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وفد البلدية في أحد أقسام »السكنية«

إميان املوسوي تقدم درعا تذكارية إلى تهاني العازمي

املنفوحي: تعديل الهيكل التنظيمي للبلدية لتسهيل مسيرة العمل
النهائية قب���ل رفعه الى كل من 
قيادات البلدي���ة العليا وديوان 
اخلدمة املدنية العتماده وإقراره 
بصورته النهائي���ة التي حتقق 
النقلة النوعية للهيكل التنظيمي 

في البلدية.
وأشاد املنفوحي بتعاون ديوان 
اخلدمة املدنية مع بلدية الكويت 
والدعم الفني املستمر الذي يقدمه 
من خالل فريق العمل املشارك مع 
نظيره في البلدية، متمنيا أن تثمر 
تلك اجلهود املشتركة واملبذولة 
الفترة  إلجناز املش���روع خالل 

الزمنية املتوقعة واحملددة له.

وأشار الى أنه سيتم االنتهاء من 
توصيف وظائف قطاع التطوير 
واملعلومات بنهاية املرحلة األولى 
على أن تليه بقية القطاعات في 

املراحل األخرى املتقدمة.
وذكر أنه م���ن املقرر أن يتم 
اجناز هذا املش���روع خالل فترة 
زمنية تستغرق 8 أشهر على أقل 
تقدير يعقبها إصدار دليل الوظائف 
املتضمن الوصف الوظيفي لكل 
الوظائف بالبلدية شاملة الشروط 

الواجب توافرها لشغلها.
أنه سيتم استكمال  وأوضح 
املش���روع ووضعه في صورته 

العاملة بأفرع بلديات  الطوارئ 
احملافظات فضال عن إدراج مراكز 
الهيكل  النظافة واألغذية ضمن 

التنظيمي املزمع تعديله.
وتوقع املنفوحي االنتهاء من 
دراسة الهيكل التنظيمي في األول 
من أبريل املقبل ومن ثم إقراره 
عن طريق ديوان اخلدمة املدنية 
للبدء في تنفيذ مشروع استكمال 
الوظيفي لقطاعات  التوصي���ف 
البلدية وفق خطة عمل تتكون 
من مراحل عدة تتناول الوصف 
الوظيفي للوظائف العامة في كل 

قطاع من قطاعات البلدية.

االرتقاء وحتديث االختصاصات 
املتعلقة بالوح���دات التنظيمية 
العامة بالبلدية الى أرض الواقع 
ومبا يتماشى مع سياسة الدولة 
التنموية والتطورات  وخططها 
التي تشهدها البالد على مختلف 

األصعدة.
وأكد ان الدراس���ة ستش���مل 
جمي���ع املتطلب���ات لقطاع���ات 
البلدية املختلف���ة، موضحا ان 
هذه التعديالت س���تقتصر على 
اختصاصات الوحدات التنظيمية 
وعدم اضافة أي قطاعات جديدة 
ال���ى جانب عملي���ة إدراج فرق 

التطوير  قال رئيس قط���اع 
واملعلومات ف���ي بلدية الكويت 
م.أحمد املنفوحي ان القطاع يقوم 
بإعادة دراس���ة وتعديل الهيكل 
التنظيمي للبلدية ليتواكب مع 
التطورات التي تشهدها البلدية 
في مختلف املجاالت لتس���هيل 
االرتب���اط وإجن���از االعمال بني 

قطاعات وإدارات البلدية.
ل� »كونا«  واضاف املنفوحي 
ان هذه الدراس���ة ج���اءت بناء 
عل���ى توجهات وزير األش���غال 
الدولة لش���ؤون  العامة ووزير 
م.أحمد املنفوحيالبلدي���ة د.فاضل صف���ر نحو 

وفد من البلدية جتول 
في أقسام املؤسسة العامة 

للرعاية السكنية

ضمن أنشطة ادارة العالقات العامة في بلدية الكويت، 
وانطالقا من مبدأ التعاون بني البلدية ومختلف وزارات 
ومؤسس���ات الدولة احلكومية وتبادل اخلبرات، قام وفد 
من االدارة برئاسة مراقب العالقات العامة بالوكالة اميان 
املوس���وي بزيارة للمؤسس���ة العامة للرعاية السكنية، 
وكان في استقبالهم مدير ادارة العالقات العامة واالعالم 

باملؤسسة العامة للرعاية السكنية تهاني العازمي.
وتأتي زيارة وفد البلدية بهدف خلق الروابط املشتركة 
وتعميق العالقات بني وزارات ومؤسسات الدولة، حيث قام 
الوفد بجولة في أقسام االدارة وتعرف على طبيعة العمل، 
وقد رحبت العازمي بزيارة وفد البلدية للمؤسسة، مثمنة 
هذه اخلطوة التي سيكون لها االثر الطيب نحو االرتقاء 
باالعمال ودفع مجاالت التعاون بني اجلهتني نحو االمام.

وفي ختام الزيارة، قامت اميان املوس���وي بإهداء درع 
تذكارية من بلدي���ة الكويت الى مدي���ر العالقات العامة 
واالعالم تهاني العازمي، معربة عن ش���كرها على حفاوة 

االستقبال وكرم الضيافة.
وقد ض���م وفد البلدية كال من خال���دة العيدان ودالل 

البلوشي ومرمي العلي.
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