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تقديـــرًا لدورهـــم في نجاح معـــرض قطر الزراعي الدَّولي ،كرّم ســـعادة الشـــيخ
الدكتور فالـــح بن ناصر آل ثاني وزيـــر البيئة والتغير المناخي  10 ،جهات مشـــاركة
في يـــوم البيئة القطـــري  2022الذي ُعقد العـــام الحالي تحت شـــعار “بيئتنا..
أمانة”.
يأتـــي التكريـــم ايماًنا مـــن الدَّولة بالجهـــود التـــي تبذلها تلك الجهـــات لحماية
البيئـــة القطريـــة والمحافظـــة عليهـــا ،كذلـــك بدورهم فـــي توعيـــة المجتمع
بأهمية حمايـــة البيئة والموارد الطبيعيـــة لدورها المحوري فـــي تحقيق التنمية
المســـتدامة ورفاهية المجتمع.
شـــمل التكريم ً
كالّ من “مكتـــب االتصال الحكومـــي – مركز أصدقـــاء البيئة – بنك
الدوحـــة – مركـــز أدب الطفل – مركز شـــباب الزخيـــرة – إدارة النظافـــة العامة –
إدارة الثروة الســـمكية – إدارة الحدائـــق العامة -إدارة الشـــؤون الزراعية – جمعية
الكشافة والمرشـــدات القطرية“.
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تكريم أصحاب المبادرات
البيئية المتميزة
كرم ســـعادة الشـــيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني وزير البيئـــة والتغير المناخي،
َّ
أصحـــاب المبادرات البيئية المتميـــزة ،وذلك تقديرًا لدورهم فـــي المبادرات البيئية
بفعاليـــات يـــوم البيئة القطـــري  ،2022حيث شـــارك في التكريم الســـيد محمد
علي الخوري رئيـــس اللجنة المنظمة لمعـــرض قطر الزراعي الدَّولي التاســـع.
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شـــمل التكريم ً
كالّ من “ ..الســـيدة ظبية بنت عبد الله بن محمد الســـليطي” علي
طالب الحنـــزاب  ،عبد الله ظافر الدوســـري ،حمـــد خليفة الخليفـــي ،عبد الرحمن
حســـن الســـليطي ،نصار بن محمد الجبر النعيمي “ .
المكرمون عـــن ســـعادتهم البالغة بهـــذا التكريم من ســـعادة وزير
حيـــث أعـــرب
َّ
البيئـــة والتغيـــر المناخـــيّ ،
مؤكدين ّ
أن هـــذا التكريم يأتي في إطـــار دعم جهود
الدولـــة للمحافظة على البيئة القطريـــة كموروث وطني يجـــب المحافظة عليه،
ويجـــب نقل هـــذه الثقافة الى االجيـــال الجديدة من الشـــباب.
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دعم متكامل من
بنك قطر للتنمية
كـــراع تنموي للمعرض الزراعـــي ،وذلك في إطار دعمه
يُســـهم بنك قطر للتنمية
ٍ
للشـــركات الصغيرة والمتوســـطة في المجـــاالت الزراعية والحيوانية والســـمكية
ّ
إلتزامـــا منه باســـتراتيجيته في تقديم كافة وســـائل الدعم
الغذائي،
والتصنيـــع
ً
لألمـــن الغذائي لدولة قطر ضمـــن رؤية . 2030
ّ
الخـــاص به فـــى المعرض الزراعـــي ،على
حيـــث يعمل البنـــك من خـــال الجناح
تعريف ّ
رواد األعمال وأصحاب الشـــركات الصغيرة والمتوســـطة على البرامج التي
يطرحها البنـــك والتمويل المتـــاح في هذا الجانب للمشـــاريع الزراعيـــة ،والثروة
الحيوانية ،ومصائد األســـماك.
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مشاركة خليجية ّ
فعالة
بالمعرض
تشـــارك العديد من الـــدول العربيـــة والخليجية فـــي المعرض الزراعـــي الدَّولي
التاســـع بوفود رفيعة المســـتوى ،حيـــث قام الســـيد قتيبة بن حمـــود بن بريس
الســـعدون مستشـــار وزير البلدية الســـعودي بجولـــة كبيرة بالمعـــرض الزراعي
التاســـع ،والمعـــرض البيئـــي الثالث ،تعـــرّف من خاللهـــا على طبيعـــة األجنحة
نموذجا مشر ً
ّفا
المشـــاركة ،ســـواء من الشـــركات الوطنية القطرية التي قدّمت
ً
في إنتاجها مـــن المواد الغذائيـــة الزراعيـــة والحيواينة التي يتـــم إنتاجها محليًّا
في دولـــة قطر.
كما اســـتعرض مستشـــار وزيـــر البلدية الســـعودي ،أجنحـــة الشـــركات األجنبية
تعرف مـــن خـــال الجولة علـــى طبيعة المشـــاركة لتلك الشـــركات
المشـــاركةَّ ،
والـــدول الصديقة ،والتي تقـــوم بعرض متميز لمـــواد اإلنتاج الزراعي واســـتمع
ّ
يتـــم العمل بها
مفصل عن أحـــدث الطـــرق الزراعية واإلنتاجيـــة التي
الى شـــرح
َّ
في تلـــك الدول.
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المعرض الزراعي يشهد
النسخة الحالية ّ
تطوًرا كبيًرا
أشـــاد ســـعادة الدكتـــور أحمد بن ناصـــر البكـــري ،وكيـــل وزارة الثـــروة الزراعية
والســـمكية وموارد الميـــاه للزراعة بســـلطنة عمان الشـــقيقة ،بالتطـــور الكبير
للنســـخة التاســـعة من معرض قطر الزراعي الدَّولـــي  2022ومعرض قطر البيئي
ً
ّ
التجمع والمشـــاركة الكبيرة للشـــركات المتخصصة في
واصفـــا
الدَّولـــي الثالث،
َ
َ
بالمعرضيْـــن بالخطوة الرائدة والنموذجية ،ال ســـيما
المجاليْـــن الزراعـــي والبيئي
على مســـتوى دول مجلس التعـــاون لدول الخليـــج العربية.
َ
ّ
تطـــورًا كبيرًا مـــن حيث عدد الدول والشـــركات
المعرضيْن
وقال “تشـــهد نســـخة
ً
مضيفا القـــول“ :نحن بحاجة ماســـة إلى هذه
والجهات المشـــاركة والعارضـــة”،
ّ
التجمعـــات واللقـــاءات لتعزيز منظومة األمـــن الغذائي واإلنتـــاج الزراعي”.
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 29شركة عمانية تشارك
في المعرض الزراعي
شـــاركت ســـلطنة عمان بالعديد مـــن األجنحة الممثلـــة لبعض الشـــركات الوطنية
العمانية بالمعـــرض الزراعي ،والتـــي مثّلتها ما يقارب من  29شـــركة عمانية من
ّ
الخاص والعام  ،حيث تأمل تلك الشـــركات في عقد شـــراكات وصفقات
القطاعيْـــن
َ
تعـــاون مع نظيراتها فـــي دول مجلس التعاون المشـــاركة فـــي المعرض ،كذلك
الترويـــج لمنتجاتها ،أو خـــارج المنطقة خـــال المعرضين ،بما يُســـهم في اختيار
منتوجات من الســـوق العالمية لتوريدها لألســـواق العمانية.
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رؤيتنا تحقيق االكتفاء الذاتي..
وحياة خضراء  ..وصحة أفضل

للمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة موقعنا اإللكتروني

Digital NewsLetter
Third day | 12/3/2022

Contributors
Recognition
Ceremony
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In recognition of their role in the success of the Qatar International
Agricultural and Environmental Exhibition 2022, His Excellency Sheikh Dr.
Faleh bin Nasser Al Thani, Minister of Environment and Climate Change
(MOECC) honored 10 participating entities in Qatar Environment Day
2022, which was held this year under the theme “Our environment is a
trust.”
The honor comes from the State’s belief in the efforts made by these
entities to protect and preserve the Qatari environment, as well as their
role in introducing the community about the importance of protecting
the environment and natural resources for its pivotal role in achieving
sustainable development and community well-being.
The ceremony included Qatar’s Government Communications Office
(GCO) - Friends of the Environment Center - Doha Bank - Literature
Center Child - Al Thakhira Youth Center - General Cleanness Department
- Fisheries Department - Public Parks Department - Agricultural Affairs
Department - The Scout and Guide Association of Qatar
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Honoring outstanding
environmental initiatives
His Excellency Sheikh Dr. Faleh bin Nasser Al Thani, Minister of Environment
and Climate Change and Mr. Mohamed Ali Al-Khoury, Chairman of
the Organizing Committee of the 9th Qatar International Agricultural
Exhibition honored the owners of distinguished environmental initiatives,
in appreciation to their environmental initiatives as part of the activities
of Qatar Environment Day 2022
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The recognition included: “Ms. Dabiah bint Abdullah bin Muhammad AlSulaiti” Ali Talib Al-Hanzab, Abdullah Dhafer Al-Dosari, Hamad Khalifa AlKhulaifi, Abdul-Rahman Hassan Al-Sulaiti, Nassar bin Muhammad Al-Jabr
Al-Nuaimi.
The honorees expressed their extreme pleasure with His Excellency the
Minister of Environment and Climate Change honoring, stressing that
this recognition comes within the framework of supporting the state’s
efforts to protect the Qatari environment as a national heritage that must
be preserved, and this culture must be transferred to the new young
generations.
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Integrated support
from Qatar
Development Bank

Qatar Development Bank contributes as a development sponsor of the
agricultural exhibition, within the framework of its support for small and
medium-sized companies in the agricultural, livestock, fisheries and food
processing fields, as part of its commitment to its strategy of providing
all means of support for the food security of the State of Qatar within the
2030 Vision.
Through its pavilion at the Agricultural Exhibition, the Bank works
to introduce entrepreneurs and owners of small and medium-sized
companies to the programs offered by the Bank and the funding available
in this aspect for agricultural projects, livestock, and fisheries.
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Effective Gulf Participation
in Exhibition
Many Arab and Gulf countries are participating in the 9th International
Agricultural Exhibition with high-level delegations. Qutaiba bin Hamoud
bin Baris Al-Saadoun, Advisor at the Ministry of Environment in Saudi
Arabia, toured the 9th Agricultural Exhibition and the 3rd Environmental
Exhibition, through which he was briefed about the nature of the
participating pavilions, both from national Qatari companies, which
presented an honorable model in its production of agricultural and animal
foodstuffs that are produced locally in the State of Qatar.
The advisor at Environment Ministry in Saudi Arabia also reviewed the
pavilions of the participating foreign companies. During the tour, he was
acquainted with the nature of participation for these companies and
the friendly countries, which present a distinguished presentation of
agricultural production materials and listened to a detailed explanation
of the latest agricultural and production methods that are being used in
those countries.
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The agricultural exhibition is
witnessing a great development
in the current edition
His Excellency Dr. Ahmed bin Nasser Al Bakri, Undersecretary of
Ministry of Agriculture, Fisheries and Water Recourses in the fraternal
Sultanate of Oman, praised the great development of the 9th edition of
the Qatar International Agricultural Exhibition 2022 and the 3rd Qatar
International Environmental Exhibition, describing the Gathering and the
large participation of the companies specialized in the agricultural and
environmental fields, the two exhibitions took a pioneering and exemplary
step, especially at the level of the Gulf Cooperation Council countries.
“The two exhibitions witness a great development in terms of the number
of countries, companies, participating and exhibiting entities,” he said,
adding: “We urgently need these gatherings and meetings to enhance the
food security and agricultural production system.”
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29 Omani companies
participate in the agricultural
exhibition
The Sultanate of Oman participated in many pavilions representing some
of the Omani national companies in the agricultural exhibition, which
were represented by approximately 29 Omani companies from the private
and public sectors. These companies hope to conclude partnerships
and cooperation deals with their counterparts in the GCC countries
participating in the exhibition, as well as promoting their products, or
outside the region during the two exhibitions, which contributes to
selecting products from the global market to be supplied to the Omani
markets.
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Our vision is to achieve self
sufficiency,
green life and better health

For more information, Please visit our website

