
اختتمت أعمال اجتماعات ال��دورة 
العاشرة للجنة ال��وزاري��ة الكويتية 
اجل���زائ���ري���ة امل��ش��ت��رك��ة ل��ل��ت��ع��اون 
االق��ت��ص��ادي وال��ث��ق��اف��ي وال��ع��ل��م��ي، 
وترأس اجلانب الكويتي وزير املالية 
د. نايف فالح احلجرف، وعن اجلانب  
اجل��زائ��ري وزي��ر املالية عبدالرحمن 

راوية.
ومت خ���الل االج��ت��م��اع��ات توقيع 
وزي��ر املالية د.نايف ف��الح احلجرف 
على مذكرة تفاهم في مجال املنشآت 
األساسية، والتوقيع على البرنامج 
التنفيذي للتعاون السياحي والبرنامج 
التنفيذي للتعاون الثقافي. اضافة 
إل��ى التوقيع على محضر اجتماع 
ال����دورة ال��ع��اش��رة للجنة ال��وزاري��ة 
الكويتية اجلزائرية املشتركة للتعاون 
االقتصادي والثقافي والعلمي. كما مت 
التوقيع على مذكرة تفاهم بني شركة 
بورصة الكويت لألوراق املالية وشركة 
تسيير بورصة القيم اجلزائرية، والتي 
قام بها املدير التنفيذي لشركة بورصة 
الكويت لألوراق املالية خالد عبدالرزاق 

اخلالد.

وف��ي كلمة له خ��الل اختتام أعمال 
اجتماعات ال���دورة العاشرة للجنة 
الوزارية الكويتية اجلزائرية املشتركة، 
قال وزير املالية د.نايف فالح احلجرف 
“ أن ه��ذه االجتماعات تتيح فرصة 
للطرفني بحث كافة املواضيع املتعلقة 
ببيئة االستثمار والتعاون االقتصادي، 
وإنها انتهت اليوم  بالتوقيع على 4 
مذكرات تفاهم لعل أبرزها هي توقيع 
ش��رك��ة ب��ورص��ة ال��ك��وي��ت م��ع شركة 
تسيير بورصة القيم اجلزائرية على 
م��ذك��رة التفاهم ف��ي مجال البورصة 
واألوراق املالية، والتي تعتبر انطالقة 
ج��دي��دة ف��ي م��ج��ال توطيد التعاون 
الثنائي في شتى املجاالت وامليادين، 
وفتح آفاق أرحب للبورصة الكويتية 
من خالل تبادل اخلبرات مع البورصة 
اجلزائرية، ودراس��ة امكانية تعاون 
القطاع اخلاص الكويتي واجلزائري، 
حيث أننا مؤمنون بأن القطاع اخلاص 
الكويتي قطاع مبدع وخ��الق ويتميز 
بديناميكية عالية ول��دي��ه رغبة في 

االستثمارات األمثل”.
واخ��ت��ت��م ق���ائ���اًل “ أن ال��ك��وي��ت 

واجلزائر يتمتعان بعالقات سياسية 
ودبلوماسية متميزة، برعاية سامية 
م��ن ح��ض��رة ص��اح��ب السمو الشيخ 
صباح األحمد اجلابر الصباح حفظه 
الله ورعاه، وأخيه فخامة الرئيس عبد 

العزيز بوتفليقة حفظه الله ورعاه”.
كما مت خالل االجتماعات استعراض 
أوجه التعاون الثنائي بني البلدين في 
مختلف املجاالت، والعمل على تفعيل 
كافة االتفاقيات املوقعة بينهما عبر 
تنفيذ البنود ال���واردة فيها، وبحث 
ال��ع��ق��ب��ات إن وج���دت وال��ع��م��ل على 
تذليلها، واستشراف مجاالت التعاون 

املستقبلي بني البلدين الشقيقني.
ومن اجلدير بالذكر، فإن االجتماعات 
املاضية بني البلدين شهدت التوقيع 
على ما يقارب من 40 مذكرة تفاهم 
واتفاقية في العديد من املجاالت. ويذكر 
بأن اجتماعات الدورة العاشرة للجنة 
الوزارية الكويتية اجلزائرية املشتركة 
امتدت خ��الل الفترة من 19 حتى 21 
فبراير 2019 في دولة الكويت، على أن 
تعقد دورتها احلادية عشر بالعاصمة 

اجلزائرية في عام 2020.

اختتام أعمال اجتماعات الدورة العاشرة للجنة الوزارية برئاسة احلجرف

الكويت واجلزائر.. تعاون اقتصادي وسياحي

برعاية وحضور رئيس مجلس اإلدارة يوسف اجلاسم

4 »الكويتية« تدشن قاعة الترانزيت في مبنى الركاب 
دش��ن��ت ش��رك��ة اخل��ط��وط اجلوية 
الكويتية قاعة الترانزيت في مبنى 
الركاب رقم 4  أمس اخلميس ، برعاية 
وحضور رئيس مجلس إدارة اخلطوط 
اجلوية الكويتية يوسف عبداحلميد 
اجلاسم، وبحضور كالً من املدير العام 
لالدارة العامة للطيران املدني املهندس 
يوسف الفوزان، والرئيس التنفيذي 
مل��ؤس��س��ة ان��ش��ي��ون ال��ع��امل��ي��ة إلدارة 
امل��ط��ارات ك��وان��غ س��وو ل��ي، وممثلي 
اإلدارة العليا في كل من “الكويتية”، 

و”الطيران املدني”.
وعلى هامش التدشني، أعرب رئيس 
مجلس إدارة “الكويتية” يوسف 
اجل��اس��م ع��ن سعادته بتدشني قاعة 
الترانزيت في مبنى الركاب رقم 4 ، 
حيث يأتي تدشني القاعة استكماالً 
للمخطط املقرر ملبنى الركاب رق��م 4 
باستحداث واضافة خدمات جديدة 
للركاب الكرام واملسافرين على منت 
رح��الت اخل��ط��وط اجل��وي��ة الكويتية 
وذل��ك بالتنسيق مع اإلدارة العامة 
للطيران املدني ومؤسسة انشيون 
العاملية إلدارة املطارات، والذين كان 
لهم ال��دور البارز في اضافة وتطوير 
اخلدمات للمبنى رقم 4، لذا ال يسعني 
إال أن أت���ق���دم ل��ه��م ب��ج��زي��ل الشكر 
واالم��ت��ن��ان على ج��ه��وده��م املبذولة 
واحلثيثة ف��ي سرعة اجن��از املرافق 
داخ��ل املبنى تباعاً وتدريجياً حسب 

اخلطة املتفق عليها.
وأض���اف اجل��اس��م: “افتتاح قاعة 
الترانزيت اجن���ازاً آخ��ر يضاف إلى 
اجن��ازات اخلطوط اجلوية الكويتية 
ف��ي تقدمي أفضل اخل��دم��ات املتنوعة 
وتوفير حلول جديدة لعمالئها الكرام 

حيث سبق افتتاح قاعة الترانزيت 
قاعتي ركاب الدرجتني األولى ورجال 
األع��م��ال وأع��ض��اء )ال��واح��ة( )بيان( 
و)املباركية( في منطقة امل��غ��ادرون 
في االشهر القليلة املاضية، مما يؤكد 
على سعي اخلطوط اجلوية الكويتية 
املستمر نحو ط��رح خ��دم��ات جديدة 
ومتنوعة وذلك من خالل توفير كافة 
سبل الراحة للركاب الكرام مبا يتواكب 
م��ع أح��دث متطلبات قطاع الطيران 
والنقل اجل���وي، كما أن تلك القاعة 
صممت على أحدث الطرازات وبخدمة 

ال تقل عن درجة رجال االعمال بحيث 
يشعر الراكب الكرمي بالراحة التامة”.

وت��اب��ع اجل��اس��م ق���ائ���اًل: “يأتي 
افتتاح القاعة تزامناً مع حلول األعياد 
الوطنية لدولة الكويت، لذا يسرني 
ونيابة ع��ن اع��ض��اء مجلس اإلدارة 
واالدارة التنفيذية ف��ي اخل��ط��وط 
اجل��وي��ة الكويتية أن أت��ق��دم بأسمى 
آي��ات التهاني والتبريكات ال��ى مقام 
ح��ض��رة ص��اح��ب السمو أم��ي��ر البالد 
املفدى الشيخ صباح األحمد اجلابر 
ال��ص��ب��اح، وس��م��و ول��ي ع��ه��ده األم��ني 

الشيخ نواف األحمد اجلابر الصباح 
حفظهما الله ورعاهما، وسمو رئيس 
مجلس ال��وزراء الشيخ جابر املبارك 
احلمد الصباح حفظه الله، واحلكومة 

الرشيدة والشعب الكويتي الكرمي.
واختتم اجلاسم تصريحه بالتشديد 
على حرص اخلطوط اجلوية الكويتية 
بشكل دائم ومستمر على تقدمي أفضل 
اخلدمات لعمالئها الكرام سواء على 
األرض قبل املغادرة أو توفير أفضل 
وس��ائ��ل ال��راح��ة والترفيه على منت 
ط��ائ��رات��ه��ا، األم���ر ال���ذي يضيف إلى 

املسافر العزيز جتربة سفر ممتعة 
ال تنسى، مشيراً إلى أن دور الشركة 
ال يقتصر فقط على النقل بل خدمة 
وتلبية كافة احتياجات العمالء سواء 
بتعدد وجهات السفر أو تقدمي خدمة 

مميزة ومرنة.
من جانبه، هنأ املدير العام لالدارة 
العامة للطيران املدني املهندس يوسف 
ال��ف��وزان رئيس مجلس إدارة شركة 
اخل��ط��وط اجل��وي��ة الكويتية يوسف 
اجلاسم وجميع العاملني فيها على 
اف��ت��ت��اح ق��اع��ة ال��ت��ران��زي��ت ، متقدماً 
بالشكر واالمتنان للجهود احلثيثة 
ال��ت��ي ب��ذل��ت م��ن قبل جميع اجلهات 
املختصة في جتهيز تلك القاعة بوقت 

قصير وبكفاءة عالية.
وأض���اف ال��ف��وزان: “يأتي تدشني 
ق��اع��ة ال��ت��ران��زي��ت استكماالً للخطة 
املوضوعة بني االدارة العامة للطيران 
املدني واخل��ط��وط اجلوية الكويتية 
ومؤسسة انشيون العاملية إلدارة 
املطارات، لتشغيل مبنى الركاب رقم 
4 على اكمل وجه، والذين عملوا ضمن 
ف��ري��ق واح���د حيث أن ه��ذا التعاون 
وضع ضمن خطة حصيفة، كما نأمل 
بأن يكون مبنى الركاب رقم 4 منوذجاً 

ألحدث املطارات في دولة الكويت”.
يذكر أن اخلطوط اجلوية الكويتية 
س��ت��ب��دأ بتسلم أس��ط��ول ال��ط��ائ��رات 
اجل��دي��دة خ��الل العام احلالي وحتى 
ع���ام 2026 ليبلغ ح��ج��م األس��ط��ول 
38 طائرة موزعة على 10 طائرات 
بوينغ 300ER-B777 و 5 طائرات 
ايرباص A350-900 و 8 طائرات 
اي��رب��اص A330-800 و15 طائرة 

..A320 NEO ايرباص

اجلاسم ولي والفوزان اثناء قص شريط االفتتاح

توقيع إحدى االتفاقيات

وفد  من وزارة التجارة القطرية يزور 
شركة الفواكه الطازجة في الكويت

استقبلت ش��رك��ة ال��ف��واك��ه الطازجة 
التابعة ملجموعة يلي القابضة وف��دا من 
وزارة التجارة القطرية في مقرها الكائن 
ف��ي الشويخ بحضور ممثلني ع��ن قطاع 
الفواكه واخلضار في الكويت. وأتت زيارة 
ال��وف��د القطري تلبية ل��دع��وة م��ن السيد 
أنور جواد يلي، رئيس مجلس شركة يلي 

القابضة.
وت���رأس ال��وف��د ال��ق��ط��ري ممثلون عن 
وزارة التجارة القطرية الذين تباحثوا مع 
خبراء قطاع الفواكه واخلضار في الكويت 
حول آخر مستجدات القطاع في السوق 
احمللي، من تطورات ومعوقات وكيفية نقل 

اخلبرات الكويتية في تعزيز هذا القطاع 
الى السوق القطري. كما تناول احلاضرون 
إمكانية التعاون لالستفادة من املهارات 
الكويتية التي لعبت دورا محوريا في 
تعزيز هذا القطاع والنهوض به ليصبح 

ركنا أساسيا في االقتصاد الوطني.   
جت��در اإلش���ارة ال��ى أن شركة الفواكه 
الطازجة متتلك خبرات عريقة في قطاع 
الفواكه واخلضار الطازجة في الكويت 
حيث توفر منتجاتها ال��ى ع��دد كبير من 
نقاط البيع حول الكويت ومتتلك 3 صاالت 
عرض ملنتجاتها منهم اثنني في الشويخ 

وواحد في ميدان حولي.
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الوفد القطري مع مسؤولي الشركة
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 4500 »كافكو«: نزود 
طائرة بالوقود شهريًا

ق��ال املدير العام للشركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود 
)كافكو( عبدالله الدعيجاني إن عدد الطائرات التي تزودها الشركة 

بالوقود شهريا يبلغ 4500 طائرة مبعدل 150 طائرة يومياً .
وأض��اف الدعيجاني في كلمة خالل حفل نظمته )كافكو( أمس  
اخلميس لتكرمي )املوظفني القدامى( لديها أن الشركة تطبق أحدث 
وأشد أنظمة وإجراءات الصحة والسالمة والبيئة املعمول بها عامليا 

فيما يتعلق تزويد الطائرات بالوقود.
وأكد سعي الشركة لزيادة مبيعاتها عبر استقطاب أكبر عدد ممكن 
من العمالء اجل��دد مع حرصها على احلفاظ على أعلى مستويات 
معايير اجلودة والسالمة في عمليات تزويد الوقود موضحا أن عدد 

الشركات التي تتعاون معها )كافكو( يبلغ 69 شركة.
وأشار إلى أن )كافكو( تسعى كذلك للمساهمة في تنفيذ مشاريع 
البنية التحتية ملشروع مبنى الركاب اجلديد في مطار الكويت الدولي 
ومدينة الشحن اجلديدة ما من شأنه زيادة نسبة مبيعاتها من الوقود 

وزيادة أرباحها.
وأف��اد ب��أن نسبة العمالة الوطنية في الشركة تبلغ 7ر96 في 
املئة الفتا إلى أن تأهيل العنصر البشري يعد من أولويات الشركة 
الرئيسية ملا له من أهمية في رفع مستوى الكفاءة الوظيفية للعاملني 

مبا ينعكس إيجابا على مستوى األداء العام للشركة.
وذك��ر أن حصول )كافكو( على العديد من اجلوائز والشهادات 
العاملية في مختلف مجاالت الصحة والسالمة والبيئة يؤكد التزامها 
بالنظم املعنية بهذا الشأن ويعد مؤشرا حقيقيا على أدائها ودليال 
واضحا على ثقة العمالء في اخلدمة التي تقدمها.وفيما يتعلق بتأثير 
أسعار على عمليات الشركة بني الدعيجاني أنه “ال تأثير مباشر له 
على أرباح الشركة ألن األرباح تعتمد على هامش الربح الذي تضيفه 
الشركة على سعر بيع الوقود” موضحا أن هذا التذبذب سينعكس 

على استهالك شركات الطيران من الوقود.

»GOFSCO« تختتم رعايتها ملؤمتر ومعرض 
الكويت الدولي الثالث للصحة والسالمة

اختتمت شركة خدمات حقول 
 ،”GOFSCO“ ال��غ��از والنفط
واح��دة من أكبر مقدمي اخلدمات 
امل��ت��ك��ام��ل��ة وامل��ت��خ��ص��ص��ة في 
قطاع النفط والغاز في الكويت، 
رعايتها ملؤمتر ومعرض الكويت 
الدولي الثالث للصحة والسالمة 
واألم���ن والبيئة وال���ذي أقيم في 
ف��ن��دق وم��ن��ت��ج��ع ج��م��ي��را شاطئ 
املسيلة خ���الل ال��ف��ت��رة 20-18 
فبراير 2019 حتت رعاية وزير 
ال��ن��ف��ط ووزي����ر ال��ك��ه��رب��اء وامل���اء 
الكويتي الدكتور خالد الفاضل.  
وش��ارك في احلضور وف��د شركة 
GOFSCO”” يترأسهم املهندس 
ح��س��ام ع��ل��ي م��ع��رف��ي – رئ��ي��س 
مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي 
للشركة ب��االض��اف��ة إل��ى ع��دد من 
رؤساء الصحة والسالمة والبيئة 

في الشركة.
وق��د ج��ائ��ت مشاركة ورع��اي��ة 
شركة GOFSCO”” للمعرض 
انطالقاً من مسؤوليتها في تعزيز 
ثقافة وم��ف��ه��وم االل��ت��زام بأعلى 
معايير الصحة والسالمة واحلفاظ 
على البيئة خاصًة في مجال الطاقة 
وجلعل الشركة ف��ي م��رك��زاً أكثر 

أماناً وأفضل أداَء. 
وخالل املؤمتر شارك املهندس 
ح��س��ام ع��ل��ي م��ع��رف��ي – رئ��ي��س 
مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي 
لشركة “GOFSCO” في حلقة 
نقاشية بعنوان “الدور القيادي 
في حتويل ثقافة الصحة والسالمة 
والبيئة” والتي هدفت لتوضيح 
دور القياديني بالشركات والنهج 
املعتمد لضمان اس��ت��دام��ة ثقافة 
الصحة والسالمة اإليجابية إلى 

ج��ان��ب ع��رض بعض التحديات 
التي قد تواجه املؤسسات العاملة 
في قطاعات النفط والغاز والطاقة 
وكيفية التعامل معها بشكل فعال 
عبر جميع امل��م��ارس��ات. وأش��اد 
 ”GOFSCO“ معرفي أن شركة
حت��ث موظفيها ب��االل��ت��زام بأعلى 
املعايير الدولية باإلضافة إلى 
إقامة الدورات التدريبية املتواصلة 
ح��ت��ى يصبح م��ف��ه��وم��اً متأصالً 
ولتفادي األخطاء التي من املمكن أن 

حتدث في جميع عمليات الشركة. 
وفي هذا الصدد، صرح  املهندس 
ح��س��ام ع��ل��ي م��ع��رف��ي – رئ��ي��س 
مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي 
ل��ش��رك��ة “GOFSCO” ق��ائ��الً: 
“تفخر شركة خدمات حقول الغاز 
والنفط برعاية مؤمتر ومعرض 
الكويت ال��دول��ي الثالث للصحة 
والسالمة واألم��ن والبيئة والذي 
يعد ح��دث مرموق لتعزيز ثقافة 

الصحة والسالمة واحملافظة على 
البيئة وب��دورن��ا نشارك االلتزام 
بتلك األه��داف. ويسرنا أيضاً  بأن 
نكون من بني الشركات الرائدة في 
مجال خدمات النفط والغاز التي 
تعزز دائ��م��اً على ات��ب��اع مستقبل 
أكثر أم��اًن��ا وأق��وى وأفضل أداَء. 
وس���وف نستمر بالتركيز على 
الصحة والسالمة والبيئة انطالقاً 
من التزامنا الكامل جت��اه حماية 

موظفينا وعمالئنا ومجتمعنا”.
ك����م����ا ش������ارك������ت ش���رك���ة 
“GOFSCO” ف���ي امل��ع��رض 
امل���ص���اح���ب ل��ل��م��ؤمت��ر ب��ج��ن��اح 
اس��ت��ض��اف��ت ف��ي��ه ال��ش��رك��ة جهاز 
م��ض��خ��ة ال���ط���اق���ة ال��ش��م��س��ي��ة 
)Oilfield Solar Pump(، التي 
مت تصميمها للمساعدة في احلد 
من اآلث��ار البيئية من خالل تقليل 
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من 

أجل بيئة أكثر صحة.

تكرمي املهندس حسام علي معرفي

»إيكويت«: نلتزم بأعلى 
املعايير املوضوعة للصناعة

مشاركة ايكويت في مؤمتر الصحة والسالمة

تواصل شركة ايكويت، ، املساهمة في املبادرات واألنشطة اخلاصة 
بالصناعة وذلك التزاماً منها بدعم التطويرالتشغيلي والتكنولوجي 
على مستوى القطاع عامًة، وعلى وجه اخلصوص تلك التي تهدف الى 
تعزيز ممارسات الصحة والسالمة والبيئة واألمن في قطاعات النفط 

والغاز والبتروكيماويات.
وض��م��ن ه��ذه امل��س��اع��ي، ش��ارك��ت الشركة ف��ي م��ؤمت��ر ومعرض 
الكويت الدولي الثالث للصحة والسالمة واألم��ن والبيئة، حيث 
كانت راعياً رئيسياً للحدث الذي أصبح منصة دولية تركز على نشر 
ثقافة السالمة عبر تبادل املعرفةبني مختلف الصناعات واملجتمع 

واملؤسسات األكادميية واملنظمات غير الربحية.
وأقيم احل��دث حتت رعاية معالي وزي��ر النفط ووزي��ر الكهرباء 
واملاء ورئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية الدكتور خالد 
الفاضل، ومن تنظيم مؤسسة البترول الكويتية. ورّكز املؤمتر هذا 
العام على مناقشة التحّول في ثقافة الصحة والسالمة والبيئة من 
أجل مستقبل أكثر قوة حيث ميكن حتقيق املزيد من التمّيز على صعيد 

أفضل املمارسات في مجال البيئة والصحة والسالمة واألمن.
وج��اءت رعاية ومشاركة ايكويت تأكيداً على أهمية دور هذا 
املجال في تعزيز الكفاءة العالية وحتسني األداء عامة، وهو مجال 
تتميز فيه الشركة بأدائها. وشارك أربعة مهندسينمن ايكويت في 
عدد من احللقات النقاشية التي سلطت الضوء على ثقافةالصحة 
والسالمة والبيئة واألم��ن في الصناعة وداخ��ل الشركات، واألمن 
الصناعي والصحة املهنية، باإلضافة إلى عرض نظرة مستقبلية عن 
تقّدم هذا املجال. وقال املدير العاملي إلدارة الصحة والسالمة والبيئة 
في ايكويت محمد الشمري، خالل املؤمتر: “لقد جنحت ايكويت في 
تعزيز ثقافة الصحة والسالمة القائمة على الشراكة والعمل اجلماعي 
واملسؤولية في احلفاظ على الصحة والسالمة واألمن والبيئة داخل 
مقر عملنا، إذ نلتزم بأعلى املعايير املوضوعة للصناعة ومت تقدير 
جهودنا عاماً تلو اآلخ��ر من قبل زمالئنا في الصناعة واملنظمات 
املستقلة.و يسعدنا أن نشارك خبراتناوجتربتنا مع الصناعة في 
هذا احلدث آملني مواصلة العمل معاً لتحسني املعايير املعمول بها 
في هذا املجال.” وتولي ايكويت الكثير من العناية جتاه االشتثمار 
في أحدث الوسائل التقنية واألنظمة املتقّدمة التي تساهم في تعزيز 
املعايير للحفاظ على الصحة والسالمة والبيئة في العمليات. وقد 
حصدت الشركة جوائز عاملية بفضل إجراءاتها املتكاملة في احلفاظ 

على السالمة،


