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  roccobarocco طرحت العالمة التجارية 
تشكيلة حديثًا ودرًة جديدًة تتألأل في شركة 
التي بدورها تسعى  روائع جنيف للساعات، 
لتقدمي كل ما هو فريد في مجال الساعات 

الفاخرة.
واليوم تقدم لكم روائع جنيف أحدث تشكيالتها 
العاملية roccobarocco، وهو من  من املاركة 
إبداعات roccobarocco بتشكيلة اخلريف لعام 
2018 وال��ذي مت استلهامه من ثقافة وتقليد 
إلى  احملكمة امللكية األوربية ومتت ترجمته 
ال��واق��ع عبر نخبة مميزة من مصممي دار 
roccobarocco املبدعني وذلك عبر تصميم أنيق 
الوان مختلفة  الدار باختيار  للمينا. واهتمت 
للمينا منها اللون البني واللون االسود الفخم،  
 roccobarocco مما جعل كل ساعة من تشكيلة

حتفة فريدة بحد ذاتها.
الرجل إال باختيار  أناقة  باختصار، ال تكتمل 

الساعة املناسبة فهي م��ن أس���رار األناقة 
الرجالية على مر األيام.

التشكيلة هو صناعتها من  أهم ما مييز هذه 
أنقى أنواع الفوالذ الصلب باإلضافة إلى اإلطار 
املطل��ي بنف��س ل��ون الساعة، متكاملة مع 
مينا الس�اعة ذات األلوان السلف��ر أو األس�ود 

او البني.
تتواجد كل هذه التشكيالت في محالت روائع 
جنيف للساعات وخاصة فرع بوليفارد وفرع 

مغاتير مول.
يحتاج الرجل إلى شيء أنيق وفخم ليختصر 
شخصيته بطريقة معبرة وراقية، وروائع 
الوقت  جنيف تختصر لك املسافة وتوفر لك 

الختيارها مجموعة راقية من الساعات.
الوقت، الرجولة، األناقة جميعها تدخل في 
اعتبارات الرجل حني يقوم باختيار ساعة اليد، 
العام  التي تعتبر جزءًا ال يتجزأ من مظهره 

املتميز باألناقة.

roccobarocco مجموعة شبابية أنيقة من املاركة العاملية
متوفرة لدى متاجر روائع جنيف للساعات

بوشهري: طوارئ »الكهرباء« مستعدة 
للتعامل مع أي طارئ على مدار الساعة

»الكهرباء«: حركة تدوير بني الوكالء قريباً

دارين العلي 

قال وكيل وزارة الكهرباء واملاء محمد 
بوشــهري إن مــن يقــوم بإدارة الشــبكة 
الكهربائية يضع في حساباته دائما إمكانية 
حصــول أي طارئ مهمــا كان نوعه على 

مدار الساعة. 
 وقال بوشــهري علــى هامش رعايته 
افتتــاح مؤمتر ومعــرض الكويت الثاني 
للتدفئة والتكييف والتبريد الذي نظمته 
شــركة بروميديــا وبحضــور عــدد مــن 
املتخصصــن محليا وعامليــا، ان التعامل 
مع معــدات وماكينات وخطــوط هوائية 
ومحوالت يفرض الوضع باحلسبان انها 
معرضة حلدوث أي خلل، وبالتالي فإن فرق 
الطوارئ تعمل على مدار الساعة للحرص 
على استمرار إيصال اخلدمة للمستهلكن، 
مقدرا اجلهــود التي بذلتها فرق الطوارئ 
مبواصلتهــا الليل بالنهار في تعاملها مع 
البالغات التي وردت إلى الوزارة بســبب 

العاصفة التي طالت البالد أمس األول. 
وحول تقييم أوضاع الشبكة الكهربائية 
مع ما شهدته البالد من أمطار قال ان الشبكة 
الكهربائية سواء في محطات اإلنتاج أو النقل 
أو التوزيع لم تتضرر وكانت تعمل بشكل 
كامل، وان اخللل الذي أدى إلى االنقطاعات 
املتفرقــة حصل نتيجة تســرب املياه في 
الشبكة الداخلية للوحدات السكنية، الفتا 
إلى أن هذا اخللل ميكن حله بسهولة حتى 
دون تدخــل الوزارة، منبهــا الى ضرورة 
إطفاء اإلضاءة اخلارجية، مشــيرا إلى أن 
الوزارة غير مسؤولة عن هذه االنقطاعات 

إال أن الوزارة قامت مبساعدة املستهلكن 
والتعامل مع األعطال إلعادة التيار. 

وفــي ســياق منفصل، أعلــن أن وزير 
الكهرباء بخيت الرشــيدي سيوقع خالل 
الفترة القريبــة املقبلة على مدونة حفظ 
الطاقــة اجلديدة والتــي تتضمن معايير 
الــوزارة املعتمدة التي يجب مراعاتها من 

قبل شركات أجهزة التكييف والتبريد. 
وحول املؤمتر قال إن مضمونه يصب في 
مجال حرص الوزارة على متابعة التطورات 
التكنولوجية في معدات التكييف التي تعمل 
على تقليل اســتهالك الكهرباء مبشــاركة 
العديد من الشركات املتخصصة ويعتبر 
فرصة للمستهلكن للتعرف على األنظمة 
احلديثة في التكييف وكيفية االســتفادة 

منها لتخفيض قيمة الفاتورة لديهم. 
وعن وجود شركات معتمدة للتكييف 
من قبل الوزارة قال إن أي شــركة تكييف 
يجــب أن تراعي مدونة حفظ الطاقة التي 

تورد األرقام واملعايير املعتمدة. 
وفي كلمة له خالل افتتاح املؤمتر قال 
بوشــهري إن الكويت مــن البلدان األعلى 
استهالكا للكهرباء، ويشكل استخدام أجهزة 
التكيف في فصول الصيف ما نسبته %7٠ 
من مجمل اســتخدام الكهرباء اليومي في 
املنــازل واملصانع وعموم األشــغال، كما 
تشكل االنبعاثات السامة من أجهزة التكيف 
ضررا بيئيا، وتبــذل الكويت جهدا كبيرا 
واهتماما بالغا حلل تلك املشــاكل والعمل 
علــى إيجاد احللول الناجعة التي تســهم 
وبشكل جذري في حل تلك الهموم البيئية 
واحلد من اإلفراط في استخدامات الطاقة.

دارين العلي 

تشــهد وزارة الكهرباء واملاء على حركة 
تدوير محدودة بن الوكالء املساعدين خالل 
املرحلة املقبلة بعــد تعين وكيلن جديدين 
للمناصب الشاغرة. وقد أصدر ديوان اخلدمة 
املدنيــة قرارا أمس بتعيــن كل من م.مطلق 
العتيبــي وم.أحمــد الرشــيدي برتبة وكالء 
مساعدين في الوزارة. وقالت مصادر مطلعة انه 
من املتوقع أن يشغل م.مطلق العتيبي منصب 
الوكيل املساعد لشبكات التوزيع الكهربائية 
فيما تناط مسؤولية قطاع الشؤون اإلدارية 
للوكيل اجلديد م.أحمد الرشيدي. وجاء في نص 

التعين أنه وفقا للمرسوم رقم 333 لسنة ٢٠١٨ 
بناء على عرض وزير النفط ووزير الكهرباء 
واملاء م.بخيت الرشيدي وبعد موافقة مجلس 
الوزراء مت تعين وكيلن مساعدين في وزارة 
الكهرباء واملاء هما م.أحمد محمد الرشــيدي 

وم.مطلق نايف عمر العتيبي.
هذا وقد أعرب م.مطلق العتيبي عن خالص 
شــكره وتقديره لثقة ســمو األمير والقيادة 
السياسية ووزير النفط ووزير الكهرباء واملاء 
م.بخيت الرشــيدي على هــذه الثقة الغالية 
والتي تعد وساما على صدري آمال ان يكون 
عند حسن ظن اجلميع وعلى قدر املسؤولية 

لتحقيق الصالح العام ورفعة الكويت.

خالل مشاركتها في ورشة عمل »المرأة الخليجية في عيون العالم.. إبداع وتميز«

»الفروانية« أقامت حلقة النقاشية للتعريف بمبادئه بالتنسيق والشراكة مع هيئة الشباب

الصبيح: التحديات دفعتني للتفكير في ترك املنصب الوزاري 
لكنني صمدت فمن يعمل بشكل صحيح يجب أال يخشى أي نقد

احلمود: »املجلس الشبابي« سيحتضن قضايا الشباب وتطلعاتهم

بشرى شعبان

 شددت وزيرة الشؤون 
ووزيــرة الدولة للشــؤون 
االقتصادية هنــد الصبيح 
على أهمية تسليط الضوء 
على جتارب عدد من النساء 
العامــالت احلاصالت على 
مناصب متعددة في الكويت 
أو في جميــع دول مجلس 
التعاون، مشيرة إلى أهمية 
اللقاءات املشتركة التي من 
شــأنها حتفيز املرأة ونقل 
اخلبرات لتتبوأ مناصب عليا 
وحتقيق أهم بنود التنمية 
املســتدامة التي وقع عليها 
قادة دول املجلس في ٢٠١5.
جاء ذلك في كلمة ألقتها 
الصبيح خالل مشــاركتها 
فــي فعاليات ورشــة عمل 
»املرأة اخلليجية في عيون 
إبــداع ومتيــز«  العالــم.. 
الكويت  والتي تستضيفها 
مبشــاركة وفود خليجية، 
العــام  وبحضــور األمــن 
ملجلــس التعاون اخلليجي 
عبداللطيف الزياني ووكيل 
وزارة الشؤون سعد اخلراز 
والوكيلة املساعدة للتنمية 
الهاجري  االجتماعية هناء 
والوكيلة املساعدة للرعاية 

عادل الشنان

أكــد محافــظ الفروانيــة 
الشــيخ فيصــل احلمــود ان 
الشــباب هــم عــدة احلاضر 
وأمل املستقبل، ومن ثم فإن 
استثمار إمكانياتهم املتنوعة 
على الوجه األمثل يعد شكال 
من أشكال التنمية املستدامة 
في حياة الشعوب واألمم التي 
تبحث عن التطور والرقي من 
خــالل خلق أجيال شــبابية 
قادرة على حتمل املسؤوليات 

الوطنية.
وأضاف فــي كلمته خالل 
رعايتــه وحضــوره احللقة 
النقاشية الشبابية التي أقامتها 
محافظة الفروانية وبالتنسيق 
والشــراكة مع الهيئة العامة 
للشــباب، لتعريفهم مببادئ 
الشبابي«  وأهداف »املجلس 
متهيدا إلطالقه، أن توجيهات 
البالد  القيادة السياسية في 
بدعــم الشــباب واحتضــان 
املبدعــة واحلــث  الطاقــات 
على وضعهــم مبواقع اتخاذ 

االجتماعية شيخة العدواني.
وفي رد على ســؤال عن 
أصعب املواقف التي واجهتها 
الوزارية،  خالل مســيرتها 
قالت الصبيح: األشــخاص 
الذين عملوا لسنوات طويلة 
علــى منهــج محــدد وأنت 
تريــد تغييرهــم إلى منهج 
آخــر يعتبر هذا من أصعب 
املواقف، خاصة أن التغيير 
يكون في فترة ال تدري مدتها 
تعتقد أنها ســنة أو سنتن 
في هــذه الــوزارة، لذا كان 
التحدي األول بالنســبة لي 
الوقت، أمــا التحدي الثاني 

القــرار وحتمــل املســؤولية 
جتعلهم بؤرة اهتمام الدولة 
ومســتقبلها الواعد. وأشــار 
إلى أهمية تأسيس »املجلس 
الشبابي« الذي سيفتح املجال 
لتعبير الشباب عن قضاياهم 
الشــباب  وتطلعاتهم، داعيا 
إلى اإلخالص في العمل وأن 
يكون هدفهم األســمى خدمة 
الكويت، السيما ان اإلخالص 
هو لب اإلميان الذي أوصى به 
املولى عز وجل، مشــيرا إلى 

فالصعوبة في تغيير منهج 
العمــل، ولكــن اســتطعنا 
التغلب عليهما، مشددة على 
أن االهتمــام بقضايا املرأة 
وإســهاماتها ينطلقــان من 
اإلميــان بأن اكتمال نضوج 
رأس املــال البشــري يكمن 
في متكــن املرأة سياســيا 
واقتصاديا واجتماعيا، وان 
الثروة البشرية هي الثروة 
احلقيقيــة الدائمــة جلميع 
الدول، كمــا أن متكن املرأة 
هو جزء من منظومة التنمية 
البشرية الشاملة في جميع 

املجتمعات.

أهمية مواصلة العمل بالتسلح 
بالعلم الذي هو السبيل لرقي 
وتقدم بلدنا احلبيب الكويت.
بــدوره، قال ممثــل املدير 
العام لهيئة والشباب والرياضة 
م.نواف الرميح انه وبالتعاون 
مع محافظة الفروانية أقيمت 
الورشة األولى ملجلس الشباب 
لشرح األهداف التي نطمح ألن 
توصل من يرغب في االنضمام 
للمجلس على أن تليها ورش 
أخرى على مستوى احملافظات، 

وأكــدت الصبيــح أنهــا 
واجهــت حتديــات كبيــرة 
فــي وزارة الشــؤون منهــا 
احلرص على تطبيق القانون 
ومواجهة الفساد الكبير الذي 
ظهر في جوانب كثيرة منها 
جتارة اإلقامات والتعاونيات 
ومواجهة بعض االنتقادات 
للكويت من قبــل منظمات 
دولية حول العمل اخليري 
الرعايــة  فضــال عــن دور 
واحلاجة الى احلزم وتطبيق 
اللوائح في ظل عمل سياسي، 
والتعرض الستجوابات هي 
حق دستوري لنواب مجلس 
األمة وما يحدث خالل تلك 
والفتــرة  االســتجوابات 
التي تســبقها والفترة التي 
تعقبها وجمــع املعلومات، 
ومــا تتعرض له من هجوم 
من البعض دفعها في بعض 
االحيــان للتفكيــر في ترك 
املنصب الوزاري، لكنها كانت 
تصمد بدعم مــن القيادين 
والذيــن  معهــا  العاملــن 
يؤكدون لها انها تعمل بشكل 
صحيح فيجب أال تخشــى 

أي نقد.

حيــث ســتكون الثانيــة في 
األحمدي، مثمنا دور محافظ 
الفروانية في التنسيق إلقامة 

الورشة والدعم املقدم لها.
وأوضح الرميح ان املجلس 
ســينطلق في ١3 من مارس 
املقبل وعلى ان تكون انطالقة 
اجللســة األولى فــي ١٢ من 
أغســطس املقبــل، الفتا إلى 
أن البــاب مفتــوح النضمام 
إلــى املجلس ومــن يرى في 
نفســه القــدرة علــى خدمة 
الشــباب ومتابعة قضاياهم 
وتقدمي احللول املناسبة لها 
وفــق رؤية صاحب الســمو 
الذي تبني مشاريع الشباب 

والتمكن لهم.
وبن أن املجلس سيكون 
عــدد أعضائــه 37 عضــوا 
نصفهــم من النســاء و٢ من 
ذوي اإلعاقــة ومــن عمر ١٨ 
الــى 34 واملؤهــل ال يقل عن 
الثانويــة العامــة وعلى ان 
يكون كويتي اجلنسية ولديه 
أعمــال تطوعية ولديه قدرة 

على التواصل مع الشباب.

هند الصبيح وعبداللطيف الزياني وسعد اخلراز في مقدمة احلضور

الشيخ فيصل احلمود متوسطاً املشاركني

»السالم« تطلق حملة إغاثية إلى سورية واليمن
عبداهلل الراكان

قال مدير عام جمعية السالم 
لألعمال اإلنسانية واخليرية 
وعضو مجلس اإلدارة د.نبيل 
العون إن اجلمعية أطلقت صباح 
أمس حملة إغاثة إلخواننا في 
ســورية واليمن، مشيرا إلى 
أن أبطال هذه احلملة هم أهل 
الكويت واملقيمون على ارضها 
والشركات. وأضاف العون في 
تصريح لـ »األنباء« خالل حملة 
لتجهيز 50 شاحنة مخصصة 
إلغاثة اليمن وسورية ان احلملة 
ستستمر لـ 17 اجلاري، الفتا 
إلى ان حصيلة اليوم األول كانت 
تغطية 4 شاحنات باملواد الغذائية 
والتمور وهو الذي يعتبر شيئا 

قياسيا بهذه السرعة، الفتا إلى 
ان التبرعات ستكون عبارة عن 
مواد غذائية وأجهزة كهربائية 
وبطانيات وأدوات مدرســية، 
معربا عن ثقتــه بتجهيز 50 
الـ  شــاحنة خيرية من سعة 
40 قدما والتي سيتم حتميلها 
عن بكرة أبيها باملواد اإلغاثية 
الالزمة إلغاثة الشعبني السوري 

واليمني والتي ستوزع باملناصفة 
25 شاحنة للشعب اليمني و25 

للشعب السوري.
وبني ان الشاحنات ستحمل 
باخليرات الكثيرة التي يحتاج لها 
الالجئون والنازحون في اليمن 
وسورية، مضيفا ان اجلمعية 
والفرق التطوعية ستمأل هذه 
الشــاحنات باملواد الضرورية 
للحيــاة كالتمــور والفرش 

والبطانيات واملــواد الغذائية 
التموينية واحلليب واملعلبات 
املختلفة واملالبــس. وامتدح 
العون التجاوب الكبير من قبل 
احملسنني الكرام جتارا وافرادا 
رجاال ونساء وأطفاال ومواطنني 
ومقيمني، معتبرا هذا األداء قد 
ارتقى الى مثابة العرس اخليري 
واالنساني الالئق بالكويت بلدا 

وحكومة وشعبا وأفرادا.

نبيل العون مشاركا في تدشني احلملة االغاثية )متني غوزال(

التفاصيل الكاملة على موقع »األنباء«:
www.alanba.com.kw 

ألول مرة في الكويت

شاهد الصفحة 
بتقنية الواقع املعزز 

Zappar حمل تطبيق

ملشاهدة الڤيديو
أوأو ميكن استخدام QR كود أو

املجلس سينطلق 
في 13 مارس 
وجلسته األولى 
ستكون في 12 

أغسطس

)محمد هاشم( م.محمد بوشهري خالل جولة بني األجنحة املشاركة في املعرض 

الكويت تشيد بدور األمم املتحدة في حتصيل التعويضات
جنيــڤ ـ كونــا: أعربت 
تقديرهــا  عــن  الكويــت 
ألمانة جلنــة األمم املتحدة 
للتعويضــات عن خســائر 
العدوان العراقي على الكويت 
لدورها في توزيع احلصص 
املقررة من التعويضات لهذا 

العام.
وقــال رئيــس مجلــس 
إدارة الهيئــة العامة لتقدير 
التعويضــات عن خســائر 
العراقــي خالــد  العــدوان 

املضف في اجتمــاع للجنة 
األمم املتحــدة للتعويضات 
بجنيــڤ إن الكويــت تلقت 
هذا العام ثــالث دفعات من 
التعويضــات قيمة كل منها 

9٠ مليون دوالر.
واضاف ان الدفعات الثالث 
جــرت فــي ابريــل ويوليو 
واكتوبــر وذلــك وفقا آللية 
الدفع املنصوص عليها في 

املقرر ٢67 لعام ٢٠٠9.
بهــذه  انــه  وأوضــح 

املبلــغ  املدفوعــات يكــون 
املتبقــي لصالــح الكويــت 
حوالــي 4.4 مليارات دوالر 
ويتعن ســداده مســتقبال، 
مشــيرا في الوقت ذات الى 
مواصلة االيداع في صندوق 
التعويضات ستقرب اجلميع 
مــن االجنــاز النهائي ملهمة 
االدارة واحلصول  مجلــس 
التعويضــات  علــى كامــل 

املخصصة للكويت.
واشــاد املضــف بعمــل 

ادارة جلنــة االمم  مجلــس 
للتعويضــات  املتحــدة 
املهام  ومســاهمتها المتــام 

املوكلة اليها. 
جنيــڤ  فــي  وتنعقــد 
حاليا الــدورة الـ5٨ ملجلس 
ادارة جلنــة االمم املتحــدة 
للتعويضات باالمم املتحدة 

في جنيڤ.

خالد املضف 

ملشاهدة الڤيديو
أوأو ميكن استخدام QR كود أو


