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أسس عادلة على المنافسة بتنظيم تطالب العام جمعية النقل

عبداهللا فاطمة - الوسط §

التنمية «مجلس عن صادر بيان قال ]
ــدة ــدي ج شــركــة أن أمــــس اإلقـــتـــصـــاديـــة» 
ذات ــارات ــي س تستخدم ـــرة األج لــســيــارت 
شركة من استيرادها يتم اللندني، الطراز
ــدأت ب الــمــتــحــدة المملكة ومــقــرهــا   (LTI)
أمس. يوم من لبتداء البحرين في أعمالها
الشركة «ستطلق التنمية مجلس وقــال
خــدمــاتــهــا األجــــــرة ــة لـــســـيـــارات ــي ــرب ــع ال
 200 مـــن ــة ــون ــك م مــجــمــوعــة ــدام  ــخ ــت ــاس ب
وتحمل ــد، ــوح م ـــراز ط ذات ـــرة أج ــارة  ــي س

التجارية». الشركة عالمة
شــركــة ـــدف ـــه «وت ــس ــل ــج ــم ـــــاف ال وأض
في إنشاؤها تم التي العربية، التاكسي
مجلس قــبــل مــن مــشــتــركــة  مـــبـــادرة  إطــــار 
البحرين ــك ــن وب ــة، ــادي ــص ــت االق الــتــنــمــيــة 
رفيعة مواصالت تقديم خدمة إلى للتنمية،

في المملكة». المستوى
ــاط ــق ــت ال ـــن م ــن الـــركـــاب ــك ــم ــت ــي ــــذا وس ه
كما الشوارع، في  المميزة األجرة  سيارات
أو االتصال، مركز خالل من  طلبها يمكنهم
البحرين. أنحاء  جميع  في  أو المطار  في
تلفزيون بــشــاشــة مــجــهــزة ســيــارة  ـــل  وك
ومدخل  ــة،  ــوص ب  13 بحجم كريستالية
األجرة دفع  يمكن كما  المتحرك.  للكرسي 
من االئتمان بطاقات باستخدام أو نــقــداً

آمنة. شبكة خالل
في   80 «يمتلك التنمية مجلس وأوضح
األجرة لسيارات العربية الشركة من المئة
الــقــدامــى، ـــرة األج ــارات ــي س سائقي  أيــتــام 
 20 بـ للتنمية البحرين  بنك يحتفظ  بينما
أن المتوقع ــن  وم الــشــركــة، مــن  المئة  فــي 
حيوّيًا دوًرا العربية التاكسي شركة تلعب
التنافسية وتشجيع القدرة خالل زيادة من
إلنشاء البحرين في المرخصة الشركات
ألي يمكن حيث ـــرة،  أج ــارات ــي س شــركــات 
تجارية رخــصــة عشرين يمتلك شخص 
من ـــوع ـــن ال هــــذا ــس ــي ــأس ــن ت ــري ــح ــب ـــي ال ف

الشركات».
لمجلس ــذي ــي ــف ــن ــت ال الــرئــيــس وعـــلـــق 
بن محمد الــشــيــخ ــة ــادي ــص ــت االق التنمية 
النقل بنية «تعتبر قائال: خليفة، آل عيسى
الشرق في األفضل البحرين في التحتية
الجديدة النقل شركة وستعمل األوسط...
توفير الراحة عن فضال قدًما، ذلك دفع على
ـــزورون ي ــن  ــذي ال واألجــانــب للبحرينيين 

النقل قطاع  يعد كما فيها. يعملون أو البالد 
هذه وستساعد اقتصادنا،  من مهّمًا  جــزًءا
فرصة   700 تأمين على الجديدة المبادرة

.« للبحرينيين جديدة عمل
الــشــركــة إدارة  مــجــلــس رئــيــس  ــــال  وق
ــس ــي ــرئ وال ـــــرة، األج ــارات ــي ــس ــة ل ــي ــرب ــع ال
نضال للتنمية، البحرين لبنك التنفيذي
خــالل ومــــن «إنـــنـــا ـــح الـــعـــوجـــان: ـــال ص
نعبر الجديدة، الشركة هذه في االستثمار
البحرينيين، حياة بتحسين التزامنا عن
االقتصاد دفع نستطيع ال أننا نعلم ونحن
خاص اهــتــمــام ـــالء  إي دون ــن  م األمـــام إلــى 
وكبنك ــا.  ــه ــي ف ــة ــل ــام ــع ال الـــقـــوى  لــتــطــويــر 
حول يتمحور الرئيسي دورنا فإن تنموي،
نؤمن ونحن  االقتصاد،  الــى قيمة إضافة
زيادة على يعتمد مستدام اقتصاد بناء بأن
يتالءم بما القطاعات جميع في اإلنتاجية

فرد». كل وقدرات ومهارات

 جمعية النقل العام 
جمعية رئــيــس ـــال  ق ـــرن آخ جــانــب  ــن  م

سيارات شركة أن عبداهللا محمد النقل العام
العمالة ــم ــزاح ت ـــدأت ب ــدة ــدي ــج ال ــــرة  األج
أن إلى مشيراً القطاع، هذا في البحرينية
ــرة األج ســيــارات قامت عندما حصل ــك  ذل
من 5 مواقف  يقارب أكثر ما بحجز الجديدة
تقديم فيه تم  الــذي  الوقت في المطار عند
األجرة سيارات أصحاب على الجدد هؤالء
إلــى ــث ــدي ح فــي عــبــداهللا ــة. وقــــال ــم ــدي ــق ال
األحد يوم صباح منذ بدأ ذلك «إن «الوسط»
سيارات سواق نحن، تفاجأنا  إذ الماضي
بعض بأن المطار، وجودنا في أثناء األجرة
لخمس تقريبًا وذلــك حجزها تم المواقف 
الموظفين بعض سألنا  وعندما  سيارات
تابعة ــارات ــي ــس ال هـــذه بـــأن ــا  ــارن ــب إخ ــم  ت
السواق نحن الــجــديــدة(...) الشركة إلــى 
الــخــطــوة هـــذه الــبــحــريــنــيــيــن اســتــنــكــرنــا
بمزاحمة القيام بسبب استنفر فجميعنا
أننا وخصوًصا البحرينية العمالة رزق

طويل». في طابور ننتظر كنا
تهدئة حاولنا كجمعية «إننا ــاف وأض
الجهة إلـــى بــالــتــوجــه  وقــمــنــا ــوع  ــوض ــم ال

خاطبنا محاوالت  وبعد بالمطار المعنية
السيارات بأن كان الرد أن المديرين إال أحد
الموقف مقابل  نقدّيًا مبلغًا تدفع الجديدة 
ال  نحن (...) األجرة سيارة فيه تقف الذي
نمانعمنوجودهم ووقوفهم معناإالأنذلك
بالحصول السيارات هذه تقوم أن يعني ال
السواق من الكثير أن  رغم  على دورنا على
طويل طــابــور فــي طويلة فترة ينتظرون
األمر أن وخصوًصا زبــون على  للحصول
في سائق كل دور وعلى  طابور  على يعتمد

الطابور». هذا
ـــواق ـــس ال ــة ــي ــب ــال غ أن عـــبـــداهللا  وذكـــــر 
ــل ــع ــف ال هـــــذا ـــروا ـــك ـــن ـــت ــن اس ــي ــي ــن ــري ــح ــب ال
من ألكــثــر عــاش ــن  م منهم أن  وخــصــوصــًا 
مع أنه  إال  القطاع هذا في يخدم قرن نصف
تقطع»، السائقين «أرزاق التنافس ــذا ه
منافسة ــاك ــن ه ــت  ــان ك إذا  أنـــه  إلـــى منبهًا
جميع على إنه إذ متعادلة، تكون أن يجب
من موقع أي في الوقوف األجــرة سيارات
عليهم أن جانب إلى األجرة مواقع سيارات

السواق. كباقي الطابور في الوقوف

أصبح مهددًا رزقها أن تؤكد العام النقل وجمعية عملها تبدأ الجديدة األجرة سيارات

العربي الخليج جامعة لطلبة منح 7 بـ تتبرع التعليم» «دعم
العربي الخليج المنامة –جامعة § 

التعليم لــدعــم ــة ــي ــل األه الــجــمــعــيــة ــت  ــرع ــب ت  ]
كلية ــي ف ــن ــي ــدارس ال ــن م طلبة لسبعة ــب  ــدري ــت وال
تغطي مالية بمنحة  العربي الخليج بجامعة  الطب
من كل وسلم  جزئيًا. الجامعية دراستهم مصاريف 
العسبول عبداهللا سعيد الجمعية إدارة مجلس رئيس
رئيسة العلوي جميل الجمعية إدارة مجلس وعضو

في الدعم. بمبلغ شيكًا غباش عبيد رفيعة الجامعة
التعليم لدعم األهلية الجمعية المقابل شكرت غباش
ازدهار في تساهم التي  الالفتة هذه على والتدريب
مدخول بتخصيص ووعدتهم التعليمية، المسيرة
لدعم   11 الكتاب معرض من  العربي الخليج  جامعة
في والتدريب التعليم  لدعم  األهلية  الجمعية جهود

بحريني. طالب لكل العلم توفير

لندنية بسيارات العربية» التكاسي «شركة إنطالق


