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 حجز املركبات
 في حاالت التجاوز من 

اليمني والوقوف في أماكن 
ذوي االحتياجات وخلف 
السيارات في املواقف

املالكي: إنجاز 35 % 
من خطط االستراتيجية 
الوطنية للسالمة املرورية

تأسيس قاعدة بيانات 
مشتركة للحوادث املرورية 
تحت مظلة وزارة الداخلية

مركز قطر لدراسات 
السالمة املرورية في جامعة 
قطر يعرض نتائج مشاريعه

 32 % نسبة الوفيات بني 
السائقني القطريني خالل 
األعوام الخمسة األخيرة

 د. الدرهم: السالمة 
املرورية إحدى أولوياتنا 
البحثية في جامعة قطر 
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املدير  الخرجي  سعد  محمد  العميد  أكــد 
العام لإلدارة العامة للمرور أن املؤشرات 
ــيــــات حـــــــوادث الـــطـــرق  ــعـــدل وفــ األولــــيــــة ملـ
إلى  تشير  املــاضــي 2014  للعام  قطر  فــي 
انــخــفــاض املـــعـــدل مــقــارنــة بــالــعــام الـــذي 

سبقه 2013.
وخــالل حــضــوره عــروضــا لنتائج بعض 
املــروريــة بجامعة قطر  السالمة  دراســات 
املــــرور  إدارة  أن  الـــخـــرجـــي  الــعــمــيــد  بـــني 
ــامــــة عـــدة  ــعــ حـــــــددت لـــهـــيـــئـــة األشـــــغـــــال الــ
مناطق إلنــشــاء عــدد مــن جــســور وأنــفــاق 
املــشــاة بــغــيــة رفـــع مــســتــوى الــســالمــة في 
الـــطـــرق، مــوضــحــا أنـــه تـــم تــحــديــد بعض 
ــثـــل هـــذه  ــقــــاط الــــــســــــوداء" إلنــــشــــاء مـ ــنــ "الــ
الجسور واألنفاق لتكون منطلقا إلنشاء 
أخرى في الشوارع والطرق التي تتطلب 
ذلك. وقال "نفتقر بالفعل لجسور وأنفاق 
لعبور املشاة، وهذه مشكلة نعاني منها 
في الوقت الراهن خاصة وأن عدد وفيات 
املشاة يصبح في بعض األوقات أكثر من 

وفيات قائدي املركبات".

◄ دخول الشاحنات

وفـــي مــوضــع آخـــر أكـــد الــخــرجــي أنـــه من 
الصعب املنع التام لدخول الشاحنات الى 
مدينة الدوحة، خاصة في الوقت الراهن 
الذي تشهد فيه املدينة وغيرها من املدن 
حركة  تتطلب  وعمالقة  ضخمة  مشاريع 

الشاحنات.
ولــفــت إلــى أن جــهــود املـــرور تنصب على 
الـــحـــد مــــن مــــــرور الـــشـــاحـــنـــات مــــن خـــالل 
السياق  هــذا  في  مشيرا  الــدخــول،  تنظيم 
ــنــــات الــــجــــديــــد (مـــن  ــريــــق الــــشــــاحــ إلــــــى طــ
الشمال إلى الجنوب) والذي خفف وجود 

الشاحنات في بعض الطرق.
ــبـــات أوضـــــح أن هــذا  ــركـ وحـــــول حــجــز املـ
ــتــــم فـــــي ثـــــــالث حــــــــــاالت، هــــي:  اإلجـــــــــــراء يــ
التجاوز من اليمني، والوقوف في أماكن 
ذوي االحتياجات الخاصة لغير املصرح 
لهم، والوقوف خلف املركبات في املواقف.

ــادة تــحــت  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ وبـــــشـــــأن مــــنــــح رخــــصــــة الـ
الــتــعــلــيــم لـــلـــمـــواطـــنـــني (كـــتـــشـــه) أوضــــح 
ــه ال يــتــم الــحــصــول  الــعــمــيــد الــخــرجــي أنــ
اجتياز مقدم  إال بعد  الرخصة  هذه  على 
الطلب االختبار والفحص الطبي، مؤكدا 
أن حــــوادث الــســائــقــني مــن ذوي "رخــصــة 
ــاد تـــكـــون  ــكــ ــيـــم" تــ ــتـــعـــلـ الــــقــــيــــادة تـــحـــت الـ
مــنــعــدمــة نــظــرا لــحــرصــهــم عــلــى االلـــتـــزام 
بـــالـــقـــواعـــد والــــضــــوابــــط خـــشـــيـــة ســحــب 

الرخص منهم.
واعلن املدير العام لإلدارة العامة للمرور 
أن اإلدارة وجهت مدارس تدريب السياقة 
يكون  بحيث  الــتــدريــب  مــركــبــات  لتنويع 
املــتــدرب عــلــى درايــــة بــقــيــادة أي نـــوع من 
املــركــبــات ســـواء "الــصــالــون" الصغيرة أو 

"الفور ويل".
وأشــــاد الــعــمــيــد الــخــرجــي بــجــهــود مركز 
قطر لدراسات السالمة املرورية بجامعة 
قـــطـــر فــــي مـــجـــال األبــــحــــاث والـــــدراســـــات 
املــروريــة، مــؤكــدا حاجة الــدولــة ملثل هذه 
الـــدراســـات واألبــحــاث الــتــي تساعد على 
تعزز  وإجــــــراءات  سليمة  ــرارات  ــ قـ اتــخــاذ 

السالمة على الطرق.

◄ االستراتيجية الوطنية

من جهته قال العميد محمد املالكي أمني 
املــروريــة،  للسالمة  الوطنية  اللجنة  ســر 
إنــــــه تــــم إنــــجــــاز نـــحـــو 35 % مــــن خــطــط 

االســتــراتــيــجــيــة  تضمنتها  الــتــي  الــعــمــل 
ــة لـــلـــســـالمـــة املــــــــروريــــــــة، وذلـــــك  ــيــ ــنــ الــــوطــ
خـــالل عـــام ونــصــف الـــعـــام فــقــط مـــن عمر 
االستراتيجية التي تمتد لخمسة أعوام.

ــار فــي تــصــريــح للصحفيني إلـــى أن  وأشــ
هــنــاك تــقــيــيــمــا دوريـــــا "كـــل ثــالثــة أشــهــر" 
لخطط العمل للوقوف على ما تم تنفيذه 
الصعوبات  وتحديد  االستراتيجية  مــن 
الــتــي قــد تــواجــه بعض الخطط واقــتــراح 

الحلول بشأنها.
إلى  الــهــادفــة  االستراتيجية  أن  وأوضـــح 
رفع مستوى السالمة املرورية وتخفيض 
عدد الحوادث والوفيات موزعة على 220 
خطة عمل تشارك فيها أكثر من 13 جهة 
بالدولة. وقال "تهدف هذه االستراتيجية 
لتخفيض عدد وفيات الحوادث املرورية 
إلــى 6 وفيات لكل مائة ألــف نسمة خالل 

خمس سنوات". 
وصل  املعدل  أن  املالكي  العميد  وأضــاف 
فـــي عــــام 2013 إلــــى 9 وفـــيـــات لــكــل مــائــة 
النتائج  تظهر  أن  مــتــوقــعــا  نــســمــة..  ألـــف 
التي سترى النور قريبا معدال أقل للعام 

املاضي (2014).
ــلـــجـــنـــة تـــعـــكـــف حــالــيــا  ولــــفــــت إلــــــى أن الـ
عــلــى تــأســيــس قـــاعـــدة بــيــانــات مشتركة 
لـــلـــحـــوادث املــــروريــــة تــحــت مــظــلــة وزارة 
لكافة  متاحة  بياناتها  وتكون  الداخلية 
الـــجـــهـــات املــســتــفــيــدة، مــبــيــنــا أن قــاعــدة 
البيانات هذه ستكون على مستوى عال 
مـــن الـــدقـــة والــــوضــــوح مـــع بــيــانــات أكــثــر 
تفصيال للحوادث، بحيث تستفيد منها 
مختلف الــجــهــات بــالــدولــة كــل فــي مجال 

اختصاصه.
ــــرات  املـــــؤشـ أن  ــالــــكــــي  املــ الـــعـــمـــيـــد  وأكـــــــد   
الـــســـنـــويـــة لـــلـــحـــوادث وخــــاصــــة الــبــلــيــغــة 
منها تبني وجود انخفاض ملحوظ على 
الرغم من الزيادة السكانية وارتفاع عدد 

املركبات.

◄ عرض النتائج

وقد جرى خالل ورشة العمل التي نظمها 
ــدراســـات الــســالمــة املــروريــة  مــركــز قــطــر لـ
قطر  جامعة  فــي  الهندسة  لكلية  الــتــابــع 
التي  واملشاريع  الــدراســات  نتائج  عــرض 
قــــام بــهــا املـــركـــز لــدعــم الــجــهــود املــبــذولــة 
املرورّية  السالمة  حــول  الوعي  زيــادة  في 
والــوقــايــة مــن الــحــوادث. جــاءت الفعالية 
بحضور كــل مــن الــدكــتــور حسن الــدرهــم 
نــائــب رئــيــس الــجــامــعــة لــلــبــحــث العلمي 
ــائـــب رئــيــس  ــتــــور حــمــيــد املــــدفــــع نـ والــــدكــ
الــجــامــعــة لــلــشــؤون اإلداريـــــــة، والــدكــتــور 
درويــــش الــعــمــادي مــســاعــد نــائــب رئيس 
الــجــامــعــة لــعــمــلــيــات األبـــحـــاث والــدكــتــور 
ــائــــب رئــيــس  ــالــــم مـــســـاعـــد نــ مـــحـــمـــد الــــســ
الــجــامــعــة لــشــؤون الــخــدمــات، والــدكــتــور 
خـــــالـــــد الــــعــــلــــي مــــســــاعــــد نـــــائـــــب رئـــيـــس 
التدريس  هيئة  أعضاء  لشؤون  الجامعة 
مركز  مــديــر  خليفة  آل  خليفة  والــدكــتــور 
ومدير  املــروريــة  السالمة  لــدراســات  قطر 
محمد  الــعــمــيــد  لــلــمــرور  الــعــامــة  اإلدارة 
ــرجـــي، والــعــمــيــد مــحــمــد عبد  ســعــد الـــخـ
الــلــه املــالــكــي أمـــني ســـر الــلــجــنــة الــوطــنــيــة 
املانع  صالح  والسيد  املــروريــة،  للسالمة 
نــائــب الــرئــيــس ومـــديـــر الـــشـــؤون الــعــامــة 
والـــحـــكـــومـــيـــة فــــي إكــــســــون مـــوبـــيـــل قــطــر 
مدير  النعيمي  عبداللطيف  والسيد  إنــك 
تطوير القطريني في إكسون موبيل قطر 

إنك.
عبداملجيد  الدكتور  الفعالية  حضر  كما 
حـــمـــودة عــمــيــد كــلــيــة الــهــنــدســة املــســاعــد 
لــــلــــدراســــات الـــعـــلـــيـــا والـــبـــحـــث الــعــلــمــي، 

كلية  عميد  عبدالغني  سعود  والــدكــتــور 
والــعــالقــات  للتطوير  املــســاعــد  الــهــنــدســة 
الـــصـــنـــاعـــيـــة وعــــــــدد مـــــن أعـــــضـــــاء هــيــئــة 
الــتــدريــس فـــي جــامــعــة قــطــر ومــوّظــفــيــهــا 
وبـــعـــض  املــــــــــرور  إدارة  عـــــن  ــلــــني  ــّثــ ــمــ ومــ
الــضــيــوف. كــانــت الـــدراســـة األولـــــى الــتــي 
تـــــم عــــــرض نـــتـــائـــجـــهـــا بــــعــــنــــوان دراســــــة 
قطر،  بــدولــة  املـــروريـــة  لــلــحــوادث  معمقة 
عبداملجيد  الــدكــتــور  األســـتـــاذ  وعــرضــهــا 
العلمي  للبحث  املساعد  العميد  حمودة 

والدراسات العليا في كلية الهندسة. 

◄ انخفاض نسبة الوفيات

وفــــــي دراســــــتــــــه، قــــــال الــــدكــــتــــور حـــمـــودة 
"إن دولــــــة قـــطـــر كـــانـــت مــــن أكـــثـــر الـــــدول 
ــتـــي انــخــفــضــت فــيــهــا نــســبــة الـــوفـــيـــات  الـ
وبــني  انـــه  كــمــا  األعــــوام 2010/2007.  بــني 
زيـــادة  هــنــاك  كــانــت  األعــــوام 2013/1995 
فــي نــســبــة املــركــبــات تــقــدر بـــ 16 % فيما 
ــــادة فـــي نــســبــة الـــحـــوادث  كــانــت هــنــاك زيـ
حمودة  الدكتور  وأضـــاف  بـــ 14 %.  تقدر 
أن الـــحـــوادث تــــزداد فــي الــربــعــني الــثــانــي 
والـــرابـــع مــن الــســنــة، فيما تــقــل فــي الــربــع 
نسبة  أعـــلـــى  وتـــتـــركـــز  الـــســـنـــة،  مـــن  األول 
وفيات في الحوادث التي تقع أيام األحد 
واإلثــــنــــني مـــن الـــســـاعـــة الـــســـادســـة مــســاًء 
حتى التاسعة مساًء. وعن نسبة الوفيات 
نسبة  كــانــت  األعــــوام 2013/2009،  خــالل 
نسبة  كانت  فيما  منهم 40 %،  السائقني 
الركاب 30 %، واملشاة 30 %. وعن نسبة 
الــوفــيــات بــني الــســائــقــني خـــالل األعــــوام 
الــقــطــريــني  نــســبــة  كـــانـــت   ،2013/2009
نــســبــة  كـــــانـــــت  ــيــــمــــا  فــ بـــيـــنـــهـــم 32 %، 
النيباليني 11 %، وكذلك الهنود 11 %. 
للركاب  بالنسبة  الــوفــيــات  نسبة  وعــن 
خالل األعــوام 2013/2009، كانت نسبة 
كــانــت  فــيــمــا  بــيــنــهــم 20 %،  الــقــطــريــني 
الهنود  وكذلك  النيباليني 18%،  نسبة 
بالنسبة  الــوفــيــات  نــســبــة  وعـــن   .% 13
األعــــــــوام 2013/2009،  ــــالل  خـ لــلــمــشــاة 
كـــانـــت نــســبــة الــقــطــريــني بــيــنــهــم 10%، 
فــيــمــا كـــانـــت نــســبــة الــنــيــبــالــيــني 28 %، 
فإن  عــام  وبشكل  الهنود 18 %،  وكــذلــك 
نسبة الوفيات في الذكور كانت 90 %، 
وخاصة ممن هم في سن العشرينيات 
الوفيات  معظم  وكــانــت  والثالثينيات، 
من بني السائقني الذين كانت لديهم أقل 

من ٤ سنوات خبرة في القيادة.

◄ التنبؤ بالحوادث

كــانــت الـــدراســـة الــثــانــيــة بــعــنــوان التنبؤ 

بالحوادث املرورية في دولة قطر في عام 
2022 وقــدمــهــا الــدكــتــور جـــالل عــبــدالــلــه، 
باحث أكاديمي في جامعة قطر، فيما قدم 
الدراسة الثالثة الدكتور محمد خرباش، 
ــركــــز قـــطـــر لــــدراســــات  بــــاحــــث أول فــــي مــ
السالمة املرورية، وكانت بعنوان "دراسة 

وضع املشاة في دولة قطر".

◄ تقييم فعالية حمالت التوعية

كــمــا قــــام الـــدكـــتـــور مــحــمــد غـــانـــم بــعــرض 
أبـــــحـــــاث تــــحــــت الـــــــدراســـــــة مــــثــــل "تــقــيــيــم 
فعالية حمالت التوعية بأهمية السالمة 
ومحاكاة  و"دراســة  قطر"،  بدولة  املرورية 
في  املــرور  وسالمة  املــروريــة  االختناقات 

طريق الدوحة السريع — 22 فبراير".
تــم عمل هــذه الــدراســات بدعم مــن شركة 
إكسون موبيل، بالتعاون مع إدارة املرور 
ــر الـــذي  ــ الــتــابــعــة لــــــوزارة الـــداخـــلـــّيـــة، األمـ
ســاعــد املــركــز عــلــى إجــــراء هـــذه الــبــحــوث 
حول السالمة املرورّية وتقديم رؤية على 
في  الطرقات  على  للسالمة  البعيد  املــدى 
قطر، تماشيًا مع االستراتيجّية الوطنّية 
التي  املـــرورّيـــة 2013 — 2022  لــلــســالمــة 
لسالمة  الــوطــنــّيــة  اللجنة  عليها  تــشــرف 
قال  الفعالية،  على  تعليقه  وفــي  ــرور.  املــ
ــائــــب رئــيــس  ــــم نــ ــــدرهـ ــتــــور حـــســـن الـ الــــدكــ
جامعة  "تتمتع  العلمي  للبحث  الجامعة 
الجهات  مع  الشراكات  مع  بالعديد  قطر 
ممثلة  الداخلية  وزارة  ومنها  الحكومية 
بإدارة املرور، واللجنة الوطنية للسالمة 
املرورية والعديد من الجهات األخرى في 
القطاع الخاص، وبدوره يقوم مركز قطر 
هذا  بتعزيز  املــروريــة  السالمة  لــدراســات 
الــنــوع مــن الــشــراكــات، فــقــد قـــام بالعديد 
من الــدراســات في هذا املجال، واليوم تم 
عرض نتائج هذه الدراسات إلدارة املرور 
ــة،  والــلــجــنــة الــوطــنــيــة لــلــســالمــة املــــروريــ
ــيـــات هـــذه  ــأن تـــوصـ ــ ونـــحـــن عـــلـــى يـــقـــني بـ

الدراسات سيتم األخذ بها من طرفهم".
وأضاف الدكتور الدرهم "تعتبر السالمة 
في  البحثية  أولــويــاتــنــا  احـــدى  املـــروريـــة 
جـــامـــعـــة قـــطـــر بـــمـــا يـــمـــس أمـــــن وســـالمـــة 
يمثله  وبما  واملــشــاة،  الطرق  مستخدمي 
ــذا املـــوضـــوع مـــن الــكــثــيــر مـــن األهــمــيــة  هــ

للعديد من القطاعات في الدولة".

◄  دراسات متقدمة

مــن جــهــتــه قـــال الــدكــتــور راشــــد الــعــمــاري 
عــمــيــد كــلــيــة الــهــنــدســة: "ســتــؤســس هــذه 
الدراسات مرجعا للعديد من املؤسسات 
السالمة  مستجدات  آخــر  ملعرفة  قطر  في 

ــر،  ال ســيــمــا وأن كلية  املــــروريــــة فـــي قـــطـ
ــعـــى لـــتـــطـــويـــر دراســــــــات  ــنــــدســــة تـــسـ ــهــ الــ
ـــة فــــــي هــــــــذا املـــــجـــــال،  ــقــــدمـ ــتــ وأبـــــــحـــــــاث مــ
مــن  املـــــــرور وعــــــدد  إدارة  مــــع  بـــالـــتـــعـــاون 
املؤسسات األخرى إليجاد حلول طويلة 
تمس  أصبحت  التي  املسألة  لهذه  املــدى 
ضمن  قطر،  في  الطرق  استخدام  سالمة 
كلية  عليها  تشرف  التي  األبــحــاث  مظلة 

الهندسة وتتبناها".
بــــــدوره قــــال الـــســـّيـــد ألــســتــيــر روتـــلـــيـــدج، 
الــرئــيــس واملـــديـــر الــعــام إلكــســون موبيل 
قـــطـــر:" فـــي أكـــســـون مــوبــيــل، نــحــن نــأخــذ 
عــامــل الــســالمــة عــلــى محمل الــجــد دائــمــا 
ــــه يــلــعــب دورا فـــاعـــال فــــي جــمــيــع  كـــمـــا أنـ
ــا عـــلـــى جــمــيــع  ــتــــي نــــأخــــذهــ الــــــقــــــرارات الــ
املستويات. يسرني أن أرى التقدم البارز 
حماية  تجاه  تحقيقه  في  ساهمنا  الــذي 

السائقني واملشاة على طرقات قطر.

◄ فخور بشراكتنا الراسخة

ــنــــي فــــخــــور لـــلـــغـــايـــة بــشــراكــتــنــا  ــا أنــ ــمـ  كـ
املــرور  وإدارة  قطر  جامعة  مــع  الــراســخــة 
قــطــر  مـــركـــز  لـــدعـــم  ــلـــيـــة  الـــداخـ وزارة  فــــي 
لــــدراســــات الـــســـالمـــة املـــــرورّيـــــة، ونــتــطــلــع 
قــــدمــــا ملـــواصـــلـــة الـــتـــقـــدم وحــــصــــد مــزيــد 
الدكتور  وقـــال   " اإليــجــابــيــة.  النتائج  مــن 
مركز  مــديــر  خليفة  آل  نــاصــر  بــن  خليفة 
"تأّسس  املرورية  السالمة  لدراسات  قطر 
مــركــز قــطــر لـــدراســـات الــســالمــة املـــرورّيـــة 
ــام 2012 مـــن قــبــل كــلــّيــة الــهــنــدســة في  عــ
البحثي  املركز  يشّكل  وهــو  قطر،  جامعة 
بحوث  على  يرّكز  الــذي  قطر  في  الوحيد 
البحوث،  املركز  يجري  املرورّية.  السالمة 
السيارات،  لــحــوادث  والتقييم  والتحليل 
الــجــذرّيــة للحوادث  األســبــاب  كما يــحــّدد 
ــّدالت  ــعـ ــاربــــات لــتــخــفــيــض مـ ــقــ ويــــوّفــــر املــ
الـــحـــوادث." وأضـــاف الــدكــتــورآل خليفة " 
نــشــكــر شــركــة اكـــســـون مــوبــيــل عــلــى دعــم 
هــــذه الـــشـــراكـــة بـــني املـــركـــز وادارة املــــرور 
الشك ان هذا الدعم من قبل شركة اكسون 
مــوبــيــل قــطــر قـــد عــمــل عــلــى تــعــزيــز أداء 
مركز قطر لدراسات السالمة املرورية كما 
إدارة  مــع  االســتــراتــيــجــيــة  الــشــراكــة  نثمن 
املـــرور.  وقــال تتوافق هــذه الــدراســات مع 
االستراتيجية الوطنية للسالمة املرورية 
لــدولــة قــطــر والــتــي تــهــدف الـــى الــحــد من 
عدد  وتقليل  املــروريــة  الــحــوادث  ضحايا 
الـــوفـــيـــات الـــنـــاتـــجـــة عــــن هـــــذه الــــحــــوادث 
اإلصابات  عدد  تقليل  جانب  إلى  سنويا 
الخطرة التي تنتج عنها في خطوة نحو 
تــحــقــيــق الـــرؤيـــة الــقــطــريــة طــويــلــة املـــدى 

للسالمة املرورية." 
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القطري  الــزراعــي  املنتج  ســاحــات  اختتمت 
فـــي كـــل مـــن املــــزروعــــة والــــخــــور والـــذخـــيـــرة 
ــرة اســبــوعــهــا الـــســـابـــع مـــن عــمــلــيــات  ــوكــ والــ
قياسية  مبيعات  محققة  والبيع  التسويق 
وغير مسبوقة خــالل هــذا املوسم. وقــد بلغ 
الخضراوات  من  املسوقة  الكميات  اجمالي 
الـــطـــازجـــة نــحــو 972 طـــنـــا، بـــاإلضـــافـــة إلــى 
و33  الطازجة  الفاكهة  من  طنا  حوالي 398 
طــنــا مــن االســـمـــاك و456 رأســــا مــن االغــنــام 
داجــنــيــا.   طـــائـــرا  وتـــســـويـــق 4775  واملــــاعــــز 
وألول مــرة يتم بــالــدولــة عــرض خــضــراوات 
قــطــريــة عــضــويــة مـــن إنـــتـــاج إحــــدى املــــزارع 
املـــشـــاركـــة بـــســـاحـــة املـــــزروعـــــة، مـــمـــا يــدشــن 
العضوية  الزراعية  املنتجات  مولد  رسميا 

تتوافر  ال  بمميزات  تختص  التي  القطرية 
انها  أهمها  ومــن  التقليدية،  نظيراتها  فــي 
ــــة مــــواد  مــنــتــجــات طــبــيــعــيــة التـــســـتـــخـــدم أيـ
كــيــمــائــيــة فـــي إنـــتـــاجـــهـــا، كــمــا انـــهـــا تــمــتــاز 
وتخضع  املتميز  والطعم  العالية  بالجودة 
جانب  من  دائمة  بصفة  والتحليل  للرقابة 
أنه  البيئة،  وزارة  وأوضــحــت  البيئة.  وزارة 
بساحة  العضوية  الــخــضــراوات  بيع  سيتم 
ــدا، عــلــمــا أن  املـــزروعـــة بــأســعــار مــنــاســبــة جــ
باملجمعات  العضوية  الــخــضــراوات  اسعار 
اربعة  وتــتــجــاوز  للغاية  مرتفعة  التجارية 
ــعـــر الــــخــــضــــراوات  أو خـــمـــســـة اضــــعــــاف سـ
سعرها  ان  حــني  فــي  االقـــل،  على  التقليدية 
بـــاملـــزروعـــة يــزيــد بــنــســبــة ضــئــيــلــة جــــدا عن 
نظيرتها التقليدية مما انعكس في صورة 
املنتجات  على  املستهلكني  من  كبير  إقبال 

االسابيع  شــهــدت  وقــد  القطرية.  العضوية 
ــاحـــات املــنــتــج  ــــى مـــن عــمــر سـ الــســبــعــة االولــ
الزراعي القطري خالل هذا املوسم تشكيلة 
بأنواعها  الطازجة  الخضراوات  من  كبيرة 
الخضراوات  من  العديد  متضمنة  املختلفة 
باملجمعات  التــتــوافــر  الــتــي  التقليدية  غير 
التجارية وال يمكن الحصول عليها اال من 
باملزروعة  القطري  الزراعي  املنتج  ساحات 
ــور والـــذخـــيـــرة والـــــوكـــــرة، فــضــال عن  ــخــ والــ
تــشــكــيــلــة واســــعــــة مــــن الـــفـــاكـــهـــة الـــطـــازجـــة 
ــثـــر مـــن 25 نـــوعـــا مـــن االســـمـــاك  وعـــــرض اكـ
الـــطـــازجـــة، بــجــانــب عـــرض مــتــمــيــز لــألغــنــام 
املنتج  ســاحــات  لتصبح  والــطــيــور  واملــاعــز 
ــزراعــــي الــقــطــري ســـوقـــا مــتــكــامــلــة تجمع  الــ
ــدًا مـــن الــســلــع الــزراعــيــة  تــشــكــيــلــة كــبــيــرة جــ
ــا مــــن تــحــقــيــق  فــــي مــــكــــان واحــــــــد. وانــــطــــالقــ

أهــــداف وزارة الــبــيــئــة فــي مــســاعــدة كــل من 
قامت  واملستهلك،  القطري  الــزراعــي  املنتج 
الـــــــوزارة خــــالل هــــذا املـــوســـم بــافــتــتــاح جــزء 
مخصص لصرف األعالف التموينية ملربي 
الحيوانات الحية .  وتقرر أن يعمل مخزن 
األعــالف طــوال أيــام االســبــوع من الساعة 7 
بالتزامن  مــســاء،  الساعة 5  وحتى  صباحا 

مع عمل كل من مقصب وساحة املواشي . 
ويـــخـــدم مــخــزن األعـــــالف قــطــاعــا كــبــيــرا من 
مــربــي الـــثـــروة الــحــيــوانــيــة  بــالــدولــة، حيث 
ــوقـــت والــجــهــد  يـــوفـــر عــلــيــهــم الــكــثــيــر مـــن الـ
املستودع  لقرب  نظرا  النقل  تكاليف  ويقلل 
األعــالف  مخزن  ويلقى  ــزارع.  واملـ العزب  من 
التموينية اقباال كبيرا من املربني، حيث يتم 
صـــرف كــمــيــات تــتــجــاوز 15 ألـــف "شــيــكــارة" 

علف اسبوعيا ملربي الثروة الحيوانية. 
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