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أعاد رئيس تيار املسار االهلي 
»متاه����ي« م.عبداملانع الصوان 
تأكيد التيار ضرورة وضع حل 
منصف وش����امل لقضية الديون 
على املواطنني والتي تسببت فيها 
احلكومة ممثل����ة في  االجراءات 
التي اتبعها البنك املركزي والتي 
متحورت ح����ول رب����ط الدوالر 
االميركي بالدينار الكويتي، االمر 
الذي ادى الى ارتفاع الفائدة في 
حال انخفاض الدوالر، وبالتالي 
ارتفاع الفائدة على اصل الديون 
التي حصل عليها املواطنون في 

تلك الفترة.
وقال الصوان في تصري����ح صحافي اثر االعالن عن احللول التي 
طرحتها اللجنة املالية في مجلس االمة، مبينا ان احلل غير كاف بعد 
ان ادخلت االجراءات التي اتبعها البنك املركزي املواطن البس����يط في 
دوامة املساءلة القانونية واملطالبة املالية، فضال عن املعاناة االجتماعية، 
داعيا الى ان تتحمل احلكومة مس����ؤولياتها وتعويض املواطنني عن 
اخطاء البنك املركزي والتي متثلت في  ربط الدينار بالدوالر محاباة 
ألميركا على حساب املواطنني البسطاء وعلى حساب أمنهم االجتماعي 
ومس����توى الدخل الش����هري. واضاف ان القرار االخير للجنة املالية 
البرملاني����ة يعتبر قرارا غير منصف ولم ي����راع تطلعات وتصورات 
الرؤية اخلاص����ة بأبناء املجتمع الكويتي الذين يرزحون حتت وطأة 
الديون املباشرة وغير املباشرة التي ترتبت على املواطن لسد املطالب 
احلياتية له وألسرته وأدى ذلك الى حتمل وزر اجراءات لم يكن مسؤوال 
عنها ولم يشارك في صياغتها وهو يدفع اليوم تبعاتها املكلفة والتي 
ادت ايضا الى معاناة اصبحت جلية وواضحة للجميع القريب منهم 
والبعيد مع أننا نعيش في بلد يعتبر من اغنى دول العالم وله ملسات 
انسانية كبيرة ملسها اجلميع في اصقاع االرض في القارات  اخلمس، 
كما أننا نتمنى أال تتوقف تبرعاته الس����خية عامليا، وفي ذات الوقت 
نود ان يلتفت املسؤولون في احلكومة ويوفوا بالتزاماتهم جتاه ابناء 
الكويت الذين ما زالوا يعان����ون األمرين من قضية الديون والفوائد 
املترتبة عليها. وشّدد الصوان على ان التيار من هذا املنطلق يرى ان 
هناك مسؤولية كبرى على املسؤولني في احلكومة ملعاجلة القروض 
والفوائد املتراكمة على املواطن البس����يط الذي ال حول له وال قوة في 
مواجهة االعباء الكبيرة لهذه القضية، داعيا الى ان حتقق احلكومة هذا 
االجناز كأولوية مستعجلة حتى يشعر املواطن ولو ملرة واحدة بأنها 
جادة في التعاطي مع املشاكل الشعبية والتي تخص املواطن البسيط 
بالدرجة االولى وتبرهن في الوقت نفس����ه على حسن النية وتصدق 

بشعاراتها املتكررة في ان املواطن أولوية في التنمية املستدامة.

»تماهي«: ربط الدوالر بالدينار
رفع الفائدة على أصول الديون

طالبت الحكومة بحل منطقي وشامل لديون المواطنين

م.عبداملانع الصوان

الفضالة: 10ورش عمل لمناقشة تطوير مراكز ووحدات التطوير الوظيفي
دانيا شومان

حتت رعاية سمو ولي العهد 
الش���يخ نواف األحمد انطلق 
الوظيفي  التطوي���ر  منت���دى 
اخلليجي في مؤمتره السنوي 
الثام���ن حتت ش���عار »مراكز 
ووح���دات التدريب والتطوير 
العمل«،  الوظيفي مبنظم���ات 
وذلك صباح امس بفندق املارينا 
ويستمر املؤمتر السنوي الثامن 
للمنتدى حتى غد اخلميس وقد 
ناب عن سمو ولي العهد في حفل 
االفتتاح محافظ حولي الفريق 

متقاعد عبداهلل الفارس.
وحول املؤمتر الذي سيستمر 
ملدة ثالثة ايام قال األمني العام 
الوظيفي  التطوي���ر  ملنت���دى 
الفضالة ان  اخلليجي د.فه���د 
اللجنة املنظمة للمؤمتر منحت 
الدورة  موضوع املؤمتر لهذه 
جل اهتمامه��ا، نظرا لالهمية 
القصوى ملوض�����وع املؤمتر 
وم���ا كش���فت��ه التط�����ورات 
املتالحقة ف���ي مع��دالت النمو 
االقتصادي ف���ي مختلف دول 
النامية  العال���م، وباالخ���ص 
منها، ما اح���دث فجوة كبيرة 
التنمية  بني احتياجات ه���ذه 
من مهارات وقدرات مستجدة 
وبني امكانات املوظفني احلاليني، 

خصوصا اجلدد منهم.
وقال الفضالة: سنطرح في 
ه���ذا املؤمتر مواضيع متعددة 
ضمن محور حيوي ومهم خالل 
ورش العمل التي ستقام على 
الثالثة وس���تركز  االيام  مدار 
على القيام بحلقات نقاش���ية 
وورش عمل مفتوحة تناقش 
القضية االب���رز التي يتبناها 
املؤمتر وه���ي مراكز ووحدات 
التدري���ب والتطوير الوظيفي 

العم���ل باالضافة  مبنظم���ات 
الى اقامة 10 ورش عمل تلبي 
مختلف االحتياجات التدريبية 

بهذا اخلصوص.
ولفت الفضالة الى ان صناعة 
املوظف عالي االداء تأتي لتأهيل 
الذي  التغيير  قدراته ملواجهة 
يستلزم التمكني االداري والقدرة 
على حتقيق االهداف املؤسسية، 
ورفع معدالت األداء املطلوبة 
وصوال الى نتائج تتناسب مع 

التوقعات والطموحات.
واش���ار ال���ى ان املؤمت���ر 
سيس���لط الضوء على العديد 
من القضايا واملوضوعات ذات 
العالقة في تبني وتأسيس مراكز 
ووحدات مهني���ة متخصصة 
الوظيفي  للتدريب والتطوير 
مبنظمات العمل وهي على وجه 
اخلصوص: واقع مؤسس���ات 

التدريب احلكومية »املش���اكل 
واملعوقات واحللول« � الرسالة 
واألدوار والهيكلية اجلديدة ملراكز 
 � التدريب املؤسسي  ووحدات 
مداخل واستراتيجيات تكوين 
مراك���ز ووح���دات التدري���ب 
املؤسس���ي � التنمي���ة املهنية 
اسلوب لتحقيق فعالية مراكز 
ووحدات التدريب املؤسس���ي 
� مراك���ز التدري���ب والتطوير 
الوظيفي ملنظمات ذاتية التعلم 
� التش���غيل االلكتروني ملراكز 
 � التدريب املؤسسي  ووحدات 
جتارب وخبرات الستراتيجيات 
تطبيقية ناجحة ملراكز ووحدات 
تدريب ناجحة � معايير اجلدارة 
وتطبيقاتها لزيادة فعالية مراكز 
 � التدريب املؤسسي  ووحدات 
املعايير الدولية مبراكز ووحدات 

التدريب والتطوير الوظيفي.

الفارس ناب عن سمو ولي العهد في افتتاح المؤتمر السنوي الثامن لمنتدى التطوير الوظيفي الخليجي
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