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Fujairah Crown Prince meets members of Fujcon Forum 2019 
  

م ٠٨:٥ - ٢٠١٩ مارس ٢٤ األحد،  

2019 فوجكون" لملتقى التنظيمية اللجنة أعضاء يلتقي الفجيرة عهد ولي  " 

ي 
ة ف  ي مكتبه بالديوان 24الفجير

ة اليوم ف  ي ولي عهد الفجير
ف  مارس/ وام / استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشر  

ي أعضاء  ود بالوقود " فوجكون األمير ة الدولي الحادي عشر للي    الفجير
" الذين قدموا دعوة لسموه2019اللجنة التنظيمية لملتق   

ة من لحضور أعمال الم ي الفي 
ة 27إل  25لتق  الذي يعقد ف  ي إمارة الفجير

ي الديار ف  ي فندق سيج 
مارس الجاري ف  . 

ي الدعوة لحضور الملتق  الذي يعقد تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حمد
ف   وقد قبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشر

ة .. متمنيا أن  ي عضو المجلس األعىل حاكم الفجير
ف  ي بن محمد الشر

يخرج الملتق  بمقررات ونتائج من شأنها دعم التوجه السائد ف   
ي مطلع يناير

ي سوف تطبق ف 
يت الت   المحافظة عىل البيئة من خالل تطبيق متطلبات اتفاقية "ماربول" لتوفير الوقود منخفض الكي 

2020لعام   . 

ة كواحدة من أكي  ووجه سموه بتوفير كافة االحتياجات الالزمة لنجاح أعمال الملتق  والخروج بن تائج تعكس أهمية مكانة الفجير  
ي تقديم خدمات اإلمداد البحرية اللوجستية وبوصفها مركزا عالميا لصناعة النفط الخام

 .المراكز العالمية ف 

ة عىل ي ولي عهد الفجير
ف   و توجهت اللجنة التنظيمية للمؤتمر بالشكر والتقدير إل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشر

اوة االستقبال والدعم الكبير ألعمال ملتقاهم.. و قدمت هدية تذكارية لسموه تقديرا لدعمه الدائم ألنشطة الملتق  حف . 

ة وسعادة الدكتور محمد سعيد الكندي رئيس اللجنة المنظمة  حض  اللقاء سعادة سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجير
ة والكابت   سالم الحمودي مدير عامللملتق  ومحمد عبيد بن ماجد رئيس  ي حكومة الفجير

الملتق  مدير دائرة الصناعة واالقتصاد ف   
كة كونفرنس كونيكشن السنغافورية ولية "فوز" وفيمال مشالند المدير التنفيذي لشر ة للصناعات البي   .منطقة الفجير

ة لتموين ا2019يذكر أن ملتق  "فوجكون  لسفن بالوقود" يعقد ضمن فعاليات اسبوع الفجير  "Fujairah Bunkering Week" 
ي العالم 35شخص من المهتمتر  بمجال تموين السفن بالوقود من  600ومن المتوقع أن يستقطب حوالي 

دولة ف  . 

 .- مل -

 


