
االثنين  19  اكتوبر  2009   15محليات
تتيح للمواطن والمقيم دفع الفواتير من أي مكان وفي أي وقت

بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية 

البصيري: إطالق خدمة دفع فواتير من البوابة اإللكترونية 

أمانة األوقاف تعيد تحديث بطاقات الوصف الوظيفي

العالقة  اولوية للخدم���ات ذات 
املباشرة بهم.

من جانب اخر قال د.البصيري 
ان احلكوم���ة بدأت ف���ي اتخاذ 
االج���راءات التنفيذي���ة لتفعيل 
مراكز احلكومة مول في محافظتي 

اجلهراء واالحمدي.
واوضح ان اللجنة املختصة 
بذلك تضع حاليا التصور النهائي 
للبدء في االجراءات االنش���ائية 
والتجهي���زات املكتبية ومن ثم 
تش���غيل مراك���ز احلكومة مول 
في احملافظتني متهيدا الستقبال 
املواطنني واملقيم���ني في املراكز 
وتق���دمي اخلدم���ات احلكومية 

االلكترونية من خاللها.
واكد ان تشغيل مراكز احلكومة 
مول في اجلهراء واالحمدي يأتي 
ضمن ح���رص احلكوم���ة على 
تقدمي اخلدمة اجليدة للمواطن 
واملقيم وراحتهم وتوفير جهدهم 

ووقتهم.

الرغم من حداثة انشائه، مؤكدا 
ان ما قام ب���ه يأتي »من منطلق 
مس���ؤولياته التي ن���ص عليها 
مرسوم انش���ائه الذي صدر في 
ع���ام 2006 وكلفه بوضع خطط 
وسياسات تكنولوجيا املعلومات 
على املستوى الوطني واالشراف 
على خطط تطوير اعمال اجلهات 
احلكومية بالوسائل االلكترونية 
والتي سينتج عنها تتابع توافر 
خدمات حكومية الكترونية اخرى 
البواب���ة االلكترونية  من خالل 

الرسمية للدولة«.
العاملني  وشكر د.البصيري 
ف���ي وزارة املواصالت واجلهاز 
املركزي لتكنولوجيا املعلومات 
على دورهم ف���ي تنفيذ واطالق 
خدمة الدفع االلكتروني لفواتير 
الهاتف، مؤكدا ان اجلهود احلكومية 
منصبة على كل ما يؤدي الى راحة 
املواطنني وتسهيل سبل حياتهم 
اليومية والتوج���ه نحو اعطاء 

انطالقا من رؤية اس���تراتيجية واضح���ة املعالم في 
رسم اخلرائط الوظيفية مبا ينسجم وحركة منو الهياكل 
التنظيمية والتنوع باألنشطة االدارية املستحدثة للوظائف 
عق���دت االمانة العامة لألوقاف ممثل���ة في إدارة التطوير 
االداري والتدري���ب، بالتعاون مع دي���وان اخلدمة املدنية 
ندوة تعريفية ضمن مشروعها اعادة حتديث دليل بطاقات 
الوصف الوظيفي والذي اطلقته االمانة العامة لألوقاف، 
وذل���ك بهدف اعادة حتديث بيانات دليل بطاقات الوصف 
الوظيفي وفقا لإلطار العام املوحد واملعتمد للعمل مبوجبه 

على مستوى الكويت.
واكدت مراقب تقييم وتوصيف الوظائف بديوان اخلدمة 
املدني���ة نوال اخللف في ندوتها عل���ى ان اهمية الوصف 
الوظيفي تكمن في مجاالت شؤون التوظيف التالية: االختيار 
والتعيني والترقية والنقل والتدريب وتقييم االداء وحتديد 
االجور والرواتب وتقييم الوظائف وتعريف املوظف بواجباته 
ومسؤولياته موضحة ان الوصف الوظيفي يحدد شروط 
ومتطلبات الوظيفة واملؤهالت العلمية واخلبرات العملية، 
وبناء على ذلك يتم اختيار من تتوافر فيه هذه الشروط 

حتى يتم تسكينه في الوظيفة املناسبة ومبا يخدم املسار 
الوظيفي املفترض املتدرج عليه الى جانب املس���اهمة في 
اجراء التنقالت من وظيفة الى اخرى باالضافة الى حتديد 
االحتياجات التدريبية لكل وظيفة من واقع حتليل الواجبات 

املدرجة في بطاقة الوصف الوظيفي.
هذا وقد ش���هدت هذه الندوة التعريفية حضورا كثيفا 
من موظفي االمانة مبختلف مسمياتهم الوظيفية واشرف 
على تنس���يقها واالعداد لها مديرة ادارة التطوير االداري 

والتدريب وفاء العماني وموظفو االدارة.

املشترك بني القطاع احلكومي ممثال 
في وزارت���ي املواصالت واملالية 
واجلهاز املرك���زي لتكنولوجيا 
املعلومات والقطاع اخلاص ممثال 

في شركة »كي.نت«.
واش���اد د.البصيري بالدور 
الذي يقوم ب���ه اجلهاز املركزي 
املعلوم���ات  لتكنولوجي���ا 
وباالجنازات الت���ي حققها على 

املعلومات وتطبيقاتها في تبسيط 
االج���راءات احلكومية واالرتقاء 

مبستواها«.
واعتبر اخلدمة انها اول خدمة 
دفع الكتروني من خالل البوابة 
االلكترونية الرسمية للدولة وهي 
التعاميم املنظمة  متوافقة م���ع 
للدفع االلكتروني الصادرة عن 
وزارة املالي���ة ووفقا لالجراءات 
واملعايي���ر الفنية املعتمدة لدى 
اجله���از املرك���زي لتكنولوجيا 
املعلومات بشأن تقدمي خدمات 

اجلهات احلكومية الكترونيا.
واش���ار الى ان اط���الق هذه 
اخلدمة جاء انطالقا من حرص 
سمو الشيخ ناصر احملمد رئيس 
مجل���س الوزراء على حتس���ني 
ورفع جودة اخلدمات التي تقدم 
للمواطنني واملقيمني وكونها تعد 
نقلة نوعية تساهم في احلفاظ 
على اموال الدولة من خالل دقة 
وسرعة حتصيلها نتيجة التعاون 

اعلن وزير املواصالت ووزير 
الدولة لش���ؤون مجل���س االمة 
ادارة اجلهاز  ورئيس مجل���س 
املركزي لتكنولوجيا املعلومات 
د.محمد البصيري اطالق خدمة 
الدفع االلكتروني لفواتير هاتف 
وزارة املواصالت من خالل البوابة 
االلكتروني���ة الرس���مية للدولة 

وموقع وزارة املواصالت.
وقال البصيري ل� »كونا« ان 
هذه اخلدمة س���تتيح للمواطن 
واملقي���م وباقي فئ���ات املجتمع 
الهاتف  احلصول عل���ى فواتير 
الكترونيا  اخلاصة بهم ودفعها 

من اي مكان وفي اي وقت.
واكد ان اط���الق هذه اخلدمة 
يأتي »متش���يا مع استراتيجية 
الرامية  احلكومة االلكتروني���ة 
الى االرتقاء مبستوى اخلدمات 
احلكومية وتس���هيل االستفادة 
منها ف���ي اطار توجهات مجلس 
الوزراء باس���تخدام تكنولوجيا 

د.محمد البصيري

رئيس التحرير استقبل السفير األسترالي

تستفيد منه 8000 أسرة محتاجة

ضمن أنشطة ديوان المحاسبة وتحت شعار التزام مهني وسلوك يومي

بيت الزكاة يجهز مشروع الكسوة لفصل الشتاء

»أخالقيات المهنة« مستمرة حتى 3 نوفمبر 

عددها تقريبا 8000 اسرة.
وذكر املطيري ان عدد قطع 
التي مت توزيعها على  املالبس 
االس���ر من���ذ 2009/1/1 حت���ى 
2009/9/30 قد بلغ 61256 قطعة 
باالضافة الى 259 حذاء موضحا 
ان جميع هذه املالبس املوزعة 
جديدة وتقوم االسر كل اربعة 
اشهر بالدخول الى املركز واختيار 
ما يناسبها من مالبس، مؤكدا انه 
يجري حاليا االستعداد والتجهيز 
لفصل الش���تاء وجمع املالبس 
اجلديدة لتوزيعها على االس���ر 
مبينا اس���تعداد البيت لتسلم 
الكميات م���ن الراغبني بالتبرع 
في مقر الساملية، كما انه ميكن 
االتصال على الرقم 22240225 � 
22240902 ليقوم املندوب بتسلم 

التبرع.

في املواسم الصيفية والشتوية، 
البي���ت يس���تقبل  ان  وب���ني 
املالبس اجلديدة من الشركات 
واملؤسسات ويقوم بتوزيعها 
على االسر املستفيدة منها ويبلغ 

يقوم بيت الزكاة باالشراف 
على العديد من املشاريع اخليرية 
داخل الكويت وخارجها، ومن اهم 
املشاريع التي يشرف عليها البيت 
مشروع الكسوة الذي يقوم على 
توفير جزء اساسي من احتياجات 
االسر احملتاجة واحلاملة للبطاقة 
التموينية التابعة لقسم التبرعات 

العينية.
وفي هذا الصدد اوضح رئيس 
قسم التبرعات العينية في إدارة 
املشاريع والهيئات احمللية في 
بيت ال���زكاة عايد املطيري ان 
العمل في هذا املشروع بدأ منذ 
عام 2002 واستمر حتى اليوم 
بفضل تبرع بعض الش���ركات 
واالفراد واملساهمة في املشروع 
مش���يرا الى ان الهدف منه هو 
س���د حاجة االسر من املالبس 

تتواصل انش����طة احلملة التوعوية لديوان 
احملاس����بة والتي حتمل شعار »اخالقيات مهنة 
التدقيق.. التزام مهني وس����لوك يومي« والتي 
كانت قد انطلقت انشطتها في 4 اكتوبر املاضي 
وتس����تمر حتى 3 نوفمبر املقبل، ويشارك بها 

مدققو كل القطاعات الرقابية بالديوان.
وتأتي هذه احلملة التوعوية ضمن مجموعة 
من االج����راءات والتدابير التي يتخذها الديوان 
لتطوير وحتسني العمل الرقابي في اطار اخلطة 
االستراتيجية لديوان احملاسبة 2010/2006 والتي 
حتمل ش����عار »حتس����ني كفاءة األداء املؤسسي 

لديوان احملاسبة«.
وتهدف احلملة الى تسليط الضوء على املبادئ 
والضوابط الواردة في »دليل اخالقيات املهنة« 
والذي يعد مؤشرا للممارسني للوظائف الرقابية 
وقاعدة للسلوك االخالقي وهو ما يحرص عليه 
ديوان احملاسبة في الكويت على التزام مدققيه 
به وفقا للمعايي����ر الرقابية العاملية وما تقرره 

الهيئات املهنية في هذا الشأن.
كما تهدف احلملة الى ترسيخ املفاهيم الواردة 
في دليل اخالقيات مهنة التدقيق وتداولها باسلوب 
معلوماتي واعالمي يتيح التواصل التفاعلي املرئي 
واملقروء واملسموع مبا يسمح بتحويلها من مفاهيم 
عامة وقواعد توجيهية حتدد مقتضيات وواجبات 
العمل املهني في مجال التدقيق الى مفاهيم بديهية 

متارس كاجراء سلوكي مهني يومي.
التوعوية ميك����ن تعريفها بانها  واحلمل����ة 
نشاط ثقافي تفاعلي يتيح طرح معلومات دقيقة 
وواضحة حول اخالقيات مهنة التدقيق وتداولها 
بشكل يومي لتصبح جزءا من واقع العمل املهني 

ويتم ذلك من خالل تنظيم سلسلة من االنشطة 
الثقافية واالعالمية التي تتعامل مع عناصر الدليل 
وتستعرضها بشكل جزئي ومفصل بحيث يتم 

التسويق لها وتفعيل استخدامها.
وقد متثلت انشطة احلملة التوعوية منذ انطالقها 
في عدة انش���طة منها عقد برنامج تدريبي حول 
اخالقيات مهنة التدقيق خالل الفترة من 7-8 اكتوبر 
املقبل تضمن جت���ارب حياتية ومهنية وحاالت 
عملية وشرحا للمفهوم الدولي الخالقيات مهنة 
التدقيق كما عكس البرنامج التدريبي الواقع العملي 

التطبيقي الدليل وكيفية االستفادة منه.
كما اصدرت ادارة املنظمات الدولية بالتعاون 
مع ادارة االعالم العالقات العامة بطاقة تواصل 
ميكن للمدقق من خاللها ان يتواصل تفاعليا مع 
خبرات مهنية تساهم وبشكل مباشر في عرض 
املسائل االساسية في اخالقيات مهنة التدقيق، 
كما ميكن للمدقق من خاللها تدوين اس����ئلة او 
مواقف مرت به مرتبطة باخالقيات مهنة التدقيق 
ليتم االجابة عنها من خالل الطرح في الندوات 
املختلف����ة، كما مت عقد ندوة ح����ول »اخالقيات 
مهن����ة التدقيق في دليل التدقيق العام« حاضر 
فيها احد املختصني بالديوان تناول خاللها اهم 
محاور اخالقيات مهنة التدقيق من خالل دليل 

التدقيق العام.
ومن املقرر ان تشهد الفترة عدة انشطة مهمة 
من ابرزه����ا عقد ندوة تثقيفي����ة تنظمها ادارة 
املنظم����ات الدولية بالتعاون م����ع ادارة االعالم 
والعالقات العامة بعنوان »قضايا في اخالقيات 
مهن����ة التدقيق« وذلك ي����وم الثالثاء 3 نوفمبر 

املقبل.

»اإلصالح« تدعو لاللتزام بالحكم الشرعي 
لحجاب المرأة وفقًا لما قررته »األوقاف«

أصدرت جمعية اإلص����الح االجتماعي بيانا 
أم����س بخصوص فت����وى وزارة األوقاف حول 
فرضية احلجاب على املرأة املس����لمة جاء فيه: 
ان اجلمعي����ة تؤيد وتقف مع ما أفتت به وزارة 
األوقاف والشؤون اإلسالمية بشأن احلجاب وهي 
اجلهة املرجعية الشرعية املعتبرة في الكويت، 
وال يخفى ان حكم احلج����اب يعتبر من ثوابت 
الدين وقطعيات الشريعة اإلسالمية إذ يقول اهلل 
تعالى: )يا نس����اء النبي لسنت كأحد من النساء 
إن اتقينت فال تخضعن بالقول فيطمع الذي في 
قلبه مرض وقلن قوال معروفا.... األحزاب:32( 
ويقول سبحانه وتعالى أيضا: )يا أيها النبي قل 
ألزواجك وبناتك ونساء املؤمنني يدنني عليهن من 
جالبيبهن ذلك أدنى أن ُيعرفن فال يؤذين وكان 
اهلل غفورا رحيما.... األحزاب:59(، كما جاء في 
حديث املصطفى ژ »إن املرأة إذا بلغت احمليض 
ال يظهر منه����ا إال وجهها وكفاها«، وان الواجب 
على املرأة املس����لمة ان تستجيب لنداء الرحمن 
وان تطبق هدي القرآن الكرمي وتوجيه سيد األنام 

ژ ملا في ذلك خيرها وصالح أمرها.
وانه ملن املؤسف له هذا التجاذب االجتماعي 
واالحتدام السياسي في شأن هذه الفتوى فيتم 

التشكيك فيها وعدم االلتزام بأحكامها ومحاولة 
البعض ان يفرق بني مدنية الدولة وهويتها في 
حني ان دستور الدولة يقوم على أساس االحتكام 
الى الشريعة اإلسالمية كمصدر رئيسي للتشريع 
وبنوده وروحه وااللتزام بالقيم اإلسالمية واملثل 
العليا فما الداعي الى مثل هذا التشكيك وخلط 
األوراق، وإيهام املواطنني بوجود االختالف بني 
طوائف الوطن، هذا الوطن الذي نعيش جميعا 
في كنفه ونهنأ بالعيش في رحابه على هدي من 
نور اإلسالم ودعوة رسول األنام ژ الذي حثنا 
على االستفادة من كل عطاء بشري ما لم يوافق 

هويتنا وثوابتنا.
ان جمعية اإلصالح االجتماعي لتدعو الى االلتزام 
باحلكم الشرعي حلجاب املرأة املسلمة وفقا ملا قررته 
فتوى وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية وعدم 
التس���ويف أو املماطلة في تطبيقها بحجج ليس 
لها دليل عقلي وال شرعي وهو ما يحرم صاحبها 
بركة احلياة الطيبة التي وعد بها الرب سبحانه 
وتعال���ى: )من عمل صاحلا من ذكر أو أنثى وهو 
مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم 
بأحسن ما كانوا يعملون.... النحل:97( اللهم اهدنا 

واهد بنا الى سواء الصراط.

التحرير  اس���تقبل رئيس 
الزميل يوسف خالد املرزوق 
السفير األسترالي لدى البالد 
غلني مايلز حيث تطرق احلديث 

ال���ى اجلوانب  اللقاء  خ���الل 
الديبلوماس���ية واالعالمي���ة 
وكذلك االوضاع السياسية في 
املنطقة والعالقات بني استراليا 

والكويت السيما في اجلانبني 
االعالمي واالقتصادي، حضر 
اللقاء مدي���ر التحرير الزميل 

محمد احلسيني.

عايد املطيري

)هاني الشمري(رئيس التحرير يوسف خالد املرزوق لدى استقباله السفير األسترالي غلني مايلز بحضور مدير التحرير الزميل محمد احلسيني 


