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المبارك: تقديم أفضل الخدمات ورفع جودتها بصورة مستدامة
تزامنـــا مع احتفـــاالت المملكـــة بأعيادها 
الدولـــة  لذكـــرى قيـــام  الوطنيـــة إحيـــاًء 
البحرينيـــة فـــي عهـــد المؤســـس أحمـــد 
الفاتـــح دولة عربية مســـلمة العام 1783 
ميالديـــة، وذكـــرى انضمامهـــا فـــي األمم 
المتحـــدة دولة كاملـــة العضوية، وذكرى 
تولـــي صاحـــب الجاللـــة الملـــك مقاليـــد 
الحكـــم، افتتـــح وزيـــر شـــؤون الكهربـــاء 
والماء وائل المبارك، والرئيس التنفيذي 
لهيئـــة الكهرباء والماء الشـــيخ نواف بن 
المحافظـــة  مركـــز  خليفـــة،  آل  إبراهيـــم 
الشـــمالية لطـــوارئ الكهربـــاء بالمحافظة 
الشمالية بحضور محافظ الشمالية علي 
آل عصفور وعضو مجلس النواب ممثل 

الدائرة أحمد الدمستاني.
وقـــال المبارك “يعد الهدف األســـاس من 
إنشاء هذا المركز تقديم أفضل الخدمات 

بالمحافظـــة  والمقيميـــن  للمواطنيـــن 
الشـــمالية؛ تأكيًدا الهتمام الهيئة بضمان 
جـــودة العمل وتحقيًقـــا لمتطلبات جميع 

المشتركين من مواطنين ومقيمين”.
وأضـــاف “بناًء علـــى توجيهات الحكومة 
برئاســـة رئيس الـــوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة 
ومتابعـــة ودعم ولي العهـــد النائب األول 
لرئيس مجلـــس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، 
لتقديم أفضـــل الخدمات للمواطنين في 
مجـــال الكهرباء والماء وتالفًيا للحد من 
االنقطاعات الكهربائية في جميع مناطق 
البـــالد، حرصـــت هيئـــة الكهربـــاء والماء 
وانطالًقا من هذه التوجيهات لتحســـين 
األداء، وتحقيق أعلى مستويات الجودة 

المتعلقة بخدمة الكهرباء”.

وبّيـــن أن مركـــز الطـــوارئ الجديد يتميز 
بآلية مميزة وخدمة سريعة، فلدى تلقي 
مركز االتصاالت شكوى تتعلق بالكهرباء 
المركـــز  يقـــوم  الشـــمالية  المنطقـــة  فـــي 
بتحويلهـــا فـــوًرا إلـــى مركـــز المحافظـــة 
الكهربـــاء،  طـــوارئ  لخدمـــات  الشـــمالية 
والـــذي يتوافر فيه قســـم خـــاص لتوزيع 
األعمـــال ومتابعتها من قبـــل فريق عمل 
مختص يقوم بفحص المحطات والقيام 
أحمـــال  وقـــراءة  الدوريـــة  بالصيانـــة 
الشـــبكة، وتحديـــد مواطن الخلـــل الفني 

واإلسراع بإصالحه.

وأكـــد حـــرص الهيئة علـــى تقديم أفضل 
بصـــورة  جودتهـــا  ورفـــع  الخدمـــات 
مســـتدامة وفقا لمعطيـــات برنامج عمل 
الوطنيـــة  والخطـــة  الموقـــرة  الحكومـــة 
االقتصاديـــة  والرؤيـــة  االســـتراتيجية 
والتقديـــر  بالشـــكر  متوجهـــا   ،2030
للموظفيـــن والمســـؤولين العامليـــن فـــي 

مركز المحافظة الشـــمالية وجميع مراكز 
الطوارئ بهيئة الكهرباء والماء.

بـــدوره، أشـــار الرئيـــس التنفيـــذي لهيئـــة 
الكهرباء والماء الشيخ نواف بن إبراهيم 
آل خليفة إلى أن المركز الجديد يوفر 81 
مولدا كهربائًيا ذات ســـعة 50 كيلوفولت 
امبير إلـــى 1500 كيلوفولت امبير وعدد 

كبيـــر مـــن األجهـــزة الحديثة المـــزود بها 
المركـــز، كمـــا أن المركز ســـيقوم بمراقبة 
شـــبكة الجهـــد المتوســـط 11 كيلوفولت 
والجهـــد المنخفـــض 415 فولت وشـــبكة 
اإلنـــارة علـــى مـــدى 24 ســـاعة والقيـــام 
باإلصالحات الطارئة في شـــبكه الضغط 
برنامـــج  وعمـــل  والمنخفـــض  العالـــي 
األعطـــاب  وإصـــالح  الوقائيـــة  الصيانـــة 
للمحطـــات الفرعيـــة وتحديـــث وتطوير 
الشـــبكة وتوفير الدعم والمساندة لقسم 

اإلنشاءات.
أحمـــد  النائـــب  صـــرح  جانبـــه،  مـــن 
الدمســـتاني بأن “جهـــود هيئـــة الكهرباء 
وجـــودة  مســـتوى  تطويـــر  فـــي  والمـــاء 
ونوعية الخدمـــات المقدمـــة للمواطنين 
والمقيمين في مختلـــف مناطق المملكة 

هي موضع شكر وتقدير”.

المنامة - هيئة شؤون الكهرباء والماء

افتتح مركز 
“الشمالية” 

لطوارئ الكهرباء

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

صـــرح وزير األشـــغال وشـــؤون البلديات 
والتخطيـــط العمرانـــي عصـــام خلـــف بأن 
الـــوزارة انتهت من تنفيذ أعمال توســـعة 
شـــارع الشـــيخ عيســـى بن ســـلمان بكلفة 
بلغت مليونا و689 ألفا و457 دينار و223 
فلسا، ضمن الحزمة التحسينية لتخفيف 
التقاطعـــات  عنـــد  المـــروري  االزدحـــام 

الحيوية. 
تضمـــن  المشـــروع  أن  الوزيـــر  وأضـــاف 
توســـعة الشـــارع مـــن 3 مســـارات إلـــى 4 
مســـارات بدًءا من تقاطع سلماباد وصواًل 
إلى تقاطع توبلي، كما اشـــتمل المشـــروع 
على تطوير شـــبكة تصريف مياه األمطار 
بطول 2.5 كيلومتر، إضافة إلى تحســـين 
اإلنارة مع توفير جميع متطلبات السالمة 

المرورية لمرتادي الطريق.
وأكـــد أن تطويـــر وتوســـعة هـــذا الشـــارع 
جاء بهدف تنظيم حركة المركبات بعدما 

أظهـــر تحليـــل حركـــة المـــرور في شـــارع 
الشـــيخ عيســـى بـــن ســـلمان أن متوســـط 
حجـــم الحركـــة المروريـــة علـــى الشـــارع 
بلـــغ 45 ألـــف مركبة في اليـــوم في اتجاه 
لمســـتخدمي  ذلـــك  تبيـــن  كمـــا  الشـــرق، 
الطريق أثناء ســـاعات الـــذروة الصباحية 
ووقـــت الظهيرة والمســـاء، علًما أن حجم 
الحركة المرورية على شبكة الطرق تزداد 
بنسبة 7 - 9 % سنوًيا، فيما سيسهم هذا 

المشـــروع في زيادة الطاقة االســـتيعابية 
للشـــارع من 6000 مركبة في الساعة إلى 

8000 مركبة في الساعة. 
وأوضح أن المشروع يخدم القادمين من 
السعودية إضافة إلى مرتادي العديد من 
المنشـــآت التجاريـــة واإلســـكانية كأهالي 
والســـهلة،  وســـلماباد،  عيســـى،  مدينـــة 
وتوبلي، وعالي، وســـند، والرفاع، إضافة 

إلى المناطق المجاورة.

دينار مليون   1.7 وبكلفة  االزدحــام  لتخفيف  التحسينية  الحزمة  ضمن 
خلف: انتهاء تطوير شارع الشيخ عيسى بن سلمان

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

البحريـــة  والثـــروة  الزراعـــة  وكيـــل  أكـــد 
البلديـــات  وشـــؤون  األشـــغال  بـــوزارة 
والتخطيـــط العمراني نبيـــل أبوالفتح أن 
ســـوق المزارعين البحرينيين في حديقة 
البديـــع النباتيـــة، أصبحـــت علـــى قائمـــة 
الفعاليـــات الوطنيـــة التـــي تشـــكل أهمية 
على مستوى المساهمة في دعم توجهات 

البحرين لتحقيق األمن الغذائي.
وخـــالل جولتـــه صبـــاح أمـــس )الســـبت( 
في الســـوق، أشـــار إلـــى أن أعـــداد الزوار 
فـــي تزايد، مـــا يعكس نجاح الســـوق منذ 
انطالقه في النســـخة األولـــى، منوًها بأن 
توافد نحو ما مجموعه 28 ألف زائر خالل 
األسابيع األولى يؤكد نجاح استراتيجية 
واهتمام وكالة الزراعـــة والثروة البحرية 

للنهوض بالقطاع الزراعي.
وذكـــر أن الســـوق مقبلـــة علـــى فعاليـــات 
متنوعـــة خالل األســـابيع المقبلـــة، هدفها 

الترويـــج للمنتـــج المحلـــي ورفـــع الوعي 
المجتمعـــي نحو الزراعـــة للمحافظة على 

اإلرث الوطني والتمّسك به.
وأوضح أن كميات الخضروات المعروضة 
تعكـــس مدى اهتمـــام المـــزارع البحريني 
بتوفيـــر المنتـــج المحلي وبجـــودة عالية، 
مـــن  إلـــى طـــرح كميـــات كبيـــرة  مشـــيًرا 
أصنـــاف متنوعـــة مـــن الخضـــروات يتـــم 

عرضها أسبوعًيا في السوق.

وبيـــن أبوالفتح أن وكالة الزراعة والثروة 
البحريـــة مقبلـــة علـــى مبـــادرات نوعيـــة 
تصـــب فـــي صالـــح مســـتقبل الزراعة في 

البحرين ودعم المزارعين البحرينيين.
يشـــار إلـــى أن وزيـــر األشـــغال وشـــؤون 
البلديـــات والتخطيـــط العمرانـــي عصـــام 
خلـــف افتتـــح فعاليـــات الســـوق فـــي 14 
ديســـمبر الجـــاري، بمشـــاركة 38 مزارًعـــا 

بحرينيا.

الترويج للمنتج المحلي ورفع الوعي المجتمعي نحو الزراعة
أبوالفتح: فعاليات سوق المزارعين داعمة لألمن الغذائي

دردشة بشأن تقاعد الوزراء وكبار المسؤولين
Û  صديق بريطاني يعمل في لندن خبيًرا في مجال “اصطياد

 ”Head Hunting“ الرؤوس”، وهي ترجمة حرفية لوظيفة
أو البحث عن كبار المديرين والمسؤولين المؤهلين لشغل 
وظائــف ومناصــب عليــا فــي كبريــات الشــركات، قــال لــي 
هذا الصديق إنه ســيكون مشــغوال جًدا في الفترة المقبلة 
فــي االتصــال بهــذا العــدد الكبيــر هــذه المــرة مــن الــوزراء 
وأعضــاء مجلــس العمــوم وغيرهــم من كبــار المســؤولين، 
الذيــن فقــدوا وظائفهــم ومراكزهم ومقاعدهــم، أو انتهت 
مــدة عضويتهــم، أو خســروا، أو تــم االســتغناء عنهم على 
إثــر االنتخابــات البرلمانيــة التي أجريت فــي بريطانيا في 
الثاني عشر من هذا الشهر، وأحرز فيها حزب المحافظين 
انتصاًرا ســاحًقا، ما يعني ضرورة إعادة تشــكيل الحكومة 

والعديد من األجهزة الحكومية األخرى.
Û  ،إن الــوزراء والبرلمانييــن وكبار المســؤولين في بريطانيا 

كمــا فــي الغــرب ودول أخــرى، بعــد انقضــاء مدتهــم فــي 
المناصــب العامــة، ألي ســبب مــن األســباب مــا عــدا فــي 
حــاالت الفضائــح والجرائــم، يتــم االتصــال بهــم وعــرض 
المؤسســات  فــي  عليهــم  قياديــة  ومراكــز  عليــا  وظائــف 
االستشــارية والبنــوك وشــركات القطــاع الخــاص األخرى؛ 
اتصالهــم،  مــن خبراتهــم ونفوذهــم وشــبكات  لالســتفادة 
ويتــم دعوتهــم عادة لالنضمــام لمجالس اإلدارة أو رئاســة 
لجــان أو تكليفهــم بمهمات محددة تدخــل غالًبا في مجال 
تخصصهــم أو تحتــاج إلــى خبرتهــم أو مكانتهــم أو دوائــر 
وشــهرتهم  أســمائهم  الســتخدام  أو  اتصالهــم،  وحلقــات 
وقــد  للشــركة،  العامــة  العالقــات  وأنشــطة  برامــج  لدعــم 
ُعرف عن مؤسســات التدقيق واالستشارات األربع الكبرى 
حرصهــا علــى ضم كبــار المســؤولين المنتهيــة خدمتهم أو 

المتقاعدين إلى أطقم كبار الخبراء والمستشارين فيها.
Û  فــي بريطانيــا والــدول الغربيــة بشــكل خاص، فــإن الوزير 

أو المســؤول الكبيــر فور تقلده مســؤولياته الرســمية يبدأ 
فــي اإلعــداد واالســتعداد في الوقت نفســه لمرحلة ما بعد 
المنصــب، فتــراه يــدون ويســجل في مفكرتــه اليومية كل 

فعل فعله أو إنجاز حققه وكل مشاهداته ومالحظاته.
Û  وفــي هــذه الــدول أيًضــا يبدأ الرؤســاء ورؤســاء الــوزراء 

والوزراء وكبار المســؤولين الســابقين، فور انتهاء مهامهم 
الرســمية بإلقــاء المحاضرات فــي الجامعــات والمؤتمرات 
وكتابــة المقــاالت والمذكرات وتأليف الكتــب؛ فتدر عليهم 
هذه األنشــطة أرباًحا ومداخيــل مجزية يبلغ معدلها من 3 

إلى 25 ضعًفا للمرتبات التي كانوا يتقاضونها عندما كانوا 
فــي وظائفهــم ومراكزهــم الحكوميــة، باإلضافة إلــى أنهم 
يســتطيعون مــن خاللهــا االســتمرار فــي عطائهــم واإلبقاء 

على حضورهم االجتماعي ونشاطهم الذهني.
Û  وهناك هيئة أو إدارة حكومية في بريطانيا باســم “اللجنة

 )ACOBA( ”االستشــارية للتوظيــف فــي القطــاع الخــاص
تابعــة لمجلس الــوزراء، اختصاصها الموافقة على التحاق 
الوزراء وكبار المســؤولين بمؤسســات القطاع الخاص بعد 
انتهاء مهامهم الرســمية، هذه الهيئة تبت في طلبات يبلغ 

معدلها 150 إلى 200 طلب في العام.
Û  وعندمــا كنــت فــي موقع المســؤولية الرســمية كنت وراء 

دعــوة الرئيــس األميركي األســبق جورج بــوش األب الذي 
الرئيــس  1993 لصالــح  العــام  الرئاســة فــي  خســر ســباق 
الديمقراطــي بيــل كلنتــون؛ وذلــك إللقــاء كلمــة فــي أحــد 
المؤتمــرات الكبــرى التــي عقــدت فــي البحريــن فــي العــام 
1999، وقــد انحصــرت كلمتــه بالمؤتمــر المذكــور فــي دور 
أميــركا فــي تحريــر الكويــت الــذي تحقق في العــام 1991 
أثناء فترة رئاسته، أي أن كلمته في البحرين جاءت بعد 8 
ســنوات من التحرير وبعد 7 ســنوات من مغادرته منصبه، 
لكنه لم يذكر أو يكشف في كلمته عن أي معلومات جديدة 
أو يضيف إلى ما تم ذكره ومعرفته ونشــره من قبل، وقد 
تقاضــى مقابــل ذلــك رســوًما أو أتعاًبــا عالية جــًدا ال يجوز 
لــي أن أذكــر حجمهــا، وخالل الســنوات الالحقة اســتمعت 
مناســبات  فــي  ذاتــه  بــوش  الرئيــس  ألقاهــا  كلمــات  إلــى 
وأماكــن مختلفــة لم تختلف كثيــًرا عن الكلمــة التي ألقاها 
فــي البحريــن وربما تقاضــى مقابلها أتعابا ورســوما تفوق 
مــا تقاضــاه فــي البحريــن. وبالمناســبة فإننا لمــا ذكرنا في 
الدعــوة أن الكلمــة الرئيســة فــي المؤتمر ســيلقيها الرئيس 
األميركي الســابق جــورج بوش طلبت الســفارة األميركية 
منــا حــذف كلمــة “الســابق”؛ ألن الرئيــس فــي أميــركا يظل 
محتفًظــا بلقب “الرئيس” حتى بعد انتهاء مدته ومغادرته 

البيت األبيض.
Û  ومــن المســؤولين الســابقين الذيــن التقيتهم الســيد توني 

بلير، الذي َعرف جيًدا كيف يســتثمر ويستفيد من ماضيه 
وموقعه السياسي، والذي كان قد قضى 3 دورات متتالية 
رئيســا لــوزراء بريطانيــا العظمى، انتهت فــي العام 2007، 
وبعدها واصل واستمر في نشاطه وحيويته، وصار دخله 
السنوي من أعلى المداخيل السنوية ألي مسؤول بريطاني 

ســابق، فإلــى جانب المقابالت والمقــاالت التي كان يكتبها 
والخطــب والكلمــات والمحاضــرات التــي كان يلقيهــا فــي 
الجامعات والمؤتمرات ويتقاضى عليها رسوًما عالية، أّلف 
بلير مجموعة من الكتب ظلت تدر عليه ماليين الجنيهات 
لفتــرة طويلــة، منها مذكراته التي نشــرها بعنــوان “رحلة.. 
حياتي السياســية”، وكتــاب “بريطانيا الجديــدة.. تصوري 
لدولــة شــابة”، وكتاب “الطريــق الثالث.. سياســات جديدة 

لقرن جديد” وغيرها من الكتب.
Û  إن حال الوزراء والسياسيين وكبار المسؤولين في الغرب 

ومــا يؤدونــه من أدوار أو يحققونه من موارد ومكتســبات 
بعــد انتهــاء مهامهم الرســمية ال تقارن بمــا يحققه أقرانهم 

في الدول الخليجية.
Û  فدولنــا العربية الخليجيــة لم تعرف في تاريخها المعاصر 

نظام التشكيل الوزاري بمفهومه الحديث إال بعد أن بدأت 
في نيل استقاللها في النصف الثاني من القرن الماضي.

Û  كمــا أن دوال كثيــرة أخرى أكثر منــا تقدًما وعراقة في هذا
المجــال لــم تعرف هــذا النظام إال في مراحــل متقدمة من 
تاريخها وتكوينها السياســي، فقد كان الملوك هم رؤســاء 
الدولــة والحكومــة في وقت واحد، وكانوا يشــرفون على 
إدارة شؤون البالد بشكل مباشر كما هو حاصل حتى اآلن 

في بعض الدول.
Û  فهذه بريطانيا العظمى وهي رائدة وأم التنظيمات اإلدارية

لــم تعــرف منصب رئيس الوزراء حتــى العام 1714 عندما 
اختيــر الملــك جــورج األول ليخلــف الملكــة “آن”؛ ألنــه كان 
أقرب أقرباء الملكة ممن يعتنقون المذهب البروتستانتي، 
لكنه كان ألمانًيا ولم يكن يجيد اللغة اإلنجليزية، وهو أمر 
ســيؤدي إلــى إعاقــة وعرقلة تواصله واتصالــه ومخاطبته 
حــزب  مــن  السياســي  اختيــار  فتــم  ومســؤوليه،  لشــعبه 
األحرار البريطاني روبرت والبول الذي عين أول مســؤول 
عن الخزانة ورئيًسا لمجلس العموم، ما جعله مسؤواًل عن 

إدارة الحكومة دون أن يحمل لقب رئيس الوزراء.
Û  ،إن األنظمــة الحاكمــة فــي منطقتنــا العربيــة الخليجيــة 

الرغــم مــن حداثــة اســتقالل دولهــا، فــإن بعضهــا  وعلــى 
قطعــت أشــواًطا واســعة في توجههــا نحو تطبيــق النظام 
الديمقراطي، إال أن الســلطة التنفيذية بقيت تتمتع بشــبه 
اســتقالل أو فصل كامل عن الســلطة التشــريعية، وال يتم 
تشــكيلها مــن خــالل صناديــق االقتــراع أو حســب معاييــر 
النظــام البرلمانــي الذي يتيح للحزب الفائز في االنتخابات 

تشــكيل الحكومــة، ولكنه يتم بقرار مــن رأس الدولة الذي 
والطاقــم  ورئيســهم  الــوزراء  اختيــار  بالتشــاور،  يتولــى، 
اإلداري آخــًذا فــي الحســبان جملــة من العوامــل والمعايير 
واالعتبــارات أهمهــا مكانة الفرد وإمكاناته وقدراته، إال أن 
معادالت ومقتضيات التوازن القبلي واألسري والمناطقي 
االعتبــارات  كل  علــى  تطغــى  كانــت  وغيرهــا  والمذهبــي 
فــي كثيــر مــن األحيــان، وتجعــل عملية االختيار حساســة 
والمشــاورات  المراجعــات  مــن  لكثيــر  ودقيقــة وخاضعــة 
والغربلــة والتمحيص، وبالنتيجة، وحتى عهد قريب، فإنه 
عندمــا يعيــن الوزيــر على ســبيل المثال يبقى فــي منصبه 
لسنوات أو ربما لعقود طويلة أو أطول مدى ممكن، ويدعم 
مثــل هــذه الممارســة ثقافــة أنظمتنا الحاكمــة المبنية على 
الثقــة واحتــرام المســؤول عندما يكون مخلًصــا في عمله، 
وتعزيــز العالقــة بــه، واالســتفادة مــن تراكــم خبراتــه كلمــا 
طالــت مــدة خدمتــه، وتقديــر عطائــه وتفانيــه ووالئه؛ فال 
يجــب أو يجــوز أن يكافــأ أو يجــازى بالتخلــي عنه وطرده 
وإزاحتــه عــن منصبه، وهــذا ما يجعل الوزيــر يتوصل في 
قــرارة نفســه بل يقنعهــا بأنه باٍق في منصبــه حتى النهاية 

ويتصرف على هذا األساس.
Û 
Û  وفــي حالــه الحاجــة أو االضطــرار إلــى اســتبدال الوزيــر

مثــاًل فقــد ابتكــر حــكام الخليــج مصطلــح “إعفــاء”، وهــي 
تســمية أو كلمــة مهذبة ولطيفة تحمل بيــن طياتها معاني 
الترضيــة والتقديــر ومراعــاة الشــعور، ولكنهــا تعنــي فــي 
النهاية االستغناء عن الخدمة، وال تستخدم في مثل هذه 
الحــاالت مصطلحــات مثــل اإلقالــة أو الطــرد أو العــزل أو 

الفصل في دولنا الخليجية إال نادًرا.
Û  وحتــى عهــد قريــب أيًضا فــإن الــوزراء “المعَفــون” يظلون

يتمتعــون بثقــة وتقديــر رأس الدولــة فيتــم تعيينهــم فــي 
الكثيــر مــن األحيــان “مستشــارين بدرجــة وزراء”، وهــذه 
أيًضــا تســمية غير متداولة أو مألوفــة في دول أخرى غير 
دولنــا الخليجيــة، أو يتــم تعيينهــم ســفراء، ومــن لم يحَظ 
بأي من ذلك فإن البعض منهم يقع فريسة االعتقاد بأنه تم 
الغــدر أو التضحيــة بــه أو التخلي عنه وإهماله وتهميشــه، 
ويعتبــر حتى “اإلعفاء” نقيصــة وإهانة، فيكتفي باالنزواء 
في خانة التقاعد واالنكفاء، وال يسمح للمجتمع االستفادة 
مــن التجارب والخبرات التي اكتســبها أثنــاء تقلده وأدائه 

مهامه الرسمية.
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