
 االثنين
  ٢٠ ديسمبر ٢٠١٠ 

 8 
 للتواصل معنا بامكانكم ابداء آرائكم ومالحظاتكم 

عن القضايا اجلامعية عبر البريد االلكتروني. 
 editorial@alanba.com.kw

  فاكس: ٢٤٨٣١٢١٧ 

 الجامعــــة  الجامعــــة  الجامعــــة 
 التطبيقي 

 الجامعــــة  الجامعــــة 
 التطبيقي 

 الجامعــــة  الجامعــــة  الجامعــــة  الجامعــــة 
 التطبيقي  التطبيقي 

 الجامعــــة 
 التطبيقي 

 الجامعــــة 
 التطبيقي  التطبيقي 

 الجامعــــة 
 التطبيقي 

 و  التطبيقي  و  التطبيقي  و  التطبيقي  و  التطبيقي  و  و  و  و  التطبيقي  التطبيقي  و  و  التطبيقي  و  التطبيقي  و  التطبيقي  التطبيقي  و  الجامعــــة 
 أعلـــن مديـــر ادارة االمـــن 
والسالمة في جامعة الكويت خالد 
الياقوت ان االدارة خصصت خطا 
ساخنا لغرفة العمليات املركزية 
التي تعمل على مدار الســـاعة 
الستقبال حاالت الطوارئ داخل 

اجلامعة.
انـــه مت  الياقـــوت    وذكـــر 
تخصيص الرقم الداخلي ٣٣٣٣ 
او املباشر ٢٤٩٨٣٣٣٣ الستقبال 
حاالت الطوارئ وذلك على مدار 

٢٤ ساعة. 

 تخصيص خط لألمن والسالمة
  في الجامعة الستقبال حاالت الطوارئ

 المري: زيادة مقاعد المنح المخصصة للطلبة في الجامعات السعودية
العالي الســــعودي رأيه انه ال 
يوجد لدى الــــوزارة مانع من 
حيث املبدأ بشــــأن ايجاد نظام 
بعثات باجلامعات السعودية 
احلكومية واخلاصة شريطــة 
ان تتــــم مراســــلة اجلامعــــات 
املستهدفة واخذ موافقتهــا على 

التخصصات املطلوبة.
  وتقــــدم املــــري فــــي ختام 
الكويت  تصريحه باسم دولة 
الدارسني بالسعودية  وطالبها 
ببالغ الشكر والعرفان لوزير 
الســــعودي  العالي  التعليــــم 
ومنســــوبي وزارتــــه على ما 
يجدونــــه من اهتمــــام وعناية 
واســــتجابتهم لتذليــــل كافة 
العقبــــات التي تقف في طريق 

ابنائهم الطالب من الكويت. 

املكتب  مشــــكورا على تصور 
بشــــأن املنح احملددة بجامعة 
(امللك فيصــــل) ونقل بعضها 
الى جامعــة الدمــام اذ ان هــذه 
املنــح كانــت في كليات التربية 
في اخلفجي والنعيريــة واجلبيل 
والتــــي تتبـــــع االن جامعــة 

الدمــام.
  وابدى العنقري ايضا موافقته 
علــــى زيادة عــــدد مقاعد املنح 
املخصصــــة للطلبة الكويتيني 
في اجلامعات السعودية مقارنة 
بالزيــــادة في عــــدد اجلامعات 
السعودية التي بلغت ٢٤ جامعة 
على ان يحــــدد املكتب الثقافي 
اجلامعات واملقاعد املطلوبة في 

كل جامعة.
  ونقل املري عن وزير التعليم 

العنقري  التي طرحها للوزير 
الذي وافق على تسهيل قبول 
الكويتيني املرشــــحني  الطلبة 

ملقاعد املنح.
الوزير  ان    واوضح ايضــــا 
الســــعودي وافــــق على عودة 
النظام القدمي بشأن املراسالت 
التي تتم بخصوص ترشــــيح 
الطلبــــة الكويتيني للقبول في 
الســــعودية بحيث  اجلامعات 
تكون املراســــالت مباشرة بني 
وزارة التعليم العالي الكويتية 
ممثلة باملكتب الثقافي الكويتي 
بالرياض ووزارة التعليم العالي 

السعودي.
  وكشف رئيس املكتب الثقافي 
للكويت بالســــعودية ان وزير 
التعليم العالي السعودي وافق 

ضوء املقاعد املخصصة لدولة 
الكويت في كل جامعة.

الــــى انه وجد    ولفت املري 
«تفهما كامال» لكافة املســــائل 

التي تعترض الكويتيني املقيمني 
فــــي مجاالت  الســــعودية  في 
التعليم وطلبة املنح والبعثات 

من الكويت».
  واوضح ان اللقاء تطرق الى 
املهمة  العديد من املوضوعات 
وعلى رأســــها بحث اســــباب 
الكويتيني  الطلبة  تأخر قبول 
في اجلامعات السعودية وبحث 
امكانية قبول طلبة من الكويت 

بنظام البعثات.
  كذلك بحث اجلانبان امكانية 
زيادة عدد مقاعد املنح املخصصة 
لهم في اجلامعات الســــعودية 
وزيادة عدد املنح املســــتحدثة 
في جامعة الدمام وقبول الطلبة 
الكويتيني احلاصلني على منح 
في اجلامعات السعودية على 

 الرياضـ  كونا: بحث رئيس 
الثقافي بسفارتنا لدى  املكتب 
اململكة العربية السعودية د.جابر 
املري مع وزير التعليم العالي 
السعودي د.خالد العنقري امس 
ســــبل تذليل الصعوبات التي 
تعترض الطلبة الكويتيني في 

اجلامعات السعودية.
  وقال د.املــــري في تصريح 
لـ «كونــــا» عقب لقائه  خاص 
الوزير العنقري «ان اللقاء يأتي 
في اطار حرص املكتب الثقافي 
على تنميــــة العالقات الثقافية 
بني الكويــــت واململكة العربية 
السعودية اضافة الى بحث سبل 
تذليــــل الصعوبات التي تعيق 
قبــــول الطلبــــة الكويتيني في 
اجلامعات السعودية واملسائل 

 رئيس المكتب الثقافي في السعودية التقى وزير التعليم العالي السعودي

 السفيرة األميركية ومورين الدخيل يكرمان إحدى الطالبات (أنور الكندري)  .. وتكرمي أحد الطلبة د.خالد العتيبي ود.خالد املصلح ود.بسام الشطي ود.عادل الدمخي خالل اللقاء

 د.مبارك الهاجري

 د. جابر املري 

 جانب من املشاركني في التدريب امليداني 

 د.خالد السعد ود.أحمد بشارة خالل توقيع مذكرة التفاهم.

 تكرمي الشيخ فيصل احلمود

 الهاجري: تأكيد وسطية اإلسالم
  إليجاد جيل محصن ضد الغلو والتطرف 

التدريــــس في مهمــــات علمية 
للمشاركة في احملافل واملؤمترات 
الدولية التي من شــــأنها إعالء 
راية اإلســــالم وبيان محاسنه 
وتفنيد الشبهات الواردة ضده، 
ونفي االتهامات املوجهة ألهله 
وعلمائه وذلــــك بالرفق واللني 
من غير إفراط وال تفريط. وبني 
انه في هذه اآلونة  د.الهاجري 
تعيش األمة اإلسالمية مرحلة 
حرجة حيــــث تعاني أمتنا من 
داخلها وخارجها، فمن داخلها 
يتسبب اجلهل والبعد عن العلم 
الشــــرعي الصحيح في ظهور 
بعض املمارسات غير احلكيمة 
باســــم اإلســــالم ومن خارجها 
يقوم أعداؤه بتشويه صورته 
وأهله وعلمائه، فلما اختلطت 
املفاهيــــم واألفكار واشــــتدت 
احلاجــــة لتصحيحها وربطها 
من جديد باملنبع الصافي لهذا 
الدين بعودة حميــــدة للقرآن 
الكرمي والتمســــك بسنة النبي 
ژ كان البد لكلية الشريعة ان 
تستشعر مســــؤوليتها وتقوم 
بدورها فجاء هذا املؤمتر ليعالج 
مفهوم التعصب وموقف الشريعة 
منه ويبــــني اثر التعصب على 
الفرد واملجتمع ثم يوضح كيفية 
الوقاية والعالج لهذا التعصب 
وال يخفــــى على اجلميع الدور 
الواجب على علماء األمة كل في 
مجاله وتخصصه في التصدي 
جلميع األفكار التي تؤدي الى 
شيوع الســــلوكيات واألسباب 
املؤدية لهــــذا التطرف والغلو 
إيجاد  والتعصب والعمل على 
ســــبل عالجها، وأكد ان الوعي 
الديني والفكري هو الكفيل بنبذ 
تلك السلوكيات اخلاطئة التي 
تذهب باإلنســــان واملجتمعات 
الى الهاوية والعبث النفســــي 
والفكري، لذا فإننا ندعو الى نبذ 

مظاهر العنف بكل أشكاله. 

 محمد المجر
  حتت رعاية وحضور مراقب التقنيات التربوية 
واملكتبات في منطقــــة الفروانية التعليمية مبارك 
العتيبي، أقامت طالبات قســــم تكنولوجيا التعليم 
بكلية التربية االساســــية بالهيئــــة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب وهن أميرة املطيري وأفنان الراشد 
وإميان الواوان ومنال الشــــمري ولطيفة الدوسري 
ورشــــة عمل ضمن مقرر التدريبي امليداني بعنوان 
Windows Movie Maker حتت إشراف د.رابحة ساملني 
ود.عبداهللا املديرس ود.أمل مبارك في مدرسة رقية 

االبتدائية في منطقة العمرية.
  في البداية شرحت الطالبة منال الشمري اجلانب 
النظري فيما يخــــص تقنيات التعليم احلديث وما 
يتعلق بها من تقنيات تعليم بتكنولوجيا التعليم 

وفوائد الوسائل التعليمية في اثراء التعليم.
  من جهتهــــا، تناولت أميرة املطيري الوســــائل 

التعليمية وأنواعها وقالت انها تتكون من وســــائل 
بصرية، وهي الوســــائل التي تعتمد على حاســــة 
البصر فقط ومنها االشــــياء والعينــــات والنماذج 
والشرائح والرســــوم وامللصقات ومجالت احلائط 
والرحــــالت املعارضة واخلرائط واالفــــالم الثابتة 
والصامتة واملتحركة، أما الوســــائل السمعية فهي 
الوسائل التي تعتمد على حاسة السمع فقط ومنها 
االذاعة والتسجيالت الصوتية والوسائل السمعية 
والبصرية، فهي الوسائل التي تعتمد على حاستي 
الســــمع والبصر معا ومنها أفالم الصور املتحركة 
والناطقة والبرامــــج التعليمية بالتلفاز والدروس 
املعدة باستخدام احلاسوب، وكذلك الوسائط املتعددة 
والتي تعرف على أنها مزيج من مجموعة وسائط 
مثل النص والصوت ولقطات الڤيديو والرسومات 
املتحركة والرسوم اخلطية والتي تتكامل معا بحيث 

توفر للمتعلم احلرية في التنقل بني املعلومات. 

 وقعت كل من اللجنة الوطنية الستخدامات الطاقة النووية لألغراض 
الســــلمية ووزارة التعليم العالي على مذكرة تفاهم تقضي بأن ترعى 
الوزارة برنامج البعثات الذي تنظمه اللجنة الوطنية لتطوير القدرات 
وإعداد الكفاءات الوطنية في مجال الهندسة النووية وما يتصل بها من 

تخصصات علمية وفنية.
  ويأتي هذا البرنامج متاشــــيا مع التوجهات العامة للجنة الوطنية 
الســــتخدامات الطاقة النووية لألغراض الســــلمية الرامية الى تعزيز 
االهتمام باملوارد البشــــرية الوطنية وتسخير جميع اإلمكانات املتاحة 
لتنفيذ استراتيجية متكاملة للنهوض مبستويات الطلبة واملختصني ـ 
الفنية والعلميةـ  في مجال الطاقة النووية وما يتصل بها من تخصصات 
علمية وفنية، وعلى تطوير وتنمية قدرات املبعوثني العلمية وفق أحدث 
املستجدات العاملية، وكذلك متاشيا مع الدور احملوري الذي تقوم به وزارة 

التعليم العالي في إعداد الكوادر الوطنية في التخصصات املختلفة.
  ويقوم البرنامج على إيفاد الطلبة الكويتيني املســــتوفني لشــــروط 
هذه البعثات الســــتكمال دراستهم اجلامعية، وكذلك دراسة املاجستير 
في اخلارج، ولدى اجلامعات الدولية املعترف بها في هذا املجال، ووفق 

قائمة من اجلامعات املتخصصة في هذا املجال.
  ووقع على املذكرة كل من د.أحمد بشارة األمني العام نيابة عن اللجنة 
الوطنية الستخدامات الطاقة النووية لألغراض السلمية ود.خالد السعد 

وكيل وزارة التعليم العالي نيابة عن الوزارة. 

املستوى احمللي.
  واضاف، وبهذه املناسبة يسرنا 
ان نشكر املجلس األعلى للتخطيط 
والتنمية بالكويت، وكذلك إدارة 
التخطيط بجامعة الكويت على 
تعاونهمـــا مع كلية الشـــريعة 
والدراســـات اإلسالمية بجامعة 
الكويت في إجناز مؤمترنا هذا 
حتت عنوان «التعصب والتطرف 
الفكري» كجزء من برنامج عمل 
احلكومة وأكد د.الهاجري ان هذا 
املؤمتر يعتبر حتقيقا لسياسة 
الكويت في العمـــل على إيجاد 
جيل محصن ضد الغلو والتطرف 
وحرص الدولة على دراسة أسباب 
التطرف والتعصب والعمل على 
وقاية الشـــباب من وقوعهم في 

براثن االنحراف والتطرف.
  وزاد، ويأتـــي مؤمتركم هذا 
ليؤكـــد ان برنامج عمل حكومة 
الشـــباب أهمية  الكويت يولي 
خاصـــة من خـــالل املشـــاركة 
الفعلية في بناء األمة بالنزول الى 
ميدان العمل احلقيقي وتصحيح 
املسارات اخلاطئة واالستفادة من 
التي حتمي  الطاقات واخلبرات 

الوطن وتصونه.
  أما على املستوى اإلقليمي 
والدولي فإن دور كلية الشريعة 
يتجلــــى في إيفاد أعضاء هيئة 

 ليلى الشافعي
  ناشـــد عميد كلية الشريعة 
والدراسات اإلسالمية د.مبارك 
الهاجـــري العقـــالء مـــن األمة 
اإلسالمية ان يساهموا في بناء 
اخلطاب الفكري والديني الصحيح 
الذي يبني وال يهدم ويجمع وال 
يفرق، وقال في كلمته التي ألقاها 
فـــي افتتاح مؤمتـــر «التعصب 
والتطرف الفكـــري» الذي أقيم 
حتت رعايته وبحضور ثلة من 
علماء اململكة العربية السعودية 
وأساتذة كلية الشريعة والدراسات 
اإلسالمية وأدار املؤمتر د.بسام 
الشطي: أن كلية الشريعة ترحب 
بكم في مقرها الذي يعتبر منارة 
للحق واخلير ونشـــر النور في 
األمة اإلسالمية بأسرها وليس 
الكويـــت وذلك ألن  فقط داخل 
العلم الشـــرعي الذي حتتضنه 
الدنيا  الكلية علم عاملي يصلح 
كلها، ومن اهم أولويات كليتنا 
تأكيد وسطية اإلسالم وزرع ذلك 
املفهوم في نفوس الدارسني فيها 
وذلك من خالل نخبة من العلماء 
األفاضل الذين يحملون هذا العلم 
الشرعي داعني لوسطية واعتدال 

دين اإلسالم.
  واشـــار الى ان الكلية تقوم 
بدورها املنوط بها ليس فقط داخل 
قاعات الـــدرس وامنا ايضا من 
خالل االلتحام باجلماهير مواطنني 
ومقيمـــني والتواصل معهم من 
خالل األنشطة العديدة التي يقوم 
بها أعضـــاء هيئة التدريس من 
خطب وندوات ومؤمترات داخلية 
وخارجية واستغالل جميع وسائل 
اإلعـــالم لتوصيـــل كلمة احلق 
وبيان سماحة اإلسالم ويسره 
واســـتيعابه جلميع مستجدات 
قضايا العصر، كما تقوم الكلية 
بالتعاون مع اجلهات املعنية في 
الدولة من وزارات ومؤسســـات 
واجلمعيـــات األهلية، هذا على 

 خالل مؤتمر «التعصب والتطرف الفكري» بكلية الشريعة 

 طالبات التدريب الميداني في تكنولوجيا التعليم
Windows Movie Maker بـ «األساسية» أقمن  

 مذكرة تفاهم بين «التعليم العالي»
  ولجنة االستخدام السلمي للطاقة النووية

 «الشرق األوسط األردنية» كرّمت الحمود 

 شارك عشـــرات الطلبة الكويتيني واالردنيني بحضور أساتذة 
وأكادمييني في حفل تكرمي سفيرنا لدى االردن الشيخ فيصل احلمود 

اثر انتهاء مهام عمله سفيرا في عمان.
  وقال الشـــيخ فيصل خالل حفل التكـــرمي الذي نظمته جامعة 
الشـــرق االوســـط برعاية رئيس مجلس أمناء اجلامعة د.يعقوب 
ناصر الدين ورئيس اجلامعـــة د.طالب الصريع يحق لنا جميعا 
كويتيني وأردنيني أن نفخر بعمـــق ومتانة العالقات بني الكويت 
واألردن التي لم تكن لتصل الى هذا املســـتوى املتميز لوال توجيه 

القيادتني احلكيمتني في البلدين. 

 جونز: الطالب الكويتيون في الجامعات األميركية زادوا ٢٠٫٢٪

 أسامة دياب
  في أمسية غلفها احلب ودفء املشاعر، 
كرم مكتب إميديست الكويت ٧٥ طالبا وطالبة 
من خريجي وخريجات برنامج «أكســــس» 
لتعليم اللغة اإلجنليزية مساء أمس األول 
بفندق هوليداي إن الساملية بحضور السفيرة 
األميركية ديبورا جونــــز والطالب مبعية 
أولياء أمورهم والهيئة اإلدارية والتدريسية 

إلميديست وبرنامج «أكسس».
الســــفيرة األميركية  البداية ثمنت    في 
ديبورا جونز جهود طاقم إميديست ليس 
فقط بســــبب جهودهم على صعيد برنامج 
«أكسس» ولكن بسبب مجهوداتهم اليومية 
لتشجيع الدراسة في الواليات املتحدة، معربة 
عن سعادتها لنجاح إميديست في إيجاد مبنى 
جديد في شرق والذي سيسمح له بتوسعة 
التعليمية، االختبارات واخلدمات  خدماته 
اإلرشادية، متطلعة الفتتاح املبنى اجلديد 

في أسرع وقت ممكن.
  وقالــــت جونــــز: «اننا نحتفــــل اليوم 

بتخريــــج ٧٥ طالبا وطالبة من منتســــبي 
برنامج «أكسس»، ونحن إذ نكرم اخلريجني 
واخلريجات جلهودهم امللموسة طوال فترة 
البرنامج فاننا ال ننسى جهود أولياء أمورهم 
في دعمهم وتشجيعهم باإلضافة إلى خبرة، 
وإبداع وإخالص املعلمني واملعلمات»، الفتة 
إلى أن على الطالب اخلريجني أن يفخروا ألنهم 
انضموا إلى ما يقارب ٨٠٠ خريج للبرنامج 
في الكويت على مدار ٦ ســــنوات و٥٥ ألف 

خريج من ٧٠ دولة على مستوى العالم.
  وزادت: أرى العديد من الوجوه املألوفة 
بني اجلمهور والتي سنحت لي فرصة احلديث 
معهم عند زيارتهم للسفارة الصيف املاضي 
سواء ملشــــاهدة مباراة كأس العالم والتي 
املنتخبني األميركي واجلزائري أو  جمعت 
خالل مشــــاهدة مباريــــات دوري الصداقة 
الكويتي ـ األميركي، معربة عن ســــعادتها 
بأداء الطالب في الفصول الدراسية وامللعب 
واملجتمع بصفة عامة، مستشــــهدة مبقولة 
للفيلســــوف اإلجنليزي جون لوك «العقل 

السليم في اجلسم السليم»، آملة أن يستمر 
الطالب فــــي نهجهم اجلــــاد واملنظم جتاه 

دراستهم واألنشطة املساندة.
التي    واستطردت: ستشهد شــــهاداتكم 
ستحصلون عليها فور تخرجكم على تسلحكم 
مبهــــارات اللغة اإلجنليزيــــة، واالنضباط 
واملثابرة والعمل اجلماعي، وســــتخرجون 

للعالم لالستمرار في رحلة التفوق.
  فقد كان لديكم برنامــــج صارم، تطلب 
حضوركم أكثر من ٣٦٠ ســــاعة في الفصل 
الدراسي، باإلضافة إلى دروسكم في املدرسة 
العادية. كمــــا أمضيتم صيفني متتالني في 
دراسة مكثفة، سعيا لتحسني مهارات اللغة 
اإلجنليزية، داعية اخلريجني واخلريجات 
للمشــــاركة في برنامج «YES» الذي ترعاه 
وزارة اخلارجيــــة لدعم التبادل الشــــبابي 
للدراســــة في اجلامعات األميركية، معربة 
عن سعادتها بقبول ١٠ من خريجي برنامج 
أكسس في برنامج «YES» وهذا املعدل يعتبر 
من أعلى نســــب املشاركة في البرنامج في 

العالم إن لم يكن أعالها فعال. وأعربت عن 
سعادتها لزيادة أعداد الطلبة الكويتيني في 
اجلامعات األميركية بنسبة ٢٠٫٢٪ عن العام 
املاضي حيث ارتفعت أعداد الطالب من ٢٠٣١ 
عام ٢٠٠٩ لـــــ ٢٤٤٢ عام ٢٠١٠، موضحة أن 
هذه اإلحصاءات مشجعة، معربة عن أملها 
في أن تستمر في هذا املنوال، داعية الطالب 
للتسجيل باجلامعات األميركية. وشاركت 
جونز الطالب جانبا من خبراتهم الدراسية 
حينما كانت تدرس في أســــبانيا، مشيرة 
لدراستها للمعمار، الثقافة والتاريخ اإلسالمي 
ومدى تأثيرها على املنطقة، الفتة الى اهتمامها 

بالعالم العربي والشرق األوسط.
  وقالت: أغتنم هذه الفرصة لإلعالن عن 
مسابقة ٢٠١١ للشرق األدنى وجنوب آسيا 
لبرنامــــج تبادل الطالب غيــــر اخلريجني، 
داعية الطالب للمشاركة فيه خصوصا انه 
يتيح فرصة مميزة لتحسني مهارات اللغة 
اإلجنليزية وتعميق الفهم اخلاص للمجتمع 

األميركي وثقافته. 

 خالل تكريمها لـ ٧٥ من خريجي وخريجات برنامج أكسس لتعليم اللغة اإلنجليزية 

ــن اململكة العربية  ــاول د.خالد املصلح م  وتن
السعودية مفهوم التعصب لغة واصطالحا، مؤكدا 
ان التعصب ال يخرج عن كونه غلوا من شيء ضد 
شيء، موضحا صور التعصب من قوة االندفاع 
لدى اإلنسان مقابل شيء آخر متسائال: هل هناك 
ــى محمود للتعصب؟ مجيبا ان التعصب في  معن
جميع صوره مذموم، فالشريعة على نسق واحد 
(وكذلك جعلناكم أمة وسطا) ثم حتدثت د.املصلح 
ــب، مؤكدا ان  ــريعة حول التعص عن موقف الش
ــالمية جاءت ملعاجلة التعصب بكل  الشريعة اإلس
صوره وذلك شاهد على رحمة الشريعة وسعتها 
فجاءت املعاجلة العامة في قوله تعالى (وجعلناكم 

ــطا) وقوله تعالى: (وما أرسلناك إال رحمة  أمة وس
للعاملني) فسمة الشريعة انها رحمة ويسر، وانتقل 
ــح الى املعاجلة الثانية في عالج التعصب  د.املصل
ــواء أكان في  وهي ذم الغلو على وجه اإلجمال س
العقائد أو في األفعال واألعمال (ال يشاد الدين أحد 
اال غلبه). وبني املعاجلة التفصيلية ومنها العصبية 
ــريعة  القبلية وقال: في زمن النبي ژ جاءت الش
ــائدة  ــج التعصب القبلي وهي الصورة الس لتعال
ــض املجتمعات بصور  ــا، كما توجد في بع وقته
ــرى يتعصب لها الناس وتندرج حتت املفهوم  أخ
ــيرا الى ان التعصب منظومة  العام للتعصب، مش
مكتملة من السوء والشر تظهر في صور متعددة 

 المصلح: الشريعة تعالج التعصب بكل صوره 


