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»نفط الكويت« كرّمت فريق مشروع نظام المعلومات الصحية بمستشفى األحمدي

كرمت شركة نفط الكويت أعضاء الفريق املشارك 
في مش���روع نظام املعلومات الصحية مبستشفى 
األحمدي، وذلك تقديرا إلجنازهم هذا النظام الذي 
يسهم في تطوير خدمات الرعاية الصحية املقدمة 
للمراجعني. وأشاد نائب العضو املنتدب للشؤون 
اإلدارية واملالية خالد اخلميس بروح الفريق الواحد 
التي امتاز بها الفري���ق، وباجلهود التي بذلت من 

اج���ل التغلب على جميع املصاع���ب، وصوال الى 
الب���دء بالتطبيق الفعلي للنظ���ام. وأكد اخلميس 
حرص إدارة الشركة على تكرمي األعمال املتميزة في 
جميع مواقع العمل التابعة للشركة، وفي طليعتها 
مستشفى األحمدي »الذي نسعى دائما الى متكينه 
من تقدمي أفضل مستويات العناية الطبية جلميع 

العاملني في القطاع النفطي«.

 رئيس الوزراء تفّقد قاعة التشريفات الجديدة في مشروع المطار األميري:
توفير اإلمكانيات المطلوبة إلنجاز المشروع ليكون معلمًا متميزًا من معالم الكويت

سمو رئيس الوزراء متوسطا القائمني على املشروع

عبدالعزيز العدساني خالل لقائه أعضاء جلنة تنمية القدرات املؤسسية للمجموعة العربية

سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد وروضان الروضان والشيخ خالد العبداهلل خالل اجلولةسمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد ود.فاضل صفر وروضان الروضان ود.محمد البصيري والشيخ فيصل املالك خالل اجلولة

ء األس�بوعين المقبلين للتأكد من الحالة التش�غيلية للمطارصف�ر: االنته�اء من المش�روع قبل القم�ة الخليجية ف�ي منتصف ديس�مبر المقبل العبداهلل: إجراء تجربة خال

صالح املشروع ليكون ان شاء اهلل جاهزا من 
جميع النواحي الستقبال الضيوف.

واشاد الشيخ خالد العبداهلل بالقائمني على 
هذا املش����روع الجنازهم هذا الصرح العمراني 
واملعلم املعماري املتكامل الفريد من نوعه معربا 
ع����ن أمله أن يحوز هذا املط����ار إعجاب جميع 

ضيوف الكويت.
من جهت����ه اكد وكيل وزارة االعالم وعضو 
اللجنة العليا ونائب رئيس اللجنة اإلعالمية 
للقمة اخلليجية املقبلة الش����يخ فيصل املالك 
حرص وزارة االعالم ان يكون النقل واإلخراج 
التلفزيوني ملراس����م وصول قادة دول مجلس 
التعاون اخلليج����ي للقمة بصورة تليق بهذه 

املناسبة العزيزة على اجلميع.
وأضاف الش����يخ فيصل املالك في تصريح 
مماثل لكونا »حرص وزارة اإلعالم على ان يكون 
النقل واإلخراج التلفزيون����ي واإلذاعي للقمة 
اخلليجية املقبلة ليس وليد اليوم بل منذ بداية 

بدء العمل في مشروع املطار األميري«.
وتاب����ع »وزارة االع����الم كانت على اتصال 
مباشر مع وزارة االشغال العامة والشركة املنفذة 
للمشروع للتأكد من ضرورة عمل التمديدات 
الكهربائية التي تساعد فنيي تلفزيون الكويت 
على النقل واإلخراج التلفزيوني مبستوى رفيع 
يليق بهذه املناسبة ويواكب التطور التكنولوجي 

بهذا الشأن«.
وأكد ان تلفزيون الكويت سيقوم بنقل حي 
ومباشر وعبر املايكروويف من املطار األميري 
ملراسم وصول القادة اخلليجيني للقمة اخلليجية 
املقبلة حيث ستكون هناك نقاط ثابتة في املطار 
للكاميرات وحامل الكاميرات )الستاندات( إضافة 
الى كاميرات السلكية وكلها متصلة عن طريق 
التمديدات الكهربائية بسيارة النقل اخلارجي 
بصورة ال تعيق احلركة. وأشاد بالقائمني على 
املشروع نظرا اللتزامهم بتوفير جميع التجهيزات 
التي طلبتها وزارة اإلعالم لضمان جودة النقل 
واإلخراج التلفزيون����ي واإلذاعي داخل املطار 
األميري واألخذ بجميع املالحظات التي طلبتها 
وزارة اإلعالم. وأعرب الشيخ فيصل املالك في 
ختام تصريحه عن أمله بان يكون نقل وإخراج 
تلفزيون الكويت للقمة اخلليجية املقبلة متميزا 
مؤكدا ان مرحل����ة النقل التلفزيوني التقليدي 
ملراسم ضيوف صاحب السمو األمير وسمو ولي 
العهد في املطار األميري عبر األسالك الكهربائية 
املمدة على االرض قد ولت ومتت االستعاضة 
عنها بكاميرات ثابتة وكاميرات السلكية عبر 

نقاط كهربائية محددة.

الوطني او جميع الترتيبات االخرى.
وجدد الشيخ خالد العبداهلل التأكيد على ان 
مشروع املطار االميري سيكون جاهزا الستقبال 
ضيوف صاحب السمو األمير للقمة اخلليجية 

املقبلة.
واعلن انه سيتم خالل األسبوعني املقبلني 
اجراء جتربة كاملة )بروڤة( للتأكد من احلالة 
التش����غيلية للمطار األميري، موضحا ان هذه 
البروڤة تشتمل على عدة مراحل بدءا من مرحلة 
وصول طائرة من نوع جامبو ومرحلة خروج 
الضيف من باب الطائ����رة عبر »التيوب« الى 
مرحلة االستقبال الرسمي واخيرا مرحلة اخلروج 

من مبنى املطار الى موكب السيارات.
واشار الى ان هذه البروڤة سيحضرها الوزير 
د.صفر وجميع اعضاء اللجنة املنظمة العليا 
لقم����ة قادة دول مجلس التعاون اخلليجي في 
الكويت بهدف االطمئنان على احلالة التشغيلية 

للمطار االميري استعدادا لهذه القمة.
وحول اجلولة التفقدية لسمو رئيس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد اكد الشيخ خالد العبداهلل ان 
هذه اجلولة تأتي حرصا من سموه على متابعة 
املتعلق����ة بالقمة اخلليجية  التفاصيل  جميع 

املقبلة.
واضاف ان سموه بعد ان استمع الى شرح من 
القائمني على املشروع نقل لهم بعض املالحظات 
التي شاهدها خالل هذه اجلولة التفقدية مؤكدا 
ان »ملسات« سموه على املشروع ستصب في 

السمو األمير وسمو ولي العهد.
واضاف الشيخ خالد العبداهلل في تصريح 
مماث����ل ل� »كون����ا«: »نقدر نقول ان����ه اعتبارا 
من يوم وص����ول طائرات ق����ادة دول مجلس 
التعاون اخلليجي للقمة اخلليجية املقبلة فإنه 
باستطاعتنا ان نقول وداعا ملراسم االستقبال 
او التوديع الرسمية السابقة في الكويت والتي 
كانت تتم في الهواء الطلق وتخضع لتقلبات 
الطقس املختلفة من حيث اشعة الشمس احلارة 

وبرودة الشتاء القاسية«.
وتابع »اعتبارا م����ن ذلك اليوم فان جميع 
مراسم االستقبال والتوديع الرسمية في املطار 
األميري بدءا من خروج الضيف من باب الطائرة 
وانتهاء بركوبه سيارة املوكب للخروج ستتم 

داخل مبنى واحد مغلق ومكيف«.
واوضح انه مت االستغناء في املطار األميري 
عن الس����لم املتحرك لن����زول الضيف من باب 
الطائرة واالستعاضة عنه باجلسر املكيف املتصل 
بالطائرة )التيوب( ليدخل بعدها الضيف مباشرة 
الى مبنى االستقبال الزجاجي ومن ثم التوجه 
الى قاعة املراسم في مبنى التشريفات االميرية 
وبعدها الى قاعة االستقبال لالستراحة واخيرا 

اخلروج من املبنى الى موكب السيارت.
واشار الى ما حتتويه قاعة املراسم في مبنى 
التش����ريفات االميرية من قبة كبيرة، معتبرا 
هذه القبة أنها »األكبر« وستتم حتت هذه القبة 
مراسم االستقبال او التوديع سواء عزف السالم 

التي وصلت اليها الكويت.
واعرب الوزير الروض����ان، في تصريح ل� 
»كونا«، عن ترحي����ب الكويت اميرا وحكومة 
وش����عبا بقادة دول مجلس التعاون اخلليجي 
الذين سيصلون الى الكويت للمشاركة في القمة 
اخلليجية املقبلة، مضيفا ان »هذه املناس����بة 
الس����عيدة لها وضع خاص ل����دى جميع اهل 

الكويت«.
واش����اد باجناز هذا املشروع »الذي يعتبر 
صرحا معماريا ومعلما عمرانيا عامليا نظرا ألنه 
يضم عدة مبان متصلة ببعضها كمبنى واحد 
مكيف ومغلق«، مشيدا بجهود كل العاملني على 

اجناز هذا املشروع »الفريد من نوعه«.
وحول جولة س����مو الش����يخ ناصر احملمد 
عل����ى املطار االميري، قال الوزير الروضان ان 
س����موه ابدى بعض املالحظات على املشروع 
وان القائمني على املشروع وعدوه بتنفيذ هذه 
املالحظات قبل املوعد احملدد للقمة اخلليجية 

املقبلة بوقت كاف.
بدوره قال رئيس املراس����م والتش����ريفات 
األميرية في الدي����وان األميري ورئيس جلنة 
املراسم واالستقبال والضيافة وعضو اللجنة 
العليا املنظمة لقمة قادة دول مجلس التعاون 
اخلليجي التي تستضيفها الكويت في منتصف 
شهر ديسمبر املقبل الشيخ خالد العبداهلل ان 
املطار االميري سيدخل الكويت »حقبة جديدة« 
تتعلق مبراسم استقبال وتوديع ضيوف صاحب 

بعض النواقص البسيطة مع عمل بروڤة لهبوط 
طائرة ووقوفها امام املطار االميري للتأكد من 

اجلاهزية واحلالة التشغيلية للمطار«.
واضاف ان سمو الشيخ ناصر احملمد اطلع 
على س����ير العمل واعطى بع����ض املالحظات 
والتعليمات اخلاصة باملشروع، مؤكدا ان جميع 
هذه املالحظات سيتم االخذ بها وتنفيذها خالل 

االيام القليلة املقبلة.
واش����اد الوزير صفر باجلهود التي بذلها 
جميع القائمني على هذا املش����روع في وزارة 
االش����غال العامة والديوان االميري والشركة 
املنفذة واملكتب االستشاري لتنفيذ هذا الصرح 
املعماري املتميز، مؤكدا ان جميع هؤالء عملوا 
ط����وال الفترة الس����ابقة كفريق واحد حتى مت 

اجناز هذا املشروع.
واعلن ان الكويت ستشارك مبشروع املطار 
االميري في مسابقة منظمة املدن العربية في 
مجال املباني املعمارية التي تنظمها املنظمة كل 
عام، معربا عن امله ان يحصل هذا املش����روع 

على جائزة افضل مبنى معماري.
من جانبه، اعتبر وزير الدولة لشؤون مجلس 
الوزراء روضان الروضان تدشني العمل الرسمي 
للمطار االميري خالل القمة اخلليجية املقبلة 
»فرصة مناسبة طيبة« لتكون مراسم استقبال 
ووداع ضيوف صاحب السمو االمير من قادة 
دول مجلس التعاون اخلليجي في احلى واكمل 
صورة وبالشكل الذي يعكس النهضة العمرانية 

قام سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد صباح امس بجولة تفقدية ملشروع املطار 
االميري حيث اطلع على سير العمل الجناز قاعة 
التشريفات االميرية اجلديدة واملرافق املصاحبة 
للمش����روع فى مراحله النهائية والذي سيتم 
تشغيله مع اس����تضافة الكويت في منتصف 
شهر ديس����مبر املقبل الدورة ال� 30 للمجلس 
األعلى لقادة دول مجلس التعاون لدول اخلليج 

العربية.
واستمع سموه الى شرح مفصل من القائمني 
على املشروع مبا مت اجنازه من اعمال متهيدا 
لتسلمه بش����كل نهائي وفق ما هو مخطط له 
قبل انعقاد قمة مجلس التعاون لدول اخلليج 

العربية.
وابدى س����موه توجيهاته بسرعة اجناز ما 
تبقى من التجهيزات النهائية للمشروع وتوفير 
جميع االمكانيات املطلوبة والتقنيات احلديثة 
له ليكون صرحا معماريا بارزا ومعلما متميزا 

من معالم الكويت.
ورافق سموه في اجلولة نائب وزير شؤون 
الديوان االميري الش����يخ علي اجلراح ووزير 
الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان 
ووزير االشغال العامة ووزير الدولة لشؤون 
البلدية د.فاضل صفر ووزير املواصالت ووزير 
الدولة لشؤون مجلس االمة د.محمد البصيري 
ورئيس املراسم والتشريفات االميرية بالديوان 
االميري وعضو اللجنة العليا املنظمة ورئيس 
جلنة املراسم واالستقبال والضيافة ملؤمتر القمة 
اخلليجي الشيخ خالد العبداهلل ووكيل وزارة 
االعالم الشيخ فيصل املالك ووكيل وزارة االشغال 
العامة م.عبدالعزيز الكليب وكبار املسؤولني 
فى الشركة املنفذة للمشروع ووزارة االشغال 
العامة واالدارة العامة للطيران املدني وديوان 

سمو رئيس مجلس الوزراء.
من جهته اكد وزير االشغال العامة ووزير 
الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر ان مشروع 
املطار االميري سيكون جاهزا الستقبال قادة دول 
مجلس التعاون اخلليجي قبل موعد عقد قمتهم 
املقبلة التي تستضيفها الكويت في منتصف 

شهر ديسمبر املقبل.
وقال الوزير صف����ر في تصريح ل� »كونا« 
عقب اجلولة التفقدية التي قام بها سمو الشيخ 
ناصر احملمد ملش����روع املطار االميري ان هذا 
املش����روع بجميع مكوناته ومبانيه سيصبح 
جاهزا قبل وقت كاف من موعد عقد القمة املقبلة 
لقادة دول مجلس التعاون اخلليجي، مضيفا 
انه »سيتم خالل االيام القليلة املقبلة استكمال 

واعتمدت اللجنة برنامج عملها 
للفترة املقبلة حيث تضمن خطة 
العمل في مجال التدريب والبحث 
العلم����ي لس����نة 2010، اخلط����ة 
التنفيذية للمخطط االستراتيجي 
للتدري����ب لس����نة 2010، اخلطة 
التنفيذية للمخطط االستراتيجي 
لتكنولوجيا املعلومات لسنة 2010، 
وكذلك اعتماد مشروع برنامج عمل 
متكامل للفترة 2011 � 2013 يأخذ 
في االعتبار االنشطة املدرجة ضمن 
املخططات االستراتيجية املذكورة 

أعاله.
وكان اعضاء اللجنة قد التقوا 
عل����ى هامش االجتم����اع برئيس 
دي����وان احملاس����بة عبدالعزي����ز 
العدس����اني وتناول اللقاء العديد 
من املوضوعات ذات الشأن الرقابي 
املشترك، وعبر العدساني عن امله 
في ان تسهم مثل هذه اللجان في 
التقري����ب بني االجه����زة الرقابية 
العليا وتعزز اهمية تطوير العمل 
احملاسبي وتداول االفكار والتجارب 
الرقابية بني االجهزة العربية، ومن 
جانبهم عب����ر اعضاء اللجنة عن 
تقديرهم وامتنانهم الس����تضافة 

الكويت لالجتماع االول للجنة.

أق����رت جلنة تنمي����ة القدرات 
العربية  املؤسس����ية للمجموعة 
لألجه����زة العليا للرقاب����ة املالية 
واحملاسبة »األرابوساي« خطة عمل 
»األسوساي« لسنة 2010، وقامت 
بتعديل بعض احكام قواعد اللقاءات 
العلمية والتدريبية والبحث العلمي 
للمجموعة وتوصيات اخرى في 
ختام اجتماعها االول الذي استضافه 
ديوان احملاسبة خالل الفترة من 

9 الى 2009/11/12.
وتضمنت خطة العمل 5 لقاءات 
علمي����ة كالتال����ي: األول »مفهوم 
وطبيعة االهمية النسبية ومخاطر 
املراجعة« ويس����تضيفه اجلهاز 
املركزي للمحاس����بات بجمهورية 
مصر العربي����ة والثاني »الرقابة 
على اعداد املوازنة العامة للدولة« 
ويس����تضيفه ديوان احملاس����بة 
باململكة األردنية الهاشمية، والثالث 
»الرقابة على البيئة« ويستضيفه 

ديوان احملاسبة بالكويت.
ام����ا اللقاء الراب����ع فهو حول 
»الرقابة على البعثات الديبلوماسية 
في اخلارج« ويستضيفه مجلس 
احملاسبة باجلمهورية اجلزائرية 
الدميوقراطية الشعبية، وأخيرا 

املجموعة العربية.
اللجنة نتائج تنفيذ  ودرست 
التنفيذي����ة للمخط����ط  اخلط����ة 
االس����تراتيجي للتدريب وحتديد 
اخلطة التنفيذي����ة للفترة املقبلة 
وقررت متابع����ة تقييم ما يخص 
عام 2009 في بداية عام 2010 ورفع 
تقريرها بشأنه الى املجلس التنفيذي 

الحقا، كذلك درست اللجنة نتائج 
تنفيذ اخلطة التنفيذية للمخطط 
االس����تراتيجي لتقنية املعلومات 
وحتديد اخلطة التنفيذية للفترة 
املقبلة وأوصت بتعميم النتائج على 
االجهزة االعضاء لكي تستفيد منها 

في حدود ما تراه مناسبا لها.
وفيم����ا يتعلق بوضع معايير 
خاصة للمجموع����ة لتقدمي املنح 
الى االجهزة التي حتتاج اليها في 
اللقاءات الت����ي تنظمها املجموعة 
اقرت اللجنة وضع بعض املعايير 
الى ثالثة محاور هي:  مس����تندة 
� االس����تقرار  احلالة االقتصادية 
� االحتياجات  السياسي واألمني 

التدريبية امللحة.
وحول نتائج فريق عمل البيئة 
اللجنة تلك  للمجموعة درس����ت 
وأوصت بضرورة مراجعة الالئحة 
التنظيمية وإعادة النظر في موادها 
وكذلك دراسة آليات حتقيق االهداف 
وتنفيذ اختصاصات الفريق واعادة 
النظر في برنامج عمل الفريق من 
املوكل����ة له وحتديد  املهام  حيث 
فترات االجناز مبا يسمح للجنة 
ببناء القدرات من تقييم عمل هذا 

الفريق بصفة منتظمة.

احلاس����ب اآللي«، »تقييم جودة 
العمل الرقابي«، »تقومي اداء القطاع 
النفطي«، وأوصت بأهمية وضع 
الالزمة من  االجراءات واآللي����ات 
قبل االجهزة املستضيفة للقاءات 
لضمان جودة املادة العلمية، وكذلك 
اهمية االستفادة من خبراء التدريب 
املدرج����ني ضمن قاع����دة بيانات 

2009 والتي تضمن����ت 5 لقاءات 
علمية ح����ول موضوعات »أهمية 
الى  البنود  التحول من موازن����ة 
موازن����ة البرام����ج واالداء ودور 
اجله����از األعلى للرقابة في ذلك«، 
»دور االجه����زة العليا للرقابة في 
الكشف واحلد من املخالفات املالية«، 
»الرقابة على البيانات باستخدام 

منحها االستقالل الالزم لتمكينها 
من حتقيق اهدافها واعداد مقاييس 
ومعايير ميكن االعتماد عليها من 
قبل اجهزة الرقابة العليا لتقييم 

احلوكمة في الشركات.
واس����تعرضت اللجن����ة ما مت 
تنفيذه من خطة العمل في مجال 
التدريب والبحث العلمي لس����نة 

اللقاء اخلامس »الرقابة على االنظمة 
اآللية للمعلومات« ويس����تضيفه 
دي����وان املراقبة العام����ة باململكة 

العربية السعودية.
وأوص����ت اللجن����ة باعتم����اد 
املقترحات التي س����بق ان اعدتها 
جلنة التدري����ب والبحث العلمي 
املنعقد  في اجتماعها االستثنائي 
خالل شهر يونيو 2008 بجمهورية 
مصر العربي����ة واملتعلقة بآليات 
حتقيق اهداف وتنفيذ اختصاصات 

اللجنة.
اللجنة نتائج تنفيذ  ودرست 
العلم����ي املنعقد بالكويت  اللقاء 
خالل شهر ديس����مبر 2008 حول 
الش����ركات«  موض����وع »حوكمة 
وأوصت بضرورة تنمية ونش����ر 
الوعي داخل األجهزة العليا للرقابة 
فيما يتعلق مبفاهي����م احلوكمة 
واالدارة الرش����يدة وكذلك انشاء 
معهد او مركز متخصص بحوكمة 
الشركات وانش����اء قاعدة بيانات 
تضم جمي����ع البح����وث العربية 
واألجنبية في مجال احلوكمة من 
قبل املجموعة، وأوصت بضرورة 
تفعيل وتعزيز دور وحدة املراجعة 
الداخلية داخل التنظيم االداري مع 

لجنة تنمية القدرات المؤسسية التابعة لـ »األرابوساي« اختتمت أعمالها في »المحاسبة«

العدساني: تطوير العمل المحاسبي وتداول األفكار الرقابية بين األجهزة العربية


