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م.عبداملانع الصوان

»تماهي« يستنكر التصريحات العراقية: الغزو الغاشم سبب خسائر »الكويتية« الحميدان: برامج ودورات تدريبية 
بأمانة »األوقاف« لرفع كفاءة الموظفين

أكدت أمني عام األمانة العامة 
لألوقاف باإلنابة إميان احلميدان 
انه انطالقا من حرص األمانة 
ممثلة بإدارة التطوير اإلداري 
والتدريب على تنظيم البرامج 
وال���دورات التدريبية املتميزة 
املوجهة ملختلف املس���تويات 
الوظيفية بهدف تأهيل جميع 
العامل���ني لتلبي���ة احتياجات 
ومتطلبات العمل باألمانة، فقد 
خطت إدارة التطوير والتدريب 
باألمانة خطوات كبيرة في مجال 
تلبي���ة احتياجات وطموحات 
املوظف���ني التدريبية من خالل 

توفير املعلومات واملهارات املتنوعة ورفع الكفاءة في مجاالت العمل 
املختلفة من خالل سلسلة من البرامج التدريبية والتوجيهية.

وأعلنت احلميدان انه اس���تمرارا في حتقيق ذلك نظمت إدارة 
التطوير اإلداري والتدريب برنامجا تعاقديا جلميع الفئات الوظيفية 
باألمانة بعنوان »كيفية إعداد اخلطط التشغيلية وامليزانيات« مبقر 
األمان���ة قدمه د.حمد الصقر حيث تناول كل ما يتعلق بالتخطيط 
متضمنا كيفي���ة إعداد اخلطط وصياغتها ووض���ع امليزانية مبا 

يتناسب مع االستراتيجية احلالية لألمانة العامة لألوقاف.
وقالت احلميدان ان محاور البرنامج التدريبي املذكور تساعد 
املش���اركني في التعرف على مفهوم التخطيط وعناصره، وكيفية 
اعداد اخلطة التش���غيلية املنبثقة من استراتيجية األمانة العامة 

لألوقاف والتي انطلقت من عام 2009 وتستمر حتى 2013.

الهندال: مبرة سيد الشهداء 
كفلت أكثر من 150 طالب علم

صرح رئيس اللجنة الثقافية واالجتماعية في مبرة سيد الشهداء 
گ اخليرية محمد الهندال بأنه انطالقا من توجيهات مجلس الوزراء 
ووزارة الشؤون بش����أن توطني العمل اخليري نفذت املبرة مشاريع 
خيرية محلية اميانا بدورها االجتماعي وذكر ان منها مشروع طالب 
العلم حيث قامت املبرة بدعم طلبة العلم بتسديد الرسوم الدراسية عن 
عدد من الطلبة احملتاجني منهم بالتعاون مع ادارة الوقف اجلعفري.

وبني الهندال ان املبرة تكفلت بالرسوم الدراسية الكثر من 150 طالبا 
في مختلف املراحل الدراسية وفق آلية مدروسة وشروط خاصة حيث 
مت تسلم الطلبات وتدقيقها وبعدها دفع الرسوم عن املستحقني مباشرة 

للمدارس املنتسبني لها لضمان استمراريتهم في دراستهم.
واضاف الهندال أن املبرة وزعت املساعدات املادية والعينية على 
الكثير من االسر املتعففة واملستحقة واملرضى خالل الفترة املاضية 
مؤكدا انها انتهت من وضع اللمسات األخيرة لبرنامجها اخليري استعدادا 

لشهر رمضان املبارك والذي سيتم االعالن عن فحواه الحقا.
وش����كر الهندال في ختام تصريحه املتبرعني كافة ومن اسهم في 
اجناح البرامج واملش����اريع اخليرية س����واء من األفراد او املؤسسات 
الذي����ن حرصوا على رفع املعاناة عن احملرومني واحملتاجني في بلدنا 
الكويت بلد اخلير وهذا ما جبل عليه املجتمع الكويتي من حب للعمل 

اخليري والتكافلي.

رفض رئيس تيار املس���ار االهلي »متاهي« م.عبداملانع 
الص���وان التصريح���ات العراقية الرس���مية االخيرة جتاه 
التعويضات املستحقة ملؤسسة اخلطوط الكويتية، مذكرا 
بأن اسباب خسائر الكويتية تفاقمت منذ غزو النظام العراقي 
للكويت 1990. ونبه رئيس التيار م.عبداملانع الصوان الى 
ان الكويتية في مرحلة ما قبل الغزو كانت تتمتع مبعدالت 
منو عالية على مستوى احلصة السوقية واملداخيل اضافة 
الى توس���ع شبكاتها العاملية واالقليمية ما شجعها في ذلك 
احلني على التخطيط لزي���ادة عدد الرحالت وعلى التفكير 
في زيادة عدد طائرات االس���طول مواكبة للتميز امللحوظ 
لكفاءة تشغيلها مقارنة مع شركات اقليمية اخرى، ولكن ما 
ان اغتصب النظام العراقي البائد الكويت واستباح ثرواتها 
ومنها طائرات املؤسس���ة حتى ابتدأ مسلسل تعثر مسيرة 

الناقل الوطني الذي عانى من تدمير البنية التحتية لقطاعاته 
العامة وتسرب االيدي العاملة االجنبية الى شركات مجاورة 
اضافة الى تبعات وتكاليف اعادة االعمار بعد حترير الكويت 
من زبانية النظام العراقي. واضاف م.الصوان ال يخفى على 
املراقب ان مؤسس���ة اخلطوط اجلوي���ة الكويتية اضطرت 
بعد التحرير الى تعويض عدد طائراتها املسروقة من قبل 
العراق باخرى وفق نظام التأجير التشغيلي من شركة كندية 
وبأسعار مكلفة في ذلك احلني لهدف اعادة املواطنني الكويتيني 
املشردين من قبل الغزاة الى الكويت، ونظرا الرتفاع تكاليف 
التأجير وما رافقه من تكاليف قطع غيار الطائرات، اضطر 
املس���ؤولون الى شراء طائرات جديدة غير فورية التسليم 
تفاديا وتقليال من تكاليف الطائرات املؤجرة. وذكر م.الصوان 
ان مراحل تس���لم الطائرات اجلديدة كلف شراؤها وتدريب 

طياريها ومهندسيها وفنييها والعاملني في قطاعات احلركة 
والشحن الكثير من الوقت واالموال الطائلة، االمر الذي كان 
من الصعوبة مبكان تفاديه والذي على اثره ولالسباب التي 
ذكرناها سالفا تفاقمت خسائر الناقل الوطني لسبب رئيسي 
وغير مختلف عليه أال وهو الغزو الغاشم للكويت وسرقة 
الطائ���رات الكويتية. ودعا م.الص���وان نواب مجلس االمة 
ومنظمات املجتمع املدني الى التحرك والتعبير عن الرفض 
القاطع للخطوات العراقية الهادفة الى سرقة اموال الشعب 
الكويتي بعد سرقة النظام البائد لطائراته، في وقت يسعى 
فيه اجلميع الى نس���يان املاضي األليم وما سببه من جرح 
غائر في عالقة البلدين اجلارين، مش���ددا على ان املطلوب 
وقفة وطنية جادة في وجه احملاوالت العراقية اجلديدة التي 

ستؤثر سلبا في العالقات الثنائية.

إميان احلميدان


