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منال محسن

جاسم يعقوب يحتفل مع الفريق الفائز ببطولة »زين« لكرة القدم

موظف بوبيان أثناء شرحه ملنتجات البنك أمام العميل

الفائز يتسلم اجلائزة من أحمد منير

اللواء املنصوري وهدى الشايع وحسني عبدالرحيم 

بطولة »زين« لكرة القدم للناشئين والشباب 
تختتم أنشطتها على مالعب حديقة الشعب

»بوبيان« يستعرض أبرز خدماته ومنتجاته 
في مستشفى األحمدي

»يوريكا« تعلن عن الفائز بجائزة 10 آالف دوالر

»المستشارون العالميون« تنّظم
ورشة خاصة بقانون العمل بالقطاع األهلي

عدم الوعي بأهمية تلك املزايا، 
وخاصة فيم���ا يتصل مبواعيد 
العمل املس���موح به���ا للمرأة 
ونوعي���ة العم���ل واالج���ازات 
اخلاصة بالوض���ع وعدة وفاة 
الزوج وغيرها. وأش���ارت إلى 
أن الورش���ة س���تناقش آليات 
تطبيق األحكام اجلديدة في تلك 

اخلصوص. 
وذكرت محس���ن أنه من بني 
االمور املهمة التي س���تتناولها 
ورشة العمل آليات تطبيق املزايا 
املالية اجلديدة التي نص عليها 
القانون وكيفية استفادة العاملني 
بتلك املزايا. كما ستدرس الورشة 
تطبيق استحقاقات مكافأة نهاية 
اخلدمة وطرق حسابها، وطرق 
حساب األجر اليومي وأجر الوقت 
اإلضافي واالجازات الس���نوية 

مدفوعة األجر وغيرها.
وقالت ان الورشة ستتضمن 
جلسات عصف ذهني ملناقشة 
القانون  س���بل تطبيق م���واد 
العم���ل  اخلاص���ة بظ���روف 
وساعات العمل اليومية والراحة 
األس���بوعية، بحي���ث يتمكن 
املش���اركون املعنيون بتطبيق 
أحكام القانون من اس���تحداث 
أنظمة جديدة للعمل مبنشأتهم 
أو تعديل تلك القائمة لديهم لكي 

تتماشى مع القانون اجلديد.

القانون اجلديد، بحيث يتمكن 
املشاركون وخصوصا مسؤولي 
إدارات املوارد البشرية واإلدارات 
القانونية من وضع تصورات 
لصياغات العقود اجلديدة سواء 
الفردية أو اجلماعية، إلى جانب 
تعدي���ل عقود العم���ل القائمة 
اخلاصة بالعاملني احلاليني، مبا 
يحفظ حقوق املنشأة وحقوق 
العاملني وفي الوقت ذاته يحافظ 

على قانونية العقود.
وأضافت أن الورشة ستناقش 
املزاي���ا اجلدي���دة التي مينحها 
القانون للمرأة العاملة، مشيرة 
الى أن القانون اجلديد حقق قفزة 
نوعية في املزايا املمنوحة للنساء 
العامالت إال أن هناك حالة من 

كشفت مديرة تطوير األعمال 
في شركة املستشارون العامليون 
منال محسن النقاب عن توجه 
الش���ركة لتنظيم ورشة عمل 
شاملة حول القانون رقم 6 لسنة 
2010 في شأن العمل في القطاع 
األهلي، وذلك في الفترة من 23 

إلى 25 مايو اجلاري.
وأوضحت في بيان صحافي 
أن هدف الشركة من تنظيم تلك 
الورشة املهمة هو تعريف الفئات 
املعني���ة بالقانون من أصحاب 
إدارات  األعمال والعامل���ني في 
امل���وارد البش���رية والقانونية 
بأحكام القانون اجلديد وتدريبهم 
عل���ى تطبيقاتها مبا يؤدي إلى 
القصوى من  الفائ���دة  حتقيق 

القانون.
وقال���ت محس���ن ان قانون 
العم���ل اجلدي���د ميث���ل تغيرا 
ايجابيا حقيقيا في سوق العمل 
الكويتي، مشيرة إلى أن مسألة 
العمل« س���تكون محل  »عقود 
الورشة،  أثناء  دراس���ة مكثفة 
حيث ستتم مناقشة تكوين عقد 
العمل والشروط اجلديدة التي 
نص عليها القانون فيما يتعلق 
ببنود عقود العمل. وأوضحت 
أن ورشة العمل ستناقش مناذج 
محتملة لعقود العمل التي من 
املقرر العمل بها وفقا ألحكام مواد 

اختتمت أنشطة بطولة كأس »زين« الكويت 
لكرة القدم التي نظمتها ش���ركة زين لالتصاالت 
على مدار األس���بوع املاضي للناشئني والشباب 
على مالعب حديقة الش���عب حتت إدارة وتنظيم 
Goal، وذلك على ش���رف حضور جنم كرة القدم 

الكويتية جاسم يعقوب.
وقد ت���وج الفريق االس���باني الذي يضم بني 
صفوفه فريق ش���ركة زين بطال لهذه الدورة عن 
جدارة بعد تغلبه في املباراة النهائية على الفريق 
األسترالي بنتيجة 8–1، وهي نتيجة كبيرة كشفت 
عن قوة واستعداد فريق »زين« لهذه الدورة جيدا 

قبل انطالقتها.
وف���ي هذا اخلص���وص، قال مدي���ر العالقات 
واالتصاالت في ش���ركة زين لالتص���االت وليد 
اخلشتي: »لقد أرادت الش���ركة من خالل تنظيم 

هذه الدورة حتفيز الناشئني والشباب على ممارسة 
الرياضة، وك���رة القدم هي املتنفس لكل رياضي 
ملا لها من ش���عبية جارفة لدى كل الشعوب في 

العالم«.
وأضاف: »من منطلق علمنا بعش���ق الشباب 
الكويتي لكرة القدم، بادرنا بتنظيم هذه البطولة، 
الت���ي أقيمت بنف���س نظام بطول���ة كأس العالم 
التي ستنطلق الش���هر املقبل في مالعب جنوب 

أفريقيا«.
وذكر ان شركة زين تعتبر الرياضة ركنا أصيال 
في تنفيذ برامج مسؤوليتها االجتماعية، فالرياضة 
هي لغة الش���عوب اآلن، وهي سفير املجتمعات 
الرسمي في احملافل واملشاركات الدولية، مشيرا 
إلى أن الش���ركة حتاول من جانبها أن تعزز من 

أهمية الرياضة في حياة الشباب.

الترويجي  في إطار برنامجه 
للتعريف مبنتجات����ه وخدماته 
التي يقدمها وفق أحكام الشريعة 
االسالمية يقوم حاليا موظفو بنك 
بوبي����ان وحتى 27 مايو اجلاري 
بتقدمي ع����روض خاصة ملوظفي 
ومنتسبي القطاع النفطي من خالل 
اجلناح الذي أقيم خصوصا لهم 

في مستشفى االحمدي.
ويقوم عدد من موظفي البنك 
من العاملني ف����ي ادارة املبيعات 
املركزي����ة )مجموع����ة اخلدمات 
املصرفية لالفراد( بتقدمي شروح 
وافية حول ابرز منتجات وخدمات 
البنك والتي تلبي مختلف شرائح 

املجتمع وجميع املتطلبات.
ويعتبر هذا النوع من الزيارات 

واللقاءات التي يقوم بها موظفو 
البنك بصورة دورية الى مختلف 
اجلهات فرص����ة لعرض مختلف 
احللول واملنتج����ات واخلدمات 
الت����ي يوفرها، البنك خاصة تلك 
التي تتعلق بالتمويل، حيث يقدم 
بنك بوبيان مجموعة مختلفة من 
اخلدمات التمويلي����ة التي تلبي 

جميع االحتياجات.
املبيعات  ادارة  وقد تقدم����ت 
املركزية بالبنك بالشكر الى ادارة 
مستشفى االحمدي على اجلهود 
التي بذلتها في سبيل تيسير عمل 
فريق البنك، خاصة رئيس فريق 
مجموعة اخلدمات االدارية املساندة 

في املستشفى قصي العامر.
اجلدير بالذكر ان بنك بوبيان 

يقدم لعمالئه مجموعة متنوعة 
من احلسابات املتوافقة مع أحكام 
الش����ريعة االس����المية من بينها 
احلساب اجلاري وحساب التوفير، 
الى جانب حساب الودائع الثابتة 

وحساب الراتب.
كما يقدم البنك أنواعا مختلفة 
الطرق  التموي����ل بأيس����ر  م����ن 
واإلج����راءات أيض����ا ضمن إطار 
وأحكام الشريعة اإلسالمية ومن 
السيارات والقوارب  ذلك متويل 
واملعدات البحرية ومتويل األثاث 
وااللكتروني����ات ومتويل املواد 
االنشائية، الى جانب متويل منفعة 
التعليم جلميع املدارس واجلامعات 
اخلاصة واملعاهد التدريبية الكبرى 

داخل الكويت.

أعلن مدير التسويق والدعاية 
واالعالن لشركة يوريكا احمد 
منير عن الفائز بجائزة عشرة 
آالف دوالر نقدا وهو امين مهدي 

من فرع يوريكا الفروانية.
واش����ار منير الى ان جائزة 
العشرة آالف دوالر تعد اجلائزة 
الثانية ومت س����حبها بحضور 
عبدالعزيز اش����كناني مندوب 
وزارة التجارة، مؤكدا ان الفرصة 
مازالت متاحه جلمهور يوريكا 

على شكلني االول فرصة الفوز 
بسيارة تويوتا كامري موديل 
2010 وهي متاحة حتى تاريخ 
13 اجلاري، اما الش����كل الثاني 
وهو السحب اليومي على قسيمة 
ش����راء بقيم����ة 250 دينارا من 

يوريكا.
واضاف قائ����ال »ال تقتصر 
اجلوائز على ذلك بل يوجد ايضا 
شاشة بالزما باناسونيك قياس 
42 انش����ا وكمبيوت����ر كومباك 

شاشة 15.6 انش����ا ويندوز 7، 
عالوة على ثالث تذاكر سفر ذهابا 
وإيابا وهذه السحوبات مستمرة 
وبش����كل يومي حتى اليوم 11 
اجل����اري، وان كل ما يحتاجه 
الزبون لكي يدخ����ل على هذه 
السحوبات اليومية هو الشراء 
الفروانية بقيمة  من يوري����كا 
عش����رة دنانير او مضاعفاتها 
حيث يحصل على كوبون يؤهله 

لدخول السحب.

كرمت اإلدارة العامة لإلطفاء 
ممثلة ف���ي مديرها العام اللواء 
جاسم املنصوري بنك الكويت 
الدولي تقديرا للجهد الكبير الذي 
قام به البنك في تنظيم ورعاية 
االحتف���ال بيوم رج���ل اإلطفاء 
الثامن، والذي أقيم في س���وق 

شرق في مارس املاضي.
اللواء  املناسبة، قدم  وبهذه 
جاسم املنصوري جزيل الشكر 
للبنك الهتمامه برجال اإلطفاء 
وهو م���ا متثل في رعايته لهذه 
الفعالية، مثمنا التعاون الدائم 
واملستمر بني بنك الكويت الدولي 

واإلدارة العامة لإلطفاء، وهو ما 
ساهم في إبراز الدور املهم والفعال 

لإلدارة العامة لإلطفاء.
من جانبها، ثمن���ت مديرة 
العالقات العامة في بنك الكويت 
الدولي هدى الشايع هذه املبادرة 
الطيبة من اإلدارة العامة لإلطفاء 
والتي جتسد التعاون البناء بني 
اجلانبني، واحلرص على تأدية 
دورهما عل���ى أكمل وجه جتاه 

املجتمع الكويتي.
وقالت الش���ايع: »إن رعاية 
بن���ك الكويت الدولي لالحتفال 
الثامن كان  بيوم رجل اإلطفاء 

تأكيدا على سياس���ة البنك في 
تقدمي الدعم ملؤسس���ات الدولة 
في مختلف املناسبات، وحرصا 
منه على التواجد بصفة مستمرة 
في االنش���طة االجتماعية التي 
تهم املجتمع الكويتي«، معربة 
ع���ن تقديرها للتضحيات التي 
يقدمه���ا رجال اإلطفاء بش���كل 
يومي، واملخاط���رة بأرواحهم 
في سبيل إنقاذ أرواح اآلخرين 
وحماية املمتلكات مبا يس���هم 
الوطني،  في تأمني االقتص���اد 
وحماية املنش���آت م���ن جميع 

مخاطر احلريق.

اإلدارة العامة لإلطفاء كرمت »الكويت الدولي«

تقام في أرض المعارض في 30 يناير المقبل بمشاركة 25 جهة حكومية من 5 دول خليجية

المنصور: »إنفو سنتر« تطلق حملتها التسويقية لـ 4 معارض 
متخصصة في التكنولوجيا المتطورة لعام 2011

واالطالع الف����وري على اي منتج 
يخدم البش����رية بشكل عام سواء 
باالتصال او باألبحاث او باختالف 
مس����ارات احلي����اة. أم����ا معرض 
انفوبيز فه����و معرض تخصصي 
لكل ما يطرح من تكنولوجيا أمن 
املعلومات وتقدمي احللول املتكاملة 

لنظم املعلومات.
وبني املنصور ان جميع الدوائر 
وال����وزارات احلكومية والهيئات 
واملؤسسات التابعة للدولة وحتت 
مظلة اجلهاز املركزي لتكنولوجيا 
املعلومات على رأس املش����اركني 
للس����نة اخلامس����ة على التوالي 
لتقدم كل ما لديه����ا بهذا اجلانب 
املعلوماتي والذي يتماشى وخطط 
الدولة للتنمية لتحقيق أهداف هذا 
املشروع وخلدمة كل مواطن ومقيم 
على أرض الوطن لتسهيل جميع 
متطلبات احلياة املريحة له، ما يوفر 
له الوقت واجلهد واملال، مشيرا الى 
ان املعرض خطا خطوات متقدمة 
وملموس����ة ومت تفعيل كثير من 
اخلدمات أون الين داخل املعرض 
2010. أما مع����رض املباني الذكية 
ومعرض األمن والس����المة فذكر 
املنصور انهما سينطلقان بالتوقيت 
نفسه للمعرضني السابقني انفوبيز 
وانفوكونكت ولهما طبيعة خاصة 
ق����د تصب في املجاالت الس����ابقة 
نفسها ولكنها تقتصر على خدمة 
املباني واملنش����آت  كل ما يخص 
العمالقة واملتوسطة والصغيرة 
اخلاص����ة والعامة ملا يس����هم في 
التكنولوجي ممثال في  التط����ور 

جميع أنواع اخلدمات.

عاطف رمضان
أعل����ن املدي����ر العام لش����ركة 
»انفو س����نتر« لتنظيم املعارض 
واالستش����ارات التسويقية أحمد 
املنصور عن استعداد الشركة إلقامة 
4 معارض خالل  فترة زمنية واحدة 
تبدأ من 30 يناي����ر الى 5 فبراير 
املقبل في أرض املعارض الدولية 
مبنطقة مشرف، مش����يرا الى ان 
هذه املعارض سوف تثير »ثورة 
في عال����م التكنولوجيا املتطورة 

لعام 2011«.
واضاف املنصور خالل مؤمتر 
صحافي عقده امس لهذه املناسبة، 
أن »انفو سنتر« باشرت باطالق 
حملتها التسويقية ملعارضها ال� 4، 
موضحا ان معرض »انفو كونكت« 
سيكمل دورته ال� 30، وان معرض 

»انفو بيز« سيكمل دورته ال� 5.
ولفت املنصور الى »ان الشركة 
تعتزم اقامة معرضني جديدين هما 
»املباني الزكية« و»األمن والسالمة«، 
مؤك����دا ان لهذه املع����ارض أهدافا 
تنموية تتوافق وطموح الشركة 
متاشيا مع النهضة التكنولوجية 

التي يشهدها العالم.
واش����ار الى ان سنة 2011 هي 
مبثابة طفرة طموحة تواكب خطط 
التنمية التي تدفع بها الس����ياحة 
احلكومية، مش����يرا الى انه ومن 
خالل متابعة الشركة للمعطيات 
العاملية واحمللية فإن كل ش����ركة 
او مؤسسة وطنية البد ان يكون 
لها دور بناء ملساعدة احلكومة في 
تنفيذ خططها الطموحة، مطالبا كل 
جهة ان يكون لها دور فعال وايجابي 

ملعرفة مسؤولياتها وواجباتها.
واوضح ان هذا املعرض سوف 
تشارك فيه 25 جهة حكومية من 5 
دول خليجية، متوقعا ان يستقطب 
املعرض في دورته املقبلة 300 ألف 
زائر. وارجع املنصور اقامة ال� 4 
معارض في وقت واحد لالستفادة 
من اعداد الزوار. وبني ان الكويت 
تفتقد زوار املعارض التخصصية 
التي تخل����و من عملي����ات البيع 
والشراء »مباش����رة«، مشيرا الى 

ضرورة ان تتغير هذه الثقافة.
واستطرد قائال: زوار املعارض 
التي تقام في الكويت يحبذون شراء 
السلع او املنتجات التي يتم بيعها 
»مباشرة« في حني أن هناك معارض 
ال تعتمد على عمليات البيع والشراء 
بقدر عرض املنتجات فقط لتثقيف 
اجلماهير بها، األمر الذي جعل كثيرا 

من الشركات العاملية ال ترغب في 
املش����اركة في املعارض التي تقام 
في الكويت. وكشف املنصور عن 
ان الشركة تستند إلى تصريحات 
القطاعات  املسؤولني في مختلف 
احلكومية بشأن االرقام او املبالغ 
املرصودة للخطة التنموية ومدى 
جدي����ة احلكومة ف����ي تنفيذ هذه 
املشاريع العمالقة الستقطاب كبرى 
الشركات العاملية للمشاركة في هذه 
املعارض التي سوف تقام في يناير 
املقبل. وزاد قائ����ال: كما ان زيارة 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد لبعض الدول األوروبية، أمر 
يدل على جدية الكويت في تنفيذ 

خططها التنموية.
وطال����ب املنص����ور اجله����ات 
احلكومية بتسهيل اجراءات دخول 
الش����ركات العاملية حلضور هذه 

املعارض التي ستقام في الكويت، 
مش����يرا الى ان بعض الش����ركات 
العاملي����ة لديها بضائع »ليس����ت 
للبيع« وانها ستحضرها للترويج 

عنها في السوق الكويتي.
وأوضح املنصور ان احلكومة 
»يس����تحيل« ان تنفذ املش����اريع 
التنموية من دون مساعدة القطاع 

اخلاص لها.
وأشار الى ان معرض انفوكونكت 
يختص باالتصاالت واحلاس����ب 
اآللي واإلنترنت وتقوم الشركات 
املشاركة العاملية واحمللية بعرض 
آخر ما توصلت إليه هذه الصناعة 
التي أصبحت اليوم مطلبا ضروريا 
ليستمر التواصل العاملي مبا يسهل 
احلياة ويقربه����ا فال يوجد اليوم 
اي بعد في املس����افة او اي ضياع 
للوقت او اي اختالف في املواكبة 

)كرم دياب(أحمد املنصور في جانب من املؤمتر الصحافي لـ »انفو سنتر«

لمدة 3 سنوات

مما ينبئ بتكلفة أعلى بكثير مما توّقعه بعض المحللين

صندوق النقد الدولي يمنح اليونان
قرضًا بـ 30 مليار يورو

»بي.بي«: تكاليف التسرب النفطي 
بلغت 350 مليون دوالر

واش���نطن � كونا � وكاالت: وافق املجل���س التنفيذي لصندوق 
النقد الدولي أمس على من���ح اليونان قرضا بقيمة 30 مليار يورو 
على مدى 3 سنوات كجزء من خطة إنقاذ االحتاد األوروبي املشترك 
وصندوق النقد الدولي له والتي تتضمن متويله مببلغ 110 مليارات 
يورو ملس���اعدته على اخلروج من أزم���ة ديونه وإنعاش وحتديث 

منوه االقتصادي.
وحول هذا اخلصوص ذكر املدي���ر العام لصندوق النقد الدولي 
دومينيك ستراوس كان في بيان له »ان حترك صندوق النقد الدولي 
القوي لدعم اليونان سيساهم في دعم جهود الهيئة الدولية اجلارية 
للمساعدة في احالل االستقرار في منطقة اليورو وضمان انتعاش 

االقتصاد العاملي«.
كما ذكر »ان الطريق صعبة أمام اليونان إال ان احلكومة اليونانية 
صممت برنامجا رائعا يوازنها اقتصاديا واجتماعيا بشكل جيد باالضافة 

الى حماية الفئات الضعيفة وما مت حتقيقه هو املفتاح اآلن«.
من جانبه، قال النائب األول ملدير عام صندوق النقد الدولي جون 
ليبس���كي الذي ترأس اجتماع املجلس التنفيذي للصندوق »ان هذا 
التحرك يبعث إش���ارات مهمة وواضحة بأن املجتمع الدولي يسعى 

الى القيام بكل ما يلزم لدعم اليونان«.
وفي السياق ذاته ذكر صندوق النقد الدولي في بيان له ان برنامج 
القروض يوفر لليونان في احلال مبلغ 5.5 مليارات يورو كجزء من 
خطة متويله املشتركة مع االحتاد األوروبي وكجزء من مبلغ ال� 20 

مليار يورو من قيمة الدعم املالي الفوري.
واضاف ان إجمالي متويله س���يصل في عام 2010 الى حوالي 10 
ملي���ارات يورو باالضافة الى مبل���غ 30 مليار يورو مقدمة من قبل 

االحتاد األوروبي.
من جهة أخرى، قالت املستشارة األملانية أجنيال ميركل ان حزمة 
اإلجراءات املالية التي اتخذها االحتاد األوروبي بشأن دعم اليونان 
ستمكن من »دعم اليورو وحمايته«، لكنها شددت على ضرورة »معاجلة 

املشاكل من جذورها من خالل تعزيز صرامة املوازنات املالية«.
وأضافت ميركل � في تصريحات لها أمس »ان ما نقوم به هو من 
أجل حماية مال املواطنني في أملانيا«. مشيرة إلى ان االتفاق الذي مت 
التوصل إليه »ضروري« و»غير مسبوق في تاريخ االحتاد األوروبي 
واليورو«. ويعد حترك االحتاد األوروبي وتوصله إلى حزمة إجراءات 
مالية، برأي املسؤولني األوروبيني خطوة غير مسبوقة وهي كافية 
إلنهاء شكوك األس���واق إزاء استقرار عملة اليورو في ظل تداعيات 

األزمة املالية في اليونان.

لندن � رويترز: قالت ش����ركة بي.بي النفطي����ة العمالقة إن تكاليف 
التس����رب النفطي في خليج املكسيك بلغت 350 مليون دوالر حتى اآلن 

مما ينبئ بتكلفة أعلى بكثير مما توقعه بعض احملللني.
وقالت »بي.بي« في بيان أمس إن هذا الرقم يشمل تكلفة التعامل مع 
التس����رب واحتوائه وحفر بئر تنفيس ومدفوعات إلى الواليات املطلة 
على اخلليج لتسريع خططها ملعاجلة أزمة التسرب وتسويات وتكاليف 
احتادي����ة، لكن من املرجح أن تكون التكلفة النهائية أعلى بكثير، إذ أن 
البئر التي سببت التسرب مازالت تضخ خمسة آالف برميل يوميا على 

األقل من النفط اخلام في البحر.
ورفعت جماعات صائدي األس����ماك دعاوى قضائية للحصول على 
تعويضات في حني قام آخرون من بينهم أشخاص في صناعة السياحة 
بتقدمي شكاوى بس����بب اخلسائر الناجمة عن التس����رب، وقالت »بي.
بي« إنها س����تغطي كل الدعاوى »ذات املسوغ القانوني« للحصول على 
تعويضات. ومتلك »بي.بي« حصة قدرها 65% من البئر. ومتلك شركة 
أنادارك����و بترولي����وم 25% في حني حتوز »ميتس����وي« اليابانية %10. 
وتتقاسم الشركات الثالث التكاليف بالتناسب. وكان محللون توقعوا 
أن تدور تكاليف التسرب النفطي بني بضع مئات من ماليني الدوالرات 
وأكثر من 14 مليار دوالر مبا في ذلك خس����ارة منصة احلفر التي تبلغ 

قيمتها مليار دوالر والتي انفجرت أثناء حفر البئر.


