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افتتاح مركز »الحكومة مول« الثالث في الجهراء
البصيري أكد ان تحديث منظومة العمل الحكومي ورفع كفاءتها يسيران بخطوات ثابتة

)سعود سالم( د.محمد البصيري ومحافظ اجلهراء وجولة داخل املركز  د.محمد البصيري في جناح وزارة الداخلية

السريع: المركز جُهّز فنياً ومكتبياً ليضم أكثر من 14 جهة حكومية جاءت لخدمة أبناء محافظة الجهراء
الذي حتقق يدعونا الى الثقة 
والقدرة على اس���تكمال خطة 
تنفيذ منظومة مراكز اخلدمات 
احلكومية الشاملة بكل جوانبها 
التنظيمية والفنية والتحول الى 
ثقافة خدم���ة املواطن بدال من 

مجرد األداء لتلك اخلدمة.
وم���ن جهته، ق���دم مختار 
العيون ملوح احلربي الشكر 
لس���مو رئيس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد ووزير املواصالت 
على افتتاح مشروع احلكومة 
مول، ال���ذي قلل من عناء أهل 
اجله���راء وهذا لي���س بغريب 
التي فعلت كل  على حكومتنا 

شيء.
وم���ن جهته، ق���ال مختار 
النس���يم عبدالعزيز اجلعيب 
ان افتت���اح احلكومة مول في 
اجلهراء هو عمل جبار وخدمة 
الوقت نفس���ه،  حضارية في 
وهذا العمل يحس���ب لرئيس 
النش���طة  الوزراء وحلكومته 
وكذلك للوزير النشط د.محمد 
البصيري، مشيرا الى ان اجلهراء 
س���تكون خالل الفترة املقبلة 

حافلة باخلدمات الكثيرة.

اخلدمات احلكومية جلميع فئات 
املجتمع بصورة حضارية حتوز 
رضا املواطنني وتليق بالكويت 
وترفع من شأنها في سلم درجات 
العاملية بالوثائق  املعلوماتية 

الصادرة عن األمم املتحدة.
وأوضح ان مركز احلكومة 
مول مبحافظة اجلهراء قد جهز 
فني���ا ومكتبيا ليضم اكثر من 
14 جهة حكومية جاءت جميعا 
أبناء احملافظة وتقدمي  خلدمة 
اكثر م���ن 500 خدمة جلمهور 

املستفيدين.
وأضاف ان التجربة أثبتت 
عندما تتوافر بيئة عمل مناسبة 
في إط���ار توجيه���ات القيادة 
السياسية فإن أبناء هذا الوطن 
قادرون على حتويل املهام الى 
أفع���ال وترجم���ة األفعال الى 
إجنازات ملموس���ة شاهدناها 
اليوم  باألم���س ونش���اهدها 
وغ���دا إن ش���اء اهلل، وإن هذا 

حاليا واملتوافرة من مباٍن بوزارة 
املواصالت.

الوكيل  ق���ال  ومن جانبه، 
املساعد ورئيس جلنة إنشاء 
وإدارة مراكز اخلدمات الشاملة 
في محافظات الدولة عبداللطيف 
السريع ان استخدام التكنولوجيا 
احلديثة في تطوير اخلدمات 
احلكومي���ة متع���ددة املصادر 
وتقدميها بأسلوب ميسر وسهل 
وبصورة متكاملة من مكان واحد 
يأتي على رأس أولويات برامج 
منظومة احلكومة اإللكترونية 

بالكويت.
وقال ان جلنة البدء في تنفيذ 
املنظور الشامل إلنشاء وإدارة 
مراكز اخلدمة الشاملة ووحدات 
اخلدمة الذاتية قامت باإلشراف 
على تنفيذ مراكز احلكومة مول 
مبحافظات الدول���ة، حيث ان 
اللجنة ال تألو جهدا في حتقيق 
الهدف من إنش���ائها بأن تصل 

بتشكيل جلنة تتبعنا مباشرة 
تضم ف���ي عضويتها عددا من 
اجلهات احلكومي���ة للبدء في 
انش���اء مراك���ز احلكومة مول 
مبحافظ���ات الدولة عن طريق 
املتاحة  اس���تغالل االمكانيات 

باخلدمات احلكومية واستثمارا 
لهذا النجاح الذي حتقق، أصدر 
مجلس الوزراء قرارا بإنش���اء 
مراكز للحكومة مول في جميع 
احملافظ���ات، وبن���اء على هذا 
القرار فقد أصدرنا قرارا وزاريا 

وأض���اف ان الواقع الفعلي 
واملمارس���ة العملية أثبتت ان 
اخلدمات الت���ي تقدم في بيئة 
مهنية ترسخ العمل احلكومي 
املتكام���ل وتأخ���ذ بالتوج���ه 
احلدي���ث ف���ي مج���ال تقدمي 
التقنيات  اخلدمات باستخدام 
املناس���بة واحلديثة، تعد من 
أكث���ر األس���اليب فاعلية في 
حتقيق أعلى مستويات الرضا 
والقبول لدى املواطنني وجمهور 

املستفيدين.
ال���ذي قام به  الدور  وثمن 
الس���ابقون  وزراء املواصالت 
الذي���ن قاموا بط���رح مفهوم 
احلكومة م���ول وإدخاله حيز 
التنفي���ذ واإلش���ادة باجله���د 
االيجابي وامللموس في اجنازهم 
بافتتاح مركز احلكومة مول رقم 

)1( في برج التحرير.
مش���يرا إلى إنه ف���ي اطار 
الدولة عل���ى االرتقاء  حرص 

اخلدمة احلكومية الشاملة احد 
مشاريع احلكومة االلكترونية 
الت���ي أدرجت ضم���ن اخلطة 
التنموية للدولة والتي أعلنت 
عنها احلكومة وبدأنا العمل بها، 
ونحن اليوم نقطف نتائج تنفيذ 
هذه اخلطة الطموح التي يعكف 
على تنفيذها اجلهاز التنفيذي 
بالدولة خلدمة جميع شرائح 
املجتم���ع الكويت���ي للوصول 
الى أعلى مستويات  بنتائجها 
الرقي لبلدنا احلبيب متطلعني 
الدول  الى الوصول ومنافسة 

املتقدمة في هذا املجال.
وأشار الى ان افتتاح مركز 
اخلدمات احلكومية الشاملة في 
محافظة اجلهراء يأتي استكماال 
للمس���يرة الناجح���ة للمراكز 
اخلدمية الت���ي تهم املواطنني 
واملقيمني والتي بدأت بافتتاح 
اول مركز للحكومة مول ببرج 

التحرير مبحافظة العاصمة.

فرج ناصر
أك���د وزي���ر املواص���الت 
ووزير الدولة لشؤون مجلس 
األم���ة د.محم���د البصيري ان 
تنفي���ذ البرامج احلكومية في 
تطوي���ر وحتدي���ث منظومة 
العمل احلكومي ورفع كفاءتها 
يسير بخطوات ثابتة في اطار 
التنمية ف���ي مختلف  خط���ة 

القطاعات.
وأضاف د.البصيري في كلمة 
مبناسبة افتتاح مركز اخلدمات 
الشاملة »احلكومة  احلكومية 
مول« الثالث مبحافظة اجلهراء 
على مستوى البالد ان احلكومة 
تسعى الى حتسني اداء اجهزتها 
واالرتقاء مبستوى وطريقة اداء 
اخلدمات احلكومية املقدمة الى 

املواطن.
وأوضح ان مراكز »احلكومة 
مول« ه���ي اح���دى املبادرات 
احلكومية التي حرصت الدولة 
على تنفيذها لالرتقاء بالعمل 
احلكومي وتطوير ادائه والعمل 
على ترسيخ مفهوم ثقافة وخدمة 
املواطن مبا يتوافق مع متطلبات 
العصر، حي���ث تعتبر مراكز 

< قام الوزير البصيري يرافقه محافظ اجلهراء وعدد من 
القياديني بجولة على اجلهات احلكومية املشاركة في املركز.

< كان التنظيم رائعاً للغاية.
< بذل مدي��ر العالقات العامة أحمد رمضان وفريقه جهدا 

كبيرا في تنظيم احلفل، وهذا ليس بغريب عليه.
< طلبت بعض اجلهات املش��اركة التصوي��ر مع الوزير، 

ولبى ذلك.
< مدير أمن اجلهراء العميد محمد طنا كان يش��رف على 
التنظي��م أوال بأول برفق��ة قائد منطقة اجله��راء املقدم فالح 

الدعاس، وهذا يحسب لهما.

من أجواء االفتتاح


