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ب�إنتاج ي�صل �إىل  100طن و %80للت�صدير اخلارجي

الأمني يك�شف عن ت�أ�سي�س م�صنع جديد لإنتاج احلبوب الطبيعية
كاظم عبداهلل
ك�شف ع�ضو املكتب التنفيذي بغرفة جتارة
و�صناعة البحرين مدير عمليات التجزئة ب�شركة
علي را�شد الأمني �أن ال�شركة مع � 10شركاء �آخرين
من البحرين ودبي و�سرييالنكا ب�صدد ت�أ�سي�س
م�صنع لإنتاج احلبوب الطبيعية يكون مقره
البحرين.
وقال الأمني ان ال�شركاء بد�أوا �إجراءات
ا�ستخراج الرتاخي�ص الالزمة للم�صنع ،متوقعا �أن
يبد�أ امل�صنع �إنتاجه نهاية العام املقبل.
و�أ�ضاف الأمني �أن امل�صنع �سينتج 100
طن من احلبوب الطبيعية مثل الرز والعد�س،
و�سيكون ن�صيب ال�سوق املحلية  %20بينما �سيتم
ت�صدير  %80من الإنتاج �إىل اخلارج.
و�أ�شار اىل �أن امل�صنع الذي �سيحمل ا�سم �شركة
البحرين للحبوب الطبيعية �سيقوم با�سترياد
احلبوب الطبيعية اخلام ،ومن ثم �سيتم تنقيتها
وتنظيفها وتعبئتها يف امل�صنع ،م�ؤكدا يف الوقت
ذاته �أن هذا امل�شروع �سيكون من �أكرب امل�شاريع من
نوعه يف املنطقة.

خالد الأمني

ت�صوير :نور حممد

من جانب �آخر� ،أكد ع�ضو املكتب التنفيذي
لغرفة جتارة و�صناعة البحرين رئي�س جلنة
الأغذية خالد الأمني عدم وجود �أي �شكاوى حول
نق�ص املواد الغذائية �أو العرو�ض الرتويجية
الرم�ضانية �أو ارتفاع الأ�سعار خالل �شهر رم�ضان،
م�ؤكدا �أن جميع ال�سلع التي يحتاجها املواطنون
كانت متوفرة وب�أعداد كبرية ،و�أن موجة الهلع
التي �سبقت �شهر رم�ضان كان �سببها الإعالم
نف�سه وبع�ض الكتاب الذين ركزوا كثريا على هذا

اجلانب.
كما �أثنى الأمني على التزام التجار الذين وقعوا
وثيقة عدم رفع الأ�سعار خالل �شهر رم�ضان،
م�شريا �إىل �أن جميع الأمور مرت ب�شكل طبيعي.
وك�شف الأمني �أن الإح�صاءات ال�سابقة
ال�ستهالك املواد الغذائية ك�شفت عن �أن ن�سبة
اال�ستهالك زادت من � 35إىل  %40مقارنة بحجم
اال�ستهالك يف بقية �أ�شهر ال�سنة ،م�شريا �إىل �أن
ارتفاع ن�سبة ا�ستهالك املواد الغذائية خالل �شهر
رم�ضان لي�س �سببها اال�ستهالك العائلي فقط ،بل
ب�سبب امل�شاريع اخلريية.
وحتدث ع�ضو املكتب التنفيذي لغرفة جتارة
و�صناعة البحرين خالد الأمني عن قرار جمل�س
الوزراء الأخري بت�أ�سي�س �شركة م�شرتكة بني
القطاع العام واخلا�ص للح�صى و�إعادة فتح
املحجر لإنتاج احل�صى والكنكري ،حيث �أكد
�أن هذين القرارين �سي�ساهمان بن�سبة كبرية يف
حل �أزمة نق�ص الكنكري التي عانى منها قطاع
الإن�شاءات خالل الفرتة املا�ضية ،م�شيدا يف الوقت
نف�سة ب�سرعة تفاعل جمل�س الوزراء مع هذه الأزمة
و�إيجاد احلل املنا�سب لها.

جانب من االجتماع

جلنة �سيدات الأعمال بالغرفة:

بحث امل�شاركة يف امل�ؤمترات والفعاليات اخلارجية
عقدت جلنة �سيدات ا لأعمال بغرفة
جتارة و�صناعة البحرين اجتماعها
الدوري م�ؤخرا برئا�سة ع�ضو جمل�س
االدارة افنان را�شد الزياين ،حيث
اكدت على اهمية م�شاركة اللجنة يف
امل�ؤمترات والفعاليات وور�ش العمل
اخلارجية كمنتدى ال�سيدات االجتماع
العاملي «دوفيل لال�ستثمار» ،وامللتقى
الثالث ل�سيدات االعمال اخلليجيات
الذي �سيقام يف قطر ،م�شرية �إىل ان
تلك الفعاليات تنعك�س مبا�شرة على
�سيدات االعمال البحرينيات وبالتايل

خدمة ومنفعة القطاع اخلا�ص املحلي
واقت�صادها الوطني.
كما مت خالل االجتماع الذي عقد
م�ؤخر ا ً يف مقر بيت التجار ،تقييم
نتائج زيارة اللجنة �إىل جلنة �سيدات
الأعمال بغرفة املنطقة ال�شرقية يف
وقت �سابق ،والذي مت من خالله دعوة
اجلانب البحريني ل�سيدات االعمال
ال�سعوديات لزيارة مملكة البحرين
خالل الفرتة القادمة بهدف تعزيز
وتوطيد العالقات الأخوية والتجارية
بني البلدين.

جلنة امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة بالغرفة ت�ؤكد:

العمالـة ال�سائبــة ت�ضــر باقت�صــاد اململكة

جانب من االجتماع

خالل توقيع مذكرة التفاهم

البوليتكنك ومزارع اجلزيرة:

حت��ف��ي��ز ال��ط��ل��ب��ة ل�لان��خ��راط يف ق��ط��اع ال���زارع���ة
وقعت كلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين) مذكرة تفاهم م�شرتكة مع مزارع اجلزيرة وذلك يوم االثنني املوافق  15يونيو 2015
باحلرم اجلامعي للبوليتكنك مبدينة عي�سى ،تعمل مبوجبها مزارع اجلزيرة وبوليتكنك البحرين جنبًا �إىل جنب يف جمال تنفيذ امل�شاريع
والتعاون والتن�سيق وتبادل اخلربات بني اجلانبني ،بالإ�ضافة �إىل تنظيم مبادرات م�شرتكة مثل برامج التعليم والتدريب للطلبة.
كما و�ست�سنح هذه االتفاقية الفر�صة لطلبة بوليتكنك
البحرين للعمل على امل�شاريع ال�صناعية املطلوب تنفيذها
من قبل طلبة ال�سنة الرابعة واملت�ضمنة التدريب يف مزارع
اجلزيرة ،لتطبيق ما تعلموه �أثناء درا�ستهم بو�ضع حلول
لعدد من امل�شكالت احلقيقية يف فرتة زمنية حمدودة ،حيث
على الطلبة العاملني �سواء على م�شاريع فردية �أو �ضمن
جمموعات ت�سليم م�شاريعهم بعد خم�سة ع�شر �أ�سبوعًا .هذا
فر�صا للعمل بدوام كامل وجزئي ،بهدف
وت�شمل االتفاقية
ً
منح الطلبة املهارات واخلربات الالزمة لاللتحاق ب�سوق
العمل فور تخرجهم.
ومن جانبهم� ،سيقوم الأ�ساتذة م�شرفو امل�شاريع يف
البوليتكنك بتقييم م�شاريع الطلبة للت�أكد من تطابقها مع
�أف�ضل املمار�سات الأكادميية ومتطلبات �سوق العمل ،عالوة
على تنفيذ زيارات �إ�شرافية من قبل امل�شرفني لتقييم م�ستوى
�أداء كل طالب من الناحية العملية.
ي�أتي هذا التعاون بعد الإ�شادة بامل�ستوى التقني العايل
الذي ظهر به طلبة البوليتكنك من خالل �صنع بيت زجاجي
يعمل بطريقة �إلكرتونية ،للري ،والتحكم بدرجة احلرارة،
وجمموعة من العنا�صر الرئي�سية ذات الت�أثري يف العملية
الزراعية.
�إىل ذلك� ،أ�شاد املدير العام ملزارع اجلزيرة ال�شيخ را�شد
بن خليفة �آل خليفة بقدرات �شباب مملكة البحرين ،و�أكد
دعمه مل�شاريعهم وت�شجيعه لهم للإنخراط يف قطاع الزراعة،
متطلعًا �إىل ر�ؤية رواد �أعمال يف جمال الزراعة ،مما �سي�سهم
يف ا�ستدامة الزارعة املحلية وتطور ورقي القطاع الزراعي يف
مملكة البحرين ب�شكل عام ،متطلعًا �إىل دعم وم�ساندة الطلبة
للبحث عن امل�ستجدات يف القطاع الزراعي وعن فر�ص ميكن
تطبيقها يف البحرين من خالل تنفيذ زيارات ملزارع متطورة
وامل�شاركة يف م�ؤمترات متخ�ص�صة يف جماالت الزراعة،
م�شريًا �إىل �أنه �سيتم التعاون مع مزارع اجلزيرة لتنمية
م�شروع البيت الزجاجي �إىل مراحل متقدمة للم�شاركة به يف
معر�ض احلدائق .2016
وبدوره� ،صرح القائم ب�أعمال الرئي�س التنفيذي
لبوليتكنك البحرين الدكتور حممد �إبراهيم الع�سريي قائالً� :إن
هذه االتفاقية متثل خطوة �إ�ضافية يف �سبيل �سعي بوليتكنك
البحرين لدعم القطاع الزراعي يف مملكة البحرين ،وذلك
ترجمة منها التفاقية التعاون املربمة مع املبادرة الوطنية
لتنمية القطاع الزراعي ،كما �أنها تعد توثي ًقا لل�صالت مع
قطاعات الأعمال املختلفة ،م�ؤكدًا �أن البوليتكنك ت�ضع ن�صب
عينيها تلبية متطلبات �سوق العمل لغر�ض توفري العمالة
البحرينية املاهرة واملتخ�ص�صة يف خمتلف املجاالت.

عقدت جلنة امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة بغرفة جتارة و�صناعة البحرين
اجتماعها الدوري برئا�سة ع�ضو جمل�س االدارة حممد فاروق امل�ؤيد ،حيث اكد على
�أهمية اعداد درا�سة �شاملة لبحث احللول املنا�سبة حللحلة م�شكلة العمالة ال�سائبة،
م�شريا ً �إىل �ضرورة التوا�صل مع غرفة ال�شرقية ب�ش�أن معر�ض امل�ؤ�س�سات ال�صغرية
الذي �سيعقد يف نوفمرب القادم.
ومت خالل االجتماع الذي عقد م�ؤخرا يف مقر بيت التجار الت�أكيد على اهمية مواجهة
خمتلف التحديات وال�صعوبات الذي يواجهها القطاع خا�صة وان امل�ؤ�س�سات ال�صغرية
واملتو�سطة متثل ما ن�سبته �أكرث من  %90من امل�ؤ�س�سات العاملة بالدولة ،وبالتايل فانها
ت�شكل ركيزة ا�سا�سية لنمو االقت�صاد الوطني .كما بحث االجتماع �ضرورة التوا�صل مع
كافة اجلهات املعنية من وزارات وهيئات اململكة للم�ساهمة يف حل م�شاكل القطاع.

