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اأكدت اأنه ال يتقدم اإىل مزايداتها اأحد من مربي املوا�صي �صوى �صخ�صني

»املطاحن«: ال جود للو�شطاء وباإمكان اجلميع �شراء اأكيا�س النخالة
ذكرت االإدارة التنفيذية ل�شركة البحرين ملطاحن الدقيق 

انها تابعت باإهتمام ما ن�شر يف ال�شحف املحلية من اأخبار على 

ل�شان عدد من مربي املوا�شي خالل هذا االأ�شبوع ب�شاأن مطالبة 

مربي املوا�شي بيع نخالة القمح دون و�شيط والتهديدات التي 

تواجه اإنتاجية الرثوة احليوانية.

واعربت ال�شركة عن اأ�شفها ملا ت�شمنته تلك االخبار من 

مغالطات جتايف احلقيقة والواقع الذي يعلمه مربو املوا�شي 

اأنف�شهم الذين �شبق لل�شركة اأن عقدت معهم اجتماًعا يف 14 

اأكتوبر املا�شي الإزالة اأي �شوء فهم بني الطرفني حول االدعاء 

بوجود و�شطاء لبيع النخالة وعدم �شماح ال�شركة للجميع 

بال�شراء مبا�شرة منها.

اأنه باإمكان  واو�شحت انه مت يف االجتماع التاأكيد على 

ب�شعر  كيلوغراًما   40 زنة  النخالة  كي�س  �شراء  اجلميع 

دينارين مبا�شرة من خالل ال�شركة التي مل ي�شبق لها اأن باعت 

هذه املادة عن طريق و�شطاء، االأمر الذي يوؤدي بطبيعة احلال 

فيما لو كان واقعا اإىل احتكارها من قبل اأ�شخا�س معينني. 

وتابعت اأن ال�شركة اعتادت على طرح الكميات الفائ�شة 

من اإنتاجها ملادة النخالة يف مزايدات يتم الدعوة اإليها عرب 

ال�شحافة املحلية لتفادي تلفها ب�شبب التقلبات اجلوية غري 

امل�شتقرة كاحلرارة املرتفعة والرطوبة العالية واالأمطار.

وبينت اإنه ال يتقدم اإىل هذه املزايدات اأحد من املربني، �شوى 

�شخ�شني تقوم ال�شركة م�شطرة ببيعهما الكميات املطروحة 

يف اأ�شعار ترتاوح بني دينار اإىل دينار ون�شف واللذين يقومان 

الذين  املوا�شي  مربي  على  دينارين  ب�شعر  ببيعها  بدورهما 

ي�شرتون الكميات باإرادتهم منهما، نظرا ملا يقدمانه من ت�شهيل 

لهم بتو�شيل النخالة اإليهم مقابل اإ�شافة مبلغ 200 فل�س على 

الكي�س الواحد بطلب من مربي املوا�شي اأنف�شهم، ليكون اإجمايل 

البيع للكي�س الواحد هو 2.200 دينار. 

وقالت ال�شركة انها كررت دعوتها اإىل مربي املوا�شي يف 

اأن  على  املزايدات،  باأ�شعارهم يف  بالتقدم  منا�شبة  من  اأكرث 

منًعا  بالت�شاوي  امل�شاركني  الكميات على جميع  يتم توزيع 

املعرو�س  ال�شعر  رف�شوا  املوا�شي  مربي  اأن  اإال  لالحتكار، 

وطالبوا بتخفي�شه، وهو اأمر - اأي تغيري ال�شعر بخف�شه اأو 

رفعه - ال يعد من اخت�شا�س ال�شركة اأو �شالحياتها، كون 

االأ�شعار حمددة �شلفا من قبل اجلهات احلكومية املخت�شة.

االإ�شارة  متت  الذي  بال�شعر  يتعلق  فيما  انه  وا�شافت 

اإليه يف اخلرب نف�شه وهو 950 فل�ًشا، فاإن االإدارة التنفيذية 

اكدت باأنها ا�شطرت كذلك باأن توافق على ال�شعر املقدم من 

امل�شاركني يف املزايدة االأخرية، نظًرا ملا تعر�شت له اأكيا�س 

النخالة من تلف ب�شبب االأمطار والرطوبة، ف�شال عن تكد�س 

كميات كبرية يف �شاحات ال�شركة مما يعر�س خمازن ال�شركة 

للخطر وانت�شار احل�شرات.

وبينت اإن ال�شركة تنتج من مادة نخالة القمح )ال�شوار(، 

ال�شركة،  منتجات  من  اأ�شا�شية  ولي�شت  ثانوية  مادة  وهي 

األف كي�س �شهرًيا،  اأي ما يعادل 90  حوايل 3000 كي�س، 

اأي 1.08 مليون كي�س �شنويا، يف حني اأن معدل االحتياج 

الفعلي لل�شوق املحلية يرتاوح بني 1،500 اإىل 1،700 كي�س 

فقط يومًيا، وهو ما يعني اأن اإجمايل الكميات الفائ�شة يوميا 

ترتاوح بني 1،300 اإىل 1،500 كي�س تتكد�س جميعها يف 

�شاحات ال�شركة وخارجها، وهو ما اأدى اإىل اأن تقوم ال�شركة 

بالطلب من اجلهات احلكومية ذات العالقة ت�شدير الكميات 

الفائ�شة من النخالة اإىل اخلارج، وذلك العتبارين اأولهما تلقي 

اإىل  ت�شل  وباأ�شعار مغرية  لعرو�س خارجية عدة  ال�شركة 

ن�شبة تفوق الـ40% من �شعر بيعها حمليا، وثانيهما اأنه مع 

املحافطة وعدم االإخالل بتغطية وتلبية احتياج ال�شوق املحلية 

من هذه املادة، فاإن اإيرادات ت�شدير الفائ�س منها اإىل اخلارج 

اأو بيعها داخليا كذلك �شيقلل من حجم الدعم احلكومي الذي 

تتلقاه ال�شركة على نحو ي�شاهم يف تعزيز توجهات احلكومة 

من حيث اإعادة توجيه الدعم و�شبط وتر�شيد االإنفاق، واأن 

اإنتاجها  من  الفائ�س  بت�شدير  لل�شركة  ال�شماح  يف  التاأخر 

لهذه املادة يكبد امليزانية العامة للدولة خ�شارة �شنوية تقدر 

بحوايل مليون دينار.

القاب�شة  البحرين  ممتلكات  �شركة  ان  واو�شحت 

تعترب   – الذراع اال�شتثمارية ململكة البحرين   – »ممتلكات« 

م�شاهما رئي�شيا يف �شركة البحرين ملطاحن الدقيق بن�شبة 

تقدر بحوايل 67%، يف حني اأن �شركة مطاحن الدقيق واملخابز 

الن�شبة  اأما  بن�شبة %7،  ال�شركة  الكويتية متتلك ح�شة يف 

مطروحة  فهي   )%26 )حوايل  ال�شركة  ح�شة  من  املتبقية 

للتداول يف بور�شة البحرين.

من منطلق واجباتها يف رفع معدالت ال�صالمة املرورية.. مدير املرور:

ر�شد املخالفات املرورية الكرتونًيا من خالل الكامريات بال�شوارع
خليفة  اآل  عبدالرحمن  بن  نا�شر  ال�شيخ  اأكد 

اأن االإدارة، ومن  مدير عام االإدارة العامة للمرور 

مب�شوؤولياتها  والنهو�س  واجباتها  اأداء  منطلق 

يف  م�شتمرة  املرورية،  ال�شالمة  معدالت  رفع  يف 

ر�شد كافة املخالفات املرورية الكرتونًيا من خالل 

الكامريات املثبتة يف معظم ال�شوارع.

على  للمرور  العامة  االإدارة  عام  مدير  و�شدد 

�شرورة االلتزام باالأنظمة والقواعد املرورية والتي 

تقت�شي بالدرجة االأوىل جتنب املخالفات املرورية 

املرورية  ال�شالمة  باعتبار  اخلاطئة  وال�شلوكيات 

على  احلفاظ  يف  ي�شهم  ومبا  م�شرتكة  م�شئولية 

املرورية  احلوادث  خطر  من  واملمتلكات  االأرواح 

وو�شع حد لل�شلوكيات املخالفة والتي توؤثر على 

م�شتوى ال�شالمة وتزيد االإزدحامات.

التعاون  اإىل  ال�شيارات  �شائقي  كافة  ودعا 

منظومة  تعزيز  ي�شمن  مبا  املرور،  رجال  مع 

ال�شراكة املجتمعية والتي من �شاأنها حتقيق االأمن 

وال�شالمة للجميع.

الوقوف اخلاطئ خمالفات خط الطوارئ - التجاوز اخلاطئ حاجب روؤية

وقوف خاطئ

»بوليتكنك البحرين« توقع 
مذكرة تفاهم مع اوتاغو بوليتكنك

ملوؤ�ش�شات  العاملية  ال�شبكة  موؤمتر  هام�س  على 

البحرين  كلية  وقعت  التطبيقي،  العايل  التعليم 

يف  بوليتكنك  اوتاغو  مع  تفاهم  مذكرة  التقنية 

البحرين  حلبة  يف   2015 نوفمرب  من  اخلام�س 

كال  تعاون  على  بنودها  تن�س  حيث  الدولية، 

املوؤ�ش�شتني يف تبادل االأ�شاتذة، والطلبة، واخلربات 

ت�شبو  التي  لالأهداف  الو�شول  اأجل  من  االأكادميية 

املوؤ�ش�شتني.  كلتا  اليها 

لت�شكيل  املوؤ�ش�شتني  تعاون  على  املذكرة  تن�س 

التدريب  االأكادميية بهدف  لتبادل اخلربات  برنامج 

متنوعة،  جماالت  يف  عمل  وور�س  دورات  وتوفري 

ودرا�شات  اأبحاث  اإ�شدار  على  العمل  اإىل  باالإ�شافة 

املوؤ�ش�شتني  �شتعمل  كما  م�شرتكة.  تطبيقية  علمية 

على و�شع برامج للتبادل الطالبي وتبادل امل�شادر 

وامل�شاريع،  واالأبحاث  الكتب  مثل  التعليمية 

املوؤمترات.  عقد  والتعاون يف 

التنفيذي  الرئي�س  �شرح  ال�شدد  هذا  ويف 

»نحن  قائالً:  كري  فيل  االإ�شتاذ  بوليتكنك،  الأوتاغو 

مذكرة  البرام  جداً  م�شرورون  بوليتكنك(  )اوتاغو 

تعليم  كموؤ�ش�شات  البحرين  بوليتكنك  مع  التفاهم 

اأهداف  لدينا  املنطقة،  يف  مرموقة  تطبيقية  عال 

ذلك  يف  مبا  والقيم،  املناهج  ناحية  من  مت�شابهة 

لنتعلمه  الكثري  لدينا  العاملية.  لبلوغ  ال�شعي 

املذكرة  وهذه  التعاون،  هذا  خالل  من  ون�شتفيد 

امل�شوقة«. املبادرات  من  لكثري  الطريق  �شتمهد 

الرئي�س  باأعمال  القائم  �شرح  املنا�شبة،  وبهذه 

حممد  الدكتور  البحرين  لبوليتكنك  التنفيذي 

هذه  توقيع  اأن  »اأرى  قائالً:  الع�شريي  اإبراهيم 

اأهداف  اإحدى  اإىل  للبلوغ  الطريق  �شيمهد  املذكرة 

اال   2019-2015 لعام  اال�شرتاتيجية  البوليتكنك 

املعنية  اجلهات  مع  الفعالة  امل�شاركة  تعزيز  وهي 

من  »جزء  واأ�شاف،  وعاملياً«،  واإقليمياً  حملياً 

التاأثري(،  اأجل  من  )امل�شاركة  اال�شرتتيجية،  اأهدافنا 

خريجني  اإعداد  اإىل  البحرين  بوليتكنك  تهدف  حيث 

والعاملي،  املحلي  العمل  �شوق  احتياجات  يلبون 

ويدعم  اململكة  رقي  يف  �شي�شهم  بدوره  والذي 

تفاهم  مذكرات  توقيع  ان  كما  الوطني.  االقت�شاد 

بوليتكنك  كاأوتاغو  �شهرية،  عاملية  موؤ�ش�شات  مع 

روؤية  حتقيق  نحو  االأمام  اإىل  خطوة  بنا  يخطو 

عمل  خطة  متطلبات  وتلبية   2030 البحرين 

.»2018-2015 احلكومة 

خدمات ومرافق بلدي املحرق 
توافق على كبائن االأ�شر املنتجة

جمل�س  يف  واملرافق  اخلدمات  جلنة  رئي�س  اأفاد 

وافقت  اللجنة  اأن  الري�س  يو�شف  البلدي  املحرق 

متحركة  كبائن  بو�شع  متكني  قدمته  مقرتح  على 

امل�شاريع  واأ�شحاب  املنتجة  لالأ�شر  حا�شنات  تعترب 

الراأي  واأخذ  املجل�س  موافقة  بعد  وذلك  ال�شغرية، 

لها. املنا�شبة  املواقع  املحرق حول  بلدية  من  الفني 

اأن هذا امل�شروع مقدم من مندوبة  وتابع الري�س 

خالل  من  تهدف  والتي  املحرق  منطقة  عن  متكني 

وحمايتها  االأ�شر  هذه  منتجات  اإبراز  اإىل  املقرتح 

ويف  مالئم  ب�شكل  وعر�شها  منتجاتها  وحماية 

ت�شويقيا.  تخدمهم  مواقع 

برف�س  تو�شية  اللجنة  رفعت  اآخر،  جانب  من 

قطعة  بتخ�شي�س  اخلا�شة  امل�شت�شفيات  اأحد  طلب 

مبوظفي  خا�شا  موقفا  لتكون  جماورة  اأر�س 

لتنبيه  خطاب  رفع  اللجنة  قررت  كما  امل�شت�شفى 

اللجنة  واأ�شرت  املوقف.  احتكار  بعدم  املوؤ�ش�شة 

بتخ�شي�س  البلدي  للمجل�س  �شابقة  تو�شية  على 

لل�شيارات،  عامة  مواقف  لتكون  املذكورة  االأر�س 

الكراجات  قبل  من  ا�شتغاللها  عدم  على  التاأكيد  مع 

بها. املحيطة 

وا�شتعر�شت اللجنة رد وزير االأ�شغال و�شوؤون 

اإن�شاء  مقرتح  العمراين  والتخطيط  البلديات 

الدرا�شة  بعد  الوزارة  تو�شلت  الذكية حيث  املواقف 

على  امل�شروع  لهذا  منا�شبة  مواقع   3 وجود  اإىل 

العالية  كلفتها  ب�شبب  العام  لال�شتثمار  تطرح  اأن 

املوازنة  يف  بند  وجود  وعدم  �شيانتها  و�شعوبة 

ن�شائها.  الإ

كما اأ�شارت الوزارة اإىل وجود عقارين ي�شلحان 

متعددة  �شيارات  مواقف  مبنيني  واإن�شاء  لال�شتمالك 

مع  للزيادة،  قابالً  موقفاً   948 �شعتهما  الطوابق 

ال  اال�شتمالك  ميزانية  حمدودية  باأن  اال�شتدراك 

ت�شمح بامل�شي قدماً يف االإجراءات يف الوقت احلايل.

جنم  اللجنة  اأع�شاء  من  كل  االجتماع  ح�شر 

�شباح  والع�شو  الذوادي،  ويو�شف  �شنان،  اآل 

اآل  حممد  املجل�س  رئي�س  اإىل  اإ�شافة  الدو�شري، 

بدائرته. خا�شة  موا�شيع  ملناق�شة  �شنان 


