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أعلن مدير عام مؤسسة املوانئ 
الكويتية الش����يخ د.صباح جابر 
العل����ي ان اجلميع محليا وعامليا 
القلوب الشيخ جابر  امير  يفتقد 
االحمد، فق����د كان رجل دولة من 
الط����راز االول. واضاف الش����يخ 
العلي مبناس����بة  د.صباح جابر 
الذكرى الرابعة لوفاة أمير القلوب 
الراحل الشيخ جابر االحمد طيب 
اهلل ثراه ان س����موه سيبقى في 
قلوبنا أبد الدهر، مضيفا: ان عزاءنا 
هو ان َمّن اهلل علينا بخير خلف 
خلير سلف صاحب السمو األمير 

الشيخ صباح األحمد.
وقال ان الشيخ جابر االحمد الذي قضى 28 عاما 
ف����ي حكم الكويت بذل خالله����ا الغالي والرخيص 
من اجل رفعة هذه البالد، فاس����تحق حب الكويت 
وأهلها وبادلوه الوفاء باحملبة واالخالص حافرين 

اسمه في قلوبهم.
وأشار الى ان سموه متكن خالل سنوات حكمه من 

ان يرسخ العالقة الوثيقة التي 
تربط على مدى التاريخ بني حكام 
الكويت وش����عبها خالل عالقة 
ابنائه  ابوية ربطت بينه وبني 
املواطنني مبختلف فئاتهم ملؤها 

احلب واملساواة بني اجلميع.
ان����ه رغ����م الظروف  وقال 
العصيبة واالنواء التي مرت بها 
الكويت خالل سنوات حكم أمير 
القلوب والتي جاءت انعكاس����ا 
للظ����روف غير املس����تقرة في 
املنطقة وتعرضه حملاولة اغتيال 
واالحتالل الصدامي للكويت، اال 
ان سموه متسك بكل ثوابته مع 
ش����عبه وظل معهم على تواصل وتراحم مستمر 
يزورهم ويزورنه ويس����عى اليهم ويسعون اليه 
سواء في الديوانيات أو اماكن التجمعات واالعمال، 
ويتبادل معهم االحاديث الودية التي تعضد أواصر 
احملب����ة فيما بينهم لتزول آثار االحداث اجلس����ام 

وتبقى الكويت وأميرها.

المنفوحي: رعاية وزير الداخلية لمسابقة
ميكانيكا السيارات من أهم مقومات نجاحها

دانيا شومان
أشاد أمني عام النادي الع����لمي 
الع���ليا  اللج���ن����ة  ورئ����يس 
املن���ظمة ملس�������ابقة ميكانيكا 
السيارات واألنظ���مة امل����رورية 
الثامن����ة عش����رة 2010 م.أحمد 
املن����فوح����ي بالرعاية األبوية 
الك����رمية وال���دعم املع��نوي 
واملادي الكبير لوزير الداخلية 
الشيخ جابر اخلالد ألبنائه الطلبة 
والطالبات املشاركني في املسابقة 
الت����ي ينظمها الن����ادي العلمي 
الداخلية  بالتعاون مع وزارتي 
والتربية وبدعم من مؤسس����ة 

الكويت للتقدم العلمي – لطالب وطالبات املرحلة 
الثانوية. وأكد م.املنفوحي ان هذه الرعاية من مقومات 
جناح املسابقة واس����تمراريتها للعام الثامن عشر 
على التوالي ودليل على اهتمام املسؤولني بالدولة 
بفئة الشباب وترسيخ القواعد والقوانني اخلاصة 
باملرور واملعمول بها بالكويت في أذهانهم وااللتزام 

بها وتطبيقها خالل استعمالهم للسيارة.
وقال املنفوحي ان اقتران املسابقة برعاية الشيخ 

جابر اخلالد يوفر لها حظوظا 
أكثر من النج����اح الفتا الى ان 
الطالب والطالبات يبدون حماسا 
كبيرا مبجرد اإلعالن عن انطالق 
األنشطة لنيل شرف املشاركة 

فيها.
واوض����ح م.املنفوح����ي ان 
النجاح الذي حققته املس����ابقة 
في س����نواتها املاضية يعكس 
جناح اخلطة التي وضعت لها، 
انها تس����ير في االجتاه  مؤكدا 
الصحي����ح ال����ذي يدفعها بقوة 
الى االستمرار وتطوير أنشطتها 
عاما بعد عام، واستحداث محاور 
جديدة من شأنها حتقيق األهداف التي وضعت من 
أجلها املسابقة. وثمن املنفوحي الدور البارز إلدارة 
العالقات العامة واإلدارة العام����ة للمرور بوزارة 
الداخلية إلجناح أنشطة املسابقة، وكذلك التوجيه 
العام للدراسات العلمية بإدارة األنشطة املدرسية 
بوزارة التربية، كما توجه بالش����كر الى مؤسسة 
الكويت للتق����دم العلمي لدعمها للعام الثالث على 

التوالي ألنشطة املسابقة.

م.أحمد املنفوحي

الشيخ د.صباح جابر العلي

صباح جابر العلي: األمير الراحل سيبقى
في قلوب الكويتيين أبد الدهر

نقابة القانونيين لتطبيق 
زيادة بدل الحصول على 
الدكتوراه إلى 400 دينار

طالبت نقابة القانونيني بسرعة 
تطبيق املقترح الذي وافقت عليه 
اللجنة التشريعية في مجلس االمة 
مطلع ديسمبر املاضي بزيادة بدل 
احلصول ع ل����ى الدكتوراه من 20 
دينارا الى 400 دينار واستحداث 

200 دينار بدال للماجستير.
وق����ال عبداهلل العفاس����ي في 
تصريح صحافي نيابة عن مجلس 
ادارة نقابة القانونيني ان املقترح 
التش����ريعية  اللجنة  أقرته  الذي 
جاء متوافقا مع مطالبات عديدة 
في هذا الش����أن بتحسني اوضاع 
اصحاب الشهادات العليا من حملة 

املاجستير والدكتوراه.
وأش����ار العفاس����ي الى اهمية 
تفعيل هذا االقتراح بهدف تشجيع 
حملة الش����هادات العليا وتقديرا 
إلصراره����م على رفع مس����توى 
شهاداتهم العلمية ومنحهم احلوافز 
املناسبة وحقهم من التكرمي املادي 
املناسب نتيجة جهودهم وسعيهم 
لالرتقاء مبستواهم وقدراتهم، مما 
ينعك����س بااليجاب على املجاالت 
التي يعملون فيها، وبالتالي على 
الكويت ككل. مؤكدا ان سرعة اقرار 
هذا املشروع سيكون لها انعكاسها 

االيجابي.
واكد العفاسي ان االسراع في 
اقرار هذا املشروع سيكون حافزا 
الش����هادات  ودافعا كبيرا حلملة 
العليا مزيد من التطوير والتدريب، 
وسيكون معينا لهم في مواجهة 
االعباء املالية املتزايدة التي تزداد 

يوما بعد يوم.
وأملح العفاسي الى ان الكويت 
س����باقة الى رعاي����ة العلم ودعم 
العلماء والباحثني، وانها ماضية 
بكل اجلد والعزم في تقدمي املزيد 
من االسهام الفاعل في كل ما يجلب 
اخلير لالنسانية ويحقق االستثمار 
االمثل لطاق����ات ابنائها وقدراتهم 
وملكاته����م ومواهبه����م لتفيض 
ابداعاتهم وعطاءاتهم املميزة باخلير 
على وطنهم وعلى االنسانية. مؤكدا 
ان املستجدات واملتغيرات العاملية 
توجب على الدول ان حتث خطى 
البح����ث العلم����ي، وان تضاعف 
االهتم����ام مبعطياته ليكون املالذ 
اآلمن لتجنيب االنسانية الكوارث 
التي تهددها وحل املشكالت العديدة 

التي تواجهها.


