
أسامة أبوالسعود
رفـضت السلطات 
اإلسرائــيلية السماح 
للوفــــــــد الرســـمي 
الكويتي املشارك في 
اختتام احتفال »القدس 
عاصمة الثقافة العربية 
2009« رغم الســـماح 

لوفود عربية أخرى باملشاركة. 
وكان الوفد برئاسة األمني العام 
للمجلس الوطني للثقافة والفنون 

واآلداب بدر الرفاعي قد 
غادر الى عمان تلبية 
لدعوة رســـمية من 
الفلسطينية  السلطة 
للمشاركة في االحتفال 
الذي أقيم في جامعة 
النجاح فـــي نابلس 
وكانت هناك تأكيدات 
بالسماح للوفد الكويتي باملشاركة 
مع الوفود األخرى، لكن إسرائيل 

منعت دخوله.
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)هاني الشمري(مسلم البراك وعدد من النواب خالل املسيرة االحتجاجية مساء أمس 

بدر الرفاعي

إسرائيل تمنع بدر الرفاعي
من دخول األراضي الفلسطينية

الرئيس التركي  يزور الكويت غدًا
يقوم الرئيس التركي عبداهلل غول بزيارة رسمية الى البالد يوم غد 
االثنني، يبحث خاللها مع صاحب الســـمو األمير الشيخ صباح األحمد 
وكبار املسؤولني مواضيع سياســـية واقتصادية ذات اهتمام مشترك. 
ونقلت وكالة أنباء األناضول عن وزير الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء 
التركي علي باباجان قوله: ان غول سيزور الكويت يوم االثنني والثالثاء 

برفقة وفد من أعضاء البرملان ورجال األعمال األتراك.

»سحرة« برشلونة أبطال العالم في الكويت اليوم

امتعاض نيابي وشعبي كبير من المواقف الفئوية والطائفية
والحكومة قطعت إرسال »السور«: سنردع كل من يمسّ بالوحدة الوطنية 

تجدد الهجوم النيابي على صندوق المعسرين ودميثير يتهم الشمالي بأنه »مكوّك على الصندوق رغم أنه ال يشكل حالً للمشكلة«

تجمع حاشد أمام ديوان البراك  تاله مسيرة احتجاجية واستنفار  للقوات الخاصة واألمن العام 
مريم بندق ـ حسين الرمضان - سعود الورع  

سامح عبدالحفيظ - حمد العنزي 
الســـلطتان أمس على  اتفقت 
نبذ كل الدعوات املسيئة للمجتمع 
الوطنية، وعّبر  واملاسة بالوحدة 
النـــواب واحلكومـــة معـــا عـــن 
»االمتعاض من كل املواقف الطائفية 
والفئويـــة«، وذلك على خلفية ما 
بثته فضائية »السور«، على لسان 
املرشح السابق ملجلس األمة محمد 
اجلويهل في برامجها قبل أن تقطع 
التاسعة  وزارة اإلعالم بثها نحو 
من مســـاء أمس، وكذلك السجال 
الذي دار بخصوص ما وزعه أحد 
املراكز الدينية من مناشير وما تاله 
من أخذ ورد ال طائل من ورائه إال 
إثارة النعرات.  وأجمع عدد كبير 
مـــن النواب علـــى  ان ما ورد في 
برنامج »الســـراية« على فضائية 
السور يعد إساءة بالغة ومساسا 
بالوحدة الوطنية. وطالبوا احلكومة 
باتخاذ إجراءات رادعة وسريعة تبدأ 
بإيقاف بث القناة أو محاسبة وزير 
اإلعالم باعتباره املسؤول عن هذا 
امللف، بل ذهب نواب خالل جتمع 
حاشـــد أمام ديوان  النائب مسلم 
البراك في منطقة األندلس  بينهم 
أحمد السعدون للتلويح مبساءلة 
رئيس الوزراء اذا لم تقم احلكومة 
بالتحرك، مع طلب تخصيص جزء 
من جلسة الثالثاء املقبل ملناقشة 
التجمع مســـيرة  املوضوع، وتال 

سلمية احتجاجية.
 وجاء ذلك بينما شـــهد مساء 
أمس اســـتنفارا للقوات اخلاصة 

األمة قريبا«، موضحا ان »النواب 
هم من قاموا بتخفيف العقوبات 

في القانون احلالي«.  
وعلى صعيد قضية القروض 
كشف د.البصيري عن ان تقرير 
اللجنة املالية حول املقترح بشأن 
إســـقاط الفوائد قد جتاهل رأي 
احلكومة مدلال على ذلك برفض 
نصف أعضاء اللجنة لهذا املقترح، 
هذا واتفق عدد من النواب الذين 
حضـــروا حفل الغداء في مخيم 
النائب خلف دميثير في املطالع 
على أن احلكومة ليســـت جادة 
في إيجاد حل لقضية مديونيات 
املواطنني وتستخدم تكتيكاتها 
ومناوراتها لاللتفاف حول هذا 

األمر.
وأشاد أغلب النواب احلاضرين 
باملقترح الذي أقرته اللجنة املالية، 
مشيرين الى أنه األقرب واألفضل 
وسيلقى قبوال في جلسة مجلس 
األمة املخصصة ملناقشة قضية 
القروض، ال سيما أن وزير املالية 
مصطفى الشمالي لم يقدم أرقاما 
أو معلومـــات صحيحة للجنة، 
رافضني متسك احلكومة بقانون 
صندوق املعســـرين الذي أثبت 
فشله في تغطية كل املقترضني 
فضال عن أنه لن يحقق العدالة 

للجميع.  
 وانتقد النائب دميثير وزير 
املالية معتبرا أنه »مكّوك« على 
صندوق املعسرين وال يعرف حال 
غيره رغم أن هذا الصندوق لن 

يعالج املشكلة.  

الرئيس الس��وري د. بشار حافظ األسد مستقبال رئيس الوزراء اللبناني سعد رفيق 
احلريري  لدى وصوله إلى قصر تشرين أمس في بداية زيارة تاريخية إلى دمشق   )رويترز(

الحريري »طوى صفحة الماضي«
بزيارته لألسد 

الرئيس السوري استقبله بحرارة وبادله القبالت

»الديـوان« يدعو 259 مواطناً لمراجعتـه غداً االثنين  ص4

مصرع حدث كويتي بانفجار لغم عراقي في الصبية  ص10

انتقادات حادة لمشروع اتفاق المؤتمر الدولي للمناخ  ص 23

خطوة  لدبي  أبوظبـي  حكومة  مسـاعدة  »الشـال«: 
صحيـحـة عـلـى طريـق طـويل وقـاس  ص 22

بالل غملوش 
بينما أحرز برشــــلونة اإلسباني بطولة 
العالم لألندية مســــاء أمــــس بفوزهم على 
استوديانتيس دي الباتا األرجنتيني 2-1 بعد 
وقت إضافي فإن عشاق الساحرة املستديرة 
في الكويــــت يتلهفون لوصول »ســــحرة« 
 أبطال  أوروبا والعالم  إلى البالد في الساعة 
الـ 5:30 مســــاء اليوم قادما مــــن أبوظبي، 
لالستمتاع بوجبة كروية دسمة غدا في املباراة 
االستعراضية التاريخية مع فريق كاظمة ضمن 
إطار احتفاالت »البرتقالي« مبرور 45 عاما 
على تأسيسه. ويضم برشلونة وفدا كبيرا 
يتألف من 355 شخصا، في مقدمتهم رئيس 

النادي خوان البورتا، وبعد أن يحظى الفريق 
»الكاتالوني« باستقبال رسمي وشعبي في 
املطار، ســــتعقد اللجنة املنظمة للمهرجان 
مؤمترا صحافيا في الـ 8 مساء اليوم في فندق 
موڤنبيــــكـ  البدع، يحضره البورتا ومدرب 
برشلونة جوسيب غوارديوال وجنمان من 
برشلونة، ورئيس نادي كاظمة اسعد البنوان 
واملدرب الروماني ايلي بالتشي. من جانبه 
أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب 
والرياضة فيصل اجلزاف، أن األسرة الرياضية 
تتشرف بالرعاية السامية من صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد ملهرجان كاظمة 

الرياضي.

التفاصيل ص3

التفاصيل ص 29

التفاصيل ص 9

فرحة العبي برشلونة بلقب بطولة أندية العالم بعد فوزهم على استوديانتيس األرجنتيني 2-1 في أبو ظبي أمس      )ا.پ(

عواصم ـ هدى العبود ـ عمر حبنجر
على منت طائرته اخلاصة، وصل رئيس 
احلكومــــة اللبنانية ســــعد احلريري الى 
دمشق أمس في زيارة تاريخية من املقرر 
ان تستمر ليومني منهيا قطيعة استمرت 4 
سنوات أعقبت اغتيال الرئيس الشهيد رفيق 
احلريري. وخص الرئيس السوري د.بشار 
األســــد رئيس الوزراء اللبناني باستقبال 
»حار« وبادله القبالت في قصر تشــــرين، 
وبدآ جلســــة مباحثات ثنائية بعد التقاط 

التفاصيل ص27الصور التذكارية.

أمام مبنيي وزارتي  العام  واألمن 
اإلعـــالم والداخلية بعد شـــيوع 
أخبار عن تظاهـــرات احتجاجية 
محتملة، كما شهدت شوارع بعض 
املناطق جتمعات منددة مبا أكدت 
أنه »اإلعالم الفاسد«. وفي املقابل، 
جاء الرد احلكومي سريعا وعلى 
لسان نائب رئيس الوزراء للشؤون 
االقتصادية الشيخ أحمد الفهد الذي 
أكد »ان احلكومة ستتخذ إجراءات 
حازمة بحق من يحاول املســـاس 

بالوحدة الوطنية«. وفي اإلطار ذاته، 
وفيما أعـــرب وزير النفط ووزير 
اإلعالم الشـــيخ أحمـــد العبداهلل 
عن اســـتيائه الشديد ملا قامت به 
»السور« من مس بالوحدة الوطنية، 
الفتا الى ان وزارة اإلعالم لم متنح 
تلك القناة أي ترخيص للبث، أعلن 
الوزير انه مت التوصل لطريقة قطع 
ارسالها، وعلى الفور مت قطعه، الفتا 
الى ان مجلس الوزراء ســـيناقش 
هذا املوضوع بـــكل تفاصيله في 

العبداهلل ان  جلســـته غدا. وأكد 
الـــوزارة ال تألو جهدا في تطبيق 
قانون اإلعالم املرئي واملسموع وان 
أجهزتها تتابع مـــا يتم بثه على 
كل هذه القنوات وتقوم مبراجعته 
واتخاذ اإلجراءات القانونية حيال 
أي مخالفة ألحـــكام القانون. من 
جانبه، قال وزير الدولة لشؤون 
مجلس األمـــة د.محمد البصيري 
ان »تعديالت احلكومة على قانون 
املرئي واملسموع ستحال ملجلس 


