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«األشغال» 7 :مناقصات لتشغيل وصيانة
مصنع تجفيف الحمأة بمركز توبلي
صرحت الوكيل المس��اعد للصرف الصحي بوزارة
األشغال وش��ؤون البلديات والتخطيط العمراني
أس��ماء مراد ،بأن الوزارة وقعت س��بع عقود بعد
ترس��يتها من مجل��س المناقص��ات والمزايدات
تتعلق بأعم��ال الصيانة وتوري��د اللوازم ألعمال
التشغيل وخدمات التأهيل بمصنع تجفيف الحمأة
في محطة توبلي للصرف الصحي.
وتأت��ي العق��ود للمحافظ��ة عل��ى ج��ودة وعمر
األص��ول المملوكة م��ن حكوم��ة البحرين التي
تؤثر على استمرار وجودة الخدمات المقدمة من
قبل قط��اع الصرف الصحي في ال��وزارة من أجل
تحقيق تنمية مستدامة في المملكة وتوفير بيئة
صحية وس��ليمة تحقيقاً لألهداف االس��تراتيجية
التي تسعى لها الوزارة ضمن الرؤية االقتصادية
 .2030وأوضح��ت مراد ،بأن العقود الس��بعة قد
شملت س��بع مش��اريع لتش��غيل وصيانة مصنع
تجفيف الحمأة بمركز توبلي لمعالجة مياه الصرف
الصح��ي ومن أهمها مقاولة رق��م /18-SOM-
 06والخاص��ة بأعمال اإلصالح الش��امل ألجهزة
الط��رد المركزي م��ع توفير جميع المس��تلزمات
التابعة لها والتي تبلغ قيمتها  262,173ديناراً،

وكذلك مش��روع خدمات إع��ادة تأهيل مجففات
الحمأة ومصنع الكبس��ول ومعدات أخرى بمصنع
تجفي��ف الحمأة  C7مقاول��ة رقم 12/18-SOM
بقيمة  682,647ديناراً.
وته��دف أعم��ال المقاولتي��ن أعاله زي��ادة إنتاج
الحمأة المجففة وتقليل الم��واد الصلبة الناتجة
من عمليات المعالجة القائمة باإلضافة إلى عقود
أعم��ال الصيانة الروتينة ألجهزة الطرد المركزي
في مصنع تجفي��ف الحمأة مقاول��ة رقم -SOM
 01/18بقيم��ة  40,000دينار ،ومش��روع أعمال
الصيان��ة الالزمة لمعدات مصن��ع تجفيف الحمأة
ع��دا أجهزة الطرد المركزي لمصنع الكبس��والت
والمجففات .ومقاولة رقم  02/18-SOMبقيمة
 88,934.000دينار ،ومش��روع أعم��ال الصيانة
للمجففات لمصنع الكبسول مقاولة رقم -SOM
 16/18بقيمة  ،184,333.00فض ً
ال عن مشروع
توريد الل��وازم والمواد الكيميائي��ة وقطع الغيار
المطلوب��ة ألعم��ال التش��غيل والصيانة لمصنع
تجفي��ف الحمأة ف��ي مركز توبل��ي لمعالجة مياه
الص��رف الصح��ي مقاول��ة رق��م 14/18-SOM
بقيم��ة  496,443ديناراً ،وتوريد العمالة الالزمة

توقيع مذكرة تفاهم
بين «األعلى للبيئة» و«الدولة
للغذاء» في المملكة المتحدة
أكد الرئي��س التنفيذي للمجلس األعلى للبيئ��ة د .محمد مبارك
ب��ن دينه ،أن التع��اون بين مملكة البحري��ن والمملكة المتحدة
في مج��ال البيئة يأتي ضمن االتفاقيات التي وقعت خالل اجتماع
اللجن��ة البحريني��ة البريطاني��ة المش��تركة العليا برئاس��ة ،وزير
الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة ،ولتؤكد عمق
العالق��ات التاريخية الوطيدة بين البلدين الصديقين في مختلف
المجاالت.
وأش��اد محمد بن دينه بالدور ال��ذي تلعبه المملكة المتحدة في
سبيل المحافظة على البيئة على الصعيد الدولي.
جاء ذلك خ�لال توقيع بن دينه في لندن الخميس مذكرة تفاهم
بين المجلس ووزارة الدولة للغذاء والشؤون القروية في المملكة
المتح��دة ممثلة بمرك��ز البيئة ومصائد األس��ماك وعلوم تربية
األحي��اء المائية ( )CEFASتهدف لتب��ادل الخبرات بين البلدين
الصديقين.
وأك��د بدء العمل بمضمون المذكرة في ش��هر س��بتمبر المقبل
وسيس��تمر على مدى ثالثة أع��وام وذلك بغ��رض تقييم المزايا
وف��رص العمل معاً بموج��ب ترتيبات تعاوني��ة ثنائية ،والتباحث
ح��ول مختلف المج��االت التي تمكن الطرفين م��ن توثيق أواصر
التعاون ف��ي مجال رصد البيئة البحرية والحي��اة البحرية والتنوع
البيولوجي والتلوث على أساس المساواة والمصلحة المشتركة.
من جانبه أعرب الرئيس التنفيذي لمركز البيئة ومصائد األسماك
وعلوم تربية األحياء المائية ( )CEFASد .ويل وي كوينسي عن
س��عادته بتوقيع االتفاقية ،منوهاً بهذه الخط��وة اإليجابية نحو
اإلرتقاء بالشأن البيئي ،ومش��يداً بالدور الفعال لمملكة البحرين
في ش��تى المج��االت البيئية على المس��توى المحل��ي واإلقليمي
والدولي.

تجمع الوحدة الوطنية يدين
قانون القومية الصهيوني
أدان تجم��ع الوحدة الوطنية في بيان أصدره الس��بت ،بأش��د
العب��ارات إق��رار الكنيس��ت اإلس��رائيلي لم��ا يس��مى بقانون
(الدولة القومية للش��عب اليهودي) الذي يمثل شرعنة للتمييز
والعنصرية التي يمارسها الكيان الصهيوني المحتل ضد الوجود
الفلس��طيني واعتدا ًء س��افراً يعمق معاناة الشعب الفلسطيني
ويصادر حقوق الفلس��طينيين وحق الالجئين الفلسطينيين في
العودة.
ويعتبر التجمع قانون الدولة القومية اليهودية استهدافاً صريحاً
من دولة االحتالل للهوية العربية واإلسالمية للفلسطينيين وال
يتضمن أي التزام بتحقيق المساواة التي تكفلها جميع الشرائع
واألعراف اإلنسانية والمواثيق الدولية.
وطال��ب تجم��ع الوح��دة الوطنية ال��دول العربية واإلس�لامية
والجامع��ة العربي��ة باتخ��اذ خط��وات عاجلة وحاس��مة لحماية
الشعب الفلسطيني من التمييز والعنصرية المقننة دستورياً.
كم��ا دعا التجم��ع المجتمع الدولي وجمي��ع منظماته الحقوقية
للتح��رك لمواجهة ه��ذا الس��لوك العنصري من دول��ة الكيان
الصهيون��ي ومنع االنته��اكات المحمية بالقان��ون داخل دولة
االحتالل والتي سيواجها الشعب الفلسطيني تحت سقف قانون
القومي��ة اليهودي��ة الذي يجع��ل يهودية الدولة س��ابقة على
ديمقراطيتها المزعومة.
وإذ يج��دد تجم��ع الوح��دة الوطني��ة التأكيد عل��ى أن القضية
الفلسطينية كانت والتزال وستظل هي قضية العرب والمسلمين
األولى مهما استجدت قضايا أخرى وتحديات جديدة أمام األمة
العربي��ة واإلس�لامية ،يؤكد التجم��ع فخره بنضاالت الش��عب
الفلس��طيني المستمرة من أجل تحرير أرضه المغتصبة وإقامة
الدولة الفلسطينية بهويتها العربية واإلسالمية.

لعمليات تش��غيل و صيانة مصنع تجفيف الحمأة
 C5بقيمة  88.398دينار.
وأضافت بأن ش��ؤون الصرف الصحي قد باشرت
بمشروع اإلصالح الشامل ألجهزة الطرد المركزي
والتي تم إرس��الها للصيانة الشاملة في إلسبانيا
م��ن قب��ل الش��ركة المصنع��ة ،ويبل��غ مجموع
المناقص��ات الس��بع  184.928دين��اراً ،وتندرج
هذه المشاريع ضمن الرؤية االستراتيجية لوزارة
األشغال وشؤون البلديات والتخطيط المعمراني
بباس��تدامة خدم��ات الصرف الصح��ي المقدمة
للمواط��ن والمقيم ف��ي جميع مناط��ق البحرين
بالمس��توى الفن��ي المطل��وب حس��ب المعايير
الدولي��ة بما يضم��ن توفير بيئة آمن��ة وصحية
للمواطنين من منطلق حرص الحكومة الرشيدة
بتوفير الحياة الكريمة للمواطنين.
يذكر أن إعادة تأهيل مصنع تجفيف الحمأة سوف
يس��اهم في التقليل من الم��واد الصلبة الناتجة
من عمليات المعالجة القائمة ،وبالتالي التخفيف
من كميات المواد الصلب��ة التي ترمى في خليج
توبلي نتيجة زيادة التدفق��ات الواردة إلى مركز
توبلي إلنتاج المياه المعالجة.

ابوالفتح :االنتهاء من المرحلة األولى
لحديقة المحرق الكبرى فبراير 2019
أك��د وكي��ل ش��ؤون البلديات ب��وزارة
األشغال وش��ؤون البلديات والتخطيط
العمران��ي د .نبي��ل أبوالفت��ح ،أن
مشروعات الحدائق والمنتزهات تحظى
بمكان��ة مهمة ف��ي اس��تراتيجية عمل
ال��وزارة ،منوهاً إل��ى أن الوزارة تحرص
عل��ى أن تخص��ص ج��زءا مهم��اً م��ن
الموازن��ة لهذه المش��روعات التي تهم
المواطنين بالدرجة األولى.
وتفقد الوكيل أبوالفتح ،مش��روع إعادة
إنش��اء حديقة المحرق الكب��رى ،يرافقه
مدير عام بلدية المحرق إبراهيم يوسف
الجودر ،وعدد من مهندسي الوزارة.
وخ�لال الزي��ارة اس��تمعوا لع��رض عن
تفاصي��ل العمل في المرحلة األولى من
المش��روع التي م��ن المؤم��ل االنتهاء
منها بحلول فبراير .2019
وأش��ار أبوالفتح إل��ى أن الوزارة طرحت
مناقصة المرحلة الثانية من المش��روع
عبر مجل��س المناقص��ات والمزايدات،
على أن يتم إغالق باب تقديم العطاءات
مع بداية أغسطس المقبل.
ولفت إلى أن مناقص��ة المرحلة الثانية
تش��تمل على إزالة المعال��م الموجودة
وإنشاء ش��بكة الري ،تنفيذ التوصيالت
الكهربائية واإلضاءة ،مبنى اإلدارة ،بناء

دورات المياه ،هياكل الظل ،عالوة على
إنشاء ممشى وجلس��ات مظللة محيطة
بالممشى وتركيب ألعاب لألطفال ،كما
س��يتم توفي��ر ألعاب خاص��ة بفئة ذوي
االحتياج��ات الخاص��ة .وتوق��ع أن تفتح
الحديقة أبوابها أم��ام الجمهور بحلول
الربع األخير من العام المقبل (.)2019
وأف��اد أبوالفت��ح ب��أن مش��روع إع��ادة
إنش��اء حديقة المحرق الكبرى من أهم
المش��اريع الت��ي تتطلع وزارة األش��غال
وش��ؤون البلدي��ات لتنفيذه��ا ،لم��ا
للمشروع من أهمية وموقع استراتيجي
بالقرب من مطار البحرين الدولي والتي

تزيد مساحتها على  9هكتار حيث أدرجت
الوزارة مش��روع تطوير حديقة المحرق
الكب��رى ضمن خط��ة مش��اريع الوزارة
للس��نة المالي��ة  ،2018 - 2017عل��ى
أن يتم تنفيذ المش��روع على مرحلتين
لتس��ريع وتيرة تنفيذ المش��روع ،وذلك
بعد ص��دور الحكم بإخ�لاء الموقع من
قبل المستثمر السابق.
وأثن��ى عل��ى الش��راكة م��ع مجل��س
بلدي��ة المح��رق ف��ي جمي��ع خط��وات
هذا المش��روع ،مش��يداً بتعاون أعضاء
المجلس ودعمهم المستمر إلنجاح هذا
المشروع.

«األشغال» 2000 :كيس نخالة إنتاج
البحرين للمطاحن وتباع في السوق المحلي
باإلشارة إلى تصريح النائب محمد المعرفي
وعدد من مربي المواشي بخصوص نقص
كمية النخالة المتوفرة ووجود سوق سوداء
لبيعه��ا ،يطيب لنا أن ن��ورد لكم التعقيب
اآلتي:
تحرص وزارة األش��غال وش��ؤون البلديات
والتخطي��ط العمران��ي ممثلة في ش��ؤون
الزراعة والثروة البحري��ة على إيالء اإلنتاج
الحيواني أهمي��ة كبيرة لما له من دور في
تحقي��ق األم��ن الغذائي في الب�لاد ،وهي
توفر كل الدعم الممكن للمربين سوا ًء من
خالل توفي��ر األراضي أو المي��اه أو النخالة
الخاصة بغذاء المواش��ي وذلك بالتنس��يق
مع شركة البحرين لمطاحن الدقيق.
وتوضح ش��ؤون الزراعة أن شركة مطاحن
الدقي��ق أوضح��ت له��ا خ�لال االجتم��اع
األسبوع الماضي لمناقش��ة المشكلة أنها
تنت��ج النخالة كمادة ثانوي��ة ،إذ إنها تنتج
الطحي��ن باألس��اس المدعوم م��ن جانب
الحكوم��ة ،في الوق��ت الذي تنت��ج فيه ما
كميته  2000كيس من النخالة يومياً تباع
جميعها على المربين ،إذ يحتوي كل كيس
عل��ى  40كيلو م��ن النخال��ة وال توجد أي
كميات مخزنة لدى الشركة.
وأش��ارت إدارة الرقابة والصح��ة الحيوانية
بش��ؤون الزراعة إلى أن النق��ص الحاصل
في النخالة مرده ألن كمية اإلنتاج أقل من

كمية االستهالك في الوقت الذي تزداد فيه
بشكل مطرد أعداد الحيوانات المستوردة
وكذلك أعداد المربين مما يرفع كثيراً من
نسبة االستهالك.
حي��ث إن إنتاج النخالة ثاب��ت وذلك لكونه
مرتبط��اً بإنتاج الطحين المادة األساس��ية
لإلنتاج في شركة المطاحن وليس النخالة
الت��ي تعتبر مادة ثانوي��ة ومرتبطة بكمية
الطحي��ن المنتج ،إذ إن قش��ر القمح هو ما
يستخدم في إنتاج النخالة.
وق��د ب��ادرت إدارة الرقاب��ة والصح��ة
الحيواني��ة بؤون الزراعة إل��ى االجتماع مع
ش��ركة البحرين لمطاحن الدقيق األسبوع
الماضي لمناقشة مش��كلة نقص النخالة،
وت��م االتفاق على بيع الكمية المنتجة على
المربين حس��ب ما هو مس��جل ف��ي إدارة
الثروة الحيوانية عن عدد رؤوس المواشي
الموجودة لدى كل مربي من خالل معادلة
اس��تهالك كل رأس م��ن الماش��ية م��ن
النخالة.
علماً بأن ش��ركة البحرين لمطاحن الدقيق
أف��ادت خالل االجتماع إل��ى أنها تبيع على
ناقلين معروفين لديها منذ سنوات بعض
النخال��ة المنتج��ة إل��ى جان��ب بيعها على
المربين.
كم��ا أن هن��اك منافس��ة من قب��ل مربي
الخيول للحصول على النخالة واستهالكها

ومنهم سعادة النائب محمد المعرفي الذي
يمتلك مزرعة لتربية الخيول.
وأش��ارت إدارة الرقابة والصح��ة الحيوانية
إلى أنها وبعد التنسيق مع شركة البحرين
لمطاحن الدقيق ستقوم بالتنسيق أيضاً مع
إدارة حماية المستهلك في وزارة الصناعة
والتجارة من أجل مكافحة أي س��وق سوداء
لبي��ع النخال��ة والتي يتس��بب به��ا بعض
المربي��ن الذين يقوم��ون بتخزين النخالة
وإعادة بيعها بس��عر أعلى ما يتس��بب في
نقص كميات النخالة في السوق إلى جانب
تسببه في إنشاء سوق سوداء لبيعها.
وتؤك��د إدارة الرقابة والصح��ة الحيوانية
بش��ؤون الزراعة على أن ش��ركة البحرين
لمطاح��ن الدقي��ق أك��دت أنه��ا ال تق��وم
بتصدي��ر أي كمية م��ن النخال��ة المنتجة
إلى خارج البالد وأن كامل الكمية المنتجة
والبالغة  2000كيس في اليوم يتم بيعها
في السوق المحلي.
وتؤك��د الوزارة ،أن عملية مراقبة األس��عار
والس��وق الس��وداء لبيع النخالة ليس من
اختصاصها ،كما أن كمية النخالة المنتجة
مرتبط��ة بالم��ادة األساس��ية المدعوم��ة
م��ن قبل الحكوم��ة وهي الطحي��ن ،وأنها
مستمرة في تقديم كل التسهيالت الالزمة
لمرب��ي المواش��ي حس��ب ما تن��ص عليه
القوانين واإلجراءات.

