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«إيكيا» تعلن اسم الفائز في السحب الثالث

البت في تظلمات تقييم «الشؤون» قريبًا
بشرى شعبان

كشــف رئيس نقابة العاملني في وزارة 
الشــؤون يحيى الدوسري أن وكيل وزارة 
الشؤون عبدالعزيز شعيب وعد بحل جميع 
مطالــب موظفي الوزارة، الســيما املتعلقة 
مبتابعة موضوع االخصائيني االجتماعيني 
والنفسيني والذين يعملون في قطاع الرعاية 
االجتماعيــة، وكذلك تظلمات التقييم التي 
رفعت من موظفي مختلف القطاعات للبت 

فيها بأقرب وقت.
وأشــار الدوسري إلى أن ذلك كان خالل 
اجتمــاع للجنة املطالب العمالية عقد أمس 
برئاسة وكيل الوزارة وحضور أعضاء مجلس 
إدارة النقابــة، الفتا إلى أن النقاش تتطرق 
إلى العديــد املواضيع التــي تهم املوظفني 
والتي طرحتها النقابة في وقت ســابق مع 
وزير الشــؤون. واختتــم بالتأكيد على أن 
وكيل الوزارة وعد بإنصاف جميع موظفي 

الوزارة وحل جميع القضايا التي تهمهم.

يسر ايكيا احلميضي 
اإلعــالن عن اســم الفائز 
الســحب  احملظــوظ في 
الثالــث اليكيــا ناصــر 
العنتــري، ومت ســحب 
القرعــة بإشــراف مــن 
وزارة التجارة والصناعة، 
القواعد واللوائح  ووفق 

القانونية املتبعة.
العنتــري  وتســلم 
جائزتــه من قبــل، مدير 
معــرض ايكيــا األڤنيوز 
مرصد اآلجي، وذلك خالل 

حفل خاص أقيم في معرض ايكيا األڤنيوز. 
واجلائزة عبارة عن جتديد املنزل مبنتجات 
وخدمــات من ايكيا قيمتهــا ١٠ آالف دينار 
كويتي، تشمل األثاث والتخطيط والتصميم 
والتوصيل. هذا، واليزال لدى جميع العمالء 
فرصة للفوز باجلائزة الكبرى، التالية وهي 
الرابعة واألخيرة، وما عليك ســوى إنفاق 
١٠ دنانير أو أكثر في أي من معارض ايكيا 

في الكويت. وكل ١٠ د.ك تنفقها ستمنحك 
دخوال واحدا في السحب للفوز بـ ١٠ آالف 
دينار وكلما تســوقت أكثــر زادت فرصك 
فــي الفوز! ماذا تنتظر لكــي تكون الفائز 
األخير؟! تســوق اآلن من أي من معارض 
ايكيا في الكويت (األڤنيوز، ٣٦٠ والعاصمة 
مول)، وعبر اإلنترنت (موقع ايكيا وتطبيق 

ايكيا)، وحظا موفقا.

جائزة الـ ١٠ آالف دينار من نصيب ناصر العنتري

مرصد اآلجي يسلم ناصر العنتري جائزة الـ ١٠ آالف دينار من «إيكيا»

«علي عبدالوهاب املطوع» تفتتح  أول بوتيك لـ«غاغناو» 
احتفــاًال بافتتــاح أول 
بوتيــك لـ«غاغنــاو» فــي 
الكويــت، العالمة التجارية 
العاملية الفاخرة املتخصصة 
بأجهزة املطابخ االحترافية 
عالية اجلودة، أقامت شركة 
علــي عبدالوهــاب املطوع 
التجارية عشاء فاخرا لكبار 
الشــخصيات حتت عنوان 
«الغابة السوداء» بحضور 
السفير األملاني لدى الكويت 

ستيفان موبس.
وحضــر حفــل االفتتاح 
أيضا كل من رئيس مجلس 
التنفيذي  اإلدارة والرئيس 
في شركة علي عبدالوهاب 
املطــوع التجاريــة، فيصل 
علي املطوع، ونائب الرئيس 
فيصــل  علــي  التنفيــذي 
املطوع، والرئيس التنفيذي 
اإلقليمي لـ«غاغناو»، توماس 
ألونسو، ونخبة من مصممي 
الديكور الداخلي واملهندسني 

طهي استثنائية وديكورات 
حصريــة. وأقيــم مثل هذا 
العشــاء من قبل في كل من 
لوس أجنلوس ونيويورك.
كمــا اســتمتع احلضور 
أجهــزة  علــى  بالتعــرف 
«غاغنــاو» والتــي تضــم 
مجموعة مبتكرة من أجهزة 

أجهزة هذه العالمة التجارية 
وكيــف ميكنهــم حتويــل 
منازلهم ملنازل ذكية، أنيقة 

وعصرية».
من جهته، قــال توماس 
ألونسو: إننا على ثقة تامة 
بأن شركة علي عبدالوهاب 
التجارية ســتكون  املطوع 
خيــر ممثل لنا في الكويت، 
وأن شــريحة كبيــرة مــن 
الكويتي ســتجد  املجتمــع 
فــي «غاغناو» كل ما تبحث 
عنه مــن أجهــزة مطبخية 
حتاكــي التطــور واالبتكار 
بأعلى مســتوياته وتتميز 
بخصائــص تقنيــة مميزة 
ألسلوب حياة أكثر عصرية 
وأكثــر رقــي، فنحــن نعي 
متاما مدى تقدير املستهلك 
في الكويــت ألهمية جودة 
منتجات طهي الطعام حيث 
لديه ثقافــة تذوق واضحة 

ومميزة.

املطابخ املصممة بعناية في 
أملانيــا وفق أعلــى املعايير 
العاملية التي تعكس التفنن 
واالبتكار واحلرفية وتواكب 
آخــر وأحدث التطورات في 
عالم املطابخ. كما مت تقدمي 
عــرض طهــي مباشــر أمام 
احلاضرين قام به الشــيف 
بابيلير،  الفرنســي ثيــري 
باستخدام أجهزة «غاغناو» 

املبتكرة.
املطــوع:  علــي  وقــال 
«يســعدنا اليوم أن تنضم 
العالمة التجارية «غاغناو» 
إلى محفظتنا من العالمات 
التجارية الفاخــرة التابعة 
لشــركة علــي عبدالوهاب 
املطوع التجارية والتي يبحث 
عنها أصحاب املنازل الكبيرة 
لتميزهــا بالتفرد واجلودة 
واملتانة واحلرفية العالية، 
واليوم ندعو عمالءنا لزيارة 
بوتيك غاغناو للتعرف على 

عشاء بطابع الغابة السوداء في بوتيك غاغناو بالكويت

صورة لبوتيك غاغناو في الكويت

صورة من حفل افتتاح بوتيك «غاغناو» في الكويت

املعماريــني واختصاصيني 
صناعيني إلى جانب عدد من 
كبار العمالء والصحافيني.

ومتيــز احلفــل بطابــع 
فخم عبر جتربة عشاء غير 
مســبوقة، أخذت الضيوف 
إلى عالم الغابات الســوداء 
فــي أملانيا من خــالل ثقافة 

«BSK» أسبوع حافل باألنشطة في املدرسة البريطانية
بعد توقف لنحو عامني عن إقامة العروض احلية بسبب 
جائحة «كورونا»، استمتع طالب املوسيقى في املدرسة 
البريطانية بالكويت (BSK) بأســبوع حافل بالعروض 
واألنشــطة احلية التي أمتعت املعلمني والطالب، حيث 
كان فنانو املدرسة من الصف الثالث وحتى الثالث عشر 

على موعد مع تقدمي عروضهم املختلفة أمام اجلمهور.
فبعد العودة الشــاملة للدراســة هذا العام، استمتع 
املعلمون والطالب من جميع املراحل الدراســية بحفالت 
موسيقية قدمتها مجموعة من فرق املدرسة، والتي جنحت 
جميعهــا بعرض مواهب الطــالب وقدرتهم على العزف 
على مجموعة متنوعة من اآلالت املوســيقية باستخدام 
تقنيات موسيقية مختلفة. وبدأ األسبوع بعروض شيقة 
تضمنت عزف العديد من املقطوعات املوسيقية املتنوعة 
بواســطة كورال املدرســة، إضافة إلــى عزف مقطوعات 
موســيقية عاملية، مع عروض فنية مدهشة تنوعت بني 

مشاركة جماعية من الطلبةالعزف التقليدي والعزف االرجتالي املبتكر.

تشكيل مجلس إدارة جمعية النسيم 
التعاونية برئاسة حمد الظفيري

محمد راتب

مت تشــكيل مجلس إدارة جمعية النسيم التعاونية 
برئاسة حمد ناصر الظفيري وأحمد سليمان السعيدي 
نائبــا للرئيس، وخالد ســميحان العنزي أمينا للســر 
ورئيسا للجنة املشتريات، وسلطان ملبس املطيري أمينا 
للصندوق، ونايف عراك الظفيري رئيسا للجنة املالية 
واإلدارية، وعيد عبداهللا املطيري رئيسا للجنة االجتماعية، 
ومبارك محمد العجمي رئيسا للجنة املشروعات الصغيرة، 

وعبدالرحمن ناصر السليماني عضوا.

حمد الظفيري

استقدام «العمالة املنزلية» حتّصل 
١٠٦٫٧٨٧ دينارًا ألصحاب األعمال

بشرى شعبان

أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة في احصائية شهرية حصلت 
«األنباء» على نسخة منها عن حتصيل ادارة تنظيم استقدام العمالة 
املنزلية ١٠٦٫٧٨٧ دينارا لصالح اصحاب االعمال (املواطنني)، اضافة 
الى ٩١٣ دينارا لصالح العمالة املنزلية، كاشــفة عن ان عدد مكاتب 
العمالة املسجلة في الهيئة احلاصلة على ترخيص مزاولة هي ٤٢٠ 
مكتبا، و٣ مكاتــب حاصلة على ترخيص جديد ملزاولة العمل، أما 
عدد التراخيص املوقوفة فهي ملكتبني، ومت رفع االيقاف بعد ازالة 
املخالفة عن ٧ مكاتب. وأشارت الهيئة وفقا لالحصائية إلى تسجيل 
االدارة املعنية ٤٢٤ شكوى، مت حل ١٥٦ منها بشكل ودي بالتسوية 
بني االطراف، ومتت إحالة ٢٢ شكوى الى القضاء. وبينت االحصائية 
ان الشكاوى كانت موزعة كما يلي: من صاحب عمل ضد عامل ٤٠ 
شكوى، و٢٦٨ شكوى من صاحب عمل ضد مكتب، و١١٣ شكوى 
من عامل ضد صاحب عمل، و٣ شــكاوى من مكتب ضد صاحب 
عمل، ١٣ شــكوى ترك عمل وإحالة للقضاء، و١٦ شــكوى جواز 
سفر مت تسليمها، ومت وضع ملصقات على بابي مكتبني مخالفني.


