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الرومي: املشروع سيلبي جميع احتياجات القضاء واملتقاضني

رئيس املجلس األعلى للقضاء: »قصر العدل 
اجلديد« يراعي أعلى مستويات األمان 

قال رئيس املجلس االعلى للقضاء ورئيس 
محكمة التمييز، املستشار أحمد العجيل، 
أمس: إن مشروع قصر العدل اجلديد يشتمل 
على أحــدث التقنيات احلديثة ويراعي أعلى 
مستويات األمان في املبنى ما سيمكن القضاء 
الكويتي الشامخ من أداء مهام عمله بالشكل 
ـــى به  ــي تــصــريــح أدل ــوب. جـــاء ذلـــك ف املــطــل
املستشار العجيل لـ )كونا( وتلفزيون الكويت، 
عقب حضوره مع نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزيــر العدل ووزيــر الدولة لشؤون تعزيز 
النزاهة، عبدالله الرومي، لعرض مرئي ألعمال 
تطوير وإنشاء مشروع قصر العدل اجلديد 
املنفذ من قبل الديوان األميري املشرف العام 

على املشروع.
وأشــاد العجيل بــدور مؤسسات وأجهزة 
الدولة املعنية التي قامت بتوفير وتسخير كل 
االمكانات لهذا الصرح القضائي الكبير، معرباً 
عن أمله بأن تغطي املباني اجلديدة احتياجات 
القضاء الكويتي ليتمكن من القيام بدوره وفق 
رؤيــة سمو أمير البالد الشيخ نــواف األحمد 

وسمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد.
وذكر أن أعمال إجناز املشروع تسير وفق 
اخلطة واملدد الزمنية املوضوعة له عبر تظافر 
كافة اجلهود التي تبذلها اجلهات املعنية لتنفيذ 
هذا الصرح القضائي الذي يعد مفخرة للجميع.

من جانبه قال الوزير الرومي، في تصريح 
مماثل: إن مشروع قصر العدل اجلديد سيلبي 
جميع احتياجات القضاء واملتقاضني خاصة مع 
ازديــاد عدد القضايا واملراجعني على احملاكم، 
مشيداً بالتعاون بني وزارتي العدل واألشغال 
والديوان األميري، الذي ساهم بشكل واضح 
في اجنــاز هــذا املــشــروع الــذي يعد معلماً من 

معالم البالد.
ــدد قاعات  ــي، أن زيـــادة ع ــروم وأوضـــح ال
احملــاكــم املــقــررة فــي املبنى اجلــديــد سيسهم 
في تسريع وتيرة العمل، معرباً عن فخره 
واعتزازه بدور القضاء الكويتي العادل النزيه 

الذي يسعى إلى حتقيق العدالة للجميع.
وقدم مهندس املشروع في الديوان األميري 
إبراهيم أشكناني شرحاً تفصيلياً عن املشروع 
ــاز فيه نحو 60 في  الــذي وصلت نسبة اإلجن

املئة للمرحلة األولى.
وحضر العرض املرئي نائب رئيس محكمة 
التمييز، املستشار الدكتور عــادل بورسلي، 
ورئيس احملكمة الكلية املستشار عبد اللطيف 
الثنيان، وعــضــو املجلس األعــلــى للقضاء، 
املستشار خالد املزيني، واحملامي العام األول 

املستشار سعد الصفران.
كما حضر الــعــرض املــرئــي وكــيــل وزارة 
العدل عمر الشرقاوي ووكيل الشؤون اإلدارية 
واملالية واملوظفني في الديوان األميري، خالد 
السلطان وعدد من قيادات وزارة العدل ووزارة 

األشغال والديوان األميري.
يذكر أن مشروع قصر العدل اجلديد صمم 
على شكل بــرجــني متقابلني تبلغ مساحته 
اإلجمالية نحو 400 الف متر مربع متضمنة 
املساحة القائم عليها مبنى قصر العدل احلالي 
وتصل مــدة إجنــاز املشروع الــى 1660 يوماً 
ـــى مدتها 820  ــى مرحلتني، األول مقسمة إل
يوماً وتقع على اجلزء الشمالي من املشروع، 
واملرحلة الثانية مدتها 840 يوماً وتقع ضمن 

موقع املبنى القائم لقصر العدل.

الوزير عبدالله الرومي

»إحياء التراث«: أنشطة ثقافية للنساء 
والفتيات خالل الفترة الصيفية

ضمن أنشطتها املوجهة جلمهور النساء 
خالل الفترة الصيفية احلالية، تقيم جمعية 
إحياء التراث اإلسالمي العديد من الفعاليات 
واألنــشــطــة الثقافية فــي مختلف مناطق 
الكويت. ومــن ذلــك مــا تنظمه إدارة فــروع 
العمل النسائي التابعة للجمعية في منطقة 
العارضية من دورات ومحاضرات عبر البث 
املباشر، حيث يقيم مركز حرائر دورة في 
قراءة ) كتيب اآلداب العشرة ( للشيخ صالح 
العصيمي، التي ستستمر حتى يوم 2 يوليو 
املقبل، والــدراســة فيها من يــوم األحــد حتى 
اخلميس، وهي مخصصة للفئة العمرية من 

)12( سنة وصــوالً الى اجلامعة، وتتضمن 
أهداف الدورة تعويد الفتيات على قراءة كتب 
أهل العلم واالنتفاع بالفوائد والسنن اليومية.

كما تنظم اللجنة النسائية في العارضية 
دورة ثقافية في شــرح كتاب ) حلية طالب 
ــرزاق عبداحملسن  ــدال ــب الــعــلــم ( للشيخ ع
البدر على برنامج الواتساب، والتي ال تزال 
مستمرة حتى يوم 6/27، حيث يعتبر هذا 
الكتاب أفضل ما صنف في آداب طالب العلم 
كالتحلي بحسن السمت واملروءة، وما يحمل 
عليها من مكارم األخـــالق، وبــذل اجلهد في 

حفظ العلم ومذاكرته والعمل به.

علماً بأن اجلمعية سبق وأن قامت بتنظيم 
عــدة أنشطة خــاصــة بالنساء فــي منطقة 
العارضية، والــتــي منها إعـــداد سلسة من 
املــنــشــورات الدعوية الثقافية مــن كتاب ) 
قواعد في تربية األبناء (، ونشرها عبر مواقع 
التواصل االجتماعي ملا احتوته من مواضيع 
كان منها: )قواعد ومباديء تربوية – وسائل 
وطرق التربية املثالية – الثواب والعقاب في 

التربية – أخطاؤنا في تربيةاألبناء(.
باإلضافة لتنظيم اللقاء الثالث لفتيات 
املرحلة الثانوية واجلامعة بهدف تبادل 

واكتساب اخلبرات احلياتية .

املجددي : » املانوكا« ليس  أفضل أنواع العسل 
 قــال خبير إنــتــاج العسل وتربية 
النحل ومدير شركة معجزة الشفاء 
محمد قاسم املــجــددي خــالل تصريح 
صحفي رداً على بعض اإلعــتــقــادات 
القائلة بأن املانوكا أفضل أنواع العسل  
ــواص  ــه خ ــن الــعــســل ل ، فــكــل  نـــوع م
تغذوية  ومــزايــا ينفرد ببعضها عن 
االنواع اآلخرى ويرجع ذلك  الى نوعية 
األزهار أو النباتات التي يتغذى عليها 
النحل املنتج له، ففوائد ومميزات عسل 
الــســدر قــد تــفــوق اكــثــر انـــواع العسل 
باالضافة الي كونه قادر على مقاومة 
احلــــرارة بجانب أن لــديــه صالحية 
طويلة األمــد فــال يفسد بسرعة ، أما 
عسل احلمضيات فيمتاز بإحتوائه 
على نسبة عالية مــن فيتامني سي 
املفيد للمناعة ، وعسل حبة البركة 

يحتوي على مكونات نبات حبة البركة 
املفيدة لتنظيف الصدر والعناية به ، 
بينما عسل املانوكا يحتوي على فوائد 

مصدرها نبتة املانوكا تتمثل في مادة 
mgo  املضادة للجراثيم .

وأكد أن زهرة املانوكا تتميز  بوجود 
مـــادة  ثنائي هــيــدروكــســي أسيتون 
)DHA( ، وهو مادة كيميائية توجد 
 Leptospermum  فـــي رحـــيـــق
في   )scoparium )Manuka
 MGO نيوزيلندا. والتي تتحول الي

بعد مدة زمنية 
وأضــاف : هناك درجــات ومقاييس 
خاصة بكل شركة مثل “ UMF “ التي 
 MGOتعبر عن مدى قوة او ارتفاع الـ
في العسل . وهــذا الينفي تأثير انواع 
العسل االخري في قتل اجلراثيم بفضل 
التركيز العالي جــدا مــن السكريات 
وارتفاع ال PH في العسل وباالخص 

في العسل الغير معرض للتسخني .

محمد املجددي

املستشار أحمدالعجيل

جانب من حضور العرض املرئي ملشروع قصر العدل اجلديد


