ي��ب��ات  �ل��ق��ي��ام   -4
�لز�ئرة  ولل�ف�د  �ل���ز�رة  ل�سي�ف  و�لإقامة 
�لإد�رية  �ل�حد�ت  مع  بالتن�سيق  و�ملغادرة، 

�ملعنية.
و�لجتماعية  �لثقافية  �لأن�سطة  تنظيم   -5
و�لإ���س��ر�ف  �ل�����ز�رة،  مل�ظفي  و�لريا�سية 
ت�سارك  �أو  تقيمها  �ل��ت��ي  �لح��ت��ف��الت  على 

�ل�ز�رة. فيها 
و�ملعار�ض  و�لندو�ت  �مل�ؤمتر�ت  تنظيم   -6
�مل����زن��ة  و�إع�����د�د  �ل������ز�رة،  تقيمها  �ل��ت��ي 
�ل���ح��د�ت  م��ع  بالتن�سيق   ، ل��ذل��ك  �ل��الزم��ة 

�ملعنية. �لإد�رية 
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بامل�ؤمتر�ت  �ملتعلقة  �لعمل  �أور�ق  �إعد�د   -7
و�لإقليمية  �ملحلية  و�لجتماعات  و�لندو�ت 
�ل�����ز�رة،  ن�����س��اط  يخ�ض  فيما  و�ل��دول��ي��ة، 
و  �ملعنية  �لإد�ري���ة  �ل���ح��د�ت  مع  بالتن�سيق 

�ملخت�سة. �جلهات 
تطلبها  �لتي  و�ل���ردود  �لتقارير  �إع��د�د   -8
�لإقليمية  و�لهيئات  و�لحت��اد�ت  �ملنظمات 
و�ل��دول��ي��ة ف��ي��م��ا ي��خ�����ض ن�����س��اط �ل������ز�رة، 
�ملعنية،  �لإد�ري���ة  �ل���ح��د�ت  م��ع  بالتن�سيق 
بالتن�سيق  عنها  �ل�سادرة  �لت��سيات  ومتابعة 

بالدولة. �ملخت�سة  �جلهات  مع 
كفاءة  ب�ساأن  �ل��الزم��ة  �لتقارير  �إع��د�د   -9
وف��اع��ل��ي��ة �ل��ت��ع��اون �ل����دويل م��ع �مل��ن��ظ��م��ات 
يخ�ض  فيما  و�لدولية  �لإقليمية  و�لهيئات 

�ل�ز�رة. ن�ساط 
مادة )6(

يلي: مبا  �لفني  �ملكتب  يخت�ض 
�مل������س���ع��ات  �ل��ف��ن��ي يف  �ل����ر�أي  �إب����د�ء   -1

�ل�زير. �إليه من قبل  �ملحالة 
من  �إليه  �ملحالة  �لتقارير  وتقييم  در��سة   -2

�ل�زير. قبل 
قر�ر�ت  من  �ملهند�سني  تظلمات  در��سة   -3

�ملهند�سني. قب�ل  جلنة 
�ل��ردة  و�لقرت�حات  �لت��سيات  در��سة   -4
مكتب  �إىل  بال�ز�رة  �ملختلفة  �لقطاعات  من 

ب�ساأنها. �لر�أي  و�إبد�ء  �ل�زير، 
مادة )7(

يلي: �مللكية مبا  نزع  �إد�رة  تخت�ض 
�أو  �لعقار�ت  ملكية  نزع  طلبات  در��سة   -1
�لتي  �لعامة،  للمنفعة  م�ؤقتًا  عليها  �ل�ستيالء 
�لأدو�ت  م�سروعات  و�ق��رت�ح  ل��ل���ز�رة،  ت��رد 

لذلك. �لالزمة  �لت�سريعية 
�لعقار�ت  ملكية  ن��زع  �إج���ر�ء�ت  تنفيذ   -2
�لعامة،  للمنفعة  م�ؤقتًا  عليها  �ل�ستيالء  �أو 

�ملخت�سة. �جلهات  مع  بالتن�سيق 
3- تثمني �لعقار�ت �ملنزوع ملكيتها، وتقدير 

عنها. �مل�ستحقة  �لتع�ي�سات 
�لعقار�ت  ملكية  نقل  �إج��ر�ء�ت  متابعة   -4

�لدولة. �أمالك  �إىل  ملكيتها  �ملنزوع 
مادة )8(

يخت�ض مركز نظم �ملعل�مات �جلغر�فية مبا 
يلي:

�لأ�سا�سية  �جلغر�فية  �خلر�ئط  ت�فري   -1
بالتن�سيق  بها،  �ملتعلقة  و�خل��دم��ات  للدولة 

بالدولة. �ملخت�سة  �جلهات  مع 
�جلي�دي�سية  �ل�سبكات  و�سيانة  �إن�ساء   -2
�ل���ط��ن��ي��ة �لأف��ق��ي��ة و�ل��ر�أ���س��ي��ة و�خل��دم��ات 

بها. �ملتعلقة 
�ل��ب��ي��ان��ات  ب��ق��اع��دة  �لت�����س��ال  ت���ف��ري   -3

و�سيانتها. �لرقمية  �لطب�غر�فية 
�لالزمة  و�لبح�ث  بالدر��سات  �لقيام   -4
و�لنظام  �جلغر�فية  �ملعل�مات  نظم  لتط�ير 

�مل��قع. لتحديد  �ل�سامل  �لعاملي 
�مل��ع��اي��ري  وم���ر�ق���ب���ة  وت���ط����ي���ر  و����س���ع   -5
بنظم  �مل��ت��ع��ل��ق��ة  �ل���ط��ن��ي��ة  و�مل���������س���ف���ات 
على  �مل��قع  وحتديد  �جلغر�فية  �ملعل�مات 

�لدولة. م�ست�ى 
�ل�س�ئية  �لألياف  �سبكة  و�سيانة  ت�سغيل   -6
ع��ال��ي��ة �ل�����س��رع��ة )�جل��ي�����س��ن��ت(، ورب��ط��ه��ا 
�جلغر�فية  �ملعل�مات  نظم  بيانات  بق��عد 

بياناتها. وتاأمني  �لدولة،  يف 
�لتقنية  و�مل�����س���رة  �مل�����س��اع��دة  ت��ق��دمي   -7
ل���ل����ز�ر�ت و�لأج���ه���زة �حل��ك���م��ي��ة �لأخ���رى 
�ملعل�مات  بنظم  �ملتعلقة  بالأم�ر  �ملخت�سة 
لتحديد  �ل�سامل  �لعاملي  و�لنظام  �جلغر�فية 

�مل��قع.
�لتي  و�مل�ؤ�س�سات  �لهيئات  بني  �لتن�سيق   -8
�جلغر�فية  �ملعل�مات  نظم  بتطبيق  ت��ق���م 

�لدولة. م�ست�ى  على 
و�جلهات  �لدولية  �ملنظمات  مع  �لتعاون   -9
�لعربية  �جلغر�فية  �ملعل�مات  بنظم  �ملعنية 

و�لدولية. و�لإقليمية 
و�لأجهزة  �ل�ز�ر�ت  �حتياجات  در��سة   -10
ب��رجم��ي��ات نظم  �حل��ك���م��ي��ة �لأخ�����رى م���ن 
بت�فريها  و�ل��ق��ي��ام  �جلغر�فية،  �ملعل�مات 

و�سيانتها. وت�سغيلها 
11- �لعمل على �إتاحة �خلدمات �لإلكرتونية 

�جلغر�فية. �ملعل�مات  لنظم 
12- �إد�رة وت�سغيل و�سيانة �لبنية �لأ�سا�سية 

بالدولة. �جلغر�فية  �ملعل�مات  لنظم 
و�خل��ط��ط  �لأن��ظ��م��ة  وتنفيذ  ت�سميم   -13
و�سالمة  �أمن  ل�سمان  �لالزمة  و�لإج��ر�ء�ت 
من  �لدولة،  م�ست�ى  على  �ملعل�مات  و�سرية 
�جلغر�فية  �مل��ع��ل���م��ات  ن��ظ��م  �سبكة  خ��الل 
�ل�قاية  وخطط  و�لنظم  �لبيانات  وق��عد 

ومعاجلتها. �لك��رث  من 
مع  بالتن�سيق  �مل�ساكن،  وترقيم  عن�نة   -14

�ملعنية. �لبلدية 

مادة )9(
ت��ت��ك���ن ك��ل ب��ل��دي��ة م��ن �ل����ح���د�ت �لإد�ري����ة 

�لتالية:
�لبلدية. مدير  مكتب   -1

�لعمالء. 2- مكتب خدمة 
�لفنية. �ل�س�ؤون  �إد�رة   -3

4- �إد�رة �س�ؤون �خلدمات.
�لبلدية. �لرقابة  �إد�رة   -5

مادة )10(
يلي: �لعمالء مبا  مكتب خدمة  يخت�ض 

للعمالء. تقدمي �خلدمات   -1
بت��سيل  �ملتعلقة  �لعمالء  طلبات  تلقي   -2
خ��دم��ات �ل��ب��ن��ي��ة �ل��ت��ح��ت��ي��ة، و�إح��ال��ت��ه��ا �إىل 

�ملخت�سة. �جلهات 
3- �لإ�سر�ف على متابعة ما مت ب�ساأن طلبات 

�ملعنية. �لإد�رية  �ل�حد�ت  مع  �لعمالء 
�ل��رت�خ��ي�����ض،  خ���دم���ة جت���دي���د  ت����ف���ري   -4

�ملعنية. �لإد�رية  �ل�حد�ت  مع  بالتن�سيق 
�ل��ع��م��الء،  ���س��ك��اوى وم��ق��رتح��ات  ت��ل��ق��ي   -5
و�ل���ع���م���ل ع��ل��ى ت����ف���ري �حل���ل����ل �ل��ن��اج��ع��ة 
�لإد�رية  �ل�حد�ت  مع  بالتن�سيق  مل�ساكلهم، 

�ملعنية.
مادة )11(

يلي: �لفنية مبا  �ل�س�ؤون  �إد�رة  تخت�ض 
�خل���دم���ات  م��ن��اط��ق  ع��ل��ى  �لإ�����س����ر�ف   -1
�مل�ساندة �لتابعة لل�ز�رة، و�إ�سد�ر تر�خي�ض 
�جلهات  مع  و�لتن�سيق  بها،  �خلا�سة  �لبناء 
للخدمات  �لعامة  �مل��ر�ف��ق  ب�ساأن  �ملخت�سة 

لها. �لالزمة 
2- در��سة ومر�جعة طلبات تط�ير �لأر��سي 
�لتخطيطية  ل��ال���س��رت�ط��ات  وم��ط��اب��ق��ت��ه��ا 

�ملعتمدة.
و�ملعامالت  �لطلبات  ومر�جعة  در��سة   -3
�لإد�رة  مع  بالتن�سيق  �لعمر�ين،  �ملنظ�ر  من 

�ل�ز�رة. �ملخت�سة يف 
�مل��ع��م��اري��ة  �ل��ت�����س��م��ي��م��ات  م���ر�ج���ع���ة   -4
تطبيقها  مدى  وتقييم  للمعاملة،  و�لإن�سائية 

�ملعتمدة. �لبنائية  و�ل�سرت�طات  للق��عد 
�ل����س���رت�ط���ات  و����س���ع  يف  �مل�����س��اه��م��ة   -5
�خلا�سة  �لل��ئح  وم�سروعات  �لت�سميمية 

�ملباين. بتنظيم 
و�حل��ف��ر  �ل��ب��ن��اء  ت��ر�خ��ي�����ض  �إ�����س����د�ر   -6

�لبناء. �إمتام  و�سهاد�ت  و�لهدم،  و�ل�سيانة 
�إ���س��د�ر ت��ر�خ��ي�����ض �لإع���الن���ات، وف��ق��ًا   -7
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لها. �ملنظمة  و�لقر�ر�ت  للق��نني 
ل��الأر����س��ي  �مل��ع��اي��ن��ات  �مل�����س��ارك��ة يف   -8
وتقدمي  �لبلدي،  �لنطاق  يف  و�ل��ع��ق��ار�ت 
�ملخت�سة  �لإد�رة  �إىل  ب��ذل��ك  �ل��ت��ق��اري��ر 

بال�ز�رة.
نطاق  �سمن  �ملعاينة  باأعمال  �لقيام   -9
لرخ�ض  بالن�سبة  �مل��قع  وت�سليم  �لبلدية، 

�جلديدة. �لبناء 
مادة )12(

يلي: �إد�رة �س�ؤون �خلدمات مبا  تخت�ض 
و�ل���ق�����ر����ض،  �حل�����س��ر�ت  م��ك��اف��ح��ة   -1
�مل��ن��ازل  يف  �ل��الزم��ة  �حل��م��الت  وتنظيم 
و�ل�������س�����رع و�مل���ن���اط���ق، وف���ق���ًا ل��ل��ر�م��ج 
من  �مل��س�عة  �لفنية  و�ملعايري  �مل��ق��ررة 

�لعامة. �لنظافة  �إد�رة  قبل 
و�ل��ق��ي��ام  �مل��ق��اب��ر،  �لإ����س���ر�ف ع��ل��ى   -2

�مل�تى. باإجر�ء�ت دفن 
و�ملتنزهات  �حلد�ئق  على  �لإ�سر�ف   -3

للجمه�ر. و�إعد�دها  و�إد�رتها  و�سيانتها 
�لعامة،  �ملياه  دور�ت  �إن�ساء  �ق��رت�ح   -4

و�سيانتها. نظافتها  علي  و�لإ�سر�ف 
�مل����ق��ف  ع��ل��ى  و�لإ����س���ر�ف  �لتنظيم   -5
�أن����ع��ه��ا،  مبختلف  ل��ل��م��رك��ب��ات  �ل��ع��ام��ة 
�مل����ق��ف  يف  �ل��ع��د�د�ت  تركيب  و�ق���رت�ح 
مع  بالتن�سيق  عليها،  و�لإ���س��ر�ف  �لعامة 

بال�ز�رة. �ملخت�سة  �جلهات 
مادة )13(

يلي: �لبلدية مبا  �لرقابة  �إد�رة  تخت�ض 
�مل���ب���اين  ت��ن��ف��ي��ذ  �أع����م����ال  م���ر�ق���ب���ة   -1
مطابقتها  م��ن  ل��ل��ت��اأك��د   ، و�حل��ف��ري��ات 
من  �ملعتمدة  و�مل�������س��ف��ات  للمخططات 
�ملحا�سر  وحت��ري��ر  �ملخت�سة،  �جل��ه��ات 
ب��ح��ق �مل��خ��ال��ف��ني و�إج������ر�ء �ل�����س��ل��ح يف 

�ملخالفات.
�لتجارية يف  و�ملحال  �لأ�س��ق  2- مر�قبة 

�لبلدية. �خت�سا�ض  جمال 
مع  ب��ال��ت��ن�����س��ي��ق  �ل��ت�����س���ل،  م��ك��اف��ح��ة   -3

بالدولة. �ملخت�سة  �جلهات 
�لعامة  �لدولة  �أم��الك  على  �لتفتي�ض   -4
ومنع  �ل��ب��ل��دي��ة  ح���دود  �سمن  و�خل��ا���س��ة 

عليها. �لتعدي 
�ل��ع��ام��ة وحت��ري��ر  5- م��ر�ق��ب��ة �حل��د�ئ��ق 
ح�سب  �ملخالفني  بحق  �ل�سبط  حما�سر 

و�لل��ئح. �لق��نني 

و�إ���س��د�ر  �ل��ع��ام��ة،  �لنظافة  مر�قبة   -6
حما�سر  وحترير  �مل�قع،  نظافة  �سهاد�ت 
�لق��نني  ح�سب  �ملخالفني  بحق  �ل�سبط 

و�لل��ئح.
و�ل���الف���ت���ات  �لإع����الن����ات  م���ر�ق���ب���ة   -7
وحترير   ، للق��نني  مطابقتها  من  و�لتاأكد 
ح�سب  �ملخالفني،  بحق  �ل�سبط  حما�سر 

و�لل��ئح. �لق��نني 
مادة )14(

مبا  �لعمر�ين  �لتخطيط  �إد�رة  تخت�ض 
يلي:

�لعمر�نية. �لتنمية  ��سرت�تيجية  و�سع   -1
�ل��ت��خ��ط��ي��ط��ي��ة  �ل���در�����س���ات  �إع������د�د   -2

�ل�ساملة. �لعمر�نية  و�خلطط 
هيكلية  عمر�نية،  خمططات  �إع��د�د   -3
�حل�سرية  و�لتجمعات  للمدن   ، وع��ام��ة 

و�لقرى.
و�مل�����س��روع��ات  �ل���در�����س���ات  �إع�����د�د   -4
و�لتجمعات  و�لأحياء  للمناطق  �لتف�سيلية 

�حل�سرية.
�لتخطيطية  و�ملعدلت  �ملعايري  �إعد�د   -5
�لأر�����س���ي،  ����س��ت��ع��م��الت  �أمن���اط  جلميع 

�ملخت�سة. �جلهات  مع  بالتن�سيق 
ملكيتها  نزع  �ملطل�ب  �ملناطق  حتديد   -6
للمخططات  وف��ق��ًا   ، �ل��ع��ام��ة  للمنفعة 

�مللكية. نزع  �إد�رة  تعدها  �لتي  �لعمر�نية 
جلمع  متكاملة  بيانات  قاعدة  �إن�ساء   -7
�لتخطيطية  و�ملعل�مات  �لبيانات  وحفظ 

وحتديثها.
و�ل���ق�����ع���د  �ل����س���رت�ط���ات  �إع������د�د   -8
وم���������س���ف���ات �ل��ت�����س��م��ي��م مل�����س��روع��ات 

�ملختلفة. �لعمر�ين  �لتط�ير 
تط�ير  ط��ل��ب��ات  وم��ر�ج��ع��ة  در�����س���ة   -9
�مل�����س��روع��ات �ل��ك��رى وم��ت��اب��ع��ة �مل��ر�ح��ل 

بتنفيذها. �خلا�سة  �لإجر�ئية 
�ل��ل����ئ��ح  �إع�������د�د  يف  �مل�������س���ارك���ة   -10
و�ل����س���رت�ط���ات �ل��ع��م��ر�ن��ي��ة �ل��ب��ن��ائ��ي��ة، 

وتط�يرها. حتديثها  �سب  و�قرت�ح 
�مليد�نية  �مل�س�حات  و�إج��ر�ء  ر�سد   -11
و�لتجمعات  ل��ل��م��دن  �ل��ع��م��ر�ين  للهيكل 

�حل�سرية.
باأعمال  و�لقيام  �لعقار�ت،  تنظيم   -12

�لأر��سي. وتقا�سيم  و�ل�سم  �لفرز 
13- حتديد �مل��قع �ملطل�بة ل�ستخد�مات 

بالتن�سيق مع   ، �لعامة  و�ملر�فق  �خلدمات 
�ملخت�سة. �جلهات 

مادة )15(
مبا  و�مل�ساحة  �لأر����س��ي  �إد�رة  تخت�ض 

يلي:
للم��طنني  �ل�سكنية  �لق�سائم  ت�فري   -1
�ملعم�ل  و�لنظم  للق��نني  وفقًا  �مل�ستحقني 

بها.
�ملخ�س�سة  �لأر��سي  �سجالت  م�سك   -2
�لإ�سكان و�ملنح �خلا�سة و�لهبات  لطلبات 

�لأمريية.
مقابل  �ملقرر  �لنقدي  �لبدل  �سرف   -3
�دخ����ال �لر�����س���ي �خل��ا���س��ة وحت���ي��ل��ه��ا 

�ل�سكان. لنظام 
ل��سع  �ملخت�سة  �جلهات  مع  �لتن�سيق   -4
�ل�����س��رط �مل��ان��ع ع��ل��ى �دخ����ال �لر����س��ي 
�مل���ان���ع عن  �ل�����س��رط  رف���ع  �و  �خل��ا���س��ة 

�حلك�مية. �لر��سي 
وم�سح  �مللكية  بيانات  قاعدة  �ن�ساء   -5

و�در�تها. وحتديثها  �لر��سي 
�لالزمة  و�ملعل�مات  �لبيانات  ت�فري   -6

بالدولة. �ملخت�سة  للجهات 
ل��الر����س��ي  �مل�����س��ح  �ع���م���ال  �إج������ر�ء   -7
�ل��دول��ة  �ن���ح���اء  و�ل���ع���ق���ار�ت يف ج��م��ي��ع 

بذلك. �خلا�سة  �لقي�د  و��سد�ر 
على  �ل��ع��ق��اري��ة  �مل��خ��ط��ط��ات  ت���ف��ري   -8

�لرقمية. قطر  خريطة 
�لر������س����ي  وق���ي���د  وم�������س���ح  ح�����س��ر   -9
�ملنتفعني  قبل  م��ن  و�مل�ستغلة  �ملرخ�سة 

�ملخت�سة. و�جلهات 
للدولة  �لتابعة  �لقليمية  �ملياه  م�سح   -10
و�ع�����د�د �خل���ر�ئ���ط �ل��ب��ح��ري��ة �خل��ا���س��ة 

�ملخت�سة. �جلهات  مع  بالتن�سيق  بذلك 
مادة )16(

�لتحتية مبا  �لبنية  �إد�رة تخطيط  تخت�ض 
يلي:

�خلا�سة  �لتط�يرية  �خلطط  �إع��د�د   -1
ت�سمل  و�ل��ت��ي  �لتحتية  �لبنية  بعنا�سر 
�لمطار  مياه  وت�سريف  و�لكهرباء  �ملاء 
مع  �ملبا�سر  بالتن�سيق  �ل�سحي  و�ل�سرف 

لهذه �خلدمات. �ملقدمة  �جلهات 
حتديد  طلبات  متابعة  على  �ل�سر�ف   -2
�لتحتية  �لبنية  و�سبكات  �لطرق  م�سار�ت 

�لتخطيط. وم��قع 
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و�مل���ر�ف���ق  م�����س��ار�ت �خل���دم���ة  3- حت��دي��د 
�لعامة.

�خلا�سة  �مل��ع��ام��الت  وم��ت��اب��ع��ة  در����س��ة   -4
�ملناطق  يف  �مل��ع��ت��م��دة  �مل��خ��ط��ط��ات  بتنفيذ 
مع  بالتن�سيق  بالدولة  و�خلارجية  �حل�سرية 

�ملعنية. �جلهات 
و�لر�مج  و�ل�سيا�سات  �خلطط  �إع��د�د   -5
�لتحتية  �لبنية  بعنا�سر  �خلا�سة  �لتط�يرية 

�ملخت�سة. �جلهات  مع  بالتن�سيق 
م�سار�ت  تخطيط  ��سرت�تيجية  و���س��ع   -6
على  �لتحتية  �لبنية  وهياكل  مر�فق  جميع 

�لدولة. م�ست�ى 
�خلا�سة  �مل��ع��اي��ري  و���س��ع  يف  �مل�ساهمة   -7
خدمات  �سبكات  و�سيانة  وت�سغيل  ب���اإد�رة 

�لتحتية. �لبنية 
وهياكل  مر�فق  تنمية  �سيا�سات  �قرت�ح   -8
بالدولة  �مل�ست�يات  �لتحتية على جميع  �لبنية 

�ملعنية. �جلها�ت  مع  بالتن�سيق 
مادة )17(

�أمالك �لدولة مبا يلي: �إد�رة  تخت�ض 
و�ل��ع��ق��ار�ت  ب��ي��ان��ات �لر�����س���ي  1- ح��ف��ظ 
�لر����س��ي  جميع  وت�سجيل  للدولة  �ململ�كة 
�لعامة  للمنفعة  ملكيتها  �ملنزوع  و�لعقار�ت 

�لدولة. �أمالك  �سجل  �سمن 
�ل��دول��ة  �أم���الك  �سجل  وتنظيم  م�سك   -2

�خلا�سة. �لدولة  �أمالك  و�سجل  �لعامة 
و�لأج��ه��زة  �ل����ز�ر�ت  �حتياجات  تاأمني   -3
�لعامة  و�مل���ؤ���س�����س��ات  و�ل��ه��ي��ئ��ات  �حلك�مية 
�لأر����س��ي  ب�سر�ء  و�لت��سية  �لأر����س��ي  م��ن 
�لالزمة لتلك �جلهات ومل�سروعات �لإ�سكان.

و�إي��ج��ار  بيع  ع��ق���د  م�����س��روع��ات  �إع���د�د   -4
تنفيذها. ومتابعة  و�لعقار�ت  �لر��سي 

و�خلا�سة  �لعامة  �لدولة  �مالك  حماية   -5
حدوثها  ح��ال��ة  يف  و�ز�ل��ت��ه��ا  �ل��ت��ع��دي��ات  م��ن 

�ملعنية. �جلهات  مع  بالتن�سيق 
جميع  ع��ل��ى  ل��ل��ت��ع��رف  �ل��ب��ح��ث  �ج����ر�ء   -6
خا�سة  ملكية  ل��ل��دول��ة  �ململ�كة  �ل��ع��ق��ار�ت 
وح�����س��ره��ا وق��ي��ده��ا يف �ل�����س��ج��ل �خل��ا���ض 
�ل��ع��ق��ار�ت  ت�سجيل  �ج����ر�ء�ت  و�ت��خ��اذ  بها 
ملكية  �سند�ت  و��ست�سد�ر  �مل�سجلة  غ��ري 
�لت�سجيل  قان�ن  لأحكام  وفقا  �لدولة  با�سم 

�لتنفيذية. ولئحته  �لعقاري 
ع��د�  �خل��ا���س��ة  �ل��دول��ة  ع��ق��ار�ت  �د�رة   -7
�ىل  �إد�ر�ت��ه��ا  ��سناد  على  �لقان�ن  ن�ض  ما 

معينة. جهات 
�مل��رخ�����س��ة  �لر������س����ي  وق���ي���د  ح�����س��ر   -8
و�مل�����س��ت��غ��ل��ة م��ن ق��ب��ل �مل��ن��ت��ف��ع��ني و�جل��ه��ات 

�ملعنية.
�حل��دود  خ��ارج  �لر����س��ي  يف  �لت�سرف   -9
غ���ري �ل���زر�ع���ي���ة ����س�����ء ك���ان���ت ف�����س��اء �و 
غري  �و  ثابتة  مبن�ساآت  م�سغ�لة  �و  مبنية 
للق��نني  طبقا  لغريهم  �و  ل�ساغليها  ثابتة 

�ل�سارية.
مادة )18(

يلي: �لعامة مبا  �لنظافة  �إد�رة  تخت�ض 
�ل��زم��ن��ي��ة  و�ل���رم���ج  �خل���ط���ط  �إع������د�د   -1

�لعامة. �لنظافة  �عمال  لتنفيذ  �لالزمة 
�لعامة. �لنظافة  م�سروع  �ل�سر�ف على   -2

�خلا�سة  �لب�سرية  �لق�ى  على  �ل�سر�ف   -3
ح�سب  وت�زيعها  �لعامة  �لنظافة  ب��اأع��م��ال 

للتنفيذ. �مل��س�عة  �خلطط 
�ل�����س��ي��ار�ت  ت�����س��غ��ي��ل  ع��ل��ى  �ل�����س����ر�ف   -4
و�لنفايات  �لقمامة  بجمع  �خلا�سة  و�لآليات 
ح�سب  وت�زيعها  �سيانتها  ومتابعة  �ل�سلبة 

�لعمل. خطط 
�ل��ع��ام��ة  �ل��ن��ظ��اف��ة  ب��ح��م��الت  �ل��ق��ي��ام   -5

�ملخت�سة. �جلهات  مع  بالتن�سيق 
�لعامة  �لنظافة  ب�س�ؤون  �مل��طنني  ت�عية   -6
لذلك  �لالزمة  �لعالمية  �حلمالت  وتنظيم 

�ملخت�سة. �جلهات  مع  بالتن�سيق 
منها  و�لتخل�ض  وطمرها  �ملخلفات  نقل   -7
يف �لماكن �لتي حتددها �جلهات �ملخت�سة.

�ل��دول��ة  يف  و�جل���زر  �ل�����س����ط��ئ  تنظيف   -8
بها. �لعامة  �لنظافة  خمالفات  و�سبط 

�حلي��نات  ونقل  �لنافقة  �حلي��نات  رفع   -9
�مل��ه��م��ل��ة و�ل�����س��ال��ة وت��ن��ظ��ي��م �ي�������ء ه��ذه 
�حل��ي����ن��ات يف �حل��ظ��ائ��ر ب�����س���رة م���ؤق��ت��ة 
ب���ز�رة  �ملخت�سة  �لد�رة  �ىل  ت�سليمها  ثم 

�لبيئة.
�ملنظمة  و�ل�����س��روط  �ل��ق����ع��د  �ق���رت�ح   -10
لع��م��ال �ل�����س��رك��ات �خل��ا���س��ة �ل��ت��ي ت��ت���ىل 

�لعامة. �لنظافة  �عمال 
ورف��ع  �لعامة  �لنظافة  على  �ل���س��ر�ف   -11
عق�د  ع��ل��ى  و�ل����س���ر�ف  �ملهملة  �ل�����س��ي��ار�ت 
�ل�سرف  مياه  و�سحب  �حل��اوي��ات  �ي��ج��ار�ت 
�ل�سحي للمباين غري �ملت�سلة ب�سبكة �ل�سرف 

�ل�سحي بالتن�سيق مع �لبلدية �ملعنية.
�لق�سام  على  �لفنية  �لرقابة  �إج��ر�ء   -12

�لبلديات  يف  �ل��ع��ام��ة  بالنظافة  �ملخت�سة 
لها. �لفنية  �مل�ساعدة  وتقدمي 

و�ل��ن��ظ��م �خل��ا���س��ة  �ل��ق����ن��ني  �ق����رت�ح   -13
�لعامة. بالنظافة 

مادة )19(
يلي: �لعامة مبا  �إد�رة �حلد�ئق  تخت�ض 

للحد�ئق  �لبلديات  �حتياجات  تقدير   -1
�خل�سر�ء  و�مل�سطحات  و�ملتنزهات  �لعامة 
�ل�س��رع  يف  �لتجميلية  �ل��زر�ع��ات  و�ع��م��ال 

و�مليادين.
�خلا�سة  و�لر�س�مات  �لدر��سات  �إعد�د   -2
مب�ساريع جتميل �ملدن و�حلد�ئق و�ملتنزهات 

�لعامة.
و�ل�����س��ت��الت  �ل���س��ج��ار  �ن�������ع  �ق�����رت�ح   -3
�حلد�ئق  يف  زر�عتها  يكن  �لتي  و�ل��زه���ر 
�مل�ساتل  على  و�ل�سر�ف  �لعامة  و�ملتنزهات 

بها. �خلا�سة 
�حلد�ئق  و�د�رة  ت�سغيل  �نظمة  �ق��رت�ح   -4

تنفيذها. ومر�قبة  و�ملتنزهات  �لعامة 
وت�سغيل حديقة �حلي��ن. �إد�رة   -5

بالت�سجري  �مل��ت��ع��ل��ق��ة  �لع���م���ال  ت��ن��ف��ي��ذ   -6
ومتابعتها. بالبلدية  و�حلد�ئق 

�ملدن. م�ساريع جتميل  تنفيذ   -7
�لفنية  �ل���س��ال��ي��ب  �دخ���ال  ع��ل��ى  �ل��ع��م��ل   -8
و�عمال  و�حلد�ئق  �لت�سجري  �عمال  لتط�ير 

بها. �ملتعلقة  �لري 
و�لر�سادية  �لتثقيفية  �ل��دور�ت  تنظيم   -9
و�سيانة  وتط�ير  �د�رة  جمالت  يف  للعاملني 

و�لت�سجري. �لعامة  �حلد�ئق 
مادة )٢٠(

يلي: مبا  �مليكانيكية  �لأعتدة  �إد�رة  تخت�ض 
1- و�سع �مل���سفات �لفنية لل�سيار�ت و�ملعد�ت 
و�لآل���ي���ات �خل��ا���س��ة ب����ال�����ز�ر�ت و�لأج���ه���زة 
�جلهات  م��ع  بالتن�سيق  �لأخ����رى،  �حلك�مية 

�ملخت�سة، وتقدمي �ل�ست�سار�ت �لفنية.
2 - ���س��ر�ء �ل�����س��ي��ار�ت و�مل��ع��د�ت و�لآل��ي��ات 
وتاأمني  ��ستبد�لها  بر�مج  وو�سع  و�سيانتها، 
�لحتياجات �لالزمة من قطع �لغيار و�أدو�ت 

�ل�سيانة.
�ل��ت��ي  و�لآل���ي���ات  �مل��رك��ب��ات  ����س��ت��ئ��ج��ار   - 3

�ل�ز�رة. حتتاجها 
�ل�سيار�ت  ت�سغيل  ح�سن  على  �لإ�سر�ف   -  4

يف خمتلف �ل�حد�ت �لد�رية بال�ز�رة.
�حلك�مية  و�مل��ع��د�ت  �ل�سيار�ت  �سطب   -  5



63

بها. �ملعم�ل  للنظم  وفقًا  بها،  و�لت�سرف 
مادة )٢١(

يلي: مبا  �لنفايات  معاجلة  مركز  يخت�ض 
�لنفايات  معاجلة  م�سنع  على  �لإ�سر�ف   -1
�ل�����س��ل��ب��ة وحم��ط��ات �ل��رتح��ي��ل �ل��ت��اب��ع��ة له 
و�مل���ط���ام���ر �ل�����س��ح��ي��ة ل��ل��ن��ف��اي��ات و�إع�����ادة 
ت��دوي��ره��ا، ط��ب��ق��ًا ل��ل��م�������س��ف��ات و�مل��ع��اي��ري 

و�لبيئية. �ل�سحية 
2 - �لإ�سر�ف على م�سنع �ل�سماد �لع�س�ي.
�لنفايات  ملعاجلة  �إد�ري��ة  خطط  و�سع   -  3
ع��ل��ى �سحة  ي��ك��ف��ل �حل��ف��اظ  �ل�����س��ل��ب��ة مب��ا 
مع  بالتن�سيق  و�مل��ج��ت��م��ع،  �لبيئة  و���س��الم��ة 

�ملخت�سة. �جلهات 
مادة )٢٢(

يلي: �لب�سرية مبا  �مل��رد  �إد�رة  تخت�ض 
1 - تنفيذ �لق��نني و�لل��ئح و�لنظم �ملتعلقة 

�مل�ظفني. ب�س�ؤون 
2 - حتديد �حتياجات �ل�ز�رة من �ل�ظائف 
�لإد�رية  �ل�حد�ت  مع  بالتن�سيق  و�مل�ظفني، 

�ملختلفة.
وترتيب  وت�سنيف  �إعد�د م�سروع و�سف   -  3

وتط�يره. تنفيذه  ومتابعة  �ل�ظائف، 
�لأول،  �ل��ب��اب  م����زن��ة  م�سروع  �إع���د�د   -  4

�ملعنية. �لد�رية  �ل�حد�ت  مع  بالتن�سيق 
5 - تنفيذ �إجر�ء�ت تقييم �لأد�ء للم�ظفني.
و�ل��ن��ق��ل  �ل��ت��ع��ي��ني  ب���اإج���ر�ء�ت  �ل��ق��ي��ام   - 6

و�لإعارة. و�لندب 
لالجاز�ت،  �مل�ظفني  ��ستحقاق  در��سة   -  7

للقان�ن. وفقًا 
بالهيكل  �خل��ا���س��ة  �ل��در����س��ات  �إع���د�د   -  8
�ل���ظ��ي��ف��ي ل����ل�����ز�رة، وت���ق���دمي �مل��ق��رتح��ات 

بها. �لإد�ري  �لتنظيم  لتط�ير  �لالزمة 
مل�ظفي  �لتدريبية  �لحتياجات  حتديد   -  9
�لد�ري��ة  �ل���ح��د�ت  مع  بالتن�سيق  �ل����ز�رة، 
مدى  وتقييم  تنفيذها  ومتابعة  �ملختلفة، 

منها. �ل�ستفادة 
�ل��ب��ي��ان��ات  ق�����ع���د  وحت���دي���ث  و���س��ع   -  10

�ل�ز�رة. م�ظفي  ب�س�ؤون  �خلا�سة 
مادة )٢٣(

يلي: �ملالية مبا  �ل�س�ؤون  �إد�رة  تخت�ض 
�ملالية  و�لنظم  و�لل��ئح  �لق��نني  تنفيذ   -1

�ل�ز�رة. بعمل  �ملتعلقة 
لل�ز�رة  �ل�سن�ية  �مل��زنة  م�سروع  �إعد�د   -  2
�ل�حد�ت  مع  بالتن�سيق  �خلتامي،  وح�سابها 

�ملعنية. �لد�رية 
و�ملناق�سات  �مل�سرتيات  باأعمال  �لقيام   -  3
�ملعم�ل  و�لأنظمة  للق��عد  وفقًا  و�ملز�يد�ت، 

بها يف �لدولة.
�لع��ت��م��اد�ت  ت��ن��ف��ي��ذ  ع��ل��ى  �ل����س���ر�ف   - 4

و�مل�سروفات. �لير�د�ت  ح�سابات  وتدقيق 
و�سائر  �ل�����س��رف،  م�ستند�ت  �إع����د�د   -  5

�لأخرى. �ملالية  �ملعامالت 
6 - حت�سيل �لر�س�م ومقابل �خلدمات �لتي 

�ل�ز�رة. ت�ؤديها 
مادة )٢٤(

�إد�رة �خلدمات �لد�رية مبا يلي : تخت�ض 
1- تنفيذ �لق��نني و�لل��ئح و�لنظم �لد�رية 

�ل�ز�رة. بعمل  �ملتعلقة 
ووح��د�ت��ه��ا  �ل����ز�رة  �حتياجات  ت���ف��ري   -  2
و�لجهزة  �مل�ستلزمات  من  �ملختلفة  �لد�رية 
مع  ب��ال��ت��ن�����س��ي��ق  م��ه��ام��ه��ا،  لأد�ء  �ل���الزم���ة 

�ملعنية. �لد�رية  �ل�حد�ت 
�ل�سادر  �لريد  وقيد  وت�سنيف  ت�سلم   -  3

و�ل��رد.
�ل�ثائق  وحفظ  �ل�ز�رة  �أر�سيف  تنظيم   -  4

�لطرق. وفقًا لأحدث 
لتخ�سي�ض  �لالزمة  �لج��ر�ء�ت  �تخاذ   -  5
�ل�����س��ك��ن �حل��ك���م��ي، و���س��رف ب���دل �لأث���اث 
�جل��ه��ات  م��ع  بالتن�سيق  �ل������ز�رة،  مل���ظ��ف��ي 

�ملخت�سة.
6 - �لقيام بجميع �عمال �خلدمات �لد�رية.

7 - �ل�سر�ف على خمازن �ل�ز�رة.
�لد�ري����ة  �مل��ب��اين  وتخ�سي�ض  ت���ف��ري   -  8

و�سيانتها. لل�ز�رة 
9 - ت�فري �خلدمات �ملكتبية و�لثاث جلميع 

�ل�ز�رة. مباين 
ومن�ساآت  مباين  بجميع  �لأمن  �سمان   -  10

وممتلكاتها. �ل�ز�رة  ومر�فق 
بجميع  و�ل�سالمة  �لأمن  �أنظمة  ت�فري   -  11

�ل�ز�رة. ومر�فق  ومباين  من�ساآت 
بجميع  �لنظافة  �أعمال  على  �ل�سر�ف   -  12

�ل�ز�رة. مباين 
مادة )٢٥(

يلي: �ملعل�مات مبا  �إد�رة نظم  تخت�ض 
1- �إعد�د خطط و�سيا�سات ��ستخد�م �حلا�سب 

�لآيل يف �ن�سطة �ل�ز�رة ومتابعة تنفيذها.
وت��ط���ي��ر  و����س��رتج��اع  ب��رجم��ة وح��ف��ظ   - 2
لأن�سطة  �لالزمة  و�لبيانات  �ملعل�مات  نظم 

�ل�ز�رة.
و�ل��ر�م��ج  ت���ف��ري و���س��ي��ان��ة �لج���ه���زة   - 3
�لعمل  لنظم  �لالزمة  �للكرتونية  و�ل�سبكات 
�ل���ح��د�ت  م��ع  بالتن�سيق  ب��ال���ز�رة،  �لآل��ي��ة 

�ملعنية. �لد�رية 
4 - ت�سميم وت�سغيل و�د�رة ق��عد �لبيانات 

�ملختلفة. باأن��عها  و�ملعل�مات 
مل�ستخدمي  �لالزم  �لفني  �لدعم  تقدمي   -  5
وتدريبهم  بال�ز�رة،  �للكرتونية  �ل�سبكات 
و�أجهزة  و�لر�مج  �لنظمة  ��ستخد�م  على 

وملحقاتها. �لآيل  �حلا�سب 
�ل���ز�رة  م�قع  وحتديث  ومتابعة  �إن�ساء   -  6

�لدولية. �ملعل�مات  �سبكة  على 
مادة )٢٦(

مكتب  من  كل  �خت�سا�سات  بتحديد  ي�سدر 
وكيل  ومكتب  �ل�ز�رة،  وكيل  ومكتب  �ل�زير، 
�لبلدية،  مدير  ومكتب  �مل�ساعد،  �ل����ز�رة 

قر�ر من �ل�زير.
مادة )٢٧(

على  بناء  �ل���زر�ء،  جمل�ض  من  بقر�ر  يج�ز 
�ل���ح��د�ت  تنظيم  ت��ع��دي��ل  �ل���زي��ر،  �ق���رت�ح 
�لد�رية �لتي تتاألف منها �ل�ز�رة �و �لبلدية 
وتعيني  �ل��دم��ج،  �أو  �حل���ذف  �أو  ب��ال���س��اف��ة 

وتعديلها. �خت�سا�ساتها 
مادة )٢٨(

تقت�سيه  ما  �إن�ساء  �ل�زير  من  بقر�ر  يج�ز 
�ل���ح��د�ت  يف  �ق�سام  م��ن  �لعامة  �مل�سلحة 
�لد�رية �لتي تتاألف منها �ل�ز�رة �أو �لبلدية، 
�خت�سا�ساتها  وتعيني  دجمها،  �و  �لغاوؤها  �و 
�إل  نافذً�  �ل�زير  ق��ر�ر  يك�ن  ول  وتعديلها، 

�ل�زر�ء. �عتماده من جمل�ض  بعد 
مادة )٢٩(

ل�سنة   )36( رق���م  �لأم����ريي  �ل��ق��ر�ر  يلغى 
�ليه. �مل�سار   2009

مادة )٣٠(
فيما  ك��ل  �مل��خ��ت�����س��ة،  �جل��ه��ات  جميع  ع��ل��ى 
به  وُي��ع��م��ل  �ل���ق���ر�ر،  ه���ذ�  تنفيذ  ي��خ�����س��ه، 
�جلريدة  يف  وين�سر  ���س��دوره...  ت��اري��خ  م��ن 

�لر�سمية.
تميم بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر
�صدر يف الديوان الأمريي بتاريخ:
20 / 4 / 143٥ ه�
املوافق : 20 / 2 / 2014م 



ل �سك �إن �لبلديات ت�سطلع بدور مهم وحي�ي يف خدمة �جلمه�ر من خالل ما تقدمه خدمات 
�لي�مية للم��طنني و�ملقيمني ، �س��ء ما يتعلق منها بخدمات  عديدة يف �ستى جمالت �حلياة 
رخ�ض �ملباين و�سيانة �لطرق و�إن�ساء و�سيانة �حلد�ئق و�ملنتزهات و�لرقابة �ل�سحية و�لنظافة 

�لعامة ومكافحة �حل�سر�ت و�لق��ر�ض وغريها.
�إل �إن �لدور �لذي ل يقل �أهمية للبلديات ، ه� �لت���سل �ملجتمعي مع �جلمه�ر من خالل �لتعاون 
و�لتن�سيق مع خمتلف م�ؤ�س�سات �لدولة و�لقطاع �خلا�ض �ملت��جدة يف نطاق كل بلدية ، وذلك 
لإقامة �لفعاليات و�لأن�سطة �لريا�سية و�لتثقيفية و�لرتفيهية �لتي تزيد من �أو��سر �لعالقة بني 
�لبلدية كجهة حك�مية من جهة وبني كل م�ؤ�س�سات �ملجتمع �حلك�مي و�ملدين و�جلمه�ر من جهة 
�إليه �مل��طن و�ملقيم من خدمات �جتماعية �إ�سافة �إىل ما  �أخرى ، من �أجل حتقيق ما يتطلع 

تقدمه من خدمات �أخرى تقع �سمن مهامها و�خت�سا�ساتها.
�لبلدية  وزي��ر  ثاين  �آل  خليفة  بن  عبد�لرحمن  �ل�سيخ  �سعادة  وجه   ، �لأخ��رية  �لفرتة  وخ��الل 
خمتلف  مع  �ملجتمعية  �ملبادر�ت  هذه  مثل  وتن�سيط  تفعيل  ب�سرورة   ، �لعمر�ين  و�لتخطيط 
م�ؤ�س�سات �لدولة و�لقطاع �ملدين ، حيث �أخذت بع�ض �لبلديات زمام �ملبادرة و�أقامت فعاليات 
�إحد�هما   ، �أقامت خالل فرتة وجيزة فعاليتني مهمتني  من هذ� �لن�ع مثل بلدية �ل�كرة �لتي 
�إقامة �حتفال )مهرجان ربيع �جلن�ب �لعائلي( و�لأخرى فعالية )يف �حلركة بركة( مبنا�سبة 
�لي�م �لريا�سي للدولة ، وقد �سارك يف تنظيم �لفعاليتني �إد�رة �أمن �جلن�ب ، مب�ساركة �لعديد 

من م�ؤ�س�سات وجهات �لدولة.
�جلدير بالذكر �إن تعاون بع�ض �لبلديات مع �مل�ؤ�س�سات �ملجتمعية خلدمة �جلمه�ر يف جمالت 
 ، �ملثال ل �حل�سر  وبلدية �لظعاين على �سبيل  �لدوحة  بلدية  د�أبت  ، فقد  لي�ست جديدة  عدة 
على �إقامة �لعديد من �لفعاليات و�لأن�سطة بالتعاون و�مل�ساركة مع بع�ض �مل�ؤ�س�سات و�ل�سركات ، 
ولكنها جه�د متفرقة ، بحاجة �إىل مزيد من �لدعم و�لتنظيم لت�سمل كافة �لبلديات خ�س��سا 

تلك �لتي تقع خارج منطقة �لدوحة.
وبهذ� �خل�س��ض ، تعرب �إد�رة �لعالقات �لعامة و�لت�سال بال�ز�رة عن ��ستعد�دها لتقدمي كل 
�إعالميا ،  �لت�سهيالت �لالزمة لدعم مثل هذه �ملبادر�ت �لط�عية ، و�إيالئها �لهتمام �لكايف 

لي�سبح �سعار �ملرحلة �لقادمة )�لبلدية وم�ؤ�س�سات �ملجتمع يف خدمة �جلمه�ر(.
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