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• سمو أمير البالد خالل استقباله امللك عبدالله الثاني بحضور سمو ولي العهد وسمو الشيخ ناصر احملمد والشيخ مشعل األحمد ومرزوق الغامن

صاحب السمو أقام له مأدبة إفطار بمناسبة زيارته للبالد

األمير وملك األردن بحثا سبل تنمية العالقات التاريخية المتميزة

ا�ستقبل �سمو �أمري البالد ال�شيخ
�صباح الأحمد بق�رص د�سمان ع�رص
�أم�س امللك عبدالله الثاين بن
احل�سني ملك الأردن ويف معيته
�سمو الأم�ير احل�سني بن عبدالله
الثاين ويل العهد والوفد املرافق
له وذلك بح�ضور �سمو ويل العهد
ال�شيخ ن��واف الأح��م��د حيث قدم
ل�سموه التهاين مبنا�سبة �شهر
رم�����ض��ان امل��ب��ارك �أع����اده الله
ع��ل��ى اجل��م��ي��ع ب��اخل�ير واليمن
والربكات.
هذا وق��د مت خ�لال اللقاء تبادل
الأح��ادي��ث الأخوية الطيبة التي
عك�ست عمق �أوا��ص�ر العالقات
التاريخية املتميزة بني الكويت
والأردن و�شعبها و�سبل دعمها
وتنميتها يف خمتلف املجاالت
مبا يخدم م�صاحلهما الثنائية
وي��ع��زز م�سرية العمل العربي
امل�شرتك كما مت بحث �أهم الق�ضايا
و�آخر امل�ستجدات على ال�ساحتني
الإقليمية والدولية.
ح�رض اللقاء رئي�س جمل�س الأمة
مرزوق الغامن و�سمو ال�شيخ جابر
امل��ب��ارك رئي�س جمل�س ال��وزراء
وكبار امل�س�ؤولني بالدولة.

• صاحب السمو مع ملك األردن

وقد �أقام �صاحب ال�سمو �أمري البالد
ال�شيخ �صباح الأحمد �أم�س بق�رص
د�سمان م�أدبة �إفطار على �رشف
امللك عبدالله الثاين بن احل�سني
ملك الأردن وال��وف��د امل��راف��ق له
وذلك مبنا�سبة زيارته للبالد.

وك��ان امللك عبدالله الثاين قد
و�صل الى البالد ع�رص �أم�س ويف
معيته �سمو الأم�ير احل�سني بن
عبدالله الثاين ويل العهد والوفد
املرافق له.
وقد كان على ر�أ�س م�ستقبليه على

بعث �صاحب ال�سمو �أمري البالد ال�شيخ �صباح الأحمد ،بربقية
تهنئة �إلى الرئي�س الكامريوين بول بيا ،عرب فيها �سموه عن
خال�ص تهانيه مبنا�سبة العيد الوطني لبالده ،متمني ًا �سموه له
موفور ال�صحة والعافية ولبالده دوام التقدم واالزدهار.
وبعث �سمو ويل العهد ال�شيخ نواف الأحمد ،بربقية تهنئة �إلى
الرئي�س بول بيا� ،ضمنها �سموه خال�ص تهانيه مبنا�سبة العيد
الوطني لبالده ،متمني ًا له موفور ال�صحة والعافية.
كما بعث �سمو ال�شيخ جابر املبارك ،رئي�س جمل�س الوزراء
بربقية تهنئة مماثلة.

«القوى العاملة» :إيقاف ندب ونقل
الموظفين بين الوحدات التنظيمية
كتب �أحمد احلربي:
�أ�صدر مدير عام الهيئة العامة
للقوى العاملة احمد املو�سى،
ق�����رار ًا يق�ضي ب���إي��ق��اف نقل
ون��دب املوظفني بني الوحدات
التنظيمية يف جميع قطاعات
الهيئة املختلفة ،م�ستثني ًا نقل
وندب �شاغلي الوظائف اال�رشافية
مبختلف م�ستوياتها.
وقرر املو�سى ،ا�ستثناء املنتدبني
• أحمد املوسى
�أو املنقولني تطبيق ًا لقرار اللجنة
اال�ست�شارية ملتابعة اعمال الهيئة وتقدمي املقرتحات والدعم الفني
لها ،وكان قد ا�ستثنى كذلك نقل او ندب املوظفني بني الوحدات
التنظيمية خالل الفرتة من  1ابريل حتى  30ابريل من كل �سنة.

�أر����ض امل��ط��ار �سمو �أم�ير البالد
ال�شيخ �صباح الأحمد و�سمو ويل
العهد ال�شيخ نواف الأحمد ورئي�س
جمل�س الأمة مرزوق الغامن و�سمو
ال�شيخ ج��اب��ر امل��ب��ارك رئي�س
جمل�س الوزراء وكبار امل�س�ؤولني

بالدولة.
هذا ويرافق امللك عبدالله وفد ي�ضم
كال من وزي��ر اخلارجية و�ش�ؤون
املغرتبني �أمين ال�صفدي وم�ست�شار
امللك لالت�صال والتن�سيق د.ب�رش
اخل�صاونة.

وقد غادر البالد م�ساء �أم�س امللك
عبدالله الثاين ملك الأردن ويف
معيته �سمو الأم�ير احل�سني بن
عبدالله الثاين ويل العهد والوفد
املرافق له وذلك بعد زيارة �أخوية
للبالد.

• ...ومرحبا ً بولي عهد األردن األمير احلسني بن عبدالله

• سمو األمير مرحبا ً مبلك األردن لدى وصوله إلى البالد

القيادة السياسية هنأت
الكاميرون بعيدها الوطني

• سموه وامللك عبدالله وسمو ولي العهد

وقد كان على ر�أ���س مودعيه على
�أر�ض املطار �سمو ويل العهد ال�شيخ
نواف الأحمد ورئي�س جمل�س الأمة
مرزوق الغامن و�سمو ال�شيخ جابر
امل��ب��ارك رئي�س جمل�س ال��وزراء
وكبار امل�س�ؤولني بالدولة.

• سمو ولي العهد مودعا ً امللك عبدالله الثاني

الفريق النهام يحمل على عاتقه مواكبة أحدث المستجدات العالمية

«الداخلية» :إدارة اإلبعاد تقوم بمهامها على أكمل وجه
كتب حم�سن الهيلم:
تعترب �إدارة الإبعاد التابعة ل��وزارة الداخلية
من �أه��م الإدارات احليوية التي �أب��رزت الوجة
امل�رشق للوزارة من خالل تنظيم �آلية العمل
ومراعاة الظروف الإن�سانية للمبعدين ب�رسعة
اجناز معامالتهم لتنفيذ قرارات االبعاد ال�صادرة

يف حقهم ،وق��د حظيت ه��ذه الإدارة ب�إ�شادات
وا�سعة من قبل جمعيات حقوق الإن�سان املحلية
واخلارجية.
و�أفادت م�صادر �أمنية مطلعة لـ«ال�شاهد» ب�أن �إدارة
االبعاد نفذت قرارات �إبعاد العديد من الوافدين
يف �أوقات قيا�سية وعاجلت الأعداد الكبرية التي
حولت �إليها من اجلهات الأمنية الأخرى.

و�أ�شادت امل�صادر بدور وكيل وزارة الداخلية الفريق
ع�صام النهام الذي حمل على عاتقه تطوير جميع
الإدارات والنهو�ض بها لتواكب �أحدث امل�ستجدات
العاملية والتي تراعي ت�سهيل وتي�سري الإجراءات
على املواطن واملقيم وفق خطة ا�سرتاتيجية
طموحة تراعي اجلوانب الإن�سانية ومنها متابعة
ومعاجلة تكد�س املبعدين واملوقوفني.

• الفريق عصام النهام

في إطار حرصها على مواجهة التحديات التي تمر بها المنطقة

الكويت ترحب بدعوة خادم الحرمين
لعقد قمة عربية طارئة
يف �إط���ار حر�صها على مواجهة
التحديات التي متر بها املنطقة
وتداعياتها على الأم��ن وال�سلم
االقليميني وال��دول��ي�ين �أك���دت
الكويت دعمها وت�أييدها لعقد
القمة العربية الطارئة التي دعا
لها خ��ادم احل��رم�ين ال�رشيفني
امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل
�سعود ملك ال�سعودية يف مكة
املكرمة.
وقد رحبت الكویت بدعوة خادم
احلرمنی ،و�أو�ضحت املندوبیة
ال��دائ��م��ة للكویت ل��دى جامعة

ال��دول العربية �أم�س ب�أنها قد
ب��ا��شرت ف��ور ا�ستالمها لدعوة
اململكة من الأمانة العامة �إلى
�إر�سال دعم وت�أیید الكویت لعقد
القمة العربیة الطارئة يف مكة
املكرمة.
وك��ان خ��ادم احلرمني ال�رشيفني
امللك �سلمان ب��ن عبدالعزيز،
دعا قبل يومني قادة دول جمل�س
التعاون ل��دول اخلليج العربية
وق��ادة ال��دول العربية ال��ى عقد
قمتني خليجية وعربية طارئتني
يف مكة املكرمة ي��وم اخلمي�س

 30مايو احلايل لبحث تداعيات
الأو�ضاع احلالية يف املنطقة.
وذكرت وزارة اخلارجية ال�سعودية
يف ب��ي��ان بثته وك��ال��ة االن��ب��اء
ال�سعودية �أن ال��دع��وة ج��اءت
يف �إط��ار حر�ص خ��ادم احلرمني
ال�رشيفني على الت�شاور والتن�سيق
مع الدول يف جمل�س التعاون لدول
اخلليج العربية وجامعة الدول
العربية يف كل ما من �ش�أنه تعزيز
االمن واال�ستقرار يف املنطقة وذلك
يف ظل الهجوم على �سفن جتارية
يف املياه االقليمية لدولة االمارات

العربية املتحدة.
وبينت �أن القمتني �ستعقدان على
هام�ش القمة اال�سالمية املقررة يف
 31مايو احلايل و�ستبحثان كذلك
«ما قامت به ميلي�شيات احلوثي
االرهابية املدعومة من �إيران من
الهجوم على حمطتي �ضخ نفطية
باململكة وملا لذلك من تداعيات
خطرية على ال�سلم واالمن االقليمي
والدويل وعلى امدادات وا�ستقرار
ا�سواق النفط العاملية».
من جهتها كانت البحرين رحبت
�أي�ض ًا بالدعوة م�ؤكدة الدعم التام

لكافة اخل��ط��وات التي تتخذها
ال�سعودية وت�ضامنها الدائم مع ما
تبذله من جهود م�ضنية وما تقوم
م�ساع حثيثة لأجل احلفاظ
به من
ٍ
على �أمن وا�ستقرار املنطقة وتعزيز
امل�صالح العربية.
ك��م��ا رح��ب��ت وزارة اخلارجية
اليمنية بهذه الدعوة ،معربة عن
ت�ضامن ودعم اليمن جلميع اجلهود
واخلطوات التي تتخذها اململكة
العربية ال�سعودية للحفاظ على
�أم��ن وا�ستقرار املنطقة وتعزيز
امل�صالح العربية امل�شرتكة.

