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العبري: نهدف إلى تعزيز ثقافة التميز واإلبداع بين التربويين

»جائزة خليفة التربوية« أطلقت
ز نفسك« دورتها الثالثة تحت شعار »ميِّ

عضوا اللجنة التنفيذية للجائزة د. خالد العبري وحميد إبراهيم

بشرى الزين
أعلنت األمانة العامة جلائزة 
الدورة  التربوية انطالقة  خليفة 
الثالثة للجائزة في الكويت، عمان، 
البحرين، األردن، سورية، لبنان، 

مصر، تونس وقطر.
وأوضح ممثل اجلائزة وعضو 
األمانة العامة د.خالد العبري في 
مؤمتر صحافي عقد صباح امس 
ف����ي جامعة الكوي����ت باخلالدية 
ان اجلائ����زة تعك����س من خالل 
ش����عارها املطروح »ميز نفسك« 
الت����زام دولة االم����ارات العربية 
املتح����دة التام باالرتقاء مبعايير 
التعليم داخل الدولة وخارجها في 
الوطن العربي بهدف الوصول الى 
مستويات متقدمة وجيدة في العمل 
التربوي وتفعيل هذا املجال وأشار 
العبري الى السعي لتكرمي العاملني 
التربويني املميزين والشخصيات 
العربية املؤثرة وذات اإلسهام املميز 
في مجال التعليم، وذلك انطالقا 
من امي����ان مجلس امناء اجلائزة 
بأن اجلهود املبذولة لتطوير قطاع 
التعليم داخل االمارات وخارجها 

تكمل بعضها البعض.
وذكر ان األمانة العامة للجائزة 
تس����عى للتواصل م����ع الهيئات 
الوطن  التربوية على مس����توى 
العربي لشرح مجاالت ومعايير 
االش����تراك وآلية الترشح، بهدف 
التميز  تش����جيع وتعزيز ثقافة 
واإلبداع بني أوس����اط التربويني 
املج����ال لتنفيذ  والت����ي تتي����ح 
املبادرات واملش����اريع التعليمية 
املبتكرة، اضافة الى كونها بوابة 
لتكرمي املعلم����ني والطالب ذوي 
االحتياج����ات اخلاصة، مبينا ان 
اجلائ����زة حترص عل����ى تقدير 
التكنولوجيا  مبادرات تطبي����ق 
احلديث����ة في التربي����ة بوصفها 
وس����ائل تغني احلقل التعليمي 
فضال عن تس����ليط الضوء على 
التجارب الناجحة التي تركت آثارا 
ايجابية على الطالب في مختلف 

أنحاء العالم العربي.
وأكد ان اجلائ����زة تهدف الى 
تعزيز مكانة اللغة العربية كلغة 
رسمية في اإلمارات العربية املتحدة 
األمر الذي ميكن حتقيقه من خالل 
اجلهود املتواصلة لتطوير مناهج 

اللغة العربية على كل املستويات 
التعليمية في انحاء الدولة.

من جهته، اوضح عضو اللجنة 
التنفيذية للجائزة حميد ابراهيم 
ان اجلائزة متنح لكل املتميزين من 
التربويني العاملني في هذا املجال 
مبن في ذلك املعلمون واالكادمييون 
والباحثون االداريون باعتبار انها 
تس����تهدف تقدير املتميز في كل 
املجاالت واالوس����اط االكادميية 
العليا س����واء رسمية او خاصة، 
حيث مت تخصيص جائزة واحدة 
لهذه املؤسس����ات ف����ي اإلمارات 
العربي����ة املتحدة وجائزة اخرى 
في الوطن العربي. وأضاف ابراهيم 
ان »جائزة خليفة التربوية« متنح 
للمؤسسات العاملة في مجال تعليم 
ذوي االحتياجات اخلاصة وتكرم 
التعليمية  املش����اريع والبرامج 
باالضاف����ة الى األبحاث التربوية 
االجرائية املكثفة ذات الصلة والتي 
مت اجراؤها على نطاق واسع محليا 
واقليميا، مبينا ان اجلائزة تسلط 
الضوء على الدراسات التقييمية 
ملناهج اللغة العربية املطبقة حاليا 
في دولة االمارات العربية املتحدة، 
اضافة الى تكرمي النماذج املطورة 
املناهج واساليب وتقنيات  لهذه 
التدريس املعتم����دة في مختلف 

مراحل التعليم العام.
واش����ار الى ان الطفل العربي 
حظي باهتمام اجلائزة من خالل 
تكرمي األعمال اإلبداعية املوجهة 
للطفل س����واء كان����ت قصصا او 

مسرحيات او شعرا.
كما لفت الى ان اجلائزة تسلط 
الضوء على املؤلفات املميزة التي 
الذاتية لصاحب  السيرة  تتناول 

السمو الشيخ خليفة بن زايد آل 
نهيان، وذلك تكرميا لكل االجنازات 
التي حققها سموه وتقديرا ملبادرته 
الرائدة في انطالقة هذه اجلائزة 
وتوفير الدعم الكامل لها، مؤكدا 
ان جائزة خليفة التربوية بوابة 
املواهب  امام جمي����ع  مفتوح����ة 
والقدرات العربية لالرتقاء بواقع 
العم����ل التربوي وخلق مزيد من 
املبادرات التربوية االيجابية للدفع 
مبسيرة التنمية البشرية املستدامة 
في دولة االمارات العربية املتحدة 

والعالم العربي.
م���ن جانبها، قال���ت وكيلة 
وزارة التربي���ة لقطاع املناهج 
والبحوث التربوية مرمي الوتيد: 
ان الكويت تعتز باملشاركة في 
هذه اجلائزة التي تتمحور حول 
مواضيع كثيرة في التعليم العام 
اداء املعلم  واخلاص ومستوى 
واالدارات املدرسية، مذكرة بأن 
الكويت تركز على هذه احملاور في 
مساعيها لتطوير العمل التربوي، 
الفتة ال���ى ان الكويت حصدت 
العديد م���ن اجلوائز وحصلت 
على املراكز األولى املتقدمة في 
العام  مس���ابقات عديدة خالل 
املاضي. ولفتت الى ان التربويني 
الكويتيني يشاركون بقوة العام 
احلالي وستتيح وزارة التربية 
للمدارس فرصة املشاركة معبرة 
ع���ن أملها في مش���اركة جميع 
القطاعات مبشاريع تطويرية 
هادفة تتسق وأهداف اجلائزة.

حضر املؤمتر الصحافي سفير 
العربية املتحدة حسن  اإلمارات 
اخليال وأمني عام جامعة الكويت 

د.أنور اليتامى.

التعليم العام: املعلم، املوج��ه التربوي، اإلدارة 
املدرس��ية، االخصائي االجتماع��ي، )املعلم الرقمي 

داخل الدولة وعلى مستوى الوطن العربي(.
التعلي��م العالي: )داخل الدولة وعلى مس��توى 

الوطن العربي(.
ذوو االحتياجات اخلاصة.

املش��روعات والبرامج التربوية املبتكرة داخل 
الدولة وعلى مستوى الوطن العربي.

البحوث التربوية االجرائية املبتكرة داخل الدولة 
وعلى مستوى الوطن العربي.

البحوث والدراسات اخلاصة بتقومي واقع اللغة 
العربية من خالل املجال التربوي بدولة االمارات العربية 

املتحدة )متاح للترشح له داخل الدولة وخارجها(.
النم��اذج املطورة ملناهج اللغ��ة العربية وطرق 
تدريسها مبراحل التعليم العالي بدولة اإلمارات العربية 

املتحدة )متاح للترشح له داخل الدولة وخارجها(.
التأليف التربوي للطفل على املستوى العربي.

التأليف العلمي عن راعي اجلائزة الشيخ خليفة 
ب��ن زايد آل نهيان رئيس الدول��ة حفظة اهلل )متاح 

للترشح له داخل الدولة وخارجها(.

المجاالت

مكونات الجائزة

)محمد ماهر(د.فاضل صفر وم.جاسم البدر خالل املؤمتر الصحافيسعود العرادة

خالل مؤتمر صحافي لالتحاد الكويتي للمزارعين

صفر: المياه المعالجة وصلت الوفرة منذ أغسطس الماضي
الع�رادة: المزارع�ون قادرون عل�ى التأزيم م�ا لم يحصلوا عل�ى حقوقهم

رندى مرعي
أعلن وزير األش����غال ووزير 
البلدية د.فاض����ل صفر أن املياه 
املعاجلة قد وصلت الوفرة منذ شهر 
اغسطس املاضي وان املوضوع منته 
في وزارة االشغال، وخزانات املياه 
جاهزة غير ان هناك وزارات اخرى 
الكهربائي  التيار  معنية بإيصال 
ودعم املزارعني وتقدمي كل املساعدة 

التي يحتاجون إليها.
كالم د.صفر جاء خالل حضوره 
مؤمترا صحافيا لالحتاد الكويتي 
للمزارعني، حي���ث اكد ان الدولة 
امكانات ضخمة خلدمة  وضعت 
الوطن واملواطن وكل املسؤولني 
مؤمتن���ون على ه���ذه االمكانات 
لتأديتها عل���ى أكمل وجه، وقال 
د.صفر إنه���م يخضعون للوائح 
وقوانني وهم الي���وم امام دورة 
مس���تندية إلق���رار امليزاني���ات 
وتعنى بكل االنش���طة املوجودة 
ف���ي البل���د ولكنه���ا بحاجة الى 
بعض الوقت لتطبيقها وهي التي 
تؤخر املس���ؤولني عن خدمة فئة 
املزارعني التي تؤمن األمن الغذائي 

للمواطن.
بدوره، عرض رئيس مجلس 
إدارة االحتاد الكويتي للمزارعني 
التي  العرادة املش����اكل  س����عود 
يواجهه����ا املزارعون خاصة انهم 
على ابواب املوسم الزراعي حيث 
تتكرر مش����كلة الدعم في كل عام 
مش����ددا على ان القطاع الزراعي 
من اهم القطاعات التي تس����تحق 
ان تولى الكثير من االهتمام وان 

حتل كل مشاكلها.
وقد حتدث العرادة عن مشكلة 
الصقيع التي يتعرض لها املزارع 

س����نويا اذ يتكل����ف مبالغ طائلة 
ومعاناة كبيرة الى حني موس����م 
احلصاد وحينها يكون موس����م 
الصقيع قد ات����ى بدوره ليقضي 
على احملصول، وعليه فإن الدولة 
وبحسب الدستور الكويتي يجب 
عليها تعويض املواطن حني تعرضه 

لهذا النوع من النكبات.
وتابع العرادة انه منذ موسم 
املزارعون بقضية  الصقيع تقدم 
ورفعوها الى املالية غير انها لم 

تلق اي رد حتى اليوم.
واعرب العرادة عن استغرابه 
من موقف وزير املالية في صرف 

دعم الصقيع للمزارعني.
وأكد ان مجلس إدارة االحتاد 
يعمل ويتفاعل على جميع االصعدة 
لتأمني كل م����ا هو ضروري حلل 
مشكلة املزارع، وتوجه الى رئيس 
مجلس ال����وزراء قائال ان االحتاد 
يرفض التعسف من اي وزير او 
وكي����ل، وقال انه اذا كان اصحاب 
حق فليأخذوا حقهم كامال وذلك 
ألنهم اذا لم يكونوا كذلك ما كانوا 

ليتجرأوا ويطالبوا بحقوقهم.
واضاف العرادة انه يجب دعم 
مجهود املزارع الكويتي الذي لوال 
جهوده ألصب����ح املزارعون لقمة 
سهلة بيد التجار لذلك شدد العرادة 
على ان تكون حقوق املزارع خطا 
احمر ال مساس به مع العلم بأن 
املزارع الي����وم يختلف متاما عن 
املزارع منذ 30 سنة فاليوم تشكل 

الزراعة تقنية بحد ذاتها.
وقال العرادة إن البلد ال يتحمل 
التأزمي لذلك يجب رفع التعسف 
والظلم عن املزارعني وذلك ألنهم 
ازمة ولن  افتع����ال  قادرون على 
يتنازلوا عن حقوقهم في احلصول 
على الدعم الكامل وقال انه اذا لم 
تلق صرخاتهم اي جتاوب فإنهم 

سيلجأون إلى القضاء.
وتناول العرادة خالل املؤمتر 
مشكلة العمالة التي يعاني منها 
امل����زارع وهي بإلزامه بجنس����ية 
واحدة من العمالة متس����ائال اين 
العدالة في معاملة قطاع الزراعة 
بطريقة مختلفة عن باقي القطاعات 

التي حتظى بفرصة توظيف اكثر 
من جنسية؟

لذلك طالب الع����رادة وزارتي 
الداخلية والش����ؤون االجتماعية 
بفتح املجال امام املزارع الكويتي 
والتعامل معه برأفة اكثر اضافة 
الى معاجلة مسألة التأمني الصحي 
ورسوم العمالة التي تثقل كاهل 

املزارع.
وتط����رق الع����رادة في قضية 
الى كل جوانبها كهروب  العمالة 
العمال او وف����اة احدهم بطريقة 
طبيعية وما يترتب على املزارع 

جراء ذلك.
كما حتدث العرادة عن مشكلة 
املياه في الوفرة التي تسببت في 
إغالق الكثي����ر من املزارع نتيجة 
تسكير اآلبار، وقال إن اآلبار الفوارة 
احد اسباب نضوح املياه في الوفرة 
ولكنها ليس����ت السبب الرئيسي 
لذل����ك يجب اعطاء املزارع الوقت 
الكافي لترتيب اموره قبل إلزامه 

بإغالق مزرعته.
أم����ا فيم����ا يتعل����ق باملزارع 

احلدودية فقال العرادة يجب معاملة 
املزارعني كلهم سواس����ية وتأمني 

اراض بديلة لتلك املزارع.
وانتق����د الع����رادة الطريق����ة 
التعسفية التي تتم بها ازالة هذه 
املزارع والتي ال تأخذ رزق الناس 
بعني االعتبار وعليه طلب من وزير 
الداخلية احل����د من هذه الظاهرة 
وان يتم احترام املواطنني خاصة 

اصحاب املزارع.
كما طالب بتوفير مهندس����ني 
مختص����ني وتأمني مبي����دات غير 
مسرطنة ملعاجلة مشكلة اآلفات 
التوقف  التي تستدعي  الزراعية 

عندها.
وقال إن مجلس إدارة االحتاد 
كان حريصا على انشاء مركزين 
زراعيني ليكونا رافدين رئيسيني 
للمش����روع حيث مت إجناز تطور 
ملحوظ ف����ي امتصاص جزء من 
انتاج املزارع الكويتي واعدا باملزيد 
من املشاريع التي تخدم الزراعة 
الكويتية واملزارع الكويتي بشكل 

خاص.

براءة مكتوبة باخلط العربي حتمل اسم الفائز 
وبيانات��ه الش��خصية. درع تذكارية. - مكافأة 

مالية.

وجتدر اإلش��ارة الى ان آخر موعد لتسلم 
طلبات الترش��ح للجائزة هو اول ديسمبر من 

العام املقبل.


