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§الرفاع - المجلس األعلى للمرأة 
] تحت الرعاية السامية لعاهل البالد حضرة صاحب 
قرينة  تفضلت  خليفة،  آل  عيسى  بن  حمد  الملك  الجاللة 
للمبادرة  االستشاري  المجلس  رئيسة  البالد  عاهل 
الملكي  السمو  صاحبة  الزراعي  القطاع  لتنمية  الوطنية 
أمس  عصر  خليفة،  آل  إبراهيم  بنت  سبيكة  األميرة 
معرض  بافتتاح   )2017 فبراير/شباط   22( األربعاء 
الدولي  البحرين  بمركز  للحدائق  الدولي  البحرين 

للمعارض والمؤتمرات.
عاهل  ومساندة  دعم  عالياً  ثمنت  المناسبة،  وبهذه 
آل  عيسى  بن  حمد  الملك  الجاللة  صاحب  حضرة  البالد 
األولى،  بداياته  تعود  والذي  المعرض،  ألعمال  خليفة 
كحدث وطني، إلى الخمسينيات من القرن الماضي حيث 
اهلل  طيب  البحرين،  حكام  ورعاية  بمتابعة  يحظى  كان 

ثراهم.
بالنظر  للمعرض  الرفيع  باألداء  فخرها  عن  وأعربت 
وتنوع  مواضيعه،  وتخصص  السنوية،  دوريته  إلى 
مشاركاته ليحتل وبكل جدارة موقعاً متميزاً على ساحة 

الفعاليات الدولية التي تستضيفها مملكة البحرين.
وأكدت قدرة المعرض في المساهمة في تحقيق الكثير 
من أهداف المبادرة الوطنية والمتمثلة في؛ رفع مستوى 
تنمية  كان على صعيد  الزراعي سواء  بالقطاع  االهتمام 
اإلنتاج  نسبة  ورفع  الخضراء،  المساحات  وتطوير 
أهمية  وبيان  غذائي،  اكتفاء  وتحقيق  المحلي  الزراعي 
الزراعة ودورها في تطوير الحياة البيئية، ورفع مستوى 
المناهج  وتطوير  عام،  بشكل  الزراعية  والثقافة  الوعي 

العاملين  قدرات  لرفع  التعليمي  والمحتوى  المتخصصة 
في القطاع الزراعي، ومراجعة القوانين أو تطوير القرارات 

الالزمة لتنمية القطاع وتحسين ظروف العاملين فيه.
الزراعي  القطاع  لتنمية  الوطنية  المبادرة  أن  وبينت 
تعمل من خالل مهماتها على التخطيط لهذا الحدث السنوي 
مدروس،  بشكل  السنوي  موضوعه  تحديد  ويتم  المهم 
النشاطات  من  للعديد  العام  مدار  المبادرة على  وتباشر 
الرسمية  المؤسسات  مع  المباشر  بالتعاون  والمشاريع 
والمدنية ومؤسسات القطاع الخاص لتقديم أوجه الدعم 
والمساندة لتطوير ما يلزم في المجال، وخصوصاً على 
الحاضنات  التوعية والتثقيف والتدريب وإنشاء  صعيد 
كاألسواق  النموذجية،  المشاريع  وإقامة  المتخصصة 

الموسمية أو الدائمة للمزارعين.
منصات  على  المعرض  في  جولتها  خالل  واطلعت 
الجهات المشاركة سواء المحلية أو الدولية التي اعتمدت 
التي  الزراعية  واالبتكارات  واألساليب  التجارب  أحدث 
الزراعة،  في  المحدودة  المساحات  استغالل  في  تسهم 
والتي تتيح للجمهور فرصة التعرف على الطرق واألفكار 
المثلى التي تساعدهم على تصميم المساحات الصغيرة 
في  فائدتها  وبيان  الزراعة  في  المستغلة  وغير  المهملة 
تجميل  الى  باإلضافة  التلوث،  من  والحد  األجواء،  تنقية 
المساحات بنباتات الزينة أو النباتات المنتجة التي توفر 

بعضاً من االحتياجات الغذائية ألصحابها.
هذا، وقامت صاحبة السمو الملكي بتكريم الفائزين في 
مسابقة نادي البحرين للحدائق حيث فازت آمال المؤيد 
بكأس صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في 
فئة الحدائق، فيما توجت نجاح الخضر بكأس المغفور له 

الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة عن  بإذن اهلل تعالى 
فئة الزهور، وطارق جابري عن فئة الخضراوات، ودينا 
سارة  وفازت  هذا  الزراعية،  التجارب  فئة  عن  كازروني 
بنت  سبيكة  األميرة  الملكي  السمو  صاحبة  بكأس  مدن 
التصوير  في  عرض  أفضل  فئة  عن  خليفة  آل  إبراهيم 
المصغرة، وعبدالنور عبداهلل عن  للحدائق  الفوتوغرافي 
كما  الحدائق،  من  نفسه  للنوع  مقربة  صورة  أفضل  فئة 
الشيخ  سمو  بكأس  التخصصي  البحرين  مستشفى  فاز 
بيئية،  حديقة  أفضل  فئة  عن  خليفة  آل  حمد  بن  عبداهلل 
آل  محمد  بنت  هيا  الشيخة  سمو  بكأس  الشهابي  ودانة 

خليفة ألفضل عرض للنباتات النادرة والغريبة.
»الحدائق  شعار  تحت  العام  هذا  المعرض  ويقام 
العام  هذا  البحرين  جامعة  تولت  حيث  المصغرة«، 
الزراعي،  القطاع  لتنمية  الوطنية  المبادرة  مع  بالتعاون 
وضع تصورات المنصة الرئيسية للمعرض والمجسدة 
بتنفيذ  جانبها  من  الجامعة  قامت  كما  العام.  هذا  لشعار 
المعروضات  أبرز  أحد  لتكون  الموضوعة،  التصاميم 
تقديم  خالل  من  وذلك  المعرض،  ضيوف  أمام  المتاحة 
استغالل  في  تساهم  التي  واألساليب  األنظمة  أفضل 
وإنشاء  تصميم  في  والمحدودة  الصغيرة  المساحات 
الحدائق المصغرة بطرق علمية مدروسة سهلة التطبيق، 
من  ومباٍن  لبيوت  حية  صــوراً  العرض  وسيتضمن 
البيئة المحلية وكيفية اتباع الطرق واألساليب والحلول 
الصحيحة عبر توظيف أنواع معينة من النباتات والزهور 
التي تتناسب مع صغر المساحة وتتحمل حرارة المناخ، 

وذلك بهدف زيادة المسطحات الخضراء وتلطيف الجو.
بتصاميمهم  عارض   200 من  أكثر  العام  هذا  ويشارك 
تبلغ  مساحة  على  وابتكاراتهم  وتقنياتهم  ومنتجاتهم 
التجاري  الركن  تخصيص  تم  حيث  مربع،  متر   7000
والمشاتل  الشركات  من  العديد  ويضم   1 رقم  قاعة  في 
الزهور  مثل  المختلفة  المنتجات  لتسويق  الزراعية 
ومعدات  الحدائق،  وأثاث  الزراعية  واألدوات  والشتالت 
القاعة  أما  الزراعية،  والخدمات  المنتجات  وكل  اإلضاءة 
المؤسسات  ويتضمن  التوعوي  كركن  2 فخصصت  رقم 
المدني،  المجتمع  ومؤسسات  والتعليمية  الرسمية 
لعرض برامج التوعية والتثقيف والخدمات التي تقدمها 
هذه الجهات، باإلضافة إلى عرض االبتكارات واإلبداعات 
والمشاريع الزراعية. أما ركن التصميم في القاعة نفسها 
الخاص  القطاعين  من  للمشاركين  تخصيصه  تم  فقد 
المبتكرة  والعروض  المتطورة  الحدائق  لعرض  والعام 

في مجال تنسيق وتصميم الحدائق.

الشركات  من  عدداً  العام  هذا  المعرض  واستقطب 
وإيطاليا،  وألمانيا،  فرنسا،  مثل  العالم  دول  مختلف  من 
والصين،  وتايلند،  وكندا،  واليابان،  واليونان،  وهولندا، 
وإندونيسيا، وتركيا، وروسيا، لعرض أحدث االبتكارات 
وتجاربهم  وتطبيقاتها  الزراعية  والتقنيات  والتصاميم 
الشركات  من  عدد  جانب  إلى  المجال،  هذا  في  الناجحة 
العربية  المملكة  مثل  إقليمية وعربية  دول  من  الزراعية 
وسلطنة  المتحدة،  العربية  اإلمارات  ودولة  السعودية، 
عمان، والجمهورية العربية السورية، والمملكة المغربية.

صممت  حسية  حديقة  مرة  وألول  احتضان  وتم  هذا، 
الخاصة  االحتياجات  ذوي  من  المعرض  لزوار  خصيصاً 
حيث يتم من خاللها تقديم نماذج لنباتات وأعشاب عطرية 
صالحة لألكل ومنصات لمس ومنحوتات وعروض المياه 
التي تعتمد في تصميمها على الصوت والموسيقى، إلى 
جانب تخصيص جناح لألطفال في »حديقة خالصي« عن 
طريق تقديم العديد من األنشطة الهادفة واأللعاب وورش 
والتي  لألطفال،  والتعليمية  التوعوية  الزراعية  العمل 
بالثقافة  التوعية  نشر  إلى  خالله  من  المبادرة  تهدف 
مهارات  إلكسابهم  االطفال  فئة  بين  وخصوصاً  الزراعية 

حيوية جديدة.
كما يحتضن المعرض جرياً على عادته السنوية جناح 
للحدائق  الدولي  البحرين  معرض  في  المزارعين  سوق 
ويحتوي أربعة عشر مزارعاً بحرينياً لعرض منتوجاتهم 
التسويق  بهدف  وذلك  والمتميزة  المتنوعة  المحلية 
البحرينية، ويفتتح المعرض أبوابه للجمهور  للمنتجات 
بدءاً من صباح اليوم )الخميس( ولغاية األحد  المقبل من 

الساعة العاشرة صباحاً وحتى التاسعة لياًل.
يذكر أن معرض البحرين الدولي للحدائق الذي تنظمه 
المعارض  من  الزراعي  القطاع  لتنمية  الوطنية  المبادرة 
الحدث  وهو  والزراعة  البستنة  مجال  في  المتخصصة 
يقدم  إذ  الزراعة،  محبي  من  الكثير  ينتظره  الذي  المهم 
الكثير من الخدمات والتقنيات والمعلومات الزراعية التي 
القطاع  بهذا  المهتمين  ومعارف  مهارات  تنمية  في  تسهم 
الحيوي من زوار المعرض، وعادة ما يستقطب المعرض 

كبار الشخصيات والمهندسين 
والمهندسين  المعماريين 
والمستثمرين  االستشاريين 
من  والمهنيين  والمطورين 
باإلضافة  القطاعات،  مختلف 
الزراعة  ومحبي  الهواة  إلى 

وطلبة المدارس والجامعات.
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لدى افتتاح سموها »البحرين الدولي للحدائق 2017«... قرينة العـاهل: االمتداد التاريخي للمعرض جزء أصيل من مسيرة تطوره
قرينة عاهل البالد لدى تدشينها معرض البحرين الدولي للحدائق ٢٠١٧ أمس

ال نغفل أي مشروع ونتعامل مع الكل سواسية لتحقيق الرخاء االقتصادي للمملكة

»تمكين« لـ »}«: دعم المزارعين 
مستمر... ونساند أي مؤسسة مسجلة رسميًا

§المنامة - صادق الحلواجي
والشئون  العالقات  مدير  أكد   [
العمل  صندوق  في  الحكومية 
»دعم  أن  السادة،  عبداهلل  )تمكين(، 
البحرينيين  للمزارعين  تمكين 
»مساندتنا  بأن  مفيداً  مستمر«، 
متوافرة ألي فرد ومؤسسة مسجلة 

رسمياً«.
توفر  »تمكين  إن  السادة  وقال 
للمزراعين  االحترافية  الشهادات 
الجهات  المشتركة مع  ضمن أهدافها 
القطاع  لتنمية  األخرى  الحكومية 
ذاته  الوقت  في  نافياً  الزراعي«، 

»وقف الدعم عن المزارعين«.
افتتاح  هامش  على  ذلــك  جــاء 
للحدائق  الدولي  البحرين  معرض 
فبراير/   22( األربعاء  أمس   2017
2017(، بحضور قرينة عاهل  شباط 
االستشاري  المجلس  رئيسة  البالد 
القطاع  لتنمية  الوطنية  للمبادرة 
الملكي  السمو  صاحبة  الزراعي 
آل  إبراهيم  بنت  سبيكة  األميرة 
حضرة  البالد  عاهل  برعاية  خليفة، 
بن  حمد  الملك  الجاللة  صاحب 

عيسى آل خليفة.
»تمكين  أن  السادة  وأوضح  هذا 
2006 ضخت  ومنذ بدايتها في العام 
دينار بحريني  مليون   800 من  أكثر 
مع  بالتعاون  المحلي  السوق  في 
وقد  البنوك،  وخصوصاً  شركائها، 

في  مبادرة   200 من  أكثر  أطلقت 
والموظفين  الشباب  لدعم  السوق 
كما  األعمال،  وأصحاب  والعمال 
أحجامها  بجميع  المؤسسات  دعمنا 
هذه  طورنا  وقد  القطاعات،  كل  في 
بحيث  وأفضل  أكبر  بشكل  البرامج 

نصرف منح بقيمة أكبر«.
والشئون  العالقات  مدير  وبين 
»لدينا  »تمكين«:  في  الحكومية 
بها،  ونعمل  نراها  التي  معطياتنا 
األعمال  أصحاب  خطط  ونــدرس 
أي  بين  نفرق  وال  أعمالها،  لتطوير 
توفير  عند  قطاع  أي  في  مؤسسة 
الدعم  أن  إلــى  مشيراً  الــدعــم«، 
التمويلية  المنح  جانب  إلى  موجود 
التي  التسعة  البنوك  مع  بالتعاون 
للمشروعات  وبنكين  معها،  نعمل 
شهادات  نوفر  كما  الصغر،  متناهية 
ونغطي  الزراعي،  للقطاع  احترافية 
في  يرغبون  أعمال  أصحاب  أي 

الدعم«.
»دعم  مــؤكــداً:  السادة  ــاود  وع
أو  فرد  وأي  موجود،  المزراعين 
تقديم  باستطاعتنا  قائمة  مؤسسة 
مؤسسة  أي  وببساطة  لهم،  الدعم 
في  الحق  لها  رسمياً  مسجلة  قائمة 
الدعم، ونحن نتعامل مع كل الجهات 

الحكومية لتوفير طرق الدعم«.
والشئون  العالقات  مدير  ونوه 
تمكين  »جهود  أن  إلى  الحكومية 
ولديها  المحلي،  السوق  في  ضخمة 

استراتيجية واضحة ومتكاملة تسير 
وتقدم  المقبلة،  األعوام  خالل  عليها 
والمستويات  األشكال  بكل  دعمها 
متناهية  المشروعات  من  اعتباراً 
الصغر، وحتى المشروعات الضخمة 
الكبرى، وذلك وفقاً لمعايير وأنظمة 
الدعم  دراسة صورة  ويتم  معتمدة، 
تطور  مع  بالتزامن  دورياً  وهيئته 
السوق«،  في  والمشروعات  األعمال 
القيادة  من  بدعم  »نحظى  مستدركاً 
عاهل  من  اعتباراً  العليا  السياسية 
الجاللة  صاحب  حضرة  البالد 
خليفة،  آل  عيسى  بن  حمد  الملك 
المستمرة  والمتابعة  والمساندة 
السمو  صاحب  الوزراء  رئيس  من 
آل  سلمان  بن  خليفة  األمير  الملكي 
النائب  العهد  ولي  ودعم  خليفة، 
ــوزراء  ال مجلس  لرئيس  األول 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان 

بن حمد آل خليفة«.
وقال السادة: »وجدت تمكين لدعم 
البحرين  مملكة  في  الجميع  وتحفيز 
نحو نمو االقتصاد والتنمية البشرية 
واالستثمارية، وال يمكنها أن تتغافل 
تحقيق  بإمكانه  عنصر  أي  عن 
واالستثماري  االقتصادي  الرخاء 
الناتج  في  والمساهمة  المملكة  في 
محدودة،  بنسبة  ولــو  المحلي 
دعمنا  وطالما  لآلخر،  مكمل  فالكل 
اآلن  أصبحت  صغيرة  مشروعات 

من األعمال الرائدة محلياً«.


