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تبدأ توليد أول مرحلة من الطاقة في يونيو 2015

إجناز 65% من محطة »الزور الشمالية«
»الزور الشمالية« بإنتاج 
107 ماليني غالون من املاء 

الصالح للشرب يوميا.
من اجلدير بالذكر أن 
احملطة ستنتج ما يقارب 
القدرة  10% من إجمال����ي 
اإلنتاجية احلالية للطاقة 
في الكويت، وما يقارب %20 
من إجمالي القدرة احلالية 
املياه.  في مجال حتلي����ة 
وسيتم توفيرها للمواطنني 
واملقيمني في الكويت من 
خالل وزارة الكهرباء واملاء 
وفق اتفاقية شراء الطاقة 
واملياه على املدى الطويل 

وملدة 40 عاما.
وقد بدأت عملية إنشاء 
محطة »الزور الشمالية« في 
ديسمبر 2013 بعد التوقيع 
على عقود اإلنشاء في 12 
ديسمبر 2013 التي أسست 
الشركة املشتركة، شركة 
الزور األولى«،  »ش����مال 
كشركة مساهمة كويتية.

ويعمل  مبشروع محطة 
»الزور الش����مالية« أكثر من 
4200 عام����ل، مت توظيفه����م 
أساسيا عبر شركات محلية، 
يقودها املقاولون الرئيسيون 
لهذا املشروع، شركة »هيونداي 
هيفي إندوس����تري« وشركة 
»س����يدمي«. وتركز ش����ركة 
»سيدمي« على تصميم وتزويد 
وح����دات حتلية املي����اه التي 
سيتم تسليمها في بداية العام 
احلالي. يتم تصنيع وحدات 
حتلية املياه في اخلارج، ومن 
ثم يتم نقلها على شكل وحدات 

كاملة لنصبها في املشروع.
وس����تكون محطة »الزور 
الش����مالية« محط����ة صديقة 
للبيئ����ة وأكثره����ا فاعلي����ة 
لتوليد الطاقة الكهربائية في 
الكويت، وس����يكون لها دور 
مح����وري في دعم مش����اريع 
التنمية في الدولة. باإلضافة 
إلى توليد الطاقة بطاقة 1500 
ميغ����اواط، س����تقوم محطة 

»سيدمي«. فقد تقدمت عملية 
اإلنشاء على اجلدول الزمني 
ال����ذي كان محددا، كما وظف 
املش����روع إمكاني����ات كبيرة 
متمثلة في شركات الهندسة 

واملقاوالت في الكويت«.
وأض����اف بيف����ن: »خالل 
هذا العام، ستتس����لم محطة 
»الزور الشمالية« توربينني 
إضافيني ابتداء من شهر يونيو 
2015«. وبحلول نوفمبر 2014 
كان املشروع قد استكمل أكثر 
من س����بعة ماليني ساعة من 
العمل من دون وقوع حوادث 
في املشروع الذي تبلغ تكلفة 
إنشائه 1.4 مليار دوالر أميركي. 
وتسلمت الشركة خالل العام 
5 توربينات من إجمالي سبعة 
ستولد الكهرباء بطاقة تقارب 
1500 ميغ����اواط. وتبلغ قوة 
كل من هذه التوربينات 226 
ميغاواط، كم����ا مت تنصيب 
التوربينات  ثالثة من ه����ذه 

في 2014.

لدراسة املشروعات التنموية 
واملبادرات حصة 50% سيتم 
العام على  طرحها لالكتتاب 
املواطنني الكويتيني املسجلة 
أسماؤهم في سجالت الهيئة 
العامة للمعلوم����ات املدنية 
بتاريخ االكتت����اب. ومتتلك 
احلص����ة املتبقي����ة والبالغة 
40% من الشركة كل من شركة 
»جي دي إف س����ويز« بواقع 
17.5%، وشركة »سوميتومو 
كوربوريشن« اليابانية بواقع 
17.5%، وشركة »عبداهلل حمد 
الصقر وإخوانه« بواقع %5.

وق����ال الرئيس التنفيذي 
للش����ركة أندي بيفن: »نحن 
فخورون بالتقدم الذي حققناه 
ليومنا ه����ذا وأيضا بجودة 
التطوي����ر الذي أجنزناه. لقد 
كان العام املاضي إيجابيا جدا 
لشركة »شمال الزور األولى« 
الرئيسيني  وأيضا للمقاولني 
لهذا املشروع، وهما »هيونداي 
هيفي إندوس����تري« وشركة 

أعلنت ش����ركة شمال 
الزور األولى أن مشروع 
إنش����اء محط����ة »الزور 
الواقعة في  الش����مالية« 
جن����وب الكويت يس����ير 
بحس����ب اجلدول الزمني 
املخطط، وأنه مت استكمال 
65% من املخطط منذ البدء 
بعملية اإلنشاء في شهر 

ديسمبر 2013.
وتعد محط����ة »الزور 
الش����مالية« أول محط����ة 
مش����تركة خاصة لتوليد 
املياه  الكهرب����اء وحتلية 
في الكويت، ومن املخطط 
تولي����د أول مرحل����ة من 
الكهرباء في شهر يونيو 
2015 القادم، ومن ثم البدء 
في التشغيل التجاري في 
الربع األخير من عام 2016. 
ومتتلك احلكومة الكويتية 
حص����ة 10% من ش����ركة 
»شمال الزور األولى«، في 
حني ميتلك اجلهاز الفني 

أكثر من 7 ماليني 
ساعة عمل

مت استكمالها
خالل عام عبر

4200 عامل
 

5 توربينات بقوة 
226 ميغاواط
مت تسليمها 

للموقع و3 منها
مت تنصيبها

بورصتا »دبي« و»السعودية« األكثر انخفاضاً

أسواق اخلليج تواصل اخلسائر في العام اجلديد
سبقت جلسة أمس، ويبدو 
أن هناك عمليات دخول على 
بعض األسهم القيادية وهو 
م���ا أدى إلى ارتفاع ملحوظ 
التداول  على مستوى قيمة 
بنس���بة 43%، ببلوغها 17.5 
مليون دينار ارتفاعا من نحو 

12.2 مليون دينار.
وبالنظ���ر ألداء بورصة 
الكويت في 2014 سيالحظ 
أن هناك اس���تمرارا لضعف 
السيولة مع جنوح مؤشراتها 
الثالثة لالنخفاض بنهاية العام 
املاضي على الرغم من حتقيق 
املؤش���رات الوزنية مكاسب 
جيدة خالل التعامالت، ولكنها 
تبددت مع استمرار اخلسائر 
احلادة في األش���هر األخيرة 
النهائية  لتكون احملصل���ة 
تراجعا جماعيا ملؤش���رات 
البورصة الكويتية، وليس هذا 
فحسب بل احتلت الصدارة 
على مستوى أسواق اخلليج 

اخلاسرة بنسبة %13.5.
وتنشر »األنباء« انفوغرافا 
توضيحيا ألعلى مستويات 
بلغتها مؤش���رات البورصة 
املكاس���ب  في 2014، وأكبر 
واخلس���ائر في اجللس���ات 
االس���تثنائية والت���ي ظهر 
من خالل املتابعة أن أغلبها 
كان في الش���هر األخير من 
العام املاضي، وبالتالي فإن 
الكويتية تستهل  البورصة 
العام اجلديد بنفس املعطيات 
املؤث���رة ف���ي مؤش���راتها 
ومتغيراتها، ومن املرجح أن 
يستمر األداء على ذات املنوال 
إلى أن تظهر مستجدات تغير 

مسار السوق.

سوق البحرين بنسبة %0.3 
بخسارة 4.4 نقاط ليصل إلى 

1422 نقطة.
أداء  تباي���ن  ومحلي���ا، 
الكويت  مؤش���رات س���وق 
املالي، حيث ارتفعت املؤشرات 
الوزنية وانخفض السعري 
وهذا على عكس اجللسة التي 

الت���داول 4.2  وبلغت قيمة 
ماليني ريال.

٭ تراج���ع س���وق أبوظبي 
بنس���بة 0.5% بخسارته 20 
نقطة ليصل املؤشر إلى 4429 
نقطة بحجم تداول بلغ 178 

مليون درهم.
٭ بق���در قلي���ل انخف���ض 

س���لبته االس���تقرار ف���وق 
مس���توى 6500 نقطة بعد 
إلى 6497 نقطة،  أن تراجع 
وبلغت قيم���ة التداول 17.5 

مليون دينار.
٭ حقق سوق مسقط املالي 
تراجعا بنسبة 0.7% بخسارته 
41 نقطة بنسبة 6311 نقطة، 

شريف حمدي

املال  واصل���ت أس���واق 
اخلليجية تراجع مؤشراتها 
ف���ي ثاني  بش���كل جماعي 
جلسات العام اجلديد، وذلك 
على وقع استمرار انخفاض 
أس���عار النفط ملس���تويات 
جدي���دة بنح���و 55 دوالرا 
تقريبا خل���ام »برنت«. ولم 
تتحسن مستويات السيولة 
البورص���ات اخلليجية  في 
كثي���را، وإن ش���هد بع���ض 
األسواق حتسنا لكنه ال يرقى 
ألحجام القيم الرأسمالية لهذه 
األسواق، ما يعكس ضعف 
الثقة في األسهم اخلليجية 
الراه���ن، وكانت  بالوق���ت 
تراجعات األسواق كالتالي: 

٭ سجل سوق دبي تراجعا 
الفتا في جلسة أمس بنسبة 
3.3%، متراجعا ل� 123 نقطة، 
ليهوي إلى مس���توى 3565 
نقطة، بت���داوالت منخفضة 
بلغت قيمته���ا 508 ماليني 

درهم.
٭ انخفض مؤشر بورصة 
قطر بنس���بة 1.9% مسجال 
تراجع ب� 233 نقطة، ليتراجع 
إلى 11995 نقطة، بحجم تداول 

بلغ 202 مليون ريال.
٭ السوق السعودي واصل 
التراجع وخس���ر أمس 250 
نقطة بنسبة 3%، ليصل إلى 
8106 نقطة، بتداوالت بلغت 

قيمتها 6.1 مليارات ريال.
٭ تراج���ع س���وق الكويت 
لألوراق املالية بنسبة %0.8 
عل���ى وقع تراجع مؤش���ره 
الس���عري بنح���و 50 نقطة 
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اختيار املرشح
األفضل للوظيفة

إن اختيار مرشح مؤهل ومناسب للوظيفة الشاغرة مير بعدة 
إجراءات، منها التقليدية ومنها احلديثة )استثناء من التعيينات 

التي تتم بالواسطة واملعرفة الشخصية(، وهذه تعتمد على 
سياسة جهة العمل في اختيار وتعيني موظفيها سواء في 

القطاع العام أو اخلاص، وعندما يتم اختيار املرشحني للعمل 
يفاجأ صاحب العمل بأن املوظف اجلديد غير مناسب مع أنه 
متت مقابلته، ووجد أن مؤهالته الدراسية والعملية مناسبة 

للوظيفة املرشح لها. إذن أين اخلطأ؟
سياسة التعيني التقليدية التي تتبعها أغلب اجلهات احلكومية 

واخلاصة هي اإلعالن عن الوظيفة الشاغرة في الصحف، 
ويتقدم الباحثون عن عمل لديها لتعبئة طلب التعيني وإرفاق 

األوراق املطلوبة من شهادة دراسية وخبرة عملية ومن ثم يتم 
مراجعة الطلبات وتصفيتها حسب رأي املسؤول عن التوظيف 

ومن ثم تتم مقابلة املتقدمني الباقني، إما مباشرة مع اإلدارة 
طالبة الوظيفة وإما عن طريق جلنة ومن ثم يتم اختيار أحدهم 

بناء على بعض األسئلة ويبدأ إجراءات التعيني. والطريقة 
احلديثة لسياسة التعيني التي يطبقها قليل من اجلهات في 

القطاع اخلاص ونادرا في احلكومة هي حتليل شخصية 
املرشحني ملعرفة مطابقتهم للوظيفة الشاغرة بغض النظر عن 

التقدير العام للشهادة الدراسية واختالف اخلبرات العملية 
ألن هذا االختبار يعتمد على اإلجابة على مجموعة أسئلة 

معدة مسبقا في منوذج يشمل أسئلة فيها جوانب شخصية 
وسلوكية ومهارات وقدرات املرشح ومدى مطابقتها للوصف 

الوظيفي، وفوق هذا يتبني من نتائج هذا النوع من التعيني مدى 
قدرة املرشح للتأقلم مع مهام الوظيفة وعلى التزامه باللوائح 

ونظام العمل وأدائه وإجنازه ملهام عمله، وهذا النوع من 
االختبار يتم آليا عن طريق إدخال إجابات املرشحني في نظام 

خاص باحلاسب اآللي وميزة هذا النوع من االختبارات هي 
معرفة سلوكيات وشخصية املرشحني مسبقا وليس االعتماد 
فقط على مؤهالتهم الدراسية وخبراتهم العلمية حتى ال تقع 
جهات العمل في مشكلة أو غلطة اختيار مرشحني للعمل قد 
تظهر سلوكياتهم وشخصياتهم احلقيقية عند العمل الفعلي 

ومدى حتملهم لضغوطات العمل وتكيفهم مع بيئة العمل 
وتصرفهم مع زمالئهم في العمل.

أحببت أن أذكر هذه الطرق من التعيينات وأسلوب اختيار 
املرشحني للعمل بسبب وقوع الكثير من الشركات والبنوك 
واجلهات احلكومية في مطب االعتماد على املؤهل الدراسي 
واخلبرة العملية فقط، وكما أن هنالك بعض أعضاء مجلس 

األمة قد ذكر اقتراحا بعدم اعتماد اختيار املرشحني للعمل في 
اجلهات احلكومية فقط على طرح األسئلة واملقابلة الشخصية، 
وإمنا يجب األخذ بالتقدير األفضل للشهادة الدراسية ووضعها 

من ضمن شروط التعيني، وهنا أبني أنه ليس كل من حصل 
على تقدير عام امتياز في الشهادة الدراسية هو بالفعل تقدير 

حقيقي للطالب ألن وحسب معرفتي هنالك جامعات خاصة 
وحكومية داخل الكويت وخارجها تتساهل مع بعض الطلبة 

والطالبات وتعاملهم معاملة شخصية ألنهم مستفيدون منهم، 
إما بالهدايا أو بالدروس اخلصوصية، ولذلك أصبح االعتماد 

على التقدير العام للمؤهل الدراسي ال يعكس حقيقة مستوى 
التحصيل العلمي للطالب.

»التمويل اخلليجي« يكسب قضية
بـ 11.4 مليون دوالر

أبلغ بيت التمويل اخلليجي مساهميه وأسواق األوراق املالية 
املدرج فيها أن غرفة البحرين لتس���وية املنازعات قد أصدرت 
حكمها لصالح بيت التموي���ل اخلليجي في القضية املرفوعة 
من قبل البنك ضد بيت أبوظبي لالستثمار )ش.م.خ( وشركة 
مدين���ة قطر الترفيهية، مببلغ إجمالي قدره 11.4 مليون دوالر 

)ما يعادل 4.3 ماليني دينار( باإلضافة الى الفوائد. 
يشار إلى أن القضية املسجلة لدى غرفة البحرين لتسوية 
املنازعات حتت رقم )2013/20( قد رفعت من قبل بيت التمويل 
اخلليجي ضد كل من بيت أبوظبي لالس���تثمار وشركة مدينة 
قطر الترفيهية فيما يتعلق باستثمار بيت التمويل اخلليجي 

في مشروع مدينة قطر الترفيهية.
من جهة ثاني���ة، أبلغ بيت التمويل اخلليجي مس���اهميه 
والبورصات املدرج فيها بأن احملكمة املدنية العليا بالبحرين 
قد رفضت الدعوى العمالية )مببلغ إجمالي قدره 13.8 مليون 
دوالر( املرفوعة من قبل عصام جناحي ضد البنك. وكان جناحي 
قد قام برف���ع الدعوى العمالية )رق���م 2014/8225( ضد بيت 
التموي���ل اخلليجي في يونيو 2014، إبان رفع البنك مجموعة 

من املطالبات عليه.
يذك���ر أيضا أن جميع الدعاوى األخ���رى املرفوعة من قبل 
بيت التمويل اخلليجي ضد جناحي مازالت تنظر لدى اجلهات 

املختصة.

»الدولي«: تعيني جمال البراك
مديراً لـ»االستثمار«

وافق بنك الكويت املركزي على تعيني جمال حمد البراك في 
منصب املدير العام إلدارة االستثمار لدى بنك الكويت الدولي.  
جاء ذلك في بيان صادر عن بنك الكويت الدولي بتهنئة جمال 
البراك باملنصب اجلديد، أن تعيينه جاء ضمن إطار استراتيجية 
العمل الطموحة لبنك الكويت الدولي جتاه توفير كوادر بشرية 
عل���ى درجة عالية من الكفاءة ومدعمة بقدرات عملية وعلمية 
تؤهلها لتقدمي أفضل احلل���ول االقتصادية واملنتجات املالية 

اضافة الى ادارة احملفظة االستثمارية للبنك.


