
مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

االجتماعيـــة  والتنميـــة  العمـــل  وزارة  أعلنـــت 
التعويضـــات  مبالـــغ  إيـــداع  إجـــراءات  انتهـــاء 
عـــن رفـــع الدعـــم عـــن اللحـــوم، الـــذي تصرفـــه 
الحكومة كل 3 أشـــهر في الحسابات المصرفية 
للمواطنيـــن المســـتفيدين، وذلـــك مقدمـــا عـــن 
شهور يوليو وأغسطس وسبتمبر للعام الجاري 

المبالـــغ  إيـــداع  أن  الـــوزارة  2020.وأوضحـــت 
في حســـابات المواطنين المصرفية ســـيتم في 
تاريـــخ 15 يوليـــو 2020، وذلـــك ضمـــن مبادرة 
توحيـــد موعد صرف برامـــج الدعم الحكومي، 
البحرينيـــة  األســـر  عـــدد  إجمالـــي  بلـــغ  وقـــد 
المســـتفيدة من مبلغ التعويض في هذه الدفعة 

168054 أسرة، بمبلغ 7118506 دنانير.

إيداع مبالغ عالوة اللحوم غًدا
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“شباب 25 يناير” المصرية تفرد تغطيات واسعة ألنشطة ناصر بن حمد

تعزيز العالقات مع اإلمارات في علوم الفضاء

ـــي ـــباب العرب ـــة للش ـــة الملهم ـــخصيات القيادي ـــن الش ـــموه م ـــد: س حام

غـــًدا المريـــخ  إلـــى  مهمتـــه  فـــي  ينطلـــق  األمـــل”  “مســـبار 

ينايـــر   25 شـــباب  جريـــدة  أفـــردت 
المصريـــة صفحات خاصـــة للتغطيات 
جاللـــة  بممثـــل  الخاصـــة  اإلعالميـــة 
وشـــئون  اإلنســـانية  لألعمـــال  الملـــك 
الشباب مستشار األمن الوطني رئيس 
المجلـــس األعلـــى للشـــباب والرياضـــة 
سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة.

وتخصـــص الجريدة مســـاحة واســـعة 
عـــدد  كل  فـــي  اإلعالميـــة  للتغطيـــات 
للشـــارع  صـــورة  بأفضـــل  وإبرازهـــا 
القويـــة  العالقـــة  ظـــل  فـــي  المصـــري 
والتاريخيـــة التـــي تربـــط بيـــن مملكة 
العربيـــة  البحريـــن وجمهوريـــة مصـــر 

الشقيقة.
وأعربـــت رئيس مجلـــس إدارة جريدة 
شـــباب 25 يناير المصرية إيمان حامد 
عـــن تقديرهـــا للتعـــاون المســـتمر مـــع 

المكتب اإلعالمي لســـمو الشيخ ناصر 
بـــن حمد آل خليفـــة ومركز المعلومات 
وجريـــدة شـــباب 25 ينايـــر المصريـــة، 
مبينـــة الجريـــدة تعتـــز وتفتخر بنشـــر 
األخبـــار والفعاليـــات الخاصة بســـموه 
فـــي صفحاتهـــا التـــي تحظـــى بمتابعة 
كبيـــرة مـــن الشـــارع المصـــري بشـــكل 

خاص والوطن العربي بشكل عام.
ســـمو  أن  حامـــد  إيمـــان  وأوضحـــت 
خليفـــة  آل  حمـــد  بـــن  ناصـــر  الشـــيخ 
يعتبر من الشـــخصيات القيادية وأحد 
فـــي  للشـــباب  الملهمـــة  الشـــخصيات 
الجريـــدة  العربـــي، مبينـــة أن  الوطـــن 
حرصت علـــى إبـــراز األخبـــار الخاصة 

بسموه في صفحاتها.
ينايـــر   25 شـــباب  وكانـــت جريـــدة 
المصرية قد برزت تغطيات المكتب 

اإلعالمـــي ومركـــز المعلومـــات عبـــر 
نشـــر كافة األخبـــار المتعلقة بســـمو 
الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفة 
ومنهـــا برقيات التهانـــي التي تلقاها 
ســـموه بتعيينه أمينـــًا عامًا لمجلس 
ســـموه  وحضـــور  األعلـــى،  الدفـــاع 
وطالبـــات  طلبـــة  تخريـــج  حفـــل 

الدوليـــة،  فيـــوز  الرفـــاع  مدرســـة 
إضافة إلى اســـتقبال سموه السفير 
تصريـــح  عـــن  فضـــالً  األميركـــي، 
الدكتـــور إبراهيـــم جناحـــي الرئيس 
التنفيـــذي لــــ “تمكيـــن” حـــول كفاءة 
ســـموه فـــي المنصـــب، وأيضـــًا خبر 

فريق البحرين للتحمل 13.

تــم تنفيــذ نــدوة إعالمية مشــتركة بين الهيئــة الوطنية لعلــوم الفضاء 
البحريــن ووكالــة اإلمــارات للفضــاء، وذلــك في إطــار الجهــود الرامية 

لتعزيز العالقات بين البلدين في مجال علوم الفضاء.

فـــي النـــدوة، ألقى وزيـــر المواصالت 
كلمـــة  أحمـــد  كمـــال  واالتصـــاالت 
بالعالقـــات  فيهـــا  أشـــاد  ترحيبيـــة 
الوثيقة بين البلدين والتعاون الكبير 
والمتنامـــي في مجـــال علوم الفضاء 
وبخبـــرة دولـــة اإلمارات فـــي مجال 
علـــوم الفضـــاء، باإلضافـــة إلـــى أبرز 
النتائـــج اإليجابيـــة واإلنجازات التي 
حققتها دولة اإلمارات الشـــقيقة في 
العديد مـــن المجـــاالت وتحديدًا في 
قطـــاع الفضاء حتـــى أصبحت مثاال 
بـــه فـــي العديـــد مـــن دول  يحتـــذى 
تلـــى ذلـــك تقديـــم ملخـــص  العالـــم، 

حول النـــدوة والتعريف بالمتحدثين 
وبعـــد  والمشـــاركين،  الجانبيـــن  مـــن 
اإلنتهـــاء مـــن المداخـــالت الرئيســـية 
تم فتح باب النقاش وطرح األســـئلة 
حـــول مجاالت التعـــاون بين البلدين 
الصناعـــي  القمـــر  بنـــاء  ومشـــروع 
آخـــر  علـــى  والوقـــوف  البحرينـــي 
مســـتجدات إطـــالق “مســـبار األمـــل” 
إلـــى  فـــي مهمتـــه  والـــذي ســـينطلق 
المريـــخ يوم غـــد األربعاء مـــن مركز 

تانيغاشيما الفضائي في اليابان.
مـــن جانبه اوضـــح الرئيس التنفيذي 
للهيئة الوطنية لعلوم الفضاء محمد 

العســـيري ان التعاون بيـــن الجانبين 
انطلق منـــذ الوهلة األولى لتأســـيس 
والهيئـــة  للفضـــاء  االمـــارات  وكالـــة 
الوطنيـــة لعلـــوم الفضاء فـــي 2014، 
وتطـــور التعاون بشـــكل مطـــرد وقد 
أثمر عن عدد من المشاريع المشتركة 
وتبادل الخبـــرات والمعلومات وبناء 
القدرات الوطنية فعلى سبيل المثال 

تـــم إبتعـــاث مجموعـــة مـــن أعضـــاء 
فريـــق البحريـــن للفضـــاء والذين تم 
إختيارهـــم وفـــق آليـــة ســـاهمت في 
للفضـــاء  االمـــارات  وكالـــة  تنفيذهـــا 
جامعـــة  فـــي  الماجســـتير  لدراســـة 
خليفـــة، وتنفيـــذ مشـــروع بنـــاء قمر 
صناعي مشـــترك، كما تـــم تنفيذ عدد 
مـــن الـــورش التدريبية فـــي مجاالت 
تتعلق بعلوم الفضاء وقانون الفضاء 

على المستوى الوطني. 
بيـــن  التعـــاون  ان  العســـيري  وأكـــد 
مـــن  مزيـــدا  وان  مســـتمر  الجانبيـــن 
فـــي  ســـتنفذ  المشـــتركة  المشـــاريع 
البلديـــن  يخـــدم  بمـــا  المســـتقبل 
الشقيقين ويساهم في تحقيق رؤية 
قيادتي البلدين ويســـهم في التطور 

واالزدهار والرخاء.

المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة

وزارة المواصالت واالتصاالت

الشركة  )بابكو(. وعليه تدعو  البحرين  نفط  التابع لشركة  اإللكتروني  المناقصات  المذكورة أعاله في نظام  المناقصات  تم إصدار 
المقاولين المسجلين والراغبين في دخول هذه المناقصة ممن تتوافر فيهم الكفاءة والخبرة إلى تسجيل الدخول في النظام وإدخال اسم 

المستخدم وكلمة المرور الخاصة فيهم وتنزيل الوثائق بعد دفع رسوم الوثائق المذكورة أعاله.

أما بالنسبة للمقاولين الجدد والغير مسجلين فبإمكانهم التسجيل عن طريق زيارة الموقع التالي:

https://www.bapco.net/doing-business-with-us.html#prequalifications

تحت التأهيل المسبق يرجي اختيار تسجيل مورد جديد وثم اكمال الخطوات.

لمزيد من االستفسار يرجي االتصال على دائرة المشتريات على األرقام التالية:

 17755684-17752995-17755845-17757054

يتم تقديم العطاءات الكترونياً من خالل نظام بابكو االلكتروني. أما بالنسبة للضمان االبتدائي فيكون في صورة شيك مصدق أوشيك 
معتمد أو خطاب بنكي مصدق أو بوليصة تأمين من احدى المؤسسات المالية المحلية أو نقداً وأن يكون هذا الضمان ساري المفعول 
طوال مدة سريان العطاء المنصوص عليها في وثائق المناقصة )6 شهور من تاريخ تقديم العطاء( ويجب تقديم النسخة األصلية الي 
قسم المناقصات الكائن في مبني بنك البحرين والكويت السابق بالقرب من البوابة الشمالية لشركة بابكو أيام الثالثاء فقط من الساعة 

10:00 صباحاً الي الساعة 11:00 صباحاً

والمشتريات 	  والمزايدات  المناقصات  تنظيم  بشأن   2002 لعام   36 رقم  بقانون  المرسوم  ألحكام  المناقصة  هذه  تخضع 
والمبيعات الحكومية والئحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم 37 لعام 2002 .

كما يجب مراعاة الشروط التالية:	 

أن ترفق نسخة من شهادة السجل التجاري سارية المفعول للعام الجاري على أن تكون مشتملة على نشاط موضوع المناقصة.. 1

أن تدون األسعار االجمالية وأسعار الوحدات )بحسب األحوال( على االستمارة.. 2

أن ترفق شهادة صالحة إلثبات نسبة البحرنة صادرة من وزارة العمل.. 3

ضرورة ختم جميع المستندات األصلية والمصورة المقدمة ضمن المناقصة بخاتم الشركة أو الجهة المقدمة للعطاء.. 4

المقاولين الغير مدرجين على قائمة المقاوليين المعتمدين سوف يخضعون للتاهيل المسبق قبل ترسية المقاولة.. 5

يعتبر هذا اإلعالن مكمال لوثائق المناقصة.	 

تعلن شركة نفط البحرين ش. م. ب. )مقفلة( عن طرح المناقصة العامة التالية:

مـمـلـكـة الـبـحـريـن

رقم المناقصةموضوع المناقصة
قيمة الضمان 

االبتدائي

بالدينار البحريني

قيمة وثائق 
المناقصة

بالدينار البحريني

الموعد النهائي لتقديم 
العطاءات

اليوم التاريخ الوقت

21 يوليو 15.7502020-/15600500شراء أنواع مختلفة من الصمامات

11 أغسطس 15.7502020-/17518500فحص التربة التقني واختبار المواد

رعايا إيران من العرب الشيعة وأحاديث مع الوزير )3 - 3(
Û  بعــد انتهــاء الحرب العراقية اإليرانية، وعلى أثر لقاء

جمع أمير البالد الراحل الشــيخ عيســى بن سلمان آل 
خليفــة طيــب هللا ثــراه  بالرئيــس اإليرانــي هاشــمي 
رفســنجاني علــى هامش قمة عــدم االنحياز في دكار 
بالســنغال فــي ديســمبر 1991 عــاد مســتوى التبــادل 

الدبلوماسي بين البلدين إلى درجة سفير.
Û  التوتــر ذروة  بلغــت  البلديــن  بيــن  العالقــات  أن  إال 

فــي العــام 1996 عندمــا اكتشــفت البحريــن تنظيمــا 
ســريا باســم “حــزب هللا البحريــن” الــذي كان يخطــط 
فــي  تدريبــات  تلقــى  أن  بعــد  الحكــم،  نظــام  لقلــب 
إيــران، ونتيجــة لذلــك اتخذت البحرين قــرارا يقضي 
بتخفيــض مســتوى العالقــات الدبلوماســية مع إيران 
إلــى درجة قائم باألعمال. وصار الوضع الدبلوماســي 
بين البلدين يشــهد حاالت من التراشــق واالســتدعاء 
المتكرر للقائم بأعمال الســفارة اإليرانية في المنامة؛ 
وذلــك لالحتجاج على التصريحات التي كانت تصدر 
بشــأن دعــم إيــران للمعارضــة فــي البحريــن فــي ذلك 

الوقت.
Û  رئاســة خاتمــي  تولــى   )1997( التالــي  العــام  فــي   

الجمهوريــة؛ وصــارت البحرين، شــأنها في ذلك شــأن 
باقــي الــدول العربية الخليجية، أكثــر تفاؤال بتحقيق 
حالــة مــن التفاهــم والتعــاون والتعايش ومد جســور 
مــن  الرغــم  اإليرانيــة علــى  الحكومــة  مــع  التواصــل 

استمرار تأزم العالقات بينهما وفتورها.
Û  فــي هــذه األجــواء وافق مجلــس الوزراء علــى تلبية

الدعوة التي تلقيتها من الســيد حســين كمالي لزيارة 
إيــران؛ والتــي تمت بالفعل في شــهر أكتوبر من العام 
1998، وقــد حملنــي رئيــس الــوزراء الموقــر صاحــب 
الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة 
رســالة شــفوية للقيــادة اإليرانيــة تتضمــن اســتعداد 
الثنائيــة  العالقــات  تطويــر  فــي  البحريــن  رغبــة  بــل 
بيــن البلديــن علــى أســاس التعــاون وحســن الجــوار 
الشــؤون  فــي  التدخــل  وعــدم  المتبــادل  واالحتــرام 
الداخلية، وقد أبلغت الرســالة بالفعل عندما اجتمعت 
والوفــد المرافــق بكبــار المســؤولين اإليرانييــن ومــن 

بينهم السيد حسن حبيبي نائب رئيس الجمهورية.
Û  وقــد بثــت وكالــة األنبــاء الكويتيــة خبــرا مــن طهران

بتاريخ 6 أكتوبر 1998 جاء فيه: “أعلن وزير الشؤون 
االجتماعيــة والعمــل البحرينــي عبدالنبي الشــعلة هنا 
اليــوم أن التمثيــل الدبلوماســي بيــن البحرين وايران 
ســيرتفع إلــى مســتوى الســفراء قريبــا، وقال الشــعلة 
فــي مؤتمــر صحفــي عقــده هنــا إن ايــران والبحريــن 
السياســية  العالقــات  توســيع  أهميــة  علــى  تؤكــدان 
يرفعــان  ســوف  البلديــن  وأن  بينهمــا،  واالقتصاديــة 
التمثيــل الدبلوماســي بينهمــا إلــى مســتوى الســفراء 
فــي القريــب العاجل، وقــال الوزيــر البحريني إن أمن 
منطقــة الخليــج يجــب أن يتحقــق عن طريــق توثيق 
الوزيــر  المنطقــة. وكان  بيــن دول  التعــاون  عالقــات 
البحرينــي قد وصل إلى طهران يوم الســبت الماضي 
فــي زيــارة تســتمر أربعة أيــام حيث أجــرى مباحثات 
مــع مســؤولين إيرانييــن علــى رأســهم نائــب الرئيــس 

اإليراني حسن حبيبي”.
Û  كل لــي  المرافــق  والوفــد  تلقيــت  الزيــارة  تلــك  فــي 

الترحيب والعناية والرعاية والحفاوة وكرم الضيافة، 
وإلــى جانــب زيــارات واجتماعات العمــل، فقد تضمن 
برنامــج الزيــارة اإلقامــة لليلــة واحــدة فــي المنتجــع 
الــذي كان خاًصــا بالشــاه؛ الواقــع علــى “بحيــرة بنــدر 
أنزلــي” الجميلــة بشــمال إيــران. كمــا أتاحــت لــي هذه 
الزيارة فرصة طرح الســؤال أو التســاؤل نفســه على 
مضيفــي فقلــت له: “لقد التقينا عدة مــرات منذ لقائنا 
األول وعلــى فتــرات متباعــدة وحتــى اآلن لــم ألتــق 
أو أرى أو أســمع  عــن أحــد الــوزراء أو كبــار موظفــي 
الدولة من العرب الشيعة من رعايا إيران الذين يزيد 
عددهــم علــى 3.5 مليــون يتركزون أساًســا في إقليم 

خوزستان أو المحمرة سابًقا!”
Û  تجنــب الوزيــر الــرد المباشــر والصريــح على الســؤال

قائــاًل إن إيــران تتكون من قوميات متنوعة منتشــرة 
دولــة  وإيــران  األقاليــم،  مختلــف  علــى  ومتوزعــة 
ديمقراطيــة، وإن الكثيــر مــن أبنــاء هــذه القوميات ال 
يحالفهم الحظ دائًما للفوز في االنتخابات والوصول 

هــذه  أن  إلــى جانــب  العليــا،  القياديــة  المواقــع  إلــى 
المختلفــة  وثقافاتهــا  العرقيــة  بخلفياتهــا  القوميــات 
قــد انصهــرت فــي قالــب األمــة اإليرانيــة، ومــع ذلــك 
فــإن نصــف القيــادة العليــا فــي إيــران ينحــدرون مــن 
أصــول عربيــة بمــا فــي ذلــك المرشــد األعلــى للثــورة 
اإلســالمية وهــو أعلــى منصــب سياســي ودينــي فــي 
إيــران علــي خامنئي هــو من أصل عربي ومن ســاللة 
الرسول العربي األعظم عليه وعلى آله أفضل الصالة 

والسالم!
Û  اســمه ُعجــم  الــذي  عربســتان،  أو  المحمــرة  وإقليــم 

فأصبــح خوزســتان، والــذي يتركز فيه معظــم العرب 
الشــيعة مــن رعايــا إيــران،  كان أمــارة عربيــة تتمتــع 
بالحكــم الذاتــي فــي عهــد االنتــداب البريطاني، وفي 
العام 1925 دخلها الجيش اإليراني بقيادة رضا خان، 
مؤســس الدولة البهلوية، وأسقط آخر حکامها العرب 
الشــيخ خزعل بن جابر الکعبي، العربي الشــيعي الذي 
تم أسره واقتياده إلى السجن في طهران ليعدم بعد 

6 سنوات وهو أسير. 
Û  وإقليــم المحمــرة أغنــى أقاليــم إيــران قاطبــة، فهــو

يزخــر بالمــوارد الطبيعيــة ويتمتع بوفرة فــي اإلنتاج 
الزراعــي الــذي يعتمد على مياه نهــر كارون وهو أحد 
أكبــر أنهــار المنطقة، ويســاهم اإلقليــم بحوالي نصف 
الناتــج القومــي الصافي إليــران، وأكثر من 80 % من 
قيمــة صادراتهــا حيــث ينتج اإلقليــم 70 % من نفط 

إيران المصّدر.
Û  إيــران ســكان  أفقــر  بيــن  مــن  العــرب  ســكانه  أن  إال 

ويتعرضون لالضطهاد والتمييز منذ أيام الشاه حتى 
عهد الجمهورية اإلســالمية؛ وهذا ما قد يفسر تحول 

الكثير منهم إلى المذهب السني.
Û  وقد اتبعت السلطات اإليرانية منذ عهد الشاه وحتى

اليــوم سياســة تفريــس اإلقليــم والعبث فــي تركيبته 
الســكان،   مــن  العــرب  غيــر  نســبة  بزيــادة  الســكانية، 
وتغییــر األســماء العربيــة األصليــة للمــدن والبلــدات 
وتبنــي  الجغرافيــة،  المواقــع  مــن  وغيرهــا  واألنهــار 
سياســات تمييزيــة ضــد الســكان العــرب الشــيعة في 

التوظيــف وفــي الثقافــة، فمنعتهــم مــن تعلــم اللغــة 
العربية أو استعمالها في المناسبات.

Û  ويواجــه عــرب األهــواز والعــرب الشــيعة فــي إيــران
عموًمــا صعوبــة فــي الحصــول علــى فــرص لدخــول 
الكاتــب  يؤكــد  الصــدد  وبهــذا  اإليرانيــة،  الجامعــات 
اإليرانــي المعــروف أميــر طاهــري، أن فرصــة دخــول 
الجامعــات اإليرانيــة لعرب األهــواز تكون أقل باثنتي 
عشــرة مــرة مــن نظرائهــم اإليرانييــن بســبب ســوء 
التعليم في مقاطعتهم وبسبب طبيعة أسئلة امتحان 
باللغــة  تجــرى  التــي  اإليرانيــة  للجامعــات  الدخــول 
الفارســية وتركز على الحضارة الفارســية، كما يعاني 
العرب الشيعة في إيران من التمييز في فرص العمل 

والرتب الوظيفية والرواتب مقارنة بنظرائهم. 
Û  وعلــى الرغــم مــن أننــي أجبــت علــى تســاؤل زميلــي

وصديقــي الوزيــر حســين كمالــي الــذي طرحــه علــي 
في أول لقاء بيننا، وأعطيته بعض األرقام واألســماء 
لكبار المسؤولين والوزراء من الشيعة الذين يتقلدون 
مناصب عليا في حكومة البحرين، واستعرضت معه 
بعــض الحقائق والمعلومات التــي يعرفها الجميع عن 
أحــوال رعايــا جمهورية إيران اإلســالمية مــن العرب 
الشــيعة، وذكــرت لــه ألكثــر مــن مــرة أنني لــم ألتق أو 
أتعرف أو أســمع عن أي واحد من العرب الشــيعة من 
رعايــا إيــران يتقلــد أي منصــب وزاري أو قيــادي فــي 
حكومة إيران، إال أنني لم أتلق أي رد على ذلك، ألنها 
تلك هي الحقيقة التي ال شــك أن العرب الشــيعة في 

البالد العربية يعرفونها ويدركونها. 
Û  هــذا وإننــا لــم نتطرق إلــى األوضاع واألحــوال األكثر

ســوًءا للعــرب الســنة مــن رعايــا إيــران الذيــن يزيــد 
عددهــم علــى 1.5 مليون نســمة يعيشــون كمواطنين 

إيرانيين على سواحل الخليج العربي.
Û  وحرًصا على عدم المســاس بمشــاعر مضيفي الكريم

قلــت لــه مازًحا إن عندنا حكمة في البحرين تقول “ال 
تكــن مثل عيــن عذاري تســقي البعيد وتتــرك القريب 
فــي عطشــه”، وحكمــة عربيــة  تقــول: “مــن بيتــه مــن 

زجاج ال يرمي بيوت اآلخرين بالحجر”.
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