العدد ( )3684السبت  23مارس 2019

3

محليات

www.alshahedkw.com

مطالبون بمعالجة مواطن القصور في التصدي لظاهرة «اإلسالموفوبيا»

الخالد :اإلرهاب ال دين له وال وطن ويمثل هاجس ًا كبيراً لجميع الدول

•  ...ومع املشاركني في االجتماع

• الشيخ صباح اخلالد خالل مشاركته في اجتماع منظمة التعاون اإلسالمي

• يجب إيصال رسالة الدين اإلسالمي الحنيف للجميع
وترسيخ قيمه النبيلة
دع��ا ال�شيخ �صباح اخل��ال��د ال��دول
الأع�ضاء يف منظمة التعاون الإ�سالمي
�إلى معاجلة مواطن الق�صور يف الت�صدي
لظاهرة الإ�سالموفوبيا و�إي�صال ر�سالة
الدين الإ�سالمي احلنيف وتر�سيخ قيمه
النبيلة.
جاء ذلك يف كلمة لل�شيخ �صباح اخلالد يف
االجتماع الطارئ مفتوح الع�ضوية للجنة
التنفيذية ملنظمة التعاون الإ�سالمي على
امل�ستوى ال��وزاري ملناق�شة تداعيات
الهجوم الإرهابي املزدوج الذي ا�ستهدف
امل�صلني يف م�سجدي نيوزيلندا والذي
تنعقد �أعماله يف مدينة ا�سطنبول.
و�شدد اخلالد على ��ضرورة �أن ترتجم
تطلعات دول املنظمة من مادة مقروءة �إلى
�أفعال ملمو�سة «وهو الأمر الذي يدفعنا
جميعا �إلى تعزيز الت�ضامن والت�ضافر
للت�صدي لظاهرة الإرهاب البغي�ضة عرب
بوابة احلوار مع املجتمعات الأخرى
وتعزيز مبد�أ االعتدال واحلوار وقبول
االخر لنبذ التطرف والتع�صب الديني
والت�شدد» ،وقال اخلالد يف كلمته:
يقول املولى عز وجل يف حمكم كتابه
«ال ينهاكم الله عنِ الذين مل يقاتلوكم
فيِ الدينِ ومل يخرِ جوكم من دياركم �أَن
تربوهم وتق�سطوا �إليهم �إن الله يحب
املق�سطني» �صدق الله العظيم .جاوي�ش
�أوغلو وزير خارجية تركيا ،د.يو�سف
العثيمني �أم�ين ع��ام منظمة التعاون
الإ�سالمي ،ر�ؤ�ساء الوفود ،احل�ضور
الكرام جنتمع اليوم وبدعوة مقدرة من
تركيا على �إثر احلادث الإرهابي ال�شائن
على م�سجدي النور ولينوود يف نيوزيلندا
لإر�سال ر�سالة تعا�ضد وموا�ساة من الأمة
الإ�سالمية لأ�رس ال�شهداء واجلرحى وكافة
ال�شعب النيوزيلندي ال�صديق جراء هذا
العمل البغي�ض ،داعني املولى العلي
القدير �أن يتغمد ارواح ال�شهداء بوافر
رحمته و�أن مين على اجلرحى بال�شفاء
العاجل ،وال يفوتني �أن �أعرب عن بالغ

• ظاهرة خطاب الكراهية والعنف والتمييز من أخطر
اآلفات المستهدفة للمجتمعات اآلمنة

«التعاون اإلسالمي» تدعو األمم المتحدة العتبار «إسالموفوبيا» شك ًال عنصري ًا
دعت منظمة التعاون الإ�سالمي �أم�س الأمني
العام للأمم املتحدة �أنطونيو غوتريت�ش �إلى
عقد دورة خا�صة للجمعية العامة باملنظمة
الدولية من �أجل �إعالن ظاهرة �إرهاب الإ�سالم
«�إ�سالموفوبيا» �شكال من �أ�شكال العن�رصية.
ودانت املنظمة يف البيان اخلتامي لالجتماع
الطارئ ل��وزراء خارجية منظمة التعاون
الإ�سالمي مبدينة �إ�سطنبول لبحث تداعيات
الهجوم على م�سجدين بنيوزيلندا ب�أ�شد
العبارات الهجوم الإرهابي املروع وال�شنيع
الذي �أودى بحياة �أكرث من � 50شخ�صا.
ودعت الأم��م املتحدة �إلى �إع�لان الـ 15من
مار�س ال��ذي ي�صادف وق��وع الهجوم على

امل�سجدين بنيوزيلندا يوما دوليا للت�ضامن
�ضد الإ�سالموفوبيا.
كما دعت منظمة التعاون الإ�سالمي يف البيان
الأمم املتحدة �إلى تعيني مقرر خا�ص معني
مبكافحة الإ�سالموفوبيا.
وطالبت غوتريت�ش بالتوا�صل مع �آليات
الأم��م املتحدة ذات ال�صلة لتو�سيع نطاق
القرار  1267ب�ش�أن العقوبات لي�شمل الأفراد
والكيانات املرتبطة باملجموعات العرقية
املتطرفة.
ودع���ت املنظمة مفو�ض الأم���م املتحدة
ال�سامي حلقوق الإن�سان �إلى �إن�شاء مر�صد
يعنى ب�أعمال الكراهية �ضد امل�سلمني ويرفع

تقارير عنها �إلى الأجهزة املعنية.
و�أ�شارت �إلى �رضورة انخراط الأمم املتحدة
مع من�صات التوا�صل االجتماعي التخاذ
التدابري امل�ؤ�س�سية والتقنية حلظر �أي
حمتوى يحر�ض على العنف والكراهية �ضد
امل�سلمني.
و�أع��رب��ت املنظمة ع��ن تقديرها حلكومة
نيوزيلندا لإدان��ت��ه��ا ال�رصيحة للهجوم
الإره��اب��ي ال�سيما امل��وق��ف احل���ازم الذي
اتخذته رئي�سة وزراء البالد جا�سيندا �أردرن
حياله.
و�أ���ض��اف��ت �أن��ه��ا ت��دع��م ك��ذل��ك ال�سلطات
النيوزيلندية يف �إج���راء حتقيق �شامل

وب�شفافية كاملة عن الهجوم الإرهابي الذي
ارتكب «بطريقة مدرو�سة و�إجرامية».
وكانت ال�رشطة النيوزيلندية متكنت من
توقيف منفذ الهجوم الإرهابي وهو �أ�سرتايل
يدعى برينتون تارانت وال��ذي مثل �أمام
املحكمة ال�سبت املا�ضي ووجهت �إليه
اتهامات بالقتل العمد.
وبدم بارد وجترد من الإن�سانية �سجل تارانت
حلظات تنفيذه �أعمال القتل يوم اجلمعة
املا�ضي وبثت مقتطفات منها عرب و�سائل
التوا�صل االجتماعي يف �أعنف يوم �شهده
تاريخ نيوزيلندا احلديث بح�سب رئي�سة
الوزراء �آردرن.

• التعصب الديني والتفرقة بين الشعوب أصبحت نتائجهما تطفو على السطح
التقدير جلهود نيوزيلندا ال�صديقة
و�إجراءاتها التي عك�ست ت�ساحما غري
م�سبوق وتعامال ح�ضاريا مع الكارثة
املفجعة والتي �أ�سهمت ب�شكل وا�ضح يف
التخفيف من �آالم امل�سلمني هناك ويف
�شتى بقاع الأر�ض ،و�أ�ضاف اخلالد �إن
ظاهرة الإ�سالموفوبيا وخطاب الكراهية
والتمييز والعنف تعد من �أخطر الآفات
التي ت�ستهدف املجتمعات الآمنة،
وقد حذرت الدول الأع�ضاء يف �أكرث من
منا�سبة من تنامي هذه الآفة و�رضورة
جمابهتها حتقيقا للأمن وال�سلم والوئام
بني �شعوب العامل وعلى �سبيل املثال
ولي�س احل�رص فقد �أ�شري يف البيان

اخلتامي للقمة الإ�سالمية الثالثة ع�رشة
التي عقدت يف ا�سطنبول ابريل  2016ويف
القرارات ال�صادرة عن االجتماع الوزاري
للدورة ال�ساد�سة والأربعني املنعقدة
بداية ال�شهر احلايل يف �أبوظبي ،كذلك ما
�صدر من الأمم املتحدة وخمتلف هيئاتها
ومنها جمل�س حقوق الإن�سان من قرارات
واعالنات تت�ضمن كلها �أهمية مكافحة
الإ�سالموفوبيا والق�ضاء على الكراهية
والتحامل على الإ�سالم والدعوة �إلى
االعتدال والت�سامح لهي كلها تدفعنا
جميعا �إلى التعا�ضد لتنفيذ م�ضامني ما
مت �إ�صداره حتقيقا ملا ن�صبو �إليه جميعا
من مواجهة تلك الظاهرة وال�سعي حثيثا

لإظهار �صورة ديننا احلنيف الداعي �إلى
ال�سلم واالمن وتقبل الآخر.
وبني اخلالد �إذ كنا قد �ساهمنا يف �إجناح
التحالف ال��دويل ملكافحة الإره��اب
وتوفري الدعم وامل�ساندة له وا�ستمر يف
دوره مبحاربة التنظيمات الإرهابية،
ف�إننا اليوم ويف �ضوء هذا العمل الإرهابي
ال�شنيع وغريه من الأعمال الإرهابية
امل�شابهة يف عدة بقاع من الأر�ض والتي
�أدمت قلوب امل�سلمني مطالبون بالتفكري
اجلدي بتفعيل �آلياتنا العديدة الهادفة
للت�صدي للتطرف ومواجهة رف�ض قبول
الآخر كا�ستحقاق يعد تر�سيخا ملبادئ
�رشيعتنا ال�سمحاء وتكري�سا لقيمها

التقى عمدة مدينة كرايستشيرش

رئيس الوزراء يعزي نظيره
العراقي بضحايا غرق العبارة

مبعوث األمير نقل تعازي سموه
في ضحايا المسجدين بنيوزيلندا

بعث �سمو ال�شيخ جابر املبارك رئي�س جمل�س الوزراء بربقية
تعزية الى رئي�س وزراء العراق عادل عبداملهدي ،اعرب فيها
عن خال�ص التعازي وعظيم املوا�ساة يف �ضحايا العبارة التي
تعر�ضت حلادث غرق يف نهر دجلة مبدينة املو�صل واودى بحياة
الع�رشات ،داعيا الله العلي القدير ان ي�شمل �ضحايا احلادث
اجللل بوا�سع رحمته ومغفرته ويلهم اهلهم وذويهم ال�صرب
وال�سلوان ،وان يدمي على �شعب العراق ال�شقيق نعمة الأمن
والأمان.

العازمي :االستعانة بالمستشارين
الكويتيين في «التربية» بعد مخاطبة
«الخدمة المدنية»
كتب حمد احلمدان:
�أكد وزير الرتبية والتعليم العايل
حامد العازمي ان �آلية اال�ستعانة
ب��امل�����س��ت�����ش��اري��ن الكويتيني
وبخدماتهم يف وزارة الرتبية
تتم بعد خماطبة دي��وان اخلدمة
امل��دن��ي��ة ،وك��ذل��ك بعد موافقة
امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات
االجتماعية.
وبني العازمي يف رده على �س�ؤال
ب��رمل��اين ح���ول �آل��ي��ة التعيني
مل�ست�شاري وزارت����ي الرتبية
وال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل وع���ن ع��دد
• حامد العازمي
املتقدمني ل�شغل وظيفة امل�ست�شار
يف الوزارتني ب�أنه مت اتباع الآلية املعتمدة يف اال�ستعانة بخدمات
م�ست�شارين كويتيني خالل العامني االخريين ،وكان ال�س�ؤال الربملاين
املقدم له طالبا �إفادته بالآلية املتبعة يف وزارة الرتبية واجلهات
التابعة لها يف تعيني امل�ست�شارين وكذلك التزويد بعدد املعينني حديثا
وا�سماء املتقدمني الذين مت قبولهم ومن مت رف�ضهم� ،إ�ضافة الى ك�شف
ب�أ�سماء جلنة االختيار.

اخلرية.
و�إن احتدام التطورات التي ي�شهدها
العامل حتمل يف جنباتها العديد من
ال�سمات ال�سلبية ال�سيما الإرهاب والتي
ت�شكل هاج�سا كبريا وحتديا حقيقيا
جلميع دول العامل ،وم��ا عك�سه هذا
الهجوم الإرهابي ي�ؤكد �أن الإره��اب ال
دين له وال وطن وان العامل الإ�سالمي
لطاملا عانى من �آث��ار الفهم اخلاطئ
ملبادئ وقيم ديننا احلنيف وما ميثله
ذلك من تبعات �سلبية �شكلت �أيديولوجية
يف بع�ض مناطق ال��ع��امل مفهومها
الإ�سالموفوبيا والتي ولدت حالة من
الكراهية والتع�صب الديني والتفرقة

بني ال�شعوب �أ�صبحت وللأ�سف نتائجها
تطفو على ال�سطح من خالل ممار�سات
عدوانية �ضد الإ�سالم وامل�سلمني وازدياد
�أعمال العنف والكراهية و�صوال ال�ستخدام
الأ�سلحة وقتل امل�سلمني الأبرياء ناق�ضني
بذلك جميع القيم واملبادئ التي تهدف
�إلى احرتام حقوق الإن�سان والتي من
�أبرزها حرية املعتقدات واحرتام تعدد
الأديان.
و�أ�ضاف اخلالد �أنه من منطلق حر�ص
الكويت على نبذ الإره���اب والتطرف
و�إث��ر هذا العمل الإرهابي امل��ؤمل فقد
بادرت من خالل ع�ضويتها غري الدائمة
يف جمل�س الأمن بالتعاون مع �إندوني�سيا

على ا�ست�صدار بيان �صحايف من املجل�س
لإدانته والدعوة �إلى �أهمية مواجهة تلك
الأعمال الإرهابية.
كما �أود �أن �أ�ؤكد �أننا كدول �أع�ضاء يف
منظمة التعاون الإ�سالمي مطالبون
جميعا مبعاجلة مواطن الق�صور نحو
الت�صدي لظاهرة الإ�سالموفوبيا و�إي�صال
ر�سالة الدين الإ�سالمي احلنيف وتر�سيخ
قيمه النبيلة و�إر�ساء مبادئ الأمن وال�سلم
وفق �آلية ملتابعة تنفيذ كل القرارات
ال�صادرة بهذا ال�صدد ل�ضمان �أن ترتجم
تطلعاتنا من مادة مقروءة �إلى �أفعال
ملمو�سة وهو الأمر الذي يدفعنا جميعا
�إلى تعزيز الت�ضامن والت�ضافر للت�صدي
لظاهرة الإره��اب البغي�ضة عرب بوابة
احلوار مع املجتمعات الأخرى وتعزيز
مبد�أ االعتدال واحلوار وقبول االخر لنبذ
التطرف والتع�صب الديني والت�شدد.
ويف اخلتام اجدد تقديرنا للجهود التي
تقوم بها حكومة نيوزيلندا باحتواء
الآث��ار ال�سلبية لهذا العمل الإرهابي
امل���ؤمل و�ضمان ع��دم ت��ك��راره ،داعني
املولى عز وجل �أن مين باخلري والأمن
وال�سالم على �شعوب العامل.
ويرت�أ�س ال�شيخ �صباح اخلالد نائب
رئي�س جمل�س الوزراء وزير اخلارجية
وفد الكويت امل�شارك يف هذا االجتماع
الطارئ.
وي�ضم ال��وف��د ك�لا م��ن م�ساعد وزير
اخلارجية ل�ش�ؤون مكتب نائب رئي�س
جمل�س الوزراء وزير اخلارجية ال�سفري
ال�شيخ د�.أحمد نا�رص و�سفري الكويت
لدى تركيا غ�سان ال��زواوي والوزير
املفو�ض م�ساعد وزير اخلارجية ل�ش�ؤون
املنظمات الدولية نا�رص الهني وقن�صل
عام الكويت يف ا�سطنبول حممد املحمد
وقن�صل عام الكويت يف جدة واملندوب
الدائم للكويت لدى منظمة التعاون
الإ�سالمي وائل العنزي وعددا من كبار
امل�س�ؤولني يف وزارة اخلارجية.

• عبدالله املعتوق خالل تقدميه التعازي

ح�رض مبعوث �سمو �أمري البالد ال�شيخ �صباح الأحمد ،امل�ست�شار بالديوان
الأمريي عبدالله املعتوق مرا�سم عزاء �ضحايا حادث �إطالق النار الإرهابي
الذي ا�ستهدف م�سجدين يف و�سط مدينة كراي�ست�شري�ش بنيوزيلندا.
والتقى املعتوق يف مدينة كراي�ست�شري�ش بنيوزيلندا وزير الدفاع يف نيوزيلندا
رون مارك ،حيث نقل تعازي �صاحب ال�سمو �أمري البالد ال�شيخ �صباح الأحمد
و�سمو ويل العهد ال�شيخ نواف الأحمد و�سمو ال�شيخ جابر املبارك رئي�س
جمل�س الوزراء وحكومة و�شعب الكويت ،وذلك ب�ضحايا حادث �إطالق النار
الإرهابي الذي ا�ستهدف م�سجدين يف و�سط مدينة كراي�ست�شري�ش.
والتقى املعتوق عمدة مدينة كراي�ست�شري�ش بنيوزيلندا ليان دالزيل.

الشعيبي :الكويت تشارك في إحياء اليوم العالمي لألرصاد الجوية
ت�شارك الكويت ممثلة يف �إدارة الأر�صاد اجلوية بالإدارة العامة
للطريان املدين دول العامل اليوم �إحياء اليوم العاملي للأر�صاد
اجلوية حتت �شعار «ال�شم�س والكرة الأر�ضية والطق�س».
و�أك��د نائب املدير العام ل�ش�ؤون خدمات املالحة اجلوية يف
الإدارة العامة للطريان املدين خالد ال�شعيبي �أهمية الر�سالة
التي يحملها هذا اليوم العاملي الذي حتييه املنظمة العاملية
للأر�صاد اجلوية «� »WMOإحدى الوكاالت احلكومية الدولية
املتخ�ص�صة التابعة للأمم املتحدة املعنية بالطق�س واملناخ
واملاء يف  23مار�س كل عام مب�شاركة  192مرفقا وطنيا للأر�صاد
اجلوية والهيدرولوجيا الأع�ضاء يف املنظمة ومنها الكويت.
وقال ال�شعيبي �إن ال�شم�س هي م�صدر الطاقة واحلياة على كوكب
الأر���ض وهي من ت�سري الطق�س وت�ؤثر على التيارات الهوائية
والبحرية يف املحيطات والبحار وتتحكم يف الدورة الهيدرولوجية
ولل�شم�س ت�أثري على حياة ومنط الإن�سان و�أن�شطته اليومية.
و�أ�ضاف �أن هذه الكرة ال�ساخنة من البالزما املتوهجة «هي قلب
نظامنا ال�شم�سي والقوة الدافعة وراء ت�شكل الطق�س واملناخ
واحلياة على الأر�ض وهي عبارة عن جنم ك�سائر النجوم التي
ت�ضيء �سماءنا ليال ،لكنها الأقرب لكوكب الأر�ض فتحافظ على
دفئه بدرجة حرارة كافية مكنت الكائنات احلية من العي�ش عليه
منذ �أكرث من  4.5مليارات عام.
و�أو�ضح �أن �سخونة الغالف اجلوي ب�سبب حرارة �أ�شعة ال�شم�س

تعترب �أحد الأ�سباب التي ت�ؤثر يف درجة حرارة الأر�ض نتيجة
الإ�شعاع الأر�ضي املنبعث �إذ يكون معدل ما تكت�سبه الأر�ض من
طاقة �شم�سية م�ساويا ملا تفقده بالإ�شعاع �إلى الف�ضاء وهذا االتزان
احلراري ي�ؤدي �إلى ثبوت معدل درجة حرارة �سطح الأر�ض.
وذك��ر �أن الغالف اجل��وي املحيط بالكرة الأر�ضية يتكون من
النيرتوجني بن�سبة  78%والأوك�سجني بن�سبة  21%الذي يغطي
احتياجات الب�رش والكائنات احلية للعي�ش على كوكب الأر�ض
ويقوم الغالف اجلوي بامت�صا�ص الأ�شعة فوق البنف�سجية من
ال�شم�س عن طريق طبقة الأوزون حمافظا على التوازن احلراري.
وبني �أن �أ�شعة ال�شم�س ت�ؤدي دورا حموريا يف �صحة الإن�سان وعافيته
«فنق�ص هذه الأ�شعة ي�ؤثر على مزاجنا ويزيد من نق�ص فيتامني «د»
يف حني التعر�ض املفرط لأ�شعة ال�شم�س ي�ؤدي �إلى ت�أثريات �ضارة
على اجللد والعينني وعلى اجلهاز املناعي بل ويعتقد اخلرباء �أنه
ميكن الوقاية من �أربعة �أنواع من �رسطان اجللد من �أ�صل خم�سة من
خالل عدم التعر�ض املفرط لهذه الأ�شعة».
و�أ�شار �إلى �أن املتخ�ص�صني يف مرافق الأر�صاد اجلوية يقي�سون
الإ�شعاع ال�شم�سي لأجل درا�سة تقلب املناخ وتغريه وللتنب�ؤ
بالطق�س ومع ذلك ف�إن قيا�س الإ�شعاع ال�شم�سي لي�س بالأمر الهني
�إذ تختلف القراءات من مكان �إلى �آخر ومن جهاز �إلى �آخر ،لذا من
املطلوب �أن تكون الأجهزة عالية الكفاءة ومعايرة ب�شكل دقيق
العتماد قراءاتها.

