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المعرض الزراعي يستقبل

 30ألف زائر
في نسخته التاسعة
وســـط حضور كبير وحفاوة بالغـــة من المشـــاركين ،اختتم معرض قطـــر الزراعي
الدَّولـــي التّاســـع والمعرض البيئـــي الثالث المصاحـــب أعمالهمـــا أمس ،وذلك
بعد أن ّ
نجاحا كبيرًا ،حيث ُت َع ُّد النســـخة الحالية أكبر نســـخ
حققت النســـخة الحاليـــة ً
المعرض خالل الســـنوات الماضيـــة منذ انطالقـــه ،فقد وصل عـــدد زوار المعرض
أكثـــر من  30ألـــف زائر خـــال األيّام الخمســـة التي ُعقد فيهـــا المعرض.
كما شـــارك في المعرض  650جهة مشـــاركة مـــن  52دولة حـــول العالم  ،كذلك
ّ
مقسمة إلى  350شـــركة دولية و 170
بلغت عدد الشـــركات العارضة  520شـــركة،
شـــركة ّ
جناحا وجهة رســـمية مشاركة.
محلية ،كما شـــمل المعرض 30
ً
كما صاحـــب المعرض العديد مـــن الورش والمحاضـــرات تحدَّث فيهـــا  56متح ّدًثا،
منهـــم  40متح ّدًثا ومحاضـــرًا قطرّيًـــا  ،و  16متح ّدًثا من دول عديدة شـــاركت في
ا لمعر ض .
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“البلدية” و”البيئة” ُيكرّمان
ّ
المنظمة والرّعاة
اللجنة
تقديرًا لدورهم ومشـــاركتهم في نجاح النســـخة التاســـعة من المعرض الزراعي
والبيئـــي الثالـــثّ ،
تفضـــل ســـعادة الدكتور عبـــد الله بن عبـــد العزيز بـــن تركي
الســـبيعي ،وزيـــر البلدية وســـعادة الشـــيخ الدكتور فالـــح بن ناصر بـــن أحمد آل
ثاني وزير البيئـــة والتغيّر المناخي فـــى اليوم الختامي للمعـــرض بتكريم الرّعاة،
ّ
المنظمـــة للمعرض .
واللجنة
تم تكريم شـــركة بلدنا ،وبنك قطر للتنمية ،وشـــركة حصاد الغذائية ،وشـــركة
حيث َّ
الميـــرة للمواد االســـتهالكية ،واللولـــو هايبر ماركـــت ،واللجنة العليا للمشـــاريع
واإلرث ،وغرفـــة قطر ،وشـــركة أجريكو قطر ،ومصرف قطر اإلســـامى ،وشـــركة
فودافون ،وشـــركة الريان للمياه ،ومجموعة الســـليطين .
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الخوري يشيد
بالنّجاح الكبير الذي
ّ
حققه المعرض
فـــي كلمتـــه الختامية فـــي المعرض ،أشـــاد المهنـــدس محمد علـــي الخوري
رئيس اللجنـــة المنظمة للمعرض مديـــر إدارة الحدائق العامة فـــي وزارة البلدية،
بالنّجـــاح الكبير الذي ّ
حققه المعرض خالل نســـخته التاســـعة ،مشـــيرًا ّ
بأن المعرض
جذب على مـــدار أيامه الخمســـة الماضية ،أكثر مـــن ٣٠ألف زائـــر ،والذين التزموا
بتطبيق كافة اإلجـــراءات االحترازية .
ّ
وأكد الخورى أن المعرض سيُســـهم فـــى زيادة اإلنتاج الزراعـــى والحيوانى فى
دولـــة قطر ،وبالتالـــى تحقيق االكتفـــاء الذاتى مـــن األغذية ،وذلـــك بعد توقيع
العديـــد مـــن االتفاقيـــات بين بعـــض الجهـــات الحكوميـــة والعديد مـــن الجهات
األخـــرى ،بجانب التعـــرّف على أفضـــل التقنيات الزراعيـــة والبيئية .
كما لفـــت إلى أن المؤتمر شـــهد ً
أيضـــا توقيع اتفاقيـــات ومذكـــرات تعاون بين
القطاع الخاص والشـــركات المحلية مع نظيرتها األجنبية المشـــاركة في المعرض،
الفًتـــا إلى الدور الكبيـــر للعلماء والباحثين الذين شـــاركوا فـــى المعرض العلمي
المصاحـــب ،والذين قدّموا أحـــدث االبتكارات واألبحاث التي تخـــدم القطاع الزراعي
وتعمل على تحقيق األمـــن الغذائي.
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“قطر” تتبرع بـ ً 120
طنّا من
التمور لبرنامج الغذاء العالمي
علـــى هامـــش المعـــرض ،ســـلّمت وزارة البلدية مســـاهمة دولة قطـــر العينية
البالغـــة  120ط ًنّا من التمور المعبّـــأة  ،وذلك بقيمة  400ألـــف دوالر أمريكي إلى
منظمة األغذيـــة العالمية التابعـــة لألمم المتحـــدة“ ،برنامج األغذيـــة العالمي”
 ،حيـــث تعكـــس تلك المســـاهمة التـــزام دولة قطر بالمســـاهمة فـــي الجهود
الدولية لتقديـــم المســـاعدات الغذائية للدول التـــي تمّر بأزمات والبلـــدان األكثر
احتياجا لألمـــن الغذائي .
ً
يدعـــم هـــذا التبرع العينـــي برنامـــج األغذية العالمـــي في جمهورية باكســـتان
ّ
وســـيتم اســـتخدام هذه التبرعـــات لعالج ســـوء التغذيـــة والوقاية
اإلســـامية ،
منـــه في جميع أنحاء باكســـتان ،مـــع التركيز على األطفال دون ســـن الخامســـة
ً
مســـتفيدا
والحوامل والمرضعات ،كما تســـتهدف المســـاعدات حوالى 40.000
في ثـــاث فترات شـــهرّيًا.
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مذكرة تفاهم بين البلدية
وحصاد الغذائية
على هامش المعرض الزراعي والبيئـــي ّ ، 2022
وقعت وزارة البلدية مذكرة تفاهم
ً
تمهيدا إلبرام اتفاقية إســـناد
مع شـــركة حصاد الغذائية ،وتأتـــي هذه المذكـــرة
تقديم الخدمـــات الزراعية التي تقدمها إدارة الشـــؤون الزراعية حاليًّا إلى شـــركة
حصـــاد الغذائية ،كذلك بهـــدف تأهيل وتطوير وتحســـين البنية التحتيـــة واإلنتاجية
للمزارع بما يســـهم فـــي رفع جودة اإلنتاج وزيادة نســـبة االكتفـــاء الذاتي.
ً
اســـتكمال للتعاون المثمـــر والناجح بيـــن وزارة البلدية
وســـتكون هذه الشـــراكة
وشـــركة حصاد ،بشـــأن اتفاقية إدارة مركز التســـويق الزراعي “محاصيل” ،والذي
يقوم بشـــراء وتســـويق منتجات حائزي المزارع فـــي الدولة.
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اتفاقية تعاون بين البلدية
والهالل األحمر
وقطر الخيرية
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ّ
وقعـــت وزارة البلدية “اتفاقية تعـــاون” مع كل من الهالل األحمـــر القطري وقطر
الخيرية ،بشـــأن توزيـــع التمور المحلية ضمن مشـــروع “شـــراء واســـتالم التمور
المحلية للموســـم الزراعـــي  “ 2021من حائزي المزارع المســـجلة والمنتجة للتمور
فـــي دولة قطر.
وبموجـــب االتفاقيـــة ســـيقوم ّ
كل من الهـــال األحمـــر القطري وقطـــر الخيرية
بتوزيـــع الكميات المخصصة من التمور المحلية المشـــتراة للمـــزراع المحلية ،على
الجهـــات المحتاجة ســـواء داخل الدولـــة أو خارجهـــا ،حيث خصصـــت الدولة لهذا
المشـــروع “ ”10مالييـــن ريال ســـنوّيًا ،لدعم المزارعيـــن من خالل تنويـــع المنافذ
التســـويقية للمنتج الزراعـــي المحلي وبخاصة التمـــور المحلية بكافـــة أنواعها.
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نراكم في
عام 2023
للمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة موقعنا اإللكتروني

Digital NewsLetter
Fifth day | 14/3/2022

AgriteQ Exhibition receives

30,000 visitors
in its ninth edition
A large presence and a warm welcome from the participants,
the 9th Qatar International Agricultural Exhibition and the
accompanying 3rd environmental exhibition concluded yesterday,
after achieving great success, being the largest version of the
exhibition during the past years since its launch, the number of
visitors has exceeded 30,000 visitors during the five days of the
Exhibition.
In addition, 650 participations from 52 countries from around
the world have participated in the exhibition. The number of
exhibiting companies reached 520, divided into 350 international
companies and 170 local companies. The exhibition also included
30 pavilions and official participating destinations.
The exhibition was accompanied by many workshops and
lectures, in which 56 speakers delivered their speeches, including
40 Qatari speakers and lecturers, and 16 speakers from many
countries participated in the exhibition.
Qatar’s 9th International Agricultural Exhibition (AgriteQ) and the 3rd International Environmental Exhibition (EnviroteQ).
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Qatar’s 9th International Agricultural Exhibition (AgriteQ) and the 3rd International Environmental Exhibition (EnviroteQ).

13

Al-Khoury
praises the
great success of
the exhibition
In his closing speech, Eng. Muhammad Ali Al-Khoury, Chairman of the
Organizing Committee of the Exhibition, Director of the Public Parks
Department at the Ministry of Municipality, praised the great success
achieved by the exhibition during its ninth edition, noting that the
exhibition had attracted, over the past five days, more than 30,000 visitors,
who committed to implementing all procedures precautionary.
Al-Khoury stressed that the exhibition will contribute to increasing
agricultural and animal production in the State of Qatar, thus achieving
food self-sufficiency, after signing many agreements between some
government agencies and many others, in addition to identifying the best
agricultural and environmental techniques.
He also pointed out that the conference has witnessed the signing of
agreements and memoranda of cooperation between the private sector
and local companies with their foreign counterparts participating in the
exhibition, pointing to the great role of scientists and researchers who
participated in the accompanying scientific exhibition, and who presented
the latest innovations and research that serve the agricultural sector and
work to achieve food security.
Qatar’s 9th International Agricultural Exhibition (AgriteQ) and the 3rd International Environmental Exhibition (EnviroteQ).
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The “Municipality” and
“Environment” ministries honor
the organizing committee and the
sponsors
In appreciation of their role and participation in the success of the
ninth edition of the third agricultural and environmental exhibition, His
Excellency Dr. Abdullah bin Abdulaziz bin Turki Al-Subaie, Minister of
Municipality and His Excellency Sheikh Dr. Faleh bin Nasser bin Ahmed Al
Thani, Minister of Environment and Climate Change, honored the sponsors
and the organizing committee on the closing day of the exhibition.
Baladna Company, Qatar Development Bank, Hassad Food Company,
Al Meera Consumer Goods Company, Lulu Hypermarket, Supreme
Committee for Delivery and Legacy, Qatar Chamber, Agrico Qatar, Qatar
Islamic Bank, Vodafone Company, Al Rayyan Water Company and Al
Sulaiteen Group were honored.
Qatar’s 9th International Agricultural Exhibition (AgriteQ) and the 3rd International Environmental Exhibition (EnviroteQ).
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Qatar donates 120 tons
of dates to the World
Food Program
On the sidelines of the exhibition, the Ministry of Municipality handed
over -presenting the State of Qatar-

an in kind contribution of 120

tons of packaged dates, at a value of 400,000 US dollars, to the World
Food Organization of the United Nations, the “World Food Programme.”
This contribution reflects the commitment of Qatar to contribute to
international efforts to provide Food aid to countries in crisis and the
countries in most need of food security.
This in kind donation supports the World Food Program in the Islamic
Republic of Pakistan, and these donations will be used to treat and prevent
malnutrition across Pakistan, with a focus on children under five and
pregnant and lactating women. The aid is also targeting about 40,000
beneficiaries in three monthly periods.
Qatar’s 9th International Agricultural Exhibition (AgriteQ) and the 3rd International Environmental Exhibition (EnviroteQ).
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understanding between
the municipality and
Hassad Food
Memorandum of Understanding between the Municipality and Hassad
Food
On the sidelines of the Agricultural and Environmental Exhibition 2022,
the Ministry of Municipality signed a memorandum of understanding with
Hassad Food Company. Raising the quality of production and increasing
the percentage of self-sufficiency.
This partnership will be a continuation of the fruitful and successful
cooperation between the Ministry of Municipality and Hassad Food
Company, regarding the management agreement of the Agricultural
Marketing Center “Mahaseel”, which purchases and markets the products
of farm holders in the country.
Qatar’s 9th International Agricultural Exhibition (AgriteQ) and the 3rd International Environmental Exhibition (EnviroteQ).
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A cooperation agreement
between the municipality,
the Red Crescent and
Qatar Charity
Qatar’s 9th International Agricultural Exhibition (AgriteQ) and the 3rd International Environmental Exhibition (EnviroteQ).
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The Ministry of Municipality signed a “cooperation agreement” with the
Qatar Red Crescent and Qatar Charity, regarding the distribution of local
dates within the project “Purchasing and receiving of Local Dates for the
Agricultural Season 2021” from holders of registered and date-producing
farms in the State of Qatar.
Under the agreement, the Qatar Red Crescent and Qatar Charity will
distribute the allocated quantities of local dates purchased from local
farms to needy people , whether inside or outside the country.
The state allocated 10 million riyals annually to this project to support
farmers by diversifying marketing outlets for the local agricultural product,
especially local dates of all kinds.

Qatar’s 9th International Agricultural Exhibition (AgriteQ) and the 3rd International Environmental Exhibition (EnviroteQ).
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See you
in 2023
For more information, Please visit our website

