
عواصم � وكاالت: أس����دل الس����تار أمس 
على محاولة الشيخ خالد بن صقر القاسمي 
السيطرة على احلكم في امارة رأس اخليمة، 
بعد أن متت تسمية شقيقه األصغر الشيخ 
سعود حاكما جديدا خلفا لوالده الشيخ صقر 
القاس����مي الذي توفي األسبوع املاضي، مما 

اضطر الشيخ خالد ملغادرة اإلمارة.
ونقلت وسائل إعالمية عن مصادر مقربة 
من حكوم����ة رأس اخليمة أن »أبوظبي« لم 

تتأخر في مس����اندة الشيخ س����عود في موقفه ولم يكن بإمكان 
عاصمة اإلمارات املتحدة ان تسمح باإلطاحة بأحد حكام إماراتها 

املنضوية حتت لواء االحتاد.
واعترف الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة اإلمارات 
حاكم ابوظبي ومجلس االحتاد األعلى بالش����يخ س����عود حاكما 
جديدا لإلمارة، قائال انه »ورث الكثير من حكمة والده، وهو ما 

يؤهله للمشاركة بجدارة في قيادة االحتاد«.
وأضافت وس����ائل االعالم »ان العشرات من العربات املدرعة 
حاصرت قصر الش����يخ خالد أم����س األول بينما كان أعضاء من 
األسرة احلاكمة يتفاوضون معه، وغادر الشيخ خالد االمارة ليل 

أمس االول وأنهى بذلك سعيه من أجل السلطة«.
ونسبت الوسائل اإلعالمية ملصدر مقرب من الشيخ خالد قوله 
»إن املس����ؤول عن أمن األخير سكوت فيشباك اجلندي السابق 
في اجليش البري����طاني وال�����حراس املس����ل����حني مت إبعادهم 
من قصر الش����يخ خالد في رأس اخليمة واليزال مكان وجودهم 
مجهوال ولم يسمح للشيخ خالد بحضور جنازة والده األربعاء 

املاضي«.

أسامة أبوالسعود
إدارة  أعلن مدير 
احلج بوزارة األوقاف 
الرومي عن  روم���ي 
مغادرة بعثة احلج 
ابتداء من  الكويتية 
الثالثاء املقبل وتضم 
وفود وزارات الصحة 
واألوق���اف واإلعالم 

والداخلية. وأشار، في تصريح 
خاص ل� »األنباء«، الى ان مقر 
البعثة في النس���يم يعمل على 
حل جميع مش���كالت ضيوف 
الرحمن وتسهيل أمور حمالت 
احلج واستقبال أي شكاوى من 
احلجاج ضد حمالتهم، والتفتيش 
على أي حملة في حال وجود أي 
مخالفات وكتابة تقارير عنها. 
على صعيد متصل، أكد الرومي 
ان ما ينش���ر عن زيادة أسعار 
تأش���يرات احلج هو كالم غير 

مسؤول، مشددا على 
ان جميع تأشيرات 
احل���ج مجانية من 
سفارة خادم احلرمني 
الشريفني وال تتقاضى 
أي أموال نظير إصدار 
تلك التأشيرات. على 
صعيد متصل، كشف 
الروم���ي ان هن���اك 
دراس���ة بني وزارت���ي األوقاف 
والتجارة لوضع حد لعمليات 
اخلداع التي حتدث في س���وق 
العمرة والتي ال تخضع ألي نظام 
أو مراقبة، الفتا الى ان الكويت 
هي الدولة الوحيدة في العالم 
اإلسالمي التي ال تخضع حمالت 
ل���وزارة األوقاف  العمرة فيها 
والشؤون اإلسالمية. وأوضح 
ان »األوق���اف« و»التج���ارة«، 
ستحس���مان ه���ذا األمر خالل 

األسابيع القليلة املقبلة.

في ظل الغالء الذي يعاني منه املواطن 
ومع ارتفاع أسعار اللحوم األمر الذي 
ال يستطيع معه أحد ش���راءها، أجاز 
املفكر املصري جمال البنا اس���تخدام 
الطيور مثل الدجاج لألضحية.  وأشار 
البنا الى انه عندما يس���تجد عامل لم 
يك���ن موجودا من قبل فالبد أن يتغير 
وجه القضية، وأن يسمح مبا هو أقل، 
على أساس أنه ال حرج في الدين، وان 

االستطاعة شرط. وتوقع البنا أن الفقهاء والعلماء 
سيرفضون رأيه الفق���هي قائلني ان األضحية البد 
أن تكون بالش���اة وغيرها من اإلبل والغن����م وان 
ه���ناك شروطا معينة لألضحية، فقال ردا عليهم: 

لكن من جانب آخر إذا تعذر هذا املطلب 
وأصبح صعبا في زمن الغالء، فالبد هنا 
أن نعمل العقل حيث ان العقل والشرع 
وجهان لعملة واحدة، وانه عندما يتعذر 
ما فرضه الشرع فمن الضروري أن نعمل 

عقلنا في البديل.
 في املقابل، قال عضو مجمع البحوث 
اإلسالمية باألزهر د.عبداملعطي بيومي، 
إن السنة النبوية أوضحت أن األضحية 
كما قال الرسول ژ تكون باإلبل أو البقر أو الغنم، 
لكن من ال يستطيع ويريد أن يضحي فليكن بأي 
شيء أقل منه.. لكن ليس بنية األضحية بل بنية 

العمل الصالح.
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الحمود لـ »األنباء«: نؤيد بداًل ماليًا للمعلمين مقابل »إطالة« الثالثاء
وأدفع إلقرار زيادات الكادر على طاولة »الخدمة المدنية«

»التنسيقية« المشتركة تدرس األمر وجميع التوصيات ُترفع لمجلس الوكالء

الوليد بن طالل يحّذر من استمرار 
التدهور في سوق دبي العقاري 

دب���ي � يو.بي.آي: ح���ذر األمير 
السعودي الوليد بن طالل من املزيد 
من التدهور في سوق العقارات في 
دبي، فيما أعلن عن معارضته لبناء 
مس���جد قريب من موقع هجمات 11 
س���بتمبر في نيوي���ورك ونفى أي 
دور له في متويل���ه. وحذر رئيس 
شركة »اململكة القابضة«، في مقابلة 
حصرية مع مجلة »أربيان بزنس« 
ستنشر كاملة غدا، من ان الفائض 
في العرض مازال مشكلة كبيرة في 
اإلمارة، موضحا ان هناك أبنية جديدة 
تخرج، معتقدا ان الوصول الى »القاع« 
في قطاع العقارات في دبي يحتاج 

الى سنوات.

يعارض بناء مسجد في نيويورك

د.موضي احلمود

مريم بندق
التربية ووزيرة  أكدت وزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود انها 
ال تتوانى في دعم وتأييد مقترحات 
دعم املعلم »فاملعلم يس����تحق كل 
تقدير ودعم نظي����ر جهوده التي 

يبذلها في امليدان«.
وقالت الوزيرة احلمود ردا على 
سؤال ل� »األنباء« بشأن إقرار بدل 
مالي للمعل����م مقابل إطالة الدوام 
الثالثاء: »اللجنة  املدرس����ي يوم 
الوزارة  التنسيقية املشتركة بني 
وجمعية املعلمني تدرس اآلن هذا 
املوضوع بشكل متكامل وسأدعم 
أي توصية مب����ا فيها صرف بدل 
مقابل اإلطالة، وسأرفعها الى مجلس 
الوكالء للنظر فيها واتخاذ القرار 
املناسب«. وحول مشروع الزيادات 
املالي����ة عل����ى كادر املعلم احلالي 
املقترح، شددت  واجلديد في هذا 
وزيرة التربي����ة ووزيرة التعليم 
العالي على قناعتها الكبيرة بأهمية 
املقترح، موضحة:  وضرورة هذا 

»ل����وال قناعتي الكبي����رة بأهمية 
املقترح مل����ا تقدمت به الى ديوان 
اخلدمة املدنية«. واستطردت قائلة 
ان االخوة في الديوان يعكفون على 
دراسته اآلن وبإذن اهلل سأعمل على 
الدفع إلقراره على طاولة مجلس 
التأكيد  املدنية، مج����ددة  اخلدمة 
على اجلهود الكبيرة التي يبذلها 

املعلمون في املدارس.

الهيئة العامة المركزية للبدون ترى النور قريبًا
وستتولى وضع كشوف مستحقي الجنسية

أمير زكي
»حل مش���كلة البدون لن يكون من 
اختصاص جلنة الفضالة بل ستتكفل 
به���ذا احلل هيئة جديدة س���يصدر بها 
مرسوم خالل األشهر القليلة املقبلة بعد 
اعتمادها من مجلس األمة وحتمل اسم 
الهيئة العامة املركزية للبدون«، هذا ما 
أكده مصدر رفيع ف���ي وزارة الداخلية 
ل���� »األنباء« مبينا ان الهيئة س���يناط 
املتعلقة  القرارات املفصلية  بها اصدار 
بالقضية، وكذلك كش���وف مس���تحقي 

اجلنسية.

وأوضح املصدر ان رئيس هذه الهيئة 
لن يكون عس���كريا ف���ي األعم األغلب 
وسيكون منصبه معادال ملنصب الوزير او 
وكيل الوزارة على أقل تقدير، واستدرك 
بالقول: اذا كانت جلنة الفضالة قد وضعت 
في تقريرها مقترحات شديدة األهمية فإن 
توصيات وقرارات جديدة ميكن ان تصدر 
عن الهيئة اجلديدة، وكشف املصدر عن 
ان إنشاء الهيئة سيعقبه إلغاء اللجنة 
التنفيذية ملعاجلة أوضاع املقيمني في 
البالد بصورة غير شرعية، على ان تتم 
االستعانة ببعض العاملني في اللجنة، 

الفتا ال���ى ان املعلومات املتوافرة لدى 
اللجنة التنفيذية س���تعد وثائق مهمة 
للغاية في عمل الهيئة وسيتم نقل تبعيتها 
من »الداخلية« الى الهيئة اجلديدة، وعودة 
الى مقترحات جلنة الفضالة قال املصدر: 
ما نشر من معلومات بشأن التوصيات 
ليس بالضرورة ان يكون صحيحا. الفتا 
الى ان ملف التجنيس يعد مجمدا حلني 
تشكيل الهيئة وبدء عملها فعليا، وأكد ان 
إلغاء اللجنة التنفيذية سيكون مبرسوم 
على ان ت���وزع قيادات في اللجنة على 

أجهزة »الداخلية«.

ستتكفل بحّل القضية بإصدار قرارات مفصلية وتنفيذ توصيات لجنة الفضالة

جمال البنا: »األضحية« تجوز بالطيور

جمال البنا

رومي الرومي

الشيخ خالد القاسمي

الرومي لـ »األنباء«: تأشيرات 
الحج مجانية وال رسوم عليها

بوش يعترف بإصدار أمر إسقاط 
الطائرة الرابعة في هجوم 11 سبتمبر

أكد أن »التجارة« و»األوقاف« ستحسمان فوضى سوق العمرة

أميركا تكشف عن ميزانية مخابراتها للمرة األولى في تاريخها

من الماضي

أخوالي  الغرّيب:  أرشـيد  سعود 
كانوا من مؤسسي الفنطاس مع 

الحقان وانقيان العميري والحمدان  ص12 و13

)األنباء الرياضية 22 ـ 27(

القادة األوروبيون يؤيدون نظامًا دائمًا 
ين السيادي لمعالجة مشاكل الدَّ

عواص���م � وكاالت: أيد زعماء االحتاد األوروبي في 
اجتماعهم أمس بقمة بروكسل دعوات من املانيا وفرنسا 
إلدخال تغييرات محدودة على معاهدة لشبونة لتعزيز 
قدرات أوروبا على التصدي ألي أزمات مالية جديدة. 
واتفق الزعماء على ضرورة إيجاد نظام دائم ملعاجلة 
مشاكل الدين السيادي وأيدوا تشديد قواعد امليزانية 

مبا في ذلك عقوبات على الدول التي تفشل في السيطرة 
على عجز املوازنة والدين. وأقر القادة خطة عمل لتشديد 
التدابير املتعلقة مبيزانيتهم املشتركة بشكل واضح، 
ومن املتوقع إقرار عقوبات جديدة ستفرض بشكل أسرع 
بحق الدول التي تسجل إفراطا في العجز في امليزانية 

العامة وفي مستويات االستدانة.

ين توّجه لفرض عقوبات على الدول التي تفشل في السيطرة على عجز الموازنة والدَّ

مستشارة أملانيا في حديث مع رئيس الوزراء اإلسباني بالقرب من الرئيس الفرنسي قبيل جلسة قمة االحتاد األوروبي في بروكسل )أ.ف.پ(

الليبرالية.. 
في الجينات

� يو.بي.آي: أظهرت  واشنطن 
دراسة أميركية جديدة أن ليبرالية 
األشخاص البالغني قد يكون سببها 
اجلني املستقبل ملادة الدوبامني )دي 
ار دي 4( لك����ن فقط في حال كان 
هؤالء يتمتعون بحياة اجتماعية 
ناشطة وهم في سن املراهقة. وحلل 
العلماء في جامعة »كاليفورنيا« 
وزمالء لهم في جامعة »هارفارد« 
بيانات »للدراسة الوطنية طويلة 
األجل لصح����ة املراهقني«وربطوا 
املعلومات اجليني����ة باملواضيع 
املتعلقة بالش����بكات االجتماعية 
فوجدوا أن من لديهم اجلني املذكور 
كانوا على األرجح ليبراليني فقط 
إن كانوا ق����د أحيطوا خالل فترة 
مراهقتهم بدائ����رة من األصدقاء. 
وقال الطبيب املسؤول عن الدراسة، 
جيمز فولر، إن »هذه النتائج تشير 
إلى أن االنتماء احلزبي ال يعتمد 
فقط على نوع البيئة االجتماعية 
التي يختبرها األشخاص«. وأضاف 
أن من لديهم هذه القابلية اجلينية 
وع����دد أصدقاء أكثر م����ن املعدل 
سيتعرضون ملجموعة واسعة من 
العوامل االجتماعية وأمناط احلياة 

التي قد جتعلهم أكثر ليبرالية.

رأس الخيمة: الشيخ خالد يغادر اإلمارة
و»أبوظبي« تساند الشيخ سعود

قائد األزرق الرديف ونجم وسط الكويت جراح العتيقي: 
الفوز بلقب غرب آسيا بداية الطريق 
الستعادة األمجاد..  وشرف لي حمل 
الكأس بعد غياب 12 عامًا

مارادونا نصف قرن من اإلبداع والجنون.. وبيليه 70 عامًا من العطاء

عبر املتحدث الرسمي باسم احلكومة العراقية 
د.علي الدباغ عن تفاؤله بحاضر ومستقبل العالقة 
بني الكويت والعراق، وقال »كل املسائل مع الكويت 
في طريقه���ا إلى احلل النهائ���ي«، وأوضح ملوقع 
»اآلن« االلكتروني  أنه سيتم قريبا تثبيت العالمات 
احلدودية وحل مشكلة املزارعني، مؤكدا إعادة أمالك 

الكويتيني في العراق حيث ميكنهم التمتع بها كحق 
مش���روع، وزاد: هناك شركة مس���ح نفطية تقوم 
حاليا مبسح احلقول املشتركة لالستثمار املشترك 
وحتديد نسبة كل طرف، وأضاف: ستحل كل املسائل 
مع الكويت وستخلق عالقة مستقبلية بناءة عبر 

االستثمارات املشتركة واحلوار البناء.

الدباغ: الملفات العالقة مع الكويت 
في طريقها للحل النهائي

حل مشكلة المزارعين قريبًا

األمير الوليد بن طالل

واشنطن ـ احمد عبداهلل ووكاالت
فيما كشفت الواليات املتحدة 
وبش���كل رس���مي عن إجمالي 
حجم نفقات أجهزة املخابرات 
وعمليات التجسس لديها للمرة 
األول���ى في تاريخه���ا، مقدرة 
التكاليف خالل الس���نة املالية 
2010 بنحو 80 مليار دوالر، بدأت 
بعض محتويات كتاب الرئيس 
األميركي السابق جورج بوش 
»نقاط القرار« الذي س���يصدر 

خالل ش���هر نوفمبر تتسرب 
 لإلعالم، خاص���ة حول أحداث

11 سبتمبر، حيث اقر بوش بانه 
أعطى سالح اجلو األميركي أمرا 
العاشرة  الطائرة في  بإسقاط 
والنصف من صباح 11 سبتمبر 
الطائ���رة يونايتد  حني كانت 
آيرالين 93 تس���تدير متوجهة 
نحو واشنطن وذلك فوق حقول 
خالية في مقاطعة شانكسفيل 

بوالية بنسلفانيا.
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