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وفي مجال صناعة الدواجن، 
الـــــــــوزارة  أن  إلــــــى  الـــــوزيـــــر  لـــفـــت 
المشاريع  تكون  أن  على  حرصت 
الجديدة للدواجن سواء مشاريع 
على  البياض  أو  الالحم  الدجاج 
أعــلــى الــمــســتــويــات ووفــــق أفضل 
التوسعة  في  هو  كما  الممارسات 
ــة  ــامــ ــعــ ــة الــ ــركــ ــشــ ــلــ الــــــجــــــديــــــدة لــ
انتاجها  رفــعــت  والــتــي  لــلــدواجــن 
على  انــعــكــس  مــمــا   %50 بــنــســبــة 
العام للمملكة من بيض  اإلنتاج 
الــمــائــدة وزيـــــادة نــســبــة االكــتــفــاء 
الـــذاتـــي مــن هـــذه الــســلــة كــمــا تم 
اعتماد البناء العمودي في تربية 
الــــــدواجــــــن مــــن أجــــــل اســـتـــغـــالل 
أفــضــل نتيجة  بــشــكــل  الــمــســاحــة 
لــمــحــدوديــة األراضـــــي الــمــالءمــة 

لهذا النوع من االستخدامات.
ــيــــث الــــمــــخــــزون  أمـــــــا مـــــن حــ
ــر  ــوزيـ ــال الـ ــ ــره، قـ ــ ــوفـ ــ الــســمــكــي وتـ
تــنــفــيــذ  تــعــمــل عـــلـــى  الـــــــــوزارة  إن 
 15 بسعة  جديد  وطني  مفقس 

العمل  وجـــار  أصبعية  مليون 
عــلــى اســتــكــمــال الــتــصــامــيــم 

التفصيلية له.
ــارات  ــمــ ــثــ ــتــ وبـــــشـــــأن االســ
ــة،  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــخـ ــ ــة والـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــداخـ ــ الـ
أكــــد وزيـــــر شـــــؤون الــبــلــديــات 
الــوزارة على  والزراعة حرص 

مــرافــقــهــا  ضــمــن  أراض  طــــرح 
ــــي  ــزراعـ ــ ــتـــثـــمـــار الـ قـــابـــلـــة لـــالسـ

اشــتــراطــات استخدام  مــع وضــع 
التقنيات الزراعية الحديثة 

ضــــــمــــــن أنــــشــــطــــة 
المشروعات 

الــمــقــدمــة 
بــــــــهــــــــدف 
ــان  ــ ــمـ ــ ضـ
ــاءة  ــ ــفـ ــ كـ

ــاج واســــتــــخــــدام الـــمـــصـــادر  ــ ــتـ ــ اإلنـ
الــطــبــيــعــيــة واســـتـــدامـــتـــهـــا، وقـــد 
تــــــقــــــدمــــــت بــــــعــــــض الــــــشــــــركــــــات 
االستثمارية من الدول الشقيقة 
والصديقة لالستثمار في مملكة 
مقترحات  تقييم  وجار  البحرين 

مشروعاتها.
وعــــن الـــفـــاقـــد والـــمـــهـــدر من 
ــشـــف الـــــوزيـــــر وائــــل  األغــــــذيــــــة، كـ
المبارك أن الوزارة أولت اهتماما 
خاصا بهذا المحور، حيث أشارت 
كافة الدراسات إلى أن الفاقد من 
األغذية الطازجة يصل إلى نسب 
بسبب طريقة  المنتج  عالية من 
التداول والتخزين بعد الحصاد، 
لـــذا فــقــد وضــعــت الــــــوزارة ضمن 
اســتــراتــيــجــيــتــهــا نـــشـــر الــتــوعــيــة 
ــارات الــفــنــيــة لــلــمــعــامــالت  ــهـ ــمـ والـ
ــد الــــحــــصــــاد والــــــتــــــداول  ــعــ ــا بــ ــ مــ

للحاصالت  والتخزين  والتعبئة 
منها،  الــفــاقــد  لتقليل  الــزراعــيــة 
ــأن فـــــإن الـــــــوزارة  ــشــ وفـــــي هـــــذا الــ
من  بالخبراء  االستعانة  بــصــدد 
ــة والـــــــدول  ــيــ ــدولــ الـــمـــنـــظـــمـــات الــ
ــة والــــصــــديــــقــــة لــنــقــل  ــقـ ــيـ ــقـ الـــشـ
خــبــراتــهــا فـــي هـــذا الــمــجــال إلــى 
المهتمين  مــن  الوطنية  الــكــوادر 

بالمجال الزراعي.
وحــــول الــســالمــة الــغــذائــيــة، 
لفت الوزير إلى أن الوزارة أنشأت 
ــنـــي لــلــمــخــتــبــرات  ــز الـــوطـ الـــمـــركـ
ــــذي  ــالـــي والـ ــهــــورة عـ ــيــــة بــ الــــزراعــ
سيكون مختبرا مرجعيا لتقديم 
خــــدمــــات الــتــحــالــيــل والــفــحــص 
لـــتـــحـــقـــيـــق هــــــدف رئـــيـــســـي وهـــو 
وضمان  الزراعي  القطاع  حماية 
ــيــــة  ــة الـــمـــنـــتـــجـــات الــــزراعــ ســــالمــ
ــواء الــمــســتــوردة  ــ والــحــيــوانــيــة سـ
ــهـــدف  بـ ــا  ــيـ ــلـ مـــحـ الـــمـــنـــتـــجـــة  أو 
المواطنين  الحفاظ على صحة 
الــوزارة  تتعاون  كما  والمقيمين، 
لـــتـــكـــامـــل  الــــصــــحــــة  وزارة  مــــــع 

األهداف في هذا اإلطار.
ــلـــق بــتــغــيــر  أمـــــــا فـــيـــمـــا يـــتـــعـ
الطبيعية  الــمــوارد  وإدارة  المناخ 
واســـتـــدامـــتـــهـــا، أكــــد وزيـــــر شـــؤون 
تــغــيــر  أن  والــــــزراعــــــة  الـــبـــلـــديـــات 
الـــمـــنـــاخ يــعــتــبــر أحـــــد الـــعـــوامـــل 
الــرئــيــســيــة الــمــؤثــرة عــلــى األمــن 
نمو  مباشرة على  ســواء  الغذائي 
المحاصيل أو بشكل غير مباشر 
المتاحة  الـــمـــوارد  عــلــى  بــتــأثــيــره 
الوزارة  الزراعي، لذا فإن  لإلنتاج 
ــد مــن  ــديــ ــعــ ــع الــ ــ ــاون مـ ــعــ ــتــ تــ
ــات الـــمـــحـــلـــيـــة  ــ ــهـ ــ ــجـ ــ الـ
والــــــــــــدولــــــــــــيــــــــــــة فــــي 
جـــهـــود الــتــأقــلــم مع 
التغيرات المناخية، 
ومــن األمــثــلــة على 
ذلــــــــــك الـــــتـــــعـــــاون 
مـــــــــع الـــــــمـــــــبـــــــادرة 
لتنمية  الــوطــنــيــة 
الــقــطــاع الـــزراعـــي 
الخليج  وجامعة 
والهيئة  الــعــربــي 
لعلوم  الــوطــنــيــة 
الفضاء واحدى 
الــــــــــشــــــــــركــــــــــات 
الــــــعــــــالــــــمــــــيــــــة 
فـــــــي اخــــتــــبــــار 
أحــــــد أنــظــمــة 
االســــتــــشــــعــــار 
عـــــــــــــــــــن بـــــــعـــــــد 
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ــم فــــــي نــظــم  ــكــ ــحــ ــتــ الــ
وكـــذلـــك  الـــتـــمـــر  نــخــيــل  ري 
ــة اإلصــــابــــة بــحــشــرة  ــبـ ــراقـ مـ
سوسة التخيل الحمراء كما 

تتعاون الوزارة مع جامعة الخليج 
العربي في اختبار بعض أصناف 
ــيـــل غـــيـــر الــتــقــلــيــديــة  الـــمـــحـــاصـ
والــجــفــاف  للملوحة  المتحملة 
للنمو  مالئمتها  ومدى  »الكينوا« 
مملكة  ظـــــروف  تــحــت  واإلنــــتــــاج 
ــؤون  ــ الـــبـــحـــريـــن كـــمـــا تـــخـــتـــبـــر شـ
الـــزراعـــة بــعــض أنــظــمــة الــتــبــريــد 
تعمل  والــتــي  المحمية  بالبيوت 
بالطاقة الشمسية بهدف تطوير 
نظام انتاج موفر للطاقة وصديق 
مع  الــــــوزارة  تــتــعــاون  كــمــا  للبيئة 
المركز  مثل  الدولية  المنظمات 
الـــدولـــي لــلــبــحــوث الـــزراعـــيـــة في 
ــة )ايــــــكــــــاردا(  ــافــ الـــمـــنـــاطـــق الــــجــ
مع  التأقلم  استراتيجيات  ضمن 

التغيرات المناخية.
وإدارة  ــات  ــ ــانـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ الـ وحــــــــــول 
المعلومات والبحوث، أشار الوزير 
بالتعاون  أطلقت  ــوزارة  الـ ان  إلــى 
مـــع مــنــظــمــة األغـــذيـــة والـــزراعـــة 
مشروع  )الفاو(  المتحدة  باألمم 
اإلحـــــصـــــاء الــــــزراعــــــي لــتــحــديــث 
وانشاء  الــزراعــي  القطاع  بيانات 
احــتــيــاجــات  تلبي  بــيــانــات  قــاعــدة 
ــذ  ــيـ ــفـ ــنـ ــتـ ــذي الــــــــــقــــــــــرار لـ ــ ــخــ ــ ــتــ ــ مــ
ــة بــمــا  ــيــ ــزراعــ االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــ
المملكة،  متطلبات  مــع  يتواكب 
ــال الـــمـــحـــافـــظـــة عــلــى  ــي مــــجــ ــ وفــ
البحرينية  الحيوانية  الــســالالت 
ــاقـــد مــع  ــعـ ــتـ ــالـ ــت الــــــــــــوزارة بـ ــامــ قــ
منظمة االغذية والزراعة باألمم 
الــمــتــحــدة )الـــفـــاو( لــعــمــل دراســـة 
ــنــــام  ـــــالالت االغــ ــلـــى ســ جــيــنــيــة عـ
ــة مــــثــــل الـــطـــمـــطـــم  ــيــ ــنــ ــريــ ــبــــحــ الــ
ــي ودراســــــــــــة الـــبـــصـــمـــة  ــ ــرضـ ــ ــعـ ــ والـ
الوراثية لهذه السالالت من اجل 
على  البحرينية  أصولها  تثبيت 
الــمــســتــوى الــعــالــمــي، كــمــا قــامــت 
الــوزارة بشراء بعض االعــداد من 
من  البحريني  الطمطم  ســاللــة 
ــل االكـــثـــار مــنــه والــمــحــافــظــة  اجــ
النوع  تربية هذا  يتم  عليه حيث 
ــاج  ــتـ ــة الـــهـــمـــلـــة لـــإلنـ فـــــي مـــحـــطـ
الحيواني كما أن مملكة البحرين 
ــون )نـــظـــام(  ــانــ بـــصـــدد إصـــــــدار قــ
النباتية  الــوراثــيــة  الـــمـــوارد  إدارة 
لدول  الموحد  والزراعة  لألغذية 
الخليج  لـــدول  الــتــعــاون  مجلس 
اعــتــمــاده من  تــم  والـــذي  العربية 
لمجلس  األعــلــى  المجلس  قــبــل 
العربية  الخليج  لـــدول  الــتــعــاون 
في دورته )43( بتاريخ 9 ديسمبر 
الــمــجــلــس  ــاع  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ واجـ 2022م، 
 )154( دورتـــــــــــــه  ــي  ــ ــ فـ الـــــــــــــــــوزاري 

التحضيرية
ــح الـــوزيـــر الــمــبــارك أن  وأوضــ
لألمن  الوطنية  اللجنة  تشكيل 
ــارج اخــتــصــاص  الــغــذائــي يــقــع خــ

وزارة شؤون البلديات والزراعة.

وحول خطة الوزارة لالرتقاء 
ــريـــن  ــبـــحـ ــة الـ ــكـ ــلـ ــمـ بـــتـــصـــنـــيـــف مـ
األمــــــن  ــر  ــؤشــ ــمــ بــ  25 لـــلـــمـــرتـــبـــة 
أن  الوزير  أكد  العالمي،  الغذائي 
من  عـــدد  بتنفيذ  قــامــت  ــوزارة  ــ الــ
في  والزالـــت مستمرة  الــمــبــادرات 
ــادرات إضــافــيــة والــتــي  ــبـ تــنــفــيــذ مـ
من شأنها أن تنعكس على مؤشر 
بحلول  العالمي  الغذائي  األمــن 
يقع  بما  وذلـــك  بــاإليــجــاب   2030
الــوزارة حيث  اختصاصات  ضمن 
أن المؤشر يشمل جهود متضافرة 

لعدد من الجهات الحكومية.
ــأن مـــســـتـــجـــدات انـــشـــاء  ــشــ وبــ
وتطوير  الستثمار  قابضة  شركة 
ــزراع  ــتــ ــالســ ــي لــ ــنــ ــوطــ ــز الــ ــركــ ــمــ الــ
مثلما  حــيــان  رأس  فــي  الــبــحــري 
تم االعــالن عنه سابقًا، أكد وزير 
الــثــروة  ــة أن   ــزراعــ الــبــلــديــات والــ
مصادر  أهــم  من  تعتبر  السمكية 
البروتين الممكن االعتماد عليها 
ــــن الـــغـــذائـــي وتــولــي  لــتــوفــيــر األمـ
الـــــوزارة اهــتــمــامــًا بــهــذا الــقــطــاع، 
ومــن الــجــديــر بــالــذكــر أن الــقــدرة 
األكوابونيك  المشروع  اإلنتاجية 
ثالثة  من  طنا   520 حوالي  تبلغ 
ــة ويــتــم  ــيـ مــنــتــجــات كــمــرحــلــة أولـ
حــالــيــًا الــعــمــل فـــي مــشــروعــيــن لـ 
في  األول  المشروع  »أكوابونيك«، 
هــــورة عــالــي واآلخــــر فــي منطقة 
الــــــدراز، كــمــا تــعــمــل الــــــوزارة على 
ــنــــي جـــديـــد  تـــنـــفـــيـــذ مـــفـــقـــس وطــ
وجاري  اصبعية  ميلون   15 بسعة 
التنسيق مع مختلف الجهات ذات 
العالقة لتخصيص مجموعة من 
األراضي الستغاللها في مشاريع 
االســــتــــزراع الــســمــكــي بــاســتــخــدام 

المياه العذبة.
وتشغيل  إدارة  يخص  وفيما 
ــنـــي بــــــرأس حــيــان  ــز الـــوطـ ــركـ ــمـ الـ
إنشاء  بــدراســة  الــــوزارة تقوم  فــإن 

تحالف إلدارته وتشغيله.
ــادرات الــــــــوزارة  ــ ــبــ ــ ــا عــــن مــ ــ أمــ
الخاص إلنشاء  القطاع  لتحفيز 
مـــشـــروعـــات تــعــزز مـــن مــســتــويــات 
ــغــــذائــــي ومـــعـــالـــجـــة مــا  األمــــــن الــ
تــواجــهــه بــعــض الــمــشــروعــات من 
الــوزارة  أن  إلى  الوزير  تعثر، لفت 
ــم الــقــطــاعــات  ــ تـــحـــرص عـــلـــى دعـ
الـــــتـــــي تـــــعـــــزز األمـــــــــن الــــغــــذائــــي 
الـــوزارة  أن  إلــى  الفــتــا  بالمملكة، 
اتخذت عدد من المساعي لدعم 
ــــن خـــالل  ــن وذلـــــــك مـ ــيــ ــزارعــ ــمــ الــ
حزمة من التسهيالت منها توفير 
تأجيري  بسعر  لالستثمار  أراض 
تنافسي وتوفير المياه المعالجة 
المزارع حيث يتم توفير ما  لري 
من  مكعب  متر   120000 مــقــداره 
منها  يستفيد  المعالجة  المياه 
أكثر من 500 مزرعة في مختلف 

مناطق المملكة، كما يتم تسويق 
المنتجات الزراعية المحلية من 
الــمــزارعــيــن  ســـوق  تنظيم  خـــالل 
الـــبـــحـــريـــنـــيـــيـــن الــــمــــوســــمــــي فــي 
الــحــديــقــة الــنــبــاتــيــة فـــي الــبــديــع 
الوطنية  المبادرة  مع  بالتنسيق 
ــي، كما  ــزراعــ لــتــنــمــيــة الــقــطــاع الــ
للمزارعين  دائــم  مركز  انشاء  تم 
للتنمية  عــالــي  هــــورة  مــركــز  فـــي 
الزراعية يستفيد منه المزارعين 
ما  إلــى  واضافة  العام  مــدار  على 
ــرًا اصـــــدار  ــ ــــؤخـ ــم مـ ســـبـــق فـــقـــد تــ
ــة  ــيـ ــمـ ــيـ ــنـــظـ ــتـ االشــــــــتــــــــراطــــــــات الـ
ــرار رقـــم  ــ ــقـ ــ لــلــتــعــمــيــر بــحــســب الـ
تضمن  والــذي   2022 لسنة   )56(
المناطق  لتصانيف  بـــاب  ــراد  افــ
الـــــــزراعـــــــيـــــــة والــــــــــــــذي تـــضـــمـــن 

ــن  ــ ــ ــق امـ ــ ــ ــاطـ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــمـ ــ ــ شــأنــه الـ
تــــــــــــنــــــــــــظــــــــــــيــــــــــــم 

االستخدامات 
لــــــــــــألراضــــــــــــي 
الـــــــــزراعـــــــــيـــــــــة 

واالســــــــتــــــــفــــــــادة 
يشجع  بشكل  منها 
االستثمار الزراعي.

ــروة  ــ ــ ــثـ ــ ــ ــاع الـ ــ ــ ــطـ ــ ــ وبــــــــشــــــــأن قـ
ــر أنــــه في  ــوزيـ الــحــيــوانــيــة أكــــد الـ
فإن  الــدواجــن  دعــم مربي  مجال 
اســتــيــراد  بتسهيل  تــقــوم  الـــــوزارة 
بـــــيـــــض الــــتــــفــــقــــيــــس الـــــخـــــاص 
بـــــالـــــدجـــــاج الــــــالحــــــم وتـــســـهـــيـــل 
اســتــيــراد الــصــيــصــان الــخــاصــيــن 
بــتــربــيــة الـــدجـــاج الـــبـــيـــاض، كما 
المفرخة  مــن  عــيــنــات  أخـــذ  يــتــم 
لــتــحــديــد نـــســـب الـــمـــنـــاعـــات فــي 
جسم الصوص وتحديد مواعيد 
الصيصان حفاظًا  تطعيم  إعــادة 
عــلــى ســالمــتــهــم وتـــعـــزيـــز الــنــمــو 
لــديــهــم مــجــانــًا، كــمــا يــتــم تقديم 
المشورة والدعم الفني للمربين 
ــى الـــمـــنـــتـــجـــات  ــلــ واالشــــــــــــــراف عــ

النهائية لمزارع اإلنتاج.
وفيما يخص مربي المواشي 
والــعــامــلــيــن فـــي انـــتـــاج الــلــحــوم 
الــحــمــراء فــقــد تـــم فــتــح مــصــادر 
ــواء لــلــحــيــوانــات  ــ ــ االســــتــــيــــراد سـ
الـــحـــيـــة الــمــخــصــصــة لـــلـــذبـــح أو 
ــردة والـــمـــجـــمـــدة  ــبــ ــمــ الـــلـــحـــوم الــ
بعينها  دولــة  على  التركيز  وعــدم 
لتفادي أي انقطاع لهذه السلعة 
الـــهـــامـــة، كــمــا تــمــت زيـــــادة طــاقــة 
االستيعابية  البيطري  المحجر 
مـــــــن خـــــــــالل مـــــــشـــــــروع تـــوســـعـــة 
الــمــحــجــر الــبــيــطــري فـــي بــــوري، 
وتــم دعــم انتاج هــؤالء من خالل 
ــيـــر أراضــــــــي حـــســـب الـــمـــتـــاح  تـــوفـ
بسيطة،  انتفاع  بقيمة  للمربين 
حيوانات  بتطعيم  الــوزارة  وتقوم 
المربين لبعض األمراض بشكل 
القالعية  الــحــمــى  مــثــل  مــجــانــي 

ومــــــــــــــرض جـــــــــدري 
األغــــنــــام كـــمـــا يــتــم 

األمـــراض  تشخيص 
التحاليل  ووصــف األدويــة وعمل 
الـــمـــخـــتـــبـــريـــة بـــشـــكـــل مـــجـــانـــي 
للمربين ويتم رش الحظائر ضد 
الطفيليات الخارجية واألمراض 
الــفــيــروســيــة والــبــكــتــيــريــة، وتــقــوم 
ــــالف ويــتــم  الـــــــوزارة بــــزراعــــة األعــ
بــيــعــهــا عـــلـــى الـــمـــربـــيـــن بــأســعــار 
ــة لــدعــمــهــم و مــســاعــدتــهــم  ــزيـ رمـ
االنتاج  تكاليف  من  التقليل  في 
مما يدعم المنتج المحلي قبال 
للحوم  ســـواء  المستورد  المنتج 

الحمراء أو منتجات االلبان.
وفــيــمــا يــخــص قــطــاع الــثــروة 
ــة، كــــشــــف الــــــوزيــــــر أنــــه  ــريــ ــحــ ــبــ الــ
السمكي،  ــزراع  ــتـ االسـ بــخــصــوص 
بــبــيــع  الـــمـــعـــنـــيـــة  اإلدارة  تــــقــــوم 
المستزرعة  األســمــاك  أصبعيات 
بـــأســـعـــار رمــــزيــــة عـــلـــى أصـــحـــاب 
الـــمـــزارع الــبــحــريــنــيــة، كــمــا تــقــوم 

فــي  تـــدريـــبـــيـــة  دورات  ــتـــقـــديـــم  بـ
االســــــتــــــزراع الـــســـمـــكـــي لــتــمــكــيــن 
ــراط  ــ ــخـ ــ ــن االنـ ــ الـــبـــحـــريـــنـــيـــيـــن مـ
بــجــدارة فــي هــذا الــمــجــال وذلــك 
قبل  مــن  النفقات  هــذه  بتغطية 
واإلدارة  »تمكين«  العمل  صندوق 
الــمــعــنــيــة الـــتـــي تـــوفـــر احـــــواض 

التربية بالمجان للمتدربين. 
بالتنسيق  الــوزارة  تعمل  كما 
اعــداد  على  المعنية  الجهاد  مــع 
األسماك  صيادي  لدعم  برنامج 
ــائــــن الـــصـــيـــد  ــكــ ــنـــى بــــدعــــم مــ ــعـ يـ
ــــري، وكـــــذلـــــك األقــــفــــاص  ــــحـ ــبـ ــ الـ
العائمة، كما قامت الوزارة بإنشاء 
وتـــشـــيـــيـــد األريـــــــــاف الــصــنــاعــيــة، 
مقترح دراسة المخازن السمكية 
في  السمكي  المخزون  لتحديد 
المياه  داخــل  البحرية  المصائد 

اإلقليمية للملكة.

ردا على �ض�ؤال برملاين من د. جهاد الفا�ضل عن الأمن الغذائي.. وزير البلديات والزراعة:

تقيي�م طلبات �س�ركات اأجنبية لال�س�تثمار الزراع�ي في البحرين

كتب أحمد عبداحلميد:
أكد وائل المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة أنه تنفيذا لتوجيهات حضرة 
تولي  المعظم،  الــبــالد  عاهل  خليفة  آل  عيسى  بــن  حمد  الملك  الجاللة  صاحب 
الوزارة اهتماما كبيرا بموضوع األمن الغذائي في المملكة، بتعزيز األمن الغذائي 
صاحب  برئاسة  الحكومة  مــن  مستمرة  بمتابعة  يحظى  والـــذي  فيه،  واالستثمار 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.. 
جاء ذلك في رده على سؤال برلماني من د. جهاد عبداهلل الفاضل النائب الثاني 

لرئيس مجلس الشورى بشأن األمن الغذائي.
االستراتيجية  لتنفيذ  المعنية  الجهات  مع  بالتنسيق  الــوزارة  مبادرات  وحــول 
الوطنية لألمن الغذائي في عام 2023، أوضح الوزير أنه في ضوء صدور توجيهات 
جاللة الملك المعظم بوضع وتنفيذ مشروع استراتيجي لإلنتاج الوطني للغذاء 
من أجل تحقيق أمن غذائي مستدام، فإن الوزارة وفي حدود اختصاصاتها وضعت 

االستراتيجية  مــن  الــرئــيــس  الــهــدف  لتحقيق  تسعى  الــتــي  الــمــبــادرات  مــن  عـــددا 
الداخلية  المحلي، االستثمارات  الغذاء  انتاج  والذي يتمثل في عدة عوامل منها، 
وإدارة  المناخ  تغير  الغذائية،  السالمة  األغــذيــة،  من  والمهدر  الفاقد  والخارجية، 

الموارد الطبيعية واستدامتها، البيانات وإدارة المعلومات والبحوث.
وحول انتاج الغذاء المحلي أشار وزير شؤون البلديات والزراعة الى أن الوزارة 
تربة  بــدون  الــزراعــة  األولــى من مشروع  المرحلة  تنفيذ  اإلشــراف على  تساهم في 
المحلي بنسبة  اإلنتاج  الغذائي لرفع  المعظم لألمن  الملك  ضمن مبادرة جاللة 
وإنتاج  جيد  نمو  لضمان  للمزارعين  الــالزم  الفني  الدعم  ــوزارة  الـ تقدم  كما   ،%50
اإلنتاج  مدخالت  بعض  تقديم  إلى  باإلضافة  هذا  محاصيلهم،  من  الجودة  عالي 
المجانية  التدريبية  الـــدورات  مــن  العديد  بتقديم  الـــوزارة  تقوم  كما  للمزارعين، 
ثقافة  ونشر  الفنية  قدراتهم  تنمية  بهدف  المجتمع  فئات  ومختلف  للمزارعين 

التقنيات الزراعية الحديثة لتشجيع اإلنتاج المحلي على كافة المستويات.

ج�ار العم�ل عل�ى تنفي�ذ مفق��س وطن�ي جدي�د ب�س�عة 15 ملي�ون اإ�سبعي�ة

يف تعقيب خا�ص لـ »اأخبار اخلليج« على اإجابة ال�ض�ؤال.. د. جهاد الفا�ضل:

الغ�ذاء ا�س�تدامة  تحقي�ق  قاط�رة  للغ�ذاء  الوطن�ي  لالإنت�اج  ا�س�تراتيجي  م�س�روع  بو�س�ع  الملك�ي  التوجي�ه 

مــطــالـــبـــة الـــحـــكــ�مـــة بــتــ�ضـــريـــــع اإنـــ�ضـــــاء الــلــجـــنـــة الــ�طــنــيـــة لــلأمـــن الــغــذائــي

ال���ب���ل���دي���ات ت����اأخ����رت ف����ي اإن�������س���اء ����س���رك���ة اال�����س����ت����زراع ال���ب���ح���ري ب��م��ن��ط��ق��ة راأ��������س ح��ي��ان
د.  مــن  خــاصــا  تعقيبا  الــخــلــيــج«  »أخــبــار  تنشر 
جـــهـــاد الــفــاضــل الــنــائــب الــثــانــي لــرئــيــس مجلس 
والزراعة  البلديات  الشورى على إجابة وزير شؤون 
السلطة  أن  أكـــدت  حيث  البرلماني،  ســؤالــهــا  على 
التشريعية تتشارك مع السلطة التنفيذية في دعم 
مبادرات تعزيز األمن الغذائي في مملكة البحرين 
وذلك ألن هذا الموضوع يشكل أولوية لدى جميع 
الــبــلــدان وبــخــاصــة بــعــد تــداعــيــات جــائــحــة كــورونــا 
المؤسفة  والــكــوارث  األوكرانية  الروسية  والــحــروب 

كالزالزل.
وشددت على أن التوجيه الملكي السامي بوضع 
وتنفيذ مشروع استراتيجي لإلنتاج الوطني للغذاء 
شكل قاطرة مشروعاتنا الوطنية لتحقيق استدامة 
التشريعية  الــســلــطــة  مــوقــف  انــعــكــس  وقـــد  الـــغـــذاء 
من خالل امضاء الميزانيات المقترحة للمبادرات 
التنفيذية لهذا المشروع بقانون الميزانية العامة 

للدولة.
وأكدت د. الفاضل دعمها لمبادرات وزارة شؤون 

البلديات والزراعة في تعزيز انتاج الغذاء المحلي، 
واعــد لالستثمار في هذا  أفــق  وجــود  وبخاصة مع 
ــذي يتطلب دعــمــا حــكــومــيــا، وهـــو ما  الــقــطــاع، والــ
خالل  من  البحرينيين  للمزارعين  بالفعل  تحقق 

الجهات الرسمية المعنية.
الوزارة بطرح أراض ضمن  وبالنسبة لمشروع 
مرافقها قابلة لالستثمار الزراعي، ونظرا لوجود 
شح في األراضي الزراعية، اقترحت النائب الثاني 
لــرئــيــس مــجــلــس الـــشـــورى عــلــى الـــــوزارة مــراجــعــة 

أسعار االستثمار بهذه األراضي لتكون في متناول 
فــئــات عـــديـــدة مـــن الــمــواطــنــيــن وبــمــا يــســهــم في 
االستثمار،  هــذا  مــن  المستفيدين  دائـــرة  توسيع 
أعــول على نجاحه نظرا ألنه قطاع واعد  والــذي 

بالخير بجميع المستويات.
تسريع  إلــى  تطلعها  عن  الفاضل  د.  وأعــربــت 
الــلــجــنــة الوطنية  انــشــاء  قــــرار  الــحــكــومــة اصــــدار 
كبير  دور  لها  ألنــه سيكون  وذلــك  الغذائي  لألمن 
فــــي الــتــنــســيــق الـــفـــعـــال بـــيـــن مــخــتــلــف الــجــهــات 

بالنفع على تسريع  وبما يعود  المعنية  الرسمية 
تنفيذ مبادرات استدامة الغذاء.

وبالنسبة لمشروع الوزارة انشاء شركة قابضة 
الســتــثــمــار وتــطــويــر الــمــركــز الــوطــنــي لــالســتــزراع 
البحري بمنطقة رأس حيان، أشارت إلى أن الوزارة 
تأخرت في أن يبصر هذا المشروع النور وبخاصة 
أنها صرحت بهذا المشروع قبل أعوام وقد وقعت 

الوزارة مذكرة التفاهم بشأنها منذ العام 2021.

الطازجـة  الأغـذيــة  مـــن  عـــال  فـاقــد 

بـ�ضـبــب طـريـقــة التـداول والـتــخزين

} وزير البلديات والزراعة.

} د. جهاد الفاضل.


