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 القريني والنون: السمع والطاعة للنطق السامي 

 فرج ناصر
  اكد مختارا منطقتي الرقعي والرابية سالم القريني وفارس 
النون على السمع والطاعة للنطق السامي لصاحب السمو 
االمير الشيخ صباح االحمد مؤكدين على ان طاعة ولي االمر 
واجبة بحكم الشرع والقانون داعيني جميع شرائح املجتمع 
الـــى االمتثال ألوامر وتوجيهات صاحب الســـمو لاللتفاف 
حول الوحدة الوطنية والتعاون من اجل مصلحة الكويت، 

مطالبني النـــواب بالنهج العقالني واالســـلوب الهادف مع 
القضايا الوطنية واحلـــرص على الوحدة الوطنية والبعد 
عما هو ليس في صالح الوطن واملواطن موضحني أن كلمات 
صاحب السمو هي خارطة طريق للخروج من االزمة. وقاال: 
كلنا اسرة واحدة ووالؤنا ألسرة آل صباح مؤكدين أن الوالء 
ليس للقبيلة وامنا للوطن، مؤكدين انه ليس هناك مزايدة 

على حب الوطن فكل بقعة ارض في الكويت غالية علينا. 

 صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد يتسلم الكتاب من د.عبدالهادي العوضي

 سالم القريني  فارس النون 

 صاحب السمو التقى النائب األول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني 

 األمير استقبل ولي العهد والخرافي وتسلم كتاباً من العوضي 
 استقبل صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد بقصر الســـيف صباح امس ســـمو ولي 

العهد الشيخ نواف األحمد.
  كما استقبل سموه بقصر السيف صباح امس 

رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي.

  كما استقبل صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد بقصر السيف صباح امس وبحضور سمو 
ولي العهد الشـــيخ نواف األحمد رئيس مجلس 
األمة جاسم اخلرافي والنائب أحمد محمد عطية 
بحر النائب األول لرئيس املجلس التشـــريعي 

الفلسطيني والوفد املرافق، وذلك مبناسبة زيارته 
للبالد.

  حضـــر املقابلة نائب وزير شـــؤون الديوان 
األميري الشيخ علي اجلراح ونائب رئيس مجلس 

األمة عبداهللا الرومي.

  كما استقبل صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد بقصر الســـيف ظهر أمس د.عبدالهادي 
العوضي، حيث أهدى سموه كتابا حمل عنوان 
«دولة الكويت ٥٨ عاما من التشريع التخطيطي 

١٩٥٢ ـ ٢٠١٠». 

 مجلس وزراء العدل والداخلية العرب 
يناقش تفعيل اتفاقية مكافحة اإلرهاب 

 القاهرة ـ هناء السيد
  انطلق امس في مقر جامعة الدول العربية االجتماع املشــــترك 
ملجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب برئاسة النائب الثاني لرئيس 
مجلس الوزراء ووزير الداخلية السعودي والرئيس الفخري ملجلس 

وزراء الداخلية العرب األمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود.
  وميث الكويت في االجتماع نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون 
القانونية ووزير العدل ووزير االوقاف والشؤون االسالمية املستشار 

راشد احلماد ووزير الداخلية الفريق الركن الشيخ جابر اخلالد.
  ويهدف االجتماع املشترك ملجلسي وزراء العدل والداخلية العرب 
الى مناقشة سبل تفعيل االتفاقية العربية ملكافحة االرهاب وتعزيز 
التعاون بني املجلسني والتوقيع على خمس اتفاقيات مشتركة سبق 

اعتمادها من قبل املجلسني.
  وتشمل هذه االتفاقيات (االتفاقية العربية ملكافحة غسيل األموال 
ومتويل االرهاب) و(االتفاقية العربية ملكافحة الفساد) و(االتفاقية 
العربية ملكافحة اجلرمية املنظمة عبر احلدود الوطنية) و(االتفاقية 
العربية ملكافحة جرائم تقنية املعلومات) و(االتفاقية العربية لنقل 

نزالء املؤسسات العقابية واالصالحية).
  هذا ووقع وزير الداخلية الشــــيخ جابــــر اخلالد ووزير العدل 
املستشار راشد احلماد ٥ اتفاقيات عربية ملكافحة اإلرهاب والفساد 
وذلك في ختام اجتماعات مجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب 

مبقر األمانة العامة جلامعة الدول العربية.
  وأكد األمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس 
الوزراء السعودي وزير الداخلية الرئيس الفخري ملجلس وزراء 
الداخلية العرب رئيس االجتماع املشــــترك ملجلسي وزراء العدل 
والداخلية العرب أن االتفاقية العربية ملكافحة اإلرهاب كانت سبقا 
عربيا في مواجهة هذا اإلرهاب قبل أن ينتبه العالم خلطورة الظاهرة، 
وقاعدة تنطلق منها الدول العربية ملواجهة اإلرهاب، واصفا هذه 
االتفاقية بأنها مبثابة العهد الذي قطعته دولنا العربية للتصدي 

لإلرهاب على مختلف األصعدة وامليادين.
  وأكد األمير نايف بن عبدالعزيز ـ في كلمة في افتتاح االجتماع 
املشترك ملجلسي وزراء الداخلية والعدل العربـ  أهمية هذا لتعزيز 
أمن وسالمة املواطن العربي من خالل االتفاقيات التي سيتم التوقيع 

عليها وتفعيلها.
  وشــــدد األمير نايف على أن حتقيق التنمية والبناء، وحتقيق 
التطور والرخاء، يقوم على توافر بيئة خالية من اإلرهاب واجلرمية 
والفســــاد، مشــــددا على ضرورة محاربة هذه اجلرائم بال هوادة، 
وبكل ما تســــتطيع قوة احلــــق أن تفعله لضمــــان األمن واألمان 

للمجتمعات.
   وأشار إلى أن استقرار األمة يعتمد على توافر األمن وحتقيق 
العدالة، وقال موجها حديثه ملجلسي وزراء العدل والداخلية العرب: 
«لهــــذا كان اجتماعكم هذا من أجل العمل على احملافظة على نعمة 
األمن واالســــتقرار التي تســــود أمتنا العربية، ومن أجل حتقيق 
التنمية واالزدهار لهذه األمة، في ظل ما تعشيه من جتانس فريد 
من لغة ودين وتاريخ ومشترك، يعززه ديننا وتراثنا الذي ينبذ 

كل تطرف وغلو في القول والعمل. 

 فريق كويتي في جنوب العراق 
للبحث عن رفات مفقودين

  
  الناصرية (العراق)ـ  د.ب.أ: أعلنت مصادر أمنية عراقية أمس ان 
فريقا يضم عددا من االختصاصيني الكويتيني يجري حاليا عمليات 
بحث عن رفات كويتيني فقدوا على خلفية االحتالل العراقي للكويت 

عام ١٩٩٠ في مدينة الناصرية (٣٧٥ كلم جنوب بغداد).
  وذكرت املصادر لوكالـــة االنباء االملانية (د.ب.أ) ان الوفد وصل 
االحد الى املدينة برفقة ممثلني عن احلكومة ليباشر عمليات البحث 
عن الرفات في ستة مواقع مت حتديدها في مناطق متفرقة في مدينة 

الناصرية.
  وقالـــت ان الوفد الذي رافقه الفريق الركن رشـــيد فليح كان قد 
حدد ســـت مناطق متفرقة في احملافظة للبحث فيها ونبش مقابرها 
اجلماعية، موضحا أن أولى تلك املناطق هي منطقة الصليبية التي 

تبعد عن ناحية البطحاء بنحو ١٠ كلم شمال الناصرية.
  وأضافت ان مديرية شرطة الناصرية وفرت دوريات أمنية خاصة 

حلماية الوفد الزائر وتسهيل مهمته. 

 (ناصر عبدالسيد) الشيخ جابر اخلالد واملستشار راشد احلماد خالل االجتماع


