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د.محمد البصيري والشيخ د.إبراهيم الدعيج مع جلنة احلكومة مول

)أسامة البطراوي(جولة داخل مركز اخلدمات الشاملة

البصيري: افتتاح »الحكومة مول« في الجهراء أبريل المقبل
خالل افتتاح مركز الخدمات الشاملة في األحمدي

الس�ريع: تبس�يط اإلجراءات والمعامالت الحكومية وتقديمها بصورة س�هلة وميس�رة

المجدلي: تحديث بيانات 
مستحقي العالوة االجتماعية 

وعالوة األوالد للعاملين ب� »الخاص«
اك���د امين عام برنامج اعادة هيكل���ة القوى العاملة 
والجهاز التنفيذي للدول���ة باالنابة فوزي المجدلي ان 
البرنامج ال يألو جهدا في المش���اركة وبشكل فعال في 
تقديم كل الخدم���ات المنوطة به لجميع المواطنين في 
مختلف محافظات الكويت لتخفيف االعباء عنهم وتسهيل 

مهمتهم في اماكن سكنهم.
وقال المجدلي في تصريح صحافي بمناسبة افتتاح 
مركز الحكومة مول في منطقة جابر العلي: من اجل ذلك 

قام البرنامج بالمشاركة في مشروع الحكومة مول.
واضاف ان الحكومة مول هو مش���روع يعمل على 
انشاء وادارة مراكز الخدمة الشاملة بمحافظات الدولة 
المختلف���ة، حيث ان هذه المراكز تقدم خدمات للجهات 
الحكومية التي لها عالقة مباش���رة بالمواطنين حيث 
سيقوم عدد من وزارات الدولة ومؤسساتها بافتتاح افرع 
خدمة لها في هذه المراكز ومنها وزارة الداخلية والعدل 
والشؤون االجتماعية والتجارة باالضافة الى المؤسسة 
العامة للتأمينات االجتماعية والهيئة العامة للمعلومات 
المدنية وديوان الخدمة المدنية وبرنامج اعادة الهيكلة 
والبنوك وعدد من الجهات االخرى، لذا فقد قرر برنامج 
اعادة الهيكلة وبناء على م���ا تقتضيه مصلحة العمل 
ومواكبة للتطور وتسهيال على المواطنين تواجد بعض 

موظفي البرنامج في مراكز الحكومة مول.
وحول الخدمات التي س���يقدمها البرنامج في مراكز 
الحكومة مول، قال المجدلي: ان البرنامج سيقوم بتحديث 
بيانات مستحقي العالوة االجتماعية وعالوة االوالد من 
العاملين في القطاع الخاص، وكذلك اصدار الشهادات على 
اختالف انواعها للعاملين بالقطاع الخاص المسجلين 
بالبرنامج. وحول الخطة المس���تقبلية للبرنامج اشار 
المجدلي ان  خطة البرنام���ج في هذا المجال تكمن في 
التوسع بالتواجد في المراكز التي تخدم مختلف محافظات 
الدولة، ومنها محافظة الجهراء المتوقع افتتاح المركز 

خالل شهر ابريل المقبل.

فرج ناصر
اكد وزير املواصالت ووزير الدولة لشؤون 
مجلس االمة د.محمد البصيري اهمية بدء 
العمل في مركز اخلدمات احلكومية الشاملة 
)احلكومة مول( في محافظة االحمدي. جاء 
ذلك خالل افتتاح مركز احلكومة مول بحضور 
محافظ االحمدي الشيخ د.ابراهيم الدعيج 
والوكيل املس����اعد لرئيس جلنة احلكومة 
مول وعدد من اعضاء مجلس االمة وعدد من 
قياديي وزارة االشغال وعدد من املسؤولني 

والقياديني في محافظة االحمدي.
وق����ال البصيري للصحافي����ني ان بدء 
العمل في احلكومة م����ول باالحمدي يأتي 
بناء على قرار مجلس الوزراء بشأن تعميم 
مراكز اخلدمة الشاملة احلكومية في جميع 
احملافظات الست بعد جناح جتربة حكومة 
مول في برج التحري����ر ومجمع الوزارات 

مبحافظة العاصمة.
واض����اف ان ازدحام حرك����ة املرور في 
العاصمة اتاح للمواطنني استكمال خدماتهم 
في احملافظ����ات في الفترت����ني الصباحية 

واملسائية.
وافاد بأنه س����يتم بدء العمل في مركز 
اخلدمات احلكومية الشاملة )حكومة مول( 
في محافظة اجلهراء خالل شهر ابريل املقبل، 
مشيرا الى انه يحوي عددا من املؤسسات 
احلكومي����ة وان مرك����ز خدم����ات محافظة 
االحم����دي يضم حوال����ي 15 جهة حكومية 

خدمة للمواطنني.
واعرب عن متنياته بان يأتي اليوم الذي 
تكون تلك اخلدمات احلكومية الشاملة ذات 
مبان خاصة بها ومتطورة اكثر دون استضافة 
وزارة املواصالت لتلك املباني للخدمات كما 

هو احلال حاليا.
واضاف: شاهدنا في احلكومة مول في 
جابر العلي اكثر من 15 جهة حكومية مشاركة 
من وزارات الدولة، حيث س����يتم استقبال 
املواطنني على فترتني صباحية ومسائية، 
وبإمكان اي مواطن اجناز معاملته في اي 
وقت شاء فكل اخلدمات احلكومية متوافرة 

له على قدر املستطاع.
واعرب عن امله في ان تتطور احلكومة 
مول اكثر فأكثر حتى يأتي اليوم الذي نرى 
لها مواقع ومزايا وهيكلية خاصة بها، مؤكدا 
ان احلكومة مول في اجلهراء ستضم اكثر 

م����ن 20 جهة حكومية، موضح����ا انه كلما 
كبر املكان استوعبنا اكبر قدر من اجلهات 

احلكومية.
ومن جانبه اعرب محافظ االحمدي الشيخ 
د.ابراهيم الدعيج عن سعادته بحضور وزير 
املواصالت د.محمد البصيري تدشني احلكومة 
مول فرع محافظة االحمدي مشيرا الى انها 
خطوة هامة نتطلع اليها حيث قامت وزارة 
املواصالت مشكورة مع اجلهات املتعاونة 

على إمتام هذه احلكومة.
واض����اف ان هذه احلكوم����ة تضم عدة 
جهات مختلفة مثل غرفة التجارة والعدل 
واملواصالت وباالضافة الى جهات ووزارات 
اخ����رى مؤكدا »نطمح ال����ى ان تؤدى هذه 
اخلدم����ة الى املواطنني ف����ي مناطقهم ومن 
الواجب ان نلتفت الى املواطن وان نقدم له 

كل اخلدمات«.
وأوضح: اننا نتطلع الى نشر كل اخلدمات 
ومن ضمنها اخلدمة الصحية في كل فروعها 
وكذلك التعليمية في كل فروعها وان تتوافر 
ألبناء احملافظات م����ن أكبر احملافظات إلى 

أصغرها.
وقال: نتطلع وباس����تمرار إلى االسراع 
بإنشاء واستكمال كل املرافق اخلدمية في 

احملافظات.
ومن جهته، وجه النائب فالح الصواغ 
الشكر لوزير املواصالت لإلسراع في إجناز 
احلكومة مول ف����ي منطقة األحمدي حيث 
إن هذه اخلطوة متهد جلعل الكويت مركزا 

ماليا وعامليا.
ومن جهته، قال الوكيل املساعد ورئيس 
جلنة احلكومة مول عبداللطيف الس����ريع 
يس����عدني أن ارح����ب بكم جميع����ا اجمل 
ترحي����ب من هذا املكان ال����ذي ميثل عالمة 
تقدم وقيمة مضافة لبرامج احلكومة التي 
يتم تنفيذها لرفع كف����اءة األداء احلكومي 
واالرتقاء مبستوى وطريقة اداء اخلدمات 
التي تقدم للمواطن وجلميع فئات املجتمع 

مبحافظات الكويت.
وأضاف انه في اط����ار اجلهود املبذولة 
لتطوير العمل احلكومي كان سلم اولويات 
عمل احلكومة االهتمام باملواطنني وترسيخ 
مفهوم العمل احلكومي التكاملي واحلرص 
على حتمل املس����ؤوليات في حل املشكالت 

واالرتقاء بطرق تقدمي اخلدمات.

وتنفيذا لقرار مجلس الوزراء املوقر في 
هذا الشأن فقد اصدر وزير املواصالت ووزير 
الدولة لشؤون مجلس األمة د.محمد البصيري 
القرار الوزاري رقم 674 لسنة 2009 بتشكيل 
جلنة للبدء في إنشاء وإدارة مراكز اخلدمة 
الشاملة ووحدات اخلدمة الذاتية في محافظات 
الدولة لتش����مل اعمال اللجنة إنشاء مراكز 
احلكومة مول مبحافظات الدولة عن طريق 
استغالل اإلمكانيات املتاحة حاليا واملتوافرة 
من مبان بوزارة املواصالت ودون احلاجة 
الى إضافة تكاليف إنش����ائية على خزانة 
الدولة، وتخصيص بعض املساحات إلقامة 
وإنش����اء مراكز خدمات حديثة ليكون بكل 
محافظة مركز خدمة أو أكثر مبا يتناس����ب 
مع الكثافة الس����كانية العالية باحملافظات 
وجتهيزها بصورة حضارية خلدمة سكان 

تلك احملافظات وعموم املواطنني.
وقال إن اخلدمات الت����ي تقدم في بيئة 
مهنية للمواطنني من خالل القنوات املتعددة 
لتقدمي اخلدمات احلكومي����ة تعد من أكثر 
األساليب فاعلية في رفع املعاناة، فمن حق 
املواطن احلصول على خدمة حكومية راقية 
حتترم توقعاته وتتماشى مع مبدأ الشفافية 
الذي حترص احلكومة على تنفيذه في كل 

تعامالتها احلكومية.
وق����ال وفي هذا اليوم وم����ن هذا املكان 
نشهد افتتاح هذا الصرح اجلديد مركز جابر 
العلي للخدمات احلكومية الشاملة مبحافظة 
األحمدي والذي يأت����ي في نطاق توجهات 
الدولة نحو تبسيط اإلجراءات واملعامالت 
احلكومية وتقدميها بصورة سهلة وميسرة 
عن طريق القنوات املتعددة لتقدمي اخلدمات 
احلكومية جلمهور املستفيدين مبحافظات 
الدولة، وقد روع����ي ان تقدم اخلدمات بها 
على فترتي عمل صباحية ومسائية تتيح 
للمواطنني فرص اجناز معامالتهم احلكومية 
حسب الوقت املناسب واملتاح لهم، واضعني 
نصب اعيننا خدمة اخواننا واخواتنا وابنائنا 
ذوي االحتياجات اخلاصة، حيث مت تخصيص 
مكتب الس����تقبال وإجناز معامالتهم على 
أكمل وجه، وإننا نأمل ان يكون هذا املركز 
امتدادا للمراكز القائمة حاليا واس����تكماال 
خلطة الدولة في إنشاء مراكز جديدة وبداية 
لتطبيق املفاهيم احلديثة في تقدمي اخلدمات 

احلكومية مبحافظات الدولة.


