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«بوليتكنك البحرين» توقع
مذكرة تفاهم مع اوتاغو بوليتكنك

حاجب ر�ؤية

الوقوف اخلاطئ

خمالفات خط الطوارئ  -التجاوز اخلاطئ

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

ر�صد املخالفات املرورية الكرتون ًيا من خالل الكامريات بال�شوارع
�أكد ال�شيخ نا�صر بن عبدالرحمن �آل خليفة
مدير عام الإدارة العامة للمرور �أن الإدارة ،ومن
منطلق �أداء واجباتها والنهو�ض مب�س�ؤولياتها
يف رفع معدالت ال�سالمة املرورية ،م�ستمرة يف
ر�صد كافة املخالفات املرورية الكرتون ًيا من خالل
الكامريات املثبتة يف معظم ال�شوارع.
و�شدد مدير عام الإدارة العامة للمرور على
�ضرورة االلتزام بالأنظمة والقواعد املرورية والتي
تقت�ضي بالدرجة الأوىل جتنب املخالفات املرورية

وال�سلوكيات اخلاطئة باعتبار ال�سالمة املرورية
م�سئولية م�شرتكة ومبا ي�سهم يف احلفاظ على
الأرواح واملمتلكات من خطر احلوادث املرورية
وو�ضع حد لل�سلوكيات املخالفة والتي ت�ؤثر على
م�ستوى ال�سالمة وتزيد الإزدحامات.
ودعا كافة �سائقي ال�سيارات �إىل التعاون
مع رجال املرور ،مبا ي�ضمن تعزيز منظومة
ال�شراكة املجتمعية والتي من �ش�أنها حتقيق الأمن
وال�سالمة للجميع.

وقوف خاطئ

�أكدت �أنه ال يتقدم �إىل مزايداتها �أحد من مربي املوا�شي �سوى �شخ�صني

«املطاحن» :ال جود للو�سطاء وب�إمكان اجلميع �شراء �أكيا�س النخالة
ذكرت الإدارة التنفيذية ل�شركة البحرين ملطاحن الدقيق
انها تابعت ب�إهتمام ما ن�شر يف ال�صحف املحلية من �أخبار على
ل�سان عدد من مربي املوا�شي خالل هذا الأ�سبوع ب�ش�أن مطالبة
مربي املوا�شي بيع نخالة القمح دون و�سيط والتهديدات التي
تواجه �إنتاجية الرثوة احليوانية.
واعربت ال�شركة عن �أ�سفها ملا ت�ضمنته تلك االخبار من
مغالطات جتايف احلقيقة والواقع الذي يعلمه مربو املوا�شي
�أنف�سهم الذين �سبق لل�شركة �أن عقدت معهم اجتماعً ا يف 14
�أكتوبر املا�ضي لإزالة �أي �سوء فهم بني الطرفني حول االدعاء
بوجود و�سطاء لبيع النخالة وعدم �سماح ال�شركة للجميع
بال�شراء مبا�شرة منها.
واو�ضحت انه مت يف االجتماع الت�أكيد على �أنه ب�إمكان
اجلميع �شراء كي�س النخالة زنة  40كيلوغرا ًما ب�سعر
دينارين مبا�شرة من خالل ال�شركة التي مل ي�سبق لها �أن باعت
هذه املادة عن طريق و�سطاء ،الأمر الذي ي�ؤدي بطبيعة احلال
فيما لو كان واقعا �إىل احتكارها من قبل �أ�شخا�ص معينني.
وتابعت �أن ال�شركة اعتادت على طرح الكميات الفائ�ضة
من �إنتاجها ملادة النخالة يف مزايدات يتم الدعوة �إليها عرب
ال�صحافة املحلية لتفادي تلفها ب�سبب التقلبات اجلوية غري
امل�ستقرة كاحلرارة املرتفعة والرطوبة العالية والأمطار.
وبينت �إنه ال يتقدم �إىل هذه املزايدات �أحد من املربني� ،سوى
�شخ�صني تقوم ال�شركة م�ضطرة ببيعهما الكميات املطروحة
يف �أ�سعار ترتاوح بني دينار �إىل دينار ون�صف واللذين يقومان

بدورهما ببيعها ب�سعر دينارين على مربي املوا�شي الذين
ي�شرتون الكميات ب�إرادتهم منهما ،نظرا ملا يقدمانه من ت�سهيل
لهم بتو�صيل النخالة �إليهم مقابل �إ�ضافة مبلغ  200فل�س على
الكي�س الواحد بطلب من مربي املوا�شي �أنف�سهم ،ليكون �إجمايل
البيع للكي�س الواحد هو  2.200دينار.
وقالت ال�شركة انها كررت دعوتها �إىل مربي املوا�شي يف
�أكرث من منا�سبة بالتقدم ب�أ�سعارهم يف املزايدات ،على �أن
يتم توزيع الكميات على جميع امل�شاركني بالت�ساوي منعً ا
لالحتكار� ،إال �أن مربي املوا�شي رف�ضوا ال�سعر املعرو�ض
وطالبوا بتخفي�ضه ،وهو �أمر � -أي تغيري ال�سعر بخف�ضه �أو
رفعه  -ال يعد من اخت�صا�ص ال�شركة �أو �صالحياتها ،كون
الأ�سعار حمددة �سلفا من قبل اجلهات احلكومية املخت�صة.
وا�ضافت انه فيما يتعلق بال�سعر الذي متت الإ�شارة
فل�سا ،ف�إن الإدارة التنفيذية
�إليه يف اخلرب نف�سه وهو ً 950
اكدت ب�أنها ا�ضطرت كذلك ب�أن توافق على ال�سعر املقدم من
امل�شاركني يف املزايدة الأخرية ،نظ ًرا ملا تعر�ضت له �أكيا�س
النخالة من تلف ب�سبب الأمطار والرطوبة ،ف�ضال عن تكد�س
كميات كبرية يف �ساحات ال�شركة مما يعر�ض خمازن ال�شركة
للخطر وانت�شار احل�شرات.
وبينت �إن ال�شركة تنتج من مادة نخالة القمح (ال�شوار)،
وهي مادة ثانوية ولي�ست �أ�سا�سية من منتجات ال�شركة،
حوايل  3000كي�س� ،أي ما يعادل � 90ألف كي�س �شهريًا،
�أي  1.08مليون كي�س �سنويا ،يف حني �أن معدل االحتياج

الفعلي لل�سوق املحلية يرتاوح بني � 1،500إىل  1،700كي�س
فقط يوميًا ،وهو ما يعني �أن �إجمايل الكميات الفائ�ضة يوميا
ترتاوح بني � 1،300إىل  1،500كي�س تتكد�س جميعها يف
�ساحات ال�شركة وخارجها ،وهو ما �أدى �إىل �أن تقوم ال�شركة
بالطلب من اجلهات احلكومية ذات العالقة ت�صدير الكميات
الفائ�ضة من النخالة �إىل اخلارج ،وذلك العتبارين �أولهما تلقي
ال�شركة لعرو�ض خارجية عدة وب�أ�سعار مغرية ت�صل �إىل
ن�سبة تفوق الـ %40من �سعر بيعها حمليا ،وثانيهما �أنه مع
املحافطة وعدم الإخالل بتغطية وتلبية احتياج ال�سوق املحلية
من هذه املادة ،ف�إن �إيرادات ت�صدير الفائ�ض منها �إىل اخلارج
�أو بيعها داخليا كذلك �سيقلل من حجم الدعم احلكومي الذي
تتلقاه ال�شركة على نحو ي�ساهم يف تعزيز توجهات احلكومة
من حيث �إعادة توجيه الدعم و�ضبط وتر�شيد الإنفاق ،و�أن
الت�أخر يف ال�سماح لل�شركة بت�صدير الفائ�ض من �إنتاجها
لهذه املادة يكبد امليزانية العامة للدولة خ�سارة �سنوية تقدر
بحوايل مليون دينار.
واو�ضحت ان �شركة ممتلكات البحرين القاب�ضة
«ممتلكات» – الذراع اال�ستثمارية ململكة البحرين – تعترب
م�ساهما رئي�سيا يف �شركة البحرين ملطاحن الدقيق بن�سبة
تقدر بحوايل  ،%67يف حني �أن �شركة مطاحن الدقيق واملخابز
الكويتية متتلك ح�صة يف ال�شركة بن�سبة � ،%7أما الن�سبة
املتبقية من ح�صة ال�شركة (حوايل  )%26فهي مطروحة
للتداول يف بور�صة البحرين.

خدمات ومرافق بلدي املحرق
توافق على كبائن الأ�سر املنتجة
�أفاد رئي�س جلنة اخلدمات واملرافق يف جمل�س
املحرق البلدي يو�سف الري�س �أن اللجنة وافقت
على مقرتح قدمته متكني بو�ضع كبائن متحركة
تعترب حا�ضنات للأ�سر املنتجة و�أ�صحاب امل�شاريع
ال�صغرية ،وذلك بعد موافقة املجل�س و�أخذ الر �أي
الفني من بلدية املحرق حول املواقع املنا�سبة لها.
وتابع الري�س �أن هذا امل�شروع مقدم من مندوبة
متكني عن منطقة املحرق والتي تهدف من خالل
املقرتح �إىل �إبراز منتجات هذه الأ�سر وحمايتها
وحماية منتجاتها وعر�ضها ب�شكل مالئم ويف
مواقع تخدمهم ت�سويقيا.
من جانب �آخر ،رفعت اللجنة تو�صية برف�ض
طلب �أحد امل�ست�شفيات اخلا�صة بتخ�صي�ص قطعة
�أر�ض جماورة لتكون موقفا خا�صا مبوظفي
امل�ست�شفى كما قررت اللجنة رفع خطاب لتنبيه
امل�ؤ�س�سة بعدم احتكار املوقف .و�أ�صرت اللجنة
على تو�صية �سابقة للمجل�س البلدي بتخ�صي�ص
الأر�ض املذكورة لتكون مواقف عامة لل�سيارات،
مع الت�أكيد على عدم ا�ستغاللها من قبل الكراجات
املحيطة بها.
وا�ستعر�ضت اللجنة رد وزير ا لأ�شغال و�ش�ؤون
البلديات والتخطيط العمراين مقرتح �إن�شاء
املواقف الذكية حيث تو�صلت الوزارة بعد الدرا�سة
�إىل وجود  3مواقع منا�سبة لهذا امل�شروع على
�أن تطرح لال�ستثمار العام ب�سبب كلفتها العالية
و�صعوبة �صيانتها وعدم وجود بند يف املوازنة
لإن�شائها.
كما �أ�شارت الوزارة �إىل وجود عقارين ي�صلحان
لال�ستمالك و �إن�شاء مبنيني مواقف �سيارات متعددة
الطوابق �سعتهما  948موقفا ً قابالً للزيادة ،مع
اال�ستدراك ب�أن حمدودية ميزانية اال�ستمالك ال
ت�سمح بامل�ضي قدما ً يف الإجراءات يف الوقت احلايل.
ح�ضر االجتماع كل من �أع�ضاء اللجنة جنم
�آل �سنان ،ويو�سف الذوادي ،والع�ضو �صباح
الدو�سري� ،إ�ضافة �إىل رئي�س املجل�س حممد �آل
�سنان ملناق�شة موا�ضيع خا�صة بدائرته.

على هام�ش م�ؤمتر ال�شبكة العاملية مل�ؤ�س�سات
التعليم العايل التطبيقي ،وقعت كلية البحرين
التقنية مذكرة تفاهم مع اوتاغو بوليتكنك يف
اخلام�س من نوفمرب  2015يف حلبة البحرين
الدولية ،حيث تن�ص بنودها على تعاون كال
امل�ؤ�س�ستني يف تبادل الأ�ساتذة ،والطلبة ،واخلربات
ا لأكادميية من �أجل الو�صول للأهداف التي ت�صبو
اليها كلتا امل�ؤ�س�ستني.
تن�ص املذكرة على تعاون امل�ؤ�س�ستني لت�شكيل
برنامج لتبادل اخلربات الأكادميية بهدف التدريب
وتوفري دورات وور�ش عمل يف جماالت متنوعة،
بالإ�ضافة �إىل العمل على �إ�صدار �أبحاث ودرا�سات
علمية تطبيقية م�شرتكة .كما �ستعمل امل�ؤ�س�ستني
على و�ضع برامج للتبادل الطالبي وتبادل امل�صادر
التعليمية مثل الكتب والأبحاث وامل�شاريع،
والتعاون يف عقد امل�ؤمترات.
ويف هذا ال�صدد �صرح الرئي�س التنفيذي
لأوتاغو بوليتكنك ،ا لإ�ستاذ فيل كري قائالً« :نحن
(اوتاغو بوليتكنك) م�سرورون جدا ً البرام مذكرة
التفاهم مع بوليتكنك البحرين كم�ؤ�س�سات تعليم
عال تطبيقية مرموقة يف املنطقة ،لدينا �أهداف
مت�شابهة من ناحية املناهج والقيم ،مبا يف ذلك
ال�سعي لبلوغ العاملية .لدينا الكثري لنتعلمه
ون�ستفيد من خالل هذا التعاون ،وهذه املذكرة
�ستمهد الطريق لكثري من املبادرات امل�شوقة».
وبهذه املنا�سبة� ،صرح القائم ب�أعمال الرئي�س
التنفيذي لبوليتكنك البحرين الدكتور حممد
�إبراهيم الع�سريي قائالً�« :أرى �أن توقيع هذه
املذكرة �سيمهد الطريق للبلوغ �إىل �إحدى �أهداف
البوليتكنك اال�سرتاتيجية لعام  2019-2015اال
وهي تعزيز امل�شاركة الفعالة مع اجلهات املعنية
حمليا ً و�إقليميا ً وعامليا ً» ،و �أ�ضاف« ،جزء من
�أهدافنا اال�سرتتيجية( ،امل�شاركة من �أجل الت�أثري)،
حيث تهدف بوليتكنك البحرين �إىل �إعداد خريجني
يلبون احتياجات �سوق العمل املحلي والعاملي،
والذي بدوره �سي�سهم يف رقي اململكة ويدعم
االقت�صاد الوطني .كما ان توقيع مذكرات تفاهم
مع م�ؤ�س�سات عاملية �شهرية ،ك�أوتاغو بوليتكنك
يخطو بنا خطوة �إىل الأمام نحو حتقيق ر�ؤية
البحرين  2030وتلبية متطلبات خطة عمل
احلكومة .»2018-2015

