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المدينة المنورة  90محرم  5341هـ الموافق  51نوفمبر  1954م واس
دشن صاحب السمو الملكي األمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة اليوم مركز "معاملة"
لخدمة المستفيدين من خدمات أمانة المنطقة بالتعاون مع شركة علم بحضور أمين منطقة المدينة المنورة الدكتور خالد بن
عبدالقادر طاهر وعدد من المسؤولين بالمنطقة ووكالء ومدراء العموم ورؤساء البلديات التابعة لألمانة.
وأوضح الدكتور خالد بن عبدالقادر طاهر أن مركز معاملة لخدمة المستفيدين الذي يأتي انطالقته تزامنا مع بداية العام
الهجري الجديد ومع فعاليات مناسبة اختيار المدينة المنورة عاصمة الثقافة اإلسالمية لعام 1954م يستقبل طالب خدمات
األمانة وينجزها لهم بمرونة ويسر ودقة في اإلجراءات من خالل النقلة النوعية التي تحول العالقة من مفهوم المراجعة
إلى مفهوم االستفادة في بيئة عمل احترافية ذات طابع عصري وميسر انطالقاً من توجيهات سمو أمير المنطقة لتفعيل
مفهوم الخدمة الشاملة للتيسير على المستفيدين من خدمات مختلف قطاعات المنطقة حيث سيقلص المركز الفترة الزمنية
للحصول على التراخيص بما يتفق مع اللوائح واالشتراطات النظامية.
وعن الخدمات التي يقدمها مركز معاملة للمستفيدين أفاد الدكتور طاهر أن المركز سيبدأ خدماته في هذه المرحلة في
مجال تراخيص المحالت التجارية والصحية ,ويتم التوسع في الخدمة تدريجياً لتشمل الحقاً جميع المعامالت المرتبطة
بخدمات األمانة مثل رخص اإلنشاء وغيرها ,مشيراً إلى أن الخدمة المقدمة حالياً تشمل إصدار التراخيص وتجديدها أو
إلغاءها ونقل ملكيتها وكل ما يرتبط بهذا النوع من التراخيص.
وأضاف إن برنامج مراكز خدمة المستفيدين ينطلق برؤية نوعية متطورة تتبنى مبدأ "الدين المعاملة" وتتخذ شعارها
اللغوي "معاملة" نصاً ونهجاً وسمة مستمدة من هدي الدين اإلسالمي الحنيف لتبرز واضحة ملموسة في هوية المراكز
وبيئتها العملية ولتعطي المستحق ما يستحق من خدمات كفلها له النظام حيث ستشمل خدمات هذه المراكز تدريجيا جميع
أنواع معامالت التراخيص مع األمانة
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المدينة المنورة  90محرم  5341هـ الموافق  51نوفمبر  1954م واس
يعد معرض ( محمد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ) الذي يقيمه مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة في المنطقة
المركزية المحيطة بالمسجد النبوي بإشراف دارة الملك عبدالعزيز من أبرز فعاليات احتفائية المدينة المنورة عاصمةً
للثقافة اإلسالمية لهذا العام 1954م تأنقاً وتألقاً ,فقد حقق نجاحاً كبيراً في جذب الجمهور بمختلف شرائحه ,ومختلف
قطاعاته ,وتعدد أجياله ,وتوجهاته.
وأوضح مدير المركز األمين العام لمناسبة المدينة المنورة عاصمة للثقافة اإلسالمية الدكتور صالح سالمة أنه على
الرغم من تعدد الفعاليات المتميزة وتنوع األنشطة المختلفة في المناسبة ,إال أن المعرض الذي افتتحه صاحب السمو
الملكي األمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس اللجنة العليا للمناسبة في شهر جمادي
األولى من العام الماضي يستمد أهميته من عظم قدر صاحب سيرته ومحور دراسته صلى اهلل عليه وسلم ,ومكانته
السامية في نفوس وقلوب المسلمين ,الفتاً إلى مايحويه هذا المعرض البديع من وسائل ,وأدوات ,وتقنيات رسمت الواقع
وصورت البيئة وجسدت السيرة فأضحت واقعاً حياً محسوساً وملموساً فتعطر الزمان وتطيب المكان وتناثر الجمال
وتدفق الكمال واحتشدت المشاعر في محراب سيرته.
وأفاد أن المعرض يهدف إلى تحقيق جملة من المنافع منها توعية الزوار بتفاصيل هامة ودقيقة في حياة النبي صلى اهلل
عليه وسلم تبرز عظمته ,وعلو مكانته ,وتزيد من محبته ,كما تؤكد إعالء قدره صلى اهلل عليه وسلم في العالم وأهمية
نصرته ,إضافة إلى تقديم الصورة الحقيقية لنبي الرحمة صلى اهلل عليه وسلم مع بيان حقوقه على أمته.
وقد تم تقسيم المعرض إلى قسمين تناول األول منهما مراحل حياة النبي صلى اهلل عليه وسلم من خالل جوانب مختلفة
تبرز عظمته ومكانته وفضله وما له من الحقوق والواجبات على أمته وذلك من خالل تصميم لوحات زاهية تضم عدداً
من النصوص المستمدة من آيات القرآن الكريم واألحاديث الصحيحة.
//يتبع//
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أما القسم الثاني للمعرض فيتضمن تسعاً وثالثين لوحة عن سيرته صلى اهلل عليه وسلم في العهدين المكي والمدني وعن
نسبه الشريف وحياته العائلية وأبنائه وبناته صلى اهلل عليه وسلم في تناسقٍ بديع وتسلسلٍ ممتع.
كما يتضمن المعرض لوحات أخرى عن تاريخ عمارة المسجد النبوي الشريف وتطورها عبر الحقب التاريخية المختلفة,
وتعكس مدى التوسع والتمدد والتطور والتحول الذي سار عليه المسجد النبوي إلى أن بلغ هذه المرحلة المشرفة في هذا
العهد المبارك لخادم الحرمين الشريفين الملك عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود  -حفظه اهلل-.
وحوت إحدى اللوحات مسار هجرته صلى اهلل عليه وسلم وصاحبه في أخطر هجرةٍ وأعظم رحلةٍ في تاريخ اإلسالم
والطريق الذي سلكه هذا الركب الميمون من بيت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عند الحرم المكي ببطن مكة المكرمة
متجهاً جنوباً إلى غار ثور تكلؤه عناية اهلل ورعايته.
كما تجسد أبرز األماكن في طريق الهجرة وأشهر المعالم والعوالم وما جرى فيها من مواقف وأحداث ومعجزات ,مزودةً
بصور حديثة لتلك المناطق عبر طريق الهجرة النبوية الشريفة حتى وصول الركب المبارك إلى قباء تحفه وترعاه عناية
المولى عز وجل.
شرّاحها في تنزيل حياة رسولنا صلى اهلل
ولعل من أكثر ما يشد انتباه الزائر تلك المجسمات الرائعة المعبرة ,التي أفلح ُ
عليه وسلم عبرها حتى أصبحت معاشةً ملموسةً محسوسةً أمام أعين الزوار وبين أيديهم ومأل مسامعهم ببيئتها وهيئتها
وعناصرها وفحواها ,فهذا مسجده يعرشه الجريد وتحيطه الحيطان وعندها البابان وذا موقع الصُفّة ,وتلك بيوت أمهات
المؤمنين وفاطمة الزهراء رضي اهلل عنهن أجمعين ,وتلك بيوت أحبابه وأصحابه من المهاجرين واألنصار ,إلى جانب
مجسمٌ آخر لحجرة أم المؤمنين عائشة رضي اهلل عنها مجسدةً تتفتق نطقاً وصدقاً ,فضال عن موضع صاحبيه صلى اهلل
عليه وسلم أبي بكر وعمر رضي اهلل عنهما
كما يتضمن المعرض أيضاً مجسماً ضخماً للمدينة المنورة في عهدها النبوي يبين مكوناتها األساسية ومعالمها الرئيسة إذ
يحوي حرّاتها وجبالها ووديانها تتخلله مزارعها وشوارعها ومسالكها ومساكنها والطريق الذي ساره النبي صلى اهلل عليه
وسلم عند هجرته ,وعليها مضارب صحبه من األوس ودونها مضارب الخزرج وقباء ,حتى ينتهي إلى وسطها عند دار
أخوال النبي صلى اهلل عليه وسلم من بني النجار.
كما يُوضح المجسم مراحل غزوتي أحد والخندق مع بيان تحركات المسلمين واألحزاب الكافرين واليهود ,فيبرز فيه
الخندق وحيلته ,وكذلك أح ٌد وسيرته جبل الحب ,والصحابة ,والشهادة.
وزادت هذه المجسمات المصورة وتلك اللوحات المعبرة اتقناً وتألقاً هؤالء المتميزون من شباب المدينة المنورة الذين
أحسن اختيارهم وتأهيلهم وتدريبهم مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة حيث أفلح هؤالء في تقديم السيرة العطرة
وشرح تفاصيلها للزائرين بكل حبٍ وأريحية فأحسنوا وأبدعوا وأجادوا وأفادوا كل الزائرين للمعرض من المسلمين على
اختالف لغاتهم وجهاتهم ال سيما من المعتمرين والوافدين منهم ,فأمتعوا أعينهم وأشبعوا آذانهم وحلّقوا بمشاعرهم فتجد
من بينهم من يشرح له بالعربية ,ومن يُترجم له لإلنجليزية ,وآخر يُحدث بالفارسية ,وغيره يُخبر باألردية ,وآخر يُحكى
له بالتركية ,وآخر بالفرنسية وغيرها.
ويجسد التفاعل الذي وجده معرض محمد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم والتأثر الذي أطبق على جموع مشاهديه من
الجماهير التي تتوالى أعدادها باستمرار أهداف مشروع العواصم اإلسالمية الذي تسعى به المنظمة اإلسالمية للتربية
والعلوم والثقافة (إيسيسكو) إلى نشر الثقافة اإلسالمية وتجديد مضامينها وإنعاش رسالتها وتخليد أمجاد األمة اإلسالمية
الثقافية والحضارية وعكس ما قامت به هذه المدن اإلسالمية وهذه المجتمعات المسلمة من أدوار عظيمة في سبيل خدمة
الثقافة واآلداب والفنون والعلوم والمعارف ,وتقديم الصورة الحقيقية للحضارة اإلسالمية ذات المنزع اإلنساني إلى العالم,
فضالً عن تعزيز الحوار بين الثقافات والحضارات ونشر قيم التعايش والتفاهم بين الشعوب ,ال سيما في هذه الظروف
واألحداث الدقيقة التي يمر بها العالم من اضطرابات وحروب وتحوالت اجتماعية وثقافية واقتصادية وسياسية جعلته في
أمس الحاجة لإلسالم وحكمته وحنكته وقيمه ومثله.
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بلغ عدد الحجاج الذين قدموا للمدينة المنورة عبر مراكز ومحطات االستقبال  413حاجاً ,فيما غادرها 13902
حاجاً  ,بحسب وحدة التقارير واإلحصاءات بسكرتارية لجنة الحج بالمدينة المنورة يوم أمس.
وبلغ إجمالي عدد الحجاج الذين قدموا للمدينة المنورة خالل موسم ما بعد الحج  144549حاجاً ,وإجمالي المغادرين
منها  341123حاجاً ,فيما تبقى  591131حاجاً.
وأحصى التقرير عدد الزوار الذين توافدوا يوم أمس على معرض الشراكة في أعمال الحج ( بنيان  ) 2الذي يقام في
الناحية الغربية من الحرم النبوي إذ وصلوا إلى  51315زائرًا وزائرة ,في حين بلغ إجمالي زوار المعرض خالل
موسم الحج  291441زائراً وزائرة.

5

المدينة المنورة  90محرم  5341هـ الموافق  51نوفمبر  1954م واس
أصدرت اإلدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة المدينة المنورة تعميماً لجميع المدارس داخل وخارج المنطقة ,على أن
يبدأ العمل بالدوام الشتوي يوم األحد الموافق  15من شهر محرم الجاري ,وذلك بمناسبة دخول فصل الشتاء لهذا العام
 5341هـ.
كما حُدٍد في التعميم بأن موعد االصطفاف الصباحي لمدارس البنين سيكون عند الساعة السابعة والنصف ,وستبدأ
الحصة األولى عند الساعة السابعة وخمس وأربعين دقيقة ,بينما ستكون الساعة السابعة والربع موعداً لالصطفاف
الصباحي لمدارس البنات ,وسيكون موعد الحصة األولى في تمام الساعة السابعة والنصف تماماً.
وفي ما يخص المدارس المشتركة في مبنى واحد وعلى فترتين فسيكون بداية الدوام في تمام الساعة السابعة والنصف
على أن يتم التنسيق بين المدرستين لتحديد بداية ونهاية دوام كل مدرسة ,على أن يتم إشعار مكتب التربية والتعليم التي
تتبع له المدارس بمواعيد الدوام.
وأفاد مدير عام التربية والتعليم ناصر بن عبداهلل العبد الكريم أن اإلدارة سوف تتابع المدارس في تطبيقها لهذا التوقيت
ألهميته القصوى ,فيما سيتم منح المدارس صالحية إلغاء الطابور الصباحي عندما تشتد برودة الجو ويترك اتخاذ القرار
إلدارة المدرسة ,مع مراعاة سالمة الطالب والطالبات وتهيئة األماكن المناسبة لهم واالهتمام ببعض الحاالت الصحية لهم
في تلك الظروف ,وسرعة التواصل مع أولياء األمور إذا استدعى األمر ذلك.
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مشروعات إسكان بـ  11مليار ريال الستيعاب  033ألف مواطن
«المالية» أجازت  22مشروعًا خالل  9أشهر

قال مصدر مسؤول في وزارة اإلسكان لـ «المدينة»  ،إنه يجرى حاليا تنفيذ عدد من مشروعات اإلسكان التي من المتوقع ان تستوعب
 033ألف شخص ،فيما أجازت وزارة المالية نحو  22مشروعا لـ»اإلسكان» بتكلفة تصل إلى  11مليار ريال خالل  9أشهر.
وأشار المصدر إلى أن الوزارة تقوم حاليا بإجراء التصميمات ألكثر من  133موقع في مختلف المناطق والمحافظات من أجل تطويرها
لتكون جاهزة للبناء من قبل المواطنين من خالل تزويدها بالبنية التحتية الالزمة.وأشار إلى أن وزارة اإلسكان تقوم حاليا بتنفيذ نحو 65
مشروعا في العديد من المناطق والمحافظات تستوعب نحو  52ألف وحدة سكنية.من جهة أخرى كشف تقرير وزارة المالية عن التسعة
أشهر الماضية عن تذيل وزارة اإلسكان قائمة المشروعات الخدمية مقارنة مع مشروعات الوزارات الخدمية األخرى ،حيث أجازت
المالية  22مشروعًا فقط لوزارة اإلسكان مقابل  272مشروعًا لوزارة التربية والتعليم لتحتل الصدارة.وجاءت وزارة الشؤون البلدية
والقروية في المركز الثاني بـ 265مشروعًا ،ثم وزارة النقل بـ 102مشروعا ،ووزارة التعليم العالي بـ 122مشروعا ،والصحة بـ62
مشروعا.ووصلت االعتمادات المالية لمشروعات اإلسكان الـ  22مبلغ  1305مليار ريال غالبيتها مشروعات إشرافية وتطوير بنية تحتية
لبعض المشروعات القائمة .وقال التقرير إن مشروعات وزارة اإلسكان اشتملت على العديد من المشروعات أبرزها تنفيذ البنية التحتية
لمشروعات اإلسكان ببريدة والرس والشماسية والبدائع والشنان ،وحائل ،تنفيذ البنية التحتية لمشروعات اإلسكان بسكاكا وسكاكا 2
وطريف والقريات وعرعر ورفحاء وتبوك ،وتنفيذ البنية التحتية لمشروعات اإلسكان بخيبر والعال والقنفذة والخرمة ،وتنفيذ اعمال البنية
التحتية لمشروعات إسكان الوزارة في كل من صبيا وصامطة وبيش.وشملت مشروعات اإلسكان أيضًا تنفيذ أعمال البنية التحتية
لمشروعات إسكان الوزارة في كل من صبيا وصامطة وبيش وابوعريش وضاحية الملك عبداهلل ونجران وناوان ،تنفيذ أعمال البنية
التحتية لموقع أرض المطار السكني بمنطقة الرياض ،تنفيذ أعمال البنية التحتية لمشروعات إسكان الوزارة في كل من الخبر واألحساء،
تنفيذ أعمال البنية التحتية لمشروع إسكان حفر الباطن وبناء خمسة مساجد ،الدراسات والتصميمات واإلشراف على مشروعات الوزارة
بالقطاع األوسط ،الدراسات والتصميمات واإلشراف على مشروعات الوزارة بالقطاع الشرقي ،أعمال البنية التحتية لموقع إسكان جدة
«األمير فواز» الجنوب تنفيذ أعمال البنية التحتية باألحساء ،تنفيذ أعمال البنية التحتية لموقع إسكان الدمام شمال ،تنفيذ اعمال البنية
التحتية لموقع إسكان الدمام جنوب ،تنفيذ اعمال البنية التحتية لموقع إسكان تبوك ،تنفيذ أعمال البنية التحتية لموقع إسكان المدينة المنورة،
وتتضمن القائمة أيضًا تنفيذ أعمال البنية التحتية لموقع إسكان القطيف البدراني ،أعمال البنية التحتية لموقع إسكان جدة المطار ،إعداد
الدراسات والتصميمات واإلشراف لمشروعات تنفيذ البنية التحتية لمواقع إسكان الباحة  -عسير ،اإلشراف على تنفيذ أعمال البنية التحتية
لمشروع إسكان الشماسية بمنطقة القصيم ،وتنفيذ أعمال البنية التحتية الرئيسية والثانوية لموقع إسكان جدة األمير فواز -الحزمة ،7
اإلشراف على تنفيذ أعمال البنية التحتية لموقع إسكان حفر الباطن ..اإلسكان ..مشروعاتنا القائمة ستستوعب  033ألف مواطن.
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إسدال جزء من كسوة الكعبة تم رفعه الشهر الماضي
محمد رابع سليمان  -مكة المكرمة
األربعاء 2310/11/10

قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أمس بإسدال كسوة الكعبة المشرفة بعد رفعها خالل موسم الحج حفاظًا
على سالمتها وحتى ال تتعرض للعبث من البعض خالل الموسم .وقال مدير عام مصنع كسوة الكعبة المشرفة د.محمد بن عبداهلل
باجودة إنه بإشراف مباشرمن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ د.عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس تمّ
امس الثالثاء إنزال الجزء الذي تم رفعه من الكسوة خالل أيام الحج ،وتثبيته بحلق الشاذروان المثبت بالكعبة وقد جرت العادة على
رفع الجزء السفليّ من ثوب الكعبة المشرفة عند كسوتها في اليوم التاسع من شهر ذي الحجة ويبقى هذا الجزء مرفوعًا حتى مغادرة
الحجاج والهدف من هذا اإلجراء حماية الجزء السفليّ للثوب من العبث والتعلق به وإعاقة الطواف أثناء االزدحام .وقد باشر المهمة
مجموعة من حرفيي منسوبي المصنع.
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200عءلم وعءحث يدبرسون  8موضوعءت في دوبرة «مجمع الفقه» االثنين المقبل

الريءض تشهد مسءجالت فقهء األمة حول التقءتل عءسم الجهءد
يدرس مجمع الفقه اإلسالمي الدولي ,في دورته المقبلة الـ 15في الرياض ,األسبوع المقبل ,برعاية خادم الحرمين
الشريفين ,ثمانية موضوعات في غاية األهمية؛ فقهية ,وطبية ,والمعامالت ,وهموم متعلقة بالمسلمين.
وأفصح لـ«عكاظ» األمين العام للمجمع الدكتور أحمد خالد بابكر عن تلك الموضوعات الثمانية ,وهي :استكمال موضوع
الصكوك والتحوط في المعامالت المالية ,التأمين العقاري ,الذكاة بعد الصدمة الكهربائية ,التقاتل بين المسلمين باسم
الجهاد ,الحوار بين أتباع المذاهب اإلسالمية ,تجسيد األنبياء والصحابة في األعمال الفنية ,والمسؤولية الجنائية لقائدي
السيارات والمركبات بسبب السرعة والال مباالة ,والوراثة والهندسة الوراثية «الجينوم البشري».
وبين الدكتور بابكر أن الدورة تستضيفها جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية لمدة خمسة أيام (تعلن قرارات الدورة
الجمعة  50محرم) ,ويشارك فيها  199فقيه وباحث وخبير يدرسون  21بحثا حول تلك الموضوعات الثمانية.
من جانبه ,أوضح رئيس المجمع الدكتور صالح بن عبداهلل بن حميد أن المجمع منذ نشأته دأب على دراسة النوازل
والمستجدات ,اجتهادا جماعيا معتمدا على كتاب اهلل وسنة نبيه ــ صلى اهلل عليه وسلم ,سالكا في سبيل تحقيق ذلك مسلك
االعتدال والوسطية ,وتحقيق مقاصد الشريعة شريعة الحق والعدل بعيدا عن مسالك التشدد والتنطع والتفلت والذوبان,
ليشارك في رسم خريطة التوافق واالجتماع بين العلماء في بقاع العالم اإلسالمي كافة ,ويرسخ االنتماء والهوية لألقليات
اإلسالمية في ديار العمل ودول المهجر ,ليظهر ــ بإذن اهلل ــ الشواهد على النية الصادقة واإلرادة المخلصة على نبذ
المذموم من الخالف ,ونشر روح االئتالف في المضامين والمواقف والسلوك؛ ليسهم في المحافظة على اجتماع المسلمين
ووحدتهم.
وقال ابن حميد« :إن المجمع استطاع ــ بفضل اهلل ــ ثم بجهود أعضائه بما قدموه من بحوث قيمة ودراسات متعمقة
ومداخالت موفقة ومناقشات واعية ,أن يقدم ألمته الكثير وأن يحقق من األهداف التي تصب خيرا في مصلحة اإلسالم
والمسلمين قدرا ليس باليسير».
وأكد ابن حميد أن مجمع الفقه بفضل ما يتمتع به فقهاؤه من فكر نير وفقه واسع وتصميم في الوصول إلى الحق ,صار
مقصدا للعلماء ,وغدا للباحثين عن أحكام الشرع معلما ,وأضحت قراراته لطالب العلم مرجعا ,وصار العامة والخاصة
إلى ما يصدره من فتاوى متطلعين ,وبما يقرره من أحكام الشرع منتظرين.
وكانت الدورة السابقة الـ  19التي أقيمت في الجزائز في شوال 5344ه درست تسعة موضوعات ,هي :أحكام اإلعسار
واإلفالس في الشريعة اإلسالمية ,التأمين التعاوني ..األحكام والضوابط الشرعية ,استكمال موضوع الصكوك اإلسالمية,
استكمال موضوع عقود الصيانة ,دور المجامع الفقهية في ترشيد مسيرة المؤسسات المالية اإلسالمية :آليات وصيغ,
حقوق المسجون ف ي الفقه اإلسالمي ,عقوبة اإلعدام في النظر اإلسالمي ,والهندسة الوراثية والجينوم البشري الجيني من
المنظور اإلسالمي ,اإلثبات بالقرائن واألمارات (المستجدات).
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فرعءن عءلمدينة والقصيم لرئءسة «البحوث واإلفتء »

جانب من الحضور

الرياض  -الرياض

افتتحت الرئءسة الاءمة للبحوث الالمية واإلفتء أخيراً ،فرعين جديدين لهء في منطقتي المدينة المنوبرة والقصيم ،تنفيذاً
لألمر الملكي الكريم القءضي عءفتتءح فروع لالفتء في منءطق المملكة كءفة.
وأوضح المتحدث الرسمي للرئءسة سليمءن عن محمد أعوعبءة ،أن افتتءح الفرعين يأتي عاد افتتءح فرعي المنطقة الشرقية
ومنطقة عسير قبل شهرين ،مؤكداً أعوعبءة أن المسؤولين في الرئءسة يبذلون قصءبرى جهودهم من أجل اكتمءل افتتءح عقية
الفروع في المنءطق األخرى ،إذ من المتوقع افتتءح فرعي منطقة جءزان ومنطقة البءحة في القريب الاءجل.
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مركز الملك عبداهلل بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع األديان والثقافات في فيينا ينظم
المؤتمر العالمي «صورة اآلخر»

عقد مركز الملك عبداهلل بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع األديان والثقافات (كايسيد) مؤتمره الصحفي التمهيدي ،صباح
هذا اليوم ،للمؤتمر العالمي «صورة اآلخر» المعتزم إقامته على أرفع مستوى على مدى يومي  11و 19نوفمبر ،الذي
سيحصره نحو  633مشارك من القيادات الدينية والخبراء وأصحاب القرارات العاملين في المجاالت التربوية والثقافية من 93
دولة من مختلف األديان والثقافات.
حيث سينظم المركز على مدى يومين ،المؤتمر األول من ضمن ثالثة مؤتمرات عالمية لمناقشة أفضل الممارسات الدينية
والتربوية والثقافية إلثراء الحوار بين أتباع األديان والثقافات ومراجعة المفاهيم الخاطئة وتجنب ممارسات التنميط السلبية بين
أتباع األديان والثقافات المختلفة ،والعمل على تصحيح القصور في صورة اآلخر لدى أتباع األديان والثقافات عبر الحوار
الهادف إلى التعاون والتفاهم لما فيه خير البشرية وتعزيز المشتركات اإلنسانية.

يتبع ....
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ويناقش المؤتمر األول تحت عنوان «نحو تعليم أكثر إثراءً للحوار بين أتباع األديان والثقافات» ،التوصيات التي يتوصل إليها
القيادات الدينية وخبراء التربية خالل الملتقيات وورش العمل التي نظمها المركز على مدار العام في النمسا ،بمشاركة دول
أوروبا والبحر األبيض المتوسط ،وفي أثيوبيا بمشاركة االتحاد األفريقي ودول أفريقيا ،وفي الهند بمشاركة الدول اآلسيوية،
وفي األرجنتين بمشاركة دول أمريكا الجنوبية ،وذلك ضمن فعاليات برنامج «صورة اآلخر»؛ سعياً إلى نشر ثقافة الحوار
وتجاوز الحواجز التي تشكلت عبر إشاعة وترويج صور مغلوطة بين أتباع األديان والثقافات.
وأوضح معالي أمين عام مركز الملك عبداهلل بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع األديان والثقافات األستاذ فيصل بن
عبدالرحمن بن معمر خالل المؤتمر الصحفي أن جدول أعمال المؤتمر يتضمن عددا كبيرا من الجلسات العلمية وورش العمل
والحلقات النقاشية ،يشارك فيها نخبة مرموقة من القيادات الدينية وخبراء التربية والتعليم من أكثر من  93دولة ،على اختالف
دياناتها وثقافاتها ،التي تناقش عدداً من المحاور مثل صورة اآلخر وأثرها في نجاح الحوار بين أتباع األديان والثقافات
والتدريب التعليمي على مهارات الحوار ودور المنظمات الدولية في عالج أوجه القصور والتشويه في «صورة اآلخر» بين
أتباع األديان والثقافات وأفضل الممارسات والتطبيقات في السياسات التعليمية ،باإلضافة إلى صورة اآلخر :نظرة تاريخية
وسبل االستفادة من التقنيات الحديثة في تقديم صورة موضوعية صادقة عن اآلخر لدى أتباع األديان والثقافات كافة.
وأضاف معاليه أن المؤتمر يناقش تأثير الدين بين الصراع وصناعة السالم ،كما يتضمن عدداً كبيراً من الفعاليات التدريبية
على مهارات وأساليب الحوار وتصميم وتدريس المناهج الداعمة للحوار بين أتباع األديان والثقافات وآليات تقييمها ،مشيراً إلى
أن فعاليات المؤتمر تسعى إلى إيجاد حلول عملية قابلة للتنفيذ من خالل طرح أبرز اإلشكاليات التي ترسخ صورة سلبية نمطية
عن اآلخر ،مثل صورة اآلخر في التعليم واختالفها من ثقافة إلى أخرى ،وهل يتناسب التعليم بصورته الحالية مع االختالفات
والتحديات القائمة في هذا العصر واإلستراتيجيات الفعالة المتالك القدرة على مواجهة القوالب النمطية عن اآلخر والمواقف
المتغيرة ،باإلضافة إلى سبل تفعيل دور األسرة ووسائل اإلعالم في تقديم صورة موضوعية عن أتباع األديان والثقافات،
وكذلك بحث تأثير التقنيات المتطورة في مجال االتصاالت والمعلومات على المناهج الدراسية وطرق التدريس.
وأشار األمين العام لمركز الملك عبداهلل للحوار بين أتباع األديان والثقافات إلى حرص المركز على بحث العالقة بين التعليم
الديني والمدني وتأثير الحوار بين أتباع األديان والثقافات في مناطق الصراع وكيفية مخاطبة القيادات الدينية العالمية وأتباع
األديان األخرى ،وذلك من خالل حلقات نقاشية تجمع األديان والثقافات كافة ،وتناقش قضايا جوهرية تمس صورة اآلخر مثل
الدين والمجتمع وإمكانية ترسيخ االحترام المتبادل بين الرؤى الدينية والمعارف والعلوم الحديثة.

12

m-basr@adilla.com.sa

13

