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»التجارة« تفتتح فرعًا جديدًا 
للتموين في ضاحية

مبارك العبداهلل

الرومي: »الديوان« يؤدي دورًا 
محوريًا في التنمية اإلدارية

افتتحت وزارة التج����ارة والصناعة أمس فرعا جديدا 
للتموي����ن في ضاحية مبارك العب����داهلل بمحافظة حولي 
ليصل اجمالي عدد فروع التموين الى 76 فرعا منتش����رة 

في مختلف مناطق الكويت.
وق����ال مدير ادارة التموين في ال����وزارة محمد العنزي 

ف����ي تصريح ل� »كون����ا« بهذه 
التجارة  الم�ناس����بة ان وزارة 
حريصة تماما على تقديم أفضل 
الخدمات التموينية للمستهلكين 
أدائها وتوس����يع  عبر تطوير 
انتشار فروعها لتلبية مطالب 
الس����ك�انية وتس�هيل  الزيادة 
صرف المنحة األميرية الخاص�ة 

بالتموين.
وأشاد العنزي بالجهود التي 
بذلتها الجمعيات التعاونية في 
سبيل زيادة النشاط التمويني 
وتس����هيل ايصال مواد المنحة 

األميرية لمس����تحقيها من المسجلين في كشوف البطاقة 
التمويني����ة، مضيفا ان الوزارة تعمل على افتتاح 5 فروع 
جديدة في مناطق مختلفة منها 
جنوب السرة والجهراء والنسيم 
بالتعاون مع الجمعيات التعاونية 

خالل الشهرين المقبلين.
المس����جلين  وذكر ان عدد 
في كشوف البطاقة التموينية 
تجاوز 1.56 مليون مس����تفيد 
ومس����تفيدة في حين بلغ عدد 
البطاقات التموينية ح�والي 191 
الف بطاق����ة، مبينا ان الوزارة 
تعم����ل ف����ي اطار خط����ة عمل 
طموحة تهدف الى تطوير اداء 
قطاعها التمويني بهدف تقديم 
أفضل الخدمات للمس����تفيدين 
السيما في مجال صرف المن�حة 

األميرية.
الوزارة مستمرة  وأفاد بأن 
ف����ي مراجعة الخط����وات التي 
اتخذتها في هذا المجال وتقييم 
العمل بش����كل دوري للوصول 
الى األهداف المنشودة، معربا 
عن أمله في ان يحقق التعاون 
بي����ن التج����ارة والجمعي����ات 
التعاونية العديد من المكاسب 

للمستفيدين.
وبس����ؤاله ع����ن كمي����ات 
التموين�ية وتوفيرها  الم����واد 
ان  العنزي  أكد  للمس����تهلكين 
جميع المواد التموينية متوافرة 
ف����ي مختلف ف����روع التموين، 
مش����يرا الى ان الوزارة تعمل 
بالتعاون مع اتحاد الجمعيات 
التعاونية عل����ى توفير المواد 

دون اي تأخير.
ال����وزارة تتابع  ان  وق����ال 
بش����كل يومي معدالت صرف 
الم����واد التموينية في مختلف 
الفروع لوضع االستراتيجية 
المناسبة لكل فرع وتلمس حاجة 
مستهلكيه وحجم الطلب على 
كل مادة لضمان توفيرها على 

مدى ايام الشهر.
وذك����ر العن����زي ان جميع 
أصن����اف حلي����ب ومغذي����ات 
األطفال متواف����رة في مختلف 
فروع المواد التموينية، مبينا 
ان الوزارة عالجت مشكلة نفاد 
بعض أصناف الحليب في بعض 
الف����روع من خ����الل مت�ابعتها 
اليومي لعمليات الصرف حرصا 

منها على راحة المستهلكين.

قال وكيل ديوان الخدمة المدنية محمد الرومي ان الديوان 
ي����ؤدي أدوارا محورية على مس����توى الجهات الحكومية 
ككل في مجال تقديم االستشارات والدعم الفني والنصح 
والمشورة المهنية المتخصصة في شؤون الخدمة المدنية 

والتنمية االدارية.
الروم����ي في كلمة  وأضاف 
ألقاها في افتتاح أعمال الندوة 
الرابع����ة لمعاهد االدارة العامة 
والتنمية االدارية بدول مجلس 
التع����اون الخليج����ي ان قطاع 
التطوير االداري يلعب دورا مهما 
ومركزيا في عمليات التخطيط 
واالستش����ارات على مستوى 
التطوي����ر والتدري����ب  ادارات 

بالجهات الحكومية.
وأوضح ان الفلسفة األساسية 
ألهداف ومهام المعاهد او الهيئات 
المعنية بالتطوير  او األجهزة 

والتنمية االدارية تعد االطار المؤسس����ي الالزم لتوجيه 
وتطوير ودعم جهود وآليات التنمية االدارية وهو ما يتوافر 

على مستوى دول مجلس التعاون كلها.
وأشار الى أهمية االدوار االستشارية والتنفيذية التي 
تمارسها معاهد وأجهزة التنمية االدارية في مختلف دول 
العالم خصوصا ف����ي تذليل العقبات التي تواجه عمليات 
التغيير م����ع اهمية الوع����ي التام من قبل تل����ك المعاهد 
واألجهزة باألسباب والعوامل ال�داعي�ة لمق�اومة او رف�ض 

التغ�يير.
من جهت����ه، قال مدير ادارة الموارد البش����رية باألمانة 
العامة لمجلس التعاون الخليجي سعيد بن سالم الهاشمي 
ان هذه الندوة التي تعنى بتطوير العمل االستش����اري في 
معاه����د االدارة العامة والتنمي����ة االدارية تهدف الى بحث 
الموضوعات التي تهم التنمية االدارية وتأتي تنفيذا لقرار 
وتوصية االجتماع ال� 11 لمديري عموم معاهد االدارة العامة 
والتنمي����ة االدارية بدول التعاون ال����ذي عقد في الكويت 

العام الماضي.
وأضاف الهاش����مي ان معاه����د االدارة العامة والتنمية 
االدارية الخليجية تمتلك من الخبرات والكفاءات ما يؤهلها 
ألن تدعم حركة التنمية االدارية التي تترجمها ايضا أوراق 

العمل المقدمة الى الندوة.
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