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نقابة الخطوط الكويتية تبارك لموظفي »كاسكو« الموافقة على استمرار صرف دعم العمالة

بارك رئي����س مجلس ادارة نقابة العاملني مبؤسس����ة اخلطوط 
اجلوية الكويتية والشركات التابعة لها حمد املري ملوظفي الشركة 
الكويتية خلدمات الطيران )كاس����كو( املوافقة على استمرار صرف 
دعم العمالة لهم دون توقف وذلك بتوجيهات صادرة من وزير الدولة 
لش����ؤون مجلس الوزراء روضان الروض����ان للقائمني على برنامج 
اعادة الهيكلة. وتقدم املري بالشكر والعرفان من اعضاء مجلس االمة 
الذي����ن مت االجتماع معهم من جميع الكتل واالنتماءات خالل الفترة 

املاضية والذين تفاعلوا مع القضية عبر التصريحات في وس����ائل 
اإلعالم والشكر موصول جلميع املسؤولني الذين متت مقابلتهم وعلى 
رأسهم األمني العام املس����اعد لبرنامج اعادة الهيكلة صالح املجدلي 

ورئيس ديوان اخلدمة املدنية عبدالعزيز الزبن.
ومن جانبه تقدم أمني سر النقابة حسني صالح بالشكر من ادارة 
»كاس����كو« التي لم تتوان عن دعم النقابة باملعلومات واملستندات 

والتي كان لها األثر الكبير في دعم مطالبات النقابة.

حمد جابر العلي: نجران تشهد نهضة حضارية وسياحية
خالل زيارة قام بها تلبية لدعوة رسمية من رئيس الهيئة العامة للسياحة واآلثار

الشيخ حمد جابر العلي والفريق املرافق خالل زيارة جنران

التراث حاضر في اجلولة

كما زار الوفد متحف جنران 
الذي  وموقع االخ���دود االثري 
ورد ذكره في القران الكرمي في 
س���ورة البروج كما اطلع على 
النقوش والرس���وم التاريخية 
املوجودة على اجلبال في موقع 

حما االثري.
املرافق للشيخ  الوفد  وضم 
حمد جابر العلي كال من سفير 
مملكة البحرين بالرياض محمد 
صالح الشيخ علي وسفير دولة 
االم���ارات العص���ري الظاهري 
ونائب سفير دولة قطر الشيخ 
جاسم بن عبدالرحمن آل ثاني 
واملستش���ار اخل���اص لرئيس 
الهيئة العامة للسياحة واآلثار 
في السعودية عبداهلل آل الشيخ 
والسكرتير االول بسفارتنا في 

الرياض عادل الغنيمان.

القدمي أكسبها أهمية تاريخية 
ربطت من خالله���ا بني جنوب 

اجلزيرة العربية وشمالها.
واشار الى العالقات العائلية 
والتاريخي���ة الت���ي تربط أهل 
الكوي���ت واخوانهم في منطقة 
جنران، مبين���ا »ان ما وجدناه 
وملس���ناه هنا في جنران يثبت 
صلة القرابة واالواصر الوطيدة 
التي جتمع أهل الكويت واشقاءهم 

أهالي جنران«.
وكانت الهيئة العامة للسياحة 
واآلثار أعدت برنامجا متكامال 
لزيارة الشيخ حمد جابر العلي 
والوفد املرافق له بدأت بزيارة 
قصر االمارة التاريخي وزيارة 
سوق احلرفيني وسوق اجلنابى 
وزيارة سد جنران الذي يعد ثاني 

أكبر السدود بالسعودية.

جن���ران )جن���وب غرب 
� كونا: أش���اد  الس���عودية( 
العربية  اململكة  سفيرنا لدى 
السعودية الشيخ حمد جابر 
الس���ياحية  العلي بالنهضة 
التي تش���هدها  واحلضارية 

منطقة جنران.
 جاء ذل���ك ف���ي تصريح
ل� »كون���ا« أمس على هامش 
زيارته والوفد املرافق له الى 
منطقة جن���ران والتي تأتي 
تلبية لدعوة رسمية من رئيس 
الهيئة العامة للسياحة واآلثار 
بالسعودية االمير سلطان بن 
سلمان بن عبدالعزيز ورعاية 
ش���خصية من أمي���ر منطقة 
جنران األمير مشعل بن عبداهلل 

بن عبدالعزيز.
وأعرب الش���يخ حمد عن 
س���عادته مل���ا وصل���ت اليه 
جنران من س���معة طيبة في 
مجال السياحة والتي أضحت 
وجهة ومقصدا سياحيا وثقافيا 
وتاريخي���ا ل���دول اخللي���ج 

والعالم.
وأثنى على الدور واجلهد 
الكبي���ر الذي يبذل���ه االمير 
سلطان بن سلمان الذي يعد 
الداعم االساسي للسياحة في 

اململكة.
وتوقع الشيخ حمد جابر 
العلي ملنطقة جنران التطور 
والتقدم السريع في ظل قيادة 
الش���ريفني  خ���ادم احلرمني 
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز 
وولي عهده االمير س���لطان 
بن عبدالعزيز اللذين يوليان 
محافظات ومناطق اململكة كل 

اهتمام ورعاية.
وق���ال ان البعد التاريخي 
الذي متثل���ه منطقة جنران 
املتعاقبة عليها  واحلضارات 
والتي متتد الى عصور ما قبل 
التاري���خ والعصر احلجري 

صنعاء � كونا: قال مصدر ديبلوماسي بوزارة اخلارجية اليمنية 
أمس ان اجتم���اع وزراء خارجية دول مجل���س التعاون اخلليجي 
واليم���ن في صنعاء تقرر تأجيله ملدة أس���بوعني بعد ان كان مقررا 

عقده غدا.
وأوضح بيان صادر عن وزارة اخلارجية اليمنية ان تأجيل موعد 
انعقاد االجتماع جاء بس���بب انش���غال بعض وزراء خارجية دول 
مجلس التعاون وحرص اجلميع على االلتئام في صنعاء واخلروج 
بنتائج تعزز العالقات اليمنية - اخلليجية والدفع مبسارات التنمية 

في اليمن.

تأجيل اجتماع وزراء 
خارجية مجلس 

التعاون واليمن بصنعاء 
لمدة أسبوعين

نـ�شــتــــري

يوجد لدينا

جموهرات

و�ساعات ثمينة

م�ستعملة

جموهراتكم املر�صعـة بالأملـا�س

وال�صاعات الثمينة

باأعلى الأ�سعار

ت : 22460150/5املباركية


