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»كناري«.. املفضّل لدى اجلميع منذ 1970

عاما. كما يحرص كناري من 
خالل اطاللته اجلديدة على 
مواكبة التطــور في مجال 
السريعة  الوجبات  مطاعم 
ليســاهم في تقــدمي خدمة 
العمــالء وتقــدمي الفالفــل 
واحلمــص والعديــد مــن 
األصناف اجلديدة مبعايير 

وجودة عالية.
ونفتتــح اليــوم بهــذه 
املناســبة فرع حولي الذي 
أعدنا إحياءه بصورة جديدة 
ليأخــذ شــكل املطاعم ذات 
السمعة الكبيرة في سرعة 

مليس بالل

يحتفــل مطعــم كناري 
اليوم مبرور 5٠ عاما على 
انطالقته االولى التي كانت 
عام ١٩7٠ في هذا الفرع )فرع 
حولي( بإطاللة جديدة تعزز 
الطعم العريق الذي تعودمت 

عليه.
ويعتبر مطعــم كناري 
واحدا من أهم وأجمل املطاعم 
املختلفة واملميزة التي تهتم 
الوجبات السريعة  بتقدمي 
الشــامي،  الطابــع  ذات 

تلبية طلبــات الزبائن من 
خــالل عمل آليــة حتضير 
الطعــام وتقدميــه بشــكل 
أسرع من ذي قبل وبصورة 
أفضــل مــع احملافظة على 
عراقة وأصالة الطعم، كما مت 
إعداد أماكن خاصة للجلوس 
واالستمتاع بوجبات كناري، 
وقد حرص فريــق كناري 
على تقدمي الطعام بجودة 
عاليــة مــن خــالل تغليف 
الساندويتشــات واملواعني 
بشــكل جديد مع احملافظة 
على املضمــون الذي اعتاد 
عليه زبائن كناري منذ ١٩7٠.
هذا من ناحية الشــكل، 
أما مــن ناحية املــذاق فقد 
أن  حــرص كنــاري علــى 
يكــون املذاق األصلي ثابتا 
مــع إضافة أصناف جديدة 
لقائمة طعام كناري ترضي 

جميع االذواق.
وفــي النهاية نقول إننا 
مهما كبرنا تظل الذكريات 
باقيــة ومحفــورة داخلنا 
لتذكرنا بأيام كناري اجلميلة 
والرائعــة من خــالل لقمة 
هنية وشهية نستعيد بها 
ذكرياتنــا من خــالل طعم 
كنــاري األصيــل ليبقــى 
املفضل للجميع منذ ١٩7٠.

)محمد هاشم( عبدالرحمن الصالح  صاحب الشركة يوسف الغامن

ولكناري فروع داخل الكويت 
فــي مناطــق عديــدة وهي 
الشويخ والساملية وحولي 
واجلهراء وشرق، ويتوافد 
عليــه الكثيرون من جميع 
األعمار، البسيط وامليسور، 
ومــن مختلف اجلنســيات 
الذواقة داخل الكويت. ويقدم 
كنــاري أشــهى املأكــوالت 
السريعة والوجبات املختلفة 
كاحلمص والفالفل وغيرهما 
الشــامية  املأكــوالت  مــن 
التي استمتعنا  الســريعة 
مبذاقها على مدار اخلمسني 

لقطة تذكارية مع »كناري«.. ذكريات لذيذة منذ 1970 

»إحساس« ساعد 1246 من طالب العلم الفقراء
العــام  املشــرف  قــال 
ملشروع »إحساس« بجمعية 
النجاة اخليرية طالل فاخر: 
ساعدنا منذ انطالق املشروع 
عــام ٢٠١4 أكثر مــن ١٢46 
طالب علــم داخل الكويت، 
منهم اآلن من يدرس الطب 
والرياضيــات والهندســة 
وغيرها من العلوم واملعارف 

في كبرى اجلامعات.
وتابــع فاخــر: نبــذل 
قصــارى اجلهــود حيــال 
دعم ملف التعليم خاصة 
لطــالب العلم املعســرين 
الدخــل  واأليتــام وذوي 
الكويت،  احملــدود داخــل 
وذلــك حتقيقــا ألهــداف 
األمم املتحدة التي أكدت أن 
التعليم أحــد أهم احللول 
األساســية للقضــاء على 
آفة اجلهل والفقر، فعندما 
تساهم بتعليم طالب علم 
واحد فال شك سيكون لهذا 
الدعم انعكاسا إيجابيا على 
الطالب وأسرته ومحيطة 

قيمــة  تتفــاوت  أجــاب: 
املســاهمة تبعــا للمرحلة 
الدراسية، فاالبتدائية تبلغ 
38٠ دينارا للطالب الواحد 
واملتوســطة 45٢ دينــارا 
والثانوية 6١5 دينارا، وباب 
املســاهمة متــاح للجميع، 
وميكن للمتبرعني التواصل 
ودعم املشــروع من خالل 

االتصال على ١8٠٠٠8٢.
ودلل فاخر على أهمية 

العلــم والتعليــم بحديث 
الرســول ژ »مــن ســلك 
طريقــا يلتمس فيــه علما 
سهل اهلل له به طريقا إلى 
اجلنة«، مضيفا: من أروع 
املشــاهد التــي تــدل على 
اهتمام رسولنا ژ بالعلم 
أنه جعل شرط إطالق سراح 
أسرى بدر أن يعلم األسير 
١٠ من أبناء املسلمني القراءة 

والكتابة.

»النجاة«: املشروع أحد أهم املشاريع التعليمية الرائدة داخل الكويت

مئات الطالب والطالبات ينتظرون من يكفلهم دراسياطالل فاخر

ومجتمعه بشكل عام.
وأوضح فاخر أنه يوجد 
لدينــا العديــد مــن طالب 
وطالبات ممن تنطبق عليهم 
كافة الشروط ويستحقون 
املساعدة، وعلينا مساندتهم 
والوقوف معهم الستكمال 
تعليمهــم، وعــدم تركهــم 
فريســة للجهل والتخلف 
واألميــة والضياع. وحول 
قيمة الكفالة وآلية املساهمة، 

»كي جي إل« ترعى حملة الهيئة العامة للبيئة
لتشجير محمية اجلهراء

برعاية وحضور رئيس 
ومديــر  اإلدارة  مجلــس 
عــام الهيئة العامــة للبيئة 
الشــيخ عبــداهلل األحمــد، 
وانطالقــا من اســتراتيجية 
»كــي جــي إل« الهادفــة إلى 
دعم البيئة واحملافظة عليها 
مــن التلــوث بتكريــس كل 
اجلهود واألنشطة لتحقيق 
الغاية، قامت الشــركة  هذه 
بتاريــخ ١٠ أكتوبــر بتبنــي 
حملة الهيئــة العامة للبيئة 
ومبادرتها لزراعة ما يقارب 
3٠٠٠ شجرة سدر في محمية 
اجلهراء بالتعاون مع جهات 
حكومية ومؤسســات النفع 
البيئيني  العام والناشــطني 
العســكرية  الكليات  وطلبة 
وبعض موظفي الشركة، حيث 
ساهمت »كي جي إل« بتوفير 
خدمات النقل للمشاركني الى 
ومن مكان احملمية باستخدام 
أحدث احلافالت، إضافة إلى 
توفير حافلة خاصة مزودة 
بخدمــات الضيافــة لنقــل 

القياديني.
فــي  الشــركة  وأكــدت 
الثابت  التزامهــا  تصريحها 
واستعدادها الكامل ملساندة 
الهيئات واملؤسسات املعنية 
بالبيئة عن طريق تسخير كل 
مواردها ليتناســب مع نهج 
هذه الهيئات في احلفاظ على 

بيئة الكويت. 
وتأتي مبــادرة »كي جي 
إل« ضمــن برنامجهــا نحو 
املسؤولية االجتماعية الذي 
يرتكز على املساهمة الفعالة 
في تخفيض نســبة التلوث 
البيئية  البالد وأهميتها  في 
سواء من خالل دعم مبادرات 

لالرتقاء مبستوى خدماتها 
مبواكبــة كل ما هــو حديث 
وعاملي من جهة ومبا يخدم 
رؤيتها ورســالتها من جهة 
أخــرى. وعليــه فقــد قامت 
الشــركة بتحديث أسطولها 
للحافالت بتدشــني حافالت 

حديثــة ومتطورة من طراز 
يورو 3 الصديقة للبيئة مبا 
يتناسب مع مستوى املعايير 
البيئية املتعارف عليها عامليا 
تطبيقا إلدارة اجلودة الشاملة 
 ISO-ونظم إدارة البيئة االيزو
واملواصفات العاملية للجودة.

إحدى املشاركات تغرس شتلةممثلو »كي جي إل« يزرعون األشجارزراعة األشجار للحفاظ على البيئة

رعاية مميزة من »كي جي إل« حلملة تشجير محمية اجلهراء

جانب من حملة تشجير محمية اجلهراء

املنظمــات العامليــة الداعمة 
جلهود احملافظة على البيئة 
أو مــن خالل دعــم اجلهات 
احلكومية واخلاصة لزيادة 
املساحات اخلضراء وحمايتها 

من املخاطر.
وتســعى »كي جــي إل« 

مركز الكويت للتوحد يجدد حصوله
على شهادة االعتماد العاملي للبرامج التعليمية

حرصا من مركز الكويت 
للتوحــد والــذي تأســس 
عــام ١٩٩4م علــى تقــدمي 
أفضل اخلدمــات التعليمية 
والتربوية للمصابني بالتوحد 
وذويهم، فقد حرصت إدارة 
املركز علــى احلصول على 
متطلبات شــهادة االعتماد 
العاملــي للبرامج التعليمية 
العامليــة والتــي تشــترط 
تطبيق أعلى معايير التعليم 
كفاءة وفقا لألسس العاملية 
في هذا املجال لبرامج الصغار 
والبالغــني والتــي تتضمن 
العديد من الشروط ومنها: 
طريقــة وجــودة التعليــم 
ومــدى متكــن املعلــم مــن 
األداء والتعامــل الصحيــح 
مــع الطالــب ومــدى جودة 
وتنظيم البيئــة التعليمية 
املدرســة ومســتوى  داخل 
التفاعل مع الطلبة ونشــر 
جــو املتعة واملرح والفائدة 
في اليوم الدراســي، ومدى 
جودة اإلشراف على البرنامج 
التعليمــي كامــال، وضمان 

يحصلون عليــه للوصول 
إدارة  لهــذا املســتوى مــن 
املركز ومدى متكن املعلم فيها 
التقييــم الصحيح  وكيفية 
لــألداء للمعلــم واخلطــة 
املوضوعة له لتطبيقها مع 
الطالب من خالل املدققني على 

تطبيق هذه املعايير.
وقــد كانت فكــرة إدارة 
املركــز الفريــدة فــي تقدمي 

امتحــان ســنوي للمعلــم 
كجزء من تقييم اســتمراره 
في تطوير نفسه لهذه املهمة 
جزء أساســي مــن االعتماد 
العاملي كذلك فلسفة ونظرية 
)REACH( التي أعدتها إدارة 
املركز والتي ينفرد فيها مركز 
الكويــت للتوحد، وســيتم 
طباعتها وتوزيعها للمجتمع 
قريبا جزءا مهما في التقييم 

واالعتماد.
كل ذلــك بهــدف حتقيق 
جــودة التعليــم واخلدمات 
املقدمة مع املراجعة الدورية 
والتدقيــق عليها وتوثيقها 
والذي يســاهم بالنهاية في 
االستمرار بتحقيق اجلودة 
والوصول ألحدث املستجدات 
العامليــة في مجــال تعليم 
وتدريب املصابني بالتوحد 
العمرية،  مبختلف فئاتهــم 
وذلــك لتحقيق هدف املركز 
منذ اإلنشاء ألكثر من ٢5 عاما 
باجلودة والتميز واالستمرار 
في تقدمي األفضل للمجتمعني 

الكويتي واخلليجي.

مبنى مركز الكويت للتوحد

مســاندة أولياء األمور فيما 
يجد مــن ســلوكيات داخل 
البيت ووضع اخلطط الالزمة 
لها واملتابعة معهم، والتأكد 
من أن املعايير يتم تطبيقها 
من خالل العاملني في مركز 
الكويــت للتوحد ومراجعة 
اخلطــط املوضوعــة لهــم 
ومتابعتهم وتطبيقها بطريقة 
صحيحــة والتدريــب الذي 

تعاونية املسايل: يوم عيد لكل الكويتيني
محمد راتب

هنأ نائب رئيس مجلــس إدارة جمعية 
املسايل التعاونية مبارك القحطاني الشعب 
الكويتي بعودة صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد الى البالد ساملا معافى، مشيرا 
إلى أن الفرحة عادت الى الوجوه بعد وصول 

سموه. وقال القحطاني: إننا نعتبر هذا اليوم 
عيدا لكل الكويتيني والعاملني العربي واإلسالمي، 
فصاحب السمو شخصية استثنائية متتلك 
حكمة وبصيرة سياسية نافذة وخبرة على 
جميع املستويات، سائال املولى عز وجل أن 
يحفظ صاحب الســمو وان ميتعه بالصحة 

مبارك القحطاني والعافية.

الذياب: 1000 ذبيحة من تعاونية الشامية 
والشويخ فرحاً بعودة صاحب السمو

محمد راتب

أعلــن رئيــس مجلــس 
االدارة في جمعية الشامية 
والشويخ التعاونية صالح 
الذياب انه وابتهاجا بعودة 
صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد ساملا معافى 
الــى البالد فإنه ســيجري 
توزيــع ١٠٠٠ ذبيحــة على 
املساهمني يوم االحد املقبل 
مبناســبة ســالمة أميرنــا 
الغالــي، متقدمــا باســمه 
وباســم أعضــاء مجلــس 

اإلدارة بالتهنئة إلى الشعب 
الكويتي عامة ومساهمينا 
الكرام خاصة بعودة صاحب 

السمو إلى ارض البالد.
فــي  الذيــاب،  وأشــار 
تصريح، إلى أن هذه املناسبة 
غاليــة على قلوبنا جميعا، 
فصاحب الســمو شخصية 
استثنائية وصاحب تاريخ 
حافل باإلجنازات والعطاءات 
داخــل الكويــت وخارجها، 
وهو قائد العمل االنســاني 
وقائــد النهضة الــذي نذر 
حياته خلدمة بالده والذود 

عنها، فكان اخلير على يديه 
وحتققــت للشــعب آمالــه 

واحالمه.
وذكر اننا قمنا بالتعاقد 
مع شركة املواشي لتوفير 
الذبائــح وتوزيعها، بحيث 
الســبت  الذبــح  ســيتم 
والتوزيع االحد، معربا عن 
ســعادته بعــودة صاحب 
السمو وبدء موسم االفراح، 
مبينا ان صاحب السمو والد 
اجلميع والكويــت بجميع 
ابنائها يعتبرون هذا اليوم 

عيدا من اعيادهم.

التوزيع األحد على املساهمني

صالح الذياب 

»النجاة اخليرية«: »مركز خدمة املتبرعني«
تعامل مع 72 ألف مكاملة في 2019

أشاد رئيس قطاع املوارد 
واالعــالم بجمعيــة النجــاة 
اخليرية عمر الثويني بالدور 
الرائــد الذي يقــوم به مركز 
خدمة املتبرعــني باجلمعية 
في التعامل مع استفسارات 
احملســنني، وتوزيع تقارير 
تنفيذ املشاريع، وغيرها من 

اخلدمات.
وأعلن الثويني أن املركز 
تعامل مع مــا يزيد على 7٢ 
ألف مكاملة صــادرة وواردة 
خالل العام احلالي مبعدل ٢65 
مكاملــة يوميا، وقام بتوزيع 
٢١٢5 تقرير تنفيذ مشروع.

الثويني  املتبرعون، أوضح 
أن قطاعا كبيرا من احملسنني 
يعبــرون عــن رغبتهــم في 
التبرع لبناء املساجد، وحفر 
اآلبار، وكفالة األيتام، وبناء 
املراكز التعليمية، إضافة إلى 
إخــراج الــزكاة والصدقات، 
ويقوم موظفو مركز االتصال 
بتوجيه الراغبني في التبرع 
إلــى املوقــع االلكتروني، أو 
زيــارة أحد مقــرات جمعية 

النجاة.
وأشــار الثوينــي إلى أن 
اجلمعيــة أضافــت »الكــول 
ســنتر« إلــى مركــز خدمــة 

بأهــم  يتعلــق  وفيمــا 
املشاريع التي يستفسر عنها 

املتبرعني عام ٢٠١7، ويستقبل 
املركز املكاملات من الســاعة 
رقــم  علــى  8م  إلــى  8ص 

.١8٠٠٠8٢
الثوينــي كافــة  وشــكر 
املتبرعــني واحملســنني على 
ثقتهم فــي جمعيــة النجاة 
اخليريــة، وعلــى تواصلهم 
املستمر ســواء عبر الهاتف 
التواصــل، كمــا  أو مواقــع 
وجــه التحيــة للعاملني في 
مركز خدمــة املتبرعني على 
اجلهد املتواصل واإلجنازات 
الكبيــرة التــي حتققــت في 

الفترة املاضية.

ً مبعدل 265 مكاملة يوميا

عمر الثويني


