
محلياتاالثنين  8  مارس  2010   4
أكد أن العالقات بين البلدين تضرب بجذورها في أعماق التاريخ

وزير الخارجية البحريني: زيارة خليفة بن سلمان للكويت اليوم فرصة طيبة 
للتشاور وتوقيع االتفاقيات السياسية واالقتصادية والسياحية والبيئية

املتميزة التي تربط بني البلدين 
وقام خاللها سمو األمير الراحل 
بتقليده قالدة »مبارك الكبير« 
فضال عن الزيارة التي قام بها 
في نوفمبر 2003 وأجرى خاللها 
مباحثات مع القيادة الكويتية 
تناولت تعزيز وتأكيد العالقات 
املتميزة بني البلدين والشعبني 

الشقيقني.
وقال آل خليفة: ان صاحب 
السمو امللكي األمير خليفة بن 
سلمان آل خليفة رئيس الوزراء 
حريص دائما على زيارة الكويت 
الش����قيقة، وااللتقاء بقيادتها 
التعاون بني  لتقوية أواص����ر 
البلدين واالرتقاء بها الى مجاالت 
ارحب، وكانت آخرها تلك التي 
قام بها سموه في 15 سبتمبر 
2009 وبحث خاللها مع اخوانه 
في القيادة الكويتية العالقات 
الثنائية املتميزة بني البلدين، 
كما قام سموه بزيارة اخوية الى 
الكويت منتصف اكتوبر 2006 
القيادة  استعرض خاللها مع 
الكويتية آفاق تنمية العالقات 
البلدين وتوسعاتها، كما  بني 
قام سموه ايضا بزيارة الكويت 
أكتوبر 2005 جتسيدا  في 22 
التي  ألواصر االخوة واحملبة 
جتم����ع بني قيادتي وش����عبي 

البلدين الشقيقني.

االلتقاء باإلخوة الكويتيين

ان  البحريني  السفير  وبني 
صاحب الس���مو امللكي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي 
العهد نائب القائد األعلى، يحرص 
على زي���ارة الكويت وااللتقاء 
باألش���قاء هناك لبحث س���بل 
تعزيز مجاالت التعاون وتنسيق 
املواقف جتاه مختلف القضايا 
االقليمي���ة والدولية، ومن بني 
تلك الزيارات تلك التي قام بها 

سموه في ديسمبر 2006 والتي 
التقى خاللها بكبار املسؤولني في 
الدولة الشقيقة، وبحث سموه 
خاللها مجاالت تعزيز التعاون 
البلدي���ن واملوضوعات  ب���ني 
والقضايا الراهنة على الساحتني 
االقليمية والدولية، وبطبيعة 
احل���ال ف���إن ه���ذا التميز في 
العالقات السياسية والشعبية 
بني البلدين كان له عظيم األثر 
في تطوير عالقات وش���راكة 
اقتصادية بني البلدين، ويتحرك 
البلدان في اطار منظومة تعاون 
اقتص���ادي متكاملة تهدف الى 
حتقيق مصاحلهما املشتركة، 
وتلبية متطلبات ش���عبيهما 
اميانا منهما بأهمية دور التعاون 
االقتصادي في عالم اليوم سواء 
الثنائي او اجلماعي من خالل 
مجلس التعاون في دعم جهود 
التنمية الشاملة، وحتقيق النماء 
واالزدهار املأم���ول في جميع 

القطاعات.
وبني انه على صعيد التبادل 
التجاري بني البلدين، فان حجم 
البلدين  التجاري بني  التبادل 
ارتفع بصورة ملحوظة، وتتركز 
الى  البحرين  معظم صادرات 
الكويت في منتجات االملنيوم 
املختلف����ة واجه����زة التكييف 
واملنتجات احلديدية واملنتجات 
والبالس����يتكية  الغذائي����ة 
واالثاث والعطورات في حني 
البحرينية  ال����واردات  تتمثل 
من الكويت في النفط املكلس 
واملنتجات الكيماوية واملالبس 
واالدوية واالغذية ومواد البناء 
واملطبوعات واالدوات املنزلية 
والكهربائية ومنتجات احلديد 
والصلب والزج����اج وغيرها، 
كذلك ترتبط بورصتا االوراق 
املالية في كال البلدين باتفاقية 
للربط والتداول املشترك بينهما 

اكتسبت اهميتها في ظل وجود 
العديد من الشركات الكويتية 
املسجلة في بورصة البحرين 
والعديد م����ن رؤوس االموال 
البحرينية املسجلة في سوق 

الكويت لالوراق املالية.
وبني السفير البحريني ان 
عدد الوكاالت التجارية الكويتية 
البحرين تبلغ 8  املسجلة في 
وكاالت تعمل في مجال الشحن 
الكيماوية  واالغذية وامل����واد 
وهن����اك 24 ش����ركة كويتية 
البحرين تعمل  مس����جلة في 
العقارات والطيران  في مجال 
والبنوك وتكنولوجيا املعلومات 
فضال عن اهتمام 269 ش����ركة 
بها مساهمون كويتيون تعمل 
ف����ي مجال االغذي����ة واملطاعم 
والهندسة والبنوك والعقارات 
والتأمني واملصانع واخلياطة 

واملالبس.
واختت���م بان���ه يربط بني 
البلدين عدد م���ن االتفاقيات 
الثنائي���ة ومذك���رات التفاهم 
في الكثير م���ن املجاالت منها 
مذكرة تفاهم في مجال التعاون 
الفني حلماية البيئة، ومذكرة 
تفاهم في املجاالت الش���بابية 
والرياضي���ة ، ومذكرة اخرى 
بشأن املش���اورات السياسية 
واتفاقي���ة لتنظي���م اخلدمات 
التعاون في  اجلوية واتفاقية 
املجال السياحي واخرى للتعاون 
في املجال الثقافي والفني الى 
اتفاقية قرض مشروع  جانب 
مستش���فى امللك حم���د العام 
باحملرق، واتفاقي���ة للتعاون 
والقنصل���ي  الديبلوماس���ي 
وبروتوكول للتعاون في مجال 
الشؤون االسالمية واالوقاف 
ووثيقة تعاون في مجال استغالل 
الغازات واالتفاقية االقتصادية 

والتربوية واالعالمية.

القضايا االقليمية  العديد من 
التي تهم  والدولية والقضايا 
منطقة اخلليج واألمتني العربية 
واإلسالمية، وتنتهج الدولتان 
سياس����ة خارجي����ة قوامه����ا 
العقالنية واحلكمة والتمسك 
مببدأ احلوار في جميع احملافل 
االقليمية والدولية، والتمسك 
العربية واالسالمية  بالثوابت 
جتاه جميع القضايا، وتعزيز 
العمل العربي املشترك، والسعي 
اجلاد إلحالل الس����الم الشامل 
والعادل، ودعم جميع اجلهود 
الت����ي تضمن حتقي����ق األمن 
واالستقرار العامليني في جميع 

أرجاء العالم.

زيارات متتالية

واستطرد آل خليفة: ومتثل 
التي تقوم  املتتالية  الزيارات 
بها القيادة البحرينية للكويت 
الشقيقة محورا مهما في مجال 
العالقات السياس����ية  تعزيز 
واالخوي����ة واالقتصادية بني 
البلدي����ن، وتوطي����د أواصر 
التعاون بينهما، ومن ابرز هذه 
الزيارات تلك التي قام بها امللك 
حمد بن عيسى آل خليفة عاهل 
البالد الى الكويت في 18 ديسمبر 

2009 للمشاركة في اجتماعات 
الدورة الثالثني للمجلس األعلى 
ملجلس التعاون، والزيارة التي 
قام بها في الثالث عش����ر من 
فبراير 2007، فضال عن زيارته 
في 28 يناير 2006 يرافقه سمو 
رئيس الوزراء لتقدمي التهنئة 
لصاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد مبناسبة توليه 
مقاليد احلكم، والزيارة التي قام 
بها في 16 يناير 2006 يرافقه 
الوزراء ملشاركة  سمو رئيس 
العربية  ال����دول  اخوانه قادة 
واالسالمية في مراسم تشييع 
الراحل  جثمان س����مو األمير 
الش����يخ جابر األحمد، اضافة 
الى الزيارة الت����ي قام بها في 
يناي����ر 2005 والتق����ى خاللها 
بس����مو األمير الراحل الشيخ 
جابر األحم����د وعدد من أفراد 
األسرة احلاكمة واصطحب خالل 
الزيارة عددا من أجناله وأحفاده 
حيث غلب على الزيارة الطابع 
العائلي وهو ما يدل على عمق 
وشائج العالقات التي تربط بني 
قيادتي البلدين، وكذلك الزيارة 
التي قام بها في 28 فبراير 2004 
وعقد خاللها مباحثات مع سمو 
األمير الراحل وتناولت العالقات 

المنامة ـ بشرى الزين وكونا
أك����د وزي����ر اخلارجي����ة 
البحريني الشيخ خالد بن أحمد 
ب����ن محمد آل خليفة ان زيارة 
رئيس الوزراء البحريني األمير 
خليفة بن س����لمان آل خليفة 
اليوم الى الكويت تعد جتسيدا 
ملتانة وقوة العالقات التاريخية 

بني البلدين الشقيقني.
وقال الشيخ خالد في بيان 
العالقات  صحاف����ي ان ه����ذه 
تضرب بجذوره����ا في أعماق 
التاريخ ارتكازا على ما يربط 
بني الش����عبني الش����قيقني من 
عالقات نس����ب وقرب����ى وما 
يجمع بني قيادتيهما من عالقات 

متميزة.
وأش����ار ال����ى ان الزي����ارة 
متثل صورة جديدة من صور 
التالحم والترابط بني البلدين 
الش����قيقني كما تع����د تتويجا 
للعالقات األخوية والوطيدة 
واملتميزة بينهما وما تشهده من 
تطور ومناء في شتى املجاالت 
كم����ا تبرز املش����اعر الصادقة 
الت����ي حتملها مملكة البحرين 
حكومة وشعبا جتاه االشقاء 

في الكويت.
وأض����اف ان العالقات بني 
الش����قيقني تتمتع  البلدي����ن 
مبجموعة من السمات جتعل 
منه����ا عالقات متمي����زة أهمها 
القيادة  توافق رؤى ومواقف 
السياس����ية جت����اه القضاي����ا 
االقليمي����ة والدولية وتطابق 
الرؤى في العديد من القضايا 
الت����ي تهم املنطق����ة واألمتني 
العربية واالسالمية والرغبة 
الصادقة ف����ي تفعيل التعاون 
الثنائي مبا يعود بالنفع على 

الشعبني الشقيقني.
واعتب����ر ان الزيارة فرصة 
طيبة للتش����اور والتنس����يق 

وتب����ادل اآلراء حول القضايا 
املختلفة واملوضوعات التي تكفل 
تطوي����ر التعاون مبا ينعكس 
ايجابيا على وحدة ومتاس����ك 

الصف بني دول املنطقة.
اللجنة  ان اجتماعات  وأكد 
العليا املش����تركة بني البلدين 
الشقيقني قد عززت بعدا جديدا 
للعالقات األخوية املتميزة حيث 
التوقيع على  مت من خالله����ا 
عدد من االتفاقيات السياسية 
واالقتصادي����ة والس����ياحية 

والبيئية.

عالقات متجذرة

وفي اإلطار ذاته، أكد سفير 
مملكة البحرين الشيخ خليفة 
بن حمد آل خليفة ان الزيارة 
التي يقوم بها الى الكويت اليوم 
رئيس الوزراء صاحب السمو 
امللكي األمير خليفة بن سلمان 
آل خليفة تأتي تأكيدا على عمق 
التاريخية املتجذرة  العالقات 
البحرين والكويت  بني مملكة 

الشقيقة.
واضاف آل خليفة في تصريح 
صحافي ان هذه العالقات تتمتع 
بخصوصية مميزة ألنها جتسد 
تاريخ����ا طويال م����ن االخوة 
والترابط ومتثل صورة جديدة 
م����ن صور التالح����م وأواصر 
التواصل املستمر بني البلدين 
الش����قيقني حضاريا وأسريا 
وتعد تتويجا للعالقات األخوية 
الوطيدة واملتميزة بينهما وما 
تش����هده من تطور ومناء في 
شتى املجاالت، مشيرا الى ان 
ذلك يبرز املش����اعر الصادقة 
التي تكنها مملكة البحرين ملكا 
وحكومة وشعبا جتاه األشقاء 
في الكويت الشقيقة وما تؤمن 
به اململكة من وحدة املصلحة 
املشتركة للشعبني الشقيقني 

وما يجم����ع بينهما من أواصر 
وعالقات تاريخية.

وأوضح آل خليفة انه سيتم 
خالل هذه الزيارة التوقيع على 
عدد من اتفاقيات التعاون الثنائي 
بني البحري����ن والكويت ومبا 
ميثل اضافة جديدة في مسيرة 
دعم وتعزيز وتوطيد العالقات 
البلدين  املتميزة بني  االخوية 
الشقيقني، وجتسد دعامة قوية 
للعالقات التاريخية التي غرس 
جذورها األجداد واآلباء ويحافظ 
على استمراريتها وتنميتها قادة 
البلدين ويجني ثمارها الشعبان 

الشقيقان.
وبني انه ومما الشك فيه ان 
زيارة س����موه ستعطي زخما 
اضافيا ملسيرة العالقات الطيبة 
البلدين والتي تش����عبت  بني 
مجاالتها لتغطي جميع أوجه 
ومناحي احلياة، كما تكتسب 
الزي����ارة أهمية عل����ى جميع 
األصعدة السياسية واالقتصادية 
نظرا ملا تتضمنه هذه الزيارات 
من مباحثات ومناقشات ايجابية 
التعاون  تس����تهدف تنمي����ة 
املش����ترك وتنس����يق املواقف 
جتاه جميع القضايا االقليمية 
والعاملية، فضال عما تترجمه 
هذه الزيارات وما يرافقها من 
حفاوة االستقبال والضيافة من 
معان وقيم أصيلة تؤكد االخوة 
واملصير املشترك الذي يجمع 

بني البلدين.
وتاب����ع: ترتك����ز العالقات 
االخوية والوطيدة التي تربط 
البحرين والكويت  بني مملكة 
على تاريخ طويل من االحترام 
املتبادل ومشاعر الود واحملبة 
الصادقة بينهما، فعلى الصعيد 
السياسي تربط البلدين حالة 
م����ن التناغم والتناس����ق في 
رؤى ومواقف القيادتني جتاه 

آل خليفـة: زيـارة رئيس الـوزراء البحرينـي تأكيد لعمـق العالقات األخويـة والتاريخيـة بين البحريـن والكويت
رئيس الوزراء البحريني صاحب السمو امللكي األمير خليفة بن سلمان

السفير البحريني الشيخ خليفة بن حمد آل خليفةوزير اخلارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد

وزارة الإعـــــــالم

احلاقًا لإعالننا وبناءًا على كتابي معايل وزير املالية ورئي�س جلنة املناق�صات املركزية تعلن وزارة 

باأعمال  للقيام  ح�صابات  مراقبي  لتعيني  واأ/2010-2009/46  رق��م:  املمار�صة  ط��رح  عن  الإع��الم 

التدقيق املحا�صبي ملراجعة املركز املايل لل�صركات واملوؤ�ص�صات اخلا�صعة لأحكام القانون رقم 2006/3 

ب�صاأن املطبوعات والن�صر والقانون رقم 61  ل�صنة 2007 ب�صاأن العالم املرئي وامل�صموع وتقدمي تقارير 

حما�صبية مف�صلة ب�صاأنها وذلك طبقا لل�صروط واملوا�صفات الفنية الواردة بوثائق املمار�صة اأعاله، 

والتي ميكن احل�صول عليها من ادارة احل�صابات وامل�صرتيات )مراقبة التوريدات - الدور ال�صاد�س - 

جممع العالم( يف مواعيد العمل الر�صمية مقابل ر�صم قدره )30 د.ك( ثالثون دينارا كويتيا لغري، 

غري قابلة للرد. 

پ تقدم العرو�س اىل ذات اجلهة التي �صحبت منها الوثائق داخل مظاريف مغلقة وتكون م�صحوبة 

بالتاأمني الأويل البتدائي وقدره )2٪( اثنان باملائة من اجمايل العطاء )على اأن تكون �صاحلة 

طوال مدة �صريان العطاء( واأن يكون املظروف خمتوم بال�صمع الأحمر ويكتب عليه من اخلارج 

رقم املمار�صة على النحو املبني اأعاله مع جتنب ذكر ا�صم املمار�س اأو اية اإ�صارة تدل عليه، واآخر 

موعد لتقدمي العطاءات هو ال�صاعة الواحدة ظهرًا من يوم الأثنني املوافق 2010/4/5.

پ وي�صرتط فيمن يتقدم من املمار�صني للح�صول على ن�صخة تقدمي �صهادة قيد يف �صجل مراقبي 

لتدقيق  ع��امل��ي  ع�����ص��وًا مبكتب  ي��ك��ون  واأن  امل��ف��ع��ول  ���ص��اري��ة  وال�صناعة  ال��ت��ج��ارة  ب����وزارة  احل�صابات 

احل�صابات.
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حبيب: حبّ الوطن في مقدمة الواجبات

الطواري في مبرة اإليمان: ال عذر لتاركي الصالة
أوضح مدير عام مبرة طريق 
اإلميان محمد القالف ان سلسلة 
احملاضرات الفقهية التي تتحدث 
ع����ن الصالة ش����عيرة وتطبيقا 
ومعن����ى وفقها والت����ي يقدمها 
د.طارق الطواري في مسجد الشايع 
بالزهراء بالتعاون مع إدارة مساجد 
حولي في إطار مش����روع رياض 
اجلنة أوشكت على االنتهاء، جاء 
ذلك على هامش احملاضرة التي 
قدمها د.طارق الطواري التي جاءت 
حتت عنوان »مقدمات الصالة«. بدأ 
الطواري محاضرته مبينا فضل 
الصالة قائ����ال: »الصالة من أجل 
األعمال وقد تكرر ذكرها كثيرا في 
القرآن )وأقم الصالة طرفي النهار 
وزلفا من الليل إن احلسنات يذهنب 
السيئات وذلك ذكرى للذاكرين( 
وال يعذر املسلم لتركه الصالة ال 
في حال سفر وال حال حرب وال 
حال خ����وف وال حال مرض، لذا 
وجب علين����ا ان نعرف الصالة 
كاملة غي����ر منقوصة كما عرفها 
الرسول ژ وعلمنا إياها، فقد كان 
الرسول ژ يصلي للناس ويراقب 
صلواتهم، فيقول للشخص بعد 
صالة أخطأ في تطبيقها »قم فصل 
فإنك لم تصل« وأخذ الصالة من 
النبي هي الصحيحة، فقد  هدي 
قال ژ: »صل����وا كما رأيتموني 
أصلي«، وألهمية الصالة فقد كانت 
هي املشروع الوحيد الذي فرض 
في الس����ماء وقد قال ژ: »العهد 
الذي بيننا وبينهم الصالة فمن 
تركها فقد كفر«. وأنهى د.الطواري 

محاضرته حول تطبيقات الصالة 
قائال: »كان النبي عند بدء الصالة 
وبعد استقبال القبلة يضم رجليه 
ويقف وقوف االعتدال ويتوجه 
الى اهلل بجميعه )قلبه وحواسه(، 
فقد سمح للمشغول أال يصلي فال 

صالة في محضر طعام.
وأض����اف: كان ژ يصل����ي 
إخالص����ا، اي هلل فق����ط وليس 
حلاجة من حوائج الدنيا، وكان 
يكبر فيرفع يديه ضاما أصابعه 
ممت����دة ورمبا رفعها الى محاذاة 
منكبيه، وهو يرفعها في 4 مواضع 
عند التكبير ف����ي بداية الصالة 
وعند الركوع وعند قوله س����مع 
اهلل ملن حم����ده وعند القيام من 
التشهد األول، وكان يرمي ببصره 
الى موضع سجوده وال يتصنع 
وكان ميس����ك بيده اليمنى على 
يده اليسرى ويضعها عند صدره 
أو أس����فل قليال، وكان للنبي ژ 
3 سكتات في الصالة، أولها بعد 
التكبيرة األولى حتى يقرأ أدعية 
استفتاح الصالة وهي أدعية ثناء 
وأدعية طلب وأفضلها أدعية الثناء 
التنويع، والسكتة  وال مانع من 
الثانية بعد قراءة سورة الفاحتة 
والسكتة الثالثة بعد االنتهاء من 
السورة التي بعد الفاحتة، وقد كان 
ژ يقرأ الفاحتة بتقطيع، وقراءة 
الفاحت����ة واجبة على املأموم مع 
اإلمام أو بعد اإلمام وقراءة اإلمام 
ملن خالفه قراءة. وكان ژ يركع 
فيمسك ركبتيه وهو معتدل الظهر 
والرأس ثم يرتف����ع من الركوع 

وينزل للس����جود فيسجد على 7 
أعظم )اجلبه����ة واألنف والكفني 
والركبتني وأطراف أصابع القدمني 
الس����جود  مع رفع اإلبطني، وفي 
أقصى درج����ات التذلل وال تكون 
إال هلل في السجود، ويكون العبد 
أقرب إلى اهلل وهو ساجد لذا يجب 

ان يدعو مبا يشاء.

أكد الباحث اإلسالمي الشيخ راضي حبيب ان 
هناك عالقة وثيقة بني التدين وحب الوطن، ألن 
الدين احلقيقي يوجب على اإلنسان حب الوطن 
ألنه من اإلمي���ان ومظهر من مظاهره وفقا لنص 
احلديث النبوي »حب الوطن من اإلميان« وقد جاء 
في قوله تعالى )ال أقسم بهذا البلد( دليل صريح 
على كون الوطن من عظيم األش���ياء لذلك جعله 

اهلل مدار القسم االلهي.
وتابع: ان حب اإلنسان لوطنه وبالده من الغرائز 
املودع���ة في نفس اإلنس���ان، وحب األرض التي 
ولد فيها ونش���أ على ترابها وتربى وترعرع في 
ربوعها، ألن الغريزة الطبيعية في البشر تقتضي 
حب الوطن وفي هذا الشأن يقول اإلمام علي گ 
»عمرت البلدان بحب األوطان«، ويقول ايضا گ: 

»من كرم املرء حنينه إلى أوطانه«.
وأضاف انه في مقدمة الواجبات على االنسان جتاه وطنه الدفاع 
عن حرماته إذا ما تعرض لالعتداء، وان يتحمل كامل املسؤولية في 
الدفاع عن أرضه، والذود عن حياضه، وان يحس���ن املواطنة فيه، 

فاالشتراك مع الغير في العيش على ارض واحدة 
ووطن واحد ارتباط إنس���اني البد منه، حتى مع 
اختالف الدين والعقيدة، فالتسامح الديني والتفاهم 
بني املعتقدات يقتضي التعايش الس���لمي، ففي 
املدينة املنورة كان اليهود يعيشون مع املسلمني 
ولذلك جند ان الرسول ژ ابرم معهم عقدا وطنيا 
ملزما، ألنهم يشتركون مع املسلمني في وطن واحد، 
واستطرد حبيب بأن اإلنس���ان يجب أال يرضى 
لنفسه اإلذالل واالستضعاف، وان تصادر كرامته، 
إمنا ينش���د الى وطنه، حينما تتوافر له الكرامة 
فيه، واحترام اآلخرين له والعكس واحلفاظ على 
اس���تقرار األمن، فكلما شعر اإلنسان باألمن على 
نفس���ه وماله وعرضه زاد ذلك في حبه وتعلقه 
بوطنه، وان تتوافر ل���ه الكفاية االقتصادية ألن 
»الفقر في الوطن غرب���ة« كما جاء في نهج بالغة اإلمام علي گ، 
ومطلبا األمن وكفاية املعاش م���ن الضرورات احلياتية التي نص 
عليها القرآن الكرمي، )وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق 

أهله من الثمرات(.
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