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»األوقاف« تنظم مؤتمر »السابقون األولون« نوفمبر المقبل

اجتماع تشاوري للوقوف على آخر الترتيبات

ملتقى قادة اإلعالم العربي في البحرين ينعقد 2 ديسمبر
التنظيمية  اللجن���ة  عقدت 
مللتق���ى قادة االع���ام العربي 
االول املزمع عق���ده في مملكة 
البحرين في الثاني من ديسمبر 
املقبل اجتماعا تشاوريا امس 
في البحرين من اجل مناقش���ة 
الترتيبات االخيرة لعقد امللتقى 
والوقوف على ابرز مامح هذا 

احلدث الضخم.
اللجنة  وض���م االجتم���اع 
التنظيمي���ة للملتقى االعامي 
العام  امينها  العربي برئاس���ة 
ماضي اخلميس ووفد من وزارة 
االع���ام في مملك���ة البحرين 
برئاسة وكيل وزارة االعام محمد 
البنكي ومت خال االجتماع بحث 
سبل التعاون بني اجلانبني من 
اجل استضافة مملكة البحرين 
لهذا احلدث االعامي الضخم، 
وكذل���ك الوق���وف عل���ى ابرز 
مامح الترتيبات التي اتخذها 
اجلانبان لعقد هذا امللتقى والذي 
يستضيف كوكبة من ابرز رواد 

املؤسسة االعامية العربية.
من جانبه وصف وكيل وزارة 
االعام في مملكة البحرين محمد 
البنكي هذا اللقاء باملهم، مؤكدا 
ضرورة التنس���يق املباشر مع 
اللجنة التنظيمية لهيئة امللتقى 
العربي واالس���تعداد  االعامي 
اجليد الس���تضافة هذا احلدث 

اململكة من خال وزارة  تبديه 
الثقافة واالعام البحرينية حيث 
قال اخلميس: »ان ما وجدناه من 
حرص عل���ى اقامة هذا احلدث 
املهم من قبل مملكة البحرين قد 
اعطانا دفعة قوية ووضع على 
اكتافنا مسؤولية كبرى من اجل 
اخلروج بهذا احلدث على الوجه 

الذي نأمله«.

العربية.
من ناحية اخرى اشاد االمني 
العربي  العام للملتقى االعامي 
ماض���ي اخلميس باجلهود التي 
تبذلها وزارة الثقافة واالعام في 
مملكة البحرين من اجل اخلروج 
بهذا امللتقى ال���ذي يعقد للمرة 
األولى عل���ى اكمل وجه وبأبهى 
حلة، مشيرا الى ان التعاون الذي 

املهم، كم���ا اع���رب البنكي عن 
تقدي���ره للجهود التي تقوم بها 
هيئة امللتق���ى االعامي العربي 
في اطار احل���رص على تطوير 
املؤسسة االعامية العربية من 
خال العديد من االنشطة السنوية 
واللقاءات التي جتمع االعاميني 
العرب من اجل بلورة رؤية عامة 
للنهوض باملؤسس���ة االعامية 

تنظم وزارة األوقاف والشؤون اإلسامية مؤمتر 
»السابقون األولون ومكانتهم لدى املسلمني« في 
الثالث من نوفمبر املقبل برعاية صاحب السمو 

األمير الشيخ صباح األحمد ويستمر يومني.
وقال الوكيل املساعد للشؤون اإلدارية واملالية 
بالوزارة فريد اس���د عمادي في تصريح صحافي 
ان املؤمتر يأتي ضمن استراتيجية الوزارة التي 
تؤكد على االهتمام بالقضايا الفكرية والتثقيف 
الش���رعي املرتبط بواقع املجتمع والتعامل معها 

وفق برامج متنوعة ومتكاملة.
واضاف عمادي الذي يشغل ايضا منصب نائب 
رئيس اللجن���ة العليا للمؤمتر ان املؤمتر يهدف 
الى ترس���يخ القيم اإلسامية في نفوس شرائح 
املجتم���ع املختلفة مبا في ذلك العمل على تعزيز 
الفكر املعتدل واملنهج الوسط املستمد من تعاليم 

القرآن الكرمي والسنة النبوية الشريفة.
وأوضح انه يدعو الى مبدأ الشراكة من خال 
التعاون مع رابطة العالم اإلسامي في مكة املكرمة 
ومبرة اآلل واألصحاب بالكويت، مشيرا الى انه 
يس���لط الضوء على مكانة أصحاب رسول اهلل 
ژ وآل بيته وأولئك الصادقني الذين يجب على 

املسلمني االقتداء بهم.
وأفاد بأن املؤمتر سيناقش محاور عديدة أبرزها 
آل البيت والصحابة، فضل ومكانة ومعالم العاقة 
بني اآلل واألصحاب وأسباب نشأة اخلاف حول 
آل البيت والصحابة، آل البيت والصحابة ودورهم 

الريادي.
ومتن���ى عمادي أن يكلل املؤمتر بالنجاح وان 
يخرج بتوصيات ميكن للمسلمني االستفادة منها 

فريد عماديعلى أرض الواقع.

وكيل اإلعالم البحريني محمد البنكي وماضي اخلميس خالل االجتماع التشاوري


