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النجدي يحصل على الدكتوراه في أسماء اهلل الحسنى

حصل الداعية محمد احلمود النجدي على درجة 
الدكتوراه، وذلك عبر اطروحته في شرح اسماء اهلل 
احلسنى بتقدير امتياز، وكان النجدي حصل على درجة 
املاجستير قبل ذلك في العلوم العربية واالسالمية.

يذكر ان النجدي من كبار الدعاة في الكويت ويرأس 
حاليا اللجنة العلمية التابعة جلمعية إحياء التراث 
اإلسالمي، ومن أبرز من تأثر به من علماء في الكويت 

العالم الراحل عبدالرحمن عبدالصمد، وقد اس���تفاد 
منه في العقيدة والفرق والدعوة واآلداب واألخالق، 
وكذلك الداعية عبداهلل الس���بت، واس���تفاد منه في 
مجال الدعوة والعقيدة واملنهج، كما تشرف بااللتقاء 
بعلماء هذا العصر واألخذ منهم، كالعالمة عبدالعزيز 
بن ب���از ومحمد بن صالح العثيم���ن ومحمد ناصر 

الدين األلباني.

دعت لتعزيز القوة البحرية الدفاعية

53 مستشارًا وقاضيًا مصريًا  معارين للكويت
أدوا اليمين القانونية أمام رئيس المجلس األعلى للقضاء 

شيخة الغانم: هناك خلل واضح في إجراءاتنا الحدودية

جعفر: للمرأة دور مهم
في حل المشكالت االجتماعية

»الزراعة« تنّظم ورشة حول تغذية 
وإنتاج حليب األبقار األحد المقبل

القاهرة � كونا: أكدت رئيسة 
منتدى املرأة العربية بالكويت 
سعاد جعفر أهمية املرأة ودورها 
في مساندة املجتمعات احمللية 
حل���ل الكثي���ر من املش���كالت 

والظواهر االجتماعية.
جاء ذلك ف���ي حفل اختتام 
العربية  امل���رأة  أعمال منتدى 
ال���ذي بدأ أنش���طته اخلميس 
املاض���ي مبدينت���ي اخلارجة 
والداخل���ة بالوادي اجلديد في 
مصر بحضور محافظ اإلقليم 
أحمد مخت���ار ورئيس منتدى 
املرأة العربية العاملة في العالم 

العربي محمود داود.
وأشادت جعفر في هذا السياق 
بتنظيم مصر للمنتدى ودورها 
في دعم أنشطة املرأة العربية 

في املجاالت كافة.
من جهته اعتبر احمد مختار 

في كلمة مماثلة له ان املنتدى 
يعد البداي���ة احلقيقية لزيادة 
فرص متكن املرأة في مختلف 

املجاالت.
واضاف ان جتارب املرأة في 
الواحات ومشاركتها االيجابية 
في مختل���ف قضايا مجتمعها 
وجناحه���ا في تعزي���ز حركة 
التنمي���ة داخل املجتمع احمللي 
ميثل منوذج���ا للواقع املأمول 

للمرأة العربية.
وتضمنت أنش���طة املنتدى 
الذي شارك فيه ممثلو املنتدى 
باحملافظ���ات املصرية والدول 
العربية والعديد من اجلمعيات 
األهلية واجلهات املانحة زيارات 
ميدانية ملواقع اإلنتاج والتنمية 
بالوادي اجلديد الى جانب تنظيم 
برنامج سياحي ملشاهدة املناطق 

األثرية والسياحية. 

العامة لشؤون  الهيئة  تنظم 
الزراعة والثروة السمكية ورشة 
عمل بشأن تغذية وإنتاج حليب 
االبقار االحد املقبل تستمر خمسة 
أيام بهدف معرفة أس����س تغذية 

األبقار اقتصاديا.
وقالت الهيئة في بيان صحافي 

أمس ان الورشة ملسؤولي ادارة 
مزارع تربية االبقار واملواطنن 
واملهتمن بتربية االبقار، موضحة 
ان برنامجه����ا يتضمن عددا من 
احملاور األساسية لتغذية االبقار 
وانتاج احلليب وتقليل التكاليف 
وزيادة العوائد وزيادة االرباح.

أوضحت الناشطة السياسية ومرشحة الدائرة 
ال� 3 سابقا النتخابات مجلس األمة شيخة الغامن انه 
بالرغم من عودة البحارة الذين أوقفتهم السلطات 
االيرانية على احلدود البحرية املشتركة بن الكويت 
وايران اال ان هذا احلادث كش���ف بعض نواحي 
القصور فيما يتعلق بتأمن حدودنا البحرية، مؤكدة 
ان هذا األمر تكرر مرات عدة ولم نستفد من الدرس، 
مطالبة بتعزيز االجراءات القائمة واملوجودة بالفعل 

من قبل وزارتي الداخلية والدفاع.
واشارت الى ان مشكلة احلدود مشكلة قدمية، 
مؤكدة انها هي التي خلقت لنا اشكالية البدون 
اذ ان غالبيتهم تسللوا عبر احلدود من اكثر من 
جهة ودخل���وا منخرطن في املجتمع الكويتي 
الطيب بفطرته ممزقن جوازات سفرهم مشكلن 

عبئا ثقيال على الكويت خاصة فيما يتعلق بسمعتها في احملافل 
الدولية فيما يخص حقوق االنس���ان على الرغم من حصولهم 
على جميع حقوقهم املدنية مرتئية ان التسمية األصلح لهم هي 
»املتسللون« وليس »البدون« حتى نطلق على األشياء مسمياتها 
الصحيحة، موضحة ان الكويت مظلومة فيما يخص هذه الفئة 
اثر الضجة التي يثيرها العالم بسبب هذا امللف مستبعدة متاما 
ان يكون حل هذه املش���كلة بتجنيس هؤالء الذين دخلوا البالد 
بطريق���ة غير ش���رعية، موضحة انه من املفت���رض ان يقدموا 
جوازاتهم األصلية وعلى الدولة ان تساعد من لم يظهر جوازه 
منهم في احلصول على جنسية دولة اخرى خاصة ان الكويت 
لها اياد بيضاء عل���ى غالبية هذه الدول حتى يتم التخلص من 

هذه املشكلة إلى األبد.
وطالبت الغامن بتفعيل املزيد من االجراءات التي من ش���أنها ان 
تسيطر على االمور في مياهنا االقليمية وأولى هذه اخلطوات التي 
ذكرته���ا الغامن اعادة االجراءات، مبينة انه مادام هناك خلل متكرر 

فينبغ���ي علينا ان نقوم بإع���ادة النظر في هذه 
االجراءات حتى نضع ايدينا على مصدر اخللل ومن 

ثم ميكننا ايجاد احللول الناجعة لهذه املشكلة.
وزادت انه ينبغي ان يكون من اهم اولوياتنا 
في املرحلة املقبلة تعزيز القوة البحرية الدفاعية 
خاصة على جميع احلدود التي تربطنا بجيراننا، 
كما طالبت بان حتسب املسافة احلدودية بالكيلومتر 
ثم توزع زوارق متش���يط لكل مسافة معينة من 
الكيلومترات بحيث تغطي مساحة معينة مرتئية 
زيادة عدد الزوارق التي متشط تلك املناطق املهمة 
وتنوعها بن الصغيرة السريعة والكبيرة مهيبة 
ايضا بوزارة الداخلية خاصة خفر السواحل وحرس 
احل���دود ان تضاعف نق���اط التفتيش ودوريات 
التمش���يط على احلدود البرية وتقسم ملساحات 
معينة حتى تضمن تغطية امنية ش���املة حلدودنا البرية ومتنع 

تسلل من تسول له نفسه ذلك.
ولفت���ت الى اننا بالفعل نحتاج لتعزي���ز القوات واملعدات على 
حدودنا س���واء البرية او البحرية، معتبرة ان هذا األمر هو احللقة 
األهم في أمن بالدنا واستقرارها، مشيرة الى وجوب االنتباه جيدا 
جلزرنا البحرية غير املأهولة بالسكان مثل عوهة وكبر وغيرهما فالبد 
من تشديد احلراسة عليها ألنها متثل مستقبل الكويت االقتصادي 

ونهضته املقبلة وأمنها القومي.
واستنكرت الغامن ما تقوم به ايران من اجراءات امنية داخل مياه 
اخلليج العربي مرتئية انه كان من االفضل ان تستدعي ايران دورية 
كويتية وتسجل اثبات حالة وتسلم البحارة للدورية الكويتية هذا 
في حال دخول البحارة مياهها االقليمية بالفعل والعكس صحيح 
في حال دخول ايرانين املياه االقليمية الكويتية، مس���تغربة من 
طول مدة احتجاز السلطات االيرانية للبحارة الذين كان من بينهم 

مصري وقطري الى جانب الكويتين اآلخرين.

أدى اليمن القانونية امس بقصر العدل 53 مستشارا وقاضيا 
ورئيس ووكيل نيابة مصرين امام رئيس املجلس األعلى للقضاء 
ورئيس محكمة التمييز واحملكمة الدس���تورية املستشار يوسف 
الرشيد بحضور رئيس محكمة االستئناف املستشار فيصل املرشد 
ورئيس احملكمة الكلية املستش���ار خالد سالم ورحب املستشار 
الرش���يد بالقضاة املصرين عقب ادائهم اليمن القانونية متمنيا 
لهم التوفيق في اداء رسالتهم القضائية بجانب اخوانهم الكويتين 

وقد مت توزيع القضاة املصرين املعارين للكويت للعام القضائي 
احلالي على احملاكم مبختلف درجاتها حيث مت تعين 12 مستشارا 
مبحكمة التمييز و13 مستش���ارا مبحكمة االستئناف و14 رئيس 

ووكيل نيابة بنيابة التمييز و14 قاضيا باحملكمة الكلية.
وكان صدر اول من امس املرسوم األميري رقم 311 لسنة 2009 
بتعين هؤالء املستشارين والقضاة ورؤساء ووكالء النيابة بناء 

على موافقة املجلس األعلى للقضاء.

نقابة الموانئ: إقرار راتبين يصرفان نهاية الشهر الجاري

تعاونية القرين تجري قرعة العمرة للمساهمين
أقيم��ت قرعة 
العمرة للمساهمن 
حتت رعاية عضو 
مجل���س اإلدارة 
أمي�ن الصن���دوق 
محم���د راش������د 
البحيري وتق�دم 
لالستف����ادة من 
رحلة العمرة 750 
مساهما واجريت 
القرع��ة على 400 
مساه��م استفادوا 
من الرح�ل�ة وذلك 
بحض��ور ع�����دد 

منهم.

أعلن رئيس نقابة العاملن في مؤسسة 
املوانئ الكويتية النوخذة علي السكوني ان 
اجتماع����ا مت بن مجلس ادارة نقابة املوانئ 
البصيري متت  ووزير املواصالت د.محمد 
خالله  مناقشة جميع القضايا العالقة بن 
الوزارة والنقابة، حيث أبدى الوزير التعاون 
الكام����ل مع العاملن في املؤسس����ة والعمل 
عل����ى ذلك من خالل مناقش����ة نائب رئيس 

الوزراء ووزير اخلارجية الش����يخ د.محمد 
الصباح حلثه على العمل على االسراع في 

اقرار مطالبهم.
وفي تصريح صحافي قال السكوني انه 
كانت هناك الكثير م����ن املطالبات ألعضاء 
النقابة منها اق����رار الكادر والبدالت وقد مت 
االنتهاء من مناقشة البدالت، حيث كان التحرك 
حلل هذا املوضوع في اجتاهن، األول نحو 

الوزراء األعضاء في مجلس اخلدمة املدنية 
واالجتاه اآلخر نحو اعضاء مجلس األمة.

واضاف انه كانت توجد بعض القضايا 
املطروحة في احملاكم والتي انتهت لصالح 
املوان����ئ، وذلك بإقرار راتبن ش����املن يتم 
صرفهما قبل نهاية الشهر اجلاري وقال ان 
هذا احلكم يأتي تتويجا وتأكيدا على نزاهة 

القضاء الكويتي على مر العصور.

املستشار يوسف الرشيد واملستشار فيصل املرشد يتوسطان القضاة املصريني

جانب من عملية القرعة

شيخة الغامن


