
 18  محليات  االحد  ٢٥  اكتوبر  ٢٠٠٩   

 هنأ رئيس مجلس 
إدارة النادي العلمي إياد 
اخلرافي مدير وأعضاء 
كشافة النادي حلصولهم 
على تصنيف جمعية 
الكويتيـــة  الكشـــافة 
الرقم «١»  بتخصيص 
النادي  لتحمله كشافة 
في تصنيفها ملختلف 
الهيئات الكشفية التابعة 
للجمعية كأول كشافة 
أهلية في الكويت، حيث 
تأسست عام ١٩٩٢، ومت 
االعتراف بها وتسجيلها 
من قبل جمعية الكشافة 

الكويتية عام ١٩٩٤.
  كما شكرهم اخلرافي 
علـــى جهودهـــم فـــي 
وبرامجهم  نشاطاتهم 

الهادفـــة من خالل املشـــاركات الداخلية التي تهـــدف الى خدمة 
املجتمع والبيئة الكويتية والتي تنمي لديهم احلس الوطني حلب 

وطنهم الغالي الكويت.
  من جانبه، شكر مدير إدارة الكشافة بالنادي العلمي وليد املال 
رئيس وأعضاء مجلس ادارة النادي على توفير جميع االمكانات 
الالزمة لألنشطة والبرامج واملعســـكرات واملشاركات الكشفية 

الداخلية واخلارجية.
  وذكر املال ان كشـــافة النادي العلمي ستشارك كشافة منطقة 
الفروانية التعليمية في مخيمها الكشفي حيث اعدت للمشاركة 
برنامجا من املسابقات الكشفية لألشبال، استعدادا للمشاركة في 

املخيم السنوي الكشفي لوزارة التربية مبنطقة كبد.
  وأضاف ان هناك العديد من البرامج واملشاركات التي ستنفذها 
كشافة النادي العلمي والتي تهدف الى غرس روح التعاون واحملبة 

بني أعضائها خلدمة وطنهم احلبيب الكويت. 

 إياد اخلرافي 

 وليد املال يحمل الرقم ١ في تصنيف الهيئات الكشفية

 الجاسر: لقاء تنويري لمستجدي 
إعداد القادة في «المعلمين» اليوم

 «الزراعة» تستقبل فريق المنظمة 
العالمية للصحة الحيوانية

 نقابة ديوان المحاسبة تطالب
  بزيادة كادر الرواتب

 العصيدان: نأمل خروج الخطة الخمسية 
بشكلها المتكامل بعد سد الثغرات

 قال عضو مجلس ادارة جمعية املعلمني مدير أكادميية إعداد القادة 
عبدالرحمن اجلاسر ان األكادميية أمتت استعداداتها الستقبال املعلمني 

واملعلمات في أكادميية إعداد القادة للعام الدراسي ٢٠١٠/٢٠٠٩م.
  واضاف اجلاسر في بيان صحافي ان أكادميية إعداد القادة قبلت 
في هذا العام ما يقارب األربعني معلما ومعلمة، اجتازوا االختبار 
واملقابلة الشـــخصية بنجاح، متمنيا لهم االســـتفادة واالستزادة 

على جميع األصعدة.
  واشـــار الى ان األكادميية مركز تدريبي تابع جلمعية املعلمني 
الكويتية، يهدف الى االرتقاء مبستوى املعلمني في اجلانب االداري 
والقيادي، من خالل أساليب تدريبية مختلفة من دورات، وورش 
عمل، وحلقات نقاشية، وزيارات لقادة ومشاريع يقوم بها املنتسبون، 
واضاف اجلاسر أن مواعيد املنهج التدريبي وضعت لتتالءم وتكاليف 

املعلم وارتباطاته مبا ال يخل باملادة العلمية املستهدفة. 

 تستقبل الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية منتصف 
شهر نوفمبر القادم فريقا من اخلبراء واملختصني باملنظمة العاملية 
للصحة احليوانية (o.i.e). وتأتي هذه الزيارة في إطار االستعانة 
بخبرات املنظمة لتحديث وتطوير اخلدمات البيطرية في الكويت 

لتواكب احدث النظم والتقنيات العاملية.
  وقال مدير إدارة العالقات بالهيئة شاكر عوض: ان هذه اخلطوة 
جاءت اســـتكماال ملهمة الفريق الذي كان قد بدأها نهاية عام ٢٠٠٧ 
بناء على طلب الهيئة لتقييم أداء املختبرات البيطرية التابعة لها 
مبنطقة أمغرة، وذلك بهدف وضع اخلطط والبرامج التي من شأنها 
االرتقاء مبستوى األداء متهيدا العتبارها من املختبرات املرجعية 
لدول مجلس التعاون، خاصـــة انه قد مت االتفاق خالل اجتماعات 
جلنة الثروة احليوانية باألمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول 
اخلليج العربية على إنشاء مركز لإلنذار املبكر في الكويت، كما مت 

اقرار ذلك في االجتماع الوزاري لوزراء الزراعة بدول املجلس. 

 طالب رئيس نقابة العاملني بديوان احملاســــبة د.ممدوح العنزي 
رئيس ديوان احملاســــبة عبدالعزيز العدساني بسرعة تنفيذ املطالب 
النقابية التي تقدم بها مجلس ادارة نقابة العاملني بديوان احملاســــبة 
والتــــي أكد رئيس الديوان على أهميتها ووعد بتنفيذها في االجتماع 
الذي عقد بتاريخ ٢٠٠٩/٥/١٨ اضافة الى معاجلة األخطاء التي شابت 
التسكني عن تطبيق كادر ٢٠٠٥. وأوضح العنزي أن على رئيس ديوان 
احملاسبة ان يفي بوعده بتنفيذ هذه املطالب وعلى رأسها زيادة كادر 
الرواتب ومكافأة نهاية اخلدمة مؤكدا أن العاملني بديوان احملاســــبة 
هم من الكفاءات واخلبرات التي حترس املال العام وقد أشــــاد بجهود 
أعضاء الســــلطتني التشــــريعية والتنفيذية وأبناء الشعب الكويتي 
كافة. وبني العنزي أننا ســــنتخذ جميع االجــــراءات واخلطوات لكي 
يقر هذا الكادر، مبينا انه حق للعاملني بديوان احملاســــبة وليس منة 
من أحد، قد أوصت به املعايير الرقابية لألنتوســــاي من خالل نصها 
علــــى توفير املزايا املالية التي جتذب الكفاءات وتســــاعد على بقائها 

في األجهزة الرقابية. 

 أشاد الناشط السياسي وعضو الهيئة التدريبية في الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب م.حمد العصيدان باألداء احلكومي والنيابي 
اجلاد الذي تعانقت فيه السلطتان التنفيذية والتشريعية من اجل تنمية 
املجتمع الكويتي أثناء مناقشــــة اخلطة اخلمسية للتنمية في اجتماع 
اللجنة املالية واالقتصادية مبجلس األمة. وأعرب العصيدان عن بالغ 
أمله في خروج اخلطة بشــــكلها املتكامل بعد سد ما بها من ثغرات في 
منظومتها العامة في جو من التعاون املثمر بني احلكومة ومجلس األمة، 
وأشاد بالشفافية واملصارحة التي اكتنفت أعمال اللجنة، موضحا ان 
الرأي والرأي اآلخر هما السبيل احلقيقي لدفع عجلة التنمية شريطة 
ان تخرج الكلمات من بني الســــطور الى إجنازات ملموســــة ترقى بها 
األمة الكويتية، وتعود بالنفع والرفاهية على أبنائها. ودعا العصيدان 
النواب أعضاء مجلس األمــــة للتعاون مع احلكومة في مترير اخلطة 
بعد طرح جميع املقترحات الكفيلة بتقومي نقصها وتقييم أبعادها في 

جو من األلفة السياسية وتقدمي املصلحة الوطنية. 

 قبلت نحو ٤٠ معلمًا ومعلمة للعام األكاديمي الثاني
 ليقّيم أداء المختبرات وتحديث القرارات البيطرية

 كشافة النادي العلمي تحمل الرقم «١» 
  في تصنيف الهيئات الكشفية

 كأول كشافة أهلية في الكويت
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