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لالطالع على جاهزية املشروع

وزيرا «األشغال» و«العدل» يتفقدان مبنى مجمع احملاكم في «حولي»
ق���ام ك��ل م��ن وزي����رة األش��غ��ال العامة
ووزي��رة الدولة لشؤون البلدية الدكتورة
رنا الفارس ،ووزي��ر العدل الدكتور نواف
الياسني ،بتفقد إجناز مبنى مجمع احملاكم
في حولي لالطالع على جاهزية املشروع
الذي نفذته (األشغال) لصالح (العدل).
وأع��رب��ت ال��وزي��رة ال��ف��ارس ف��ي بيان
صحفي ص��ادر عن (األش��غ��ال) عن فخرها
ب��إجن��از امل��ش��روع ال���ذي مت تشييده على
مساحة أرض تبلغ  9آالف متر مربع فيما
تبلغ مساحة البناء على املوقع بالكامل 148
ألف متر مربع.
وقالت :إن أبرز ما مييز املشروع أنه مبنى
ذكي متعدد االستخدامات يؤمن ملستخدميه
مجموعة كبيرة م��ن اخل��دم��ات القضائية
والقاعات واملساحات املجهزة لتلبية كل
احتياجاتهم بسهولة ويسر.
وأضافت أن املشروع يتألف من مبنى
مجمع احملاكم املكون من  31طابقاً ومبنى
ملواقف السيارات متعدد األدوار يتسع لنحو
 1200سيارة.
وأوض��ح��ت أن املبنى يتكون م��ن ثالثة
سراديب و 28طابقاً فوق األرض ويشتمل

الفارس :املبنى يراعي ترشيد االستهالك واالعتماد
على املصادر الطبيعية باستخدام الطاقة الشمسية
ال �ي��اس�ين :امل�ب�ن��ى ن�ق�ل��ة مم �ي��زة ف��ي م�س�ي��رة «ال �ع��دل»
على  52قاعة محكمة إضافة إل��ى مكاتب
منفصلة تتسع ألكثر من  4330موظفا ً.
وبينت أن املبنى يضم أي��ض �اً مكتبة
قانونية واس��ت��راح��ة للقضاة واحمل��ام�ين
وم��ق��اه ومصليات وق��اع��ات للمحاضرات
وصالة للمناسبات اخلاصة وأماكن انتظار
للمراجعني وغ��رف حجز للمدعى عليهم،
باإلضافة جلميع اخلدمات الكهروميكانيكية
التي تتطلبها تلك االستخدامات.
وذك��رت أن املبنى يعد صديق للبيئة ملا
يتمتع به من أنظمة تراعي ترشيد االستهالك
واالعتماد على املصادر الطبيعية باستخدام
الطاقة الشمسية ،كما يحتوي على مبردات
للمياه الستخدامها في التكييف.

ب��دوره قال وزي��ر العدل الدكتور نواف
ال��ي��اس�ين وف���ق ال��ب��ي��ان :إن مبنى مجمع
احملاكم في حولي يأخذ في تصميمه الطابع
اإلس�لام��ي ومستوحى م��ن ش��ع��ار وزارة
العدل ،كما أنه يعد نقلة مميزة في مسيرة
ال��وزارة لكونه مبنى ذكي وصديقا للبيئة
ويتمتع بأحدث تقنيات العصر.
ولفت الياسني إلى أنه مت جتهيز املبنى
بأحدث الوسائل التقنية لتقدمي كل خدمات
التقاضي بأسرع وقت وبسهولة وتيسير
على اجلمهور من املواطنني واملقيمني.
وذك��ر أن املبنى سيضم مسرحاً متعدد
األغ�����راض ل��ع��ق��د ال������دورات ال��ق��ان��ون��ي��ة
والقضائية والفعاليات ذات الصلة.

«الصفا اخليرية» 8636 :مستفيد ًا
من مشروع «دفء الشتاء» في قيرغيزيا
أكد رئيس مجلس إدارة جمعية الصفا
اخليرية اإلنسانية ،محمد الشايع ،أن
“الصفا اخليرية” حرصت على تنفيذ
مشروعها اإلغ��اث��ي املوسمي م��ع بداية
دخول فصل الشتاء بالتزامن مع انخفاض
درج��ات احل��رارة ال��ذي تشهده جمهورية
قيرغيزيا ،حيث تنخفض درجات احلرارة
إلى أقل من  30درجة حتت الصفر.
مبيناً أن “الصفا اخليرية” دأبت على
تخصيص حمالت مواجهة ب��رد الشتاء
القارس؛ لتوفير املستلزمات التي يحتاجها
األرام���ل واألي��ت��ام واملساكني قبل اشتداد
وطأة البرد ،ومد يد العون للفئات األكثر
احتياجاً ،حيث أطلقت حملة الشتاء لعام
 2020حتت شعار “دفء الشتاء”.
وق���د ت��واج��د وف���د جمعية “الصفا
اخليرية” ل��ت��وزي��ع ال��ك��س��وة الشتوية
والفحم والبطانيات لتلك القرى الفقيرة
في قيرغيزيا؛ حلماية األرام���ل واأليتام
وامل��س��اك�ين م��ن ب���رد ال��ش��ت��اء ال��ق��ارس،
وتخفيف معاناتهم ،وسد احتياجاتهم؛
حيث شهد ه��ذا املشروع إقباال كبيرا من
احملسنني واحمل��س��ن��ات م��ن أه��ل الكويت
ال��ك��رام ،ال��ذي��ن جبلوا على ح��ب اخلير،
واإلحسان إلى الغير.
وقال الشايع :إنه مت بفضل الله توزيع

محمد الشايع مع بعض األطفال املستفيدين من احلملة

 1359طن من الفحم و  1600بطانية
و 1600طقم كسوة شتوية على األرام��ل
واألي��ت��ام واملساكني األكثر احتياجاَ في
جمهورية قيرغيزستان ،مبيناً أن هذا
امل��ش��روع جسد قيم التكافل والتعاطف
والتراحم بني أبناء املجتمع اإلسالمي.
وت��وج��ه ال��ش��اي��ع بالشكر واالم��ت��ن��ان
ألصحاب األي��ادي البيضاء الذين كانوا

خير داعم للجمعية في مسيرتها اخليرية،
وق���ال“ :أنتم سندنا ف��ي تعزيز ال��دور
التنموي للجمعية بدعمكم ملشاريعها
النوعية الهادفة إلى تخفيف معاناة األرامل
واأليتام واملساكني ،والقضاء على الفقر،
ومتكينهم م��ن العيش ال��ك��رمي ،وتوفير
م��ص��ادر ال���رزق لهم ،وأدع��وك��م ملواصلة
الدعم ،فبدعمكم يستمر عطاؤنا”.

فريق العطاء استضاف بركات الوقيان للحديث حول
إيجابيات وسلبيات مواقع التواصل االجتماعي
اس��ت��ض��اف ف��ري��ق ال��ع��ط��اء الكويتي
اإلعالمي بركات الوقيان لتقدمي محاضرة
بعنوان “وسائل التواصل االجتماعي..
إيجابياتها وسلبياتها” بحضور رئيسة
الفريق السيدة سميرة الصراف وعدد من
أعضاء وأصدقاء الفريق.
وأع��رب اإلعالمي بركات الوقيان عن
سعادته بدعوة فريق العطاء الكويتي
للحديث حول هذا املوضوع املهم ،مشيرا
إلى أن مثل هذه امللتقيات األدبية والثقافية
واالجتماعية من عالمات املجتمعات احلية
واملتطورة ،ومؤكدا في الوقت ذات��ه على
دعمه وتواصله م��ع فعاليات وأنشطة
فريق العطاء الكويتي التي تصب في مجال
العمل التطوعي واالنساني ال��ذي ارتبط
باسم الكويت في جميع احملافل االقليمية
والدولية.
وح��ول موضوع الندوة قال الوقيان:
على الرغم من ايجابيات مواقع التواصل
االجتماعي التي جعلت العالم كله أشبه
بقرية صغيرة بالفعل ،وعلى املستوى
الصحفي واإلعالمي قدمت مواقع التواصل
االجتماعي مؤشرات حقيقية الجتاهات
الرأي العام التي يسترشد بها اإلعالمي في
تناول ما يهم املجتمع ،فبمجرد كبسة زر
ميكنك معرفة ما يهم املجتمع الكويتي أو
املجتمع السعودي أو املصري أو األمريكي
من خ�لال “الترند” ال��ذي يشغل اهتمام
غالبية املغردين في أي بلد ،وهكذا حتولت
هذه املواقع إلى سوق رائجة الكل يعرض
فيها بضاعته ،واجلمهور بطبعه أصبح
قادرا على التفريق بني الغث والثمني.
وت��اب��ع :ع��ل��ى اجل��ان��ب اآلخ���ر حملت
“السوشيال ميديا” جوانب أخرى سلبية
متثلت في غياب املهنية لدرجة أن الصحفي
وجد نفسه في منافسة غير متكافئة مع
“املواطن الصحفي” ال��ذي ينقل بهاتفه
احملمول كل تفاصيل اخلبر وقت حدوثه
وعلى الهواء مباشرة ،رمبا قبل وصول
أي وسيلة إعالمية ملكان احل��دث ال��ذي
صادف وجود هذا املواطن فيه ،األمر الذي
فرض على وسائل اإلعالم حتديات كبيرة
للموازنة ب�ين املهنية وس��رع��ة مواكبة
األحداث.
وح��ول ظاهرة “ الفاشينيستا “ قال
الوقيان :إنها أحد الوجوه السلبية ملواقع
التواصل االجتماعي ،ألن احلكم على مدى
تأثير الشخص في املجتمع أصبح يقاس

سمير ة الصراف تكرم الوقيان

بعدد “الفلورز” املتابعني له ،والكل يعلم
أن هذه األع��داد أصبحت تباع وتشترى،
واستطاعت مواقع “السوشيال ميديا” أن
جتعل من أشخاص عاديني جنوما وأثرياء
في املجتمع ملجرد أن لديهم أع��داد كبيرة
من املتابعني دون النظر إلى احملتوى الذي
يقدمونه ه���ؤالء األش��خ��اص ،ومت خلق
س��وق خلفية لتجارة الكلمة ،ووُ ضعت
تسعيرة للتغريدة ،وال��زي��ارة ألي مكان
أو احلديث عن إحدى العالمات التجارية
مببالغ طائلة.
وف��ي خانة اإليجابيات ق��ال الوقيان:
إن مؤسسات النفع ال��ع��ام واجلمعيات
اخليرية والتطوعية في الكويت استفادت
كثيرا م��ن م��واق��ع التواصل االجتماعي،
وجعلت ال��ن��اس على اط�ل�اع بأعمالهم
اإلنسانية والتطوعية ،األم��ر ال��ذي يبرز
ه���ذه اجل��ه��ود م��ن ن��اح��ي��ة ،وم���ن ناحية
أخرى يثير في اآلخرين الرغبة في البذل
وال��ع��ط��اء وال��ت��ب��رع��ات وخ��دم��ة العمل
اإلنساني ووصول الدعم ملستحقيه داخل
الكويت وخارجها ،معربا عن أمله بزيادة
هذه الفرق التطوعية ومؤسسات العمل
اخليري في الكويت لتبقى ديرتنا مركزا
للعمل االنساني العاملي ،استمرارا ملسيرة
قائد اإلنسانية سمو األمير الراحل الشيخ
صباح األحمد رحمه الله ،بسواعد أبناء
الكويت الذين ضربوا أروع األمثلة خالل
أزمة جائحة “كوفيد ،”19 -وعبر التاريخ

القدمي واحلديث.
وحت���دث ال��وق��ي��ان خ�ل�ال ال��ن��دوة عن
محطات من حياته املهنية والوظيفية،
معلنا عن عودته للتقدمي اإلعالمي قريبا
من خالل شاشة تليفزيون الكويت ،ومت
جت���اذب أط����راف احل��دي��ث ب�ين احمل��اض��ر
واحل���ض���ور ودارت م��ن��اق��ش��ات مثمرة
حول سبل التواصل احلديثة والعالقات
االنسانية واالجتماعية ،وعالقة اإلعالم
بالعمل التطوعي واالنساني.
من جانبها أكدت رئيس فريق العطاء
الكويتي سميرة ال��ص��راف على أهمية
تكامل العمل االنساني مع وسائل اإلعالم
املختلفة ،انطالقا من رؤية فريق العطاء
الكويتي التي تقوم على خلق مجتمع
متكامل وغني بثقافة العمل التطوعي،
يعمل ضمن روح الفريق الواحد لتوليد
وت��ب��ادل األف��ك��ار االب��داع��ي��ة ال��ت��ي تطور
املجتمع وت��ع��زز قيم العطاء واالنتماء
واملواطنة.
وف���ي خ��ت��ام ال���ن���دوة ،ق��ام��ت سميرة
الصراف بتقدمي درعاً تذكارية لإلعالمي
بركات الوقيان تقديرا جلهوده وأدائ��ه
املتميز ،وش��ارك احلضور في قطع كعكة
العام اجلديد ،ابتهاجا وأمال بأن يحفظ الله
الكويت وكل املقيمني على أرضها الطيبة
من كل سوء ومكروه ،وأن يستمر عطاء
أهل الكويت لكل املتضررين واملستحقني
للدعم االنساني في كل مكان حول العالم.

وزيرا «األشغال» و«العدل» خالل اجلولة

«الصحة» 539 :إصابة جديدة بـ «كورونا» وال وفيات

أعلنت وزارة الصحة الكويتية أم��س ،تسجيل  539إصابة
جديدة بفيروس كورونا املستجد (كوفيد  )19في الساعات الـ 24
قبل املاضية ،ليرتفع بذلك إجمالي عدد احلاالت املسجلة في البالد
إلى  ،155874في حني لم يتم تسجيل حاالت وفاة ،ليستقر مجموع
حاالت الوفاة املسجلة حتى أمس عند  946حالة.
وقال املتحدث الرسمي باسم ال��وزارة الدكتور عبدالله السند
لـ (كونا) :إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية
املركزة بلغ  48حالة ليصبح بذلك املجموع الكلي للحاالت التي
ثبتت إصابتها مبرض (كوفيد  )19والزالت تتلقى الرعاية الطبية
الالزمة  5119حالة.
وأضاف السند أن عدد املسحات التي مت اجراؤها في الساعات
الـ  24املاضية بلغ  11567مسحة ،ليبلغ مجموع الفحوصات
 1359421فحصا ً.
وجدد الدعوة للمواطنني واملقيمني ملداومة األخذ بسبل الوقاية
وجتنب مخالطة اآلخرين واحل��رص على تطبيق إستراتيجية
التباعد البدني ،موصيا ً بزيارة احلسابات الرسمية لوزارة الصحة
واجلهات الرسمية في الدولة لالطالع على اإلرشادات والتوصيات
للمساهمة باحتواء انتشار الفيروس.
وكانت وزارة الصحة قد أعلنت أمس أيضاً ،شفاء  234إصابة
في الساعات الـ  24املاضية ،ليبلغ مجموع عدد ح��االت الشفاء
 149809حاالت.

تطورات مرض فيروس كورونا يوم أمس

