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•الأمن الغذائي واحلفاظ على الرثوة احليوانية يف خطر ب�سبب خف�ض كميات الأعالف

منا�شدا �سمو رئي�س الوزراء فتح حتقيق للحفاظ على الرثوة احليوانية ...املعريف لـ “:”$

“�سوق �سوداء” لبيع نخالة القمح املدعوم وتهريبه للخارج
ت���ه���ري���ب ال���ن���خ���ال���ة لأ�������س������واق خ��ل��ي��ج��ي��ة وب���ي���ع���ه���ا ب�����أ�����س����ع����ار م���ب���ال���غ ف��ي��ه��ا
���ش�رك����ة امل����ط����اح����ن ت���ب���ي���ع ال���ك���ي�������س ب����دي����ن����اري����ن وب�����ال�����دم�����ام ب�����ـ  5.5دي���ن���ار
خ������ي������ار ا�������س������ت���ي��راد الأع�������ل�������اف م�������ن اخل�������������ارج م����ك����ل����ف ع�����ل�����ى امل�����رب��ي��ن
خ������ل������ل مب�����������ص�����ن�����ع ال�����������ش���رك�������ة �أدى �إل���������������ى خ�����ف�����������ض الإن���������ت���������اج

انتق���د النائب حممد املع���ريف عرب “البالد”
وج���ود “�س���وق �س���وداء” لبي���ع نخال���ة القم���ح
(ال�ش���وار) املدع���وم حكومي���ا ب�أ�سع���ار مبالغة
ب�أ�سواق حملية.
وحتدث ع���ن تهري���ب كميات م���ن النخالة
لأ�سواق خليجية وبيعها ب�أ�سعار مبالغة� ،إذ تبيع
�رشكة مطاحن الدقيق الكي����س مببلغ دينارين،
ولك���ن جتده بال�س���وق ال�س���وداء املحلية مببلغ
 3.5دين���ار ،ويف �أ�سواق خليجي���ة ت�صل قيمته
�إلى  5.5دينار.
ولف���ت �إل���ى �أن �رشك���ة مطاح���ن الدقيق -
اململوكة بن�سب���ة  % 76للدولة  -حت�صل على
دع���م حكومي للدقي���ق ي�صل �إل���ى  10ماليني
دين���ار ،مت�سائال عن مردود ه���ذا الدعم يف ظل
معاناة املربني من خف�ض كميات �إنتاج النخالة،
وحت���ى لو كان �إنتاج هذه املادة ثانويا بالن�سبة
لل�رشك���ة ،ولكنه �إنتاج حم���وري وجوهري لقطاع
اقت�ص���ادي كب�ي�ر بالبحرين وال ميك���ن لل�رشكة
بقرارات منف���ردة اال�ستهانة باجلهود الر�سمية
لتعزيز الرثوة احليوانية.
وق���ال �إن الأم���ن الغذائ���ي واحلف���اظ على
الرثوة احليوانية يف خطر؛ ب�سبب خف�ض كميات
الأع�ل�اف الت���ي يح�ص���ل عليها مرب���و املا�شية،
وذلك ي�ؤثر على هزالة الإنتاج احليواين ،ويقود
�إلى خ�سائر فادحة بقطاع تربية املوا�شي.
وب�ي�ن �أن ال�رشك���ة قال���ت يف ف�ت�رة �سابقة
�إنه���ا �أوقفت ت�صدير النخال���ة ،وتنتظر موافقة
احلكوم���ة ال�ستئن���اف العملية جم���ددًا بالن�سبة
للفائ����ض عن حاجة ال�سوق املحل���ي ،ومت�سائال
عن كيفي���ة تهريب كميات كبرية م���ن النخالة

 % 76ح�صة الدولة
يف “املطاحن”
و 10ماليني الدعم
احلكومي

للأ�سواق اخلليجية ،وما يتطلب ت�شديد الرقابة
من جميع اجلهات املعنية.
ونا�ش���د املع���ريف رئي����س ال���وزراء �صاحب
ال�سم���و امللك���ي الأمري خليف���ة بن �سلم���ان �آل
خليف���ة فتح حتقي���ق ب�ش�أن واقعة بي���ع النخالة
املدعوم���ة حكومي���ا يف �س���وق �س���وداء حملي���ة
وتهريب كميات منها لأ�سواق خليجية.
كم���ا نا�ش���د املعريف �سم���و رئي����س الوزراء
توجيه �رشكة مطاحن الدقيق لزيادة �إنتاجها من
النخالة مبا يحافظ عل���ى امل�ستويات الآمنة من
احلفاظ عل���ى املا�شية ودعم جه���ود الدولة يف
احلفاظ على الرثوة احليوانية.

خفض الكمية
حت���دث مال���ك مزرع���ة الأ�سم���ر �أحم���د
الدم�ستاين ملندوب “البالد” عن خف�ض ال�رشكة
كمي���ة الأع�ل�اف املوزعة على املرب�ي�ن ،وداعيا
للت�شديد يف بيع الكمي���ات على مربي املا�شية
وق�رصها على البحرينيني.
وق���ال “قب���ل � 7أ�شه���ر كان �إنت���اج ال�رشكة
م���ن الأع�ل�اف طبيعي���ا ،ومل يع���ان املربون من
�أيّ م�ش���كالت ،ولك���ن امل�شكلة ب���د�أت تت�صاعد
بالفرتة الأخرية”.
ولفت �إل���ى �أن خف�ض كمي���ة الأعالف ي�ؤثر
على �صح���ة الأبقار والأغن���ام واخليول وت�صبح
املا�شية هزيلة اجل�سم وهذا ي�ؤثر على مبيعات
املا�شي���ة البحرينية بال�سوق وعزوف امل�شرتين
م���ن �أ�صح���اب املطاع���م وغريه���م� ،إذ انخف�ض
�إنت���اج املا�شية البحريني���ة بال�سوق املحلية من
� % 80إلى .% 20

•حممد املعريف

وتاب���ع� :أ�ستهل���ك م���ن � 8إل���ى � 10أكيا�س
�سابق���ا ،وحالي���ا ال �أح�ص���ل من ال�رشك���ة �إال على
كي�سني فقط ،و�أحيانا ال �أجد �أيّ كي�س.
ولف���ت �إل���ى �أن “ال�ش���وار” ال���ذي تبيع���ه
ال�رشك���ة مدعوم من الدولة ،وي�ستخدمه املربون
لت�سم�ي�ن املا�شية ،وخف�ض الكمي���ة ي�ؤثر على
ت�سمينها.
وب�ي�ن �أن خيار ا�سترياد الأعالف من اخلارج
مكل���ف على املرب�ي�ن ،وطلبنا م���ن امل�س�ؤولني
بال�رشك���ة زي���ارة احلظائ���ر مبنطق���ة املرتك���زة
بالهملة لأكرث من م���رة ولكنهم يديرون الظهر
عنا.
وب�ي�ن �أن ردود املعني�ي�ن بال�رشك���ة عل���ى
�شكاوى املربني من قلة الأعالف املباعة ت�شري
لوجود خلل بامل�صنع �أدى �إلى خف�ض الإنتاج.
و�أ�ش���ار �إل���ى �أن للأع�ل�اف �سوق���ا �س���وداء

•�أحمد الدم�ستاين

بالبحري���ن وخارجه���ا� ،إذ تباع بع����ض املنتجات
التي ت�ش�ت�رى بالأ�سع���ار احلكومي���ة املدعومة
من ال�رشك���ة ب�أ�سعار مبالغ���ة يف ال�سوق املحلية
و�أ�سواق خليجية.
و�أو�ض���ح �أن ال�رشك���ة تبي���ع كي����س النخالة
بديناري���ن ،وجتد مث���ل هذا الكي����س يباع لدى
حمالت ب�سوق واقف مببلغ يرتاوح بني  3و3.5
دين���ار ،ووج���دت كميات من���ه �أي�ض���ا يف �سوق
الأغنام بالدم���ام بال�سعودية مببلغ ي�صل �إلى 5
و 5.5دينار.
ولف���ت �إل���ى �أن بع����ض املربني م���ن جهة
واح���دة ي�ش�ت�رون كمي���ات كبرية م���ن الأعالف
م���ن ال�رشكة حتت زع���م �أنهم مرب���ون ،ولكن يف
احلقيقة يجري حتويل الكميات ملن�صات البيع
الربحي �أو تهريبها للخارج.

خف�ض كمية
الأعالف ي�ؤثر
على �صحة الأبقار
والأغنام واخليول
انخفا�ض �إنتاج
املا�شية البحرينية
بال�سوق من % 80
�إلى % 20

 10ماليني دينار حجم الدعم احلكومي ل�رشكة املطاحن

“ال�شوار” ق�رشة تغطي حبة القمح وتعطى علفا للموا�شي
 “نخال����ة القمح” الق���ش�رة التي تغطيحب����ة القم����ح ،وعند الطح����ن يت����م ف�صلها،
وت�سمى نخالة �أو “�شوار” وتعطى للموا�شي.
 اال�سته��ل�اك املحلي من النخالة يقدربنح����و  1500كي�س يف الي����وم الواحد ،بينما
الإنتاج يبل����غ  3000كي�س يف اليوم الواحد،
�أي �أن هن����اك فائ�ض����ا يومي����ا يبل����غ 1500
كي�����س ،ح�سب ت�رصيح مل�س�����ؤول بال�رشكة يف
مار�س .2013

 لدى �رشك����ة املطاحن التزام مع وزارةالزراعة والرثوة البحرية لالحتفاظ مبخزون
يبلغ � 20ألف كي�س� ،أما الباقي ف�إن لل�رشكة
احلرية يف الت�رصف فيه.
 ل����دى ال�رشكة وفرة من م����ادة النخالة(ال�شوار) ت�صل �إلى خمزون مقداره � 37ألف
كي�����س ي����زن  40كيلوغرا ًم����ا ( 1480طنًا)،
وهو معرو�ض للبيع بقيمة دينارين عن كل
كي�����س ك�سعر ثابت ،ح�سب ت�رصيح مل�س�ؤول

متقاعد بال�رشكة يف يناير .2016
 ال�رشك����ة ا�ضط����رت لإع����دام � 11أل����فكي�����س ( 440طنًا) من مادة النخالة؛ ب�سبب
تعر�ضه����ا للتل����ف نتيجة الرطوب����ة من مياه
الأمط����ار وغريه����ا من العوامل مث����ل انت�شار
ال�سو�س فيها.
 ال�رشك����ة غ��ي�ر خمت�ص����ة يف �إنت����اجالأعالف احليوانية ،ب����ل للدقيق املخ�ص�ص
لال�سته��ل�اك الآدم����ي� ،إال �أن املنتوج����ات

من الدقي����ق توفر النخال����ة (ال�شوار) منتجا
ثانويا.
 حجم الدع����م احلكومي للدقيق ي�صل�إلى  10ماليني دينار.
 قيم����ة النخال����ة ديناري����ن مقابل كلكي�س زنة  40كيلوغرامًا.
 �صدّرت ال�رشكة خ��ل�ال الأعوام 2010حتى  2013نحو  7222طنًا من النخالة �إلى
اخل����ارج ،والت�صدير متوق����ف حاليًا وتنتظر

ال�رشكة موافقة احلكومة ال�ستئناف العملية
جمددًا بالن�سبة للفائ�����ض عن حاجة ال�سوق
املحلي.
 تعترب �رشكة ممتلكات م�ساهما رئي�ساب�رشك����ة املطاح����ن بن�سب����ة  ،% 67و�رشك����ة
مطاحن الدقيق واملخاب����ز الكويتية متتلك
ح�ص����ة بن�سبة � ،% 7أما الن�سبة املتبقية من
ح�صة ال�رشكة (حوايل  )% 26فهي مطروحة
للتداول يف بور�صة البحرين.

