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  إضافة مواد جديدة
إلى فروع التموين
 خفّضت األسعار

التجارة  واصلت وزارة 
والصناعة تنفيذ خطوات 
تطوي����ر قطاعها التمويني 
فقامت بإضافة مواد وأصنافًا 
التموينية  جديدة للبطاقة 
ما كان له تأثيره امللموس 
على أس����عارها في السوق 
احمللي����ة رغم األزمة املالية 

العاملية.
وحول هذا املوضوع أكد 
مص����در حكومي مقرب من 
وزارتي التجارة والشؤون 
في تصريح ل����� »كونا« ان 
اإلحصائيات الرسمية تثبت 
ان جمي����ع املواد التي متت 
التموين  لف����روع  إضافتها 
الفترة األخيرة أسعارها في 
الس����وق احمللية انخفضت 
عما كانت عليه قبل إضافتها 

لقطاع التموين.
وأفاد بان اللجان املتابعة 
املواد الحظت  ألسعار هذه 
انخفاض أسعارها بنسب 
متفاوتة من منطقة ألخرى 
مش����يرا الى ان الذي يحدد 
إقبال  النس����بة حجم  هذه 
منتسبي البطاقة التموينية 
على االستفادة من خدمات 
التموي����ن ف����ي كل منطقة 
حي����ث ان هناك تناس����با 
عكس����يا بني حجم اإلقبال 
وانخف����اض أس����عار املواد 

املضافة أخيرا.
وأوضح املصدر ان السبب 
الرئيسي في هذا االنخفاض 
الى انخفاض معدل  يرجع 
الطل����ب على هذه املواد في 
األسواق احمللية بعد توجه 
املس����تفيدين من اخلدمات 
التموينية الى فروع التموين 
للحصول عل����ى هذه املواد 
بأس����عار مخفضة نتيجة 
الدعم احلكومي املقدم لها.

الصرعاوي: إستراتيجية 
 موحدة لتطوير العمل

 في قضايا الدولة
بالعالم العربي

قال نائب رئيس الفتوى والتش���ريع املستشار 
فيص���ل الصرعاوي ان جدول أعمال اجتماع اللجنة 
السداسية املنبثقة عن االجتماع الثامن لرؤساء هيئات 
وإدارات الدولة في الدول العربية ينتظر ان يتضمن 
وضع إستراتيجية عربية موحدة وإعداد وثيقة حول 
تطوير العمل في قضايا الدولة للدول العربية. وصرح 
املستشار الصرعاوي في بيان له قبيل مغادرته الى 
بيروت للمش���اركة في االجتماع املقرر عقده خالل 
الفترة من 10 حتى 13 اجلاري بأن هذه االستراتيجية 

ستتم من خالل تفعيل وتنفيذ جهاز للتفتيش الفني 
ووضعه موضع التنفيذ وذلك على ضوء أوراق العمل 
املقدمة في هذا الشأن من قبل الكويت ومصر وسورية 
واإلمارات في االجتماع الثامن والذي من ش���أنه ان 
يؤدي الى تطوير العمل ورفع مستوى كفاءة األداء 
وسرعة االجناز وتذليل العقبات التي يكشف عنها 
الواقع العملي، السيما ما يتعلق منها مبعاجلة بطء 
ورود املعلومات من اجلهات االدارية واتخاذ االجراءات 

الكفيلة بتجهيز الدعاوى.


