
حكم استئناف ضد تابعة لـ »بيت الطاقة« الكويتية في اإلمارات
أعلنت شركة بيت الطاقة الكويتية ع��ن ص��دور حكم 
االستئناف ضد إحدى شركاتها التابعة في دولة اإلمارات 
العربية املتحدة لصالح أحد موردي مشروع مشترك تساهم 

فيه الشركة التابعة.
وقالت “بيت الطاقة” في بيان للبورصة الكويتية، أمس  
االثنني، إن حكم االستئناف ألزم الشركة التابعة بأداء مبلغ 

928 ألف دوالر مبا ُيعادل 281 ألف دينار كويتي لصالح 
امل��ورد، بفائدة سنوية قدرها %9 من تاريخ 23 ديسمبر  

.2019
وأوضحت “بيت الطاقة” أن الشركة بصدد الطعن على 
هذا احلكم مبحكمة التمييز، كما تعمل الشركة حالياً على 
تقييم موقفها القضائي حيال كافة املطالبات وسيتم اإلفصاح 

عن أية تطورات جوهرية إن وجدت.
ويتمثل األث��ر امل��ال��ي م��ن احلكم السابق ف��ي االع��ت��راف 
مبخصصات إضافية مببلغ 170 أل��ف دينار تقريباً في 
املعلومات املالية املرحلية للربع األول من العام اجلاري 
)2021(. كانت “بيت الطاقة” أعلنت في مطلع أكتوبر 

املاضي.

34.03 مليون دينار 35.5 باملئة لتصل إلى  السيولة ارتفعت 

البورصة ترتفع عند اإلغالق 
واملؤشر الرئيسي يخالف االجتاه

ارتفعت بورصة الكويت في نهاية تعامالت أمس  
االثنني، حيث صعد املؤشر العام %0.15، وارتفع 
السوق األول %0.25، وسجل “رئيسي 50” منواً 
بنسبة %0.03، فيما خالف املؤشر الرئيسي االجتاه 

ليتراجع عند اإلغالق 0.16%.
وحتسنت ال��ت��داوالت بالبورصة حيث ارتفعت 
السيولة %35.5 لتصل إل��ى 34.03 مليون دينار 
مقابل 25.11 مليون دينار باألمس، كما زادت الكميات 
%12 لتصل إلى 256.83 مليون سهم مقابل 229.26 

مليون سهم بجلسة األحد.
وسجلت مؤشرات 6 قطاعات ارتفاعاً بصدارة 
الصناعة بنمو نسبته %1.11، بينما تراجعت 
مؤشرات 7 قطاعات أخرى يتصدرها النفط والغاز 

بانخفاض نسبته 1.95%.
وجاء سهم “رماية” على رأس القائمة اخلضراء 
لألسهم املُدرجة بنمو نسبته %10.05، فيما تصدر 
سهم “ياكو” القائمة احلمراء ُمتراجعاً بنحو 9.09%.

وحقق سهم “الكويت الوطني” أنشط سيولة 
بالبورصة بقيمة 3.37 مليون دينار ُمرتفعاً 0.35%، 
بينما تصدر سهم “أرزان” نشاط الكميات بتداول 

53.73 مليون سهم ُمرتفعاً 3.29%.
وأغلقت بورصة الكويت تعامالتها أمس االثنني 
على ارتفاع مؤشر السوق العام 2ر8 نقطة ليبلغ 
مستوى 57ر5662 نقطة بنسبة صعود بلغت 15ر0 

في املئة.
ومت تداول كمية أسهم بلغت 8ر256 مليون سهم 
متت عبر 9569 صفقة نقدية بقيمة 34 مليون دينار 

)نحو 2ر112 مليون دوالر(.
وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 3ر7 نقطة ليبلغ 
مستوى 25ر4630 نقطة بنسبة هبوط بلغت 16ر0 
في املئة من خالل كمية أسهم بلغت 6ر207 مليون 
سهم متت عبر 6249 صفقة نقدية بقيمة 3ر14 مليون 

دينار )نحو 19ر47 مليون دوالر(.
وارتفع مؤشر السوق األول 7ر15 نقطة ليبلغ 
مستوى 75ر6186 نقطة بنسبة صعود بلغت 25ر0 
في املئة من خالل كمية أسهم بلغت 14ر49 مليون 
سهم متت عبر 3320 صفقة بقيمة 6ر19 مليون دينار 

)نحو 68ر64 مليون دوالر(.
وارت��ف��ع مؤشر )رئيسي 50( 5ر1 نقطة ليبلغ 
مستوى 50ر4794 نقطة بنسبة صعود بلغت 03ر0 
في املئة من خالل كمية أسهم بلغت 4ر147 مليون 
سهم متت عبر 4059 صفقة نقدية بقيمة 6ر11 مليون 

دينار )نحو 2ر38 مليون دوالر(.
وك��ان��ت الشركات األك��ث��ر ارتفاعا ه��ي )رم��اي��ة( 
و)بريق( و)سكب ك( و)جياد( أما شركات )وطني( 
و)ارزان( و)بيتك( و)زين( فكانت األكثر تداوال من 
حيث القيمة في حني كانت شركات )ياكو( و)اركان( 

و)ايفا فنادق( و)ورقية( األكثر انخفاضا.
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»إميرسون« دشنت  مركزًا تعليميًا جديدًا للتدريب 
 ،)Emerson( ”أطلقت “إميرسون
أول مركز تعليمي لها في الشرق األوسط 
وأفريقيا للتدريب على أجهزة القياس، 
وذل��ك في مقرها في دب��ي. وتوفر شركة 
“إميرسون” من خ��الل مركزها اجلديد 
بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة وتفاعلية 
في مجال التدريب على تقنيات األجهزة 

ومعدات التحليل والقياس.
 وي��ق��دم امل��رك��ز اجل��دي��د احل��ل��ول التي 
تساعد العمالء على تطوير مهاراتهم في 
مجال هندسة أمتتة العمليات وتعزيز 
قدرات القوى العاملة في مجال الصيانة من 
خالل منهجية تدريبية مبتكرة قائمة على 
تلبية احتياجاتهم احملددة. كما يوفر املركز 
خدمات التدريب االفتراضي واملباشر، 
ما مُيكن “إميرسون” من مواصلة دعم 
عمالئها خالل هذه األوق��ات االستثنائية 
التي تشهد محدودية في التنقل وتطبيقاً 

إلجراءات التباعد االجتماعي.   
وقال منير طالب، نائب الرئيس لقسم 
ح��ل��ول ال��ق��ي��اس ل���دى “إميرسون” في 
الشرق األوسط وأفريقيا: “سيعمل املركز 
التدريبي اجل��دي��د على تعزيز قدراتنا 
االفتراضية م��ن خ��الل االت��ص��ال مبواقع 
اإلن��ت��اج ل��ل��ع��م��الء، وتسهيل ال��ت��ع��اون 
وال��ت��دري��ب ع��ن بعد. كما مُيكننا املركز 
التعليمي من مساعدة العمالء على تعزيز 
مهارات قواهم العاملة والتكيف مع أحدث 

تقنيات القياس وتدفق السوائل.” 
ويشتمل املركز التعليمي على منشأة 
حديثة توفر بيئة تعاونية تعمل على 
تنمية رغبة التعلم ل��دى املنتسبني من 
خالل توفير إمكانية الوصول الكامل إلى 

البرمجيات وأنظمة التحكم من أي مكان. 
كما يوفر املركز دورات افتراضية بإشراف 
مدربني ضمن بيئة شبيه بالقاعة الدراسية 

املباشرة مع سهولة الوصول عن بعد.  
ومت اع��ت��م��اد “إميرسون للخدمات 

 Emerson Educational( ”التعليمية
Services( كمزود معتمد من قبل الرابطة 
ال��دول��ي��ة للتعليم املستمر وال��ت��دري��ب 
)IACET(. وبفضل عضويتها كمزود 
معتمد، تعتبر “إميرسون للخدمات 

التعليمية” جهة مخولة بتقدمي وحدات 
التعليم املستمر م��ن ال��راب��ط��ة الدولية 
للتعليم املستمر وال��ت��دري��ب واملتعلقة 
ANSI/ ببرامجها املؤهلة وفقاً ملعايير

.IACET

جوائز نقدية قّيمة لثالثة عمالء

»KIB«:      فائزين في حملة حساب 
2020 الشباب لعام 

 ”KIB“ أعلن بنك الكويت الدولي
عن أسماء الفائزين بالسحب النهائي 
حلملة ح��س��اب ال��ش��ب��اب ل��ع��ام 2020 
والتي انطلقت بعنوان “حّول مكافأتك 
الطالبية واخذ مزايا ما لها نهاية”. ولقد 
منحت احلملة ثالثة عمالء محظوظني 
فرصة الفوز بجائزة نقدية بقيمة 350 
دينار كويتي لكل منهم، وهم: غاده أحمد 
الرشيدي، عبدالله مسعود النصر الله، 
وعبدالعزيز خالد علي. علماً أنه سيتم 
إي���داع اجل��وائ��ز ف��ي حسابات العمالء 
خالل 10 أيام عمل بعد حتويل املكافأة 

الطالبية الشهرية.
هذا، ولقد استمرت هذه احلملة خالل 
الفترة من 8 أكتوبر حتى 31 ديسمبر 
امل��اض��ي، ومت إج���راء السحب وإع��الن 
أسماء الفائزين مؤخراً في املقر الرئيسي 
للبنك بحضور ممثل عن وزارة التجارة 
والصناعة إلى جانب عدد من موظفي 
إدارت��ي التسويق واخلدمات املصرفية 

لألفراد في البنك.
وب��ه��ذه املناسبة، ق��ال امل��دي��ر العام 
للخدمات املصرفية لألفراد في البنك، 
عثمان توفيقي: “يؤكد إطالق مثل هذه 
 ”KIB“ احل��م��الت على م��دى اه��ت��م��ام
مبختلف ش��رائ��ح ال��ع��م��الء وخ��اص��ة 
الشباب، إلى جانب حرصه الدائم على 
ت��ق��دمي أف��ض��ل امل��زاي��ا وامل��ك��اف��آت التي 
تناسب أسلوب حياتهم. موضحاً أن 
هذه احلملة شملت كافة عمالء حساب 
الشباب اجل��دد واحلاليني ممن لديهم 
حساب نشط طوال فترة احلملة، حيث 
حصل ك��ل عميل على ف��رص��ة واح��دة 
لدخول السحب النهائي لربح واح��دة 
من 3 جوائز بقيمة 350 د.ك لكل فائز، 
وذلك مبجرد حتويل مكافأتهم الطالبية 
الشهرية بقيمة 200 د.ك كحد أدني إلى 
حساباتهم وبشرط أن يكون التحويل 
مباشرة من قبل جامعة الكويت، الهيئة 

العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، 
الهيئة العامة للقوى العاملة، وزارة 
التعليم العالي، وزارة الدفاع أو وزارة 

الداخلية.”
وأض��اف توفيقي: “لم تقتصر مزايا 
احلملة على دخ��ول السحب النهائي، 
بل أنها تضمنت أيضاً تقدمي باقة من 
املميزات واجل��وائ��ز الفورية وغيرها 
الكثير من العروض واخلصومات التي 
تناسب احتياجات الشباب اليومية، 
والتي شملت: بدل بنزين بقيمة 10 د.ك 
ي��ودع في حساب العميل م��رة واح��دة، 
بدل بقيمة 5 د.ك لدفع تكاليف فاتورة 
الهاتف النقال تودع في حساب العميل 
شهرياً ط��وال م��دة احلملة، باإلضافة 
إلى عروض Blue Deals املميزة ليوم 
واح��د أو كمية محددة من املنتجات أو 
اخل��دم��ات القّيمة وال��ت��ي يتم اإلع��الن 
عنها على وسائل التواصل االجتماعي 
اخلاصة بالبنك وصفحة االنستغرام @
KIBpage، واخلصومات الرائعة التي 
يتم تقدميها على مدار العام بالتعاون مع 
العديد من أشهر مراكز الترفيه واحملالت 
التجارية لبيع املالبس واإللكترونيات 
وإك��س��س��وارات ال��س��ي��ارات واملطاعم 
واملقاهي، إلى جانب االستفادة من املزايا 

واخلدمات األخ��رى املصممة خصيصاً 
لعمالء حساب الشباب.”

ي��ذك��ر أن “KIB” ص��م��م حساب 
الشباب للعمالء الذين تتراوح أعمارهم 
بني 15 إلى 25 سنة، وهو حساب توفير 
يجمع بني ميزتي االدخ��ار واالستثمار 
في آن واح��د. ومن أهم املزايا التي يتم 
تقدميها لعمالء ح��س��اب الشباب هي 
حصول العميل على بطاقة سحب آلي 
مجانية ميكن استخدامها في أكثر من 
مليون جهاز سحب آل��ي ح��ول العالم، 
وت��وزي��ع أرب����اح بشكل رب���ع سنوي 
وبنسبة استثمار %60، هذا باإلضافة 
إل��ى متكينهم م��ن االس��ت��م��ت��اع بخدمة 
السحب من غير بطاقة وال��دخ��ول إلى 
احلساب عن طريق أجهزة السحب اآللي 
املنتشرة في مختلف مناطق الكويت، 
إلى جانب ميزة املرونة حيث ميكن فتح 
احلساب دون توقيع الوصي الشرعي 
ودون وج��ود حد أدن��ى لفتح احلساب، 
كما ال يوجد حد أدنى لرصيد احلساب. 
ه��ذا إل��ى ج��ان��ب امل��زاي��ا األخ���رى التي 
تتماشى مع استراتيجية التحّول الرقمي 
اجلديدة للبنك والتي تشمل: إمكانية 
الدخول إلى احلساب وإمتام املعامالت 
املصرفية عن طريق اخلدمات املصرفية 
اإللكترونية املتاحة عبر تطبيق الهواتف 
الذكية، خدمة KIB أون الين املصرفية 
وخدمة KIB الهاتفية املتاحة على مدار 

الساعة طوال أيام األسبوع.
وفي ختام تصريحه، أكد توفيقي أن 
“KIB” سوف يستمر في ابتكار املزيد 
من احلمالت التسويقية والترويجية 
الهادفة ملكافأة مختلف العمالء ومنحهم 
جتربة مصرفية تتجاوز توفير احللول 
واملنتجات املصرفية فحسب، بل أيضاً 
متنحهم العروض احلصرية على مدار 
السنة واملميزات الكثيرة التي تفوق 

تطلعاتهم ومتيزهم عن غيرهم.

alwasat.com.kw7

68/2015 بشأن التزامات صاحب مكتب االستقدام القانون رقم 

»التجارة« و»القوى العاملة«: قرار أسعار 
استقدام العمالة املنزلية بال تغيير

أك�����دت وزارة ال��ت��ج��ارة 
والصناعة والهيئة العاملة 
للقوى العاملة، أن العمل سار 
ب��ال��ق��رار 2019/446 بشأن 
تثبيت تكلفة استقدام العمالة 
امل��ن��زل��ي��ة، و ال���ق���ان���ون رق��م 
2015/68 ب��ش��أن ال��ت��زام��ات 

صاحب مكتب االستقدام.
وقالت “التجارة” و”القوى 
العاملة” ف��ي ب��ي��ان صحافي 
مشترك اليوم، إن “القرار رقم 
446/ 2019 ب��ش��أن تثبيت 
تكلفة استقدام العمالة املنزلية 
وض���ع ح���دا أق��ص��ى ه��و 990 
دينارا ، للعمالة املطلوبة عن 
ط��ري��ق املكاتب و390 دي��ن��ارا 
للعمالة املطلوبة بشكل مباشر 

عن طريق صاحب العمل”.
 أض��اف��ت��ا، أن ال��ق��ان��ون رقم 
2015/68 ح���دد ال��ت��زام��ات 
ص��اح��ب م��ك��ت��ب االس���ت���ق���دام، 
وأب��رزه��ا أن مكتب االستقدام 
ي��ض��م��ن اس��ت��م��راري��ة ال��ع��ام��ل 
املنزلي ملدة ستة أشهر في العمل 
وي��ت��ع��ني عليه خ��الل��ه��ا إع���ادة 
العامل املنزلي إل��ى بلده ورد 
املبالغ التي تقاضاها من صاحب 
العمل إذا كان هناك عائق يحول 

دون قيام العامل املنزلي بعمله 
لدى صاحب العمل فيه.

 وأك���دت���ا ح��رص��ه��م��ا على 
تخفيف ال��ع��بء ع��ن املواطنني 
وامل��ق��ي��م��ني، داع��ي��ت��ني إي��اه��م 
إل��ى اإلب��الغ عند أي زي��ادة في 
األس��ع��ار عبر اخل��ط الساخن 
بحماية املستهلك التابع لوزارة 
التجارة والصناعة على رقم 

١٣٥، وع��ب��ر االمي��ي��ل اخل��اص 
Domestic. بالقوى العاملة
workers@manpower.
gov.kw . وشددتا على أنهما 
“لن تتوانيا عن تطبيق القانون 
جتاه الذين يستغلون رخصة 
اس��ت��ق��دام ال��ع��م��ال��ة املنزلية 
ب��ط��ري��ق��ة م��خ��ال��ف��ة ل��ل��ق��وان��ني 

املعمول بها”.

»املركزي« يخصص سندات 
240 مليون دينار بقيمة 

جانب من افتتاح املركز
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عثمان توفيقي

الصقعبي: إطالق حملة 
»خطوات بوبيان« بالتعاون 

مع حديقة الشهيد 
  أعلن بنك بوبيان عن إنطالق حملته 
“خطوات بوبيان في الشهيد “ مع بداية 
العام اجلديد والتى تستمر ملدة شهر بهدف 
تشجيع جميع امل��واط��ن��ني واملقيمني على 
ممارسة رياضة املشي في االماكن املفتوحة 
حيث مت اختيار حديقة الشهيد لت�����كون 

مكاناً للحملة .
وقال املدير بإدارة االتصاالت والعالقات 
املؤسسية في بنك بوبيان وليد الصقعبي 
“ مت اختيار حديقة الشهيد باعتبارها من 
االماكن املفتوحة التى تلقى اقباالً كبيراً من 
اجلميع للمارسة رياضة املشي بصورة 
دائمة وهو الهدف الذي تهدف إليه احلملة 
م��ن خ���الل رف���ع ال��وع��ي بأهمية مم��ارس��ة 

الرياضة واملشي لتقوية املناعة “.
وأض���اف ان أب��رز م��ا مييز احلملة انها 
تعتمد على تطبيق خطوات بنك بوبيان إلى 
جانب جانبها اخليري من خالل قيام البنك 
بالتبرع بدينار بالنيابة عن كل شخص يقوم 
بتحميل التطبيق حيث سيتم تخصيص ريع 
احلملة للمساهمة ف��ي م��س��ان��دة مرضى 
السكري م��ن خ��الل دع��م أنشطة  الفريق 

التطوعي ) بلوسيركل (.
واش����ار الصقعبي ان احل��م��ل��ة تأتى 
استمراراً لفعاليات بنك بوبيان االجتماعية 
اخليرية خاصة في ظل استمرار تطورات 
جائحة كوفيد 19-  حيث ان احلملة مفتوحة 
للمشاركة أمام اجلميع للجنسني من جميع 
األعمار . وأضاف ان احلملة ملتزمة بكافة 
اإلجراءات الصحية املطلوبة سواء من خالل 
إجراءات التباعد وااللتزام بإرتداء الكمامات 
وغيرها م��ن اإلج����راءات حتقيقاً أله��داف 
السلطات الصحية ف��ي التوعية بأهمية 

احلفاظ على الصحة العامة .
وحول كيفية املشاركة قال الصقعبي انه 
عند حتميل تطبيق خطوات بوبيان سوف 
يتمكن ه��ؤالء امل��ش��ارك��ني م��ن ال��دخ��ول في 
منافسات حيث سيتم اختيار عشرين فائزاً 
للفوز بإحدى اجل��وائ��ز القيمة عن طريق 
احتساب ممارسته للرياضة واملشي في 

حديقة الشهيد .
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