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نظم مركز قطر لدراسات السالمة املرورية 
في كلية الهندسة بجامعة قطر بالتعاون 
األنشطة  إلدارة  الــتــابــع  اإلعــــالم  نـــادي  مــع 
مطلب  املــروريــة  نــدوة «السالمة  الطالبية 
ــــي»، وذلــــــــك بــــرعــــايــــة شــــركــــة قــطــر  ــابـ ــ ــبـ ــ شـ
ــابـــكـــو)، وبــشــراكــة  لــلــبــتــروكــيــمــاويــات ( قـ
لــلــمــرور  الــعــامــة  االدارة  مــع  اســتــراتــيــجــيــة 
الــوطــنــيــة  والــلــجــنــة  الــداخــلــيــة،  وزارة  فـــي 
العميد  الــنــدوة  حضر  املـــروريـــة.  للسالمة 
محمد سعد الخرجي مدير اإلدارة العامة 
الهاجري  راضـــي  محمد  واملــقــدم  لــلــمــرور، 
في  املرورية  والتوعية  االعــالم  ادارة  مدير 
اإلدارة العامة للمرور، والدكتور خليفة بن 
ناصر آل خليفة مدير مركز قطر لدراسات 
ــة ، واملـــهـــنـــدس عــبــدالــلــه  ــروريــ الــســالمــة املــ
ناجي مدير التطوير والتدريب في شركة 
قطر للبتروكيماويات (قابكو)، واإلعالمي 
حـــســـن الــــســــاعــــي، والــــدكــــتــــور نـــــور الـــديـــن 
مــيــالدي أســتــاذ مــشــارك فــي قــســم اإلعـــالم 
فــي جامعة قــطــر، وعـــدد مــن أعــضــاء هيئة 
الــتــدريــس فــي جــامــعــة قــطــر، ومــوّظــفــيــهــا، 
وطلبة نادي اإلعالم التابع إلدارة األنشطة 

الطالبية وعدد من املهتمني. 
السالمة  حملة  إطالق  إلى  الندوة  وتهدف 
ــــل حــــرم جــامــعــة قــطــر تحت  ــة داخـ املــــروريــ
شـــعـــار «هــــل تــعــلــم» وذلـــــك لــلــفــت االنــتــبــاه 
أفضل   حماية  توفير  إلــى  امللحة  للحاجة 
للقيام  الالزمة  التدابير  واتخاذ   ، للجميع 
كبيرة  مساهمة  لتحقيق  واملــبــادرة  بذلك، 
لجميع  األمــان  توفير  نحو  األمــد  وطويلة 

املشاة على الطرق داخل جامعة قطر .
وفـــي تعليقه عــلــى الـــنـــدوة والــحــمــلــة، قــال 
الــــدكــــتــــور راشـــــــد الــــعــــمــــاري عـــمـــيـــد كــلــيــة 
ــبــــر بــــــرامــــــج وحــــمــــالت  ــتــ ــعــ الــــهــــنــــدســــة «تــ
املجاالت  أحد  املرورية  السالمة  ودراســات 
ــيـــة حــالــيــا  ــلـ ــكـ األســــاســــيــــة الــــتــــي تــــقــــوم الـ
بـــتـــطـــويـــرهـــا، بـــالـــتـــعـــاون مــــع الـــعـــديـــد مــن 
ــة مــع  ــ ــراكـ ــ ــــشـ ــالـ ــ ــة، وبـ ــيــ ــنــ ــعــ املـــــؤســـــســـــات املــ
الفاعلني في هذا املجال، سعيا من الكلية 
لتقديم عمل نوعي مختلف في هذا املجال، 
ــــع قـــدمـــا لــتــحــقــيــق رؤيــــــة الــســالمــة  ــدفـ ــ والـ

لالستراتيجية  ودعــمــا  قطر،  فــي  املــروريــة 
رؤيــة  وكــذلــك  املــروريــة،  للسالمة  الوطنية 

قطر 2030». 
كلية  العماري «حرصت  الدكتور  وأضــاف 
الـــهـــنـــدســـة عـــلـــى دعـــــم بــــرامــــج وفــعــالــيــات 
الـــســـالمـــة املــــــروريــــــة، وتـــفـــعـــيـــل نـــشـــر هـــذه 
قطر  مركز  خــالل  من  املجتمع،  في  الثقافة 
لـــــدراســـــات الـــســـالمـــة املــــــروريــــــة، الــــــذي تــم 
إنــــشــــاؤه لــيــكــون مــنــصــة لــلــبــحــث الــعــلــمــي 
والتواصل املجتمعي، نحو صناعة التنقل 
الضخمة  املشاريع  الذكي، بما يتزامن مع 

والتوسع في املواصالت في الدولة».
العميد  قــال  الــنــدوة،  خــالل  مداخلته  وفــي 
محمد سعد الخرجي مدير االدارة العامة 
لــلــمــرور، ونــائــب رئــيــس الــلــجــنــة الوطنية 
لــلــســالمــة املــــروريــــة «أشـــكـــر جــامــعــة قطر 
إدارة  مــع  املستمر  وتــواصــلــهــا  لــتــعــاونــهــا 
املــــــــــرور، بــــاإلضــــافــــة لـــتـــقـــديـــم املـــعـــلـــومـــات 
والـــــــــــدراســـــــــــات املـــــــتـــــــعـــــــددة، والـــــخـــــدمـــــات 
تعود  والــتــي  املـــــرور،  إلدارة  االســتــشــاريــة 
بالنفع على جميع األطراف وعلى مجتمع 
قــطــر كــكــل». وأضــــاف الــخــرجــي : «تساهم 
إدارة املــــرور وكــذلــك مــركــز قــطــر لــدراســات 
السالمة املــروريــة، ببناء وعــي عند جميع 
أبـــنـــاء الـــوطـــن بــأهــمــيــة االلــــتــــزام بــمــبــادئ 
ــة، وتــنــظــيــم الــفــعــالــيــات  ــ ــروريـ ــ الـــســـالمـــة املـ

والدراسات الالزمة لتحقيق ذلك». 
 وأكـــــد الـــخـــرجـــي أهــمــيــة الــفــعــالــيــة قــائــال: 
«تــعــتــبــر هــــذه الــــنــــدوات والـــفـــعـــالـــيـــات من 
ــفـــع عــلــى  ــنـ ــالـ الـــتـــجـــمـــعـــات الــــتــــي تــــعــــود بـ
املــجــتــمــع وقـــطـــاعـــاتـــه كـــكـــل، ونــتــمــنــى من 
ــيـــع االســـــتـــــفـــــادة مـــــن هـــــــذه الــــنــــدوة  ــمـ الـــجـ
جميع  مــن  وأتــمــنــى  تــوصــيــاتــهــا،  وتفعيل 
فــئــات املــجــتــمــع الــشــراكــة فـــي تــنــظــيــم مثل 
حضورها  على  والحرص  الفعاليات  هذه 
األمــور  أولــيــاء  فيهم  بما  معها  والــتــفــاعــل 
املــروريــة  الثقافة  لنشر  والطلبة  واملــربــني 
بــني الــجــمــيــع».  وفــي كلمته، قــال الدكتور 
خــلــيــفــة بـــن نــاصــر آل خــلــيــفــة مــديــر مــركــز 
قــطــر لـــدراســـات الــســالمــة املـــروريـــة «نشكر 
جــمــيــع املـــؤســـســـات لـــلـــمـــشـــاركـــة فــــي هـــذه 
الحملة التي تضع أطرًا لتوعية السائقني 
والــطــلــبــة واملــشــاة بــقــواعــد الــســالمــة، التي 

ــــذي تــنــظــمــه وزارة  الــخــلــيــج الــعــربــيــة، والــ
الداخلية ممثلة في اإلدارة العامة للمرور، 
الــــذي انــطــلــقــت فــعــالــيــاتــه األحــــد املــاضــي، 
ــــارس تحت  وتــســتــمــر حــتــى الــســبــت 14 مـ

شعار «قرارك يحدد مصيرك».
وقـــال آل خليفة بــأن مــركــز قطر لــدراســات 
الـــســـالمـــة املــــروريــــة يـــشـــارك فـــي فــعــالــيــات 
ــدراســــات  األســــبــــوع بــجــنــاح يــضــم أهــــم الــ
املركز  جناح  زار  وقــد  املــركــز،  أطلقها  التي 
ضباط ومسؤولون في إدارة املرور، وعدد 
مــن أعــضــاء الـــوفـــود املــشــاركــة، وجــمــع من 
عدد  الجناح  زار  كما  واملقيمني،  املواطنني 
ــدارس، وتــم تعريفهم بجناح  من طــالب املـ
املركز وأهم البرامج والدراسات التي يقوم 

بها املركز ومساهمته في املجتمع». 
كــمــا وأثــنــى الــدكــتــور آل خليفة عــلــى دور 
وقــال  املــروريــة  للسالمة  الوطنية  اللجنة 
لها  املـــروريـــة  للسالمة  الــوطــنــيــة  «الــلــجــنــة 
دور مـــلـــحـــوظ فــــي نـــشـــر ثـــقـــافـــة الــســالمــة 
املرورية، كما إن لها خطة عمل واجتماعات 
دورية ولقاءات ألعضائها، وهناك تنسيق 
مــع هــيــئــة األشـــغـــال الــعــامــة وإدارة املـــرور 
اللجنة  توصيات  لتنفيذ  قطر،  جامعة  و 
ودعــــــم خــطــطــهــا الـــرامـــيـــة لـــرفـــع مــســتــوى 
الثقافة املرورية في املجتمع».  كما وأعلن 

يجب على مستخدمي الطريق األخذ بها، 
وعلى السائقني االلتزام بها، شاكرا شركة 

(قابكو) لدعمها الدائم ألنشطة املركز». 
وأضــاف الدكتور آل خليفة  «يأتي إطالق 
الواحد  املرور  أسبوع  الحملة متزامنا مع 
ــــدول مــجــلــس الـــتـــعـــاون لـــدول  والـــثـــالثـــني لـ

الدكتور آل خليفة عن إطالق حملة السالمة 
املــروريــة داخــل حــرم جامعة قطر، وإنشاء 
نادي السالمة املرورية لتحفيز الشباب أن 
املرورية  التوعية  برامج  من  جــزء  يكونوا 
وســـيـــقـــوم الــــنــــادي بـــــــإدارة شــبــابــيــة تحت 
إشراف املركز،  و سيقوم بتنظيم حمالت 
ثقافة  نشر  تستهدف  ونـــدوات  وفعاليات 
السالمة املرورية بني الطلبة وفي املجتمع.  
كــمــا  أكـــد  املــقــدم محمد راضـــي الــهــاجــري 
املـــروريـــة  والــتــوعــيــة  ــــالم  اإلعــ إدارة  مـــديـــر 
التعاون  على  لــلــمــرور،  العامة  اإلدارة  فــي 
الفعاليات  لدعم  قطر  جامعة  مع  الحثيث 
بالسالمة  الخاصة  واألبــحــاث  واملــبــادرات 
املـــروريـــة، ودعــــا لــبــذل املــزيــد مــن الــجــهــود 
باالستراتيجية  الــتــزامــا  املــجــال،  هـــذا  فــي 

الوطنية للسالمة املرورية.
كــمــا أكـــد الــهــاجــري عــلــى أن إدارة اإلعـــالم 
الــعــامــة  اإلدارة  فــــي  ــــة  ــــروريـ املـ والـــتـــوعـــيـــة 
لــلــمــرور ال تــألــو  جــهــدًا فــي الــتــواصــل مع 
كـــافـــة شــــرائــــح املـــجـــتـــمـــع، بـــهـــدف إيـــصـــال 
ــة ونـــشـــر الــوعــي  ــالـــة الــتــوعــيــة املــــروريــ رسـ
ــيـــز عــلــى  ــركـ ــتـ والـــثـــقـــافـــة املــــــروريــــــة، مــــع الـ
فــئــة طـــالب املـــــدارس والــجــامــعــات، ولــذلــك 
فــــإن إدارة املـــــرور تــنــظــم حــمــالت مــروريــة 
ــنـــويـــة تـــســـتـــهـــدف بــــاألســــاس  تـــوعـــويـــة سـ

الــطــلــبــة، كــمــا تــنــظــم إدارة املـــــرور حــمــالت 
محددة  زمنية  بــجــداول  مختلفة  توعوية 
الــعــامــة  ــعــــالقــــات  الــ إدارة  مــــع  ــتـــعـــاون  ــالـ بـ
بوزارة الداخلية، وتستهدف كل حملة فئة 
خــاصــة مـــن فــئــات املــجــتــمــع.  مـــن جانبها 
قالت املهندسة مها تيسير أن هدف املركز 
الرئيسي من هذه الحملة هو زيادة الوعي 
املــروري بني منتسبي جامعة قطر،  حيث 
تــضــم الــجــامــعــة مـــا يـــقـــارب 18000 طــالــب 
للتواصل  وسيلة  الحملة  وتعد  وموظف، 
مــع مستخدمي الــطــرق مــن فــئــة الــشــبــاب، 
وتـــــزويـــــدهـــــم بـــنـــصـــائـــح الــــقــــيــــادة اآلمـــنـــة 
مــثــل أخـــطـــار الــســرعــة الــــزائــــدة وســلــبــيــات 
استخدام الهاتف النقال  واالنشغال أثناء 

القيادة . 
وتــتــلــخــص فـــكـــرة هـــــذه الــحــمــلــة بـــإرســـال 
ــة اســبــوعــيــة تــتــضــمــن مــعــلــومــة عن  ــالـ رسـ
اسبوعا،  مـــدار 16  على  املــروريــة  السالمة 
باإلضافة الى مسابقات وجوائز اسبوعية 
ــاعــــي،  ــمــ ــتــ ــــل االجــ ــــواصـ ــتـ ــ ــلــــى وســـــائـــــل الـ عــ
وتشجيع  املعلومة  نشر  على  للمساعدة 
التفاعل  على  الجامعة  ومنتسبي  الطالب 
مـــع الــحــمــلــة، وســتــتــضــمــن الــحــمــلــة كــذلــك 
عدد من ورش العمل بالتعاون مع االدارة 

العامة للمرور. 
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«بــيــتــنــا الــــعــــود « مــلــتــقــى بـــفـــكـــرة جـــديـــدة 
واألم  تـــجـــتـــمـــع الــــــجــــــدة  ــيــــث  حــ ــزة  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ومـ
والحفيدة في جلسة حوارية مفعمة بالود 
واالحترام تهدف لتعزيز الترابط األسري ، 
والذي نظمه مركز قدرات للتنمية بالخور 
شركة  برعاية   ، السلطان  شاطئ  بفندق   ،
قــطــر لــلــكــيــمــاويــات املــــحــــدودة وبــحــضــور 
أكثر من مائة سيدة وفتاة من كافة أنحاء 
جمع  بفكرة  اعجابهن  عن  تعبيرا   ، الدولة 
ــرة وخــلــق لــغــة حـــوار وتــواصــل  شــمــل األســ

بني األجيال املختلفة. 
وقـــدمـــت الــســيــدة ســلــمــى الــحــرمــي رئيسة 
ــبـــرامـــج بــاملــركــز فـــقـــرة بيتنا  األنــشــطــة والـ
الــعــود ، وقــالــت : ســعــدنــا كــثــيــرا بحضور 
املــلــتــقــي الــــذي عــبــق بــرائــحــة عـــود الــجــدات 
، وتــحــدثــت الــفــقــرات عــن زمـــان أول اثـــارت 
ــنـــني لـــلـــمـــاضـــي وذكــــريــــاتــــه الــجــمــيــلــة  الـــحـ
واملـــرأة  البنت  مكانة  على  كــذلــك  وتعرفنا 
فــي اإلســــالم وصــفــات كــل مــن الــبــنــت واألم 

والجدة.
الترفيهية  بالفقرات  األســـرة  واستمتعت   
الـــتـــي تــخــلــلــت الــحــفــل بــمــصــاحــبــة الــبــنــات 
وبــمــشــاركــة الــجــدات بــالــرأي والــحــوار مما 
رســــم الــبــســمــة عــلــى الـــوجـــوه اعــجــابــا بما 

النشاط  طبيعة  الــحــرمــي  سلمى  الــســيــدة 
بحديثها  وأثـــارت  واالجتماعي.  الثقافي 
شجون الحاضرات عن املاضي وذكرياته 
ــمــــع مـــعـــا  ــتــ ــجــ ــا كــــــانــــــت األســــــــــــر تــ ــمــ ــنــ ــيــ حــ
وتتواصل وتتحدث بخالف عصرنا حيث 
يتواصل أفــراد األســرة الــواحــدة من خالل 
األجتماعي  الــتــواصــل  وبــرامــج  األنــتــرنــت 

األجيال.  بني  البار  التواصل  وعلى   ، يقال 
بــــهــــذه الـــكـــلـــمـــات الـــرقـــيـــقـــة عــــبــــرت إحـــــدى 
رأيها  عن  امللتقى  حضرن  الالتي  األخــوات 
في ملتقى «بيتنا العود» الذي أقامه مركز 

قدرات للتنمية بالخور.
ــرة  ــديـ ــا الــــحــــرمــــي مـ ــنـ وقــــدمــــت الــــســــيــــدة بـ
املركز ترحيبًا بالحاضرات ، ثم اوضحت 

والـــتـــي هـــي أفــــة عــصــرنــا ، فــهــي تــوصــف 
أنها  الواقع  بينما  للتواصل  أدوات  بأنها 
العديد  مناقشة  تــم   ، األســـر  شمل  قطعت 
مــن املــحــاور فــي امللتقى مــثــل «مــالــم تقله 
أمي ،االدمان على االلكترونيات وعالماته 
،صــفــات األم والـــجـــدة والــحــفــيــدة ،مــراحــل 
الــعــمــر والـــتـــغـــيـــيـــرات الــجــســديــة ،احـــتـــرام 
كـــبـــار الــــســــن». جـــديـــر بـــالـــذكـــر أن املــلــتــقــي 
عن  للتعبير  الــحــضــور  لكافة  فــرصــة  كــان 
مــكــنــون أنــفــســهــن حــيــث أقــيــمــت مجموعة 
مــن املــســابــقــات واألنــشــطــة املــنــوعــة . وقــد 
شــجــعــت الــفــقــرات الـــجـــدات أن يــطــلــّنب من 
وتذكرهّن   ، واالحترام  الحنان  حفيداتهّن 
تكلمت  وحينها   ، االغلى  أنهن  الحفيدات 
الـــحـــفـــيـــدة لـــتـــحـــكـــي احـــتـــيـــاجـــهـــا لـــألمـــان 
والــــحــــب والـــثـــقـــة حــيــنــهــا وبـــعـــني دامـــعـــة 
لـــالحـــتـــرام  احـــتـــيـــاجـــهـــا  عــــن  األم  تــكــلــمــت 
واالهــتــمــام ودورهــــا فــي احــتــواء أسرتها 

واحتواء الجدة والحفيدة.
 وقد حقق امللتقى نجاحا باهرا ، وتوجه 
مـــركـــز قــــــدرات لــلــتــنــمــيــة بــالــشــكــر لــكــل من 
ــــواء  ــتـــي سـ ــقـ ــلـ ــاح هــــــذا املـ ــ ــجـ ــ ــــي إنـ ــم فـ ــاهــ ســ
بـــاملـــشـــاركـــه أو بــالــحــضــور مــثــل مــؤســســة 
بتقديم  أو  املجتمعية  والــشــرطــة  األصــمــخ 
هدايا للحضور مثل مؤسسة عبد الصمد 

القرشي للعطور. 

فتح باب تلقي الطعون يوم األحد املقبل 

هدفه بناء جسر حوار وتواصل بني األجيال 

 ١٣٥ مرشحًا بينهم ٥ سيدات لعضوية املجلس البلدي 

 «بيتنا العود» .. ملتقى فكري اجتماعي للجدات والبنات بمركز قدرات بالخور 

األحد املقبل. 
ــــــدوائــــــر إقــــبــــاال مــن  ــثــــر ال ــانــــت أكــ ــــد كــ وقــ
املرشحني الدائرتني إلـ 11 والـــ 13 حيث 
بــلــغ عــــدد املــرشــحــني فـــى الـــدائـــرتـــني 25 
مرشحا بينما شهدت الدوائر 8 و9 و10 
و15 و17 تــقــدم 5 ســيــدات فــقــط وبــاقــي 

الدوائر  للرجال.
وســــــــــارت عـــمـــلـــيـــة الــــتــــرشــــح لــعــضــويــة 
ــكــــل طــــيــــب فــي  املــــجــــلــــس الـــــبـــــلـــــدي بــــشــ
تيسيرا  و  االنــتــخــابــيــة  الـــدوائـــر  جــمــيــع 
عــلــى الــنــاخــبــني والـــنـــاخـــبـــات املــقــيــديــن 
فــي جــــداول االنــتــخــابــات شــرعــت وزارة 
الداخلية في عملية تسليم بطاقات قيد 
الناخبني عبر البريد حيث يقوم مندوب 
الناخبة  او  بالناخب  باالتصال  البريد 
على رقم الهاتف املسجل في نموذج قيد 
ليسلمه  معه  التواصل  بهدف  الناخبني 
وزارة  وتــكــفــلــت  االنـــتـــخـــابـــيـــة  الـــبـــطـــاقـــة 
إليصال  البريد  رســـوم  بكافة  الداخلية 
الــبــطــاقــة االنــتــخــابــيــة الــــى الـــنـــاخـــب او 
الناخبة في عنوان سكنه دون أي رسوم 

عليهم. 

بينهم 5 سيدات 
وقــــد أغـــلـــق مـــســـاء  امــــس بــــاب الــتــرشــح 
على أن يتم فتح باب تلقي الطعون يوم 

عــــدد  املــــــركــــــزي  أن  الــــبــــلــــدي  ــلــــس  ــجــ املــ
ــلـــس  فــي  املــــرشــــحــــني النـــتـــخـــابـــات املـــجـ
دورتــــه الــخــامــســة بــلــغ 135 مــرشــحــا من 
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تواصلت فعاليات أسبوع الشجرة في 
بــلــديــة الــشــمــال تــحــت شــعــار (أشــجــار 
ألجيال) والتي ينظمها فريق التوعية 
تــضــمــنــت  ــدمــــات.  الــــخــ شــــــؤون  وإدارة 
محاضرة  تقديم  االول  امــس  فعاليات 
لــطــالــبــات مــدرســة الــشــمــال االبــتــدائــيــة 
املــســتــقــلــة لــلــبــنــات بــمــقــر الــبــلــديــة وتــم 
تنظيم زيارة لهن إلى حديقة الرويس، 
حــيــث قـــام املــهــنــدس الـــزراعـــي معتصم 
مـــحـــمـــد مـــنـــصـــور بــتــعــلــيــم الـــطـــالـــبـــات 
ــتـــالت الــــزهــــور املـــوســـمـــيـــة ،  طـــريـــقـــة شـ
وتم تعليمهن طرق مكافحة الحشرات 
فعاليات  بحضور  وشارك  والقوارض. 
امس، السيد حمد جمعة املناعي مدير 
بــلــديــة الــشــمــال الـــذي قـــام بتكريم عــدد 
من طالبات مدرسة الشمال االبتدائية 
وقام  املسابقات  في  الفائزات  املستقلة 
وذلك  عليهن،  الزهور  شتالت  بتوزيع 
بحضور السيد حسن خليفة الفيحاني 
الخدمات  شؤون  إدارة  مدير  الكبيسي 
والسيد ناصر متعب الكبيسي رئيس 
فــــريــــق الـــتـــوعـــيـــة بـــالـــبـــلـــديـــة. وضـــمـــن 
ــبــــوع  ــــي ألســ ــانـ ــ ــثـ ــ فــــعــــالــــيــــات الــــــيــــــوم الـ
ــة الــظــعــايــن  ــديـ ــلـ الــــشــــجــــرة - نـــظـــمـــت بـ
وفريق  الخدمات  ممثلة بــإدارة شؤون 
الــتــوعــيــة زيـــــارة اســتــطــالعــيــة ملــشــروع 
ــة  " مــــدرســــتــــي مــــزرعــــتــــي " فــــي مـــدرسـ
زكـــريـــت االبـــتـــدائـــيـــة املــســتــقــلــة لــلــبــنــات 
، بـــحـــضـــور الـــســـيـــد مــــبــــارك آل خــلــيــفــة 
مــديــر بــلــديــة الــظــعــايــن والــســيــد راشـــد 
الخيارين مدير إدارة شؤون الخدمات 
ــيـــد عـــبـــد الـــلـــه الــنــعــيــمــي رئــيــس  والـــسـ
فــريــق الــتــوعــيــة وعــــدد مـــن املــهــنــدســني 

نائبة  وبصحبة  البلدية  من  الزراعيني 
مــديــرة مــدرســة زكــريــت الــســيــدة وردة 
الــكــبــيــســي ومـــديـــرة املـــشـــروع  الــســيــدة 
مـــــوزة الــنــعــيــمــي. اســتــهــدفــت الـــزيـــارة 
ــلـــى املــــشــــاركــــات الـــزراعـــيـــة  االطــــــــالع عـ
ــبــــات املــــدرســــة  ــالــ الــــتــــي قــــامــــت بـــهـــا طــ
وتقديم التكريم لهن وذلك ضمن إطار 
الشجرة.  أســبــوع  بفعاليات  االحــتــفــال 
ــارة بــتــرحــيــب نــائــبــة  ــ ــزيـ ــ ــد بــــــدأت الـ ــ وقـ
املــــدرســــة بــالــحــضــور وتـــقـــديـــم فــقــرات 
حركية مسلية من طالبات املدرسة عن 
فضال   ، عليها  والحفاظ  البيئة  أهمية 
ومن   ، ملشروع  عن  تفصيلي  شــرح  عن 
بعمل  الــظــعــايــن  بــلــديــة  قــامــت  جانبها 
تـــدريـــب عــمــلــي لــعــدد (27) طــالــبــة عن 
الصغير"  الــزراعــي  املهندس   " برنامج 
والــــذي يــقــدمــه املــهــنــدســني الــزراعــيــون 
ــارات والــــقــــدرات الــتــي  ــهــ ــوء املــ عــلــى ضــ
تجربة  خــالل  من  الطالبات  اكتسبنها 
املـــشـــروع. وفـــي نــهــايــة الـــزيـــارة تــبــادل 
كــل مــن مــديــر البلدية ونــائــبــة املــدرســة 
الــدروع التذكارية ، وقام مدير البلدية 
ــــروع تـــقـــديـــرًا  ــشــ ــ ــبــــات املــ ــالــ ــريـــم طــ ــكـ ــتـ بـ
لـــجـــهـــودهـــن ، بـــاإلضـــافـــة إلـــــى تـــوزيـــع 
هــــدايــــا الـــفـــعـــالـــيـــة املـــقـــدمـــة مــــن شــركــة 
ــة.  ــ ــدرســ ــ ــلــــى طــــالــــبــــات املــ أوريــــــكــــــس عــ
ــــة بــأســبــوع  ــــدوحـ واحـــتـــفـــلـــت بـــلـــديـــة الـ
الى  مــن 9  الفترة  خــالل  وذلــك  الشجرة 
12 مارس 2015 ، تحت شعار (ازرع ال 
تقطع) ،  وذلك بتوعية طالب وطالبات 
ــة  ــ ــزراعـ ــ املــــــــــدارس بـــنـــظـــم وأســــالــــيــــب الـ
وتـــوزيـــع الــشــتــالت عــلــيــهــم. وشـــاركـــت 
الوكرة  مــدرســة  العامة  الحدائق  إدارة 
الــثــانــويــة لــلــبــنــات فــي ورشــــة تــوعــويــة 

لتفعيل أسبوع الشجرة . 

شملت زيارات ميدانية ومحاضرات وورشًا توعوية

 بلديات الدوحة والخور والشمال والظعاين 
تحتفل بأسبوع الشجرة 


