
منوعات محلية
اخلميس ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٢

06

وزيرة الشؤون استمعت ملطالب املزارعني:
تسويق املنتجات في «التعاونيات» 

محمد راتب

استقبلت وزيرة الشــؤون االجتماعية 
والتنمية املجتمعية ووزيرة الدولة لشؤون 
املرأة والطفولة م.مي البغلي رئيس احتاد 
اجلمعيات التعاونية علي الفهد ومجموعة 
من املزارعني، وذلك لالستماع إلى مطالبهم 

والوقــوف على احتياجاتهــم والعمل على 
تذليلها.

وقد قام املزارعون بعرض أبرز العقبات 
التــي تواجههــم فــي تســويق منتجاتهــم 
باجلمعيــات التعاونيــة، مطالبــني باملزيد 
من الدعم للمنتج احمللي وإطالق املعارض 

التسويقية للتعريف بها.

م.مي البغلي مستقبلة علي الفهد وعددا من املزارعني

بروتوكول تعاون بني «الكويتية» و«الهالل األحمر»
لدعم املشاريع واخلدمات اإلنسانية واحلمالت اإلغاثية

صورة جماعية ملسؤولي «الكويتية» و«الهالل األحمر»

وّقعت شركة اخلطوط 
اجلوية الكويتية بروتوكول 
تعاون مشترك مع جمعية 
الهــالل األحمــر الكويتي، 
ووقع البروتوكول رئيس 
إدارة اخلطــوط  مجلــس 
اجلويــة الكويتية الكابنت 
الدخــان، ورئيــس  علــي 
مجلس إدارة جمعية الهالل 
األحمــر د.هــالل الســاير، 
بحضور الرئيس التنفيذي 
للخطوط اجلوية الكويتية 
م.معن رزوقــي وعدد من 

مســؤولي الطرفني وذلــك في مقر الشــركة 
الرئيسي، أمس.

وعلــى هامش التوقيع، قــال الكابنت علي 
الدخان: يســر اخلطوط اجلوية الكويتية أن 
توقع بروتوكول التعاون مع «الهالل األحمر» 
ومشــاركتها في دعــم املشــاريع واخلدمات 
اإلنســانية واحلمالت اإلغاثيــة التي تقدمها 
اجلمعيــة، حيث يأتي ذلك في إطار الســعي 
الدؤوب للمساهمة في كل ما هو جاد ويعود 

بالفائدة على اآلخرين.
وأضاف الدخان: حترص «الكويتية» على 
املشــاركة في مثل هذه املشــاريع واملبادرات 
الهادفة حيث إنها جزءا ال يتجزأ من نســيج 
املجتمــع الكويتي وتســعى دائمــا إلى إبراز 
دورها املجتمعي في كل ما يخص املسؤولية 
االجتماعية وضرورة املساهمة في النهوض 

باملشاريع اإلنسانية واخلدمية.
وأعلن عن بدء اخلطوط اجلوية الكويتية 

بإطــالق رابط على موقعهــا اإللكتروني ملن 
يرغب من عمالئنا الكرام وزائري املوقع بدفع 
تبرعــات رمزية ضمن عملية حجز الرحالت 
وبقيمة دينار أو ثالثة أو خمســة للمساهمة 
في دعم املشاريع اإلنسانية اخلاصة بجمعية 
الهالل األحمر الكويتي. وتقدم الدخان بجزيل 
الشكر ووافر االمتنان إلى جمعية الهالل األحمر 
على دورها امللموس في املساهمة بالعديد من 
املشاريع سواء داخل الكويت أو خارجها وعلى 
جهودهم احلثيثة في مساعدة اآلخرين ومنحهم 
فرصة أخرى، معربا عن أمله في تعزيز هذه 
العالقة املتينة مبا يعود باملصلحة على كافة 
األطراف. من جانبه، عبر د.هالل الساير عن 
ســعادته بهذه االتفاقية التي ستسهم بشكل 
فعال في حتقيق أهداف اجلمعية لدعم املشاريع 
اإلنسانية، مبينا أن اخلطوط اجلوية الكويتية 
ليس بغريب عليها مساندة مثل هذه املبادرات 

ودعمها بالشكل األمثل.

علي الدخان ود.هالل الساير يوقعان البروتوكول بحضور معن رزوقي

الكندري: بدء توزيع األرباح على مساهمي 
تعاونية الروضة وحولي اليوم

محمد راتب

عقدت جمعية الروضة وحولي التعاونية 
جمعيتها العمومية بحضور ممثل عن وزارة 
الشــؤون وعدد كبير من املســاهمني، ومتت 
املصادقة على التقريرين املالي واإلداري للسنة 
املنتهية في ٣١ أغسطس ٢٠٢٢ واختيار مدقق 

احلسابات.
وبهذه املناسبة، قال رئيس مجلس اإلدارة 
محمد الكندري إن توزيع أعلى نســبة أرباح 
وحتويلها للبنوك ســيبدأ اليــوم اخلميس، 
معبــرا عن تقديره وشــكره لكل املســاهمني 
لثقتهم الكبيرة في مجلس اإلدارة، مؤكدا أن 
املجلس لن يألو جهدا في حتقيق كل طموحات 
املساهمني ودراسة املقترحات التي تصب في 

صالح أهالي املنطقة.
وأضاف: مستمرون في إجنازاتنا لريادة 
جمعيــة الروضــة وحولي على هــرم العمل 
التعاوني وفق رؤية جديدة، مسترشدين بشعار 
«لنترك بصمة»، مشيرا إلى أن ثقة املساهمني 
ودعمهم تضعنا على املسار الصحيح لترسيخ 

ريادتنا واســتمرارنا نحو النجاح، متطلعني 
بأنشــطتنا وتنوعها لزيادة قــوة ميزانيتنا 

وجودة خدماتنا وصدارتها.
وتابــع: أبــواب مجلــس اإلدارة مفتوحة 
للجميع، ويسعى إلى وضع عالمة فارقة ونقلة 
نوعية في أعمال اجلمعية، أهمها قوة املركز 
املالي، وحتقيق نتائــج إيجابية، واالحتفاظ 

مبكانة اجلمعية وريادتها.

رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة في ختام اجلمعية العمومية

«دجاج نايف» تختتم ٢٠٢٢ بافتتاح فرعها بـ «تعاونية الصليبية»
ابداعية مبتكرة  بطريقــة 
وتقــدمي كيك فرايد تشــيكن 
الفريــدة، احتفلــت  طبقــات 
سلســلة مطاعم دجاج نايف 
احمللية الشهيرة يوم االثنني 
فرعهــا  بافتتــاح  املاضــي 
اجلديد، وذلك تنفيذا خلطتها 

االستراتيجية التوسعية.
واحتفلــت مطاعــم دجاج 
نايــف بافتتاح فرعها اجلديد 
فــي منطقــة الصليبيــة في 
اجلمعية الرئيســية قطعة ٤

شارع الشعيبي بجانب مخفر 
الصليبية، وقد قص الشريط 
كل من د.فهد الظفيري رئيس 
مجلس إدارة اجلمعية وسعيد 
عبداحلميــد نائــب مدير عام 
شــركة نايف لألغذية املالكة 
لسلسة مطاعم دجاج نايف، 
وبحضور عدد مــن املديرين 
التنفيذين ومديري التشغيل 
والتســويق، باإلضافــة إلــى 
حضور عدد من الشخصيات 
البــارزة ورجال  االجتماعية 
اإلعــالم والصحافة والزبائن 
خالل حفل االفتتاح الرسمي 
الذي ضم العديد من الفقرات 
االحتفالية املميزة التي أسعدت 

احلضور.
ومت ابتــكار «كيــك فرايد 
تشــيكن طبقــات» ألول مرة 

املقرمشــة  املقلية  البطاطس 
وطبقة الصمون اللذيذ بلفتة 
ابداعية واستثنائية أرادت بها 
مطاعم دجاج نايف أن حتتفل 
مع زبائنها بشكل مميز عوضا 
عن تقدمي الكيك الكالســيكي 

باملناسبة االحتفالية.
وقدمت مطاعم نايف كيك 
فرايد تشــيكن ذات الطوابق 
األربعة مجانا على احلضور 
في أجواء رائعة تناقلتها مواقع 
التواصل االجتماعي، ونقلتها 
من خالل بثها املباشر من على 
الفيســبوك «مطاعــم دجاج 

تشكني العائلية ١٢ قطعة مع 
اللذيــذ، والدينر  الســتربس 
كومبو لعشاق الدجاج املقلي 
املقرمش، وأرز امللتي تيست 
اللذيذ التي جتمع مذاق الدجاج 
املشوي مع اخلضار واألرز في 
طبــق واحد مع قطــع الهابي 
تشــيكن الشــهية، باإلضافة 
إلــى املشــويات مــن الكباب 

واألجنحة.
وســتعلن مطاعــم دجاج 
نايف قريبا عن افتتاح فروع 
جديدة، وذلــك ضمن خطتها 
االستراتيجية التي تهدف إلى 
التوســع واالنتشــار ليخدم 
زبائنهــا ويتيح لهم ســهولة 

الوصول إليها.
وعن خططهــا لعام ٢٠٢٣

فتعتزم املضي قدما في تنفيذ 
استراتيجيتها التوسعية في 
السوق احمللي بافتتاح املزيد 
من الفروع في الكويت، وذلك 
بعد النجاح الذي حققته خالل 
الســابقة والــذي  الســنوات 
تضمــن افتتاح فروع جديدة 
في مواقع استراتيجية مهمة 
وتشــمل املناطــق احليويــة 
واملجمعــات التجارية، وذلك 
لبلوغ هدفها األسمى وهو جعل 
جتربة نايف متاحة للجميع 

في كل مكان وفي أي وقت.

naiffood@ نايف» وانستغرام
 ،naifchicken@ والتيك تــوك
كما قدمت هدايا مجانية على 
احلضــور، وكان حلضــور 
الشخصيات الكارتونية واقعا 

ممتعا لألطفال.
وقدمت عروض حصرية 
ووجبــات مجانية مبناســبة 
االفتتــاح مــن ٢٦ حتــى ٣٠

ديســمبر، وتضــم العروض 
وجبــات مجانية عند شــراء 
وجبات مختارة، ومنها الدبل 
بوري الشهير مع البطاطس 
الفرايــد  والبيبســي وجبــة 

مذاق لذيذ وجودة عالية  (أحمد علي) د. فهد الظفيري وسعيد عبد احلميد خالل قص شريط افتتاح «دجاج نايف» في «تعاونية الصليبية»

فريق «دجاج نايف» عقب افتتاح الفرع اجلديد

في العالم، مبناسبة االفتتاح 
ابداعيــة مبتكــرة  بطريقــة 
احتفلــت دجاج نايف بتقدمي 
الدجاج املقلي، حيث مت تقدميه 
على شكل كيكة طبقات عمالقة 
واســتبدلت الكيــك بالدجاج 
املقلــي املقرمــش واحملضــر 
مــن الدجاج الكويتي الطازج 
الــذي تتميز بتقدميه بجودة 
ومذاق فريدين، تتكون «كيك 
فرايــد تشــيكن» مــن أربــع 
طبقات إحداها للدجاج املقلي 
الدجاج  السبايسي واألخرى 
املقلي العــادي تعلوها طبقة 

«منازل القابضة» تسهم 
في دعم طلبة «الهندسة والبترول»

في إطار العمل بوصية رسولنا الكرمي 
ژ: «من لم يهتم بأمر املسلمني فليس منهم»، 
وفــي إطار برنامج «منازل» للمســؤولية 
االجتماعيــة، ودورها اإلنســاني وتعزيز 
مبــادئ حوكمة الشــركات، قامت شــركة 
منازل القابضة ممثلة في مدير الشــؤون 
اإلدارية والعالقات العامة حمد املضاحكة 

باملســاهمة في دعم طلبة وطالبات كلية 
الهندسة والبترول بتوفير آالت حاسبية.
وأعــرب عبدالرحمــن الفــارسـ  نائب 
رئيــس جمعية الهندســة والبترولـ  عن 
تقديــره للدعم الذي قدمته شــركة منازل 
القابضة، سائلني اهللا تعالى أن يوفقنا ملا 

تسليم دعم «منازل القابضة» إلى كلية الهندسة والبتروليحب ويرضى.

املطيري لتسكني املناصب القيادية في املؤسسات التعليمية

تكليف اخلنساء احلسيني نائبًا لقطاع 
اخلدمات التعليمية في «ذوي اإلعاقة»

آالء خليفة

دعــا أمــني ســر اجلمعية 
الكويتية للدراسات العليا بدر 
املطيري وزير التربية ووزير 
التعليم العالي د.حمد العدواني 
إلى االستفادة من قرار مجلس 
ديوان اخلدمة بتحديد مبلغ ١٥
ألف دينار لالستشــارات لكل 
وزارة لتأدية خدمات استشارية 

ومهنية أخرى.
وقال املطيري في تصريح 

بشرى شعبان

علمــت «األنباء» من مصــدر خاص أن وزيرة الشــؤون 
االجتماعية والتنمية املجتمعية ووزيرة الدولة لشؤون املرأة 
والطفولة م.مي البغلــي اصدرت قرارا بتكليف مديرة ادارة 
اخلدمات في مجمع الرعاية االجتماعية اخلنســاء احلسيني 
نائبا للمدير العام لقطاع اخلدمات التعليمية والتأهيلية في 

الهيئة العامة لشؤون ذوي اإلعاقة.

صحافــي إن الكويــت زاخرة 
الوطنيــة أصحاب  بالكــوادر 
الشهادات العلمية املعتمدة من 
حملة املاجســتير والدكتوراه 
الذيــن لديهم اخلبــرة الكافية 
لالســتفادة منهم في قطاعات 
الوزارة باملؤسسات التعليمية 
واألكادمييــة املختلفة، مؤكدة 
ضرورة أن تكون «االستعانة 
باخلدمات» لألشــخاص الذين 
لديهم رؤية وخطة واضحتني 
العمــل واالرتقــاء  لتطويــر 

في أقرب وقــت ممكن حتى 
يتمكن أصحاب التخصصات 
وأصحاب الشــهادات العليا 
«املاجســتير والدكتــوراه» 
الراغبني في العمل باجلامعة 
واتخــاذ  االســتعداد  مــن 

اإلجراءات الالزمة لذلك.
وشدد على ضرورة تسكني 
املناصب القيادية في كل اجلهات 
التابعة لوزارة التربية والتعليم 
العالــي، وباألخــص جامعــة 

الكويت و«التطبيقي».

باملؤسســة، وليســت تنفيعا 
ألشخاص معينني على حساب 
واملؤسســات  العــام،  املــال 
التعليمية التــي أصبحت في 
حالة يرثى لها، وحتتاج منا الى 
تضافر كل اجلهود للنهوض بها.
ودعــا إلــى الكشــف عن 
والتخصصــات  الكليــات 
املطروحة في جامعة عبداهللا 
الســالم واحتياجاتهــا مــن 
أساتذة أكادمييني ومساعدين 
وباحثــني للتعيــني، وذلــك  بدر املطيري

اخلنساء احلسيني

«العقارات املتحدة» تضيء أبراج حصة باللون البرتقالي
قامــت شــركة العقارات 
املتحدة، إحدى أكبر الشركات 
العقارية في الكويت والشرق 
األوســط وشــمال أفريقيا، 
بإضاءة أبراج حصة باللون 
البرتقالي، وذلــك تضامنا 
العاملية  ودعمــا للمبــادرة 
العالــم برتقاليــا»  «لــون 
للتذكير باحلاجة إلى مجتمع 
خال من العنف ضد النساء، 
وتتوافق أهداف هذه املبادرة 
مع نهج «العقارات املتحدة» 
وسياستها الهادفة إلى خلق 
ثقافة شــمولية مبنية على 
الثقة واالحترام واملساواة.

أطلقت حملة «لون العالم 
برتقاليــا» واملعروفة أيضا 
باسم «اليوم العاملي للقضاء 
علــى العنــف ضد املــرأة» 
عام ١٩٩٩ مــن قبل منظمة 
األمم املتحدة، وتنطلق في 

وبهــذه املناســبة، قــال 
نائب رئيس إدارة التسويق 
واإلعالم في شركة العقارات 
املتحــدة، ناصر القالف: إن 
تقدمي الدعم واالستثمار في 
احلركات النسائية والقضايا 
مهــم  أمــر  االجتماعيــة 
ومسؤولية مشتركة تؤدي 
إلــى حتقيق تغيير حقيقي 
وعدالة مجتمعية مستدامة، 
ونؤكــد دعمنــا للمبادرات 
العاملية التي تهدف إلى سد 
الفجوات بني اجلنسني سواء 
في بيئة العمل أو املنزل أو 
املجتمع، كما نؤكد التزامنا 
بنشر الوعي من أجل خلق 
عالم تسوده املساواة، حيث 
ميكن للمرأة أن تعيش بأمان 
وكرامة على قدم املساواة مع 
الرجــل، دون أي خوف من 

العنف أو التمييز.

مســتقبل مشــرق خال من 
العنف ضد املرأة.

ومتــت إضــاءة «أبراج 
حصة» طوال فترة املبادرة، 
بهــدف زيــادة الوعي حول 
املســاواة بــني اجلنســني 
وضرورة إنهاء العنف ضد 

املرأة، علما بأن العنف يتخذ 
أشكاال كثيرة ميكن أن يكون 
جسديا أو عاطفيا أو حتى 
عبر اإلنترنت، ما يؤثر سلبا 
على املرأة ويؤدي إلى منع 
مشاركتها الكاملة واملتساوية 

في املجتمع.

ناصر القالف

٢٥ نوفمبــر من كل عام في 
جميــع أنحــاء العالــم ملدة 
١٦ يومــا وتتواصــل حتى 
العاشر من ديسمبر ٢٠٢٢، 
وقد مت اختيار وحتديد اللون 
البرتقالي من قبل هيئة األمم 
املتحدة للمــرأة ليرمز إلى 

«التجارة» حّررت إشعارات مراجعة 
لعدة محالت في «املباركية»

عاطف رمضان

قامــت وزارة التجــارة والصناعــة بتحرير عدد من إشــعارات 
املراجعة لعدة محالت في ســوق املباركية، وذلك ملخالفتها قرارات 
وقوانني الــوزارة، حيث قام فريق الطوارئ باســتكمال اإلجراءات 

جانب من جولة فريق وزارة التجارةالقانونية بحق املخالفني.


