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في ضوء مالحظات »المحاسبة« وما قد تشكله من خطورة على صحة الطالب على أن تقدمها خالل شهرين

مجلس الوزراء: تكليف »التربية« بدراسة االستمرار في الوجبات الغذائية من عدمه
 مريم بندق

ال����وزراء قرارا  اصدر مجلس 
بتكليف وزارة التربية اعداد دراسة 
بشأن االستمرار في تقدمي الوجبات 
الغذائية لطلبة املدارس من عدمه 
في ضوء مالحظات ديوان احملاسبة 
بشأنها وما قد تشكله من خطورة 
على صحة الطالب مع عرض نتائج 
هذه الدراسة على مجلس الوزراء 
خالل شهرين وذلك حسب مضمون 
القرار الذي حصلت »األنباء« على 

صورة منه.
جاء ق����رار املجلس الذي حمل 
رقم )1020/ثانيا/4( بعد ان اطلع 
في اجتماع����ه )2010/35( املنعقد 
بتاريخ 2010/7/8 على كتاب جهاز 
متابعة االداء احلكومي املؤرخ في 
2010/7/5 واملرقم 343 واملرفق به 
مذكرة بشأن دراسة تقرير ديوان 
احملاس����بة عن تنفي����ذ امليزانيات 
واحلسابات اخلتامية للسنة املالية 

.2009/2008
وتضم����ن قرار املجل����س بندا 
ثانيا نص على: التأكيد على وزارة 
التربية احكام الرقابة على العقود 
املبرمة مع الش����ركات ومراجعتها 
للتأكد من مطابقة الشروط اخلاصة 
باملمارسة مع الشروط العامة في 
العقود ش����روطا  العقد وتضمني 
جزائية تتناسب مع العمل املوكل 

لتلك الشركات.
على صعيد مختلف اصدر وزير 
الصح����ة ووزي����ر التربية ووزير 
العال����ي باالنابة د.هالل  التعليم 
الساير قرارا وزاريا تضمن تشكيل 
جلان املشروعات التي يشرف عليها 
قطاع التخطي����ط واملعلومات في 
اطار تنفيذ اخلطة االمنائية لوزارة 
التربية متوسطة املدى للسنوات 

.)2014/2013 – 2011/2010(
جاء في القرار: اوال – يش����رف 
رئيس قطاع التخطيط واملعلومات 

على املشروعات التالية:
مشروع تطوير االدارات التربوية 
واملدرسية وحتقيق التنمية املهنية 
للقياديني والعاملني بالتعليم العام 

وجميع انواع التعليم االخرى.
مشروع وضع الضوابط واملعايير 

التي ترتقي باداء املعلم.
مشروع تطبيق االستراتيجية 
الوطنية الس����تخدام تكنولوجيا 
التعليمية  العملية  املعلومات في 
انواع  العام وجمي����ع  بالتعلي����م 
التعليم االخرى وتطوير مشروعات 
احلكومة االلكترونية في االعمال 

االدارية.
مش����روع االرتق����اء بضوابط 
ومعايير حتقيق التميز في العملية 

التعليمية.
ثانيا: تش����كيل جلن����ة تنفيذ 
مشروع تطوير اإلدارات التربوية 
واملدرسية وحتقيق التنمية املهنية 
للقياديني والعاملني بالتعليم العام، 
وجميع أنواع التعليم األخرى على 

النحو التالي:
1 � جلنة تطوير اإلدارات التربوية 
برئاسة عبلة العيسى � مديرة ادارة 
التطوي����ر والتنمي����ة، وعضوية: 
سعاد أبومرزوق � مراقب التطوير 
والتنظي����م اإلداري باإلنابة/ إدارة 
التطوير والتنمية، فاطمة العجمي 
� مدي����رة ثانوية اجلهراء للبنات/ 
التعليمية، اميان  منطقة اجلهراء 
البناق � مراقب التطوير والتنظيم/ 
ديوان اخلدمة املدنية، نوال اخللف 
� مراقب الوصف الوظيفي/ ديوان 
اخلدمة املدنية، وائل القالف � محلل 
إحص����اء/ إدارة التخطي����ط، ندى 
النعمة � منس����ق إداري معامالت/ 
التطوي����ر والتنمية، حنان  إدارة 
صال����ح � اختصاصي أول تطوير 
إداري/ إدارة التطوي����ر والتنمية، 
� مساعد مصمم  البلوشي  شيماء 
التطوير والتنمية  إدارة  تقنيات/ 

مركز املعلومات وانتصار احلسينان 
� مراقب � مركز املعلومات.

تتحدد مهام اللجنة في اآلتي:
� وض����ع اخلط����ط التنفيذية 

للمشروع بوزارة التربية.
العام واملباش����ر  � اإلش����راف 
عل����ى تنفيذ اخلط����ط التنفيذية 

للمشروع.
اللجان وفرق  � اإلشراف على 
العمل ووضع اخلطط العامة لها 
مبا يحقق التناغ����م بني مكونات 

املشروع.
� وضع اجلداول الزمنية لتنفيذ 

املشروع.
� وض���ع املواصف���ات الفنية 
العام���ة واخلاصة  والش���روط 
ملناقص���ات املش���روع مع جلان 

العمل الفرعية.
� حتدي���د أولوي���ات ط���رح 
املناقصات املتعلقة مبش���روع 

التعليم اإللكتروني.
املنفذة  � متابع���ة اجله���ات 
للعمل واعتماد التسليم النهائي 

للمشاريع.
� تشكيل فرق العمل الفرعية 

في املجاالت التالية:
 � الذكية  )املدارس والفصول 
احملتوى اإللكتروني � التدريب � 
التوعية والتثقيف � البنية التحتية 
� البوابة اإللكترونية � اخلدمات 

اإللكترونية املساندة(.
رابعا: تشكيل جلنة تطوير 
قواعد البيانات للمرافق واخلدمات 
التعليمية في إطار تنفيذ مشروع 
االرتقاء بضوابط ومعايير حتقيق 
التعليمية  العملي���ة  التميز في 
برئاسة د.حمدي اجلميلي � خبير 
� معهد الكويت لألبحاث العلمية، 
وعضوية سالم الفيلكاوي � مدير 
إدارة التخطيط، أماني العثمان � 
معهد الكويت لألبحاث العلمية، 
ش���يخة الفليج � معهد الكويت 

لألبحاث العلمية، م.وحيد هاشم 
� قطاع املنشآت التربوية، م.دالل 
� مراقب دعم  العتيبي  س���لمان 
املس���تفيدين � مركز املعلومات، 
أم���ل محم���د رفي���ع بهبهاني � 
مراقب التغيرات البيئية، م.نهى 
عبدالفتاح � مهندسة، م.نفني عادل 
� مهندس���ة وإبراهيم  امليرغني 
عبداحلميد � محلل إحصاء � إدارة 

التخطيط.
وتتح���دد مه���ام اللجنة في 

اآلتي:
� اإلش���راف على تنفيذ املهام 
الفنية ملش���روع تطوير قواعد 
البيان���ات للمراف���ق واخلدمات 
التعليمي���ة )األطل���س الوطني 

للخدمات التعليمية(.
� التنسيق بني وزارة التربية 
ومعهد الكويت لألبحاث العلمية 

فيما يخص تنفيذ املشروع.
� توفير البيانات التي يحتاج 

اليها املشروع.
� اإلشراف على إعداد التقارير 
الفني���ة ورفعه���ا ال���ى اجلهات 

املختصة.
خامسا: تعقد اللجان اجتماعاتها 
بناء على طلب رئيس اللجنة في 

غير أوقات الدوام الرسمي.
سادسا: يحق للوكيل املساعد 
للتخطيط واملعلومات تش���كيل 
جلان فرعية لتنفيذ بعض املهام 

وملدة محددة.
سابعا: تصرف مكافأة مالية 
شهرية ألعضاء اللجان يحددها 
وزي���ر التربية من بن���د أعمال 

أخرى.
ثامن���ا: على جمي���ع اجلهات 
املعنية العل���م والعمل مبوجبه 
اعتبارا من ش���هر ماي���و 2010 
ويس���تمر العمل به حتى نهاية 
مارس 2011 ويلغى ما يتعارض 

معه من قرارات سابقة.

وتهاني الفارس � رئيس قسم تقومي 
البرامج التدريبية/ إدارة التطوير 

والتنمية.
وتتح����دد مه����ام اللجن����ة في 

اآلتي:
� مراجع����ة الوثائق والتقارير 
الس����ابقة اخلاصة  والدراس����ات 

بالهياكل والوحدات التنظيمية.
� حتليل الواقع والوقوف على 
نقاط القوة والضعف في الوحدة 

التنظيمية )املدرسة(.
� تصميم االستبيانات وحتليل 
الواقع بشأن اجلودة اإلدارية في 

العمل املؤسسي )املدرسة(.
� إنشاء قواعد بيانات للقوى 
العاملة وتوزيعها باملدرس����ة من 
أعضاء الهيئة التعليمية واإلدارية 

وربطها بالنتائج.
� إعداد تصور للهيكل التنظيمي 

التوصيف  للمدرس����ة متضمن����ا 
الوظيفي وإجراءات العمل وتوزيع 

القوى العاملة.
2 � جلنة التنمية املهنية برئاسة 
عبلة العيسى � مديرة إدارة التطوير 
والتنظيم، وعضوية: وفاء الكنيمش 
� مراقب وح����دة التدريب وتنمية 
الق����وى العامل����ة/ إدارة التطوير 
والتنمية، نداء العبدالغفور � رئيس 
قسم مبدرسة محمد الشايع أ بنني/ 
منطقة العاصمة، عواطف البلوشي � 
رئيس قسم التدريب التربوي/ إدارة 
التطوير والتنمية، نوال الطليحي 
� مشغل حاسب آلي/ إدارة التطوير 
والتنمية، ب����دور مندني � صائغ 
التطوير والتنمية،  إدارة  برامج/ 
مرمي الص����راف � منس����ق إداري 
معامالت/ إدارة التطوير والتنمية، 
عبداهلل الصفار � منس����ق إداري 

معامالت/ إدارة التطوير والتنمية، 
زين����ب األمير � صائ����غ برامج / 
إدارة التطوي����ر والتنمية وعفاف 
الفيلكاوي � منسق تدريب/ إدارة 

التطوير والتنمية.
وتتح����دد مه����ام اللجن����ة في 

اآلتي:
� مراجع����ة الوثائق والتقارير 
والدراس����ات الس����ابقة املختصة 
التدريبية وإعداد  باالحتياج����ات 

التقارير الالزمة.
� إعداد وتصميم االستبيانات 
التدريبية  اخلاصة باالحتياجات 
املبني����ة عل����ى اجلدارة ل����إدارة 

التربوية واملدرسية.
� حتليل استبيانات استطالع 
ال����رأي اخلاص����ة باالحتياج����ات 

التدريبية واستخالص النتائج.
� وضع تص����ور آللية توطني 

التدريب ف����ي الوحدة التنظيمية 
)املدرسة(.

ثالثا: تش����كيل جلن����ة تنفيذ 
مشروع تطبيق االس����تراتيجية 
الوطنية الس����تخدام تكنولوجيا 
املعلومات في العملية التعليمية 
بالتعلي����م العام وجمي����ع أنواع 
التعليم األخرى وتطوير مشروعات 
احلكومة اإللكترونية في األعمال 
اإلدارية برئاس����ة: خالد الرش����يد 
� الوكي����ل املس����اعد للتخطي����ط 
واملعلومات، وعضوية: هناء الشراح 
� مدير عام مركز املعلومات، م.هدى 
املطيري � مراقب دعم النظم � مركز 
املعلومات، م.دالل العتيبي � مراقب 
دعم املستفيدين � مركز املعلومات، 
م.انع����ام اجلن����اع � مراقب الدعم 
والتشغيل التقني � مركز املعلومات، 
م.مها القالف � مراقب املكتب الفني � 

الس�اير: 4 لجان بإش�راف الرش�يد لتنفي�ذ الخط�ة اإلنمائية 
متوس�طة الم�دى لتطوي�ر اإلدارات التربوية والمدرس�ية واالرتقاء 
بالمعل�م واس�تخدام التكنولوجي�ا وتحقي�ق التمي�ز ف�ي التعلي�م

د.خالد الرشيد متاضر السديراوي

د.عبدالرحمن األحمد

مرمي الوتيد

د.هالل الساير د.موضي احلمود

في اقتراح قدمه عميد »تربية« الكويت عبدالرحمن األحمد

حملة الماجستير والدكتوراه لتدريب المعلمين 
مقابل تخصيص مكافأة مالية من »التربية«

تأهيل المطابع المعتمدة والمستجدة 
لطباعة الكتب المدرسية وفق المعايير العالمية

الكويت تشارك في االجتماع الدولي الخامس الختبار تيمز 2011
 مريم بندق

تلبية للدعوة املرسلة من املنظمة العاملية للقياس 
والتقومي حلضور االجتماع اخلامس للمنسقني الدوليني 
الختبار »تيمز 2011 – بجمهورية التشيك« خالل الفترة 
من 8 – 13 اغسطس اجلاري، اصدر وزير الصحة ووزير 
التربية والتعليم العالي باالنابة د.هالل الساير قرارا 
وزاريا تضمن ايفاد كل من: املوجهة االولى للرياضيات 

مبنطق����ة العاصمة التعليمية حصة العلي واملوجهة 
االولى للعلوم مبنطقة الفروانية احالم بهبهاني واملراقبة 
مبركز املعلومات انتصار احلسينان حلضور االجتماع.
وفي قرار آخر للوزير الس����اير نص على ضم كل من 
د.سعاد الشبوب من كلية التربية االساسية بالهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، د.احمد عطية باحث 

تربوي مبركز البحوث التربوية لدول اخلليج.

 مريم بندق
التربية  قدم عمي����د كلي����ة 
وعضو املجلس األعلى للتعليم 
د.عبدالرحم����ن األحمد مقترحا 
لوزيرة التربية ووزيرة التعليم 
العالي د.موضي احلمود لتدريب 
املعلمني واملعلمات العاملني في 
مدارس وزارة التربية. وجاء في 
مقت����رح د.عبدالرحمن األحمد: 
متاشيا مع تطوير التعليم العام 
التعليم،  بتبني معايير جودة 
أقت����رح تبني خط����ة تدريبية 
للمعلم����ني في جمي����ع املراحل 
التعليمية تشارك فيها جميع 
املناط����ق التعليمية، وأن يقوم 
حملة املاجستير والدكتوراه في 
التربية من املعلمني واملعلمات 
في املدارس بتنفيذ هذه اخلطة 

على أن يتم ما يلي: 
� حصر املعلمني واملعلمات 
املطل����وب تدريبه����م بناء على 

 مريم بندق
اعتمدت وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود 
فريق عمل لتأهيل املطابع األهلية 
ومتابعة طباعة الكتب املدرسية، 
بناء على الرؤية اجلديدة إلدارة 
تطوير املناهج في قطاع البحوث 
التربوي���ة واملناه���ج ملا تكون 
الكتاب املدرس���ي  عليه طباعة 
وفق أعلى املواصفات احلديثة 
واملعايير العاملية، وبالنظر الى 
أعداد املطابع املتزايدة التي ترغب 
الكتاب  في املشاركة في طباعة 
املدرس���ي التي م���ن الضروري 
زيارتها وتصنيفها، وأيضا نتيجة 
تطور األجهزة واآلالت واملاكينات 
اخلاصة بالطباعة في املطابع فقد 
أصبح لزاما إعادة تأهيل املطابع 
احمللية إلحداث تطوير في طباعة 

الكتاب املدرسي.
جاء في القرار أوال: يتشكل الفريق 
برئاسة مرمي الوتيد، وعضوية كل 
من: د.سعود احلربي، أنوار احلمدان، 
سعدة الغزالي، د.سعد العتيبي، 
عبداخلالق عبدالدامي، علي خلف، 

عائشة حسني.
ثانيا: مهام فريق العمل:

1- االطالع على االس����تبانات 
املقدمة م����ن إدارة تطوير املناهج 
باملواصف����ات املطلوب����ة للمطابع 
واعتمادها من قبل رئيس الفريق.

2- قيام الفريق بزيارة املطابع 
احمللية واملعتم����دة من قبل جلنة 
املناقصات املركزية، وكذلك املطابع 
املستجدة التي تقدمت بطلب لتأهيلها 
بغرض التعامل في طباعة الكتب 
مع إدارة تطوير املناهج، ولتحديد 
مدى التطور الذي أحدثته املطابع في 
األجهزة واآلالت واملاكينات اخلاصة 

بالطباعة.
3- توصيف الشروط الواجب 
توافرها، لتحديد املطابع املؤهلة 
وتصنيفها للدخول في ممارسات 
ومناقصات طباعة الكتاب املدرسي 

حسب التالي:
أ � أقسام الكمبيوتر:

� حصر وحدات إدخال البيانات 
وعدد الشاشات اخلاصة بصف املادة 
العلمية واإلخ����راج الفني وكذلك 
توافر البرامج اخلاصة بصف بعض 
الرموز املتعلقة باملادة العلمية مثل: 
الرياضيات والعلوم وغيرها من 

الكتب.

اس����تفتاء كل م����ن التواجي����ه 
الفنية، ونظار وناظرات املدارس، 
واملدرسات واملدرسني األوائل في 

مدارس مراحل التعليم العام.
� حصر املعلمني واملعلمات 
العامل����ني في م����دارس مراحل 
الع����ام من احلاصلني  التعليم 

� حصر أجهزة الفرز اآللي املرتبط 
بالكمبيوتر، وكذلك وحدات سحب 

األفالم.
ب � التجهيزات الفنية:

� حص����ر أجهزة »اإلس����كنر« 
اخلاصة بفرز األلوان.

� حص����ر ط����اوالت املونت����اج 
اخلاصة بتحديد املساحات واألسطح 

الطباعية.
ج� � أقسام الطباعة:

� معاينة نوعية ماكينات الطباعة 
العاملة بخط اإلنتاج من حيث األلوان 

)2 لون، 4 لون، 8 لون(.
� معاينة حجم املاكينات وكمية 

اإلنتاج )رول، شيت(.
.)U.V( معاينة ماكينات �

د � أقسام التجليد:
معاينة خط التجليد من جتميع 
املالزم وعدد اخلانات والسرعة من 
حيث اإلنتاجية، ماكينات الدبوس 
وعدد الرؤوس، ماكينات غراء الكعب 
العادي والبيور، ماكينات اللمينيشن 
وقياس����ها، ماكينات القص ومدى 

كفاءة كل منها.
ه� � املخازن والعمالة:

� معاين����ة املخ����ازن املتوافرة 
باملطاب����ع م����ن حيث املس����احة 

وصالحيتها.
� حجم العمال )فنية ومساعدة( 

ومستواها الفني.
ثالثا: أسلوب عمل اللجنة:

1- إعداد )4( استبانات، األولى 
تعبأ بواسطة جميع املطابع املقيدة 
واملؤهل����ة للتعامل م����ع الوزارة، 
وكذلك املطابع التي تقدمت بغرض 
أما  الوزارة،  التأهيل للتعامل مع 
باقي االس����تبانات لتحديد موقف 
الفني  املطبعة طبقا للمس����توى 

.)C – B - A( والعملي

على درجة املاجستير والدكتوراه 
ف����ي التربي����ة م����ن الكويتيني 

والكويتيات.
� وضع جدول لتدريب املعلمني 
واملعلمات خالل العام الدراسي 
وينفذ في املنطقة التعليمية أو 

إحدى املدارس.
� إعفاء املدرسني واملدرسات 
من حملة الدكتوراه واملاجستير 
في التربية من التدريس في األيام 

التي يقومون فيها بالتدريب.
� تخصيص مكاف����أة مالية 
للمدربني. إن تنفيذ هذه اخلطة 
التدريبية الشاملة سيحقق عدة 
أهداف منها اس����تثمار مؤهالت 
الكويتي����ني والكويتي����ات من 
حملة املاجس����تير والدكتوراه 
في التربي����ة، بتدريب زمالئهم 
في ضوء خطة حتقق توجهات 
ال����وزارة ف����ي تطبي����ق جودة 

التعليم.

2- حص����ر ومخاطب����ة جميع 
املطابع التي تتعامل معها الوزارة 
في طباعة الكتب املدرسية، وكذلك 
املطابع التي طلبت التأهيل أو إعادة 

تأهيلها.
3- بعد جتميع االستبانات من 
قبل املطابع تدرس من قبل الفريق 
لتحديد املستوى اخلاص لكل مطبعة 

.)C – B - A(
4- عمل جدول زمني لزيارة هذه 
املطابع للتأكد من توفير األجهزة 
واآلالت واملاكينات واملخازن والعمالة 
التي مت تسجيلها من قبل املطبعة 

في االستبانة.
5- دراس����ة نتائ����ج الزيارات 
للمطابع أوال بأول وإدراجها حتت 

الفئة املناسبة لها.
6- حصر املطابع املؤهلة.. كل 

حسب الفئة اخلاصة به.
7- اس����تبعاد املطابع التي ال 

تنطبق عليها الشروط املطلوبة.
8- يتم اعتماد املطابع املصنفة 
حسب الفئة من قبل رئيس الفريق، 
ويتم ارسالها مع تقرير الى وكيل 

وزارة التربية.
9- إرسال املطابع املصنفة الى 
الوكيل املس����اعد للشؤون املالية 
وإدارة التوريدات واملخازن، إلبالغها 

الى جلنة املناقصات املركزية.
10- التنبيه على جميع املطابع 
التي مت تأهيلها عند استحداث 
إمكانات جديدة إلعادة تصنيفها 
يتم إرس���ال خطاب رسمي الى 
وزارة التربية ممثال في الوكيل 
املساعد لقطاع البحوث التربوية 
واملناهج لتحديد الزيارة والوقوف 

على إعادة التصنيف.
11- يقوم الفريق بإعداد تقرير 
دوري ورفع����ه لوكي����ل ال����وزارة 
لتوضيح مستوى املطابع التي متت 

زيارتها وأعمال اللجنة.
رابعا: لرئيس الفريق االستعانة 
مبن ي����راه مناس����با لتنفيذ املهام 
املش����ار اليها من داخل الوزارة أو 

خارجها.
خامسا: أداء عمل الفريق، بعد 

أوقات الدوام الرسمية.
سادسا: تصرف للفريق مكافأة 
مالي����ة ش����هرية يحدده����ا وكيل 

الوزارة.
سابعا: يعمل بهذا القرار اعتبارا 
من 2010/3/1 وعلى اجلهات املختصة 

العمل مبقتضاه وتنفيذه.

وزيرة التربية كلفت خالد الرشيد بالتنفيذ

إعادة تشكيل لجنة التعليم اإللكتروني
 مريم بندق

أص���درت وزيرة التربية ووزي���رة التعليم العالي د.موضي 
احلمود قرارا وزاريا نص على جتديد واستمرار عمل جلنة ادخال 
التعليم االلكتروني في التعليم وتكليف الوكيل املساعد للتخطيط 
واملعلومات د.خالد الرشيد باعادة تش���كيل اللجنة واستكمال 
مش���روع ادخال تكنولوجيا التعليم )التعليم االلكتروني( في 

التعليم.
 جاء قرار الوزيرة احلمود بالنظر الى ان اعمال جلنة التعليم 
االلكتروني تدخل ضمن نطاق البرنامج احلكومي واخلطة االمنائية 
للسنة االولى لعام 2011/2010 والتي من بينها مشروع »تطبيق 
االس���تراتيجية الوطنية الس���تخدام تكنولوجيا املعلومات في 
العملية التربوية بالتعليم العام وجميع انواع التعليم االخرى 
وتطوير مشروعات احلكومة االلكترونية« والذي يشرف على 
تنفيذه قط���اع التخطيط واملعلومات، وحرصا على منع وجود 
ازدواجية بني عمل جلنة التعلي���م االلكتروني والبرنامج الذي 

يشرف عليه قطاع التخطيط واملعلومات.

عبدالباقي النوري وعطاء بال حدود

ورحل الى بارئه املربي القدير واالخ الكبير وصاحب 
العطاء والسجايا استاذي املرحوم عبدالباقي عبداهلل 
النوري، الذي كان بالنس��بة جليل م��ن طلبة الكلية 
الصناعية املربي واملوجه واالخ الكبير، وكان الراعي 
واحلريص عل��ى توجيهنا، واملدير الصديق للجميع، 
يتفقد احوالنا، وييس��ر امورنا، ويوفر كل حاجياتنا، 
ويحثن��ا على اجلد واالجتهاد، وهدفه ان يؤهل جيال 
وطنيا صناعيا قادرا على العطاء وعلى تأكيد قدرات 

الكوادر الوطنية في خدمة الوطن.
ومن خالل توجيهاته وتش��جيعه الدائمني واصلنا 
انا ومجموعة من زمالئ��ي دربنا وحتصيلنا العلمي 
في اخلارج حتى مرحلة التخرج، وقد حرص بعد ان 
اصبح مديرا للكلية الصناعية في اوائل الس��تينيات 
على اس��تكمال دوره الرائد، ف��كان حريصا على ان 
يلتقي بنا للتباحث في مختلف شؤون التعليم بالكلية 
وتذليل جمي��ع الصعوبات التي نواجهها وكنا نلمس 
مدى ما يتملكه من آمال وطموحات وحماس لالرتقاء 
والنهوض مبسيرة التعليم الصناعي التي رمبا يرجع 
الفضل اليه بعد اهلل تعالى في بناء وترسيخ قواعدها 

في الكويت.
وبعد انتقاله للعمل السياسي كنائب في اول فصل 
تشريعي ملجلس االمة افترقنا وكل منا اجته الى مجاله 
ولكننا بقينا دائما في محيط اهتمامه وتواصله، فلم 
ينس��انا وبقي همه الكبير خدمة وطنه مبا أوتي من 

قدرات وامكانات متميزة سخرها بالكامل لصاحلنا.
اقول الس��تاذي القدري واخي الكبير عبدالباقي 
النوري ان ذكراك ستبقى راسخة في اذهاننا وكيف 
كنت لتجمعنا بكرمك وحفاوتك لتعيد ذكريات الكلية 
الصناعية ومشوار التعليم، وهذه سمات املربني االفاضل 
وه��ذه هي القيم التي قلما جتدها اال عند امثالك ايها 
املربي الفاضل والصديق الوفي، لقد سعيت وسعيت 
وبعطاء بال حدود من اجل خدمة وطنك كتربوي وقيادي 
وسياسي، وكان كل همك خدمة وطنك واتخاذ كل ما 
من ش��أنه خدمة الوطن، وكم متيزت في عطائك عند 
تبوئك أمانة س��ر مجلس االمة هذا املركز املهم حيث 
كنت الدينامو ف��ي تنظيم االعباء واملهام املوكلة اليك 
واحلريص على جناح اعمال املجلس واملتابع ملختلف 

قرارات اللجان املختلفة.
رحلت عنا وهذا هو قدرنا جميعا وال راد ملش��يئة 
اهلل تعالى، فليرحمك بواسع رحمته ويسكنك فسيح 
جناته وانا لفراقك حملزونون وانا هلل وانا اليه راجعون 

وال حول وال قوة اال باهلل.

بقلم: ثامر إبراهيم السيار

Pre-Qualification (PQ 10/01)
- for -

BuilD, oPerate anD Maintain HeaVY oil 
HanDlinG anD ProceSSinG facilitieS

announceMent

Kuwait Oil Company “The Company” 
announces cassation of previously issued Pre-
qualification exercise for the subject services.   
 
In this context, the Company conveys deepest 
gratitude to all companies that applied and showed 
interest to participate in the Pre-qualification 
exercise and do business with Kuwait Oil Company.   
 
We  look forward to future opportunities and 
venues for cooperation

KUWAIT OIL COMPANY (K. S. C.)

APPLICATIONS RECEIVED AFTER CLOSING DATE MAY NOT BE CONSIDERED


