
محلياتالثالثاء  3  نوفمبر  2009   16

»أكاديميون بال حدود«: منع الكتب الثقافية 
مخالف للدستور  ولشريعة التسامح

أص����در منتدى أكادمييون بال حدود بيانا بش����أن معرض الكتاب 
الس����نوي جاء فيه: ال ريب ان احلريات هي اس����اس راسخ قام عليه 
املجتمع الكويتي منذ القدم ورسخه اآلباء واألجداد عبر أجيال عريقة 
ناضلت وكافحت من اجل إنشاء الدولة الكرمية التي حتترم املواطنني 

بل وتتعامل معهم بأبوية حانية ورعاية سامية.
وأضاف: لقد رسخ دستورنا الوطني العريق هذه املعاني العظيمة 
ووضعها في مواد قانونية لها احترامها الواجب على كل مؤسسة وفرد 
على ه����ذه األرض وال يجوز ألحد كائنا من كان االنتقاص من حقوق 
املواطن مهما كانت مبرراته، إننا أعضاء منتدى اكادمييون بال حدود، 
نشجب وندين بشدة املمارس����ات الال أخالقية التي تصاحب انشطة 
معرض الكتاب السنوي والتي تتمثل في منع الرقابة بوزارة اإلعالم 
لعدد كبير من الكتب واملطبوعات، السيما تلك التي تنطلق من نظرة 
طائفية بغيضة حتجر على املواطن بل اإلنسان ان يطلع على اإلنتاج 
الثقافي لآلخرين بحري����ة وان األمن الفكري للمجتمع الذي يروج له 
البعض ال يك����ون باملنع والرقابة القاتلة لثقاف����ة اإلبداع احلر ومنع 
الن����اس من القراءة التي هي حق كل إنس����ان وهي حق كفلته األديان 
السماوية كافة واملرجعيات الوضعية عامة، إن حرية اإلنسان في ان 
يقرأ هي من األمور الالزمة للتفاعل مع احلريات الدس����تورية كاحلق 

في التعليم وحرية االعتقاد وغيرها. 
واختتم، ال ريب ان منع الكتب الثقافية، السيما الكتب التي تتعلق 
بعقائد املواطنني امر مخالف للدستور ولشريعة التسامح والوسطية، 
والبد من إلغاء هذه الرقابة وهذه مسؤولية وزير اإلعالم الذي يجب ان 

يكون راعيا حلرية الفكر وحرية التعبير عن الرأي ونحسبه كذلك.

»العاصمة« أعلنت الفائزين بمسابقة رمضان
أجرت محافظة العاصمة، صباح امس االول السحب على املسابقة 
الثقافية السنوية لشهر رمضان لهذا العام، وذلك بحضور ممثلني عن 
وزارتي الداخلية والتجارة، وقد فاز كل من التالية أس����ماؤهم: الفائز 
االول احمد سامي بركات، الفائز الثاني شوق علي باقر، الفائز الثالث 
محمد علي باقر، الفائز الرابع فاطمة يوسف ابراهيم عبداهلل، الفائز 
اخلامس طيبة احمد عبداهلل، الفائز السادس عمر علي خلف اهلل، الفائز 
السابع نهى عبداهلل الفرحان، الفائز الثامن اميان عبدالعزيز حمد املهنا، 
الفائز التاسع عبداهلل حربي جنر العتيبي، الفائز العاشر بسمة عيد 

سعود عبداهلل، علما ان موعد تسلم اجلوائز سيحدد الحقا.

عايض السهلي

تمنى على السلطتين وضع ميثاق المعلم ضمن األولويات

السهلي: إقرار »المهن الشاقة« للمعلمين يحّرك دورة الترقي والحمود أبدت دعمًا لمطالبنا

نفذته القوة الجوية الكويتية بمشاركة »الخليجية« لتطوير مفهوم العمليات المشتركة

تمرين »رماح الخليج 4« انطلق.. والطائرات المقاتلة حّلقت في سماء الكويت

قامت القوة اجلوي���ة الكويتية والقوات 
اجلوية اخلليجية املشاركة في مترين رماح 
اخلليج 2009/4 املنعقد في الكويت بالتنفيذ 
الفعلي وامليداني ملجريات ومراحل التمرين 
اخلليجي املش���ترك رماح اخلليج 4، حيث 
يش���ارك في تنفيذ التمرين ع���دد كبير من 
الطائرات احلربية املختلفة واملتنوعة لدول 
مجلس التع���اون اخلليجي، ومنها طائرات 
حربية مقاتلة وطائرات بحث وانقاذ وطائرات 

نقل لألفراد واملعدات.
يأتي تنفيذ هذا التمرين من خالل تفعيل 
وتطبي���ق اتفاقي���ة الدفاع املش���ترك لدول 
مجل���س التعاون اخلليجي وفي ظل الرغبة 
في تطوير مفهوم العمليات اجلوية املشتركة 
بني القوات اجلوية اخلليجية، فقد صممت 
التدريبية لتمري���ن رماح اخلليج  األهداف 
2009/4 مبستوياتها املختلفة لتطوير األعمال 
القتالية وممارس���ة أساليب القتال املشترك 
بهدف حتديث وتطوير ورفع القدرة والكفاءة 
القتالية للقوات اجلوية بدول مجلس التعاون 

اخلليجي.
جتدر االشارة الى ان هذا النوع من التمارين 
ب���دأ منذ عام 2002م ويت���م تنفيذه مرة كل 
عامني وبالتناوب بني دول مجلس التعاون 

لدول اخلليج العربية.

موسى أبوطفرة
أكد رئيس جمعية املعلمني عايض السهلي 
ان قان���ون جعل مهن���ة التعليم ضمن املهن 
الش���اقة سيس���هم في حتريك دورة الترقي 
وضخ الهيئات التعليمية بالدماء الشابة التي 
تواصل العطاء بجهود تعود بشكل فاعل على 

العمل التربوي داخل امليدان.
وقال في تصريح صحافي خاص ل� »األنباء« 

ان اجلمعية ستطلق في األيام املقبلة حملتها 
االعالمية لدعم »ميثاق املعلم« والذي يرتكز 
على العديد من املطالبات التي اهمها قانون 
حماية املعل���م وضم التعلي���م ضمن املهن 

الشاقة.
 واكد ان اجلمعية تدعم وبش���كل مطلق 
اقرار قانون مساواة املعلمني في وزارة التربية 
بنظرائهم العاملني في الهيئة العامة للتعليم 

التطبيقي، الفتا الى ان احلملة التي تتبناها 
اجلمعية حتظى بدعم وتأييد املعلمني كونها 
تع�������ود بال���فائدة على اجلس���م التربوي 
وحتقق االستقرار املنشود الذي يخدم العملية 
التعليمية ويحقق الهدف األس���مى في خلق 

جيل املستقبل لبلدنا العزيز.
واشاد السهلي بالتجاوب الكبير من وزيرة 
التربية ووزيرة التعلي���م العالي د.موضي 

احلمود وتفهمه���ا ملطالبات اجلمعية والتي 
عب�����رت عن����ها خالل اللقاءات التي جمعت 
اعضاء اجلمعية بها ح������يث اكدت وقوفها 
بص���ف امل���طالبات ال���عادل���ة للم���علمني، 
مث�����نيا ب���ذات الوقت عل���ى جهود ودعم 
التربية املس���اعدة للتعليم  وكيل���ة وزارة 
العام منى اللوغاني والتي أبدت تفهما لتلك 

املطالبات.

ومتنى السهلي ان حتظى مطالبات اجلمعية 
بدعم نيابي وضم تلك املطالبات ضمن اولويات 
عمل املجلس واحلكومة للمرحلة املقبلة كون 
التعليم يعد أساسا في التقدم البشري للدول 
وان الكويت كانت والتزال ترعى املعلمني فال 
أقل من ان تتص���در قضاياهم اجندة العمل 
فيما بني الس���لطتني القرار القوانني الداعمة 

لدفع عملية التعليم نحو االفضل.

إحدى الطائرات حتلق في سماء الكويت

متابعة ملجريات التمرين طائرة مقاتلة تتجه نحو أهدافها

طائرتان تنفذان عمليات البحث واإلنقاذ


