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 جاسم الرويس 

 من ٢٠١٠/١١/٢٦ حتى ظهر يوم الخميس ٢٠١٠/١٢/٢

 الرويس: ١٤٤٣ راغبًا في العمل سجلوا بنظام التوظيف

 «المحاسبة» يختتم برنامجي «مهارات التدقيق على القرارات 
اإلدارية» و«استخدام أدوات الجودة الشاملة في تحسين العمليات»

 افتتاح كافيه مخصص للفاكهة اليابانية في الكويت

 اختتم ديوان احملاســـبة برنامجني تدريبيني: االول 
بعنوان «مهارات التدقيق على القرارات االدارية»، والثاني 
بعنوان «اســـتخدام ادوات اجلودة الشاملة في حتسني 
العمليات» وذلك تنفيذا خلطة التدريب الســـنوية لعام 

٢٠١٠ ـ ٢٠١١.
  واستهدف البرنامج االول تعريف املشاركني مبفهوم 
القرار االداري واركانه وانواعه والغاء وســـحب القرار 

االداري ورقابة ديوان احملاســـبة على القرارات االدارية 
باالضافة الى اسباب الطعن في القرار االداري والتظلم من 
القرارات االدارية، وتعرف املشاركون على مفهوم القرار 
االداري على انه افصاح جهة االدارة عن ارادتها امللزمة مبا 
فيها من سلطة عامة مبقتضى القوانني واللوائح بقصد 

احداث اثر قانوني معني متى كان ذلك جائزا.
  اما البرنامج الثاني وهو بعنوان «اســـتخدام ادوات 

اجلودة الشاملة في حتسني العمليات» فاستهدف تعريف 
املشاركني مبفاهيم ومبادئ ادارة اجلودة الشاملة واالدوات 
واالساليب املستخدمة في التحسني املستمر للعمليات 
وكيفية تهيئة املنظمـــة لتطبيق منهجية ادارة اجلودة 
الشاملة، وقد احتوى البرنامج على ستة محاور رئيسية 
تخص اســـتخدام ادوات اجلودة في عمليات حتســـني 

االداء. 

 بالتنسيق مع وزارة الزراعة والغابات 
ومصائد األسماك في اليابان، تنظم سفارة 
اليابان لدى الكويت حفال مخصصا لتذوق 
الفاكهة اليابانية في ٥ ديسمبر ٢٠١٠، الساعة 
١١ صباحا في مارينا كريسنت، سيقام هذا 
احلفل خالل افتتاح كي كافيه، مطعم وكافيه 

ياباني متطور.
  وسيتبع قص شــــريط االفتتاح مؤمتر 
صحافي يحضره مدير العمليات في شركة 

التوريــــدات الغذائية (مجموعة مطعم كي 
الياباني) وكينتيتســــو العاملية للمبيعات 
الكويت  لــــدى  اليابــــان  بحضور ســــفير 
ياسويوشي كوميزو، وكانت مديرة العمليات 
كيكو موتو قد حصلت على خامس جائزة 
من الوزير للترويج لألغذية اليابانية في 

اخلارج هذا العام.
  يقدم كي كافيه توازنا كامال من احللوى 
اليابانية التقليدية واملعاصرة مثل ميتسوميم 

(كوكتيل فواكه تقليدي) وطوكيو كاواي 
بارفيــــه وطبق الفاكهة املكــــون من فاكهة 
موسمية من اليابان ومجموعة مختارة من 
الكيك تقدم في جو ياباني. هذا احلدث هو 
جزء من حملة احلكومة اليابانية «أويتشي 
اليابان» (كلمة أويتشي تعني «اللذيذ» في 
اللغة اليابانية) للترويج لتصدير األغذية 
اليابانية، أصبحت املطاعم اليابانية معروفة 
على مستوى العالم، وللحصول على افضل 

طهي فإنه من الضروري اســــتخدام أفضل 
املكونات اليابانية.

  وتنتج اليابان أنواعا مختلفة من افضل 
الفاكهة في كل الفصول، مما يعني جتربة 
املذاق الرائــــع طوال العــــام، ويتم ادخال 
حتسينات على تقنيات الزراعة باستمرار 
إلنتاج افضل نكهة وشكل ولون على الدوام، 
ان فاكهة اليابان اجلميلة ذات اجلودة العالية 

ميكن تشبيهها بجواهر مصنوعة يدويا. 

 أعلن مدير إدارة خدمة املواطن 
والعالقـــات العامة فـــي ديوان 
الرويس  املدنية جاسم  اخلدمة 
أن ١٤٤٣ مواطنا ومواطنة سجلوا 
بنظام التوظيف اآللي املتبع من 
قبـــل الديوان وذلـــك منذ فتح 
الثالثة  التسجيل للمرحلة  باب 
والثالثـــني للتوظيـــف والتـــي 
بدأت في ٢٠١٠/١١/٢٦ وحتى يوم 
اخلميس املوافق ٢٠١٠/١٢/٢ وهم 
على النحو التالي: (ذكور ٥٢٤/ 

إناث ٩١٩).
  وأوضح الرويـــس أن نظام 
التسجيل مفتوح على مدار الساعة 
حتى منتصف ليل يوم اجلمعة 
املوافق ٢٠١٠/١٢/١٠ وذلك بهدف 
الراغبني  الفرصة جلميع  إتاحة 
بالعمل بالتسجيل سواء من خالل 
الهاتف ١٣٣ أو من خالل استخدام 
الشبكة العاملية لنقل املعلومات 
www. (االنترنت) على العنوان

.csc.net.kw
  وأكد ضرورة التزام املتقدمني 
باملواعيد التي مت حتديدها لهم 
من خالل نظام التســـجيل اآللي 
وذلك خالل الفتـــرة الصباحية 
اثناء الدوام الرسمي من الساعة 
الثامنة صباحـــا حتى الواحدة 
الديوان اجلديد  ظهرا في مبنى 
الكائن فـــي الشـــويخ االدارية 
(ب) – شـــارع املطار والتوجه 
الى صالة املراجعني الســـتكمال 
بيانات التسجيل، موضحا أنه من 
الضروري اصطحاب املستندات 

الالزمة ملن يحدد لهم موعد وهي 
على النحو التالي:

  ١ـ أصل البطاقة املدنية وصورة 
عنها.

الدراســـي    ٢ـ اصـــل املؤهل 
وصورة عنه.

  وبني الرويس أنه على االخوة 
واالخوات الذين مت حتديد موعد 
الديوان الستكمال  لهم ملراجعة 
التســـجيل ضرورة  اجـــراءات 
االتصـــال علـــى النظـــام اآللي 
للتوظيف هاتف رقم ١٣٣ للتأكد 

من موعد املراجعة.
  كما اشار الرويس الى أنه على 
املراجعني الذين لديهم كتب من 
املجلس االعلى لشؤون املعاقني 
ومكتب الشهيد واللجنة الوطنية 
ادارة  لشؤون االسرى مراجعة 
االختيار في الديوان لتســـهيل 

اجراءات تسجيلهم.

 زيد املنيفي 

 أسامة دياب
  أكد الرئيس التنفيذي في شركة 
بيوند للمؤمترات املعارض زيد 
املنيفي، ان خطة التنمية الطموحة 
التي اقرتها احلكومة، لن يتحقق 
لها النجــــاح الكامــــل اال في ظل 
الدعم املجتمعي من قبل اجلهات 
واملؤسسات احلكومية واخلاصة، 
معتبــــرا ان نائب رئيس مجلس 
الــــوزراء للشــــؤون االقتصادية 
ووزير الدولة لشــــؤون التنمية 
واالسكان الشيخ أحمد الفهد «ابو 
التنمية» في الكويت، مثمنا اجلهود 
التي يبذلها مبعية اجلهات املعنية 
من أجل تنفيــــذ اخلطة لتحقيق 
الرغبة االميرية السامية في حتويل 
الكويت الى مركز جتاري ومالي 

في املنطقة.
املنيفي خــــالل املؤمتر    وقال 
الصحافــــي الــــذي عقــــد صباح 
أمس لالعالن عن االســــتعدادات 
اجلارية النطالقة أنشطة ملتقى 
االول  النجاحــــات  ومعــــرض 
حتت شــــعار «الدعم املجتمعي.. 
التنموي، جناح مجتمع»، والذي 
تنظمه شركة بيوند للمؤمترات 
املعارض في اخلامس من ديسمبر 
اجلاري وبرعاية العضو املنتدب 
للعالقات احلكومية والبرملانية 
العامــــة واالعالم في  والعالقات 
مؤسسة البترول الكويتية الشيخ 
طالل خالد احلمــــد الصباح، ان 
امللتقى يسلط الضوء على آليات 
الدعم املجتمعي التنموي وابراز 
دور الدعــــم املجتمعي في تنمية 
املجتمع وجتربة الدعم املجتمعي 
القطاع  قــــدرة  التنموي، وابراز 
احلكومي واخلــــاص على قراءة 
املستقبل وتسليط الضوء على 
اهم النجاحات التي حققها الدعم 
املجتمعي التنموي، واستعراض 
التحديــــات التي تواجــــه الدعم 
التنمــــوي في تعاقب  املجتمعي 
االدرات. وأضــــاف: اميانــــا منــــا 
بتسليط الضوء على الدور الريادي 
الذي ميارســــه القطاع احلكومي 
امللتقــــى ليبرز  واخلاص جــــاء 
هذا الدور وتسليط الضوء على 
النجاحات التي تنعكس بشــــكل 
مباشــــر على التنمية املجتمعية 
وتعمل على النهوض مبســــيرة 
التنمية، وتساهم في تنفيذ اخلطط 
التنمويــــة الطموحة خدمة الهل 
امللتقى دليل  ان  الكويت. وأعلن 
ملمــــوس على تعــــاون وتضافر 
اجلهود لدى أبناء الكويت مبختلف 
قطاعات الدولة وجميع املجاالت 
من خالل عرض اآلليات والوسائل 
املناسبة التي متكن هذه القطاعات 

من خدمة املجتمع.
  وأضــــاف ان الكويــــت كانت 
ومازالت سباقة ورائدة في دعم 
مشــــاريع التنميــــة املجتمعيــــة 
الكويــــت وخارجها، الفتا  داخل 
الــــى حــــرص ادارة امللتقى على 
نقــــل اخلبرات والتجــــارب التي 

مــــن االنشــــطة االجتماعية التي 
كان ومــــازال قطاع البنوك يقوم 
بها اال انه ال يسلط عليها الضوء 
ليعرفها اجلميع وامنا كانت تعمل 
دون التركيز اعالميا عليها، الفتا 
الــــى ان بنك الكويــــت الدولي له 
العديد من املشــــاركات في شتى 
املجاالت واملشاركات في االنشطة 
االجتماعيــــة وخدمــــة القروض 
احلسنة وما الى ذلك من خدمات 
يقدمها لتنميــــة املجتمع وأعمال 
اخليــــر. وأوضــــح ان توجيهات 
مجلس االدارة ركزت على االنشطة 
التي تقدم دورا أساسيا في تنمية 
املجتمــــع ملــــا يســــمى باجلنود 
املجهولــــني، ورصــــد امليزانيات 
اخلاصة سواء لفئة االحتياجات 
اخلاصة وغيرهم من فئات حتتاج 
الى الدعم واملساندة، باالضافة الى 
دعم االنشطة االجتماعية والثقافية 

والرياضية والدينية وغيرها.
  ولفت الى انه فــــي هذا العام 
حاولنا تنمية املجتمع ثقافيا سواء 
من ناحية االقتصاد االسالمي او 
عقد الندوات واحملاضرات لفئات 
الثقافة املصرفية  معينة حــــول 
الــــى زيارة  وغيرهــــا، اضافــــة 
اجلامعات لتلمــــس احتياجاتهم 
لتوفيرها كوننا نؤمن اميانا راسخا 
بأننا جزء من املجتمع وبالتالي 
علينا واجبات لرفع قدرات جميع 
الفئات داخــــل املجتمع الكويتي. 
ومن جانبه قال مدير التســــويق 
الكويتية لالتصاالت  بالشــــركة 
(ڤيڤا) ان شــــركته رفعت شعارا 
للمســــاهمة في تنميــــة املجتمع 
ارباحها  مــــن  واســــتقطاع جزء 
لهذا الغــــرض. واضاف احلوطي 
ان الشركة وبالتعاون مع شباب 
الكويت وضعت استراتيجة في هذا 
املجال باركها صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد، موضحا ان 
املسؤولية املجتمعية ليست فقط 
عطاء بل عطاء ومتابعة واحساس 
دائم. واستعرض احلوطي بعض 
التجارب التي قامت بها الشركة 
في مجال تنمية املجتمع من خالل 
قطاعات حيوية هامة، داعيا القطاع 
اخلاص للمســــاهمة فــــي تنمية 
املجتمع قائال ان مساهمة القطاع 
اخلاص في هذا املجال اقل بكثير 

مما يستحقه الشعب الكويتي.

يقدمها املشاركون كنماذج حية 
مــــن جناحاتهم ومســــؤولياتهم 
لدعم التنميــــة املجتمعية. وقال 
املنيفي ان الشراكة احلقيقية بني 
جميع القطاعات في دعم املسيرة 
التنموية االجتماعية هي السبب 
في النجاحات التي تبقى وستبقى 
نبراسا يضيء سماء الكويت مبزيد 
من التميز والعطاء، موجها الدعوة 
جلميع القطاعات في الدولة ولكل 
من يريد ان يكون جزءا من تنمية 
مجتمعية رائدة. بدوره ثمن امني 
سر بنك الكويت الدولي صادق ابل 
فكرة امللتقى الذي يسلط الضوء 
علــــى دور القطاعــــني احلكومي 
واخلاص في تنمية املجتمع، الفتا 
الى ان السنوات االخيرة شهدت 
عددا من الدراسات لدى الغرب في 
علم االقتصــــاد تركز على ماهية 
الدور الذي يقوم به قطاع البنوك 
وشركات االستثمار في النواحي 
املجتمعية، وتســــاعد في نفس 
الوقت اقتصاديات الدول، مشيرا 
الى ان الكويت جبلت على التعاون 
والقيام بالدور االجتماعي جتاه 
الدولة خاصــــة لدى الفئات التي 

حتتاج الى مساعدة.
  وأوضح ان احلكومة مبفردها 
ال تستطيع ان تقوم بكل االدوار 
وبالتالي يجــــب ان يكون هناك 
دور للقطاع اخلاص في مساعدة 
احلكومة في تغطية بعض االنشطة 
وبناء املستشفيات واملساهمة في 
بناء اجلامعات ودور الرعاية، الفتا 
البنوك مساهمات  الى ان لقطاع 

متميزة في هذا املجال.
العديد  الى ان هناك    واشــــار 

 مؤتمر صحافي لإلعالن عن انطالق «النجاحات»

 المنيفي: جهود أحمد الفهد بارزة في تنفيذ 
خطة التنمية وتحقيق الرغبة األميرية

 خوام : تنمية المجتمع واجب القطاع الخاص
  

  اكد مدير التسويق في شركة املعوشرجي الغذائية - ماكدونالدز 
جورج خوام انه من واجب القطاع اخلاص تنمية املجتمع واالهتمام 
بقضاياه، مبينا ان املسؤولية االجتماعية عبارة عن شراكة دائمة. 
واستعرض النشاطات التي تقوم بها شركته في جميع انحاء العالم 

مبينا اهمية االهتمام بذوي االحتياجات اخلاصة.
  واشار الى املبادرة التي قامت بها ماكدونالدز بانشاء فرع لها 
بجمعية شرق لذوي االحتياجات اخلاصة الذين كانوا يعانون من 

عدم قدرتهم على التعامل مع فروع الشركة االخرى. 


