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جمعية اإلصالح نظمت محاضرة جماهيرية بعنوان »أقصانا ال هيكلهم«

الياسين: أمتنا تخّلت عن الجهاد وعلينا الحذر من المفاجآت القادمة
سلطان: لنحي عقيدة المقاومة ورفض السالم مع الصهاينة

)أنور الكندري( متابعة للمحاضرة في جلنة االصالح االجتماعي    جاسم الياسني خالل احملاضرة

 ضاري المطيري
نظمت جمعية االصالح االجتماعي محاضرة 
جماهيرية بعنوان »اقصانا ال هيكلهم« مس���اء 
اول من امس شارك فيها جاسم مهلهل الياسين 
ود.صالح الدين سلطان بحضور عدد كبير من 

الجماهير.
بداية قال د.جاسم الياسين ان المسلمين في 
مشارق االرض ومغاربها يأملون من اهلل عز وجل 
ان يغفر لهم هذا التقصير تجاه المسجد االقصى 
الن حالنا اصبحت تترنح بين حسرات وآهات.

واضاف ان االمة االسالمية اصبحت في وضع 
ال يسمح العدائها بالخوف منها او ايقاف االعتداء 
عليها بل حتى وصل االمر الى االستهانة بالرسول 
الكريم ژ وهذا ما ال يمكن تغييره اال من خالل 

العودة الى الدين والتمسك بثوابته.
وتابع ب���أن االمة التي تتخل���ى عن النضال 
والبطولة والعمليات االستش���هادية التي كانت 
بمثابة تعويض عن فشل االمة في ميادين القتال 
لن ترفع لها راية بل وصل االمر الى العمل على 
التقرب الى الق���وى االميركية العظمى واعتبار 
خطواته���ا مثاال يحتذى في حي���ن كان االعالم 
االس���المي يهاجم السياس���ة االميركية وينتقد 

تعاملها المتحيز للعدو الصهيوني.
واشار الى ان المخدرات االميركية والغربية 
اصبحت كثيرة ومتنوعة، واصبح الجميع يخشى 
الوقوع ضحي���ة لهذه المخدرات مما جعل األمة 

خفيفة ال وزن لها بين االمم.
وبين الياسين ان الواجب على جميع المسلمين 
اليقظة والحذر لما هو قادم من المفاجآت حتى 
تتمكن االمة من استعادة هيبتها ومكانتها التي 
فقدتها منذ ان تخلت عن التمسك بدينها وتطوى 
صفح���ة الماضي وترفع رايات التحرير والعزة 

والكرامة.
ومن جانبه قال د.صالح الدين س���لطان ان 
المتابعة الدقيقة لمعرفة جوانب األلم في قضية 
االقصى وفلسطين كأن المصيبة في عقر بيتنا 
وبين اهلنا تبعث فين���ا عقيدة االمل من خالل 
بيان قوة الملك التي ال تقهر وقوة المنهج الذي 
ال يتغير وتاريخنا الحافل في مواجهة المغول 

والصليبيين.
وطالب سلطان باحياء واعالن عقيدة الجهاد 
والمقاوم���ة ورفض المفاوضات والس���الم مع 
الصهاينة مع ضرورة ان يك���ون احياء الجهاد 
من الطفولة المبكرة باالضافة الى دراسة تاريخ 
اليهود ومواقفهم مع االنبياء والرسل والشعوب 
واالنظمة حتى تعلم االجيال حقيقة هذا الشعب 

ومدى عداوته للمسلمين.
واشار الى ضرورة تنظيم مهرجانات جماهيرية 
وشعبية الحياء الجهاد ونصرة االقصى تجمع بين 
األنشودة والقصة والشعر والمقاالت والمشغوالت 
واللوحات والمسرحيات تتبنى منهجية االقتصاد 
في الكماليات والتوس���ع في الصدقات لمساندة 
المقدسيين والمسجد األقصى والمحاصرين في 

غزة.
وأمل السلطان تكوين لجان شعبية ونقابية 
تتواصل مع النخ���ب الحاكمة وأصحاب األقالم 
المؤث���رة والقنوات الفضائية س���عيا الى تبني 
القضية الفلس���طينية وفق منهجية السياس���ة 
الش���رعية وليس الخساسة الواقعية باالضافة 
الى تشكيل جماعات ضغط سلمية ومجموعات 

شبابية للتصحيح ال التجريح.
وقال  البد من تفعي���ل دور المرأة والفتيات 
لنص���رة األقصى وتقدير دورهن س���واء داخل 
األراضي المقدس���ة أو على مس���توى األمة كلها 
وذلك من خالل قيام العلماء بدورهم وبيان الحكم 
الش���رعي في وجوب نص���رة األقصى ومقاومة 
المعتدين ومقاطعة المتعاونين معهم والبضائع 
المدعمة لهم وان ينش���روا فق���ه الجهاد وآدابه 

وأحكامه.
وأض���اف ان الدول العربية باتت ال تحس���ن 
السياس���ة وال الدين حتى أصبحت تعمل لوجه 
الش���يطان ولهذا أصبحنا نري���د خطابا يحرك 
الصخر وأصبحنا أمام منطق الخراف ال األسود 
ال نعرف من نلوم أنفسنا أم اليهود أم األميركان 

أم األلمان.
وقال ان االمة التي تريد طريق العمل والمواجهة 
عليها ان تعمل بعيدا عن صمت السالم وصراخ 
المفاوضات التي يتش���دق بها عباس ويحاول 
ان يوه���م الجميع اال طريق لتحرير األقصى اال 
بالمفاوضات في حي���ن يرفض مد يده الخوانه 
في غزة التي وقفت جميع الدول العربية عاجزة 
حتى عن اصدار بيان استنكار لحصارها وتجويع 

ابنائها.
وأضاف ان الشعب الفلسطيني استعاد عقيدة 
الجهاد والمقاومة في غزة التي كانت ارض العزة 
خالل المواجهة مع العدو االس���رائيلي ضد آلته 
العسكرية والتزال تسطر أروع مالحم البطولة 
والفداء ومحاربة الجوع بالصبر والبقاء والتحدي 
لكل انواع الحصار الذي فرضه العالم اجمع من 
خالل اختالف مشاركاته في حين ينشغل العالم 
أجمع بالبحث عن شاليط ذلك الجندي االسرائيلي 

الذي وقع في ايدي األبطال.

»الرحمة العالمية« تطلق حملة »أوفياء ألقصانا« لنصرة المسجد األقصى
»أوفياء ألقصانا« هو شعار احلملة 
التي أطلقتها »الرحمة العاملية« لنصرة 
املسجد االقصى املبارك جراء التهديدات 
الت���ي يتع���رض لها احلرم القدس���ي 
الشريف. والوقوف في وجه املخطط 
الصهيوني الذي يس���تهدف »تدنيس 
األراضي املقدسة«، والسيما اإلسالمية 

منها.
وص���رح رئيس مجلس اإلدارة في 
األمانة العامة للعمل اخليري د. جاسم 
الياسني خالل املؤمتر الصحافي الذي 
عقد مس���اء أول من أم���س )األربعاء( 
لإلعالن عن أنشطة احلملة: »إن أقصانا 
احلبيب مس���ؤولية كل مس���لم، وان 
األخط���ار احملدقة ب���ه تتزايد، وانه ال 
عذر ملتقاع���س أو متهاون«. مؤكدا أن 
اليهود املتطرفني يبذلون جهودا كبيرة 
تستهدف هدم املسجد األقصى عبر حفر 
شبكة األنفاق حتت أساساته ومخططات 
التقسيم لساحاته وصوال لهدمه وبناء 

ما يسمى بالهيكل املزعوم. 
من جانب���ه حث رئي���س الرحمة 
العاملية بدر بورحمة على وقوف املجتمع 
اإلسالمي خلف قضية األقصى، وهذا أقل 
ما ميكن تقدميه إلخواننا في فلسطني 
واملسجد األقصى، الذي يعتبر قضية 
األمة اإلسالمية بأكملها. وأكد بورحمة 
أن الهدف من هذه احلملة هو مساندة 
ودعم أهلنا املرابطني في القدس وفضح 
مخططات الصهاينة، متمنيا أن نكون 
أوفياء ألقصانا، مشددا على أن املساهمة 
واملشاركة هي مسؤولية اجلميع، ولكي 
نكون عمليني في دعم أهلنا نطرح على 
أهلنا في الكويت مشروع )شد الرحال( 
والذي يه���دف إلى نق���ل املصلني من 
األراضي الفلسطينية إلى األقصى املبارك 
لتفويت الفرصة على الصهاينة لتنفيذ 
مخططاتهم املاكرة وذلك بكل ما نستطيع 

ألنه ابس���ط ما يقدم للمسجد األقصى 
وإلخواننا املرابطني في القدس الشريف.
وبدوره أكد رئيس مكتب فلسطني في 
الرحمة العاملية د. وليد العنجري أن 
اليهود يخططون لهدم املسجد األقصى 
لبناء هيكلهم املزع���وم على أنقاضه 
فقد عمدوا إلى حفر خمسة وعشرين 
نفقا في مناطق بالغة احلساسية حتت 
أساسات قبة الصخرة واملصلى املرواني 
في احلرم القدسي الشريف مستهدفني 
بذلك انهياره ليتسنى لهم بناء هيكلهم 
املزعوم على أنقاضه، هذا باإلضافة إلى 
بسط نفوذهم على أجزاء من ساحات 
املسجد األقصى سعيا لتقسيمه على 
غرار م���ا حصل في احلرم اإلبراهيمي 
في اخلليل، مشيرا إلى أن بناء كنيس 
اخلراب الذي يعد أكبر كنيس يهودي في 
العالم على أرض وقف إسالمي بجوار 
املس���جد األقصى يدق ناقوس اخلطر 
نحو مخططهم املشؤوم جتاه املسجد 
األقصى. مثمنا في الوقت ذاته صمود 
جموع املصلني املقدسيني ودفاعهم عن 
األقصى، داعيا أهل الكويت للمساهمة 

الفاعلة في حماية األقصى عبر التفاعل 
مع حملة »أوفياء ألقصانا«.

وأش���ار د. العنج���ري إلى أن هذه 
الفعالية تأت���ي للتأكيد على تضامن 
أهل الكويت بشتى فئاتهم مع اخوانهم 
املرابطني في األرض املباركة وهي حتمل 
إليهم رسالة مفادها »إنكم لستم وحدكم، 
واملسلمون في مشارق األرض ومغاربها 
معك���م بوقوفهم الصام���د لنصرتكم، 
ومعكم بدعائهم، ومعكم بإنفاقهم في 
سبيل اهلل«. فاألقصى يتعرض النتهاك 
تاريخي، ويتعرض اآلن ملنعطف في 
غاية اخلطورة بعد بناء الصهاينة كنيسا 
يبعد نحو 50 مترا من أسوار املسجد 
املبارك، مش���ددا على أن اليهود إذا لم 
يجدوا من املسلمني ردة فعل توازي هذا 
احلدث اخلطير فإنهم سوف يقدمون 
على ما يريدون من مخططات، السيما 
أن بعض أقوالهم وما يسمى بنبوءات 
اليهود تقول ان افتتاح »كنيس اخلراب« 
هو اللبنة األولى لتدمير املسجد األقصى 
وبناء هيكلهم املزعوم وهذا الذي يفسر 
إق���دام الصهاينة احملموم على اقتحام 

املسجد األقصى، ففي العام املاضي كان 
هناك 43 اقتحاما للمسجد األقصى بواقع 
اقتحام كل أس���بوع تقريبا،ووجه د. 
العنجري الدعوة إلى أهل الكويت إلى 
اإلس���هام الفاعل في مشروع »أوفياء 
ألقصانا«، مبينا أن احلملة ستستمر 
ملدة شهر كامل، وستأخذ عدة انشطة 
منها إعالن تلفزيوني يبث على القنوات 
الكويتية وبع���ض القنوات اخلاصة، 
باإلضافة إلى تلفزيون الكويت وسيكون 
هناك مطبوعات تنشر على نطاق واسع 
في الصحف الكويتية بش���كل دوري 
ملدة شهر باإلضافة إلى إعالنات الطرق 
والشوارع، باإلضافة إلى بعض الوسائل 
اإلعالمية األخرى، واملشاركة في وسائل 
اإلعالم مثل اإلذاع���ة والتلفزيون من 
خالل لقاءات متلفزة ولقاءات في إذاعة 
الكرمي.وأوضح أن املساهمات  القرآن 
ستكون في جميع فروع الرحمة العاملية 
املتواجدة في مختلف مناطق الكويت، 
الساخن واملوقع  إلى اخلط  باإلضافة 
االلكتروني، وكل هذه املواقع ستكون 
فاعلة في خالل هذا الشهر وتستقبل 
مساهمات األفراد وتبرعاتهم وتتلقى 
أسئلتهم وجتيب عنها، هذا باإلضافة 
إلى رقم احلساب املباشر في بنك بوبيان 
وهو إحدى الوسائل التي تتلقى فيها 
الرحمة العاملية املساهمات.واختتم د. 
العنجري مؤك���دا أن الرحمة العاملية 
ساهمت العام املاضي في مشروع »شد 
الرحال« للمسجد األقصى املبارك وهو 
مش���روع يعني بنقل جموع املصلني 
من مناطق الضفة الغربية إلى املسجد 
األقصى للصالة واملرابطة فيه حلمايته 
من أي اعتداء، مش���يرا إلى أن تكلفة 
تسيير احلافلة الواحدة تبلغ )30 د.ك( 
ويتراوح عدد احلافالت املسيرة يوميا 

بني 30-50 حافلة.

تقيمه جمعية المعلمين برعاية من سمو ولي العهد  تكريم رؤساء وأعضاء مجالس الكشافة

النومس: 13 دولة عربية تشارك 
في المؤتمر التربوي الـ 39 في الكويت غداً

العريان: الكشافة رافد للعملية التعليمية
الحميدي: التكريم يعكس التزامًا بقيم الحركة

 أسامة دياب
ادارة  اكد رئيس مجل���س 
جمعي���ة الكش���افة الكويتية 
المجلس  ان  العريان  د.جعفر 
الحالي ح���رص على مواصلة 
مسيرة وانجازات الجمعية منذ 
اليوم االول الذي نال فيه ثقة 
وزيرة التربية ووزيرة التعليم 
العال���ي د.موضي الحمود في 
موضح���ا   ،2006 ديس���مبر 
اصرار جميع اعضاء المجلس 
على اس���تثمار كل االمكانيات 
والخبرات من اجل تفعيل جاد 
وحقيقي لدور ومهام الجمعية 
محليا من خالل مساهمات مميزة 
وبارزة في خدمة المجتمع بحيث 
تكون خطط وبرامج الجمعية 
رافدا مكمال للعملية التعليمية 

في وطننا الحبيب.
جاء ذل���ك في مجمل كلمته 
الت���ي القاها اثناء حفل تكريم 
رؤساء واعضاء مجالس ادارات 
جمعية الكش���افة الس���ابقين 

والقادة الحاصلين على اوسمة 
التعاون  وق���الدات مجل���س 
وال���ذي اقيم برعاي���ة وزيرة 
التربية ووزيرة التعليم العالي 
د.موض���ي الحمود وبحضور 
الوكيل المساعد لالنشطة دعيج 
الدعيج ممثال عنها على مسرح 

الجمعية في حولي.
م���ن جهته، هن���أ الرئيس 

الكش���افة  االس���بق لجمعية 
الكويتية محمد الحميدي، الذي 
القى كلمة نيابة عن المكرمين، 
مجلس ادارة الجمعية على ثقة 
وزيرة التربية ووزيرة التعليم 
العالي د.موضي الحمود، متمنيا 
لهم التوفيق والنجاح في اداء 
رسالتهم الكشفية، مثمنا هذه 
اللفتة الطيبة التي تدل على مدى 

تقديرهم واعتزازهم بانجازات 
وجهود المجالس السابقة مما 
يعكس التزام���ا بقيم الحركة 
الكش���فية التي تؤصل العمل 

بروح الفريق الواحد.
وطرح الحميدي مجموعة من 
المقترحات للنهوض بالحركة 
الكشفية الكويتية منها االهتمام 
والعمل على تنمية العضوية 
للحركة الكش���فية لكي تحقق 
اهدافه���ا واالعتن���اء بتكوين 
القيادات المؤهلة من الشباب 
لتوسيع نطاق الحركة الكشفية 
ونش���رها واالهتمام بتكوين 
الفرق االهلية ألن المس���تقبل 
المدنية ومنها  للمؤسس���ات 
جمعية الكشافة الكويتية، وشدد  
الرئيس االسبق لجمعية الكشافة 
الكويتية محمد الحميدي على 
المكرمين للمساهمة  استعداد 
بخبراتهم لمساندة ودعم مجلس 
االدارة في اي عمل يدعم الحركة 

الكشفية.

بدأت الوفود العربية املشاركة في أنشطة املؤمتر 
التربوي التاسع والثالثني جلمعية املعلمني الكويتية 
التوافد الى الكويت للمشاركة في أنشطة املؤمتر الذي 
سيقام حتت رعاية س����مو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد في الفترة من الغد وحتى 23 اجلاري وحتت 
ش����عار »اإلعداد األفضل ملعلم املستقبل« وستفتتح 
أنش����طته الساعة 9.30 من صباح يوم غد االحد في 
مركز املؤمترات والرويال سويت في فندق املوڤنبيك 

باملنطقة احلرة.
وذك����ر املقرر الع����ام للمؤمتر ورئي����س اللجنة 
التحضيرية العليا د.سعيد النومس أن وفودا متثل 
13 دولة عربية تشارك في املؤمتر وهي األردن ولبنان 
وسورية وفلسطني واليمن والبحرين واإلمارات ومصر 
والسودان واملغرب وتونس وليبيا وموريتانيا إلى 

جانب وفد احتاد املعلمني العرب.
وذكر د.النومس ان هذه املشاركة العربية الواسعة تعود بعد غياب 
دام ثالث س����نوات عن املؤمترات التربوية الس����ابقة وان من شأنها ان 
تساهم الى حد كبير في اثراء جلسات املؤمتر الذي ستناقش محاوره 
وس����ائل االعداد االمثل ملعلم املس����تقبل، كما ان من شأن هذه املشاركة 
ان تعزز مجاالت التعاون والتواصل والتنسيق مع نقابات وجمعيات 

املعلمني العربية.
وفيما يلي بعض أسماء الوفود العربية املشاركة في املؤمتر التربوي 

التاسع والثالثني جلمعية املعلمني:

فرج عبداهلل املرتضى � األمني العام الحتاد املعلمني 
العرب، هش����ام منر مصطفى مكحل، األمني املساعد 
الحت����اد املعلمني العرب، محمد بن بلقاس����م حليم � 
االمني املساعد الحتاد املعلمني العرب، محمد حمود 
احمد – االمني املساعد الحتاد املعلمني العرب، محمد 
عليان احمد الصوان � االردن، السيد الصادق الرغيوي 
� املغ����رب، عبدالعزيز أوي � املغرب، ابراهيم ازوغ � 
املغ����رب، نعمة جرجس محف����وظ � نقيب املعلمني � 
لبنان، جمال اديب احلسامي � االمني العام للعالقات 
العربية والدولية � لبنان، كامل سليم الدالل � مدير 
إدارة الشؤون التربوية � لبنان، محمد عليان احمد 
صوان � فلسطني، د.محمد كمال سليمان � االمني العام 
لنقابة املعلمني � مصر، احمد محمد الشربيني � االمني 
املساعد � مصر، محمد حسن بلحة � امني الصندوق 
� مصر، محمد محمود قنديل � وكيل النقابة � مصر، يحيى علي كيالني 
� وكيل النقابة � مصر، ابراهيم عبدالعظيم القسطاوي � االمني املساعد 
� مصر، د.س����امي محمد نصار � عميد معهد دراس����ات تربوية � مصر، 
املولدي بن محمد راجحي � تونس، حفيظ بن بلقاسم حفيظ � تونس، 
صالح عبداهلل عمر � اليمن، عبداهلل محمد عبدالرزاق � اليمن، عبداهلل 
صالح محمد لقمان � موريتانيا، زياد عبدالغني محسن � رئيس املكتب 
التنفيذي لنقابة املعلمني � س����ورية، خال����د محمد مقت � رئيس مكتب 
العالقات اخلارجية � س����ورية، محمد اكرم زيدان عبدالكرمي � سورية، 

املعتصم عبدالرحيم الصادق � وكيل وزارة التربية � السودان.

د. وليد العنجري وبدر بورحمة

د.سعيد النومس محمد احلميديد.جعفر العريان


