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افتتح ندوة »الأمن الغذائي وم�ستقبل الإنتاج ال�سمكي العاملي«.. وزير البلديات:

تعزيز دور القطاع اخلا�ص يف عملية التنمية البحرية
الكعبي  احمد  بن  جمعة  الدكتور  اأكد  

العمراين  والتخطيط  البلديات  �سوؤون  وزير 

ال�سعيدين  على  اجلهود  ت�سافر  �سرورة  على 

على  املحافظة  �سبيل  يف  واخلا�ص  احلكومي 

منهجيات  وتعزيز  والبيئة  البحرية  الرثوات 

احلالية  للأجيال  ال�سمكي  الغذاء  توفري 

العاملية   للمتغريات  وفقا   وذلك  وامل�ستقبلية. 

التنموية  ال�سعدة  خمتلف  على  املت�سارعة 

ارتفاع  عنها  نتج  التي  ال�سكان  عدد  وارتفاع 

الطبيعية  النظمة  تاأثر  مع  الغذاء  على  الطلب 

املختلفة ومنها البيئات وامل�ستوطنات البحرية. 

وكنتيجة لهذه املتغريات فقد ت�سافرت اجلهود 

الدولية. 

جاء ذلك خلل كلمة وزير �سوؤون البلديات 

العمراين مبنا�سبة عقد ندوة المن  والتخطيط 

العاملي  ال�سمكي  النتاج  وم�ستقبل  الغذائي 

املحرق  قاعة  يف  اأم�ص  �سباح  عقدت  التي 

بفندق الدبلومات. حتت عنوان )المن الغذائي 

بالتعاون  العاملي(  ال�سمكي  النتاج  وم�ستقبل 

دول  يف  ال�ستثمار  وبرنامج  مع  والتن�سيق 

 )MENA( افريقيا  و�سمال  الو�سط  ال�سرق 

ومنظمة التعاون القت�سادي والتنمية وجمل�ص 

البحرين  مملكة  يف  القت�سادية  التنمية 

نبيل  الدكتور  الندوة  وح�سر   .)OECD’S(

حممد ابو الفتح وكيل �سوؤون البلديات، وجا�سم 

من  وعدد  البحرية  الرثوة  ادارة  مدير  الق�سري 

امل�سوؤولني يف الوزارة.

دور  تعزيز  على  كلمته  يف  الكعبي  واأكد 

البحرية  التنمية  عملية  يف  اخلا�ص  القطاع 

من  العديد  يف  م�ساركته  خلل  من  امل�ستدامة 

جمال  يف  الوزارة  تنفذها  التي  امل�سروعات 

الرثوة البحرية وتطوير قطاع النتاج ال�سمكي 

التفاقيات  من  جمموعة  توقيع  اىل  بالإ�سافة 

لإن�ساء  وخطة  ال�سمكي  ال�ستزراع  جمال  يف 

يف  القدرات  وبناء  لتدريب  �سمكية  حا�سنات 

ليكونوا  املتدربني  وتاأهيل  ال�ستزراع  جمال 

لت�سويق  لهم  املجال  اتاحة  مع  للأعمال  روادا 

املنتجات من خلل هذه احلا�سنات.

واأ�ساف الوزير باأن  اململكة عملت و�سمن 

منظومة  تطوير  على  ا�سرتاتيجية  خطة 

الرثوة  حتمي  التي  والقوانني  الت�سريعات 

البحرية مع تنفيذ عدد من امل�ساريع والربامج 

ال�ستزراع  م�ساريع  ومنها  خلطتها  املحققة 

ال�سيد  ومنع  ال�سناعية  والرياف  ال�سمكي 

اىل  بالإ�سافة  البحرية  الرقابة  وتعزيز  اجلائر 

دعم �سغار ال�سيادين من خلل ان�ساء �سندوق 

لل�سيادين.

 وقال الكعبي: »نهدف من خلل هذه الندوة 

املتخ�س�سة مب�ساركة هذه النخبة من املتحدثني 

والداري  العلمي  الدعم  توفري  اىل  واخلرباء 

تنفيذها  يتم  التي  املتخ�س�سة  الربامج  لأن�سطة 

ال�ستثمار  ابحاث  البحرين وم�ساندة  يف مملكة 

احلديثة  والبيانات  املعلومات  جمع  خلل  من 

والطلع على اآخر الدرا�سات التحليلية وتطوير 

اخلربات  وتبادل  والبيانات  املعلومات  قواعد 

يف  ت�سهم  التي  املمار�سات  واف�سل  والتجارب 

املحافظة والرتقاء بالرثوة البحرية«. وا�ساف 

»نتطلع من خلل هذه الندوة اىل تطوير القدرات 

التي  والربامج  املتخ�س�سني  و�سبكات  البحثية 

بالإمكان ا�ستخدامها يف تطوير وتنمية الرثوات 

البحرية وعامل ال�سماك يف دول ال�سرق الو�سط 

و�سمال افريقيا«.

واو�سح الكعبي »لقد خطت مملكة البحرين 

برئا�سة  املوقرة  احلكومة  من  وبتوجيهات 

�ساحب ال�سمو امللكي المري خليفة بن �سلمان اآل 

خليفة رئي�ص الوزراء خطوات وا�سعة يف جمال 

وتنميتها ودعم  البحرية  الرثوة  على  املحافظة 

ال�سيادين وذلك �سمن جهود اململكة يف حتقيق 

المن الغذائي والهداف المنائية للألفية«.

جمموعة  اىل  ان�سمت  اململكة  باأن  منوها 

للمحافظة  الهادفة  واملعاهدات  التفاقيات  من 

على الرثوة البحرية والكائنات البحرية وعلى 

من  ا�سهاما  منها،  بالنقرا�ص  املهددة  الخ�ص 

مملكة البحرين يف دعم اجلهود الدولية يف هذا 

املجال. وان عقد هذه الندوة املتخ�س�سة اليوم 

 8 عقدها يف  التي مت  الوىل  الندوة  بعد جناح 

بناء  جهود  �سمن  ياأتي  امنا   2011 دي�سمرب 

القدرات والطلع على اف�سل املمار�سات وتبادل 

واملنظمات  املخت�سني  مع  والتجارب  اخلربات 

الرثوة  على  املحافظة  جمال  يف  املتخ�س�سة 

البحرية.

ال�سكر  بجزيل  توجه  كلمته،  ختام  ويف 

والتنمية  القت�سادي  التعاون  ملنظمة  والتقدير 

ال�سرق  يف  ال�ستثمار  وبرنامج    OECD’S
التنمية  وجمل�ص  افريقيا  و�سمال  الو�سط 

القت�سادية على امل�ساهمة يف التنظيم والعداد 

لهذه الفعالية وال�سكر مو�سول للجهات الراعية 

وو�سائل العلم وال�سحافة.

كارل  الدكتور  اأكد  مت�سل،  �سعيد  وعلى 

التعاون  منظمة  رئي�ص  �سكيدمت  كري�ستان 

�سعي  على   OECD’S والتنمية  القت�سادي 

اإىل حت�سني  الرامية  ال�سيا�سات  املنظمة لتطوير 

لل�سكان  والجتماعي  القت�سادي  الو�سع 

يجمع  منتدى  املنظمة  متثل  اإذ  العامل،  حول 

اإىل  جنبا  للعمل  فر�سة  لها  ويتيح  احلكومات 

حول  والتباحث  اخلربات  تبادل  بهدف  جنب 

اإىل  اإ�سافة  امل�سرتكة،  للم�ساكل  حلول  اإيجاد 

اأ�سباب  للوقوف على  تعمل مع احلكومات  اأنها 

والبيئية،  والجتماعية  القت�سادية  التغريات 

وتقي�ص معدلت الإنتاج وحجم تدفقات التجارة 

بتحليل  تعنى  اأنها  كما  وال�ستثمار،  العاملية 

ومقارنة البيانات لو�سع الحتمالت للتوجهات 

امل�ستقبلية، وت�سع املعايري لكافة اخلدمات مبا 

فيها جمال ال�ستثمار البحري والرثوة ال�سمكية.

رئي�ص  هجر�ص  زكريا  ا�سار  جانبه،  ومن 

اىل  لل�ستثمار   )MENA( مركز  امناء  جمل�ص 

جديد  قطاع  يعد  الذي  البحري  القطاع  اهمية 

مل تك�سف ا�سراره بعد. منوها اىل وجود فر�ص 

من  العديد  يف  البحر  داخل  كبرية  ا�ستثمارية 

والتجميلية.  والعلجية  الغذائية  املجالت 

جمال  يف  عاملية  طفرة  هناك  بان  مو�سحا 

ان  البحرين  مملكة  على  البحري  ال�ستثمار 

اجلغرايف  موقعها  باأن  وخ�سو�سا  تواكبة 

وكونها جزيرة حتيطها املياه من جميع اجلهات 

تتيح لها فر�سة كبرية لل�ستثمار يف هذا املجال.

 %50 ميثل  ال�سمكي  ال�ستزراع  بان  ونوه 

اعادة  يجب  وعلية  العاملي،  ال�ستهلك  من 

الكتفاء  وعدم  الثمني،  القطاع  هذا  نحو  النظر 

واملح  طحالب  فهناك  الغذائي،  باجلانب 

اأخرى تدخل يف العديد من  وخملوقات بحرية 

الندوة.  هذه  تاأتي  هنا  ومن  املفيدة  ال�سناعات 

وقال :« على مملكة البحرين ان تخطي خطوات 

امل�سوؤولة  اجلهات  وعلى  الزرق  القت�ساد  يف 

ت�سهيل الجراءات لنمو هذا القطاع وا�ستغلله 

فر�ص عمل وقطاعات  اكرب وذلك خللق  ب�سكل 

اقت�سادية جديدة.

وا�ستملت الندوة على 5 حما�سرات رئي�سية 

تدور حول: الرثوة ال�سمكية يف مملكة البحرين 

وال�ستزراع  ال�سمكية  امل�سائد  وو�سعية 

الأخ�سر  والنمو  البحرين،  مملكة  يف  ال�سمكي 

يف قطاع الرثوة ال�سمكية وال�ستزراع ال�سمكي، 

وال�سرتاتيجيات  ال�سماك،  قطاع  بناء  واعادة 

قطاع  يف  والتطبيق  والهداف  والتخطيط 

منظور  من  الغذائي  والمن  ال�سمكية،  الرثوة 

OECD، والمن الغذائي وفر�ص ال�ستثمار يف 
مبناق�سة  املحا�سرات  وختمت  ال�سماك،  قطاع 

للقطاع  املقبلة  للمرحلة  امل�ستديرة  املائدة 

ال�سمكي.

بكلية  القبول  ق�سم  رئي�ص  اأكد 

البحرين«  »بوليتكنك  التقنية  البحرين 

اأحمد مال اهلل اأن اآخر يوم لت�سلم طلبات 

من  الأول  الدرا�سي  بالف�سل  اللتحاق 

2014م   –  2013 الأكادميي  العام 

على  م�سدًدا  املقبل،  يوليو   4 �سيكون 

اأي طلب بعد هذا  بت�سلم  اأنه لن ي�سمح 

القبول  اختبارات  اأن  واأ�ساف  التاريخ. 

اأبريل املا�سي بواقع  التي بداأت يف 27 

�سوف  اأ�سبوع،  كل  من  ال�سبت  يوم 

منبًها  2013م،  يوليو   6 اإىل  ت�ستمر 

الطلبة اإىل �سرورة التقيد باملوعد الذي 

لطلب  تقدميهم  عند  لهم  حتديده  مت 

بتغيري  لهم  ي�سمح  لن  حيث  اللتحاق، 

اأي وقت  باإعطاء  ي�سمح  لن  كما  املوعد، 

للختبار،  املحدد  الوقت  عن  اإ�سايف 

قاعة  اإىل  احل�سور  الطلبة  على  ولذلك 

الختبارات يف وقت مبكر.

 »البوليتكنك«: ال قبول لطلبات االلتحاق بعد 4 يوليو املقبل

جانب من احل�ضور

توقيع اتفاقيات مع »اخلا�ص« خلل الأ�سهر املقبلة لل�ستزراع ال�سمكي.. الوزير الكعبي لـ»            «:

15 األف حجم اال�صتهالك املحلي من االأ�صماك واالأرياف ال�صناعية

د.  العمراين  والتخطيط  البلديات  �سوؤون  وزير  ك�سف 

وب�سدد  اتفاقيتني،  على  وقعت  الوزارة  اأن  الكعبي  جمعة 

الأ�سهر  خلل  اخلا�ص  القطاع  مع  اأخرى  اتفاقيات   توقيع 

املقبلة مل�ساريع ال�ستزراع ال�سمكي. 

با�ستخدام  يقوم  �سوف  اخلا�ص  القطاع  اأن  واأ�ساف 

و�سد  الذاتي  الإكتفاء  وحتقيق  الإنتاج،  لزيادة  التقنيات 

الفجوة. 

ال�ستزراع  اأن  اإىل  لــ«الأيام«  الكعبي  الوزير  واأ�سار 

ال�سمكي هو اأحد جمالت ال�ستثمار لتنمية القطاع ال�سمكي، 

والذي يعد من اأهم املو�سوعات التي تركز عليها دول العامل 

وتعتمد على ما ن�سبته 50% من ال�ستزراع ال�سمكي، لفتا اإىل 

اأن اململكة تنتج نحو 6 اآلف طن �سنوياً من الأ�سماك، ويقدر 

حجم ال�ستهلك املحلي 15 األف. 

الأرياف  باإن�ساء  قامت  الوزارة  اأن  الكعبي  الوزير  وبني 

ال�سناعية لزيادة املخزون ال�سمكي، و�ستكون ن�سبة الزيادة 

بنحو 15%، ومت اإن�ساء الأرياف على مرحلتني، املرحلة الأوىل 

مت اإنزال نحو 2500، والآن يف املرحلة الثانية.

امل�ساريع  تلك  اأن  تبني  التجارب  خلل  من  وقال:«اإنه 

تقوم بتعوي�ص الف�سوت والهريات، والتي ت�سهم ب�سكل كبري 

اأكرب،  اإن�ساء حمميات  اإىل جانب  الذاتي،  الإكتفاء  يف حتقيق 

وت�سديد الرقابة على ال�سيد اجلائر، اإذ اأنه وفق ال�سرتاتيجية 

الوطنية التي مت اإعدادها فقد ركزت على الكثري من العوامل 

والربامج وامل�سروعات«.

باملقومات  تتمتع  البحرين  مملكة  اأن  اإىل  الوزير  ونوه 

الأ�سا�سية لتحقيق الإكتفاء الذاتي يف املخزون ال�سمكي.

من جهته قال الوزير الكعبي يف كلمة له خلل افتتاح 

الندوة الثانية الأمن الغذائي وم�ستقبل النتاج ال�سمكي التي 

البلديات  �سوؤون  وزارة  من  وبتنظيم  رعايته،  حتت  تقام 

ومينا لل�ستثمار، ووكالة الزراعة والرثوة البحرية:« ي�سهد 

عدد  ارتفاع  ومنها  الأ�سعدة  خمتلف  على  متغريات  العامل 

ال�سكان التي نتج عنها البيئات وامل�ستوطنات البحرية والتي 

حتتاج اإىل ت�سافر اجلهود الدولية وتعزيز الأمن ال�سمكي«.

للأن�سطة  والفني  الإداري  الدعم  »توفري  وتابع: 

املتخ�س�سة للإ�ستثمار يف القطاع ال�سمكي وجمع املعلومات، 

التي  والتجارب  اخلربات  وتبادل  واملهن  الدرا�سات  واآخر 

القطاعات  وتطوير  البحرية،  بالرثوة  الإرتقاء  يف  ت�سهم 

ال�سرق  ودول  البحرية  الرثوات  وتنمية  وتطوير  البحثية، 

الأو�سط و�سمال اأفريقيا«. 

جمال  لتطوير  وا�سعة  خطوات  هناك  اأن  الكعبي  وبني 

الرثوة البحرية ودعم جهود اململكة واخلطط ال�سرتاتيجية 

دعم  �سندوق  ومنها  وامل�ساريع  املنظمومات  لتطوير 

ال�سيادين، واحلا�سنات ال�سمكية«. 

من جانبه قال د. زكريا هجر�ص: »اإن دعم قطاع الرثوة 

واملبادرات  القت�سادية،  التنمية  يف  دوراً  يلعب  ال�سمكية 

التي اأخذها جمل�ص التنمية القت�سادية لدعم القطاع، والذي 

يعتمد على قيام �سناعة كبرية قائمة على البحر واملنطقة ل 

زالت غري م�ستغلة«. 

واأ�ساف »اأن التوجه العاملي ل�ستغلل تلك املياه والبحار 

واملحيطات، والذي يعرف با�سم القت�ساد الأزرق، والبحرين 

والبيئة  الجتاه  نحو  تتخذ  واخلطوات  ذلك،  يف  �سباقة 

ال�ستثمارية ل�ستغلل املنطقة«.

عائشة الصديقي:


