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م.فريد العمادي

أكد نائب رئيس اللجنة العليا، رئيس اللجنة الفنية للمؤمتر 
الثاني »السابقون األولون ومكانتهم لدى املسلمني« الوكيل 

املساعد للشؤون اإلدارية واملالية في وزارة األوقاف والشؤون 
اإلسالمية م.فريد العمادي ان الوزارة تتشرف برعاية صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد لهذا املؤمتر الذي يعقد في 
الفترة من 20 إلى 22 ديسمبر اجلاري، في فندق الشيراتون، 

وتأتي هذه الرعاية من قبل سموه للتأكيد على أهمية هذا 
املؤمتر الذي من شأنه أن يقوي أواصر احملبة والتآلف بني 
أفراد الشعب الواحد وزيادة التراحم والتالحم فيما بينهم، 

واالبتعاد عن التفرقة والتناحر، بهدف احملافظة على الوحدة 
الوطنية من خالل حبهم آلل البيت واألصحاب.

وأوضح م.العمادي في تصريح صحافي مبناسبة تنظيم 

وزارة األوقاف املؤمتر الثاني »السابقون األولون ومكانتهم 
لدى املسلمني« ان هذا املؤمتر يأتي بعد النجاح الذي حققه 

املؤمتر األول والذي عقد في الفترة من 3 الى 4 نوفمبر 
2009، والتوصيات التي أقرت فيه، والنتائج التي حتققت 

بحمد اهلل والتي كان منها أن يتم عقد املؤمتر بصفة دورية، 
وقد مت االتفاق على عقده كل سنتني، السيما أنه يطرح 

قضايا تتعلق بالوحدة الوطنية، وبالتالي فإن عقد املؤمتر 
الثاني هو ثمرة توصيات املؤمتر األول، موضحا أن الوزارة 

خطت خطوات جادة في تفعيل توصيات املؤمتر األول، ومنها 
نشر وطباعة العديد من الكتب والرسائل اخلاصة بتراث اآلل 
واألصحاب بلغات متعددة، وذلك لتعريف وتبصير األمة مبا 

كان عليه القرن األول، وكما قال رسول اهلل ژ »خير القرون 

قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم« على املدى البعيد، 
خصوصا أن الوزارة تعتمد منهج الوسطية.

إقامة الدورات

واستطرد م.العمادي قائال: إن وزارة األوقاف قامت بنشر 
الرسائل املتعلقة باآلل واألصحاب في املدارس واملنتديات 
وإقامة بعض الدورات وإعداد الوسائل اإلعالمية املختلفة 

ومنها الفالشات لتوضيح العالقة التي كانت بينهم، وتعزيز 
تلك الثقافة واملفاهيم التي كان لها تأثير جميل بني جموع 

املتلقني.
وذكر رئيس اللجنة التنفيذية للمؤمتر: إن مؤمتر هذا العام 
ميتاز عن سابقه مبشاركة وزارات األوقاف اخلليجية، فقد 

كانت رغبة الوزارة أن يكون هناك تنسيق خليجي لترسيخ 
ثقافة الوحدة الوطنية وحتقيقها محليا وخليجيا.

وتابع: إن جميع الوزارات اخلليجية وافقت على املشاركة في 
املؤمتر بحيث ميثلها وكالء ومديرون عنها، وسيشاركون 

بأوراق عمل في الورش التي ستقام في املؤمتر، بهدف 
تفعيل دور وزارات األوقاف اخلليجية لتعزيز مفهوم العالقة 

اخلليجية من خالل العالقة بني اآلل واألصحاب.
ومتنى م.العمادي أن يتوصل مؤمتر هذا العام إلى توصيات 
جديدة تختص بإنتاج البرامج في املجال األدبي واإلعالمي 

والثقافي لتحقيق الكلمة الواحدة بني املجتمع الواحد واألمة 
اإلسالمية جمعاء.

أسامة أبوالسعود   ٭

العمادي: »السابقون األولون« يقوي أواصر احملبة والتآلف بني أفراد الشعب

وصف مدير إدارة اإلعالم في وزارة األوقاف ورئيس اللجنة 
اإلعالمية مللتقى الكويت الدولي اخلامس للفنون اإلسالمية أحمد 
القراوي أنشطة الدورة اخلامسة للملتقى بأنها ظاهرة ثقافية 
جميلة وإعالمية مهمة خصوصا أن هناك 21 دولة ستش���ارك 

فيه، ما يعني أن األضواء ستسلط عليه من تلك الدول.
وقال ف���ي تصريح صحافي، 
مبناس���بة تنظيم ملتقى الفنون 
اإلسالمية من 25 ديسمبر إلى 7 
يناير املقبل حت���ت رعاية وزير 
األوقاف والش���ؤون اإلس���المية 
ووزير الدولة لش���ؤون اإلسكان 
محمد النومس، ان هذا امللتقى يعد 
وسيلة للتواصل الثقافي والفني مع 
مختلف شرائح املجتمع الكويتي 
من خالل أنشطته املتنوعة التي 
يشارك بها العديد من املؤسسات 
والشخصيات احمللية والدولية، 
ما يضفي علي���ه الطابع الثقافي 

والطابع الفني.
وأردف قائال ان هذا امللتقى يأتي للتأكيد على إستراتيجية 
وزارة األوقاف والش���ؤون اإلس���المية التي تعتمد على مبدأ 
الش���راكة واالحتكاك باملجتمع بشكل مباشر من خالل غرس 
محبتهم في الفنون اإلسالمية والتعرف على املوهوبني وتنمية 

قدراتهم الذاتية.
وزاد ان الطابع الثقافي ف���ي امللتقى يتمثل في املعلومات 
الغنية التي س���يقدمها املش���اركون في الندوات واحملاضرات 
واجللسات النقاش���ية، بينما الطابع الفني يتمثل في أجنحة 
املعرض املشاركة ومنها جناح احملطات التعريفية ملسيرة فن 
اخلط العربي، وجناح طلبة مركز الكويت للفنون اإلسالمية، 
وجناح املؤسسات املشاركة، إضافة إلى اجلناح الثقافي واملختص 
بالكتب النادرة واألدوات املستخدمة في مجال الفن اإلسالمي 
العريق، مشيرا إلى أن امللتقى سيشهد كذلك مشاركة نخبة من 
كبار اخلطاطني واحلرفيني من مختلف دول العالم ما يش���كل 
فرصة للجمهور وذوي املواهب الواعدة من الشباب للتواصل 

مع هذه النخبة املتميزة.

أحمد القراوي

القراوي: ملتقى الفنون اإلسالمية 
يبرز النواحي املعرفية والعلمية


