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الذكرى الـ ٥٠ لتأسيس  العالقات الديبلوماسية بني الصني والكويت

إنها قوة الثقافة.. 
وروعة التواصل

لم نكن نتوقع في البداية أن إقامة مســابقة تصميم الشــعار 
للذكرى الـ٥٠ لتأسيس العالقات الديبلوماسية بني الصني والكويت 
مهمة شاقة، إذ جمعنا أكثر من ٦٠ شعارا مشاركا، وكأننا نقف أمام 
كنوز ثمينة أســرت أعيننا ويصعب علينا اختيار األفضل منها.. 
وهذا سبب تأخر إعالننا نتيجة املسابقة عن املوعد احملدد له سابقا 

أي منتصف شهر يناير املاضي.
أما الشعار الذي مت اختياره أخيرا كالشعار الرسمي للذكرى الـ٥٠ 
لتبادل التمثيل الديبلوماسي بني البلدين هو هذا اخلتم األحمر الذي 
متت كتابة «الصني والكويت ٥٠ عاما» باخلطني الصيني والعربي 
عليه. يعتبر حفر األختام فناً من الفنون التقليدية الصينية، ويعد 
اخلط الكوفي نوعاً من اخلطوط الكالسيكية العربية، وميثل وئامهما 
- كجسم واحد - الدمج بني الثقافات الصينية والكويتية التقليدية. 
وفي الوقت نفســه، فإن اللون األحمر لون يحبه كال الشعبني 
الصيني والكويتي، وهو رمز للطاقة واحليوية، كما أنه لون موجود 
فــي علمي البلدين. إن هذا اخلتم الذي احتل صدارة الشــعارات 
بلورته حكمة مشتركة للدكتورة سارة املضف من الكويت والسيدة 

شي زونغ من الصني.
عرضت جميع هذه التصميمات الرائعة واملؤثرة، جمال املباني 
واحليوانات والفنون واألزياء ذات اخلصائص الصينية والكويتية، 
مبا فيها ســور الصني العظيم واألبــراج الكويتية، وقارب التنني 
والسفينة الشــراعية، والباندا والصقر، ورسم التنني والسحاب 

ونسيج الســدو... وغيرها الكثير، ولم تنعكس الدقة والوئام في 
شــكلها فقط، بل عبرت عن تواصل عميق فيما حتمله من معان، 
ومن غير املبالغة في القول، إنه حوار حضاري عابر للجبال والبحار، 
والتاريخ واحلضارة. وال يقتصر أصحــاب هذه اإلبداعات على 
مشاركني صينيني وكويتيني فقط، بل كان من بينهم أصدقاء من 
مصر واألردن والهند وماليزيا والفلبني وغيرها من الدول، كما ال 
تقتصــر تخصصاتهم على التصميم فقط، بل يعمل بعضهم في 
مجاالت األغذية واألجهزة الكهربائية والطاقة والهندسة املعمارية 
والديبلوماسية وغيرها، ويجمعهم ســعيهم للجمال واعتزازهم 
بالصداقة رغم اختالفاتهم في اجلنسية والوظيفة، وهنا يحضرنا 
املثل القائــل: «وإن كان يفصلنا ألف ميل، فالتعارف يخلق بيننا 

جيرة وقربا»، والذي يجسد جليا قوة الثقافة وروعة التواصل.
ونظرا لصغر الصفحة، نعرض هنا التصميمات الـ١٦ األفضل، 
وسيتم عرض بقية التصميمات في املوقع الرسمي للسفارة على 
االنترنت. نشــكر مجددا جميع األصدقاء الذين شاركوا في هذه 
الفعالية، والدعم اخلاص من كلية العمارة بجامعة الكويت، ونتقدم 
بفائق تقديرنا وخالص شكرنا جلميع املشاركني الفائزين باملسابقة 
وغير الفائزين على حد سواء، ألنكم أنتم من سجلتم تلك االنطباعات 
الرائعة، وكنتم سببا في تقارب قلوب اجلميع مبناسبة الذكرى الـ٥٠ 

لتأسيس العالقات الديبلوماسية بني الصني والكويت.
فلتبَق زهرة شباب الصداقة الصينية- الكويتية يانعة لألبد!

فنادق ومنتجعات سفير استجابت لقرارات مجلس الوزراء

«فورسيزونز الكويت» يوّفر أجواء مثالية لعيد احلب

قامت شركة سفير للفنادق 
واملنتجعــات واملتمثلــة في 
الكويت،  الكويت (فندق مارينا 
فندق ســفير الفنطاس، فندق 
سفير املطار) باالمتثال وااللتزام 
بقرارات مجلس الوزراء الصادرة 
بتاريــخ ٣ فبراير ٢٠٢١، وذلك 
بإغالق صاالت األلعاب الرياضية 
وخدمــات املنتجعات الصحية 
والصالونات والســبا وأيضا 
التدريبــات اخلاصــة، وكذلك 
إغالق املطاعم في متام الساعة 
الثامنة مساء. كما قامت بتمديد 
عضوية أعضاء النادي الصحي 
ملدة شهر، وذلك مراعاة ألعضاء 
النادي الكــرام. في حني تظل 
حمامات السباحة الثالثة لفندق 
مارينا وشــاطئ البحر متاحة 
للضيوف واألعضاء مع إيقاف 
خدمات األغذية واملشروبات في 
املرافق حتى إشعار آخر.  تلك 
بينما تظل الكشتة على الشاطئ 

تستقبل ضيوفها.
بينما ســيتم إغالق صالة 
اللياقة البدنية سفير الفنطاس 
الكويت املوجود على أعلى املبنى، 

أكمل فندق فورســيزونز 
الكويت برج الشايع استعداداته 
الســتقبال األزواج والعائالت 
ضمن أجواء عيد احلب املثالية هذا 
العام، بتوفير عدد من العروض 
والباقــات املصممة خصيصا 
لالحتفال باحلب والرومانسية. 
وستحلق جتارب تناول الطعام 
التي تغمر احلواس في مطاعم 
الفندق الشــهيرة بروادها إلى 
روما وباريــس وطوكيو في 
أكثــر رحالت الطهــي أصالة، 
الذين يرغبون  الضيــوف  أما 
في اإلقامة بالفندق فســتكون 
بانتظارهــم فــي غرفتهم أو 
جناحهم بالفندق باقة رومانسية 
مختارة بعناية، كما ميكنهم أن 
يقوموا بإهداء من يحبون هدية 
اســتثنائية من عالجات السبا، 
لالستمتاع مبناسبة أكثر متيزا، 
والتي ســتعزز مكانــة فندق 
فورسيزونز الكويت لدى ضيوفه 
باعتباره الوجهة املثلى لالحتفال 

بعيد احلب هذا العام.
وقد استمد الشيف التنفيذي 
سيباستيانو سبريفيري اإللهام 
من مســيرته في عالم الطهي 
العام فعاليات في  ليصمم هذا 
الفندق، والتي  مختلف مطاعم 

اإلفطار املتأخر من الساعة ١٢:٠٠ 
مساء إلى ٣:٠٠ مساء.

يفتح مطعــم أتالنتس في 
مارينا من الساعة ٦:٣٠ صباحا 
حتى الساعة ٧:٠٠ مساء، ويقدم 
وجبة إفطار ووجبة غداء حسب 
اختيار الضيف من قائمة الطعام.

وباملثل، في سفير الفنطاس 
الكويت، مت تعديل توقيت كشتة 
حديقة الشاطئ. حيث ستكون 
متاحة أمام الضيوف من السبت 
إلى اخلميس من الساعة ٤:٣٠ 

االفتراضيــة العاملية واملثالية، 
لتقدم أمسية ستدهش الضيوف، 
وتنقلهم إلى قلب روما اجلميلة.

٭ سينتوهو: جرب سحر احلب 
في طوكيو عبر املطعم اآلسيوي 
العصري بالفندق، والذي احتفل 
مؤخرا بقائمة الطعام التي أعيد 
ابتكارها، وســيضيف شيف 
التنفيذي لوشــيو  احللويات 
كولومبو أجمل اللمسات، وذلك 
قبل تقدمي هدية للضيوف كتذكار 

لرحلتهم إلى طوكيو.
إيلمنتس: ســيتم حتويل  ٭ 
املطعــم الشــهير بالفندق في 
الطابق الرابع خالل يوم احلب 
إلى مطعم باريسي حالم، حيث 
التنفيذي فابيو  الشــيف  قام 
كوارتا، بالتخطيط بدقة لتجربة 

مساء إلى ٧:٣٠ مساء. أما أيام 
اجلمعة فستكون هناك فترتان، 
األولى متتد من الســاعة ١:٠٠ 
إلى ٤:٠٠ مساء والثانية  ظهرا 
من ٤:٣٠ مساء إلى ٧:٣٠ مساء. 
في جميع احلاالت، سوف تنتهي 
تلك اخلدمات في الساعة ٨:٠٠ 

مساء كما هو مقرر.
سيقدم مطعم فليفرز بفندق 
الفنطاس وجبة اإلفطار  سفير 
الساعة ٨:٠٠ صباحا حتى  من 
الساعة ١١:٣٠ صباحا، وستستمر 
اللوبي فــي العمل كاملعتاد من 
الساعة ٨:٠٠ صباحا إلى ٨:٠٠ 
مساء، كما ستقدم خدمة تسلم 
الطلبات من الساعة ٨:٠٠ مساء 
إلى ١١:٠٠ مســاء، أما بالنسبة 
ملطعم الروشنة الكويتي فسيفتح 
الساعة ١٢:٠٠ ظهرا  أبوابه من 
إلى الســاعة ٨:٠٠ مساء وبعد 
ذلك يقدم خدمة تسلم الطلبات 

حتى الساعة ١١:٠٠ مساء.
وســتقوم ســفير بتمديد 
 Safe Guard Bureau شــهادة
Veritas، التي مت احلصول عليها 

ألول مرة في سبتمبر ٢٠٢٠.

للغاية، تكملها  فرنسية أصيلة 
الهادئة،  الرومانسية  املوسيقى 

والترفيه االفتراضي.
٭ البندري: هناك عدد محدود 
من جتارب عشاء أكواخ الكابانا 
اخلاصة خالل عيد احلب بجانب 
حوض السباحة في مطعم البندر 
بالترفيه  إلى جانب االستمتاع 

االفتراضي عالي املستوى.
٭ باقة الرومانسية: وخالل شهر 
فبراير، ميكن للضيوف صنع 
ذكريات جديدة واالســترخاء 
إلى جانب أحبائهم بأســلوب 
باقة  فورسيزونز األصيل مع 
الرومانسية التي تتضمن وسائل 
املختارة بعناية  الراقية  الراحة 
داخل الغرفة مع كيك مخصص 

وقارورة عصير فوار زهارا.
٭ عالجات السبا: يوفر السبا 
الكويت  األكثر متيــزا ألهالي 
مجموعته من العالجات املبتكرة 
واملجربة، مع خيارات ال حصر 
لها للضيوف الراغبني في تقدمي 
أرقى الهدايا ألحبائهم في يوم 

احلب هذا العام.
٭ ويوفر عالج «عطر الشرق» 
املستوحى من العالجات التقليدية 
مبنطقة الشرق األقصى رحلة 

استرخاء.

فنادق سفير تضع سالمة عمالئها في املقام األول

أجواء رومانسية مثالية يوفرها فندق فورسيزونز الكويت برج الشايع مبناسبة عيد احلب

في حني ستظل حديقة الشاطئ 
املتسعة متاحة.وسيقوم فندق 
مارينا الكويت بإلغاء العشاء الذي 
كان من املقرر إقامته في مطعم 
أتالنتس وحتويل التجهيزات إلى 
الكشــتة في الهواء الطلق على 
الشاطئ، والذي سيتم فيه اتخاذ 
تدابير إضافية لتحقيق التباعد 
االجتماعي. سيتم إغالق الفترة 
الثانية من الكشتة على الشاطئ 
٧:٣٠ مســاء إلى ١٠:٣٠ مساء، 
وبدال من ذلك ســيتم فتح باب 

تعــد بأوقات تظــل باقية في 
ذاكرة األزواج. ويقول الشيف 
سبريفيري مبتسما: ال يسعني 
االنتظار حتى نقــدم التجربة 
الكاملة لضيوفنا، والتي ستكون 

أشبه برحلة، لكن بدون سفر.
وفي إشارة إلى خطة فريقه 
للتحليق برواد املطعم في رحلة 
خاصة جدا هذا املوســم، قال 
الشيف سيباستيانو: لقد حرصنا 
على أن تكون قوائم الطعام راقية 
وأصيلة، ومختلفة في كل مطعم 

بالفندق.
بانتظار رواد  ٭ داي فورني: 
مطعم داي فورني إطاللة مذهلة 
من الطابق احلادي والعشرين، 
وجتربة طعام راقية بأســلوب 
مميز ومبتكر، مع فقرات الترفيه 

إزالة عدد من املخيمات 
املخالفة في األحمدي

العنزي: السماح بفتح مكاتب للمهن الهندسية التخصصية

حرصت اللجنة الوزارية ملتابعة تطبيق اإلجراءات 
الصحية، على استكمال عملها امليداني أمس للتأكد من 
االلتــزام بقرارات مجلس الوزراء. وأزالت اللجنة عددا 
كبيرا من املخيمات املخالفة في مناطق تابعة حملافظة 
األحمدي، وذلك تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء، مؤكدة 

دورها الكبير في مواجهة وباء ڤيروس كورونا.

بداح العنزي

أقرت جلنة مزاولة الهندســية خالل 
اجتماعها امس برئاسة م.حمود العنزي 
التعديــالت على الئحــة تنظيم املكاتب 
الهندســية والدور االستشــارية واملهن 

الهندسية.
وقال م.العنزي إن االجتماع شارك فيه 
ممثلون من جمعية املهندسني واملكاتب 
الهندســية، إضافة إلى هيئة الشــراكة، 
مشــيرا إلــى أنــه مبوجــب التعديالت 
سيتم السماح جلميع املكاتب الهندسية 
التخصصية بفتح مكاتب إضافة إلى فتح 
املجال لتأمني املخاطر املتعلقة باألخطاء 

التصميمية واإلشرافية.
وأضاف أنــه مت إدخال نظــم نزاهة 
وضمان تعارض املصالح إضافة إلى وضع 
متطلبات اإلفصاح، مشيرا إلى أن كل ذلك 

سيعزز من أخالق املهنة والنزاهة، وكذلك 
التوسع بدائرة املستفيدين من الالئحة.
وأعرب عن شكره جلميع من ساهم 
في إعداد هذه التعديالت، مشيرا الى أنه 

سيتم رفعها إلى املجلس البلدي العتماده 
خالل اجللســة املقبلة، ألن ذلك سيفتح 
املجال إلنشاء الشركات املهنية الهندسية 

لدى وزارة التجارة.

جلنة املهن الهندسية أّقرت التعديالت وأدخلت نظم «نزاهة» و«تعارض املصالح»

جانب من عملية إزالة املخالفات مبتابعة الفريق متقاعد عبدالفتاح العلي

م.حمود العنزي مترئسا اجتماع اللجنة

تشكيل جلنة ملتابعة توصيات جلنة التخطيط بالبلدية
بداح العنزي

أصدر مديــر عام البلدية 
م.أحمــد املنفوحــي قــرارا 
بتشكيل جلنة جتهيز ومتابعة 
تنفيذ توصيات اللجنة العليا 
للتخطيط برئاسة مدير فرع 
بلديــة األحمــدي م. ســعود 
الدبوس وعضوية كل من: أمل 
عبدالرحمن عبداهللا الكندري 
ـ فرع بلدية األحمديـ  عضوا 
ومقــررا وعضويــة رشــيد 
عبدالرحمــن البــدر ـ مكتب 
مديــر عــام، وســارة حبيب 
حســن صادق ـ مكتب مدير 
عام، وتختص اللجنة باآلتي:

٭ القيام باألعمال التحضيرية 

الصادرة في هذا الشأن.
٭ اســتالم جميــع الــردود 
اخلاصة باملوضوعات املقرر 

عرضها.
٭ يرسل األعضاء الى رئيس 
اللجنة أي موضوعات يودون 
طرحهــا للنقاش في اجتماع 
اللجنــة العليــا للتخطيــط 
قبــل  وذلــك  والتنســيق، 
االجتماع بعشــرة أيام عمل 

على األقل.
أعمــال  جــدول  إعــداد  ٭ 
االجتماعات بالتنســيق مع 

املدير العام.
٭ إبــالغ األعضــاء مبواعيد 
االجتماعات وتزويدهم بجدول 
األعمــال وكل املوضوعــات 

املقرر عرضها.
٭ إعداد محاضر االجتماعات 

وترقيمها وحفظها.
إعــداد تقاريــر دوريــة  ٭ 
للعــرض على اللجنة العليا 
تبني اإلجــراءات املتخذة من 
قبــل األعضــاء فــي التنفيذ 

التوصيات.
٭ القيام باملهام التي تصدر 
بتوصيات من اللجنة العليا.
الثالثة  املــادة  وتضمنت 
من القرار أنه يصرف للجنة 
املخصصات املالية طبقا لقرار 
مجلس اخلدمــة املدنية رقم 
٤١ لســنة ٢٠١٦ بشــأن بــدل 
حضور اجللسات في اجلهات 

احلكومية.

م.أحمد املنفوحي

العليا  اللجنــة  الجتماعــات 
للتخطيط وتوفير املستلزمات 
اإلدارية لهــا وتدوين وقائع 
االجتماعات وإثبات التوصيات 


