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بالدنا

“الأعلى للبيئة” يوقع اتفاقية مع “الغذاء” الربيطانية

لن���دن  -بن���ا� :أك���د الرئي����س التنفيذي
للمجل����س الأعل���ى للبيئ���ة حمم���د مب���ارك بن
دين���ه �أن التع���اون ب�ي�ن مملك���ة البحري���ن
واململك���ة املتح���دة يف جم���ال البيئ���ة ي�أت���ي
�ضمن االتفاقيات الت���ي وقعت خالل اجتماع
اللجنة البحرينية الربيطانية امل�شرتكة العليا
برئا�س���ة وزير اخلارجية ال�شيخ خالد بن احمد
بن حمم���د �آل خليفة ولت�ؤك���د عمق العالقات
التاريخي���ة والوطيد بني البلدين ال�صديقني
يف خمتلف املج���االت .و�أ�شاد بن دينه بالدور
ال���ذي تلعب���ه اململك���ة املتح���دة يف �سبي���ل
املحافظة على البيئة على ال�صعيد الدويل.
جاء ذل���ك لدى توقيع الرئي�س التنفيذي
للمجل�س الأعلى للبيئة يف لندن مذكرة تفاهم
بني املجل�س ووزارة الدولة للغذاء وال�ش�ؤون
القروي���ة يف اململك���ة املتح���دة ممثلة مبركز
البيئة وم�صائد الأ�سماك وعلوم تربية الأحياء
املائي���ة ( )CEFASتهدف لتبادل اخلربات
بني البلدين ال�صديقني.
و�أ�ش���ار الرئي����س التنفي���ذي للمجل����س
الأعل���ى للبيئ���ة �أن العم���ل مب�ضم���ون مذكرة
التفاهم �سيبد�أ يف �سبتمرب املقبل و�سي�ستمر

عل���ى م���دى � 3أع���وام بغر�ض تقيي���م املزايا
وفر����ص العمل معا ً مبوجب ترتيبات تعاونية
ثنائي���ة ،والتباحث عن خمتلف املجاالت التي
متك���ن الطرفني من توثيق �أوا�رص التعاون يف
جمال ر�ص���د البيئة البحري���ة واحلياة البحرية
والتن���وع البيولوج���ي والتلوث عل���ى �أ�سا�س
امل�ساواة وامل�صلحة امل�شرتكة.
يذك���ر �أن مذك���رة التفاه���م ن�صت على
تبادل املعلومات الفنية والتقنية والزيارات
والتع���اون يف �إجراءات البح���وث وامل�رشوعات
املن�سجمة مع برام���ج الطرفني ،وعلى تطوير
الك���وادر الوظيفي���ة واملخت�ب�رات والأن�شطة
امل�رشوع���ات ،واال�ستف���ادة م���ن اخل�ب�رات
واملراف���ق املمكن���ة واملتوف���رة ل���دى مركز
البيئة وم�صائد الأ�سماك وعلوم تربية الأحياء
املائية (.)CEFAS
كم���ا ن�ص���ت املذك���رة عل���ى تق���دمي
اال�ست�شارات والن�صائح من قبل مركز البيئة
وم�صائ���د الأ�سم���اك وعل���وم تربي���ة الأحي���اء
املائية ( )CEFASللمجل����س الأعلى للبيئة
والإدارة الفني���ة املعني���ة بالبيئ���ة وتدري���ب
كوادر املوظفني باملجل�س.

“ال�صحة” :ال نفاد لدواء “ ”Dewaxمن ال�صيدليات
اجلف�ي�ر  -وزارة ال�صح���ة� :أف���ادت وزارة
ال�صحة ردا على م���ا ن�رش عن مو�ضوع نفاد دواء
“ ”Dewaxوحر�صا ً واهتماما ً من جانب الوزارة
عل���ى متابع���ة الو�ض���ع املتعل���ق باحتياج���ات
املر�ض���ى وبتوف�ي�ر الأدوية الالزم���ة ملختلف
احلاالت تابعت الوزارة املو�ضوع بالتوا�صل مع

اجله���ة املعنية� ،إذ مت الت�أك���د من وجود الدواء
ومت توزيعه يف كل �صيدليات املراكز ال�صحية
ع���دا مركزين �صحي�ي�ن� ،إذ �سيت���م ت�سلميهما
ال���دواء اليوم .و�أكدت و�ص���ول �شحنات جديدة
مت العم���ل عل���ى توفريه���ا ب�صيدلي���ة جمم���ع
ال�سلمانية الطبي جلميع املر�ضى.

ذرة “بينغـوين” املجمدة ملوثة ببكترييا “ل�سترييا”
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توقع افتتاح احلديقة يف الربع الأخري من العام املقبل� ...أبوالفتح:

انتهاء املرحلة الأولى من “املحرق الكربى” يف فرباير
املنامة  -بنا� :أك���د وكيل �ش�ؤون البلديات
بوزارة الأ�شغال و�ش����ؤون البلديات والتخطيط
العم���راين نبي���ل �أبوالفت���ح �أن م�رشوع���ات
احلدائ���ق واملتنزه���ات حتظ���ى مبكان���ة مهمة
يف ا�سرتاتيجي���ة عم���ل ال���وزارة ،منوه���ا ً �إل���ى
�أنه���ا حتر�ص عل���ى �أن تخ�ص�ص ج���زءًا مهمًا من
املوازنة لهذه امل�رشوعات التي تهم املواطنني
بالدرج���ة الأولى.وتفق���د �أبوالفت���ح م��ش�روع �إعادة
�إن�ش���اء حديقة املح���رق الكربى ،يرافق���ه مدير �إدارة
اخلدمات البلدية امل�شرتكة بوزارة الأ�شغال و�ش�ؤون
البلدي���ات والتخطي���ط العم���راين �إبراهي���م اجلودر،
ومدير ع���ام بلدية املحرق عا�صم عبداللطيف ،وعدد
من املهند�سني.
ويف الزيارة ا�ستمع الوكيل لعر�ض عن تفا�صيل
العمل يف املرحلة الأولى من امل�رشوع التي من امل�ؤمل
االنته���اء منه���ا بحلول �شه���ر فرباي���ر  ،2019م�شريًا

•�أبوالفتح يتفقد �سري العمل يف املرحلة الأولى من حديقة املحرق الكربى

�إل���ى �أن الوزارة طرحت مناق�ص���ة املرحلة الثانية من
امل��ش�روع عرب جمل�س املناق�ص���ات واملزايدات ،على
�أن يت���م �إغالق باب تقدمي العط���اءات مع بداية �شهر

�أغ�سط�س املقبل.
وتوق���ع �أبوالفتح �أن تفتح احلديقة �أبوابها �أمام
اجلمهور بحلول الربع الأخري من العام .2019

مراقبة الأ�سعار وال�سوق ال�سوداء لي�س من اخت�صا�صنا“ ...الزراعة”:

�إنتاج النخالة �أقل من اال�ستهالك وال ت�صدير للخارج

املنام���ة  -وزارة �ش����ؤون البلدي���ات
والتخطي���ط العم���راين :ذك���رت �إدارة الرقاب���ة
وال�صحة احليوانية ب�ش����ؤون الزراعة �أن النق�ص
احلا�ص���ل يف النخالة مرده لأن كمية الإنتاج �أقل
من كمي���ة اال�سته�ل�اك يف الوقت ال���ذي تزداد
فيه ب�ش���كل مطرد �أعداد احليوانات امل�ستوردة
وكذلك �أعداد املربني مما يرفع كثريا من ن�سبة
اال�ستهالك.
و�أ�ضاف���ت �أن �إنت���اج النخال���ة ثابت؛ وذلك
لكونه مرتبطا ب�إنتاج الطحني املادة الأ�سا�سية
للإنت���اج يف �رشكة املطاح���ن ولي�س النخالة التي
تعت�ب�ر م���ادة ثانوي���ة مرتبطة بكمي���ة الطحني
املنت���ج� ،إذ �إن ق��ش�ر القم���ح هو م���ا ي�ستخدم يف
�إنتاج النخالة.
جاء ذلك تعقيبا على م���ا ن�رشته “البالد” يف
ت�رصي���ح النائب حممد املع���ريف ،ب�ش�أن عدد من
مربي املوا�ش���ي بخ�صو�ص نق�ص كمية النخالة
املتوافرة ووجود �سوق �سوداء لبيعها.
و�أو�ضح���ت وزارة �ش����ؤون البلدي���ات
والتخطي���ط العم���راين �أنه���ا ،ممثل���ة يف �ش�ؤون
الزراعة والرثوة البحرية ،تويل الإنتاج احليواين
�أهمي���ة كبرية مل���ا له م���ن دور يف حتقيق الأمن
الغذائ���ي ،و�أنه���ا توف���ر كل الدع���م املمك���ن
للمرب�ي�ن� ،سواء من خ�ل�ال توف�ي�ر الأرا�ضي �أو

املياه �أو النخالة اخلا�صة ،بغذاء املوا�شي وذلك
بالتن�سيق مع �رشكة البحرين ملطاحن الدقيق.
وقال���ت� ،إن �رشكة مطاحن الدقيق �أو�ضحت
له���ا يف اجتم���اع الأ�سب���وع املا�ض���ي ملناق�ش���ة
امل�شكل���ة� ،أنها تنتج النخالة كم���ادة ثانوية؛ �إذ
�إنها تنتج الطحني بالأ�سا�س املدعوم من جانب
احلكوم���ة ،يف الوقت الذي تنت���ج فيه ما كميته
 2000كي����س م���ن النخالة يوميا تب���اع جميعها
عل���ى املرب�ي�ن� ،إذ يحتوي كل كي����س على 40
كيلو م���ن النخالة ،وال توج���د �أي كميات خمزنة
ل���دى ال�رشكة .و�أ�ضاف���ت ب���ادرت �إدارة الرقابة
وال�صحة احليوانية ب�ش�ؤون الزراعة �إلى االجتماع
مع �رشك���ة البحري���ن ملطاحن الدقي���ق الأ�سبوع
املا�ض���ي ملناق�شة م�شكلة نق����ص النخالة ،ومت
االتفاق على بي���ع الكمية املنتجة على املربني
ح�س���ب ما هو م�سج���ل يف �إدارة الرثوة احليوانية
عن ع���دد ر�ؤو�س املوا�شي املوج���ودة لدى كل
مربي من خالل معادل���ة ا�ستهالك كل ر�أ�س من
املا�شية من النخالة.
وذك���رت �إدارة الرقاب���ة وال�صحة احليوانية
يف التعقيب �أن �رشكة البحرين ملطاحن الدقيق
�أف���ادت خالل االجتم���اع �أنها تبي���ع على ناقلني
معروف�ي�ن لديها من���ذ �سنوات بع����ض النخالة
املنتج���ة �إلى جانب بيعها على املربني .كما �أن

هناك مناف�س���ة من قبل مربي اخليول للح�صول
عل���ى النخال���ة وا�ستهالكه���ا ومنه���م النائ���ب
املعريف الذي ميتلك مزرعة لرتبية اخليول.
و�أ�شارت �إل���ى �أنها وبعد التن�سيق مع �رشكة
البحرين ملطاح���ن الدقيق �ستق���وم بالتن�سيق
�أي�ض���ا م���ع �إدارة حماي���ة امل�ستهل���ك يف وزارة
ال�صناع���ة والتج���ارة من �أجل مكافح���ة �أي �سوق
�س���وداء لبيع النخالة والت���ي يت�سبب بها بع�ض
املربني الذي���ن يخزنون النخال���ة لإعادة بيعها
ب�سعر �أعلى ما يت�سبب يف نق�ص كميات النخالة
يف ال�س���وق �إل���ى جان���ب ت�سببه يف �إن�ش���اء �سوق
�سوداء لبيعها.
و�أو�ضح���ت �أن �رشك���ة البحري���ن ملطاح���ن
الدقي���ق �أكدت �أنها ال تق���وم بت�صدير �أي كمية
م���ن النخال���ة املنتج���ة �إل���ى اخل���ارج و�أن كامل
الكمي���ة املنتجة والبالغة  2000كي�س يف اليوم
يتم بيعها يف ال�سوق املحلي.
و�ش���دد البي���ان عل���ى �أن عملي���ة مراقب���ة
الأ�سع���ار وال�س���وق ال�سوداء لبي���ع النخالة لي�س
م���ن اخت�صا�صها كما �أن كمي���ة النخالة املنتجة
مرتبط���ة باملادة الأ�سا�سي���ة املدعومة من قبل
احلكومة وهي الطحني و�أنها م�ستمرة يف تقدمي
كل الت�سهي�ل�ات الالزمة ملربي املوا�شي ح�سب
ما تن�ص عليه القوانني والإجراءات.

حيوان غري �أليف وي�شكل خطرا على ال�سكان

املنام����ة  -وزارة ال�صح����ة :تلقت �إدارة
ال�صح����ة العامة ب����وزارة ال�صحة �إخط����ارًا من
ال�شبك����ة العاملي����ة ل�سالمة الأغذي����ة التابعة
ملنظم����ة ال�صح����ة العاملي����ة (الإنفو�س����ان)،
ب�ش�����أن منتجات الذرة احلل����وة املجمدة التي
حتمل العالم����ة التجاري���� ة “بينغوين Pe n
 ،”guinحيث �أو�ضحت ال�شبكة يف �إخطارها
ال����ذي عم����م عل����ى ال����دول الت����ي ا�ستوردت
ه����ذه الأن����واع احتمالي����ة تلوثه����ا ببكتريي����ا
“لي�ستريي����ا” وع����ن قي����ام ع����دد م����ن دول
االحت����اد الأوروب����ي ،ب�سح����ب املنت����ج ال����ذي
ق����د ي�شكل ���ض�ررًا عل����ى �صح����ة امل�ستهلك.
وعليه ،قام����ت �إدارة ال�صح����ة العامة ب�إخطار
امل�ستوردي����ن يف الأ�س����واق املحلية ب�رضورة

طلب حم��ل�ات التجزئ����ة با�سرتج����اع منتجات
ال����ذرة احلل����وة املجمدة التي حتم����ل العالمة
التجاري����ة “بينغوي����ن  ”Penguinالت����ي
انتجت خالل الف��ت�رة  13-08-2016لغاية
 20-06-2018ملنفذ البيع الذي مت ال�رشاء
من����ه ،وكذل����ك امل�ستهلكني لإرج����اع املنتج
لنقطة البي����ع .كما �أكدت الوزارة �أهمية عدم
ا�سته��ل�اك هذا املنتج والتخل�����ص منه فورًا،
م�ش����ددة عل����ى �أهمي����ة اتباع كاف����ة املعايري
ال�صحية والإج����راءات الوقائية للحفاظ على
�سالمة و�صحة اجلميع .وتهيب وزارة ال�صحة
كافة امل�ستهلك��ي�ن ممن قاموا ب�رشاء املنتج
امل�شتبه يف �سالمته بعدم ا�ستهالكه و�إعادته
�إلى منفذ البيع الذي مت ال�رشاء منه.

�أهايل املحرق :لن نعيد انتخاب من عار�ض �إزالة الع�شي�ش

“ابن عر�س” يهاجم منازل �أهايل الرفاع
مروة خمي�س

�شكا �أ�صحاب منازل مبنطقة الرفاع (جممع
 )909من وجود حيوانات ت�سمى “ال�رسعوب” �أو
“ابن عر�س” يف باحات منازلهم مل يتمكنوا من
�صيدها ،وت�شكل خطرا على الإن�سان.
و�أ�شار الأه���ايل �إلى �أن احلي���وان غري �أليف
ويهاج���م النا����س ويعتربه���م م���ن �أل��� ّد �أعدائه،
و�أ�صب���ح الأه���ايل يف حرية كب�ي�رة خلوفهم على
تهجم هذه احليوانات على �أطفالهم يف املنزل.
ولفت الأه���ايل �إلى �أنهم ات�صل���وا بالدفاع
امل���دين ،ولكنهم مل يتمكنوا م���ن �صيدها ،كما
ا�ستعانوا ب�رشك���ات النظافة و�صي���د القوار�ض
ولكن مل جتد ذلك نفعا ً يف الق�ضاء عليها جميعا
�أو �صيدها.
وطالبوا اجلهات املخت�ص���ة بوزارة ال�صحة

•“ابن عر�س” بعد �صيده ب�أحد منازل الرفاع

�أو �ش����ؤون البلدي���ات بالعم���ل �رسيع���ا ً لإنه���اء
معاناتهم؛ �إذ مت �صيد حيوان واحد وتبقت  3يف

باحة املنازل ،الفتني �إلى �أن ذلك يقلق �سكان
املنطقة.

“ال�رصف ال�صحي” با�رشت �إ�صالح �أجهزة الطرد املركزي

 7مناق�صات لت�شغيل و�صيانة م�صنع جتفيف احلم�أة يف “توبلي”

املحرق  -حمافظة املحرق� :أعرب حمافظ
املحرق �سلمان بن هندي عن �أمله يف �أن ت�صل
اللجن���ة احلكومية الربملاني���ة امل�شرتكة �إلى
ما في���ه النفع للوطن واملواط���ن ،م�شيدا مبا
قدم���ه املتقاعدون يف ف�ت�رة عملهم مبختلف
القطاعات.
م���ن جانب �آخر� ،أكد بن هن���دي �أن املر�أة
�أثبت���ت جناحها يف جميع املج���االت ،وال�شيخة
عائ�ش���ة بنت را�ش���د �آل خليف���ة حققت قفزة
نوعية ك����أول بحريني���ة تقود طائ���رة مقاتلة
وه���ي مثال للم���ر�أة الت���ي نفخر ونعت���ز بها.
ورفع املحاف���ظ با�سمه وبا�سم الأهايل ال�شكر

�إلى وزير الداخلية عل���ى النجاح الذي حققته
ال���وزارة من خالل املع�سك���ر ال�صيفي للطلبة
الذي نظمته الأكادميية امللكية لل�رشطة.
و�أك���د الأه���ايل ،يف املجل����س الأ�سبوعي
ملحافظ���ة املحرق� ،أنهم لن يعي���دوا انتخاب
م���ن وقف �ض���د �إزالة الع�شي����ش وحرمهم من
التمت���ع وارتي���اد ال�سواحل العام���ة ،مكررين
�أمنيتهم �أن يتحول املجل�س البلدي �إلى �أمانة.
وم���ن جهت���ه ،وج���ه ال�شي���خ �إبراهي���م
مط���ر كلم���ة �إلى كل م���ن يرغ���ب يف الرت�شح
لالنتخاب���ات املقبلة ،م�ؤك���دا �أهمية الإخال�ص
يف العمل والنية.

املنامة  -وزارة الأ�شغال و�ش�ؤون البلديات
والتخطيط العمراين :ذك���رت الوكيل امل�ساعد
لل��ص�رف ال�صح���ي ب���وزارة الأ�شغ���ال و�ش����ؤون
البلدي���ات والتخطيط العم���راين �أ�سماء مراد �أن
وزارة الأ�شغ���ال و�ش�ؤون البلدي���ات والتخطيط
العم���راين وقعت 7عقود بعد تر�سيتها من قبل
جمل����س املناق�صات واملزايدات تتعلق ب�أعمال
ال�صيان���ة وتوري���د الل���وازم لأعم���ال الت�شغيل
وخدم���ات الت�أهي���ل مب�صنع جتفي���ف احلم�أة يف
حمطة توبلي لل�رصف ال�صحي.
وت�أت���ي هذه العق���ود للمحافظة على جودة
وعم���ر الأ�صول اململوكة من قبل احلكومة التي
ت�ؤثر عل���ى ا�ستمرار وج���ودة اخلدمات املقدمة

من قبل قطاع ال�رصف ال�صحي يف وزارة الأ�شغال
و�ش�ؤون البلديات والتخطيط العمراين من �أجل
حتقي���ق تنمي���ة م�ستدامة وتوف�ي�ر بيئة �صحية
و�سليم���ة حتقيقًا للأه���داف اال�سرتاتيجية التي
ت�سعى له���ا الوزارة �ضمن الر�ؤي���ة االقت�صادية
ململكة البحرين .2030
و�أو�ضحت مراد �أن العقود �شملت  7م�شاريع
لت�شغي���ل و�صيانة م�صنع جتفيف احلم�أة مبركز
توبلي ملعاجلة مياه ال�رصف ال�صحي ومن �أهمها
مقاول���ة رق���م /SOM-18-  06واخلا�ص���ة
ب�أعمال الإ�صالح ال�شامل لأجهزة الطرد املركزي
مع توفري جميع امل�ستلزمات التابعة لها وتبلغ
قيمته���ا  262,173دين���ارًا ،وكذل���ك م��ش�روع

خدمات �إعادة ت�أهيل جمفف���ات احلم�أة وم�صنع
الكب�سول ومعدات �أخرى مب�صنع جتفيف احلم�أة
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 682,647دينارًا .وته���دف �أعمال املقاولتني
�أع�ل�اه لزيادة �إنت���اج احلم�أة املجفف���ة وبالتايل
تقلي���ل امل���واد ال�صلب���ة الناجتة م���ن عمليات
املعاجلة القائمة.
و�أ�ضاف���ت الوكي���ل امل�ساع���د ب����أن �ش�ؤون
ال�رصف ال�صحي با�رشت مب�رشوع الإ�صالح ال�شامل
لأجه���زة الط���رد املرك���زي الت���ي مت �إر�ساله���ا
لل�صيان���ة ال�شاملة يف �أ�سبانيا م���ن قبل ال�رشكة
امل�صنع���ة ،ويبلغ جمم���وع املناق�ص���ات ال�سبع
( 1842928مليون و� 184ألفًا و 928دينارًا).

