
»الطيران املدني« يؤكد أهمية 
متكني املرأة في مجال الطيران

اختتمت ش��رك��ة اخل��ط��وط اجل��وي��ة 
الكويتية مشاركتها في معرض الكويت 
الثاني للطيران 2020 للمرة الثانية، 
وال���ذي أقيم ف��ي مطار الكويت الدولي 
خ��ال الفترة م��ن 15 وحتى 18 يناير 
2020 حتت رعاية حضرة صاحب السمو 
أمير الباد الشيخ صباح االحمد اجلابر 
الصباح حفظه الله ورع��اه، حيث قامت 
الشركة باستعراض أحدث الطرازات من 
طائراتها خال املعرض كطائرة ايرباص 
A320neo والتي استلمتها مؤخراً في 
الربع األخير من العام 2019 وطائرة 
بوينغ 300er-B777 ع��اوة على ذلك 
قامت الشركة بالسماح للزوار بالتجول 
داخل الطائرتان واطاعهم على ما توفره 
من خدمات س��واء تكنولوجية أو حسن 
االستقبال أو جتربة راح��ة املقاعد حيث 
نالت الطائرتني اعجاب الزوار وما وصلت 
إليه الكويتية من تطوير وأداء مميز في 
اآلونة االخيرة، كما أدت اخلطوط اجلوية 
الكويتية عرضاً جوياً مميزاً بالتعاون مع 

اجلهات االخرى املشاركة.
كما شاركت اخلطوط اجلوية الكويتية 
بجناح خاص بها يضم عددا من الدوائر 

املعنية كدائرة العمليات ودائرة الهندسة 
ودائرة التسويق ودائرة املبيعات وخدمة 
العماء حيث قامت تلك الدوائر بعرض 
خدماتها التي توفرها واح��دث التقنيات 
التي تستخدمها في قطاع الطيران للزوار 

الكرام. 
ك��م��ا اس��ت��ق��ب��ل��ت اخل���ط���وط اجل��وي��ة 
الكويتية في اليوم الثالث من املعرض 
في جناحها املشارك، سمو الشيخ ناصر 
احملمد االحمد الصباح، وكان في استقباله 
رئ��ي��س مجلس ادارة ال��ش��رك��ة يوسف 
عبداحلميد اجلاسم والرئيس التنفيذي 
املهندس كامل العوضي وعدداً من قيادات 
ال��ش��رك��ة، حيث أب���دى س��م��وه اع��ت��زازه 
وسعادته مبشاركة اخل��ط��وط اجلوية 
الكويتية الناقل الوطني لدولة الكويت 

مبعرض الكويت الثاني للطيران 2020.
وع��ل��ى ه��ام��ش امل��ع��رض، ق��ال رئيس 
مجلس إدارة اخلطوط اجلوية الكويتية 
ي��وس��ف ع��ب��داحل��م��ي��د اجل���اس���م: “يسر 
اخلطوط اجلوية الكويتية أن تكون أحد 
ال��رع��اة الرئيسيني في معرض الكويت 
الثاني للطيران 2020 كونها الناقل 
الوطني ل��دول��ة ال��ك��وي��ت، حيث أن هذا 

املعرض يقام في الكويت ونحن نفتخر به 
والكويتية ال تتوانى عن املشاركة في تلك 
هذه املناسبات كما شهد املعرض في هذه 
ال��دورة مشاركة عدد كبير من الشركات 
املؤثرة في املنطقة االمر الذي فتح املجال 
أم��ام تبادل اخلبرات بني تلك الشركات 
واالط����اع على اح���دث م��ا يقدمه قطاع 
النقل اجل��وي من تكنولوجيا وخدمات 

ومنتجات حديثة ومبتكرة”.
وأض�����اف ي��وس��ف اجل���اس���م: “أتت 
مشاركة اخلطوط اجلوية الكويتية في 
معرض الكويت الثاني للطيران 2020 
حلرصها على ال��ت��واج��د ف��ي امل��ع��ارض 
والفعاليات الوطنية الضخمة باعتبارها 
الناقل الوطني لدولة الكويت ومما يعزز 
من مبدأ التعاون والتشارك مع املؤسسات 
والشركات في القطاع اخل��اص ولدعم 
وتشجيع كل ما يعود باملنفعة واملصلحة 
العامة على تنمية وتقوية اقتصاد بادنا 

احلبيبة”.
م��ن جانبه، ق��ال الرئيس التنفيذي 
امل��ه��ن��دس  ك��ام��ل ال��ع��وض��ي: “مشاركة 
اخلطوط اجلوية الكويتية في معرض 
الكويت الثاني للطيران للمرة الثانية يعد 

أمراً هاماً باعتبارها أحد الرائدين في قطاع 
النقل اجلوي التجاري، كذلك فإن املعرض 
يعتبر فرصة هامة للشركات العاملة 
ف��ي ق��ط��اع النقل اجل���وي واملستثمرين 
لإلطاع على أحدث ما يقدمه هذا القطاع 
م��ن خ��دم��ات ومنتجات ج��دي��دة تساهم 
ف��ي توطيد العاقات فيما بينها س��واء 
للشركات املشاركة من داخ��ل أو خارج 
دولة الكويت ، األمر الذي يساعد بشكل 
كبير في تنشيط قطاع النقل اجلوي ودفع 
عجلة االقتصاد في الباد وتنميته مبا 
يعود باملصلحة والفائدة جلميع قطاعات 

الدولة”.
وأضاف العوضي: “ستركز اخلطوط 
اجلوية الكويتية في الفترة املقبلة على 
حتسني م��وارده��ا وذل��ك من خ��ال زي��ادة 
عدد وجهاتها الرئيسية حيث أن الشركة 
ستطلق عدد 6 وجهات جديدة في بداية 
ال��ع��ام 2020 م��ع توقعات ب��زي��ادة عدد 
تلك الوجهات خ��ال الفترة املقبلة، كما 
أن الشركة ستواصل العمل على تطوير 
بنيتها التحتية ومرافقها وخدماتها 
وتقنياتها لتؤكد على قدرتها التنافسية 

في املنطقة”.

استعرضت أحدث الطرازات من طائراتها التي استلمتها مؤخرًا 
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سمو الشيخ ناصر احملمد والشيخ سلمان احلمود ويوسف اجلاسم
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احتفل البنك التجاري الكويتي بتخريج دفعة 
جديدة من موظفيه الذين اجتازوا بنجاح وتفوق 
البرامج االحترافية بالتعاون مع معهد الدراسات 
املصرفية واملعتمدة من قبل معهد الدراسات املالية 
في بريطانيا، في مجاالت وهي إدارة االئتمان، إدارة 
ائتمان متقدم، مدير فرع، مساعد مدير فرع، شهادة 
إدارة املخاطر، شهادة أساسيات االستثمار، شهادة 
مهارات البيع املهنية، شهادة نظام إدارة األداء 

االستراتيجي وشهادة تقدير احتياجات التعلم.
وقد أقيم حفل التخرج في غرفة جتارة وصناعة 
الكويت بحضور رئيس اجلهاز التنفيذي- الهام 
محفوظ وعدد من اعضاء اإلدارة التنفيذية بالبنك 
ولفيف من املصرفيني العاملني في القطاع املصرفي.

وفي هذا السياق صرح مدير عام قطاع املوارد 
البشرية ص��ادق عبدالله قائًا “نؤمن في البنك 
التجاري الكويتي بأهمية االستثمار في العنصر 
البشري ضمن إستراتيجية تضع املوظف في بؤرة 
اهتمام البنك وتهدف إل��ى سد احتياجات البنك 

احلالية واملستقبلية من القوى العاملة املدربة 
واحلاصلة على ش��ه��ادات احترافية متقدمة في 
مجاالت العمل املصرفي”. وتابع عبدالله مبيناً أن 
أحد أساليب التدريب املتبعة في البنك التجاري 
الكويتي هو إش��راك املوظفني في دورات التدريب 
االح��ت��راف��ي��ة واملتخصصة إلكسابهم امل��ه��ارات 
واخلبرات املطلوبة، لينعكس إيجاباً على أدائهم 
في العمل، منوهاً إلى أن تخريج هذه املجموعة 
من املوظفني يأتي استكماالً للنهج ال��ذي يتبعه 
البنك لارتقاء مبوظفيه مبا ينعكس على جودة 
اخلدمات املصرفية املقدمة للعماء. وشدد صادق 
عبدالله على أن مثل هذه البرامج التدريبية حتقق 
أح��د أه���داف البنك التجاري الكويتي بتشجيع 
الكوادر الوطنية وتدريبهم لشغل مناصب إشرافية 
وقيادية في املستقبل. وم��ن جانبها أك��دت الهام 
محفوظ أن ق��درة البنك التجاري على التوسع 
والنمو بصورة كبيرة تعتمد بشكل أساسي على 

العنصر البشري املدرب بكفاءة عالية.

التقى علي محمد ثنيان الغامن - رئيس غرفة 
جت���ارة وص��ن��اع��ة ال��ك��وي��ت مبكتبه ص��ب��اح يوم 
الثاثاء املوافق 14 يناير 2020 ابراهيم محمود 
العربي - رئيس احتاد الغرف التجارية املصرية، 
ويرافقه أمي��ن جريشة - املستشار االقتصادي 
لاحتاد وذل��ك خ��ال زي��ارت��ه التي يقوم بها إلى 
دول��ة الكويت، وق��د حضر اللقاء سعادة طارق 
القوني سفير جمهورية مصر العربية لدى دولة 
الكويت، باإلضافة إلى السادة أعضاء هيئة مكتب 
غرفة جتارة وصناعة الكويت و رباح عبدالرحمن 
الرباح – املدير العام. وقد رحب الغامن في بداية 
اللقاء بضيوفه الكرام مشيداً بالعاق�ات التاريخية 
الطيبة التي تربط دولة الكويت وجمهورية مصر 
العربية الشقيقة في مختلف املجاالت السياسية 
واالجتماعية واالقتصادية، ومؤكداً على اهتمام 
وح��رص الغرفة على تعزيز وتنمية العاقات 
التجارية الثنائية، وإقامة املشاريع املشتركة بني 
القطاع اخلاص في كا البلدين، مشيراً إلى أن حجم 
االستثمارات الكويتية في مصر تتجاوز ال� 4 مليار 

دوالر أمريكي، وقد توج ذلك االهتمام بالزيارة 
التي قام بها سمو رئيس مجلس ال��وزراء الشيخ 
جابر املبارك احلمد الصباح إلى القاهرة والذي 
رافقه وفد اقتصادي كبير أكتوبر املاضي والتي مت 
خالها بحث سبل التعاون املشترك وتأكيد أهمية 
احل��ص��ول على ال��ف��رص االستثمارية امل��دروس��ة 
لعرضها على مجتمع األعمال الكويتي، كما أوضح 
الغامن أن الغرفة تبذل قصارى جهدها بالتعاون 
مع السفارة املصرية ل��دى دول��ة الكويت لتنمية 

االستثمارات وحتقيق األهداف املشتركة.
من جانبه أع��رب العربي عن سعادته بزيارة 
الغرفة وامتنانه حلسن االستقبال والضيافة التي 
القاها منذ وصوله إلى دولة الكويت، موضحاً أنه 
يأمل من خال هذه الزيارة إلى تعزيز العاقات 
االقتصادية وكذلك دعم وتفعيل العاقات التجارية 
واالستثمارية وتذليل أية صعوبات تعوق انسياب 
التجارة بني البلدين الشقيقني، كما ق��دم الشكر 
واالمتنان لغرفة جت��ارة وصناعة الكويت على 

تعاونها وما تقدمه من خدمات لقطاع األعمال.

»التجاري« يحتفل بتخريج موظفيه  
من معهد الدراسات املصرفية

موظفو البنك املشاركون

»غرفة التجارة«: حجم االستثمارات 
4 مليارات دوالر الكويتية في مصر يتجاوز 

»الراية املتحدة« تعني 
حمود محمد الفجي

نائبًا للرئيس التنفيذي
أع��ل��ن��ت ش��رك��ة ال��راي��ة 
املتحدة ع��ن تعيني حمود 
محمد ال��ف��ج��ي ف��ي منصب 
ن��ائ��ب ال��رئ��ي��س التنفيذي 
حيث سوف يتولى اشراف 
وإدارة عمليات الشركة في 

الكويت واخلارج.
ويحمل الفجي خبرات 
م��ه��ن��ي��ة ع���ري���ق���ة ح��ي��ث 
ش����ارك ف��ي ت��أس��ي��س ع��دد 
م��ن ال��ش��رك��ات ف��ي القطاع 
االق��ت��ص��ادي؛ وه��و يترأس 
شركة “أليت يونيفارسل 
جروب” م��ن��ذ ع���ام 1986 
وتنشط في أعمال املقاوالت 

والنقل وعضو في شركة “برقان” املتخصصة في أعمال 
االم��دادات الكهربائية وفي شركة السام املتخصصة في 
استيراد وتوزيع املواد الغذائية. انضم الفجي الى الراية 
املتحدة في ع��ام 2017 حيث ساهم في توسيع جذورها 
لتشمل أسواقا إقليمية واعدة أبرزها سوق اململكة العربية 
السعودية التي شارك فيها أيضا ب�تأسيس شركة جدارة 
لتطوير وإدارة الفنادق املتخصصة بتقدمي استشارات 

وحلول للمستثمرين في القطاع الفندقي في اململكة.
مهنئا الفجي مبنصبه اجل��دي��د، ق��ال ع��دن��ان السالم، 
الرئيس التنفيذي لشركة الراية املتميزة القابضة  “اذ نتمنى 
للسيد الفجي التوفيق في مهامه اجلديدة، فاننا على ثقة 
من أنه سوف يشكل عصبا أساسيا في توسعات الشركة 
االستراتيجية الى أسواق رأسية في املرحلة املقبلة التي تعد 

منعطفا رئيسيا في منو عملياتها”.
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اك��د رئيس االدارة العامة للطيران املدني 
الكويتي الشيخ سلمان احلمود الصباح اليوم 
اجلمعة اهتمام احلكومة بتمكني املرأة في مجال 

الطيران املدني بقطاعاته كافة.
جاء ذلك في كلمة للشيخ سلمان احلمود في 
افتتاح ن��دوة )متكني امل��رأة في مجال الطيران 
املدني.. حتديات وتطلعات( التي اقيمت على 
ه��ام��ش )م��ع��رض ال��ك��وي��ت للطيران الثاني 
2020(.   واضاف ان )الطيران املدني( يدعم 
بكل امكانياته فتح املجال امام املرأة الكويتية 
الفتا الى ان توجيهات سمو امير الباد الشيخ 
صباح االحمد اجلابر الصباح واضحة في دعم 
وتأهيل امل��رأة ورفع قدراتها وتدريبها بشكل 

احترافي. 
  ورح���ب الشيخ سلمان احل��م��ود ب��زي��ارة 

سمو الشيخ ناصر احملمد الصباح للمعرض 
اذ اطلع على آخ��ر م��ا توصلت اليه مصانع 
الطائرات والشركات املتخصصة في صناعة 
الطيران املدني والعسكري كما قام بجولة في 
اجنحة اجلهات احلكومية واالهلية املشاركة 
في املعرض.    ويشارك في املعرض الذي يقام 
حتت رعاية سمو امير الباد الشيخ صباح 
االحمد اجلابر الصباح ويستمر حتى 18 يناير 
احلالي نحو 37 دولة و200 شركة من شركات 
الطيران املدنية والعسكرية اضافة الى شركات 
اخلدمات ذات الصلة بالطيران لعرض اخر ما 
مت التوصل إليه من تطوير في مجال صناعة 
الطيران وتقدمي اح��دث التقنيات املتخصصة 
في هذا املجال واستعراض اكثر من 70 طائرة 

مدنية وعسكرية.  

60 ألف زائر للنسخة الثانية
من  معرض الكويت للطيران 

أعلنت اللجنة املنظمة مل��ع��رض الكويت 
للطيران أن انطاق النسخة الثالثة للمعرض 
سيكون في 19 يناير من عام 2022 مضيفة ان 

عدد الزوار جتاوز ال� 60 الف زائر .
وأكد رئيس اللجنة املنظمة للمعرض أحمد 
اسماعيل بهبهاني أن جناح معرض الكويت 
للطيران 2020  يعطي رسالة ب��أن الكويت 
دخلت كمنافس رئيسي في سوق الطيران في 
املنطقة، مثمنا رعاية سمو أمير الباد للمعرض 
والتي تؤكد ح��رص سموه واهتمامه البالغ 

بقطاع الطيران املدني في دولة الكويت.
وكشف بهبهاني أن املعرض ال��ذي استمر 
أربعة أي��ام الق��ى جناحا كبيرا، الفتا إل��ى ان 
اللجنة ستبدأ ف��ور انتهاء فعاليات املعرض 
بتقييم نتائجه وال��وق��وف على احتياجات  

اجلهات املشاركة .
وأش���اد ب��ال��ع��روض اجل��وي��ة ال��ت��ي قدمتها 
القوات اجلوية الكويتية والسعودية والقطرية 
األمريكية واإليطالية، معربا عن تقديره للدعم 

الكبير واجل��ه��ود احلثيثة جلميع اجلهات 
املشاركة والتي كانت حريصة على أن يخرج 
امل��ع��رض ب��ص��ورة ناجحة تليق باسم دول��ة 

الكويت.
وأض���اف أن ال��ع��دد الكبير م��ن املشاركني 
باملعرض يعتبر جناحا يعكس الثقة التى 
اكتسبتها الكويت على الساحة العاملية ويساهم 
في خدمة االقتصاد الوطني وحتريك قطاعات 

اخلدمات النقل والسياحة واالتصاالت.
وذكر بهبهاني أن الهدف من معرض الكويت 
للطيران 2022 هو وض��ع اس��م الكويت على 
خ��ري��ط��ة ال����دول املنظمة ل��ل��م��ع��ارض وال��ت��ي 
تستقطب شركات الطيران الكبرى في العالم، 
مضيفا في الوقت ذاته ان معرض 2020 شهد 
ح��ض��ورا مم��ي��زا ل��ش��رك��ات ال��ط��ي��ران العاملية 
العاملة في مجال الطيران التجاري والعسكري 
وامل��ط��ارات اضافة ال��ى كبار الشخصيات في 
دول مجلس التعاون وعدد من الدول العربية 

واالفريقية.

حمود الفجي

جانب من االستقبال

»اخلليج«: جاسم محمد عيسى عباس مليونير الدانة
في حفل ضخم في مجمع األفنيوز، 
أج���رى ب��ن��ك اخل��ل��ي��ج أك��ب��ر سحوباته 
السنوية لتحديد املليونير اجلديد الفائز 
بسحب حساب الدانة عن ع��ام 2019، 
حيث كانت اجلائزة من نصيب جاسم 

محمد عيسى عباس. 
وق��د أع��ل��ن بنك اخلليج ع��ن الفائز 
اجل��دي��د ملليونير ال���دان���ة ف��ي احلفل 
الكبير، الذي سبقه أسبوع من األنشطة 
والفعاليات الترفيهية التي نظمها البنك 
حتت عنوان “هنا الدانة” بالقرب من 
تشيز كيك فاكتوري في مجمع األفنيوز. 
وتضمنت هذه األنشطة حائط “الدانة 
جتمعنا” الذي التقط عنده زوار جناح 
بنك اخلليج صور سيلفي ونشروها على 
وسائل التواصل االجتماعي باستخدام 
هاشتاق #هنا_الدانة، لتظهر صورهم 

ك��ج��زء م��ن ل��وح��ة فسيفسائية كبيرة 
ت��وض��ح رس��ال��ة ك��ان��ت مخفية ط��وال 

األسبوع، وهي “الدانة كبرت”!

أسبوع من األنشطة الترفيهية : خال 
األس��ب��وع ال��ذي سبق االح��ت��ف��ال، متكن 
زوار مجمع األفنيوز من املشاركة في 

مجموعة متنوعة من األنشطة، مبا في 
ذل��ك خريطة حتديد امل��واق��ع، وألعاب 
اآلرك��ي��د، للحصول على فرصة للفوز 
بجوائز نقدية. وأُتيحت فرصة املشاركة 
للجميع، لاختيار من بني األنشطة التي 
تتضمن لعبة حتديد مناطقهم السكنية 
على خريطة الكويت، وجتربة حظهم في 

لعبة الغواص ولعبة حظك نصيبك. 
ألعاب تنافسية على املسرح : شهد 
يوم اخلميس إجراء السحب على خشبة 
امل��س��رح م��ب��اش��رة، بحضور ممثل من 
وزارة التجارة والصناعة، وممثل شركة 
 ،Ernst & Young إرن��س��ت أن��د يونغ
وبتقدمي أحمد املطري وأس��ام��ة ف��ودة، 
اللذان أدارا العديد من األنشطة املثيرة، 
وق���ادا امل��ش��ارك��ني م��ن خ��ال مجموعة 

متنوعة من األلعاب التنافسية. 

انطوان ضاهر يتوسط موظفي البنك

»املركز«  يتوج بعدد من اجلوائز 
2019 املرموقة خالل 

في إجناز يعيد التأكيد على مكانته البارزة في 
مجال إدارة األص��ول وقطاع اخلدمات املصرفية 
االستثمارية، أضاف املركز املالي الكويتي “املركز” 
ث��اث جوائز مرموقة جديدة إل��ى سجله احلافل 
بالتقديرات في العام 2019. ومت تسليط الضوء 
على األداء االستثنائي للشركة والتزامها الراسخ 
بالتميز في جميع عملياتها، وذلك من ِقبل “مجلة 
جلوبال فاينانس” و”جوائز مينا جلوبال إنفستور 

2019”، و”جوائز مينا فاند ماجنر”.
وف��ي ه��ذا ال��ص��دد، ص��رح م��ن��اف عبد العزيز 
الهاجري، الرئيس التنفيذي “للمركز” قائًا: 
“نفتخر في “املركز” باستمرارنا في نيل ثقة خبراء 
االستثمار والتمويل في املنطقة، والتي توجت 
من خال ما يزيد عن 50 جائزة على مدى تاريخ 

“املركز”. وتعليقاً على ذلك، قال علي حسن خليل، 
رئيس العمليات ف��ي “املركز”: “جنح “املركز 
في ترسيخ مكانته الرائدة في القطاع املصرفي 
واالستثماري في الكويت من خال إرساء معايير 
جديدة للتميز في تقدمي اخلدمات واألداء املتفوق 

في هذا القطاع احليوي. 
وتعليقاً على هذه اجلائزة، قالت أماني إبراهيم 
العماني، نائب الرئيس التنفيذي، استثمارات 
األسهم - منطقة الشرق األوس��ط وشمال أفريقيا 
في “املركز”: “لطاملا كان تركيزنا في “املركز” 
منصباً على حتقيق عوائد تنافسية للمستثمرين، 
وذلك من خال اجلمع بني سياساتنا االستثمارية 
احلكيمة وخبراتنا التي ال تضاهى في القطاع، إلى 
جانب محفظتنا الواسعة من املنتجات واخلدمات 


