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إعداد: بداح العنزياملجلس البلدي

م عددًا من قيادات البلدية: عملوا بإخالص لتطوير القطاعات املنفوحي كرَّ

بداح العنزي

بحضور مدير عــام البلدية م.أحمد 
املنفوحي نظمت إدارة املخطط الهيكلي 
امــس حفل تكرمي لعدد من املســؤولني 
مبناســبة تقاعدهم، ومنهم نائب املدير 
العام لشــؤون قطاع التنظيم العمراني 
واملخطط الهيكلي م.محمد الزعبي، ونائب 
املديــر العام لشــؤون قطــاع التطوير 
واملعلومات م.سعد احمليلبي على جهودهم 

في تطوير القطاعات التابعة لهم خالل 
السنوات السابقة.

في البدايــة، قال مدير عــام البلدية 
م.أحمد املنفوحي إن املكرمني عملوا بصدق 
وإخــالص لتطوير العمل فــي البلدية، 
مؤكدين انهم كانوا ســندا له شــخصيا 
في كثير مــن املواقف، مدلــال على ذلك 
بحضور جميع موظفي القطاع وحرصهم 
على املشــاركة في هذا التكرمي، مما يدل 
على األثر الطيــب واألداء املتميز خالل 

السنوات املاضية.
وبــني املنفوحي أن األثر الذي يتركه 
املوظف على الزمــالء واملراجعني يعود 
لدوره الناجح خالل مســيرته العملية، 
متمنيا للجميع التوفيق في احلياة املقبلة. 
بدوره ذكر نائب املدير العام لشؤون 
قطاع التنظيم العمراني واملخطط الهيكلي 
السابق م.محمد الزعبي: بعد سبع سنوات 
من العمــل خرجت مــن البلدية مبحبة 
املوظفــني، مثمنا تكرميهم املشــرف له 

مبناســبة تقاعده، مشيرا الى أن العمل 
مستمر في القطاع بكفاءة ووفق اخلطة 
التي مت وضعها للتطوير واالجناز. وأعرب 
الزعبي عن تفاؤله بتقدم إدارتي املخطط 
الهيكلــي والتنظيــم العمراني وتطوير 
العمل فيهما، مشيدا بجهود العاملني في 
االدارتني والتي أسفرت عن اجناز العديد 
من املعامالت، وخصوصا مشاريع السكة 
احلديد ومحطات الوقود، باإلضافة الى 
املخطــط الهيكلي الرابــع للبالد، مؤكدا  

ضرورة تطوير الهيكل التنظيمي لقطاع 
التنظيم وزيادة الكادر املالي، عالوة على 
العمل على جمع لوائح البلدية واملجلس 
البلدي في مسودة واحدة لتسهيل البحث 

خالل الدراسة املقدمة لكل مشروع.
مــن جانبه، قــال نائب املديــر العام 
لشؤون قطاع التطوير واملعلومات م.سعد 
احمليلبي: سعدت بهذا التكرمي من الزمالء 
خاصة بعد قضائي أكثر من ٢٨ عاما في 
هذا القطاع، معربا عن شكره ملدير عام 

البلدية م.أحمد املنفوحي وحرصه على 
املشــاركة والشكر موصول الى موظفي 
قطاع التنظيم الذي يعتبر العمود الفقري 
ومن أهم القطاعات في البلدية والبوصلة 

التي تعتمد عليها.
وأضــاف احمليلبي: أتقــدم بخالص 
الشكر الى موظفي إدارة املخطط الهيكلي 
الذين ســبق ان عملــت معهم، مؤكدا أن 
هذه مبادرة طيبة من الزمالء، وستظل 
أواصر الصداقة واحملبة قائمة بني اجلميع.

الزعبي: جمع لوائح البلدية و«البلدي» في مسودة واحدة لتسهيل البحث خالل دراسة املشاريع.. و احمليلبي: قطاع التنظيم العمود الفقري والبوصلة األساسية للعمل

املنفوحي خالل تكرمي م.محمد الزعبيم.أحمد املنفوحي وم.سعد احمليلبي وم.محمد الزعبي في مقدمة احلضور خالل احلفل      (محمد هاشم) ملشاهدة الڤيديوم.أحمد املنفوحي مكرماً م.سعد احمليلبي

«فورسيزونز الكويت» برج الشايع.. 
ابتكارات تغني القلب والعقل

ما الذي يجمع بني خبيرة 
الضيافــة مــن كوســتاريكا 
واخلبير متعدد املهارات من 
الفلبني؟ إنهما املبدعان اللذان 
وضعــا كل ما فــي قلبهم من 
شغف وإبداع لتقدميه في أكثر 
األماكن االجتماعية صخبا في 

فندق فورسيزونز الكويت.
 وتشــتهر كل من كارين 
نونيــز وكريســتوفر بووم 
فيرزوزا املعروف باسم «بووم» 
بني الزمالء والضيوف على حد 
سواء بحرفية وحيوية فائقة، 

حيــث يقدمان الضيافة املبتكرة ألكثر مرافق 
الفنــدق ابتــكارا وفخامة وهي ردهة الســور 
ومطعم سينتوهو، باعتبارها القلب النابض 
للفندق، فإن أماكن تناول الطعام الفريدة هي 
املساحات الرائدة في الكويت ومقصد الكويتيني 
والضيوف والزوار الدوليني لالستمتاع بفن 
الطهي الرائع ولقضاء أوقات مميزة وحيوية مع 
األصدقاء والعائلة. وهذه الضيافة الراقية تقدمها 
مساعدة املدير في ردهة السور كارين نونيز 
في «قلب السور» الدافئ والودي داخل الالوجن 
املعاصر للفندق.وتنحدر نونيز من كوستاريكا 
املعروفــة بأنها واحدة من أســعد البلدان في 
العالــم وهي كمــا بالدها تنبــض باإليجابية 
وبحس الترحيب وهو أسلوب ميكن تلخيصه 
بعبــارة واحدة فــي وطنها هي «بــورا فيدا» 
والتي تعني «حياة بسيطة ورائعة». وتقول 
نونيز: يتعلق األمر مبتعة االستمتاع وتقدير 
كل األشياء في جميع األوقات في كوستاريكا، 
نعتقــد أن مشــاركة حلظات ال تنســى خالل 
تناول الطعام والشراب مع األصدقاء والعائلة 
هــو أمر يغذي الروح، وال يوجد مكان أفضل 
من السور للحصول على هذه املتعة املفعمة 
باحلياة وبفضل األسقف املرتفعة والشاشات 

الزجاجية ذات اإلطارات الذهبية، يعد هذا املكان 
املذهل موطنا البتكارات الشوكوالتة الفرنسية 
اجلديدة التي تقدم ١٥ نوعا مختلفا جنبا إلى 
جنب مع املعجنات احللويات املعدة بوصفات 
أصيلة مخبوزة في املنزل واملقبالت املستوحاة 
من االبتكارات العربية واملوكتيالت الشهية. 
من خالل تعزيز فلسفة وطنها التي ترتكز على 
البساطة في الوجن السور، تشجع نونيز األجواء 
االحتفالية املفعمة باإليجابية فهي تنتقل من 
طاولة إلى أخرى بحيوية غير مسبوقة، تقرأ 
عقول الضيوف عند تقدمي اقتراحات القائمة 
وتضمن حصول الضيوف على جتربة متميزة 
من أول حلظة وحتى تقدمي موكتيل «الليالي 
الصيفية» Midsummer Nights املبتكر واحملضر 
من اخليار والكيوي والتفاح األخضر والفلفل 
األسود لتجربة ال تنسى. وتتوافر املوكتيالت 
األصلية أيضا على قائمة الطعام في سينتوهو، 
الذي يقع في نقطة مميزة على سطح الفندق 
في الدور احلادي والعشــرين والذي يشرف 
عليه«بووم» عبر تقدمي نكهات جريئة ومبتكرة 
تكمل التجربة اآلسيوية للمطعم، يعتبر «بووم» 
احلجر األساس في تقدمي املشروبات اإلبداعية 
في سينتوهو منذ افتتاح الفندق في عام ٢٠١٧.

كارين نونيز

احلميضي: مركز صباح األحمد للموهبة
حريص على رعاية املتميزين واستثمار إبداعاتهم

ثامر السليم

أكد رئيس مجلس إدارة مركز صباح 
األحمد للموهبة واإلبداع بدر احلميضي 
أن تكرمي الطالبة حوراء ميرزا حلصولها 
على جائزة الشــيخ حمدان بن راشد 
لــألداء التعليمي املتميــز ينطلق من 
حــرص املركز على رعايــة املتميزين 
واملبدعني من أبناء الكويت واستثمار 

إبداعاتهم للوصول إلى العاملية.
وقال احلميضي خالل تكرمي الطالبة 
املوهوبة حوراء ميرزا حلصولها على 
جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم لألداء 
التعليمي املتميز مساء امس األول، إن 
املركز حريص على توفير البيئة واملناخ 
املالئمــني للمبدعني علــى النحو الذي 
يبرز متيزهم ومواهبهم ويتيح الفرص 
املالئمة لتحويل أفكارهم إلى إبداعات 
ملموســة، مبينا أن ميــرزا هي إحدى 
طالبات فصول املوهبة التابعة ملركز 
صباح األحمد للموهبة واإلبداع وفازت 
بجائــزة الطالب املتميز في مســابقة 

حمدان بن راشد آل مكتوم بدورتها الـ 
٢٥ عن العام الدراسي ٢٠٢٢-٢٠٢٣.

مــن جانبه، لفت مديــر عام مركز 
صباح األحمد للموهبــة واإلبداع ندا 
الديحاني إلى ان املركز اعتاد ســنويا 
على دعم أبنائنا ممن يتفوقون في هذه 
املجاالت، مشيرا الى أن الطالبة احملتفى 
بهــا حوراء ميرزا اجتمع اجلميع بدءا 
من رئيس مجلــس االدارة الى جميع 
العاملني في املركز لتكرميها، وهذا يدل 

على دعم املركز للمواهب واملبدعني.
وأشــار الديحاني الــى أن حصول 
ميــرزا على ٩٨٪ فــي الثانوية العامة 
دليــل على تفوقها ومتيزها، ونســأل 
اهللا لهــا التوفيق، داعيا بقية زمالئها 
الى االقتداء بها واتخاذها مثاال يحتذى، 
متمنيا التوفيــق جلميع املبدعني في 
الكويت، مبينا ان املركز ليس مقتصرا 
على املرحلة الثانوية أو املتوســطة، 
بل يتعداها الى املراحل املختلفة حتى 
بعــد التخــرج، الفتا الــى أن برامجه 
عديــدة ومتنوعــة وخاصــة االبتكار 

والتكنولوجيا.
بدورها، قالت احملتفى بها الطالبة 
املوهوبة حوراء ميرزا: أتوجه بالشكر 
الى مركــز صبــاح األحمــد للموهبة 
واإلبــداع لتكرميــي حلصولــي على 
جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم لألداء 
التعليمي املتميز عن فئة الطالب املتميز 
وكذلك لدعمهم للشباب وتسليط الضوء 
عليهم، مؤكدة أن هذا اجلهد لم يأت في 
يوم وليلة بل كان نتاج عمل متواصل 
منذ عام. وذكرت ميرزا ان مشــاركتها 
هذا العام كانت في اإلبداع التكنولوجي 
عن مجال االبتكار واالختراع، مؤكدة 
أنها تهدي هذا الفوز للكويت ولصاحب 
السمو األمير وسمو ولي العهد. وتعتبر 
ميرزا أصغر املكرمني من جيل الشباب 
والطالبة الوحيدة على مستوى دول 
مجلس التعاون اخلليجي التي تكرم 
في يوم الشباب اخلليجي من األمانة 
العامة مبيدالية دول مجلس التعاون 
للتميز ٢٠٢٢، وهي أيضا أصغر مخترع 
وكابنت فريق منتخب الكويت احلاصل 

على املركز الثاني ببطولة كأس العالم 
لالختراع والبحث العلمي في نسخته 
األولــى ضمــن فعاليات قمــة طوكيو 
الدوليــة لالســتثمار ٢٠٢٢ عن ابتكار 
مستعمرة ذكية على القمر. وحصلت 
على لقب سفيرة منظمة VCC مبؤمترات 
الشباب حول ملتقى حتديات وقضايا 
OUR FUTURE الفضاء مع ناسا ٢٠٢٢

IN SPACE بحضور قائد محطة الفضاء 
orge Sotomayor دبي وسفيرة الكويت 
والوطن العربي بأكادميية استكشاف 
الفضاءFASESA مع أبرز وكاالت الفضاء 
العاملية في مؤمتر برامج الفضاء ضمن 
منهجيــة STEM ودمجــه باملنظومــة 
التعليمية ٢٠٢٢، كما أنها مدرب معتمد 
tech shop خــارج الكويت في شــركة

في اململكة العربية السعودية مبجال 
التكنولوجيا والبرمجة، وأصغر مدرب 
فــي املعهد الدولــي الكويتي للتدريب 
األهلي وأصغــر مدربي برنامج وادي 
الشباب التابع للهيئة العامة للشباب، 

وعضو متدرب بالدورات التدريبية.

خالل تكرمي الطالبة حوراء ميرزا حلصولها على جائزة حمدان بن راشد لألداء التعليمي املتميز

بدر احلميضي مكرماً الطالبة حوراء ميرزابدر احلميضي وندا الديحاني مع الطالبة املوهوبة حوراء ميرزا وعدد من احلضور خالل احلفل         (قاسم باشا)

الديحاني: املركز ليس مقتصرًا على «الثانوية» بل يتعداها إلى مختلف املراحل وبعد التخرج

ملشاهدة الڤيديو

القريفة: االنفتاح على دول اجلوار
لتحسني اإلنتاج الزراعي والسالالت احليوانية

محمد راتب

الهيئة  أكد مديــر عــام 
الزراعة  العامــة لشــؤون 
والثروة السمكية م.مشعل 
القريفــة أهميــة االنفتاح 
على الــدول املجاورة ذات 
اإلنتاج الزراعي واحليواني 
حتقيقا الستراتيجية األمن 
الغذائي وحتسني السالالت 
للوصول إلى إنتاج محلي 
أفضل وقــادر على مقاومة 
األمراض والتكيف مع البيئة 
واملنــاخ. جاء ذلــك خالل 
اســتقباله صباح أمس في 

مكتبه ســفير جمهورية جنــوب أفريقيا 
بالكويت د.مانيليســي باولوس جينجي 
والوفد املرافق له، حيث متت مناقشة العديد 
من القضايا ذات االهتمام املشترك في مجال 
الزراعة والثروة احليوانية، ورفع احلظر 
عن تصديــر احلمام الزاجل مــن الكويت 
بعد توفير الهيئة املعلومات املطلوبة عن 
اإلجراءات الصحية البيطرية اخلاصة بها 
والتي تتوافق مع االشــتراطات الصحية 

املطلوبة من جمهورية جنوب أفريقيا.
وتناول اللقاء مقترح إبرام اتفاق ثنائي 
بني البلديــن في مجال الزراعــة والثروة 
احليوانيــة يشــمل أنشــطة ذات اهتمــام 
مشترك منها استقبال حيوانات حية ذات 
إنتاجية عالية من اللحوم واأللبان بهدف 

حتسني السالالت احمللية للوصول إلى إنتاج 
محلي أفضل، إلــى جانب تبادل الزيارات 
واخلبرات للمتخصصني في املجال البيطري 

بني البلدين.
وقام القريفة بدعوة ســفير جمهورية 
جنــوب أفريقيا للقيــام بجولة في مزارع 
األبقار واألغنام فــي الصليبية والعبدلي 
وكبد لالطــالع على اإلجــراءات الصحية 
املتبعة في هذه املزارع لضمان الســيطرة 
على األمراض امليدانية وتطبيق شــروط 
األمــان احليوي، ومنهــا املزرعة البحثية 
لألبقــار في الصليبيــة واملزرعة البحثية 
لألغنام في كبد التابعة للهيئة، حيث أبدى 
السفير اســتعدادا للقيام باجلولة برفقة 

املتخصصني في الهيئة.

ناقش وسفير جنوب أفريقيا استقبال حيوانات حية ذات إنتاجية عالية

م.مشعل القريفة مستقبالً سفير جنوب أفريقيا د.مانيليسي جينجي

«زكاة العثمان»: ٢٧٠ أسرة 
استفادت من «اهللا يبرد عليك»

قال مدير «زكاة العثمان» 
البرامــج  لقطــاع  التابعــة 
واملشــاريع بجمعيــة النجاة 
اخليرية أحمد الكندري: قمنا 
العام املاضــي بتوزيع  خالل 
٢٨٧ جهازا كهربائيا مثل أجهزة 
التكييف والثالجات والبرادات، 
وذلك ملستفيدي مشروع «اهللا 
يبرد عليك» من شريحة األسر 
املتعففــة التــي تعيش داخل 
الكويــت. وأضــاف الكندري: 
بلغ عدد األسر املستفيدة من 
مشــروع «اهللا يبــرد عليك» 

قرابة ٢٧٠ أسرة من أسر الفقراء واملساكني واألرامل واملطلقات 
واحملتاجني وضعاف الدخل وغيرهم من الشــرائح املستفيدة، 
ويعد هذا املشــروع واحدا من املشــاريع الرائــدة التي تنفذها 
«زكاة العثمــان» في الكويت، مبينا أن توزيع املســاعدات يتم 
بعد دراسة حالة األسر وحتديد احتياجاتها، والتأكد من األوراق 
الرســمية التــي تثبت حاجة األســرة، وكذلك نقــوم بالزيارة 

امليدانية للمستفيدين.

أحمد الكندري

«األوقاف»: افتتاح مركزين للتنمية األسرية 
في اجلهراء والفروانية قريبًا

أسامة أبوالسعود

تفقد وكيل وزارة األوقاف 
والشؤون اإلسالمية املساعد 
الثقافيــة  الشــؤون  لقطــاع 
طــراد العنــزي إدارة التنمية 
األسرية في منطقة الرميثية 
صباح أمس بحضور مسؤولي 
اإلدارة. واستمع العنزي إلى 
شــرح مفصــل عــن طبيعــة 
العمل وآليته في إدارة التنمية 
األسرية باإلضافة إلى متابعته 
ملطالب واحتياجــات اإلدارة.  

وقال إن الهدف من هذه الزيارات هو الوقوف 
على نوعية األنشطة والفعاليات التي تقدمها 
إدارة التنمية األسرية ومناقشة آلية تطوير 
العمل وزيادة القدرة االســتيعابية لإلدارة. 
وأعلن العنزي قرب افتتاح مركزين جديدين 
تابعني إلدارة التنمية األسرية في محافظتي 

اجلهــراء والفروانية على أن يســتمر العمل 
الفتتــاح مراكز مماثلة فــي بقية احملافظات 
الســت وذلك بهدف زيادة وتنوع األنشــطة 
والدروس واحملاضرات التوعوية واإلرشادية 
التي تقدمها اإلدارة ولكي تستفيد اكبر شريحة 

ممكنة من املتعلمات.

طراد العنزي خالل تفقده إدارة التنمية األسرية


