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السادة  دعوة  واالستثمار  لإلجارة  المسار  شركة  إدارة  مجلس  يسر 
عن  العادية  العمومية  الجمعية  اجتماع  لحضور  الكرام  المساهمين 
تمام  عقدها  المزمع  و   31/12/2010 في  المنتهية  المالية  السنة 
6/6/2011 في مجمع  12:00 من صباح يوم اإلثنين  الموافق  الساعة 

الوزارات، وزارة التجارة و الصناعة, بلوك 2, القاعة )أ( .

يرجـــى مــــن الســـادة المساهميـــن الكـــرام المسجليــن بسجالت الشركة 

الحضور  في  الراغبين  موكليهم  أو  العادية  العامة  الجمعية  انعقاد  بتاريخ 

الخامس  الدور  الكائنة في برج أحمد -   ( الكويتية للمقاصة  مراجعة الشركة 

من  اعتباراً  األعمال  وجدول  الحضور  دعوات  الستالم   ) العربي  الخليج  شارع 

26/5/2011 لحضور الجمعية العامة العادية بالتاريخ المذكور. 

إعالن
تذكيري

لحضور اجتمــــــــــــاع
الجمعية العامـــــــة 
العادية لشركــــــــــة

 المســـــار لإلجــــــــارة 
واالستثمــار ش.م.ك )مقفلة ( 

2010

املليفي يعترف في أول جولة تفقدية للجان امتحان تالميذ »االبتدائي«: ترتيب الكويت تراجع من املستوى 48 إلى 75 خالل العام الدراسي 2009/2008

وزير التربية ردًا على سؤال لـ »األنباء«: ال إطالة لليوم املدرسي
ومنظومة ثالثية إلصالح التعليم.. فنحن في منحنى خطر

وزير التربية ووزير التعليم العالي أحمد املليفي أثناء تفقده جلنة مدرسة الرديفة االبتدائية بالزهراء

املليفي يتأكد من توافر املاي  نظرة افتخار بأبوي الوزير 

في اعت���راف الفت ينم عن 
ش���فافية ومتابعة ورغبة في 
اإلصالح كش���ف وزير التربية 
ووزير التعلي���م العالي احمد 
املليف���ي ان التعليم في البالد 
مير مبنحنى خطر، حيث سجلت 
جلنة الكويت الوطنية للتنافسية 
تراجع ترتيب الكويت بالنسبة 
لدول العالم من املستوى 48 في 
العام الدراسي 2007 � 2008 الى 
املستوى 75 في العام الدراسي 
2008 � 2009، مش���يرا الى ان 
تشخيص االس���باب ومعرفة 
الثغرات في هذه املش���كلة اول 

متطلبات املواجهة.

نقاط الضعف والسلبيات

واعلن املليفي عن خطة ثالثية 
احملاور للنهوض بالتعليم في 
الكويت تهدف على املدى البعيد 
الى خلق مورد استثمار جديد 
يتمثل في تهيئة الكوادر الوطنية 
البالد  املؤهلة لسد احتياجات 
من القوى العاملة، وفي الوقت 
القيادة  ذاته تكون قادرة على 
الوطنية،  وحتمل املس����ؤولية 
وعلى املدى القريب معاجلة نقاط 
الضعف والسلبيات التي يعاني 
منها الطلبة اآلن، مستدركا ان 
تركيزه سيكون على النهوض 
العربية،  اللغ����ة  بالتالميذ في 
فتمكن التلميذ من اللغة العربية 
ميكنه من استيعاب املواد االخرى 
بكل سهولة وفهم ألن االنسان 
يس����تطيع االبداع والتميز من 
خالل التمكن من لغته االصلية، 
وقال »سأتخذ قرارا جريئا في 
عودة النظام القدمي الذي يعتمد 
على اجلزء وليس الكل«، مبعنى 
اننا نبدأ بتعليم التلميذ احلرف 
ثم الكلمة ثم اجلملة ومميزات 
هذا االسلوب متكني التلميذ من 

القراءة بسرعة وبتمكن.

المحور الثاني

وتط���رق املليفي الى احملور 
الثاني املتمثل في خطط تدريب 
املعلمني وحتسني ادائهم وتطوير 
طرق التدريس لتمكني التلميذ من 
الفهم واالستيعاب وليس احلفظ 
»من خالل دراسة جديدة اعكف 
عليها اآلن«، مستدركا: لدينا عمل 
كبير نقوم ب���ه لتهيئة االجواء 
املناس���بة للمعلمني، وموضحا: 
باالضافة الى قرار كادر املعلمني 
اجلديد بتكلفة اجمالية 231 مليون 
دينار س���يتم اس���تحداث جهاز 
اداري متكامل بتوصيف وظيفي 

لن أقبل برئاسة 
»القياس والتقومي« 

وسيكون مستقاًل 
عن »التربية« ويتبع 

مجلس الوزراء لضمان 
احليادية في األهداف 

ومتابعة اخلطط 

قرار جريئ بعودة 
النظام القدمي 

لتدريس »العربية« 
يعتمد على اجلزء 

وليس الكل لتمكني 
أبنائنا من اللغة

تكليف املعلمني 
باألنصبة املعتمدة فقط 
وجهاز مستقل متكامل 

بصالحيات مناسبة 
لألعمال اإلدارية

سأوجه املناهج 
اإلسالمية لدعم مبادئ 
وقيم التسامح واحملبة 

وتقبل الرأي اآلخر

نعم وجدت العديد 
من امللفات املعلقة 

وستحسم قانونيًا 
وعلميًا قريبًا

وصالحيات مناسبة وبتخصصات 
معينة يستطيع اجناز االعمال 
االدارية الت���ي يكلف بها املعلم 
اآلن ولن اس���مح بتكليف معلم 
اال بأنصبة احلصص القانونية 
اما  ال���وزارة،  املعتمدة من قبل 
االعمال االدارية فسيعفى منها 
متاما. ولفت الوزير إلى أن احملور 
الثالث، مش���يرا الى تغييرات 
جذرية في بعض املناهج بهدف 
تطويرها وغربلتها من احلشو 

التي  والتك���رار واملوضوعات 
تش���كل عبئا على الطالب وال 
تتناسب مع سنه، خصوصا في 
املرحلتني االبتدائية واملتوسطة، 
وسنعمل على ان تكون املناهج 
مواكب���ة للتحديث في املرحلة 

الثانوية.

مناهج التربية اإلسالمية

التربي���ة  وع���ن مناه���ج 
االسالمية، اجاب الوزير املليفي: 

نعم س���نوجه مناهج التربية 
االسالمية لدعم العملية التربوية 
القيم  من خالل ترسيخ ودعم 
االسالمية االنسانية التي ميتلئ 
بها الدين االس���المي من خالل 
القصص والسير الواقعية بهدف 
دعم مبادئ وقيم والتس���امح 

واحملبة وتقبل الرأي اآلخر.
وبس���ؤاله عن مالمح هذه 
الدراس���ة اجلدي���دة اخلاصة 
باملرحلة االبتدائية، قال: تهدف 
إلص���الح جذري ف���ي املرحلة 
االبتدائية وسأعمل على ان تهدف 
خطط تطوير التعليم ومناهج 
وطرق التدريس واملعلمني في 
املرحلة االبتدائي���ة واالجهزة 
الى تدعيم  التقنية احلديث���ة 
التعلي���م الذات���ي االلكتروني 
واالستفادة من مهارات وقدرات 
تالميذ هذه املرحلة وقدرتهم على 
استخدام هذه االجهزة احلديثة 
املفكر  الكويتي  خللق االنسان 
واملبدع وليس احلافظ ملعلومات 
انشائية ينس���اها مبجرد اداء 

االمتحان.

القياس والتقويم

وف���ي لهجة حاس���مة، قال 
وزي���ر التربية ووزير التعليم 
العالي احمد املليفي انه لن يقبل 
بترؤوس مركز القياس والتقومي 
»ولن يكون تابعا لوزارة التربية 
بل مركز مس���تقل  وميكن ان 
يك���ون حتت رئاس���ة مجلس 
الوزراء حتى يستطيع بحيادية 
تامة تقييم اعمال الوزارة بعد 
ان يض���ع التص���ورات العامة 
التعليم وكذلك اهداف   بخطط 

هذه اخلطط.

سؤال »األنباء«

وردا على سؤال ل� »األنباء« 
حول مدى قناعة الوزير بإطالة 
اليوم املدرسي؟ أجاب قائال: لدي 
قناعة راسخة لوجود كفاءات 
في  وزارة التربية ومن خالل 
العمل كفريق واحد س���نتمكن 
من حسن االستفادة من الدوام 
احلالي دون ان نكون مضطرين 
اعادة  الى االطالة، م���ن خالل 
النظر في الكم الكبير من املواد 
واالمتحان���ات املرهقة للطلبة 

وأولياء األمور.
وأكد الوزير ان عمال كبيرا 
س���يتم خالل فت���رة الصيف 
»سأعمل على اس���تثمار فترة 
الصي���ف في تنفيذ مش���اريع 
تعليمي���ة والعمل  على اجناز 

املشاريع املعطة اآلن«.
وق���ال »تس���لمت احلقيبة 
الوزارية ووج���دت العديد من 
القضايا معلقة »وأحمد املليفي 
ال يقبل بوجود ملفات او قضايا 
معلقة وسأحسم كل ذلك وفقا 
القانونية واالصول  للقواع���د 

العلمية«.

الفروق الفردية

وأش���ار  املليف���ي إل���ى أن 
اختبارات نهاية العام الدراسي 
في جميع املراح���ل التعليمية 
روعيت فيها الفروق الفردية بني 
الطلبة في اشارة الى توجيهاته 
في اجتماع مجلس الوكالء االخير 
بعدم ارهاق الطلبة بأسئلة تكون 
عامل خوف وارباك بالنس���بة 

اليهم.
املليفي في تصريح  وشدد 
للصحافيني خالل تفقده سير 
جلان االختبارات في املرحلتني 
املتوس���طة واالبتدائية والتي 
الرديف���ة  ش���ملت مدرس���تي 
االبتدائية للبنات وسهلة بنت 
س���عد املتوس���طة في منطقة 
الزه���راء على اهمي���ة تنفيذ 
وتطبيق التوجيهات التي صدرت 
بشأن مرعاة الفروقات الطالبية 
عند وضع اس���ئلة االختبارات 
مع بقاء االسئلة الفنية الدقيقة 
لتقدير اصح���اب االختصاص 

معدي االختبارات.

آلية سير االختبارات

واطلع الوزير على آلية سير 
االختب���ارات وطريقة توزيع 
املراقبة  املظاري���ف وعملي���ة 

واالشراف على الطلبة.
وحول انطباعه عن جولته 
التفقدية للجان االختبارات اشار 
الى حس���ن التنظيم واريحية 
اخلدمات املقدمة للطلبة متمنيا 
ان يقدم الطلبة اختباراتهم في 
اجواء بعيدة عن الرهبة واخلوف 
وبنفسيات مطمئنة دون قلق 
او ارتباك. في س���ياق آخر اكد 
التركيز  الى اهمي���ة  املليف���ي 
على دعم اللغة العربية قراءة 
وفهما بالنسبة لطلبة املرحلة 
االبتدائية مشيرا الى ان اللغة هي 
مفتاح الطالب لتعلم باقي املواد 
الدراس���ية. واشار الى حرصه 
واهتمامه باملراحل التأسيسية 
االول���ى للطلبة ف���ي الرياض 
الى جانب تطوير  واالبتدائية 
الدراسية واداء املعلم  املناهج 
وذلك في س���بيل القضاء على 

الدروس اخلصوصية، مضيفا 
ان فترة الصيف ستشهد ورش 
عمل متواصلة في وزارة التربية 
في مس���عى لتحقق مشاريعها 

وتطلعاتها بأسرع وقت.
وذك���ر ان التعلي���م الديني 
يحظى باهتمام من الوزارة اذ 
اجتمع مع الوكيل املساعد للقطاع 
النوعي محمد الكندري وناقش 
معه آلية انش���اء معاهد دينية 
جديدة ف���ي منطقتي االحمدي 
واجله���راء خلف���ض الكثاف���ة 
الطالبية في هذه املناطق وتالفي 
االزدحام الناجم عن انتقال هؤالء 
الطلبة الى املعاهد البعيدة عن 

مناطقهم.

مكامن االفكار

وافاد ب���أن امليدان التربوي 
يض���م الكثي���ر م���ن االف���كار 
واالبداعات التي على القياديني 
ف���ي التربية اس���تخراجها من 
مكامنه���ا واعطائها مس���احة 
من احلري���ة خلدمة العمليتني 

التربوية والتعليمية.
وبني ان الفترة احلالية تعد 
فترة استنفار لدى كل االسر في 
الكويت ولدى الطلبة خصوصا، 
موضحا ان توقيت االختبارات 
مرحلة صعبة وتوقيت يحرص 
االم���ور ان يبذل  اولي���اء  فيه 
ابناؤهم جهدا مضاعفا ليحصدوا 
ثمار تعبهم وسهرهم طوال عام 
دراسي مضى. من جانبها اكدت 
وكيل���ة وزارة التربية باإلنابة 
عائشة الروضان حرص الوزارة 
املناس���بة  على تهيئة االجواء 
للطلبة الداء اختبارات املرحلتني 
االبتدائية واملتوسطة مشيرة الى 
الوزارة وجبات غذائية  توفير 
توزع على تالميذ الصفني الرابع 
واخلامس االبتدائي فضال عن 
توفير وجبات خاصة للطلبة ذوي 

احلاالت الصحية اخلاصة.
وب��ين���ت ان الوزارة طلبت 
من مدي���ري ع���موم املن���اطق 
تزويدها بت���قارير عن عملية 
س���ير االمتحانات في املدارس 
وذلك ملتابعتها عن كثب ومعاجلة 
اي طارئ يحدث خالل سيرها.

بدورها طمأن���ت مدير عام 
منطقة حول���ي التعليمية منى 
الص���الل اولي���اء االم���ور بأن 
االختبارات تسير على ما يرام 
وفق اخلطة املوضوعة مشيرة 
التربوية  الى توفير االج���واء 
املالئمة للطلبة والطالبات لتقدمي 

اختباراتهم دون اي ضغوط. 

يوم شافت أهلها يشدون قالت: »قعدو« زوجوني رجل
هذا املثل ينطبق على حال مدرسة »الرديفة« االبتدائية للبنات 

في اول يوم لالمتحانات امس سكروا املاي عن مشارب 
الطالبات علشان ياخدون عينات من املاي ويفحصونها وما 

لقوا اال ايام االمتحانات يفحصون فيها املاي. والوزير احمد 
املليفي الذي ذهب الى مشارب املياه بحرص االب وشفقته 

على أبنائه وبناته تعجب وتضايق بوأنس عندما فتح النالت 
»احلنفيات« متوقعا ان يصب املاي الغزير البارد منها فوجدها 

جافة ولم تنزل قطرة ماي واحدة منها. ولم يقتنع الوزير 
بتبرير مديرة املدرسة بأن انقطاع املاي سببه اخذ عينات من 

قبل اجلهة املختصة لتحليلها وبدا ذلك على مالمح وجهه، رغم 
ان املدرسة وفرت »بطول« املاي للتلميذات اال ان املليفي كان 

سيسعد لو ان املاي متوافر في مرافق املدرسة.
مديرات مدارس الزهراء »متذمرات«

أبدت مديرتا مدرستي الرديفة وسهلة بنت سعد االبتدائيتني 
تذمرا الى حد ما من تصميم مدارس منطقة الزهراء، حيث أبلغتا 

الوزير ان املبنى الذي يطلق عليه تصميم اخللية »غير مريح 
ومتعب«.

رأت مديرة ادارة الشؤون التعليمية مبنطقة حولي التعليمية نوال 
اخلضيري في اجلولة فرصة ـ وهي التي تأمل في احلصول على 

ترقية ملنصب مدير عام منطقة تعليمية بعد ان دخلت املقابلتني 
األخيرتني ولم حتوز رضا النجاح ـ حملاولة اقناع الوزير مبساوئ 
البيروقراطية والطلب منه السماح مبخاطبته »مباشرة« الكترونيا.

فرد الوزير مبتسما: تقدرون بس ضروري حتافظون على التدرج 
الوظيفي وإعطاء نسخة من مضمون الكتاب أو الرسالة الى 

رؤسائكم.

أبلغت ادارة مدرسة الرديفة االبتدائية الوزير بتقدمي الوجبة 
الغذائية للتلميذات قبل بدء االمتحان.

دار حوار سريع بني الوزير والقيادات التربوية حول ضرورة 
احلفاظ على انتاجات وإبداعات الطلبة وفي تفكير سريع اقترح 
البعض استحداث متحف يضم هذه األعمال واالنتاجات الفنية 

ويتم عرضها على موقع الوزارة.

كما هو متوقع تعامل الوزير بأبوة مع التلميذات وكانت ابتسامته 
دائما تسبق سؤاله اي تلميذة عن أسئلة االمتحان.

لوحظ ايضا ان املليفي يجيد فن االستماع فهو مييل الى االستماع 
أكثر من التحدث.

نوال اخلضيري والبيروقراطية

الوجبة قبل االمتحان

متحف إلبداعات الطلبة

أبوة واستماع

من اجلولة

تلميذات جلنة مدرسة سهلة بنت سعد املتوسطة أثناء تأدية االمتحانات 

حرص واجتهاد ومثابرة

سأل بوأنس عن اصناف الوجبة الغذائية 
التي ال تقبل عليها التلميذات ووجه وكيلة 

الوزارة باالنابة وكيلة القطاع االداري 
عائشة الروضان الى العمل على رصد كامل 

آلراء الطلبة واخذ عينات عشوائية حتى 
ميكن الوصول الى تقييم دقيق للوجبات 

من خالله تتالفى الوزارة السلبيات وتدعم 
االيجابيات. وأجابت الروضان: خاطبنا 

املدارس منذ بداية التطبيق وحصلنا على 
املالحظات والسلبيات التي يتم حتليلها اآلن 
في إدارة اخلدمات العامة التخاذ اإلجراءات 
املطلوبة، لدعم أهداف الوزارة من مشروع 
الوجبات الغذائية على املستويني الصحي 

والذهني للطلبة.

مالحظات الوجبات


