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ماكدونالدز الكويت ُتطلق «كريسبي تشيكن»
استكماال ملســيرتها الطويلة في 
تقدمي ابتــكارات متميزة على قائمة 
طعامها وإطالق الوجبات الكالسيكية 
التــي يعشــقها اجلميــع، أعلنــت 
ماكدونالدز الكويت عن إضافة جديدة 
ومثيرة لقائمة طعامها: الكريســبي 

تشيكن.
وحتتوي الكريسبي تشيكن على 
حلم الدجاج العالي اجلودة واحلالل 
الطــري والغنــي بالنكهــة،   ،٪١٠٠
واملغطــى بطبقة مقرمشــة ولذيذة، 
ومقلية حتى الكمال. من جانبه، صرح 
املدير العام لشــركة ماكدونالدز في 
الكويت، منتصر القدح، قائال: «نحن 
نعلم أن هناك إقباال متزايدا في اآلونة 
األخيرة على خيارات الدجاج املقرمش 
اللذيذة، ونحن نعي أن زبائننا على 
وجه اخلصوص دائمــا ما يبحثون 
عن خيارات جيــدة وعالية اجلودة 
للدجاج املقرمش. لذلك، سعينا إلى 
التوســع بقائمــة طعامنــا مــع هذه 
اإلضافة اجلديدة التــي تعتبر نقلة 
نوعية لعشاق وجبات الدجاج ملنحهم 
ما يستحقون من خيار لذيذ وعالي 
اجلودة من الدجاج املقرمش - على 
طريقة ماكدونالــدز الفريدة». ولقد 
حققت تشــكيلة كريســبي تشيكن 
جناحا هائــال على مســتوى العالم 
ملاكدونالدز، حيث اكتسبت شعبية 

واســعة في جميــع الــدول التي مت 
إطالقهــا فيها، مبا في ذلــك ماليزيا 
وهونغ كونغ وعمان وقطر واألردن. 
كما أضاف القدح: «تأتي الكريســبي 

تشــيكن كإضافة جديــدة خليارات 
الدجــاج اللذيــذة الكالســيكية التي 
لطاملا قدمناها. كما نفتخر بكوننا من 
الرواد بابتكار أفضل وجبات الدجاج 

في قطاع مطاعم اخلدمة الســريعة، 
ونقدم ضمن قائمة طعامنا بعض أكثر 
وجبات الدجاج مبيعا وشــعبية في 
السوق، حيث ال نكتفي بتقدمي الطعم 
الرائع فقط، بــل نلتزم أيضا بتقدمي 
أعلى مســتويات اجلــودة». مضيفا: 
«كما هي عادتنــا دائما، أصررنا منذ 
بداية املشوار على تقدمي منتج يتوافق 
مــع معاييرنا الصارمــة فيما يخص 
اجلودة الغذائية، وكانت النتيجة رحلة 
طويلة اســتمرت ســنوات في سبيل 
إتقان وصفة الكريســبي تشيكن من 
جانب، وإيجاد أفضل املكونات وأعالها 
جودة من جانب آخر. ومن هذا املنطلق، 
مت التعاقد مع أحد أبرز موردي حلوم 
الدجاج في املنطقة - شركة التنمية 
التي يقع مقرها فــي اململكة العربية 
السعودية - للحصول على أعلى جودة 
مــن حلم الدجاج احلالل ١٠٠٪، وذلك 
انطالقــا من إمياننا التام بأن اجلودة 
العالية هي السر وراء الطعم الرائع. 
ونحن مستمرون في سعينا الدؤوب 
لتطوير منتجاتنا وتقدمي األفضل في 
السوق». وستتوافر الكريسبي تشكني 
وكوجبة بقطعتني أو ثالث قطع، وأيضا 
كوجبة للمشاركة حتتوي على ٩ قطع 
دجاج. وســتتوافر في جميع مطاعم 
ماكدونالدز الكويت ومن خالل خدمة 

التوصيل وخدمة السيارات.

انطالقة جديدة تهدف إلى التوسع بخيارات قائمة الطعام عالية اجلودة التي تقدمها الشركة

بنك الطعام ُيطلق «عموم اإلطعام»
بالتعاون مع األمانة العامة لألوقاف

الكويتي  البنــك  أطلق 
للطعــام مشــروع «عموم 
اإلطعــام» بالتعــاون مــع 
األمانــة العامــة لألوقاف، 
عبــر صــرف كوبونــات 
للمواد التموينية والغذائية 
لنحو ٢٠٠٠ أسرة متعففة 
بقيمة ٥٠ دينارا لكل أسرة، 
وذلــك في إطار دور البنك 
في تخفيف املعاناة عن كل 
فئات املجتمع التي حتتاج 
للدعــم في ظــل الظروف 
االســتثنائية نتيجة أزمة 

«كورونا».
وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة البنك 
مشعل األنصاري أن املشروع يجسد التعاون 
االســتراتيجي بــني األمانة العامــة لألوقاف 
وبنــك الطعام من أجل مد يد العون لألســر 
املتعففة في بلد اإلنسانية، مؤكدا أن مشروع 
مصرف «عموم اإلطعام» يأتي استكماال للدور 
اخليري الريادي للبنك في مساعدة احملتاجني 

واملتعففني داخل الكويت.
وأضاف األنصاري أن املشروع يهدف إلى 
توفير الطعــام واملواد التموينيــة الغذائية 
األساسية من خالل كوبونات شراء وتوزيعها 
على الفئات املستهدفة. وأكد أن األمانة العامة 
لألوقاف ال تألو جهدا في دعم كل األنشــطة 
واجلهود اخليرية والتطوعية التي يقوم بها 

بنك الطعام خلدمة املجتمع الكويتي، مشيدا 
بجهودها في تسهيل كل السبل إلجناح هذه 
األنشطة واحلمالت واملشاريع اخليرية ليعود 

نفعها وخيرها على كافة شرائح املجتمع.
وقال األنصاري إن هذا املشروع اخليري 
يهدف إلى ترســيخ مبدأ التكافل االجتماعي 
والترابط والتالحم بني أبناء الوطن الواحد، 
موضحا أن مشــروع مصرف عموم اإلطعام 
يحمل رسالة سامية وصادقة تهدف إلى إعانة 

األسر املتعففة.
وميتلــك بنــك الطعــام فريقــا متكامــال 
إلدارة العمــل اخليري واســتقبال املتعففني 
www. للتعرف علــى احتياجاتهم من خالل

kuwaitfoodbank.org بهــدف تلبيــة جميــع 
متطلباتهم والعمل على حل مشاكلهم اليومية.

يقدم كوبونات مشتريات مواد غذائية لـ ٢٠٠٠ أسرة متعففة

تعاون بني بنك الطعام و«أمانة األوقاف» في دعم األسر املتعففة

«الداخلية»: ضوابط جتديد رخص السوق
أصدر وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي قرارا عدل مبوجبه 
بعض أحكام القرار ٨١/١٩٧٦ بالالئحة التنفيذية لقانون املرور. 
وجاء فــي التعديل: يقدم طلب جتديد رخص الســوق على 
النموذج املعد لذلك في خالل ٣٠ يوما قبل انتهائها أو أي مدة 
أخرى حتددها اإلدارة العامة للمرور وفقا ملا تقتضيه املصلحة 
العامة، وُيرفق به ســند إثبات شخصية وعلى محل إقامته 
وشهادة الوفاء بالغرامات احملكوم بها ملخالفة أحكام قانون 
املرور والئحتــه وقراراته التنفيذية، ويقدم غير الكويتيني 
سند إثبات إقامتهم، ويتم التجديد بعد سداد الرسوم املقررة.

«الُقّصر» تؤكد متانة مركزها املالي
ليلى الشافعي

أكــدت الهيئــة العامــة 
القصــر متانــة  لشــؤون 
مركزهــا املالــي وجناحها 
في احملافظة على استدامة 
رغــم  وذلــك  أرباحهــا، 
التداعيــات الســلبية التي 
شهدتها األســواق احمللية 
انتشــار  والعاملية نتيجة 
ڤيروس كورونا املستجد، 
وذلــك بفضــل توجيهات 
مجلــس إدارتهــا وجلانها 

املتخصصــة وجهــود العاملــني في قطاع 
تنمية أموال القصر.

وكشف املدير العام للهيئة باإلنابة م.حمد 
عبد اللطيف البرجس في بيان صحافي عن 
استمرار جناحات الهيئة في مجال احملافظة 
على رأسمال محفظتها االستثمارية وأصولها، 
وتنميتهــا وتطويرهــا وتعزيــز عوائدها 
اجلارية والرأسمالية، في ضوء االستراتيجية 

االستثمارية للهيئة ٢٠١٨-٢٠٢٢.
ورجح البرجس أن يرتفع األداء اإليجابي 
للهيئة على الصعيد االســتثماري واملالي 
خــالل العام ٢٠٢١، الســيما بعدما جنحت 
الهيئة في حتقيق أرباح من تخارجها من أحد 

اســتثماراتها في الكويت، 
إضافة إلى التحسن في أداء 

استثماراتها بشكل عام.
وذكر أن الهيئة جنحت 
خالل الفتــرة األخيرة في 
تنفيذ برنامج إلعادة هيكلة 
محفظتهــا االســتثمارية 
جغرافيا وقطاعيا وحسب 
اآلجال واألدوات االستثمارية 
والعمــالت مبــا يتناســب 
وطبيعــة مواردها وعملها 
وأهدافها املالية واحتياجاتها 
النقدية الدورية، وذلك في 
ضوء الضوابط االســتثمارية والشرعية 

املعتمدة.
وشــدد البرجس علــى أن الهيئة ومن 
خالل توجيهــات مجلس إداراتها وجلانها 
املتخصصة وأعمال إدارتها التنفيذية تتابع 
وبشــكل دوري تطــورات أداء محفظتهــا 
االستثمارية وتبحث فرص التخارج وفرص 
االستثمار املعروضة، وذلك للمحافظة على 
ســالمة ومتانة مركزها املالي وسياستها 
االستثمارية وحتقيق أعلى العوائد املمكنة 
لصالح املشمولني برعايتها، واملستفيدين من 
خدماتها في ضوء الضوابط التي تتناسب 
وخصوصية وضع الهيئة وطبيعة عملها.

البرجس أعاد ارتفاع عوائدها اإليجابية لعام ٢٠٢١

م.حمد البرجس

العازمي يطالب بإلغاء «البصمة» وتأجيل األقساط
ناشــد رئيــس احتــاد نقابــات 
العاملني في القطاع احلكومي حسني 
العازمي سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ صباح اخلالد إعفاء جميع 
موظفي الدولة من «البصمة»، نظرا 
للوضع الوبائي وســرعة انتشار 

املتحور «أوميكرون».
وذكــر فــي تصريــح صحافي 
أن إعفاء املوظفــني من «البصمة» 

سيساهم في تقليل فرصة انتشار 
املرض، كما مت العمل به في السابق، 
وهذه اخلطوة مهمة جدا في مواجهة 
الڤيروس، خاصة أن لـ «البصمة» 
دورا فــي نقل املــرض، إذ إن وقت 
احلضور واالنصــراف للموظفني 
سيشهد تزاحم فيما بينهم مما يزيد 

احتمالية انتشار الڤيروس.
ودعــا العازمــي احلكومــة إلى 

تأجيل األقســاط ملدة ٦ أشهر كما 
حدث في السابق وكما هو معمول 
به حاليا في بعض الدول الشقيقة 
ملساندة املوظفني والتخفيف عنهم 
في ظل هذا انتشار هذا الوباء، الفتا 
إلى أن هذا ليس غريبا على ســمو 
رئيس الوزراء الذي يسعى جاهدا 
إلى توفير كل السبل للتخفيف عن 

حسني العازمياملواطنني.

«الهالل االحمر»: ١٥٠٠ حقيبة شتوية باليمن
أعلنــت جمعية الهــالل األحمر أمس عن 
توزيع ١٥٠٠ حقيبة شتوية على األسر احملتاجة 
في محافظة تعز اليمنية اســتكماال للجهود 
الكويتية في الوقوف مع األشقاء في اليمن.
وقال رئيــس بعثة اجلمعيــة إلى اليمن 
عبدالرحمــن العون لـ«كونــا» إن احلاجة ال 
زالت ملحة فهناك اآلالف ممن يعانون قسوة 
البرد في أنحاء احملافظة، مؤكدا ان اجلمعية 
ســتظل تعمل لتخفيف املعاناة عن األشقاء 
في اليمن في ظل هذه الظروف االستثنائية 

التي ميرون بها.
وأوضح العون ان بعثة اجلمعية وفريق 
مؤسسة استجابة لألعمال اإلنسانية واإلغاثية 
تفقــدا عددا من املشــاريع اجلــاري تنفيذها 

باحملافظة بتمويل من فاعلي اخلير من الكويت، 
مبينا أن اجلمعية تشرف بالتعاون مع مؤسسة 
استجابة على مشاريع مراكز جديدة لرعاية 

األيتام ومستشفى ومدرسة.
وأشــار إلــى ان املســاعدات واملشــاريع 
الكويتيــة كان لها اثر طيب في تغيير حياة 
كثير من الناس في اليمن إلى األفضل ومنها 
مشاريع لتجهيز وبناء مراكز صحية ومدارس 
وحفــر آبــار ورعاية أيتــام وتوفيــر أدوية 

وعيادات متنقلة.
وذكــر أن ذلــك يأتي مــن منطلق حرص 
الكويت على الوقوف مع أشــقائها في اليمن 
قائــال إن «روابط األخــوة تربطنا بهذا البلد 
الشقيق كما جتمعنا عالقات تاريخية متجذرة».

د.محمد الفارس

نقابة اجلامعة: نرفض التعسف في صرف مستحقات 
«الصيفي» ملوظفي اجلامعة أسوة باألساتذة

ثامر السليم

طالبت نقابة العاملني في 
جامعة الكويت وزير النفط 
وزير التعليم العالي الرئيس 
الكويت  األعلــى جلامعــة 
الفارس بضرورة  د.محمد 
الوقوف مع موظفي اجلامعة 
لصرف املكافآت املستحقة 
لهــم عن الفصــل الصيفي 
وعدم املساس مبستحقاتهم، 
والعمل علــى التأكيد على 
اإلدارة اجلامعيــة بعــدم 
التعامل بتمييز مســتقبال 
بني اإلداريني واألكادمييني، 
اإلدارة  علــى  مســتنكرة 
اجلامعيــة امتناعهــا عــن 
الفصــل  صــرف مكافــآت 
الدراســي الصيفــي للعام 
 ٢٠٢٠-٢٠٢١ اجلامعـــــي 
للموظفيـــن واألمنـــــــاء 
املســاعدين باجلامعة رغم 

صــرف مكافــآت املوظفني 
للفصل الصيفي املشار إليه، 
مع األخذ بعني االعتبار أنها 
حق أصيل للموظفني الذين 
كانوا على رأس عملهم في 
الفصل الصيفــي، علما أن 
جميــع اإلدارات اجلامعية 
كانــت  الســابقة، ســواء 
أو بالتكليــف،  باألصالــة 

الفصل علي غرار السنوات 
السابقة، مشيرة إلى أنه ال 
يجوز منع املكافآت بعد أن 
انتهى الفصل الصيفي، حيث 
لم تكــن اإلدارة اجلامعية 
وخصوصــا عمادة القبول 
والتســجيل واضحــة منذ 
البداية وذلك اســتنادا إلي 
الدراسات الصيفية  الئحة 
حيث نصت املادة «سابعا 
ـ فئات أخرى» من الالئحة 
علــى أن تتولــى جلنة من 
أمني عــام اجلامعة، وعميد 
القبول والتسجيل وعميد 
الكليــة أو مســؤول مركز 
العمل املختص النظر والبت 
قبل بدء الدراســة بالفصل 
الصيفي في اقتراح الكلية 
أو مركــز العمــل بإضافــة 
مســميات بعض الوظائف 
التــي تشــارك بالتدريس 

الصيفي.

كانت توافق على الصرف 
للموظفــني نظيــر عملهم 
بالفصــل الصيفــي، بينما 
اإلدارة احلاليــة  امتنعــت 
عن الصرف رغم أنها إدارة 
مكلفــة ومن بــاب أولى أن 
باللوائــح والنظم  تلتــزم 
املعمول بها بجامعة الكويت.
ولفتــت إلــى أن اإلدارة 
اجلامعية وفي ملف صرف 
املكافآت عن الفصل الصيفي 
تتعسف مع املوظفني وهو 
األمر الذي ال ميكن القبول به 
خاصة ان املوظفني حرموا 
من إجازاتهم الدورية نتيجة 
بقائهم في الفصل الدراسي 
الصيفي على رأس عملهم، 
باإلضافة إلى ذلك فإن قرار 
االمتنــاع عن الصرف جاء 
بعد انتهاء الفصل الصيفي، 
أي أنــه بعد أن انتهى عمل 
املوظفني الذين داوموا هذا 

طالب وزير التعليم العالي بضرورة الوقوف معهم

صرفها لألمني العام للجامعة 
الهيئة  وللهيئة األكادميية 
األكادميية املساندة واإلدارة 
اجلامعيــة، وذلــك خالفــا 

للسنوات املاضية.
ودعت النقابة في كتاب 
وجهته إلى الوزير، وحصلت 
«األنباء» على نسخة منه، 
إلى ضرورة النظر في ملف 


