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امللكي  ال�سمو  �ساحبة  تف�سلت 

اآل  اإبراهيم  بنت  �سبيكة  الأمرية 

املفدى  البالد  عاهل  قرينة  خليفة 

رئي�سة املجل�س الأعلى للمراأة ف�سملت 

برعايتها الكرمية �سباح ام�س افتتاح 

للفنان  الفوتوغرافية  ال�سور  معر�س 

عبداهلل اخلان بعنوان »حمد.. �سنوات 

الثقافة  وزارة  تقيمه  والذي  العطاء« 

بقاعة متحف البحرين الوطني.

كثب  عن  �سموها  اطلعت  وقد 

ال�سور يف املعر�س والتي متثل  على 

لقطات من احلياة ال�سخ�سية والعامة 

حل�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن 

املفدى  البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�سى 

الطفولة  منذ  تدرجه  مراحل  عرب 

مملكة  يف  احلكم  مقاليد  ت�سلمه  اإىل 

البحرين، مروراً بامل�سروع الإ�سالحي 

وزيارات جاللته الر�سمية.

البالد  عاهل  قرينة  واأ�سادت 

اخلان  عبداهلل  الفنان  بعطاء  املفدى 

الذي يعترب مدر�سة يف فن الت�سوير، 

يف  هامة  ملحطات  يوثق  واأر�سيفاً 

تاريخ وحا�سر البحرين، م�سددة على 

احلالية  الأجيال  ت�ستفيد  اأن  �سرورة 

من الفنانني ال�سباب من هذه التجربة 

بالبحرين  تكتِف  مل  التي  القيمة 

تاريخ  لت�سمل  امتدت  بل  فح�سب، 

اخلليج  لدول  التعاون  جمل�س  دول 

العربية. 

توثيق  اأن  �سموها  واعتربت 

الكم  بهذا  املفدى  امللك  جاللة  م�سرية 

لتوؤكد على مكانة  املعربة  ال�سور  من 

جاللته يف قلوب �سعبه، كونه الداعم 

يف  وحلقه  البحريني  للمواطن  الأول 

العي�س واحلرية، وكذلك الراعي الأول 

مل�سرية الإبداع والثقافة والتي متيزت 

بها مملكة البحرين عن �سائر البلدان.

عبداهلل  الفنان  اأن  بالذكر،  جدير 

اخلان من مواليد 1937 وبداأ م�سريته 

العام  منذ  الفوتوغرايف  الت�سوير  مع 

اململكة  من  يتخرج  اأن  قبل  1950م، 

عام  حمرتف  م�سور  ب�سهادة  املتحدة 

1962، ويحتوي ار�سيفه من ال�سور 

على ما يزيد عن مليون �سورة ململكة 

اخلليج  دول  من  وغريها  البحرين 

بيت  حالياً  ويدير  وميلك  العربي، 

جاللة  وكان  للت�سوير،  البحرين 

امللك املفدى قد قلده و�سام الكفاءة يف 

فرباير من العام 2011.

افتتحت معر�س الفنان عبداهلل اخلان.. الأمرية �سبيكة:

توثيق م�شرية امللك توؤكد على مكانة جاللته يف قلوب �شعبه

�سهدتها ال�سيخة مي و�سخ�سيات ر�سمية ودبلوما�سية

ليلة طربية فل�شطينية متميزة لفرقة »نهاوند« املقد�شية

املقد�سية  »نهاوند«  فرقة  اأحيت 

عربية  فل�سطينية  طربية  ليلة  اأم�س 

بن  اإبراهيم  ال�سيخ  مركز  يف  بامتياز 

والبحوث  للثقافة  خليفة  اآل  حممد 

الثقافة،  وزيرة  من  كرمية  بدعوة 

ال�سيخة  املركز،  اأمناء  جمل�س  رئي�س 

مي بنت حممد اآل خليفة.

يف  كمال  ح�سن  الإعالمي  ورحب 

اأن  اىل  م�سرياً  بالفرقة  احلفل  بداية 

وطنية  طربية  غنائية  فرقة  »نهاوند« 

واأزقة  �سوارع  يف  القد�س  يف  ن�ساأت 

على  احلفاظ  بهدف  القدمية،  البلدة 

للقد�س  الفل�سطينية  املقد�سية  الهوية 

التي  امل�ستمرة  التهويد  هجمة  اأمام 

تتعر�س لها املدينة املقد�سة.

ال�سكر  عبدالقادر  ال�سفري  بووجه 

مركز  ولإدارة  مي  لل�سيخة  والتقدير 

والبحوث  للثقافة  اإبراهيم  ال�سيخ 

جلهودهم ودعمهم للثقافة الفل�سطينية 

واأع�ساء  اأبوزنيد  جهاد  النائب  �ساكرا 

الوطن  ار�س  من  القادمني  الفرقة 

لإطالع  العناء  هذا  كل  متحملني 

الفل�سطيني  الرتاث  على  احل�سور 

الواقع  جت�سد  التي  الثقافة  وخا�سة 

الن�سايل الفل�سطيني يف القد�س.

اأن  اإل  اأي�ساً  ي�سعني  ل  وقال: 

اأ�سكر هذا اجلمهور العري�س والوا�سع 

واأع�ساء  دول  �سفراء  من  احل�سور 

ر�سمية  و�سخ�سيات  دبلوما�سي  �سلك 

واعتبارية ومثقفني وفنانني، ول نن�سى 

مملكة  يف  الفل�سطينية  جاليتنا  الأهل 

من  ال�سرقية  املنطقة  ومن  البحرين 

اململكة العربية ال�سعودية، ومن حتمل 

اخلليج  دول  باقي  من  ال�سفر  م�سقة 

الفل�سطيني  العر�س  هذا  حل�سور 

الهادف خا�سة بعد جناح الدبلوما�سية 

على  الفل�سطينية  ال�سيا�سية  والقيادة 

»اأبو  عبا�س  حممود  الرئي�س  راأ�سها 

مازن« بتثبيت فل�سطني على اخلارطة 

اجلغرافية يف العامل.

جلنة تقومي املوؤهالت العلمية تقّيم )61( موؤهاًل 

تراأ�س الدكتور عبداهلل يو�سف املطوع وكيل وزارة الرتبية والتعليم ل�سئون 

اجتماع  العلمية  املوؤهالت  لتقومي  الوطنية  اللجنة  رئي�س  واملناهج  التعليم 

اللجنة وذلك مببنى الوزارة مبدينة عي�سى، حيث مت تدار�س املوؤهالت املحالة 

درا�ستها  اللجنة، وتقييم )61( موؤهالً يف تخ�س�سات علمية خمتلفة متت  اإىل 

من قبل اللجان الفرعية املخت�سة باملحا�سبة واإدارة الأعمال والعلوم الإن�سانية 

الطبية  والعلوم  الطب  وتخ�س�سات  الهند�سية  والتخ�س�سات  والجتماعية 

امل�ساندة وتخ�س�سات العلوم العامة والتمري�س والقانون والعلوم ال�سيا�سية 

ح�سب املعايري املعتمدة لتقومي املوؤهالت العلمية الأجنبية اخلارجية.

اإليها بال�سرتاطات  اأنها تلتزم يف درا�ستها للطلبات املحالة  اللجنة  واأكدت 

وتهيب  عملها،  تنظيم  وقرار  الت�سكيل  مر�سوم  يف  املقرة  وال�سوابط  واملعايري 

من  التحقق  �سرورة  اإىل  وهيئاتها  الدولة  بوزارات  التوظيف  قطاعات  بجميع 

التي يتطلبها �سوق  الأ�سا�سية  للمهارات  ا�ستيفائها  خمرجات اجلامعات ومدى 

التعليم يف  لديها، وذلك ل�سمان جودة خمرجات  املعتمدة  الآليات  العمل وفق 

املوؤ�س�سات اخلارجية.
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ويأتيك باألخبار من لم تزودستبدي لك األيام ما كنت جاهاًل

»الرياضي«15

منتخبنا 

يواجه اإيران يف 

بطولة غرب 

اآ�سيا

الرئي�س التنفيذي 

لـ»الإثمار« اأف�سل 

م�سريف اإ�سالمي

اإ�سالحيو اإيران يحذرون

من اغتيال مو�سوي وزوجته

الزعيم  من  املقرب  »كلمة«  موقع  قال 

الإ�سالحي الإيراين »مري ح�سني مو�سوي« 

مع  املتواجدين  الأمن  اأفراد  ت�سرفات  اإن 

رهنور«  »زهراء  وزوجته  »مو�سوي« 

تغريت  اجلربية،  الإقامة  رهن  املوجودين 

ب�سكل ملحوظ، واإن اأفراد اأ�سرة »مو�سوي« 

حياة  حيال  باخلطر  ي�سعرون  باتوا 

مو�سوي وزوجته.

الفا�سل: توجهاته نابعة من الداخل.. وزير العدل للنواب: 

»احلوار« بعد نبذ العنف ولن ُيق�سى اأحٌد
كتب - اأحمد املالّ:

خالد  ال�سيخ  والأوقاف  ال�سالمية  وال�سوؤون  العدل  وزير  اأكد 

بن علي اآل خليفة، اأن اأي حوار مقبل لن يكون دون نبذ العنف من 

الأطراف ال�سيا�سية، ولن يق�سى اأحد.

اأم�س »هناك  واأ�ساف خالل مداخلة له بجل�سة جمل�س النواب 

اأ�سخا�س دخلوا يف انعزال ق�سري، ولكن ل يوجد لأحد »فيتو« على 

م�ستقبل البحرين«.

خطباء  ملتابعة  جلنة  تخ�سي�س  مت  اإنه  الوزير  قال  ذلك  اإىل 

عدم  من  للتاأكد  املختلفة؛  الدينية  واملنا�سبات  اجلمعة  وخطب 

خمالفتها للقانون، موؤكدا باأنه ل ح�سانة لأي من اخلطباء، والكل 

ال�سورى  جمل�سي  �سوؤون  وزير  اأكد  بدوره،  �سواء.  القانون  اأمام 

بهدف  �سيكون  مقبل  حوار  »اأي  اأن  الفا�سل  عبدالعزيز  والنواب 

باإرادة  ولي�س  الداخل  من  نابعة  احلوار  توجهات  واأن  التوافق، 

خارجية«. 

»احلر�س الثوري« يوظف تكتيكات اإرهابية.. نائب اأمريكي:

حماولت اإيرانية لزعزعة ا�ستقرار البحرين
اخلارجية  ال�سوؤون  جلنة  ع�سو  اأكد 

اأن  بورتون،  دان  النائب  الأمريكي  بالكوجنر�س 

بوجود  ا�ستخباراتية  م�سادر  من  علمت  اللجنة 

البحرين،  ا�ستقرار  لزعزعة  اإيرانية  حماولت 

وقال ان النظام الإيراين يحاول تقوي�س حكومة 

بـاأنها  العمل مع قوات و�سفها  اململكة من خالل 

»من�سقة«.

بالكوجنر�س  خا�سة  جل�سة  خالل  وقال 

الأمريكي عن »تاأثري النفوذ الإيراين على جنوب 

على  ايران  »اإن  بها«:  املحيطة  واملنطقة  القوقاز 

النظام  يقوم  كيف  �ساهدنا  لقد  بالإرهاب.  �سلة 

بالعمل من خالل منظمات مثل احلر�س  الإيراين 

الإرهابية حول  التكتيكات  الثوري على توظيف 

العامل مبا يف ذلك وا�سنطن«.

90% من ق�ساة م�سر يرف�سون الإ�سراف على ال�ستفتاء

اجلي�س ياأخذ املبادرة ويدعو حلوار اليوم
القاهرة - )وكالت(:

يف خطوة لفتة، دعا وزير الدفاع امل�سري الفريق اأول عبدالفتاح 

ال�سي�سي القوى ال�سيا�سية اإىل حوار اليوم الأربعاء »للخروج من الأزمة 

اأطياف  لكافة  الدعوة  ال�سي�سي  ووجه  حالياً«.  البالد  ت�سهدها  التي 

للقاء  وريا�سيني  وفنانني  واإعالميني  �سيا�سيني  من  امل�سري  ال�سعب 

م�ساء اليوم لعقد حوار«.

اإىل ذلك قال رئي�س نادي ق�ساة م�سر امل�ست�سار اأحمد الزند اإن اأكرث 

ال�سبت  ا�ستفتاء مزمع  الإ�سراف على  الأع�ساء يرف�سون  من 90% من 

على م�سروع الد�ستور.

البحرين لعبت دوراً مهماً  ب�سياغتها.. الزايد لـ »        «:

حتديد اإطار ملوؤ�سرات اأداء »اخلدمة املدنية اخلليجية«

كتبت - �سو�سن فريدون:

الزايد  اأحمد  املدنية،  ديوان اخلدمة  رئي�س  قال 

بقطاع  امل�سرتك  اخلليجي  العمل  مبادئ  وثيقة  اإن 

التي   – الب�سرية  واملوارد  املدنية  اخلدمة  اأجهزة 

ت�سعى   -  2013 بيناير  التنفيذ  حيز  �ستدخل 

اللجان  العامة بكافة  لتحديد دور حموري لالأمانة 

عرب  املدنية،  اخلدمة  بقطاع  املتخ�س�سة  اخلليجية 

حتديد اإطار عام ملوؤ�سرات الأداء لدى اأجهزة اخلدمة 

املدنية اخلليجية. واأو�سح لـ »الأيام« اأن البحرين 

لعبت دوراً مهماً  ب�سياغة مبادئ العمل بالوثيقة.

ل ن�سيق بالنقد البناء.. رئي�س الوزراء يف جمل�س ال�سعب:

قادرون على ا�ستخال�س احللول للبحرين

اأكد �ساحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن 

اجلميع  اأن  الوزراء  رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان 

اأن  وعلينا  بامل�سوؤولية  �سركاء  الوطن  يف 

التنمية  جهود  دفع  اأجل  من  باإخال�س  نعمل 

واحلفاظ على الأمن وال�ستقرار. وقال �سموه 

وعلينا  اجلميع  وطن  هي  البحرين  »اإن 

وحماية  بناء  تعزيز  على  جميعاً  نعمل  اأن 

التي حققتها، وحتفيز كل م�سارات  املنجزات 

العمل املخل�س الذي ت�ستحقه منا«.

النواب  جمل�س  زيارته  لدى  �سموه  واأكد 

خمتلف  بالعتبار  تاأخذ  احلكومة  اأن  اأم�س 

النواب والتي  التي يتداولها  الإيجابية  الآراء 

هدف  اإن  حيث  املحلية،  الق�سايا  تخدم 

احلكومة هو اأن يعمل اجلميع ببناء احلا�سر 

و�سياغة امل�ستقبل و�سمان رفاهية املواطنني.

وقال �سموه: »اإننا يف اململكة قادرون على 

اإدارة دفة العمل ولدينا املقومات التي متكننا 

من ا�ستخال�س احللول ملا متر به البحرين«، 

واأكد �سموه اأن �سدره ل ي�سيق بالنقد البناء 

اأو التنبيه.

�سمو رئي�س �لوزر�ء لدى زيارته جمل�س �لنو�ب �أم�س

حكومة جديدة بالكويت وعودة معظم الوزراء ال�سابقني 

الكويت - ا ف ب:

جديدة  حكومة  ت�سكيل  اأم�س  الكويت  يف  اأعلن 

عاد اليها معظم وزراء احلكومة ال�سابقة من بينهم 

على  اجرب  كان  الذي  املالية  ووزير  النفط  وزير 

ال�ستقالة يف مايو املا�سي بعد اتهامه بالف�ساد.

ال�سيخ جابر  برئا�سة  وتبقى احلكومة اجلديدة 

رئي�سها  اىل  اإ�سافة  ت�سم  وهي  ال�سباح  مبارك 

هاين  واحتفظ  فقط.  بينهم خم�سة جدد  وزيرا   15

عبدالعزيز ح�سني بوزارة النفط على غرار م�سطفى 

كما  املالية.  بوزارة  احتفظ  الذي  ال�سمايل  جا�سم 

د�ستي  رول  هما  امراأتني  اجلديدة  احلكومة  ت�سم 

وذكرى الر�سيدي.

غدًا في »األيام«

متظاهرون 

مبيد�ن 

�لتحرير 

يهتفون 

بعبار�ت 

مناه�سة 

للحكومة 

�أم�س 

)رويرتز(

وزير �لعدل يرد على �أ�سئلة �لنو�ب بجل�سة �أم�س   »ت�سوير: عبد�هلل �خلال«

د�ن 

بورتون

املرجئة..

هل هي نواة

»ليربالية اإ�سالمية«؟

بقلم: د. حممد جابر الأن�ساري
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