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حملـيـات07

وزير ال�صناعة والتجارة يجتمع بتجار املواد الغذائية

ا�سترياد � 100ألف ر�أ�س �أغنام ا�ستعداد ًا ل�شهر رم�ضان
�أكد وزير ال�صناعة والتجارة الدكتور ح�سن عبداهلل
فخرو على حر�ص احلكومة املوقرة على ت�أمني وتوفري كافة
متطلبات املواطنني واملقيمني من املواد الغذائية وبالأخ�ص
منها الأ�سا�سية يف الأ�سواق املحلية ،م�شريا ً �إىل متابعة
وزارة ال�صناعة والتجارة احلثيثة للأ�سواق وحمالت
ال�سوبر ماركت الكربى وال�شركات الوطنة اخلا�صة باملواد
الثالث املدعومة من قبل احلكومة وهي �شركة البحرين
للموا�شي ودملون للدواجن ومطاحن الدقيق حيث بلغ
حجم الدعم لهذه ال�شركات يف عام ( 67 )2013مليون
دينار.
جاء ذلك خالل االجتماع الذي عقده وزير ال�صناعة
والتجارة مبكتبه �صباح �أم�س مع جتار املواد الغذائية
والقائمني على ال�شركات الوطنية اخلا�صة باللحوم
احلمراء والدواجن والدقيق و�أ�صحاب حمالت ال�سوبر
ماركت الكربى وامل�س�ؤولني فيها ،وذلك للوقوف على
م�ستجدات ال�سوق ومدى جاهزية وا�ستعداد الأ�سواق
وحمالت الهايرب ماركت يف البحرين من حيث ال�سلع
التموينية واال�ستهالكية ل�شهر رم�ضان املبارك.
حيث ثمن الوزير اجلهود الكبرية التي يبذلها القائمون

وزير ال�صناعة خالل اجتماعه بالتجار

على هذه املرافق الهامة ودورهم يف توفري املواد الغذائية
وحتقيق اال�ستقرار يف الأ�سواق املحلية.
وفيما يتعلق بتوفري اللحوم احلمراء� ،أكد �إبراهيم زينل
رئي�س جمل�س �إدارة �شركة البحرين للموا�شي ا�ستئناف
و�صول االغنام اال�سرتالية احلية �إىل البحرين و�إنزالها �إىل
الأ�سواق بكميات تفي مبتطلبات امل�ستهلكني ،حيث و�صل

�شحن بـ� 25ألف ر�أ�س م�ؤخراً ،ويتوقع تتايل ال�شحنات
ب�شكل مربمج حتى ت�صل للكميات املعهودة وتكون كافية
لل�شهر الف�ضيل.
و�أكد �أن ال�شحنة التالية املحملة بـ� 25ألف ر�أ�س �أي�ضا ً
�سوف ت�صل بتاريخ  25مايو اجلاري ،تليها �شحنة بـ15
�ألف ر�أ�س �ست�صل بتاريخ  10يونيو ،و�سوف ت�ستمر

ال�شحنات لت�صل �إىل � 100ألف ر�أ�س مع بدايات �شهر
رم�ضان املبارك.
وفيما يتعلق بالدجاج �أ�شار عبدالكرمي العلوي مدير
�شركة دملون للدواجن �إىل ا�ستمرار ال�شركة يف �ضخ كميات
الدواجن املعتادة �إىل الأ�سواق ،الفتا ً �إىل �أن املتو�سط اليومي
للكميات املنتجة يرتاوح ما بني  25و� 30ألف دجاجة.
و�إىل ذلك اطم�أن الوزير على الأمور املتعلقة بكميات
املخزون الغذائي من ال�سلع التموينية كالزيوت وال�سكر
واحلليب وغريها من املواد الأ�سا�سية والتموينية يف البالد
ال�ستقبال ال�شهر الكرمي ،م�ؤكدا ً الوزير على �أهمية توافر
كافة ال�سلع اال�سرتاتيجية املذكورة وبالأخ�ص منها التي
يرتكز عليها الطلب يف �شهر رم�ضان املبارك ،م�شددا ً يف
هذا ال�صدد على �أهمية وعي امل�ستهلكني وا�ستقرار الأ�سعار
وا�ستمرار تعاونهم مع �إدارة حماية امل�ستهلك يف التبليغ
عن �أية خمالفات �أو جتاوزات قد ت�ضر بال�سوق ،حيث
بالإمكان التوا�صل مع الإدارة على هاتف 17574921
�أواخلطوط ال�ساخنة وهي  17530096و39531888
والتي تعمل على مدار ال�ساعة.

�أ�شاد بتوجهات القطاع اخلا�ص يف تقدمي اخلدمات للم�ستهلكني

وزير ال�صناعة يفتتح مقر معر�ض «�أمفا» لل�سيارات الفخمة
�أ�شاد وزير ال�صناعة والتجارة الدكتور ح�سن عبداهلل فخرو بكافة اجلهود واملبادرات التي يقدمها القطاع اخلا�ص يف مملكة البحرين
والهادفة �إىل تعزيز املوقع املتقدم لها على ال�صعيد التجاري واال�ستثماري ،منوها ً يف هذا ال�صدد �إىل دعم احلكومة املوقرة لكافة اخلطوات
التي من �ش�أنها ترجمة طموحات القيادة واحلكومة املوقرتني وحتقيق تطلعات و�أهداف الر�ؤية االقت�صادية حتى العام .2030
و�أ�شار الوزير خالل حفل االفتتاح الر�سمي ملعر�ض �أمفا لل�سيارات و�شركة �أمفا العقارية الذي �أقيم �صباح �أم�س برعايته �إىل
تنامي االقت�صاد الوطني وازدياد حركة الن�شاط التجاري واال�ستثماري واخلدمي يف البالد ،الأمر الذي يعك�س ويرتجم ال�سيا�سات
واال�سرتاتيجيات احلكومية ذات ال�صلة بهذا القطاع احليوي وي�ؤكد �سالمة امل�سرية التنموية يف البالد بف�ضل الر�ؤى احلكيمة التي تنتهجها
القيادة واحلكومة املوقرتني يف هذا اجلانب.
وزير ال�صناعة خالل افتتاح املعر�ض

وقد كان يف ا�ستقبال الوزير
وامل�س�ؤولني املرافقني من الوزارة
عادل حميد رئي�س جمل�س �إدارة
�شركة �أمفا وحممد رجب مدير
املبيعات وع�ضو جمل�س الإدارة
وفاطمة عادل ع�ضو جمل�س الإدارة
بال�شركة� ،إىل جانب ر�سول احلداد

ودميا احلداد �أ�صحاب �شركة احلداد
وكالء �سيارات مر�سيد�س بنز ،وقد
اطلع الوزير على حمتويات املعر�ض
الذي يقع يف منطقة ال�سناب�س
واملخت�ص ببيع ال�سيارات الأوروبية
الفخمة ك�سيارات املر�سيد�س والرولز
والفرياري
واملزراتي
روي�س

والبور�ش.
بعدها قام الوزير بافتتاح �شركة
�أمفا العقارية وهي ال�شركة التابعة
ل�شركة ال�سيارات حيث اطلع على
مراحل بناء برج �أمفا والذي يقع يف
منطقة اجلفري واملكون من � 25شقة
فخمة ُمعدة للتمليك.

بعد قطع الكهرباء عن منزلها دون علمها

وزير الطاقة ي�شكل جلنة حتقيق يف اقتحام منزل «�أرملة املحرق»
متابعة مل�ستجدات قيام هيئة
الكهرباء واملاء باقتحام منزل �أرملة
يف غيابها و�إقدام موظفيه على قطع
الكهرباء ،تلقى ع�ضو اللجنة املالية
والقانونية يف جمل�س املحرق البلدي
غازي املرباطي ات�صاالً من وزير الطاقة
الدكتور عبداحل�سني مريزا الذي �أبدى
ا�ستياءه ال�شديد من هذا الت�صرف
ووجه بت�شكيل جلنة حتقيق .ونقل
املرباطي ب�أن الوزير ات�صل به هاتفيا ً
منذ ال�صباح الباكر يف نف�س يوم ن�شر
اخلرب ال�صحفي الذي نقله املرباطي
�إىل ال�صحافة يف اليوم ال�سابق .و�أبدى
الوزير ا�ستياءه من هذا الت�صرف
م�ؤكدا ً �أنه وجه رئي�س هيئة الكهرباء
واملاء بت�شكيل جلنة حتقيق يف هذا
الأمر واتخاذ ما يلزم من �إجراءات بعد

التحقق منه ،بالإ�ضافة �إىل �أنه �سينظر
م�شكورا ً يف حال هذه الأرملة نتيجة
الت�سوية التي �أثقلت كاهلها .كما قال
الوزير انه �سبق و�أن وجه م�س�ؤويل
الهيئة بعدم الت�صادم مع املواطنني
يف حال التوجه التخاذ �إجراءات قطع
التيار الكهربائي.
واعترب املرباطي هذا التفاعل
من الوزير �أن هذا االت�صال يدل على
حر�ص الوزير ومتابعته �شخ�صيا ً
لق�ضايا املواطنني املت�صلة بوزارة
الطاقة .وتابع� :إن خطوة ت�شكيل جلنة
التحقيق هي دليل على هذه الروح
التي عهدناها يف الوزير ،على �أن
تنعك�س خطوات الوزير �إيجابا ً وب�شكل
م�ستعجل على املواطنة الأرملة وعلى
مثيالتها من احلاالت الإن�سانية� ،سواء

الأرامل واملطلقات واليتامى والكهول
وذوي الدخل املحدود.
ووا�صل املرباطي �أن على
احلكومة �إعادة النظر يف �آلية الت�سوية
التي انتهجتها هيئة الكهرباء واملاء
والتي باتت ال ترحم املواطن ،خا�صة
ذوي الدخل املحدود ،فاحلكومة
هي امل�س�ؤولة عن راحة املواطنني
وا�ستقرارهم.
وختم ع�ضو اللجنة املالية
والقانونية بقوله :كيف للحكومة �أن
تقبل �أن تعطي مرتبات ال تتجاوز
 245دينارا كراتب تقاعدي كما يف
حالة الأرملة ،ثم تخ�صم منها 180
دينارا ً �شهرياً ،بالإ�ضافة �إىل الفاتورة
امل�ستحقة التي �ستزيد العبء وت�أكل
راتب الأرملة برمته!

بدء تقدمي طلبات االلتحاق بـ «البوليتكنك» الأحد املقبل
قال رئي�س ق�سم القبول بكلية
«بوليتكنك
التقنية
البحرين
البحرين» �أحمد مال اهلل ب�أن تقدمي
طلبات االلتحاق بالبوليتكنك للعام
الدرا�سي القادم 2015 – 2014م،
�سيكون يوم الأحد املقبل وذلك
�صباحا �إىل
من ال�ساعة 9:00
ً
 2:00ظه ًرا ،يف احلرم اجلامعي
للبوليتكنك مبدينة عي�سى ،وي�ستمر
�إىل  19يونيو املقبل.
و�أو�ضح مال اهلل �أن عملية تقدمي
طلبات االلتحاق بالبوليتكنك للعام
املقبل �ستكون عرب الإنرتنت ،وهو
النظام نف�سه الذي مت تطبيقه العامني
املا�ضيني والقى ا�ستح�سا ًنا من اجلميع
لت�سهيله عملية التقدمي وب�أ�سرع
وقت ،حيث �إن كل ما على املتقدم

�أحمد مال اهلل

�أن يقوم به هو ا�ستكمال ا�ستمارة
طلب االلتحاق عرب الإنرتنت من
خالل املوقع الإلكرتوين للبوليتكنك
«http://www.polytechnic.

 ،»bhوطباعة �صفحة التوقيع «التي
هي جزء من عملية تقدمي الطلب»،
والتوجه �إىل مقر بوليتكنك البحرين
يف مدينة عي�سى «مبنى رقم  »8من
�أجل دفع ر�سوم تقدمي طلب االلتحاق
« 20دينا ًرا غري قابلة لال�سرتجاع»
وت�سليم امل�ستندات املطلوبة وهي:
بطاقة الهوية وجواز ال�سفر �ساريا
املفعول� ،صورة فوتوغرافية بحجم
�صورة جواز ال�سفر� ،شهادات املرحلة
الثانوية «التوجيهية» ،و�إفادة
بح�سن ال�سرية وال�سلوك مل مير
عليها �أكرث من �سنة واحدة ،حيث
�سيقوم موظفو ق�سم القبول بالتحقق
من امل�ستندات املطلوبة ،واعتماد
تقدمي الطلب ،وحتديد موعد الختبار
القبول».

