
وقعت “جنرال إلكتريك للطاقة” 
اتفاقية طويلة األم���د م��ع “شركة 
السمرا لتوليد الكهرباء” في األردن، 
تعمل مبوجبها على تزويد خدمات 
الصيانة املتكاملة التي تشمل قطع 
الغيار وأعمال تصليح معدات التوليد 
الرئيسية إل���ى محطة “السمرا” 
التي تعمل ب��ال��دورة املركبة بطاقة 
إنتاجية تبلغ 1175 ميجاواط في 
منطقة الزرقاء، والتي تغذي الشبكة 
الوطنية بالطاقة الكهربائية لالزمة 
لالستخدامات السكنية والتجارية 

على حد سواء.
ومت توقيع االتفاقية من قبل أمجد 
الرواشدة، مدير عام “شركة السمرا 
لتوليد الكهرباء”، وف��ادي طبوش، 
املدير التنفيذي للمبيعات في وحدة 
أع��م��ال خ��دم��ات ال��ط��اق��ة ف��ي ش��رق 
املتوسط وال��ع��راق وباكستان لدى 
“جنرال إلكتريك”، بحضور ممثلني 

عن كال الشركتني. 
بهذه املناسبة قال أمجد الرواشدة: 
“ميثل تعاوننا مع ’جنرال إلكتريك‘ 
جتسيداً لتركيزنا امل��ت��واص��ل على 
حتسني عملياتنا. وتشير التوقعات 
إل��ى منو الطلب على م��وارد الطاقة 
ف��ي األردن بنحو 5 باملئة سنوياً، 
ون��ح��ن ع��ل��ى ث��ق��ة ب����أن اخل��ب��رات 
ال��واس��ع��ة التي تتمتع بها ’جنرال 
إلكتريك‘ باإلضافة إلى باقة احللول 
املتكاملة التي تطورها ستساعدنا 
على تزويد الطاقة بكفاءة عالية من 
حيث التكاليف مما يساهم في تلبية 
احتياجات املستهلكني ، واالقتصاد 

الوطني بشكل عام. 

وستساهم االتفاقية ف��ي خفض 
ت��ك��ال��ي��ف ال��ص��ي��ان��ة وحت��س��ني أداء 
األص���ول ف��ي املنشأة باإلضافة إلى 
تعزيز اإلنتاجية والكفاءة. وتغطي 
االتفاقية 7 توربينات غازية طورتها 
“جنرال إلكتريك” ويجري تشغيلها 
حالياً في محطة “السمرا”. وستعمل 
“جنرال إلكتريك” أيضاً على تزويد 
حت��دي��ث��ات “املسار احمل��ّس��ن للغاز 

AGP” ل��ت��ورب��ي��ن��ات 9E إض��اف��ة 
إل��ى حتديثات MXL2 لتوربينات 

GT13E2 ضمن احملطة. 
م��ن جانبه ق��ال ج��وزي��ف أنيس، 
الرئيس وامل��دي��ر التنفيذي لوحدة 
أعمال خدمات الطاقة لدى “جنرال 
إلكتريك” ف���ي ال���ش���رق األوس���ط 
وأفريقيا: “تعكس االتفاقية املوقعة 
مع ’شركة السمرا لتوليد الكهرباء‘ 

القيمة الكبيرة التي تقدمها ’جنرال 
إلكتريك‘ للعمالء وح��رص��ه��ا على 
دع��م النمو التحولي في عملياتهم. 
ويشرفنا أن نساعد ’السمرا‘ في 
خفض تكاليف الصيانة وحتسني 
أداء األصول في منشأتها مما يضمن 
اس��ت��م��راري��ة أك��ب��ر ع��ل��ى مستوى 
التشغيل ويرتقي بالعمليات إلى 

مستويات جديدة من الكفاءة”. 

أعلنت مؤسسة عبدالعزيز بن حميد، 
، عن متديد فترة التسجيل في ال��دورة 
اخلامسة من برنامج عبدالعزيز بن حميد 
إلعداد القادة إلى السادس من شهر يوليو 
املقبل، وذل��ك استجابة لإلقبال الكبير، 
حيث تلقت إدارة البرنامج ما يزيد عن 
320 طلب مشاركة ف��ي غ��ض��ون شهر 

واحد. 
وي��ع��م��ل ب��رن��ام��ج ع��ب��دال��ع��زي��ز بن 
حميد إلع��داد القادة على تزويد املواهب 
اخلليجية الشابة باملهارات، واملعارف، 
واخلبرات الالزمة ليصبحوا قادرين على 
خدمة أوطانهم، واملضي قدماً ليصبحوا 
ق��ادة ناجحني في املستقبل. ومت إع��داد 
البرنامج وفقاً ألفضل املعايير الدولية 
في القيادة، وذل��ك بالتعاون مع كبرى 
امل��ؤس��س��ات التدريبية واالس��ت��ش��اري��ة 
الرائدة عاملياً. وكانت فعاليات ال��دورة 
الرابعة من البرنامج قد اختتمت في شهر 
مايو املاضي، بحفل تخرج تكرمياً لنجاح 
كافة املشاركني وعددهم 20 مشاركاً من 
املواهب الشابة التي مت اختيارها بعناية. 

وق��ال املهندس م���روان ب��ن غليطة، 
نائب رئ��ي��س  مجلس إدارة مؤسسة 
ع��ب��دال��ع��زي��ز ب���ن ح��م��ي��د: “اتخذت 
مؤسسة عبدالعزيز ب��ن حميد على 
عاتقها مسؤولية تبني القادة الشباب 
ومتكينهم، وذلك بتقدمي برامج متكاملة 
تتيح للمشاركني فرصة حقيقية إلطالق 
العنان لطاقاتهم الكامنة وإحداث تأثير 
إيجابي في املجتمع. وفي أعقاب النجاح 
الكبير الذي حققته النسخة الرابعة من 
البرنامج، تلقينا مئات الطلبات من كافة 
أرجاء دول مجلس التعاون اخلليجي. 
واستجابة لهذا اإلق��ب��ال، فقد ارتأينا 

متديد فترة التسجيل”.
وأع�����رب ب���ن غ��ل��ي��ط��ة ع���ن س��ع��ادت��ه 
وامتنانه للدعم الذي قوبل به البرنامج 
من قبل صاحب السمو الشيخ حميد بن 
راش��د النعيمي، عضو املجلس األعلى 
حاكم عجمان، وسمو الشيخ عّمار بن 
حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس 

املجلس التنفيذي.
ومت متديد فترة التسجيل في الدورة 
اخلامسة من برنامج عبدالعزيز بن حميد 
إلع��داد القادة لغاية السادس من يوليو 
املقبل، وسينطلق البرنامج في الثامن من 
اكتوبر 2017، في أعقاب فرز الطلبات، 
وإجراء املقابالت مع املرشحني للمشاركة، 
واملقرر في العاشر من يوليو. ويتأهل 
الناجحون في املقابالت الشخصية إلى 
املرحلة التالية من عملية االختيار والتي 

تتمثل باختبارات  القدرات الشخصية، 
قبل أن يتم اإلعالن في سبتمبر املقبل عن 
أسماء العشرين مرشحاً الذين مت قبولهم.

وأضاف املهندس بن غليطة: “حرصنا 
على مواصلة العمل على تطوير برنامج 
عبدالعزيز بن حميد إلعداد القادة ليصبح 
أحد البرامج القيادية األكثر طموحاً في 
منطقة دول مجلس التعاون اخلليجي، 
ولُيسهم في بناء ق��درات القادة الشباب 
وتنمية مهاراتهم. والعامل الرئيس وراء 
مواصلة جن��اح��ات البرنامج وتطوره 
يكمن في استقطاب املواهب التي متلك 
ال��داف��ع واحل��اف��ز ل��الرت��ق��اء إل��ى مصاف 
ق��ي��ادات املستقبل. ونتطلع إل��ى تقدمي 
ف��رص تدريبية فريدة لكافة املشاركني 
اجل��دد، وتوسيع آفاقهم، ومتكينهم من 

التعبير عن إمكاناتهم احلقيقية”. 

اقتصاد12 alwasat.com.kw

1175 ميجاواط بالدورة املركبة تبلغ طاقة  املنشأة 

»جنرال إلكتريك« توقع اتفاقية خدمات 
صيانة طويلة األمد مع »السمرا« في األردن

مروان بن غليطة

كشف  مول 360 – عن تنظيم فعالية 
مميزة بالتعاون مع إذاعة نبض الكويت 
88.8 اح��ت��ف��اًء بعيد الفطر السعيد 
وإح��ي��اًء ل���روح البهجة ببث مباشر 
وحصري من البهو الرئيسي للمول 
اب��ت��داًء م��ن الساعة 12 ظ��ه��راً وحتى 
السابعة مساًء في اليوم الثاني من أيام 

عيد الفطر. 
وقال : ستتضمن فعاليات العيد هذا 
ة للزوار  العام العديد من املفاجآت السارَّ
وف��رص الربح بجوائز نقدية “عيدية 
م��ول 360” وأخ��رى عينّية مقدمة من 
مجموعة من املتاجر املختارة في املول، 
كما سيتم ت��ق��دمي ب��اق��ة م��ن الفقرات 
الترفيهّية املسلية تشمل التفاعل مع 
العائالت واألطفال ، إضافة إلى استقبال 
إذاع��ة نبض الكويت 88.8 لالتصاالت 
الهاتفية لإلجابة على أسئلة املسابقات، 
ومعايدة األه��ل واألص��دق��اء مبشاركة 
مذيعي محطة نبض ال��ك��وي��ت طالل 
الياقوت، وخالد األن��ص��اري، ومحمد 
دش��ت��ي، وه��ن��ا عبدالرحمن، وأس��ام��ة 

فودة، وفرح بشارة و زينب بنت علي. 
وب��ه��ذه امل��ن��اس��ب��ة ق��ال��ت ك��الودي��ا 
لوبوسينسكا، م��دي��رة التسويق في 
مول 360: “ كعادته السنوية يحرص 
مول 360 على تنظيم فعاليات مميزة 
ملشاركة رواد املول فرحتهم مبناسبة 
عيد الفطر السعيد، وذل��ك م��ن خالل 
مجموعة من األنشطة التفاعلية التي 
يقدمها خصيصاً ل���زواره، واملالئمة 
جل��م��ي��ع أف������راد ال��ع��ائ��ل��ة مبختلف 

أعمارهم.”
ودع���ا  م��ول 360 اجلميع لقضاء 
عطلة العيد فيه لالستمتاع بتجربة 
تسوق فريدة من نوعها، باإلضافة إلى 
مجموعة متنوعة من املطاعم واملقاهي 
احمللية والعاملية التي انضمت حديثاً 
الى ركن املطاعم اجلديد. كما ميكنهم 
زي��ارة مختلف املرافق الترفيهيه التي 
يقدمها مول 360 مثل: »سينيسكيب«، 
و»ميك ميننج«، و»إنفونيتي«، و»ذا 
بول روم«، و»فريز كلوب«، و»فاليت 

اكسبيرينس«.

88.8 ومبشاركة باقة مختارة من املتاجر بالتعاون مع إذاعة  نبض الكويت 

360  يكشف عن جوائز قيمة لزواره خالل عيد الفطر السعيد مول 

املول يقدم هدايا قيمة في العيد
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فرصة ثانية للمرشحني الشباب لالشتراك بالنسخة اخلامسة 

»عبدالعزيز بن حميد« تعلن عن متديد 
فترة التسجيل في برنامج إعداد القادة

خالل توقيع االتفاقية

  FXTM قال محلل األبحاث في
لوكمان أوتوجنا،  زادت املخاوف 
بشأن تخمة املعروض من النفط 
ف��ي األس����واق العاملية ووصلت 
إل��ى أوجها خ��الل جلسة التداول 
أمس الثالثاء حيث انخفض خام 
غ���رب ت��ك��س��اس ال��وس��ي��ط��ب��ش��دة 
ودخ��ل ف��ي س��وق هبوطية تأثًرا 
بالعالمات املتزايدة على ارتفاع 
اإلن��ت��اج ح��ول العالم. وك��ان خام 
غ��رب تكساس الوسيط قد اتسم 
بالفعل باحلساسية ال��ش��دي��دة 
وتعرض للخسائر وسط معنويات 
منخفضة جتاه السلعة، وتسببت 
التقارير التي أف���ادت ب��أن إنتاج 
ليبيا من النفط قد ارتفع بشكل غير 
متوقع إلى دفع األسعار للهبوط 
أدنى من مستوى 43 دوالر. وعلى 
الرغم من أن منظمة أوبك قد أظهرت 
نيتها احلسنة في بادئ األمر عندما 
قامت بإعفاء بعض األعضاء من 
االل��ت��زام باتفاق خفض اإلن��ت��اج، 
ولكن يبدو أن الطريق إلى جهنم 
مفروش بالنوايا احلسنة حيث 
إن زي��ادة اإلنتاج من جانب ليبيا 
ونيجيريا وإي��ران يقلل من تأثير 
وفاعلية اتفاق خفض اإلنتاج. وفي 
ظل أن التوقعات بالنسبة للنفط 
متيل بشدة إلى اجلانب الهبوطي، 
من املتوقع أن تتكبد األسعار املزيد 
من اخلسائر مع استغالل الدببة 
للمخاوف ال��دائ��م��ة بشأن تخمة 
امل��ع��روض ملهاجمة السلعة بكل 

قوة.
وت��اب��ع : أم��ا ع��ن املستثمرين 
الذين كان ينتظرون بفارغ الصبر 
ع��الم��ات ع��ل��ى أن إستراتيجية 
منظمة أوب���ك تسهم ف��ي حتقيق 
التوازن في األسواق املتشبعة فقد 
بدأ صبرهم ينفد وهو األم��ر الذي 
يظهر جلًيا في التحرك الهبوطي 
ألسعار النفط. وعلى الرغم من 
أن منظمة أوب��ك تستحق اإلش��ادة 
ن��ظ��ًرا ألن التزامأعضاء املنظمة 

باتفاق خفض اإلن��ت��اج ق��د وصل 
إلى أعلى مستوياته في شهر مايو 
منذ بدء سريان االتفاق بوصوله 
إل��ى %106، ولكن ه��ذا االل��ت��زام 
قد طغى عليه ارت��ف��اع اإلم���دادات 
في نفس الشهر من جانب ليبيا 
ونيجيريا. وفي حني أن انخفاض 
أسعار النفط ميكن أن يكون حجر 
عثرة أم��ام النمو الهائل إلنتاج 
النفط في الواليات املتحدة، يجب 
أن يؤخذ ف��ي االعتبار أن النفط 
الصخري األمريكي قد صمد بقوة 
أم���ام انخفاض إن��ت��اج النفط في 
املاضي وميكنه أن يفعل ذلك مرة 

أخرى في املستقبل.
واضاف: قد أصبح من الواضح 
للغاية أن السبب الرئيسي وراء 
ان��خ��ف��اض أس��ع��ار ال��ن��ف��ط بشكل 
متكرر يكمن في ارتفاع املخزون 
ال��ع��امل��ي م��ن النفط اخل���ام. وإذا 
ظل املخزون األمريكي من النفط 
عند مستوياته املرتفعة واستمر 
اإلنتاج املرتفع للنفط الصخري 
األم��ري��ك��ي ف��ي التقليل م��ن تأثير 
اتفاق منظمة أوبك خلفض اإلنتاج، 
من املرجح أن يظل النفط منخفًضا 

لفترات طويلة.

FXTM : النفط اخلام   
األميركي يتعثر في سوق هبوطية

لوكمان أوتوجنا

برنامج أوروبي للترويج ملنتجات اخلوخ اليوناني

25 مليون يورو حجم التبادل التجاري 
بني الكويت و اليونان  

ق��ال السفير اليوناني ف��ي الكويت ان��دري��اس 
باباداكيس أن حجم التبادل التجاري بني اليونان 
والكويت بلغ 25 مليون يورو بنهاية العام املاضي 
2016، ودع��ا املستثمرين الكويتيني إل��ى زي��ادة 

استثماراتهم في اليونان .
وك���ان ق��د اح��ط البرنامج الترويجي للخوخ 
اليوناني Peach Garden في  الكويت للترويج 
للخوخ األوروب���ي ال��ط��ازج واملنتج ف��ي اليونان 
ولاللتقاء أقطاب الصناعة في الكويت لغاية تعزيز 
التبادل التجاري بني البلدين وذلك للعام الثاني على 
التوالي، وكان هذا  العام بحضور ودعم السفارة 

اليونانية في الكويت.  
وقد أطلق البرنامج لعام 2017 في مؤمتر صحفي 
عقد بحضور سعادة اندرياس باباداكيس، سفير 
اليونان في الكويت، ممثلني عن أماتيا وهي املنظمة 
التعاونية للمنتجني، والسيدة غنيمة الفهد، اخلبيرة 

الصحية وممثلني عن نوفاسرت. 
وخالل املؤمتر الصحفي، القى املتحدثون الضوء 
على أهمية هذا املشروع في تعزيز عالقات االعمال 
بني الكويت واليونان في وق��ت يوفر فيه فرصة 
ريادية للمستوردين من الكويت، لتنويع منتجاتهم 
للمستهلكني. كما مت ال��ت��داول أيضا ف��ي األهمية 
الغذائية للفواكه في احملافظة على أسلوب حياة 

صحي

 Peach وجت����در اإلش�����ارة ال���ى أن ب��رن��ام��ج
Garden، هو مشروع أوروبي يسعى على الترويج 
وزي���ادة قيمة منتجات الفاكهة اليونانية ونها 
اخل��وخ ف��ي ك��ل أس���واق ك��ل م��ن االم���ارات العربية 
املتحدة، اململكة العربية السعودية والكويت. وقد 
اطلق البرنامج من قبل وزارة التطوير الريفي 
والطعام واماتيا وهي منظمة التعاونيات الزراعية 
للمنتجني اليونانيني. وق��د أت��ى املشروع كنتيجة 
لتعاون وجهود التعاونيات الزراعية اليونانية 
الفاعلة في قطاع اإلنتاج الطازج.  وجتدر اإلشارة 
هنا الى ما تتمتع به الفواكه اليونانية من اقبال في 
هذه األس��واق السيما اخلوخ والنكتارين والكيوي 
والتفاح واملشمس الخ.. وتنتمي الشركات املشاركة 
في ه��ذا البرنامج من مختلف محافظات اليونان 
التي تستأثر بأكبر نسبة من اإلنتاج السيما اخلوخ 

والفواكه األخرى من النوعية املماثلة.
ال��ى ذل��ك، ف��ان امل��ش��روع بالنسبة ال��ى الكويت 
يتضمن سلسلة من الفعاليات الترويجية منها 
الترويج للمنتجات في عدد من السوبرماركت في 
جميع أنحاء الدولة باإلضافة الى فعاليات عالقات 
عامة يحضرها ممثلون عن قطاع االعمال اليوناني 
وي��ع��م��دون أي��ض��ا على دع���وة رج���ال االع��م��ال من 
األسواق املستهدفة في املنطقة الى اليونان لالطالع 

على اإلنتاج اليوناني من الفاكهة.

جانب من املؤمتر الصحافي

تزامنًا مع عيد الفطر وبدء موسم العطالت الصيفية في الكويت

مجموعة فنادق جميرا تطلق باقات 
عروض في أربع وجهات عاملية

أعلنت مجموعة فنادق جميرا 
عن إطالق مجموعة من العروض 
املتميزة للعطالت التي تستهدف 
السياح من املنطقة وخصوصاً 
م��ن دول���ة ال��ك��وي��ت ت��زام��ن��اً مع 
حلول عيد الفطر السعيد وموسم 
العطالت ف��ي املنطقة، وتشمل 
ع���دداً م��ن الفنادق واملنتجعات 
السياحية التابعة للمجموعة 
وامل��ن��ت��ش��رة ف��ي مختلف أنحاء 

العالم.
وي����ب����دأ م���وس���م ال��ع��ط��الت 
الصيفية في دولة الكويت انطالقاً 
م��ن عطلة عيد الفطر السعيد 
وحتى منتصف سبتمبر املقبل 
م��ع نهاية إج���ازة عيد األضحى 
امل��ب��ارك، وم��ن املتوقع أن يبدأ 
توافد األسر والسياح الكويتيني 
إل��ى ع��دٍد من الوجهات العاملية 
كاململكة املتحدة وجزر املالديف 
وأملانيا وتركيا ودولة اإلمارات 
العربية املتحدة التي تشكل أبرز 
الوجهات اجلاذبة للسياحة من 
الكويت، باإلضافة إل��ى غيرها 
من الوجهات املميزة في أوروبا 

وآسيا.
وتشمل العروض التي تطلقها 
مجموعة جميرا خ��الل موسم 
العطالت الصيفية خصومات 
قّيمة للضيوف من دولة الكويت 
ف��ي منتجعات وف��ن��ادق جميرا 
ف��ي دول����ة اإلم�����ارات العربية 
املتحدة في كل من أبوظبي ودبي 
ب��اإلض��اف��ة إل��ى ج��زر املالديف، 
وباقات خاصة لإلقامة في فنادق 

جميرا ف��ي مدينة فرانكفورت 
ف��ي أمل��ان��ي��ا، ول��ن��دن ف��ي اململكة 
املتحدة واسطنبول في تركيا. 
وميكن التعرف على تفاصيل 
هذه العروض من وك��الء السفر 
احمل��ل��ي��ني أو ع��ن ط��ري��ق امل��وق��ع 

االلكتروني.
وف���ي ه���ذا اإلط�����ار، صرحت 
دوري�����س ج���ري���ف، ن��ائ��ب أول 
رئيس العمليات- منطقة الشرق 
األوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، 
مجموعة ال��ع��م��ل��ي��ات: “تشهد 
ف��ن��ادق��ن��ا ح���ول ال��ع��ال��م بشكل 
ع��ام وال��ق��ارة األوروب��ي��ة بشكل 
خاص ارتفاعاً في عدد الضيوف 
الكويتيني خ��الل م��وس��م عطلة 
الصيف واألع��ي��اد، حيث تأتي 
الكويت ضمن أب��رز ث��الث دول 

م��ص��درة للسياح إل��ى فنادقنا 
وم��ن��ت��ج��ع��ات��ن��ا ح����ول ال��ع��ال��م 
على م��دار ال��ع��ام، وذل��ك نتيجة 
حرصنا على تلبية توقعاتهم 
واحتياجاتهم وت��ق��دمي أفضل 
معايير الضيافة العربية في 
الوجهات العاملية احملببة لهم”، 
وأضاف “حتضيراً لهذا املوسم، 
أطلقنا مجموعة م��ن العروض 
الترويجية التي تشمل عدداً من 
فنادق املجموعة في كٍل من دبي، 
وأبوظبي، وامل��ال��دي��ف، ولندن، 
وفرانكفورت، واسطنبول، وذلك 
لنوفر لضيوف فنادقنا جتربة 
ال مثيل لها تتكامل م��ع رحابة 
ال��غ��رف وال��ت��ص��ام��ي��م األخ���اذة 
ومواقعها املميزة وتنوع مرافقها 

الترفيهية”. 

شقق جروفنر هاوس الفندقية من جميرا ليفينج


