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لدى افتتاح سموها »البحرين الدولي للحدائق 2017«... قرينة العـاهل: االمتداد التاريخي للمعرض جزء أصيل من مسيرة تطوره
األميرة سبيكة أعربت عن فخرها باألداء الرفيع للمعرض بالنظر إلى دوريته السنوية وتخصص مواضيعه

وكيل »الزراعة«: »البحرين الدولي للحدائق« 
وجهة عالمية للقطاعات العاملة في المجال الزراعي

§المنامة - مكتب وكيل الوزارة للزراعة 
والثروة البحرية  

والثروة  الــزراعــة  وكيل  ــاد  أش  [
آل  عيسى  بن  خليفة  الشيخ  البحرية 
لمعرض  الرسمي  باالفتتاح  خليفة 
البحرين الدولي للحدائق بمركز البحرين 
برعاية  والمؤتمرات  للمعارض  الدولي 
عاهل البالد حضرة صاحب الجاللة الملك 
شعار  تحت  خليفة،  آل  عيسى  بن  حمد 
المعرض  أن  المصغرة«، مؤكداً  »الحدائق 
قرينة  رعاية  تحت  سنوياً  يقام  الذى 
عاهل البالد رئيسة المجلس االستشاري 
للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي 
سبيكة  األميرة  الملكي  السمو  صاحبة 
وجهة  أصبح  خليفة  آل  إبراهيم  بنت 
العاملة  الشركات والقطاعات  عالمية لكل 
من  به  يحظى  لما  الزراعي  المجال  في 
دعم  في  وعربي  دولي  إعالمي  اهتمام 

المعرض.
معرض  أن  إلى  الزراعة  وكيل  وأشار 
العام  لهذا  للحدائق  الدولي  البحرين 
البيوت  تحاكى  لنماذج  عرضاً  يتضمن 
والمنشآت الحكومية في البيئة الطبيعية 
تعكس كيفية استغالل األماكن في عرض 
مبتكرة  بأساليب  والزهور  النباتات 
أيه  تسبب  وال  الجمالي  التناسق  تحقق 
مالمح للتلوث البصرى وتضيف لمسات 
جمالية للمكان، باإلضافة لتلطيف درجات 

الحرارة وتنقيه البيئة المحيطة.
المعرض  أن  الزراعة  وكيل  وأوضح 
من  عــدداً  يستقطب  للحدائق  الدولي 
التي  الــدول  مختلف  من  الشركات 
تقنيات  من  لديها  ما  أفضل  تستعرض 
والزهور  النباتات  لعرض  وتصميمات 

وفقاً لتجارب حققت نجاحاً في تلك الدول 
وهولندا  وإيطاليا  وفرنسا  الصين  ومنها 
وروسيا  وتركيا  واليونان  وتايلند 
باإلضافة  وإندونيسيا،  وكندا  واليابان 
إلى عدد من الدول العربية ومنها المملكة 
اإلمــارات  ودولــة  السعودية،  العربية 
عمان،  وسلطنة  المتحدة،  العربية 
والمملكة  السورية،  العربية  والجمهورية 
المعرض  في  تشارك  والتي  المغربية 
وتصميمات  نماذج  من  لديها  ما  بأفضل 

لعرض الزهور والنباتات.
دائماً  تسعى  الزراعة  وكالة  أن  وأكد 
التطور  يواكب  بما  قطاعاتها  تطوير  إلى 
أن هناك  إلى  والعلمي، الفتاً  التكنولوجي 
تحقيقها  الوكالة  استطاعت  عديدة  نماذج 
جاءت  والتي  الماضية  السنوات  خالل 
البالد  عاهل  قرينة  توجيهات  على  بناًء 
سبيكة  األميرة  الملكي  السمو  صاحبة 
إبراهيم آل خليفة ومنها مشروعات  بنت 
الزراعية  والحاضنات  المزارعين  سوق 
القطاع  في  االستثمار  وتعزيز جهود دعم 

الزراعي.
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