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ــال يـــوم  ــفــ ــتــ فــــي إطـــــــار االحــ
واالنتماء  المجتمعية  الشراكة 
الثامن  يــوافــق  الـــذي  الــوطــنــي، 
ــام،  ــارس مـــن كـــل عـ ــ عــشــر مـــن مـ
أقـــــامـــــت مـــــديـــــريـــــات الـــشـــرطـــة 
وإدارات وزارة الداخلية فعاليات 
ــًا من  مــتــنــوعــة، وذلـــــك انـــطـــاقـ
ــوزارة الــتــي يــقــع في  ــ أولـــويـــات الـ
ــة قــويــة  ــراكــ مــقــدمــتــهــا بـــنـــاء شــ
وفـــاعـــلـــة بـــيـــن أفــــــــراد الــشــرطــة 
الحفاظ  أجـــل  مــن  والمجتمع 
على الوطن وأن يكون للمواطن 
تــعــزيــز  فـــي جـــهـــود  دور مــســانــد 
ــي وإشــــاعــــة  ــ ــنـ ــ ــرار األمـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ االسـ

الطمأنينة.
ــهــــذه الــمــنــاســبــة نــظــمــت  وبــ
ــوزارة  بــ الــعــامــة  الــعــاقــات  إدارة 
ــاون مـــع  ــ ــعــ ــ ــتــ ــ ــالــ ــ ــة بــ ــ ــيــ ــ ــ ــل ــ ــداخــ ــ الــ
للشرطة  الــمــلــكــيــة  األكــاديــمــيــة 
ــيـــات  ــالـ ــعـ ــًا تــــوعــــويــــًا وفـ ــرضــ ــعــ مــ
ــا  ــ ــروضــ ــ ــت عــ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ مـــــتـــــنـــــوعـــــة شـ
للشرطة،  الموسيقية  للفرقة 
ــالــــة،  ــيــ وفـــــريـــــق الــــعــــصــــا، والــــخــ
والــمــســيــر الــعــســكــري لــلــطــاب 
ــدة الــكــاب  ــ الــمــســتــجــديــن، ووحـ
البوليسية ومجلة وطني، وذلك 
بحضور طلبة عدد من المدراس 
الــــرعــــايــــة  ودور  والـــــــــروضـــــــــات 
االجــتــمــاعــيــة، حــيــث شــــارك في 
العامة  اإلدارة  الفعاليات  هــذه 
ــة،  ــيـ ــنـ لــــإعــــام والـــثـــقـــافـــة األمـ
واإلدارة  للمرور،  العامة  واإلدارة 
وقيادة  المدني،  للدفاع  العامة 
ــل، وقــــيــــادة قـــوة  ــواحــ ــســ خـــفـــر الــ
العامة  واإلدارة  الخاصة،  األمن 
لــلــمــبــاحــث واألدلــــــة الــجــنــائــيــة، 
وقــيــادة طــيــران الــشــرطــة، وإدارة 
الشخصيات،  وحماية  المراسم 
والــــشــــؤون  ــيـــات،  ــلـ ــعـــمـ الـ وإدارة 
والفرقة  واالجتماعية  الصحية 

الموسيقية للشرطة.
مــن جــانــبــهــا، قــامــت شرطة 
خــــدمــــة الـــمـــجـــتـــمـــع بـــمـــديـــريـــة 
شــرطــة الــمــحــافــظــة الــجــنــوبــيــة 
بـــمـــبـــادرة نــبــيــلــة تــمــثــلــت بــزيــارة 

في  السرطان  مرضى  لألطفال 
مجمع السلمانية الطبي وتوزيع 
هــــدايــــا رمــــزيــــة عــلــيــهــم وذلــــك 
وإدخــال  معنوياتهم  رفــع  بهدف 
قلوبهم،  إلــى  والــســرور  البهجة 
بــاإلضــافــة إلـــى زيـــــارة عـــدد من 
والخاصة  الحكومية  الــمــدارس 
تم  حــيــث  للمحافظة،  الــتــابــعــة 
ــوزيـــع الــمــطــويــات والــكــتــيــبــات  تـ
الـــتـــوعـــويـــة عــلــى الــطــلــبــة، كما 
نـــظـــمـــت الـــمـــديـــريـــة عـــــــددا مــن 
الـــحـــمـــات الــتــوعــويــة فـــي عــدد 
قامت  التجارية  المجمعات  من 
الكتيبات  بــتــوزيــع  خــالــهــا  مـــن 
الــتــوعــويــة والــهــدايــا الــتــذكــاريــة 

على المواطنين والمقيمين.
من جهتها، نظمت مديرية 
شــرطــة الــمــحــافــظــة الــشــمــالــيــة 
اإلدارة  مـــع  بـــالـــتـــعـــاون  فــعــالــيــة 
واإلدارة  المدني  للدفاع  العامة 
العامة  واإلدارة  للمرور  العامة 
لــلــمــبــاحــث واألدلــــــة الــجــنــائــيــة، 
ــي نـــــــــادي الـــمـــالـــكـــيـــة  ــ وذلـــــــــك فــ
الـــثـــقـــافـــي والـــــريـــــاضـــــي، حــيــث 
استهدفت خالها تعريف طلبة 
وأعضاء  والجامعات  الــمــدارس 

ــادي بـــالـــخـــدمـــات األمـــنـــيـــة  ــ ــنـ ــ الـ
سير  وآلــيــة  واألقــســام  المقدمة 
تم  كــمــا  إدارة،  كـــل  فـــي  الــعــمــل 
الشرطة  رجــال  من  عــدد  تكريم 
الذين  والمقيمين  والمواطنين 
أســهــمــوا فـــي تــحــقــيــق الــشــراكــة 
ــيـــاق  الـــمـــجـــتـــمـــعـــيـــة. وفــــــي الـــسـ
ــريــــة شـــرطـــة  ــت مــــديــ ــامــ ذاتـــــــه قــ
عدد  بــزيــارة  المحرق  محافظة 
مـــن الـــمـــدارس فـــي الــمــحــافــظــة 
التوعوية  المحاضرات  وتقديم 
للطلبة باإلضافة إلى إعطائهم 
هــدايــا تــذكــاريــة، كــمــا تــم تــوزيــع 
هــــدايــــا رمــــزيــــة عـــلـــى عـــــدد مــن 
الـــمـــواطـــنـــيـــن والــمــقــيــمــيــن فــي 
ــي الـــبـــحـــريـــن وذلــــــك فــي  ــراســ مــ
إطــــــار تـــوطـــيـــد مـــبـــدأ الـــشـــراكـــة 

المجتمعية.
ــامـــت  ــب آخـــــــــر، قـ ــ ــانـ ــ ــن جـ ــ مــ
مـــــديـــــريـــــة شـــــرطـــــة مـــحـــافـــظـــة 
في  ركـــن  بتخصيص  الــعــاصــمــة 
مــجــمــع الــســيــف تـــم مـــن خــالــه 
والمقيمين  المواطنين  تعريف 
بـــأعـــمـــال شــعــبــة شـــرطـــة خــدمــة 
باإلضافة  وجهودها،  المجتمع 
إلــــى تــخــصــيــص ركــــن آخــــر عند 

ــن لــنــفــس  ــريـ ــحـ ــبـ شـــــــارع بــــــاب الـ
ــــرض، كـــمـــا قــــــام عــــــدد مــن  ــغــ ــ الــ
لمدرسة  بزيارة  المديرية  أفــراد 
حـــطـــيـــن االبــــتــــدائــــيــــة لــلــبــنــيــن 
الهدايا  لتوزيع  الخليج  وروضــة 

التذكارية على الطلبة.
ويــــــــــأتــــــــــي تـــــنـــــظـــــيـــــم هـــــــذه 

لتعزيز  والــمــبــادرات  الفعاليات 
واالنتماء  المجتمعية  الشراكة 
الــوطــنــي الــتــي أصــبــحــت واقــعــًا 
األمني  الداخلية  وزارة  نهج  في 
التطوير  مــواكــبــة  عــلــى  الــقــائــم 
ــلــــرؤى  ــث تـــنـــفـــيـــذا لــ ــديــ ــحــ ــتــ والــ
باإلضافة  السامية،  اإلنسانية 

ــيــــن  ــنــ إلــــــــى مـــــشـــــاركـــــة الــــمــــواطــ
والمقيمين ومختلف مؤسسات 
الــمــجــتــمــع مـــع رجــــال الــشــرطــة 
ــن واالســـتـــقـــرار  ــ فـــي حــفــظ األمـ
وتــعــمــيــق ثــقــافــة الــتــواصــل بين 
ــات الــمــجــتــمــع  ــســ ــؤســ أفــــــــراد ومــ

ورجال األمن.

كل الحترام لأمثال 

غيت�س وكوبان!

فصرت  الــغــنــى..  رأس  القناعة  »رأيـــت  الشافعي:  اإلمـــام  يــقــول 
يـــرانـــي به  بـــابـــه.. وال ذا  يـــرانـــي عــلــى  بــأذيــالــهــا مــمــتــســك.. فـــا ذا 

منهمك.. فصرت غنيا با درهم.. أمر على الناس شبه الملك«!
وكأن هذا القول ينطبق على بعض األثرياء منهم الملياردير 
األمريكي مارك كوبان البالغ من العمر 64 عاما الذي قال مؤخرا 
المقدرة في  كان لديه فقط 1% من ثروته  لو  إنه سيكون سعيدا 
إلى  أنه ال يحتاج  الحالي بنحو 4.6 مليارات دوالر، مؤكدا  الوقت 
مليون   46 يعادل  ما  أي  منها،  فقط   %1 يكفيه  بل  هــذه  ملياراته 
دوالر، مشيرا إلى أنه أعد نفسه للتقاعد وفي حوزته مليونا دوالر 

حين بلغ سن 32 عاما بعد أن باع شركته األولى. 
آخر  إيجابيا  نموذجا  غيتس  بيل  األمريكي  الملياردير  يمثل 
لألغنياء حول العالم حيث تعهد بالتبرع بأمواله ليخرج من قائمة 
الشخصيات األكثر ثراء في العالم، مؤكدا أنه ملتزم برد أمواله إلى 
المجتمع، ولعل جمعية غيتس الموجودة في عدد من الدول تجسد 
كامه هذا على أرض الواقع فهي تعمل من أجل مكافحة األمراض، 
وتحسين التعليم، ومعالجة مشاكل الصرف الصحي، وتعتبر ثاني 
إلى حوالي خمسين  بأصول تصل  العالم  أكبر جمعية خيرية في 

مليار دوالر، ويدعمها أثرياء آخرون مثل وارن بافيت.
المواطن  أن  عن  الكشف  تم  حديثا  أجــري  رأي  استطاع  في 
إلــى حــوالــي 1.7 مليون دوالر  أنــه يحتاج  يــرى  الــعــادي  األمــريــكــي 
للتقاعد بشكل مريح، هذا في الوقت الذي يعاني فيه اليوم بشدة 
التي  الطعام  وجبة  وصــل سعر  الفاحش حيث  األســعــار  غــاء  مــن 
الــمــدرســة إلــى ثــاثــة أضــعــاف سعرها مــن قبل  تــقــدم للطالب فــي 

بسبب ما يشهده العالم من تضخم طال كل شيء في الحياة.
العادي  العربي  المواطن  إليها  يحتاج  دوالر  مليون  كــم  تــرى 

اليوم كي يشعر بالراحة حين يتقاعد؟!
هي  القناعة  تبقى  ولكن  للمقارنة،  وجــه  هناك  ليس  بالطبع 
انطاقا  التقاعد،  وبعد  قبل  بالراحة  لإحساس  الوحيد  الشعور 
من الحكمة التي تقول »الوسادة تحمل رأس الغني والفقير«، وهو 

ما أكدته مقولة علي بن أبي طالب:
»ال غنى كالعقل.. وال فقر كالجهل.. وال ميراث كاألدب«!

فأنت غني أو فقير بشخصيتك.. ال بمالك!
والذين  أثبتت ذلك،  التي  واألثرياء  األغنياء  أكثر تجارب  وما 
يرتفع عددهم بنسبة ملحوظة في السنوات األخيرة، حيث ازدادت 
 %45 أن  إلــى  أشــارت  دراســة حديثة  17% بحسب  بنسبة  ثرواتهم 

منهم صنعوا أنفسهم بأنفسهم.
ويبقى السؤال: 

هل الوصول إلى عالم المليارديرات هو ضربة حظ؟
 أم موهبة؟

ومهما كانت اإلجابة، نظل نكن كل االحترام والتقدير لهؤالء 
غيتس،  بــيــل  أمــثــال  مجتمعهم  عــلــى  يبخلون  ال  الــذيــن  األثـــريـــاء 

والذين يتمتعون بالقناعة أمثال كوبان!!

halakamal99@hotmail.comهالة كمال الدين

مديريات واإدارات »الداخلية« تحتفل بيوم ال�شراكة المجتمعية والنتماء الوطني

الداخلية وزارة  نهج  في  واقعا  اأ�صبحت  )بحريننا(  الوطني  االنتماء 

محافظ واأهالي المحرق ي�شيدون بتوجيهات م�شاعفة المخ�ش�شات الجتماعية
ــع مـــحـــافـــظ مــحــافــظــة الــمــحــرق  ــ رفـ
الـــســـيـــد ســـلـــمـــان بــــن عــيــســى بــــن هــنــدي 
األهالي  وبــاســم  باسمه  الشكر  المناعي 
ــة الـــمـــلـــك الـــمـــعـــظـــم وســـمـــو  ــالــ إلــــــى جــ
على  الــــوزراء  رئــيــس مجلس  العهد  ولــي 
المكرمة  بــصــرف  الــســامــيــة  الــتــوجــيــهــات 
الــرمــضــانــيــة ومــضــاعــفــة الــمــخــصــصــات 
االجتماعية، حيث استقبل األهالي تلك 
أنها  وخاصة  غامرة،  بسعادة  التوجيهات 
المبارك،  رمضان  أعتاب شهر  على  تأتي 
ــذا الشهر  رافــعــيــن الــتــهــانــي بــمــنــاســبــة هـ

الفضيل.
ــــس األســـــبـــــوعـــــي  ــلـ ــ ــجـ ــ ــمـ ــ وخــــــــــــال الـ
بن  عبداهلل  العميد  بحضور  للمحافظة 
خــلــيــفــة الــجــيــران نــائــب الــمــحــافــظ أكــد 
السابق  الرئيس  بوطبنية  جاسم  السيد 
لرابطة المجالس األهلية دور المجالس 
الى  مشيرا  الــحــق،  المواطنة  تعزيز  فــي 
شهر  ليالي  خــال  تنشط  المجالس  أن 
واألنشطة  بالفعاليات  المبارك  رمضان 

الوطنية والثقافية والدينية.
من جانبه أشار الناشط االجتماعي 
ــوي  ــوعـ ــتـ فـــــــــاروق الـــــــــدوي إلــــــى الـــــــــدور الـ
أن مــجــالــس  إلـــــى  لـــلـــمـــجـــالـــس، مـــشـــيـــرا 
بــحــســهــا  األزل  ــنـــذ  مـ ــرفــــت  عــ الـــمـــحـــرق 

الوطني وأدوارها االجتماعية.
تنظيم  الزياني  السيد خالد  واعتبر 
الدولية  االجتماعات  من  لعدد  المملكة 
التي  المتنوعة  والــمــعــارض  واإلقليمية 
ــدولـــي  ــز الـــبـــحـــريـــن الـ ــركـ يــســتــضــيــفــهــا مـ
المستمر  الــحــراك  عــن  يعبر  للمعارض 

والمكانة الدولية للبحرين.
ــذا الـــســـيـــاق طـــالـــب األهـــالـــي  ــي هــ وفــ
بـــاســـتـــثـــمـــار مـــثـــل تـــلـــك الـــفـــعـــالـــيـــات فــي 

ــة عــبــر  ــيــ ــاحــ ــيــ ــســ ــة الــ ــ ــركـ ــ ــحـ ــ تـــنـــشـــيـــط الـ
وخاصة  السواحل،  واستثمار  استحداث 
بين  الــواقــعــة  والمنطقة  الــســايــة  ســاحــل 
جسري الشيخ حمد والشيخ عيسى لما 

لها من آثار اقتصادية إيجابية.
والتبريكات  التهاني  األهــالــي  ورفـــع 
ــنــــواب أحـــمـــد بن  ــى رئـــيـــس مــجــلــس الــ إلــ
سلمان المسلم النتخابه رئيسا للجمعية 
الـــعـــامـــة لـــاتـــحـــاد الــبــرلــمــانــي الـــدولـــي، 

والــبــحــريــن تزخر  الــمــحــرق  أن  مــؤكــديــن 
بالطاقات والرواد في كافة المجاالت.

المحافظ  رفــع  المجلس  وفــي ختام 
تــهــانــي وتــبــريــكــات أهـــالـــي الــمــحــرق إلــى 
وزير الداخلية على تدشين جواز السفر 
نوعية  نقلة  يعتبر  والـــذي  اإللــكــتــرونــي، 
فـــي الـــخـــدمـــات الــمــقــدمــة لــلــمــواطــنــيــن، 
ويعزز تقدم المملكة وأنظمتها على كافة 

األصعدة.

أكد إبراهيم علي النواخذة 
األعلى  للمجلس  العام  األمين 
الــضــمــان  لــلــصــحــة، أن مـــشـــروع 
الـــصـــحـــي يــــهــــدف إلــــــى تــوفــيــر 
ذات  متكاملة  صحية  منظومة 
ــودة عــالــيــة تــتــســم بــالــمــرونــة  ــ جـ
والقدرة على التطور واالستجابة 
وجاذبة  المستفيدين  لتطلعات 
باإلضافة  الصحي،  لاستثمار 
صحي  تمويل  نظام  إنشاء  إلــى 
ــتـــدامـــة  يــتــســم بـــالـــكـــفـــاءة واالسـ
ويكفل الحرية في اختيار مقدم 
الـــخـــدمـــة الـــصـــحـــيـــة، وتـــقـــديـــم 
خــــدمــــة صـــحـــيـــة عــــادلــــة تــتــســم 
يحمي  إطــار  ضمن  بالتنافسية 
المشاركة  األطــــراف  كــل  حــقــوق 

في الضمان الصحي.
جـــــاء ذلـــــك لـــــدى تــقــديــمــه 
ــيــــة بـــشـــأن  مـــــحـــــاضـــــرة تــــعــــريــــفــ
ــان الـــصـــحـــي،  ــمــ ــضــ ــج الــ ــامــ ــرنــ بــ
بــــمــــشــــاركــــة رؤســــــــــــاء ومـــمـــثـــلـــي 
بمملكة  الخاصة  المستشفيات 
من  بتنظيم  وذلــــك  الــبــحــريــن، 
الخاصة  المستشفيات  جمعية 
وبالتعاون مع المجلس األعلى 
لـــلـــصـــحـــة فـــــي مـــســـتـــشـــفـــى نـــور 

التخصصي.
وفــــي مــســتــهــل الــلــقــاء نقل 
النواخذة تحيات الفريق طبيب 
ــبــــداهلل  ــد بـــــن عــ ــمـ ــحـ ــيــــخ مـ الــــشــ
الــمــجــلــس  ــيــــس  رئــ خــلــيــفــة  آل 
للمستشفيات  للصحة  األعــلــى 
ــا في  ــدورهـ الـــخـــاصـــة، مــشــيــدًا بـ
الوطنية  الجهود  ودعــم  متابعة 

الـــرامـــيـــة إلــــى تــطــبــيــق بــرنــامــج 
الضمان الصحي في المملكة.

الـــمـــشـــروع  أن  أضــــــاف  كـــمـــا 
ــــى مـــواصـــلـــة تــحــقــيــق  ــهـــدف إلـ يـ
الــمــزيــد مـــن الــتــطــويــر وتــعــزيــز 
الخدمات  مستوى  فــي  الــجــودة 
المقدمة  والــعــاجــيــة  الصحية 
لــلــمــواطــنــيــن والــمــقــيــمــيــن على 
أرض المملكة، وذلك من خال 
الصحية  األنــظــمــة  اســتــحــداث 
ــواكـــب  األكــــثــــر كــــفــــاءة والــــتــــي تـ
مـــخـــتـــلـــف الـــمـــســـتـــجـــدات وكـــل 
المرتبطة  العالمية  الــتــطــورات 

باألنظمة الصحية الحديثة.
وأكـــــــــد الـــــنـــــواخـــــذة حــــرص 
على  للصحة  األعلى  المجلس 
تعزيز التواصل مع كل الجهات 
الـــعـــاقـــة  ذات  ــات  ــ ــسـ ــ ــؤسـ ــ ــمـ ــ والـ
بـــتـــطـــبـــيـــق الــــضــــمــــان الـــصـــحـــي 
ــي  ــتـ لـــبـــحـــث الــــمــــســــتــــجــــدات الـ
إطــار  فــي  المشروع  بهذا  تتعلق 
يجسد مدى الحرص واالهتمام 
بتطوير وتحسين مستوى جودة 
الـــخـــدمـــة الــصــحــيــة الــمــقــدمــة 

للجميع.
ــال الـــمـــحـــاضـــرة أشــــار  ــ وخــ
المستشفيات  أّن  إلى  النواخذة 
الـــــخـــــاصـــــة تــــعــــد شـــــريـــــكـــــًا فــي 
المنظومة الصحية، لذلك فمن 
ــروري اســـتـــمـــرار الــتــنــســيــق  الــــضــ
والتعاون إلنجاح هذا المشروع، 
الــصــدد كل  فــي هــذا  مستعرضًا 
الـــمـــراحـــل الــمــتــعــلــقــة بــبــرنــامــج 
ــي  ــنـ ــوطـ الــــضــــمــــان الــــصــــحــــي الـ

)صـــحـــتـــي( والــــــذي يـــهـــدف إلــى 
تقديم خدمات صحية متكاملة 
عالية،  جـــودة  وذات  ومــســتــدامــة 
والرسالة التي تقوم على إنشاء 
نظام رعاية صحي تنافسي يقوم 
على مبدأ المساواة واالستدامة 
في  عالميًا  المتبعة  والمعايير 

هذا الشأن.
وتـــــطـــــرق الـــــنـــــواخـــــذة إلــــى 
الــمــرجــوة مــن برنامج  الــنــتــائــج 
والمنظومة  الصحي  الــضــمــان 
جانب  إلــى  الجديدة،  الصحية 
صـــــنـــــدوق الــــضــــمــــان الـــصـــحـــي 
ــز الـــوطـــنـــي  ــركــ ــمــ ــاء(، والــ ــ ــفــ ــ )شــ
وإدارة  الــصــحــيــة،  لــلــمــعــلــومــات 
ــعــــرفــــة )حــــكــــمــــة( وآلــــيــــات  ــمــ الــ
الــــذي سينفذ  الـــمـــشـــروع  عــمــل 
عــــلــــى عــــــــدة مــــــراحــــــل وصــــــــواًل 
ــى الــتــطــبــيــق الـــشـــامـــل. كــمــا  ــ إلـ
ــــرض الــــــنــــــواخــــــذة أبــــــرز  ــعـ ــ ــتـ ــ اسـ
الفئات المستفيدة من برنامج 
»صــحــتــي« ومــجــمــل الــخــدمــات 
)الباقة(  الــرزمــة  تغطيها  التي 
للمواطنين  اإللزامية  الصحية 
وكـــذلـــك الــــــرزم الــمــقــدمــة إلــى 
الــنــدوة  خــتــام  وفـــي  المقيمين. 
تم طرح االستفسارات واإلجابة 
كل  النقاش حــول  وتــبــادل  عنها 
إلى  بالتحول  المرتبطة  األمور 
وانعكاساته  الــصــحــي  الــضــمــان 
األداء  جــــــــــودة  رفــــــــع  لــــصــــالــــح 
بالقطاع  والــكــفــاءة  واإلنتاجية 
ــل عـــــــــــام فـــي  ــ ــكـ ــ ــشـ ــ ــي بـ ــ ــحــ ــ ــصــ ــ الــ

المملكة.

اأكد اأن الم�صت�صفيات الخا�صة �صريك في اإنجاح البرنامج

الأمين العام للمجل�س الأعلى لل�شحة يطلع الم�شت�شفيات 

الخا�ش�ة عل�ى م�ش�تجدات برنام�ج ال�شم�ان ال�شح�ي

ــاركـــون  ــون مـــشـ ــ ــزارعــ ــ ــد مــ ــ أكــ
ضــــــمــــــن ســـــــــــوق الــــــمــــــزارعــــــيــــــن 
ــيـــيـــن الــــــــذي تــقــيــمــه  ــنـ الـــبـــحـــريـ
والــزراعــة  البلديات  شــؤون  وزارة 
الوطنية  المبادرة  مع  بالشراكة 
ــــي أن  ــزراعـ ــ لــتــنــمــيــة الـــقـــطـــاع الـ
مـــزارعـــهـــم تــضــم كــمــيــات وفــيــرة 
من الخضراوات استعدادًا لشهر 

رمضان المبارك.
ــن  ــيـ ــزارعـ ــمـ ــد ســــــوق الـ ــهــ وشــ
 18 الــســبــت  أمـــس  البحرينيين 
ــدادًا غفيرة من  أعـ مــارس 2023 
الجنسيات،  من مختلف  الــزوار 
على  الكبير  اإلقبال  الفتًا  وكان 
شراء المنتجات الزراعية وذلك 
ــراب حــلــول  ــتــ بـــالـــتـــزامـــن مـــع اقــ
ــارك، وقـــد  ــبــ ــمــ ــان الــ شـــهـــر رمــــضــ
حـــرص الــمــزارعــون الــمــشــاركــون 
إبــراز  على  الــســوق  فعاليات  فــي 
كميات وفيرة من إنتاج مزارعهم 
خـــــال هـــــذا األســــبــــوع فــــي ظــل 

اإلقبال الكبير من الزوار.
ــتـــه، أكـــــد الــــمــــزارع  مــــن جـــهـ
عبدالنبي  حسن  محمد  جعفر 
توافر كميات كافية من مختلف 
ــواع الـــخـــضـــراوات اســـتـــعـــدادًا  ــ أنــ

لشهر رمضان المبارك.
وأشار إلى أن أهم المنتجات 
ــة الـــتـــي يــقــبــل عــلــيــهــا  ــيــ ــزراعــ الــ
يتوافر  رمــضــان  لشهر  الــزبــائــن 
كــــاٍف مـــن بينها  مــنــهــا مـــخـــزون 
إلى  الفــتــًا  والفلفل،  الطماطم 
تــلــبــي احــتــيــاجــات  الــكــمــيــات  أن 
ــوق خـــــال شـــهـــر رمـــضـــان،  ــســ الــ

وهناك مخزون وفير منها.
ــن  ــ ــيــ ــ ــزارعــ ــ ــمــ ــ الــ أن  وذكـــــــــــــر 
يــعــولــون عــلــى الـــزبـــائـــن الـــكـــرام 
لشراء  ومقيمين  مواطنين  من 
احــتــيــاجــاتــهــم مــن الــخــضــراوات 
ــل الــــعــــروض الــمــتــنــوعــة  فــــي ظــ
الــتــي يــطــرحــهــا الــمــزارعــون في 
البحرينيين  الــمــزارعــيــن  ســـوق 

بالبديع.
ــال  ــ ــب ذلـــــــــــك، قـ ــ ــانــ ــ إلـــــــــى جــ
ــزارع عـــبـــدالـــمـــهـــدي أحــمــد  ــ ــمـ ــ الـ
عــيــســى إن فـــتـــرة شــهــر رمــضــان 
هــي مــن الــمــواســم الــتــي يستعد 
بتوفير  البحريني  الــمــزارع  لها 
الخضراوات،  من  وفيرة  كميات 
وخـــصـــوصـــًا تــلــك األنــــــواع الــتــي 
يكثر الطلب عليها من الزبائن 

للشهر الفضيل.
مــــخــــزون  أن  إلــــــــى  وأشـــــــــــار 
ــن الـــمـــنـــتـــجـــات  ــ الــــمــــزارعــــيــــن مـ
ــة الــمــرغــوبــة فـــي شهر  ــيـ الـــزراعـ
لتلبية  بــكــثــرة  مــتــوافــر  رمــضــان 

الطلب المتزايد في هذا الشهر.
ــر أن ســـوق الــمــزارعــيــن  وذكــ
ــد نـــقـــطـــة  ــ ــعـ ــ ــن يـ ــيــ ــيــ ــنــ ــريــ ــبــــحــ الــ
الــزبــائــن من  للكثير مــن  جــذب 
مـــواطـــنـــيـــن ومــقــيــمــيــن لـــشـــراء 

احتياجاتهم لشهر رمضان.
ويــحــتــفــي الـــســـوق فـــي هــذا 

ــذكــــرى الـــعـــاشـــرة  ــالــ الـــمـــوســـم بــ
النـــطـــاقـــتـــه بـــشـــعـــار »حـــصـــادنـــا 
مزارعًا   32 بمشاركة  بحريني«، 
و4 شركات زراعية و5 مشاتل و4 
متخصصة  أنشطة  و4  مناحل 
ــر  ــ األسـ ــن  ــ مـ و20  ــور  ــمــ ــتــ الــ ــي  ــ فـ
وزارة  مــع  بالتنسيق  المنتجة 

الــتــنــمــيــة االجــتــمــاعــيــة، عـــاوة 
لألطفال  قرية  تخصيص  على 
اســتــقــطــبــت أكـــثـــر مـــن 15 ألــف 
ــات وأنــــشــــطــــة  ــيــ ــالــ ــعــ ــفــ طــــفــــل بــ
ُتــشــّكــل إضــافــة نوعية  مــتــنــوعــة 
لــلــســوق مــنــذ انــطــاقــتــه فــي 10 

ديسمبر 2022.

رم�شان ل�شهر  الخ�شراوات  من  كبيرة  كميات  يوفر  المزارعين  �شوق 

رم�شان  �شهر  في  مطر  زخات  فر�س  ي�شحبه  قد  الحرارة  درجات  انخفا�س 
كتب محمد القصاص:

المهتم  اإللــكــتــرونــي  ــذر(  ويـ )أوال  مــوقــع  أفـــاد 
بــحــالــة الــطــقــس بـــأن شــهــر رمـــضـــان الــمــبــارك قد 
يبدأ بانخفاض في درجات الحرارة، ولكن بحسب 
النماذج العددية المرصودة مؤخرا يبدو أنه حتى 
اآلن سيكون حافا باألمطار الموسمية المباغتة 
في موسم )السرايات( التي قد تمتد حتى ما بعد 

عيد الفطر السعيد بإذن اهلل.
مؤخرا  تعرضت  المملكة  أجـــواء  أن  وأضـــاف 
على  أثــرت  وقصيرة  بــاردة  غريبة  لتيارات شمالية 
شــمــال شــبــه الــجــزيــرة الــعــربــيــة وانــخــفــضــت على 

أثرها درجات الحرارة بشكل ملحوظ شمال وشرق 
السعودية والكويت.

ــار الـــى ان شــهــر رمــضــان الـــقـــادم يــصــادف  وأشــ
دخــولــنــا فــي مــوســم الــربــيــع مــع مــوســم الــســرايــات 
)سريان السحب ليا ومباغتتها على حين غفلة(، 
تبدأ  حيث  المفاجئة  الــجــويــة  بتقلباتها  وتــمــتــاز 
الشديدة  الرياح  من مارس حتى مايو، وتصحبها 
الــهــابــطــة الـــتـــي يــتــشــكــل مــنــهــا جـــــدار الــعــواصــف 

الرملية والغبار على أغلب المناطق.
الرياح  فــي سرعة  الــســرايــات  خــطــورة  وتتمثل 
واألمطار والغبار، وهي تأتي بصورة مفاجئة، فقد 
يكون الجو يوحي باالستقرار وفجأة ينقلب، فهي 

تتكون بسرعة وال يسبقها بوادر واضحة توحي 
بقربها.

وقـــد تــكــون أمــطــار الــســرايــات عــلــى شكل 
وبحسب  أليـــام،  أو  لساعات  متواصلة  أمــطــار 
أرشـــفـــة الـــمـــراصـــد الــطــقــســيــة فــــإن الــبــحــريــن 
هطلت  التي  السرايات  موسم  بأمطار  تأثرت 
في مارس 1984 بتاريخ 15 مارس الذي هطلت 
فيه أمطار غزيرة جدا، وكانت مصحوبة ببرد 
بين  ما  األمــطــار  واستمر هطول  قوية  ورعــود 
مــتــوســطــة وغـــزيـــرة إلـــى تــاريــخ 18 مـــارس من 
العام نفسه، ووقتها تحولت الشوارع إلى بركة 

مياه.


