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اململكة  ش���دد مفتي ع���ام 
العربية الس���عودية الش���يخ 
عبدالعزيز بن عبداهلل آل الشيخ 
على ان سداد الدين مقدم على 
ذبح األضحية للحاج، بقول آل 
الشيخ »س���داد دينه أولى من 

ذبح األضحية«.
وبحس���ب جريدة »عكاظ« 
السعودية اوضح رئيس هيئة 
كبار العلماء »األضحية سنة مع 
القدرة فاذا كان شراء األضحية 
ب� 500 ريال، واملدين مطالب بهذا 
الثمن، فكونه يسدد الدين الذي 
عليه أولى من ان يذبح اضحية 

والدين اليزال في ذمته«.
ونصح املفتي عامة املسلمني 
التمسك بقوله تعالى )فال رفث 
وال فسوق وال جدال في احلج(، 
واس���تغالل موسم احلج وذلك 
الطاع���ات واالكثار من  بزيادة 
القرب���ات والبعد عن املنكرات، 

حرصا على حج مبرور.
واك���د ان أداء االبن فريضة 
احلج عن والديه اكانا ميتني او 

مشروط بأداء حجة اإلسالم عن 
نفسه اوال.

وقال عدم أداء االبن الفريضة 
ع���ن والديه يع���د تقصيرا في 
حقهما، قائال: هن���ا يظهر البر 
بالوالدين سواء في حياتهما أو 

بعد مماتهما.
وعد تبرع االنس���ان باحلج 
عن غيره وان لم يكن قريبا له 
ونوع من االحسان وتقدمي اخلير 
جتاه اآلخرين، وهذا ما حدث زمن 
رسول اهلل ژ »حينما سمع گ 
رجل يقول: لبيك عن ش���برمة 
فقال له النبي ژ:"من شبرمة؟ 
قال: أخ لي أو قريب لي فقال له 
النبي ژ: حججت عن نفسك؟ 
قال: ال، قال: حج عن نفسك ثم 
حج عن شبرمة، وهذا دليل على 

مشروعية احلج عن الغير.
أفتى آل  ومن جانب آخ���ر، 
الشيخ ان حج االبن وهو في سن 
ال� 15 يعد حجة اإلسالم وان لم 
يحتلم، قائال: »هنا العبرة وليس 

كما عليه اعتقاد الكثير«.

كبيرين في السن سنة مؤكدة في 
حق االبن، مبينا ان رسول اهلل 
ژ جاءته امرأة من خثعم فقالت: 
يا رسول اهلل ان فريضة اهلل عز 
وجل في احلج على عباده ادركت 
أبي شيخا كبيرا ال يستطيع ان 
يركب اال معترضا، افأحج عنه؟ 
قال: »نعم حجي عنه فانه لو كان 
عليه دين قضيته«، ولفت مفتي 
عام اململكة الى ان حجه عنهما 

اجلزائر � يو.بي.آي: أصدرت 
محكمة جناي���ات مجلس قضاء 
والية الشلف 200 كيلومترا غرب 
العاصمة اجلزائرية األربعاء حكما 
غيابيا بالسجن 10 سنوات بحق 
جزائري مغترب بعد إدانته بتهمة 
اإلساءة إلى الرئيس عبدالعزيز 
بوتفليق���ة واإلش���ادة باألعمال 

»اإلرهابية«.
وذكرت صحيفة »الش���روق 
اليومي« اجلزائرية بعددها الصادر 
امس أن حيثيات القضية تعود إلى 
ابريل املاضي عندما تلقت مصالح 
األمن ببلدية الشطية في والية 
الشلف معلومات حول ترويج 
البلوتوث  أغان بواسطة تقنية 
عبر الهواتف احملمولة من نوع 
الراب تسيء إلى شخص الرئيس 
بوتفليقة ورموز الدولة وتشيد 
باألعمال »اإلرهابية« باإلضافة إلى 

كالم ميس باآلداب العامة.
وأش���ارت إلى أن التحقيقات 
أثبت���ت ت���ورط ش���قيق املتهم 
الرئيس���ي في القضي���ة بعدما 
ضبط���ت عنده أغ���ان من نوع 
الراب تسيء إلى بوتفليقة وتشيد 

باألعمال »اإلرهابية«.
واعترف ش���قيق املتهم بأنه 
تلقى هذه األغاني من ش���قيقه 
املوجود حاليا في إحدى الدول 
األوروبية عبر شبكة االنترنت 
وبدوره قام بتسجيلها في ذاكرة 

هاتفه نافيا عملية ترويجها.

جوليان أساجن عبداهلل سالم بدري الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان امللك عبداهلل بن عبدالعزيز باراك أوباما الرئيس الصيني هو جينتاو

عبدالعزيز بوتفليقةالشيخ عبدالعزيز آل الشيخ

السجن 10 سنوات 
لجزائري رّوج أغاني »راب« 

مسيئة لـ»بوتفليقة«

آل الشيخ: عدم أداء االبن الحج
عن والديه تقصير في حقهما

السعودية تدعو المسلمين لتحري هالل ذي الحجة

1950 ضابطاً وفرداً ينتشرون بالمسجد الحرام 

دعت احملكمة العليا عموم املسلمني في جميع 
أنحاء اململكة العربية السعودية الى حتري رؤية 
هالل شهر ذي احلجة مساء السبت، أو يوم االحد 
املقبل، ونبهت احملكمة الى من يراه بالعني املجردة 
أو بواسطة املناظير إبالغ أقرب محكمة وتسجيل 

شهادته. وحضت جميع املترائني على االنضمام 
الى اللجان املشكلة في املناطق، مهيبة مبن لديه 
القدرة على الترائي لالهتمام باألمر واملش���اركة 
فيه واالحتس���اب ملا فيه م���ن التعاون على البر 

والتقوى.

الرياض � د.ب.أ: اعلن مدير الدفاع املدني مبنطقة 
مكة املكرمة اللواء عادل زمزمي ان 1950 ضابطا 
وفردا من الدفاع املدني السعودي ينتشرون في 

رحاب املسجد احلرام خلدمة احلجاج.
واك���د زمزمي، في تصريح له امس اخلميس، 
استعداد الدفاع املدني للتعامل مع مخاطر السيول 

واالمطار التي يتزامن موسمها مع شعائر احلج. 
واشار الى تكثيف وحدات وفرق الدفاع املدني في 
جميع الطرق املؤدية الى العاصمة املقدسة وفي 
محيط احلرم، مؤكدا ان اخلطة تستوعب جميع 
املش���روعات الضخمة في مكة املكرمة واملشاعر 

املقدسة.

متاحف قطر.. التاريخ والتراث والوطن
الدوحة � كونا: على الرغم من التطور الذي تشهده 
قط���ر في جميع املجاالت، اال انها تولي بجانب ذلك 
اهتمام���ا كبيرا للمتاحف الت���ي حتمل بني جنباتها 

تاريخا وطنيا واسالميا وتراثيا.
ففي العاصمة القطرية تتوزع عدة متاحف تديرها 
كف���اءات عالية تبحث دائما عن تطوير تلك املرافق 
مبا يتماشى مع اخر ما توصلت اليه التكنولوجيا 
البراز املقتنيات التاريخية التي ال تقدر بثمن والتي 

هي مبثابة حافظة تاريخية لالجيال القادمة.
وشهدت املتاحف القطرية التي تعمل حتت اشراف 
هيئ���ة متاحف قطر مطلع القرن ال� 21 قفزة نوعية 
في مجال االهتمام باملتاحف جسدها التوسع الهائل 
في انشاء العديد من املتاحف وتنوع اختصاصاتها 
واهتماماتها التي لم تعد تقتصر على عرض اآلثار 
والت���راث بل امتدت الى مختل���ف احلقول املعرفية 
واألنشطة االنس���انية والعلمية والثقافية والفنية 
التي يقع في مقدمتها »متحف الفن االسالمي« الذي 
غدا علما بارزا على خريطة العالم عميق االمتداد في 
املاضي واحلاضر حيث أصبح ميثل جتمعا لثقافات 
املجتمع االس���المي قاطبة وميث���ل جزءا من تنمية 

الثقافات االسالمية.
ويقبع متحف الفن االسالمي على ضفة اخلليج 
العرب���ي بالدوحة الذي مت افتتاحه قبل نحو عامني 
وشارك في افتتاحه عدد من زعماء العالم والذي يعد 

أكبر متحف اس���المي في العالم ويضم 800 قطعة 
أثرية تعرض ألول مرة.

ومت تصميم املتحف من قبل املصمم األميركي من 
اصل صيني يوه مينغ باي الذي صمم هرم »اللوفر«، 
حيث تتوزع تلك القطع االثرية في الطوابق اخلمسة 
الت���ي يتألف منها املتحف، اذ ان تلك القطع جمعت 
من ثالث قارات مبا فيها بلدان من الش���رق االوسط 
واسبانيا والهند وتعود الى حقب بني القرن السابع 

امليالدي والقرن التاسع عشر.
ومتثل هذه القطع التنوع الذي يتس���م به الفن 
االسالمي اضافة الى كتب ومخطوطات واعمال من 
الس���يراميك واملعادن والزجاج والعاج واالنسجة 
واخلشب واالحجار الكرمية والقطع النقدية املصنوعة 
من الفضة والنحاس والبرونز والتي يعود اقدمها 
الى ما قبل االسالم واحدثها الى العهد الصفوي 1502 

� 1736 مرورا بالعصرين االموي والعباسي.
كما يضم املتحف ايضا جناحا تعليميا من طابقني 

يتصل به باحة مركزية.
وقال مدير متحف الفن االسالمي أوليڤر واتسون 
ان متحف الفن االس���المي متحف جديد يتميز عن 
غيره من املتاحف العاملية القدمية من خالل اظهار 
عرض التطورات بهدف الوصول الى تفسير جوهر 
الثقافة االسالمية واظهار الفروقات الفنية بني املناطق 

االسالمية املختلفة.

واشار الى اوجه متيز عرض قطع املتحف االسالمي 
بقطر بإظهارها بشكل فردي واستخدام املنشورات 

والدليل السياحي باللغتني العربية واالجنليزية.
كما ان متحف قطر الوطني يعد من اهم املتاحف 
القطرية حيث حتتوي اقسامه املختلفة على العمالت 
النقدية واألثرية والطوابع القدمية التذكارية ومناذج 
املباني واملالبس واألواني القدمية التي كانت سائدة 

في قطر اضافة الى ادوات صيد اللؤلؤ.
ويتم حاليا تطوير متحف قطر الوطني وهو أول 
متحف عصري على مستوى عاملي في قطر ووفقا ملا 
أكدته رئيس مجلس أمناء هيئة متاحف قطر الشيخة 
املياسة بنت حمد آل ثاني بقولها ان »متحف قطر الوطني 
مشروع على مستوى عاملي تقدمه هيئة متاحف قطر 
لش���عبنا وللمجتمع الدولي ويعرض التقاليد الفنية 
التي أنتجتها شعوب سكنت مناطق تغطي نصف الكرة 
األرضية، نتطلع البراز ثقافة قطر وبيئتها املادية وغير 

املادية التاريخية واملعاصرة«.
ويعتبر متحف الس���الح هو اآلخر من املتاحف 
الفري���دة من نوعه���ا في منطقة اخللي���ج العربي، 
وحتتوي معروضات متحف الس���الح املوزعة على 
ثالثة مبان عل���ى العديد من املجموع���ات النادرة 
كالسيوف واخلناجر والبنادق اخلليجية والعربية 
ومجموعة األس���لحة النارية وملحقاتها اضافة الى 

بنادق عثمانية وبريطانية.

مبارك يقبل دعوة شاب سوهاجي لتناول كوب شاي صعيدي

..و الخشاب: قرار الرئيس تخصيص 64 مقعدًا للمرأة دفعة لدورها السياسي

وزير العدل المصري ينتهك قانون منع التدخين
القاه���رة � يو.ب���ي.آي: تفتخ���ر مدينة 
اإلسكندرية بأنها أكثر املدن املصرية حرصا 
على تنفيذ قانون منع التدخني في األماكن 
العامة لكنها مع ذلك عجزت عن إقناع وزير 
العدل بااللتزام بالقانون الذي تسعى احلكومة 

لتنفيذه في جميع املدن املصرية.

ونش���رت جريدة »املصري اليوم« امس 
ص���ورة لوزير العدل مم���دوح مرعي وهو 
يدخن داخل مجم���ع طبي ألعضاء الهيئات 
القضائية باإلسكندرية كان يقوم بافتتاحه 

هذا األسبوع.
وقالت الصحيفة ان قيام الوزير بالتدخني 

أثار احلاضرين الذين فوجئوا مبخالفة الوزير 
للقانون.

وتطبق اإلسكندرية إجراءات هي األكثر 
صرامة بني املدن املصرية لتنفيذ قرار حظر 
التدخني في األماكن العامة واملصالح احلكومية 

بعد إعالنها محافظة خالية من التدخني.

فاجأ الرئيس مبارك أحد الش����باب املستفيدين 
من الوحدات الس����كنية مبشروع »األحايوه شرق« 
اجلديدة بإخميم، وزاره في وحدته السكنية، ودعا 
صاحب الوحدة الرئيس مبارك لتناول كوب »شاي 
صعيدي« وفوجئ الشاب بالرئيس يقول له ال مانع 
بشرط ان يكون »كوب شاي صعيدي تقيل من بتوع 
زمان«، وبالفعل دخل الرئيس الى الوحدة ولم يصدق 
الش����اب صاحب الوحدة ان الرئي����س قبل دعوته، 
وجلس معه الرئيس وسأله عن حياته، وجاءت زوجة 
الشاب بكوب الشاي وقدمته للرئيس.. وأثناء اللقاء 
اس����تيقظت ابنة الشاب من النوم، لتفاجأ بالرئيس 
يجلس مع والديها، فانضمت اليهم، وجلس����ت على 

حجر والدها.
حدث ذلك � بحسب منتديات اجلزيرة � أثناء قيام 

الرئيس محمد حسني مبارك أول من امس بافتتاح 
عدد من املش����روعات التنموية ومشروعات اخلدمة 
الصحية مبحافظة س����وهاج في إطار حرصه على 
متابعة تنفيذ احلكومة ملشروعات التنمية وحتسني 
مستوى اخلدمات للمواطنني الواردة ضمن برنامج 
الرئيس االنتخابي، وخاص����ة حرصه على متابعة 

تنفيذ هذه املشروعات في جنوب مصر.
وجاءت في مقدمة املشروعات التي افتتحها مبارك 
محطة معاجلة الصرف الصحي والرفع العمالقة بجرجا 
والتي وصلت تكلفتها الى نحو 270 مليون جنيه، 
وضمت قائمة املش����روعات قرية »األحايوه شرق« 
اجلديدة بإخميم كأحدث قرى الظهير الصحراوي، 
وسلم الرئيس عقود متليك الوحدات السكنية لعدد 

من املستفيدين من هذا املشروع.

القاهرة � أ.ش.أ: أشادت الفنانة سمية اخلشاب 
بتوجيهات الرئيس حسني مبارك بشأن تخصيص 
64 مقعدا للمرأة في مجلس الشعب، مما يؤكد اهتمام 
الدولة بدور املرأة في املشاركة في احلياة السياسية، 
لدورها في حل مش����كالت املرأة ألنه����ا األقدر على 
معرفة هذه املشكالت.. األمر الذي يشكل دفعة لدورها 
السياسي وتشجيعا على املش����اركة في انتخابات 

البرملان املقبلة.
جاء ذل����ك خالل الندوة التي عقدت بوكالة أنباء 
الشرق األوسط مس����اء »األربعاء« بحضور رئيس 
مجل����س اإلدارة رئيس التحرير األس����تاذ عبداهلل 

حسن.
وقالت الفنانة سمية اخلشاب: إن الفن رسالة.. 
وقد أثبت ذلك فيلم »حني ميسرة« الذي تناول حياة 

البسطاء من املواطنني في املناطق العشوائية، وضرورة توفير املساكن 
الصحية لهم، وقد حقق ذلك استجابة من احلكومة التي بدأت في إزالة 

املناطق العشوائية وبناء آالف املساكن في القاهرة 
واإلس����كندرية حملدودي الدخل وفي كثير من مدن 

احملافظات األخرى.
وأعربت سمية اخلشاب عن استعدادها للقيام بأي 
أدوار سينمائية تلقي الضوء على القضايا العربية 
سواء في فلسطني أو العراق بهدف حترير هذه الدول 
من االحت����الل واألزمات التي تعانيها.. وقالت »البد 

من توافر نص جيد ومتميز«.
وعرضت الفنانة سمية ملراحل سيرتها الذاتية 
ومسيرتها الفنية ومشاركتها في جماعات التمثيل 
في املدرسة واجلامعة وبطولتها ألكثر من 13 فيلما 
و9 مسلس����الت، وأش����ارت إلى أن دورها املقبل في 
مسلسل »وادي امللوك« الذي ستبدأ تصويره الشهر 

املقبل يتناول مشكالت املرأة الصعيدية.
وقد أهدى عبداهلل حسن في نهاية الندوة »درع الوكالة« للفنانة سمية 

اخلشاب لدورها املتميز في مسيرتها التلفزيونية والسينمائية.

حسني مبارك

سمية اخلشاب

ضمن قائمة »فوربس« لألشخاص األقوى تأثيرًا في العالم

الرئيس الصيني أواًل.. وأوباما ثانيًا..  وخادم الحرمين الشريفين ثالثًا

الئحة »فورب����س«، وحل األمني 
العام للمنظمة بان كي مون في 
املركز ال� 41، فيما لم يغب زعيم 
تنظيم »القاعدة« عن الالئحة هذه 
السنة أيضا وجاء في املركز ال� 
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ولم يغب مجال الفن والتسلية 
عن الئحة »فوربس« للعام 2010، 
وكان االس����م الوحيد هو مقدمة 
البرامج األميركية الشهيرة أوبرا 
وينفري التي حلت في املركز ال� 

الياباني ناوتو كان الذي حل في 
املركز ال� 27، فيما حصل وزير 
اخلزانة األميركي تيموثي غايتنر 
على املركز ال� 28، واحتل رئيس 
هيئة أركان اجليش الباكستاني 
أشفق برويز كياني املركز ال� 29، 
والزعيم الكوري الش����مالي كيم 
جون����غ إيل املركز ال� 31، ونائب 
رئيس الوزراء الروس����ي إيغور 

سيشني املركز ال� 52.
ومتثل����ت األمم املتحدة على 

الذي  الهندي منموهان س����ينغ 
حل ف����ي املركز ال� 18، والرئيس 
الفرنسي نيكوال ساركوزي في 
املركز ال� 19، ووزيرة اخلارجية 
األميركية هيالري كلينتون التي 
حلت في املرك����ز ال� 20، وعمدة 
الذي  نيويورك مايكل بلومبرغ 

حل في املركز ال� 23.
وحل رئيس الوزراء اإلسرائيلي 
بنيامني نتنياهو في املركز ال� 24 
على الالئحة، متقدما على نظيره 

أجنيال ميركل املركز الس����ادس، 
ورئيس الوزراء البريطاني ديڤيد 
كاميرون املركز السابع، ورئيسة 
حزب املؤمت����ر الوطني الهندي 
صونيا غاندي املركز التاس����ع، 
والرئي����س الروس����ي دمييتري 
مدڤيديڤ املركز ال� 12، متقدما على 
رئيس الوزراء اإليطالي سيلڤيو 
بيرلسكوني الذي حل في املركز 
ال� 14، والرئيسة البرازيلية ديلما 
روسيف في املركز ال� 16، والرئيس 

ودخ����ل مؤس����س موق����ع 
»ويكيليكس« جوليان أساجن الذي 
سرب موقعه آالف الوثائق عن 
العراق وأفغانستان على  حرب 
الالئحة هذه السنة وحل في املركز 

األخير أي ال� 68.
الدول����ة  رج����ال  ون����ال 
والسياسيون في مختلف دول 
العالم حصة األسد، واحتل رئيس 
الوزراء الروسي فالدميير بوتني 
املركز الرابع، واملستشارة األملانية 

العالم البالغ عددهم 6.7 مليارات 
شخص إلى شخص واحد مهم من 

كل 100 مليون في العالم.
الروحيون  الزعماء  وحصل 
على حصة في الئحة »فوربس«، 
فاحتل البابا بنديكتوس السادس 
عش����ر املركز اخلامس، واملرشد 
األعلى للجمهورية اإلس����المية 
املركز  اإليرانية عل����ي خامنئي 
ال� 26، والزعيم الروحي للتبت 

الداالي الما املركز ال� 39.

64، أما ممث����ل الرياضيني على 
الالئح����ة فكان رئي����س اللجنة 
األوملبية الدولية جاك روج الذي 

حل في املركز ال� 67.
وفي مجال االقتصاد، احتل 
رئيس مجلس حكام االحتياطي 
الفيدرالي األميركي بن برنانكي 
ال� 8، ومؤسس مؤسسة  املركز 
»بيل وميليندا غيتس« بيل غيتس 
املركز العاشر، ورئيس املصرف 
األوروب����ي املرك����زي جان كلود 
تريش����ي املركز ال� 15، ورئيس 
ش����ركة أبل ستيف جوبز املركز 
ال� 17، ورجل األعمال املكسيكي 
من أصل لبناني كارلوس سليم 
احللو املركز ال� 21، باإلضافة إلى 
مؤسسي محرك البحث »غوغل« 
الري بايج وسيرغي برين اللذين 
حال ف����ي املركز ال����� 22، ورجل 
األعمال األميرك����ي وارن بافيت 

الذي حل في املركز ال� 33.
واحتل رئيس صندوق النقد 
الدولي دومينيك ستراوس املركز 

ال� 37 على الالئحة.

واشنطن � يو.بي.آي: أعلنت 
مجل����ة »فوربس« أم����س قائمة 
لألشخاص األقوى تأثيرا في العالم 
وجاء خادم احلرمني الشريفني 
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز ثالثا 
في القائمة التي تصدرها املجلة 
سنويا، وتضمنت الالئحة اسمي 
مسؤولني عربيني هذا العام هما 
رئيس دولة اإلم����ارات العربية 
املتحدة الش����يخ خليفة بن زايد 
آل نهيان الذي اح����تل املرك���ز 
ال� 56، واألمني العام ملنظمة الدول 
املصدرة للنفط »أوپيك« الليبي 
عبداهلل سالم بدري الذي جاء في 

املركز ال� 53.
وج����اء الرئيس الصيني هو 
جينتاو على رأس القائمة التي 
تضمنت 68 شخصا، بينما حل 
الرئي����س األميركي باراك أوباما 
ثاني����ا ف����ي الترتي����ب، وذكرت 
»فورب����س« انه����ا قلصت قائمة 
تصنيفه����ا االفتتاح����ي إلى 68 
ش����خصا وهو عدد يستند إلى 
تصور أنها ميكنها اختزال سكان 

متحف الفن اإلسالمي في قطر


