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اتحاد مكاتب السفر والسياحة يمنح فواز الفرح منصب الرئيس الفخري

»الشايع للتجارة« تفتتح معرض
 »كيتشن هاوس« الجديد في الشويخ

البصيري: »المواصالت« أحالت مشروع السكك الحديدية 
إلى لجنة المشروعات الكبرى بتكلفة 4.5 مليارات دينار

 فواز كرامي
 اعتبر وزير املواصالت ووزير 
الدولة لشؤون مجلس األمة د.محمد 
البصيري أن الوزارة تسير وفق 
رؤي����ة إس����تراتيجية ف����ي إطار 
التنمية خلصخصة بعض  خطة 
ال����وزارة مبا فيها  القطاعات في 
انش����اء هيئة لتنظيم االتصاالت 

وتقنية املعلومات.
وأضاف البصيري في تصريح 
صحافي على هامش احلفل الذي 
أقيم مبناسبة منح رئيس اإلدارة 
العام����ة للطي����ران املدن����ي فواز 
الفرح منص����ب )رئيس فخري( 
الحتاد مكاتب السفر والسياحة 
الكويتية امس ان الوزارة وضعت 
تصورا شامال إلنشاء هيئة لتنظم 

االتصاالت وتقنية املعلومات.
النهائية  التصورات  ان  وذكر 
مت وضعها أم����ام مجلس الوزراء 
واإلدارة العامة للفتوى والتشريع 
إلحالته����ا الى مجلس االمة خالل 
الصيف احلالي مشيرا الى وجود 
بعض املقترحات من قبل النواب 
ح����ول الهيئة وعملها مما يؤهلنا 
لوضع تصور نهائي لها يش����مل 

جميع االطراف.
الوزارة  البصي����ري إن  وقال 
احالت مشروع السكك احلديدية الى 
جلنة املشروعات الكبرى الستجالب 
العروض اخلاصة بدور الدراسات 
واالستشارات خالل الفترة القادمة 
الفتا الى ان تكلفة املشروع تتجاوز 

4.5 مليارات دينار كويتي.
من جهته قال رئيس مجلس 
ادارة احتاد مكاتب السفر والسياحة 
الكويتية خال����د احملمد »ان فواز 
الفرح قدم لسوق السياحة والسفر 
في الكويت الكثير من االجنازات 
وكان له����ا األث����ر االيجاب����ي في 
تنظيم سوق النقل اجلوي فكان 
م����ن نتائجها على س����بيل املثال 
انضمام جميع املكاتب إلى نظام 
التسويات البنكية في سنة 2002 
ودعمه لتطبيق نظام رسوم اخلدمة 

ملكاتب السفر في العام 2006.
االدارة  من جانبه قال رئيس 
العامة للطيران املدني فواز الفرح 
ان قطاع النقل اجلوي ساهم في 
دفع عجل����ة االقتصاد الوطني اذ 
تفوق عوائده اكثر من 500 مليون 

دينار سنويا.
وأض����اف ان سياس����ية فتح 
األجواء الت����ي انتهجتها حكومة 
الكويت من����ذ 2006 ادت الى منو 
حركة النقل اجلوي من والى البالد 
منوا كبيرا حتى جتاوزت ثمانية 
ماليني راكب في عام 2009 سافروا 
على حوالي 79 الف رحلة جوية 
جتارية عبر مطار الكويت الدولي 
قامت بتشغيلها 45 شركة طيران 

عاملية.
واوضح ان املنافسة اتاحت في 
هذا القط����اع اخلدماتي مزيدا من 
اختيارات السفر للراكب وتنوعا في 

برامج السياحة والسفر املعروضة 
عليه مشيرا الى ان هذا النمو لم 
يكن ليتحقق ل����وال وجود منافذ 
بيعية لنشاط النقل اجلوي متثلت 
في مكاتب السفر والسياحة التي 
مت ترخيصها ف����ي جميع مناطق 
الكويت وفقا ملعايير مدروسة حتى 
وصل عددها الى 329 مكتبا تضاهي 

خدماتها ما تقدمه الدول املتقدمة 
بصورة عامة. 

وتابع الفرح انه ومنذ صدور 
القانون رقم 31 للسنة 1987 لتنظيم 
س����وق النقل اجلوي في الكويت 
والئحته التنفيذية عملت اإلدارة 
العامة للطيران املدني على تطوير 
العديد من جوانب هذا الس����وق 

وإعادة ترتي����ب قواعده لتحقيق 
ازده����اره وتعزيز ثقة ش����ركات 
الطيران الوطنية العاملية واملسافر 

في ادائه.
الفرح ع����ن وجود  وكش����ف 
جهود لتحديث الالئحة التنفيذية 
لهذا القان����ون لتواكب التطورات 
واملس����تجدات التي يشهدها هذا 

القطاع احليوي مشيرا إلى أهمية 
الدور الذي ينهض به احتاد مكاتب 
السفر والسياحة الكويتية ملساندة 
اإلدارة العام����ة للطي����ران املدني 
واجله����ات املعنية في تنظيم هذا 
القطاع احليوي وحتقيق مصالح 
جميع االطراف املعنية بالتعامل 

معه.
وقال الفرح ان قبوله للرئاسة 
الفخري����ة الحتاد مكاتب الس����فر 
والسياحة س����يعزز دور االدارة 
العامة للطيران املدني في تنظيم 
س����وق النقل اجلوي في الكويت 
وتطويره. مش����يرا الى متابعته 
الدائم����ة ملتطلبات ومس����تجدات 

االحتاد.
واض����اف ان الطي����ران املدني 
سيعمل على احداث آليات وترتيبات 
تضمن مصالح اطراف مكاتب السفر 
والسياحة وشركات الطيران على 
حد سواء كاشفا عن وجود مبادرات 
لتطوير نظام التسويات البنكية 
االدارة  التزام  بني اجلهتني، واكد 
العامة للطي����ران املدني بتطبيق 
املفتوحة والتي  سياسة االجواء 
انتهجتها الكويت والتي يتم من 
خاللها تطوير وجتديد االتفاقيات 
الثنائية مع دول العالم االخرى.

النق����ل اجلوي  وع����ن كثافة 
والقدرة االستيعابية ملطار الكويت 
الدول����ي قال الفرح انه يتم حاليا 
افتتاح سبع بوابات مغادرة جديدة 
في مطار الكويت لتخفيف الضغط 
إضافة الى استحداث نظام قبول 
الكتروني للراكب من خالل شبكة 

االنترنت.
من جانبه قال رئيس مجلس 
االدارة ف����ي مؤسس����ة اخلطوط 
اجلوية الكويتية حمد الفالح ان 
اختيار )الفرح( لهذا املنصب جاء 
نتيجة للخبرة التراكمية والطويلة 
ول����دوره في خدم����ة قطاع النقل 
والسياحة الكويتية مشيرا إلى ان 
تولي الفرح لهذا املنصب سيساهم 
في دفع عجلة التطور والنماء في 

هذا القطاع احليوي.
الفالح تطلع مؤسس����ة  واكد 
اخلطوط اجلوي����ة الكويتية إلى 
توثيق عرى التعاون املثمر والبناء 
مع احتاد مكاتب السفر والسياحة 
للنه����وض باملصالح املش����تركة 
وحتقي����ق النتائ����ج املأمولة في 
التكامل والتفاعل االيجابي  إطار 
مع اجله����ات احلكومية واألهلية 
ذات العالقة بس����وق الس����ياحة 

والسفر.
وكان احلف����ل قد ش����هد منح 
شهادات تقديرية لرؤساء مجلس 
الس����ابقني وذلك  إدارة االحت����اد 
لدورهم الكبير في احملافظة على 
كيان االحتاد وس����عيهم الدؤوب 
في رفع مستوى خدمات السياحة 
والسفر في الكويت وشمل التكرمي 
مؤسسي مكاتب السفر والسياحة 

األوائل. 

الفرح: 500 مليون دينار عوائد قطاع النقل الجوي السنوية بمختلف فروعه 

رمضان: »غلف إكسبرس البابطين« حافظت 
على أسعار زيوت توتال بالكويت خالل األزمة

 عاطف رمضان
الرئيس بش���ركة  أكد نائب 
غلف اكس���برس البابطني أحمد 
رمض���ان ان الش���ركة حريصة 
على تطوير وتنمية عالقاتها مع 
العالقة  ان  الى  عمالئها، مشيرا 
بني »البابطني« وعمالئها عالقة 

شراكة.
جاء ذلك خ���الل الكلمة التي 
ألقاه���ا أمس األول ف���ي الندوة 
التجاري���ة لعمالء زيوت توتال 
بفندق ك���راون بالزا الفروانية، 
حيث جمعت الندوة التي اقيمت 
برعاية مجموعة »البابطني« ممثلني 
عن ش���ركة زيوت توتال وعددا 
كبيرا من الشركات واملؤسسات 

الصناعية بالكويت.
وأضاف رمضان ان ش���ركة 
البابط���ني هي الوكي���ل الوحيد 

لزيوت توتال في الكويت.
واس���تعرض رمضان خالل 
الندوة اخلطوط العريضة ملراحل 
ومميزات التصنيع لزيوت توتال 

الفنية عن  وش���رح املعلومات 
منتجات هذه الزيوت.

وبني رمضان انه بالرغم من 
تداعيات األزمة املالية العاملية اال 
ان الشركة حافظت على ان تبقى 
األسعار منافسة الستمرار العالقة 
التجارية بني الشركة وعمالئها.

من جانبه، ذكر مدير التصوير 
بشركة توتال عبداهلل الصديقي 
ان شركة زيوت توتال هي رابع 
أكبر شركة بالعالم، مشيرا الى 
ان الهدف من إقامة هذه الندوة 
التجاري���ة ه���و تق���دمي الدعم 
واملساندة لعمالء زيوت توتال 
بالقس���م الصناع���ي والتجاري 

بالكويت.
واستعرض الصديقي معلومات 
عن تواجد شركة توتال في منطقة 
اخلليج والعالم وآخر التطورات 

في مجال الزيوت.
الش���ركة أعدت  ان  وأوضح 
دراسات عن زيوت توتال، حيث 
مت فتح بعض املكائن ملعرفة مدى 

التآكل بها، مؤكدا ان أداء وقدرة 
زي���وت توتال في هذا الش���أن 
كانت ناجحة في مواجهة التآكل 
باملكائن وان الش���ركة حصلت 
على ش���هادات من جهات عاملية 
تش���ير الى جودة زيوت توتال 
وقدرتها على التعايش في املناطق 

احلارة.
وذكر ان الشركة لديها برنامج 
مط���ور في فرنس���ا يعمل على 
قي���اس أداء احملرك، موضحا ان 
هذا البرنامج من ضمن خدمات 
توت���ال، وانه م���ن خالله ميكن 
معرفة حماية احملرك من االحتكاك 
الداخلي والتآكل وذلك من خالل 
ان  أفضل طريقة ممكنة، مؤكدا 
البرنامج يعطي مواصفات  هذا 

ونتائج مهمة.
وقال ان هذه اخلدمة تنفرد بها 

توتال على مستوى العالم.
وفي نهاية الن���دوة مت عمل 
سحوبات على عدد 5 جوائز قيمة 

مت توزيعها على الفائزين.

 عاطف رمضان
أعلنت ش���ركة الش���ايع للتج���ارة العامة عن 
تقدميها إضافة جديدة لتصاميم املطابخ املنزلية 
في الكوي���ت من خالل إدخاله���ا للماركة األملانية 
املش���هورة في تصميم وتصنيع املطابخ احلديثة 

»كيتشن هاوس«.
جاء ذلك خ���الل احلفل الذي أقامته الش���ركة 
أمس لهذه املناسبة في معرض »كيتشن هاوس« 
مبنطقة الش���ويخ حيث يعتبر اكبر املعارض في 
الكويت الذي تفرد بتقدمي تشكيلة واسعة وفريدة 
من املطابخ، وقد قام السفير األملاني لدى الكويت 
ميكايل ووربس والرئيس التنفيذي لشركة الشايع 
للتجارة امين الشايع بقص شريط افتتاح املعرض 

اجلديد للشركة.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة أمين الشايع إن 
املعرض يضم العديد من تصاميم املطابخ بأعلى 
مقاييس اجلودة األملانية واحدث تصميمات املطابخ 
كما يتيح ألصحاب املن���ازل فرصة لالطالع على 
احدث تصميمات املطابخ العاملية بأسعار مناسبة 
ويفسح املجال للزائرين امام العديد من اخليارات 
التي ال تتس���نى لهم حتت س���قف واحد الختيار 

مطابخهم.
وأضاف الشايع أن جميع املطابخ املعروضة في 
معرض »كيتش���ن هاوس« تصنع من قبل شركة 
نوبيليا اكبر الشركات األملانية املختصة بتصميم 
وتصنيع املطابخ العاملية والتي تقوم بتصميم كل 

مطبخ على حدة وبتصمي���م فريد ال يتم تصميم 
نس���خة ثانية منه، مش���يرا إلى ان الشركة تقوم 
بتصميم وتصنيع املطابخ بأحدث التقنيات اآللية 
لضمان أعلى مس���تويات اجلودة وأدق التفاصيل 

وبأسعار جذابة جدا.
ولف���ت إلى أنه ميكن لزوار معرض »كيتش���ن 
هاوس« مش���اهدة اكبر تشكيلة لتصاميم مطابخ 
في مكان واحد وخ���الل زيارة واحدة حيث يضم 
املع���رض اكثر من 24 تصميم���ا مختلفا للمطابخ 
تتناسب مع شريحة كبيرة من األذواق بني املطابخ 
التقليدية واملطابخ احلديثة والعصرية إضافة إلى 
تصاميم مطابخ البحر األبيض املتوسط باإلضافة 
إلى إمكانية تقدمي تصميم بحلول فردية تتناسب 

مع األذواق اخلاصة.
من جهته ق���ال عضو املجل���س التنفيذي في 
شركة نوبيليا األملانية لتصنيع وتصميم املطابخ 
د.اوليفر ش���ترايت الذي حضر حفل االفتتاح ان 
شركة »نوبيليا« للمطابخ تقدم في صالة العرض 
»كيتشن هاوس« مطابخ ذات قيمة عالية وجودة 
متميزة تأخذ باحلسبان االجتاهات العاملية احلديثة 
في تصاميم املطابخ املنزلي���ة مما يجعل األموال 
املدفوعة في هذه التصاميم تتناس���ب مع القيمة 

املضافة املوجودة في تصميماتنا.
وأكد د.اوليفر ش���ترايت ان الشراكة مع شركة 
الشايع التجارية ترسيخ لشركة »نوبيليا« للمطابخ 

في املنطقة وتعود بالنفع على جميع األطراف.

أمين الشايع والسفير األملاني لدى الكويت يفتتحان معرض »كيتشن هاوس«   )أسامة البطراوي(

)فريال حماد( د.محمد البصيري متوسطا فواز الفرح وجواد بوخمسني ويظهر في الصورة حمد الفالح ورشيد طبطبائي وممثلو قطاع النقل اجلوي في الكويت خالل االحتفال  

البصيري خالل تكرمي فواز الفرح 

ممثلو شركات الطيران خالل احلفل ويظهر سيمون فاخوري وندمي حلد

فواز الفرح وخالد احلمد يكرمان جواد بوخمسني ويظهر حمد الفالح

..وتكرمي لوزارة التجارة والصناعة خالد احلمد مكرما طارق الكاظمي خالل احلفل 

 الشايع والسفير األملاني في صورة تذكارية مع عدد من احلضور وموظفي الشركة   

)أسامة البطراوي( أحمد رمضان في جانب من الندوة   


