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 مفتي مصر: األمة اإلسالمية تمتلك القدرة على استعادة دورها الحضاري 

 القاهرة: أكد د.علي جمعة مفتي جمهورية مصر العربية 
أن الهجرة النبوية الشريفة لم تكن مجرد حدث عادي، بل 
كانت حدثا فارقا غير مجــــرى التاريخ واحلياة على وجه 
األرض وبدأت معه رحلة األمة في مسيرتها احلضارية ببناء 
الدولة اإلســــالمية مبفهومها احلديث والقانوني «الشعب 
والدولة والدســــتور» وأن الدولة اإلسالمية انطلقت بعدها 
نحو ترسيخ مبادئ الوسطية والتسامح واالرتقاء باملعاني 
اإلنسانية، ووضعت اإلنســــان في مقدمة االهتمامات آخذا 
بالنص الواضح على أن اآلدمي بنيان الرب ملعون من هدمه. 
واضاف املفتي في بيان أصدرته دار اإلفتاء أمس مبناسبة 
بدء العام الهجري اجلديد أن الدولة اإلسالمية منذ الهجرة 

املشرفة قامت بتفعيل وتطبيق أسس ومفاهيم املساواة وعدم 
التفرقة أو التمييز أو العنصرية بني بني البشــــر أجمعني 
بســــبب اللون أو العصبية القبلية أو الدينية مشددة على 
أنه ال فرق بني أبيض وأسود وال عربي وعجمي إال بالتقوى 
وما يقدمه من عمل صالح يخدم البشرية وجميع خلق اهللا 
على األرض. وطالب املفتي في كلمته أبناء األمة اإلسالمية 
فــــي كل مكان على وجه األرض باإلخالص الكامل في النية 
والقول والعمل لنصرة دين اهللا ونصرة إخوانهم املسلمني 
أينما وجدوا واالهتداء بالدروس والعبر من الهجرة النبوية 
الشريفة التي كانت تضحية كبيرة من النبي ژ وصحابته 
الكرام ودليال واضحا على اإلخالص لدعوة احلق فكانت مبثابة 

حتول في التاريخ اإلنساني وهو ما نحتاج إليه كمسلمني 
في العصر احلاضر. وشــــدد املفتي على أن األمة اإلسالمية 
التي تعاني حاليا ضعفا في مقومات وجودها وبقائها على 
خريطة العالم املعاصر، متتلك مقومات وعناصر الســــبق 
التي تؤهلها من جديد إلى القيام بدورها الريادي احلضاري 
واإلنساني وقادرة على إحداث التغيير في احلياة املعاصرة 

وإظهار حقيقة سماحة ورحمة الدين اإلسالمي للعاملني.
  واضاف ان الرســــول ژ عندما قــــرر أنه ال هجرة بعد 
الفتــــح، وأن الواجب املتبقي هو اجلهــــاد والنية، كان يقرأ 
خريطة املستقبل اإلسالمي الذي يحتاج إلى مجاهدة الرغبات 

 د.علي جمعة واألهواء، في سبيل بقاء أمة اإلسالم مرفوعة الراية. 

 أوباما وزوجته مع بول ماكارتني وأوبرا وينفري أثناء احلفل 

 أوبرا وينفري  بول ماكارتني 

 أوباما يكرّم بول ماكارتني وأوبرا وينفري 

 واشنطنـ  أ.ف.پ: كرم الرئيس األميركي باراك 
أوباما عددا من الشخصيات مساء األحد في حفلة 
أقيمت في «كينيدي ســـنتر» في واشنطن بينهم 
بول ماكارتني وأوبرا وينڤـــري. وتكافئ جوائز 
كينيدي سنتر التكرميية سنويا فنانني ومشاهير 
بحضورهم، ملســـاهمتهم فـــي الثقافة األميركية. 
وكرمت النسخة الـ ٣٣ عضو فرقة البيتلز سابقا 
بول ماكارتني ومقدمة البرامج االميركية النجمة 

أوبرا وينڤري.
  وبني الفنانني الـ ٥ املكرمني في نســـخة العام 
٢٠١٠ مغنـــي «الكانتري» ميرل هاغارد (٧٣ عاما) 
وجيري هيرمان (٧٩ عاما) مؤلف ومصمم عروض 
مثل «هيلو دولي» و«ال كاج او فول» في برودواي 

ومصمم الرقص امللتزم بيل ت. جونز.
  وحضر املكرمون الى جانب الرئيس األميركي 
وزوجته ميشال في املسرح العريق في واشنطن 
عرضا صمم خصيصا لهم وضم الكثير من النجوم. 
وأشادت جوليا روبرتس وجون ترافولتا وسيدني 
بواتييـــه (٨٣ عاما) كل بـــدوره مبقدمة البرامج 
الشهيرة أوبرا وينفري ومسيرتها الرائعة من ريف 

امليسيسيبي في خمســـينيات القرن املاضي الى 
كواليس البيت االبيض. وأنشدت جنيڤر هادسن 
أغنية من فيلم «كولر بربل» الذي مثلت فيه أوبرا 
وينڤري، فيما روى الكوميدي كريس روك بعض 
النكات، مشيرا الى ان وينڤري كانت أول من دعم 
السيناتور أوباما وقد وجدت له «عمال في نهاية 
املطاف». رئيسا للجمهورية. وأمام بول ماكرتني 
(٦٨ عاما) الذي بدا عليه الفرح، غنت نورا جونز 
وجيمس تايلور معا أغنية ناجحة لعضو البيتلز 
الســـابق فيما قدمت غوين تيفاني وفرقتها «نو 

داوت» مختارات من أغاني البيتلز.
  وقد تلعثم الرئيس االميركي باراك اوباما االحد 
املاضي في نطق بعض الكلمات خالل إلقائه كلمة 

بالبيت االبيض ضمن حفل التكرمي.
  ولم يستطع اوباما لفظ كلمة «سوبر فلويس»، 
والتي تعني الشيء غير الضروري، ما دفع احلضور 
الى الضحك، ليرد الرئيس االميركي على اجلمهور 
قائال: «هذا بسبب شـــفتي، يصعب علي النطق، 
فلتحاولـــوا ان تلفظوها بعد ان حتصلوا على ١٢ 

غرزة في الشفة». 

 تلعثم خالل حديثه مع ضيوفه بسبب اصابة شفته 

 في السنوات ١٠ المقبلة 
سكان األردن ينقصون 

١٢٥ ألف نسمة

 د. يكن اليوم وياكم 

 عّمان ـ أ.ش.أ: اظهرت دراسة 
اجتماعية ان عدد سكان االردن 
سيتناقص بنحو ١٢٥ الف نسمة 
في السنوات العشر املقبلة اذا بقي 
معدل الزيادة الطبيعية للسكان 

في البالد يشهد تراجعا.
  وذكرت الدراسة التي اجرتها 
جمعية العفاف اخليرية باالردن، 
الطبيعية  الزيـــادة  أن معـــدل 
للسكان في األردن تراجع من ٤٪ 
سنة ١٩٧٩ إلى ٢٫١٪ سنة ٢٠٠٩، 
وأرجعت السبب الرئيسي وراء 
هذا االنخفاض إلى ارتفاع مشكلة 
العنوسة في املجتمع األردني والى 

تراجع معدالت اإلجناب.
  وأظهرت الدراسة ارتفاع عدد 
النســـاء اللواتي لم يسبق لهن 
الزواج في عمر ٣٠ عاما فما فوق، 
فقد تضاعف الرقم مبعدل ١٥ مرة 
منذ سنة ١٩٧٩ وحتى نهاية سنة 
٢٠٠٩، حيث أصبح الرقم ٩٨ ألفا 

و٦٣٣ نسمة.
  وتوقعـــت أنـــه إذا اســـتمر 
التراجع في معـــدل اخلصوبة 
على نفـــس الوتيرة ڤيتوقع أن 
يتناقص سكان األردن مبا يزيد 
عن ٢٥٠ ألف نســـمة مع حلول 

سنة ٢٠٣٠.

 تستضيف «األنباء» 
اختصاصـــي  اليـــوم 
تقومي االسنان والفكني 
فـــي مستشـــفى طيبة 
د.عبدالرحمن يكن بني 
الســـاعتني ٧ و٩ مساء 
وذلك للحديث عن االسنان 
والزراعـــات  اللبنيـــة 
العظمية وسوء االطباق 
عند االطفال والرد على 
القـــراء، وذلك  اســـئلة 
التالية:  الهواتـــف  على 
٢٢٢٧٢٨٨٨ ـ ٢٢٢٧٢٨٨٩. 

 حاكم رأس الخيمة باإلمارات
   يعين نجله وليًا للعهد

 دبيـ  د.ب.أ: أصدر الشيخ سعود بن صقر القاسمي حاكم امارة 
رأس اخليمة مرسوما بتعيني جنله الشيخ محمد بن سعود وليا 

للعهد بامارة رأس اخليمة.
  وقالت وكالة االمارات ان املرســـوم يســـري اعتبارا من امس، 
مضيفة انه حسب املادة الثانية من املرسوم «تلغى اية مراسيم او 
قرارات سابقة تتعارض مع احكام هذا املرسوم وينشر باجلريدة 

الرسمية».
  وكان حاكم امارة رأس اخليمة الســـابق الشيخ صقر بن محمد 
القاســـمي توفي يوم ٢٧ اكتوبر املاضي، وتولى الشيخ سعود بن 

صقر مقاليد احلكم في اليوم نفسه خلفا لوالده.
  ورأس اخليمة هي واحدة من االمارات السبع التي تتكون منها 

االمارات العربية املتحدة. 

 صحيفة أميركية: إسرائيل وراء هجوم أسماك القرش
   على شواطئ شرم الشيخ إلضعاف السياحة في مصر

 القاهـــرةـ  وكاالت: حتت عنوان «هل أســـماك القرش في البحر 
األحمر من صنع إسرائيل؟» تناقلت صحيفة «هافنغتون بوست» 
األميركية الشـــائعات الرائجة في الشارع املصري اآلن بعد هجوم 
ســـرب من أســـماك القرش املفترسة على شـــواطئ شرم الشيخ، 
التي تعد أبرز مصادر اجلذب الســـياحي في مصر، والتي تقول إن 
اإلســـرائيليني هم من وضعوا هذه األسماك في مياه البحر األحمر 

في محاولة منهم إلضعاف صناعة السياحة.
  وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الهجمات تتابعت رغم محاوالت 
الســـلطات صيد ســـمك القرش وقتله بعد إصابة ثالثة سائحني، 
غير أن األسماك القاتلة متكنت مجددا من قتل سائحة أملانية أمس 

األول األحد.
  وحســـب جريدة اليوم السابع أمس قالت احلكومة املصرية إن 
هـــذه الهجمات وقعت بعد أن ألقيت في مياه البحر األحمر حمولة 
من اخلراف امليتة، األمر الذي تسبب في إصابة الكائنات البحرية 
«بالهياج»، ومن جانبهم رأى علمـــاء األحياء البحرية أن عمليات 
الصيد الكثيرة رمبا تكون اضطرت أسماك القرش للبحث عن مياه 
جديدة بحثا عن الغذاء. وفى املقابل بث التلفزيون اإلسرائيلي تقريرا 
نشـــر على املوقع اإللكتروني للقناة الثانية اإلسرائيلية، استنكر 
فيه تلك الشائعات عن تورط إسرائيل في هذه املأساة التي حلقت 

بشواطئ شرم الشيخ.
  وبرر التلفزيون اإلسرائيلي صدق تقريره بأن هناك احتماالت 
بأن تصل أســـماك القرش إلى شواطئ إيالت، موضحا أن آخر مرة 

حدث فيها هجوم سمك القرش في إيالت كان في عام ١٩٧٤.
  وقال عالم بحار إســـرائيلي في مداخلة تلفونية للقناة الثانية 
اإلسرائيلية يدعى شـــاينني أفيعاد، : ميكن أن يهاجم القرش مرة 
أخرى من الناحية النظرية شواطئ إسرائيل، ولكنه أيضا من غير 
احملتمل حدوث هذا»، مضيفا «ال ميكننا استبعاد احتمال هذا األمر، 
لكن احلقيقة التي ال شـــك فيها على اإلطالق هو أن هناك خطورة 

من أسماك القرش في البحر األحمر». 

 التلفزيون اإلسرائيلي يستنكر الشائعات.. وعالم بحار إسرائيلي يحذر من وصولها إلى إيالت

 قرش قاتل وفي اإلطار الراية احلمراء (عالمة اخلطر) فوق شواطئ شرم الشيخ  

 الشيخ سعود بن صقر القاسمي  الشيخ محمد بن سعود 

 مواقيت الصالة 

 ٥٫٠٥  الفجر 
 ٦٫٢٩ الشروق 

 ١١٫٣٩ الظهر 
 ٢٫٣١ العصر 

 ٤٫٥٠ المغرب 
 ٦٫١٢ العشاء 


