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«البحر القابضة» تطلق نهج متعدد القنوات 
«Omnichannel» في مجال البيع

بالتجزئة لإللكترونيات من خالل «كالود ٩»
 (Cloud٩) «متجر «كالود٩
مــن إلكترونيــات البحر هو 
أحــد متاجــر شــركة محمــد 
البحــر لألجهزة  عبدالرحمن 
واإللكترونيــة  الكهربائيــة 
التابعة لشركة مجموعة بحر 
 ،BKGH - الكويــت القابضــة
والتي تتخذ من الكويت مقرا 
لها، وقد افتتحت رسميًا أول 
متجر بيع بالتجزئة في مجمع 
سما مول في العقيلة، كبداية 
لسلسلة متاجر تنوي الشركة 
إطالقها، وسيعمل متجر كالود٩ 
على الصعيد احمللي في جميع 
أرجاء ومناطق الكويت، ويعتبر 
هذا املتجر جزءا رئيســيا في 
استراتيجية املبيعات من خالل 
القنوات والوســائط متعددة 
التي تطرحها  االســتخدامات 
إلكترونيــات البحــر بغرض 
خدمــة عمالئهــا األوفياء في 

الكويت.
وقــد قــام حمــد محمــد 
عبدالرحمــن البحــر بافتتاح 

املتجر في سما مول.
ومتـــارس إلكترونيــــات 

اإللكترونية املنزلية.
وأصبح متجــر «كالود٩» 
متاحا اآلن للعمالء عبر نقاط 
اتصال متعددة، سواء كان ذلك 
من خــالل املتاجــر املتعددة، 
مشــتمال ذلــك متاجرنــا في 
ســما مول فــي العقيلة، وفي 
تراس مول في الساملية، وفي 
روزانــا مول بالــراي، أو عبر 
شــبكة اإلنترنت على املوقع 
اإللكترونــي املبتكــر للمتجر 
www. :الرابــط مــن خــالل 
أو مــن   ،cloud٩albahar.com
خالل تطبيقات الهاتف احملمول 
املخصصة لذلــك، واملتوافرة 
علــى متجر تطبيقات جوجل 
بالي أو متجر تطبيقات آبل.

وعن ذلك احلدث، علق مدير 
عــام مجموعة بحــر الكويت 
إيهــاب اخلطيــب  القابضــة، 
التابــع  بــأن متجــر كالود٩ 
إللكترونيات البحر يهدف إلى 
حتقيق أعلى مستوى من الرضا 
والسعادة لعمالئنا في الكويت، 
حيث نسعى جاهدين لتوفير 
فرصــة خدمــة كل األجهــزة 

اإللكترونية واملنزلية اخلاصة 
بالعمالء من أي مكان، ســواء 
كان ذلك في املتجر أو من خالل 
الهاتف في يدك، حيث ميكنك 
االختيــار مــن بــني مجموعة 
منتقاة بعنايــة من العالمات 
العاملية، ومنتجات  التجارية 
عالية اجلــودة، ونطاق كبير 
يعمل على تلبية احتياجاتكم.
ويعــرض متجــر كالود٩ 
مجموعة متنوعة من العالمات 
التجاريــة العاملية، مشــتمال 
منتجــات آبل، وسامســونغ، 
وكانــون،  وهايســنس، 
وبلوبونكت، ومابي، وجنرال 
إلكتريك، والعديد من املنتجات 
ذات اجلودة العالية. يتم أيضا 
دعم مجموعة منتجات متجر 
كالود٩ من خالل توفير خدمات 
إضافية اختيارية، كاألقساط 
امليسرة للعمالء الراغبني في 
الشراء الفوري والسداد الحقا، 
أو برنامج الضمان اإلضافي، 
أو حماية األجهزة اخلاصة بكم 
من خالل تغطية تأمينية ضد 

احلوادث.

البحر أنشطتها التجارية من 
بيع وخدمة ودعم فني منذ ما 
يقارب من ســتني (٦٠) عاما، 
وميثــل متجــر كالود٩ أحدث 
أبرز اجلهود املبذولة من قبل 
البحــر خلدمة  إلكترونيــات 
تطلعات عمــالء الكويت إلى 
صيغــة مبتكــرة ومتجــددة 
وسلســة من خالل تطبيقات 
 Omnichannel وقنوات متعددة
تسمح للعميل بالتسوق عبر 
شبكة اإلنترنت، أو التسوق 
من خالل املتجر لكل األجهزة 
املنزليــة  أو  اإللكترونيــة 
املفضلة لديه بطريقة سهلة، 
حيث يعمل متجر كالود٩ على 
تلبية الطلب املتزايد باستمرار 
لعمالئنــا األوفياء في اعتماد 
قنــوات الشــراء اإللكترونية 
احلديثة عند شــراء األجهزة 

«القوى العاملة» 
تشارك في معرض 

«وياك طول الطريج»

شــاركت الهيئة العامة للقوى العاملة في 
معرض الفرص الوظيفية الذي أقيم في كلية 
الكويت التقنية، والذي كان حتت عنوان «وياك 
طول الطريج»، حيث أقيم على مدار يومني ١٥ 

و١٥ اجلاري. وانطالقا من حرص الهيئة على 
إصالح سوق العمل واملساهمة في تقدمي جميع 
اخلدمات ملؤسسات القطاع اخلاص املختلفة 
واجلامعات لدعم اخلريجني في مختلف الكليات.

املطوع استقبل رئيسة البعثة الديبلوماسية السويسرية
اســتقبل رئيس مجلس 
اإلدارة والرئيس التنفيذي 
في شركة علي عبدالوهاب 
املطــوع التجاريــة، فيصل 
علــي عبدالوهــاب املطوع 
التنفيذي  الرئيــس  ونائب 
األول، خالد فيصل املطوع، 
رئيسة البعثة الديبلوماسية 
السويســرية اجلديــدة في 
الكويــت والقائمة باألعمال 
ياسمني شاتيال زوالني، وذلك 
يــوم الثالثــاء ١٥ اجلاري، 
في مقر الشــركة في زيارة 

تعارفية بني الطرفني.
وخــالل اللقــاء أعربــت 
زوالني التي تقلدت منصبها 
مؤخرا عن حرص بالدها على 
تعزيز العالقات السويسرية 
- الكويتية من خالل مهمتها 
اجلديدة، خاصة مع القطاع 
اخلاص والشركات التجارية 
لفتح باب االستثمارات وعقد 
املزيد من الشراكات الثنائية.
من جهتــه، قال املطوع: 
«نحــرص في شــركة علي 

السويســرية الرائدة حول 
العالم في مختلف القطاعات، 
والتي من شأنها إثراء السوق 
الكويتي وتصب في مصلحة 

املستهلك».
وأضاف: «نتمنى لرئيسة 
البعثة السويسرية اجلديدة 
التوفيق في عملها واملزيد من 
العطاء كما نتطلع الستقبالها 

مرة أخرى».

تعــد شــركة علــي عبد 
الوهــاب املطــوع التجارية 
واحدة من أقدم وأكبر شركات 
التجزئة والتوزيع في سوق 
االستهالك الكويتي املتنامي، 
وإحــدى أجنــح شــركات 
الكويــت فــي قطاعي البيع 
باجلملــة والبيع بالتجزئة 
حيــث متثل أكثــر من مائة 

عالمة جتارية.

بحثا سبل تعزيز العالقات وتوطيد الشراكات بني القطاع اخلاص الكويتي والشركات السويسرية

فيصل املطوع وخالد فيصل املطوع خالل استقبالهما رئيسة البعثة السويسرية ياسمني شاتيال زوالني

عبدالوهاب املطوع التجارية 
العالقــات  تعزيــز  علــى 
السويســرية - الكويتيــة 
وفتح فرص التبادل التجاري 
بني الطرفني. وقد تشــرفنا 
جدا بزيارة السيدة زوالني 
واحلديــث معها عن ســبل 
العالقــات وتوطيد  تعزيز 
الشراكات بني القطاع اخلاص 
الكويتي والشركات اخلاصة 

الروضان لـ «األنباء»: طالبنا برفع تصنيف موظفي «الكهرباء» 
في مكافأة الصفوف األمامية إلى الفئة الثانية

دارين العلي

أكد منسق جتمع العاملني 
فــي وزارة الكهربــاء واملــاء 
م.حسن الروضان أن توجيه 
نائب رئيس الوزراء ووزير 
النفط ووزير الكهرباء واملاء 
والطاقــة املتجــددة د.محمد 
الفارس البدء بتنفيذ مطالب 
املوظفني احملقــة خطوة إلى 
األمام في سلم حتركهم لنيل 
حقوقهــم وتقديــر دورهــم 

احليوي في الوزارة.
وقال الروضان في تصريح 
خاص لـ «األنباء» إن الوزير 
الفارس خالل اجتماعه األخير 
مع جتمع العاملني في وزارة 
الكهربــاء واملــاء أبدى تفهما 
كبيرا ملطالب املوظفني حيث 
متت مناقشة هـــذه املطالـب 
وســبل إقرارها فــي القريب 

العاجل.
ولفت إلى أنــه مت تناول 

البدالت للوظائف الهندسية 
واإلدارية.

وقــال إن الوزير الفارس 
أبدى تفهما وقناعة مبطالب 
املوظفني، ووجــه بالبدء في 
تنفيذهــا وهذه خطــوة إلى 
األمــام وانتصــار حلقــوق 
العاملــني وتقديــر لدورهم 
احليــوي املهم، كمــا أنه أمر 
يصــب بشــكل إيجابــي في 
مصلحة العمل، الســيما أن 
جل الكوادر الوطنية تخرجوا 
في أفضل اجلامعات األكادميية 
واملعاهد املهنية على مستوى 
العالم وهــم ينتجون أجود 
أنواع املياه على صعيد الوطن 
العربــي حســب تصنيفات 
منظمة الصحة العاملية وقد 
ســجلوا أعلــى ســعة إنتاج 
كهربائية في تاريخ الكويت 
خالل فصل الصيف املاضي.

وشــدد علــى أن التجمع 
ســيكون متابعا لتنفيذ هذه 

املطالــب للموظفــني بعــد 
الوزيــر إلقرارها  توجيهات 
وسيســتمر التحرك والعمل 
حتــى إقرار جميــع املطالب 

املستحقة.
ولفت الروضان إلى أنه مت 
خالل اللقاء مناقشــة مسألة 
تصنيف العاملني في الوزارة 
فيما خص مكافأة الصفوف 
األمامية والطلب من الوزير 
الفارس رفع تصنيف املوظفني 
إلــى الفئــة الثانيــة تقديرا 
لدورهم الكبير في اجلائحة 
حيث عمل املوظفون على مدار 
الساعة دون انقطاع وحتولت 
الوزارة  احملطات ومنشــآت 
إلى محاجر لعمالة الشركات 
وكان دور املوظفني كبيرا في 
بناء املستشــفيات امليدانية 
في املناطق احملجورة، لذلك 
أقل ما ميكــن تقدميه لهؤالء 
املوظفني هو تصنيفهم ضمن 

الفئة الثانية.

أشار إلى بوادر مبنحهم بدالت مستحقة بعد اللقاء مع الوزير الفارس

م.حسن الروضان

البدالت كتثبيت بدل السهر 
أســوة ببقيــة اجلهــات في 
الدولــة، وبــدل خطــر وبدل 
تلــوث للعاملــني فــي بيئة 
خطــرة وملوثــة، وإعــادة 
صرف بدل العيار للموظفني 
اجلدد وتصنيف أعمال بعض 
قطاعات الوزارة ضمن األعمال 
الشــاقة، كما متت مناقشــة 
عشــوائية صــرف بعــض 

املطيري استعرضت آلية حتسني اخللطة اخلرسانية
عاطف رمضان

عقدت وزارة األشغال دورة 
حــول احلديد واخلرســانة 
خــالل الفترة مــن ١٣ إلى ١٧ 
مــارس اجلاري في مســرح 
الــوزارة، حاضــرت فيهــا 
رئيســة مكتــب التخطيــط 
واملتابعــة بقطــاع شــؤون 
املشاريع اإلنشائية بالوزارة 
د.خديجة املطيري، بحضور 
عدد من مهندسي «األشغال» 
من مختلف قطاعاتها إضافة 
إلى موظفني من إدارة اخلبراء 
بوزارة العدل. واستعرضت 
الــدورة  د.املطيــري خــالل 
عــن  متنوعــة  معلومــات 
اخلرسانة شــملت مكوناتها 
وأنواعها ومميزاتها وعيوبها 
وكيفيــة معاجلتها واحلديد 
وأنواعه وأقطــاره وأهميته 
الفحوصات  وكيفية إجــراء 
والفيزيائيــة  الكيميائيــة 
واملواصفات القياسية اخلاصة 

مــع إضافة اكثر من نوع من 
الركام بأحجام مختلفة ميكن 
اســتخدام حجمــني او ثالثة 
أحجام مختلفة أو أكثر حسب 
اخللطــة باإلضافــة إلى ذلك 
ميكن للخرســانة أن يضاف 
إليها بعــض املواد اإلضافية 
«االدمكســرش» وهــي مواد 
كيميائية تضاف إلى اخللطة 

اخلرســانية لتحسني بعض 
اخلصائص املوجــودة فيها 
لتعجيل أو بطء زمن الشك.

وأوضحت أن املادة املضافة 
تســاعد على حتسني جودة 
اخلرســانة وهناك إضافات 
مضــادة للبكتيريا واألمالح 
وغيرها مــن اإلضافات التي 

حتسن من خصائصها.

خالل دورة عقدت في مسرح «األشغال» مبشاركة مهندسي الوزارة وإدارة اخلبراء

تكرمي د. خديجة املطيري

بها. ومت ربط اجلانب النظري 
بالعملــي عن طريــق زيارة 
مصانع اخلرسانة البريطانية 
ومصنع حديــد الكويت مما 
جعل البرنامج التدريبي أكثر 

وضوحا.
إن  املطيــري  وقالــت 
اخلرســانة هي مادة تتكون 
من األســمنت والرمل واملاء 

«الكهرباء» تضبط حالة سرقة احترافية للمياه
والشمري لـ«األنباء»: لن نتهاون مع املخالفني

دارين العلي

متكــن فريــق الضبطية 
القضائيــة التابــع لــوزارة 
الكهربــاء واملــاء بالتعــاون 
مع قطاع خدمة العمالء، من 
ضبــط حالة ســرقة للمياه 
فريــدة مــن نوعهــا بتمديد 
شبكات حتت األرض وإيصال 

املياه إلى العقار.
وقال نائب رئيس الفريق 
أحمد الشمري لـ «األنباء»، إن 
مالك العقــار، والذي قطعت 
عنــه امليــاه بســبب تراكــم 
الفواتيــر عليه، حاول إيهام 
فرق الوزارة أن املياه التزال 
مقطوعة وقام بالوصول إلى 
الرئيســية للمياه  الشــبكة 
والتمديــد منها إلــى منزله، 
إال أن يقظة الفريق اكتشفت 

الظاهرة والتي ال تصلها املياه 
من شــبكة الــوزارة، موهما 
املعنيني بأنه ال يستهلك املياه.
وأوضح الشــمري أنه مت 
قطع املياه مجددا عن العقار 
وتســجيل محضــر مخالفــة 
بحقه وتطبيق غرامة ضعف 

االستهالك أمام جلنة تطبيق 
القانون اخلاص. وشدد على 
أن الفريــق يقظ جدا مع هذه 
التعديــات ولن يتهــاون في 
مخالفــة كل من يثبت تعديه 
على الشبكة املائية والكهربائية 

مهما بلغت الضغوط.

من التمديدات املخالفة حتت األرضأحمد الشمري

احلالة، حيــث أصر الفريق 
على احلفر في نفس مســار 
الشــبكة، ومتكــن من رصد 
حالة ســرقة حتــت األرض، 
حيــث تبــني أن العميل قام 
باحلفــر ومتديــد شــبكات 
أرضيــة موازيــة للشــبكة 

ملشاهدة الڤيديو


