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 ال�ســكينــــة كـلينـــك

الفروانيـة – مقابـل املطافـئ – متفرع من طريق املطار

مواعيد العمل: من 9 �صباحا – 1 ظهرا ومن 5 م�ساءا – 9:30 م�ساءا

اخلمي�س من 9 �صباحًا - 2 ظهرًا

 للإ�ستف�سار: 24754355 – 24754366 – 24754377

عيـــادة الن�ســاء والتـوليــد

عيادة املمار�س العام وال�سكر

عـيـــــادة الأ�ســــــــــنـــان

پ عرو�ض خا�شة لإزالة ال�شعر وعالج ال�شعريات الدموية بالليزر

پ حقن امليزوثريابي لعالج ت�شاقط ال�شعر ون�شارة الوجه

پ حقن البوتك�ض للتجاعيد والتعرق الزائد

پ تكبري ال�شفايف واخلدود

پ اإزالة الزوائد اجللدية والثواليل بالكي 

پ فنية �شينية للعناية بالب�شرة والتجميل 

پ جهاز الكتولين للعناية بالب�شرة

عيادة اجللدية والعناية بالب�سرة

يرحب م�شتو�شف ال�شكينة كلينك بان�شمام

د. دمــيـانـــــة �شـمـيـــر
ماج�شتري ن�شاء وتوليد - جامعة عني �شم�ض

اخلط ال�ساخن: 25664569 - 25664570 ال�ساملية - �سارع بغداد - ت: 25664342 - 25664548  

پ جراحات: - �س�������فط وحقن الدهون. - تن�س�������يق القوام و�سد 

البط�������ن والأرداف - تكب�������ري وت�سغري ورفع ال�س�������در - جتميل 

الأنف و�سد الوجه.

پ حقن الكولجني - حق�������ن امليزوثريابي لعالج ال�سعر واإذابة 

الده�������ون - حقن البوتوك�س لإزالة التجاعيد - تفتيح الب�سرة 

والن�سارة.

پ متابع�������ة الأطفال اخلدج وحديث�������ي الولدة. پ ت�سخي��������س وعالج ومتابعة 

عي�������وب القل�������ب اخللقية منذ ال�������ولدة.  پ ت�سخي�س وع�������الج ومتابعة حالت 

الرب�������و احل�������ادة واملزمن�������ة والتهاب�������ات اجله�������از التنف�س�������ي - اأمرا��������س اجلهاز 

اله�سم�������ي - اأمرا�س اجلهاز الع�سبي - الغدد ال�سماء - اأمرا�س احل�سا�سية.

پ املتابع�������ة الدورية للنمو اجل�سدي والتطور العقل�������ي لالأطفال منذ الولدة 

وحتى 13 �سنة.

دكتور أحمد علي حسن دكتور ناصر أبو زيد

تــــرحـــــب بــأطـبـــائـهــــا الـــجـــــدد

نرحب بجميع العمالء لدى
الشركة الوطنية للتأمين التكافلي

 ونرحب بجميع منتسبي شركة )غلوب - مد( من عمالء الشركات التالية:
پ �سرك�������ة اخللي�������ج للتاأمينات احلي�������اة. پ ال�سركة اللبناني�������ة ال�سوي�سرية لل�سم�������ان. پ ال�سركة الأوىل للتاأم�������ني التكافلي. پ �سركة ال�سف�������اة للتاأمني التكافلي. 

پ �سرك�������ة وث�������اق للتاأم�������ني التكافل�������ي. پ �سرك�������ة ت�������اآزر للتاأم�������ني التكافل�������ي. پ املجموع�������ة العربي�������ة اللبناني�������ة للتاأم�������ني. پ �سركة الكوي�������ت للتاأم�������ني التكافلي.

اخت�صا�صي جراحة جتميل

ا�صتاذ جراحة التجميل بجامعة عني �صم�س - م�صر

ا�صت�صاري طب الأطفال وقلب الأطفال دكتوراه الأطفال - دبلوم تخ�ص�س يف قلب 

الأطفال )فرن�صا( - خربة بامل�صت�صفيات اجلامعية الفرن�صية ملدة ع�صر �صنوات

فوزان: علينا أن نتخذ الحسين عنوانًا لتماسك األمة ووحدتها وليس فرقتها
حسينيات ومساجد الشيعة واصلت إحياء ليالي عاشوراء

)سعود سالم(جانب من احلضور يستمعون إلى سرد ملناقب اإلمام احلسني

حديث عن مناقب سيد شباب اجلنةردود حسيني فداك يا حسني

جمعية المستقبل تعزي باستشهاد اإلمام الحسين
مبناسبة ذكرى استشهاد سبط الرسول األكرم 
اإلمام احلس���ن بن علي گ مع ثلة من أهل بيته 
وصحبه الكرام، رفعت جمعية املستقبل الثقافية 
االجتماعية تعازيها القلبية الى الشعب الكويتي 
الكرمي والى املخلصن في كافة أنحاء العالم اإلسالمي، 
آملن من املولى � جل شأنه � ان تكون هذه املناسبات 
العظيمة فرصة إلع���ادة تدارس أوضاع املجتمع، 
والعمل على تصحيح مساراته نحو املزيد من االلتزام 

بالقيم الدينية واملبادئ احلسينية النبيلة.
وقالت: انها فرصة إلحياء املبادئ اإلنس���انية 
العظيمة، السيما ان العالم اإلسالمي اليزال يعاني 
من وطأة الظلم والتع���دي الصارخ على كرامات 
الناس ومكتسباتهم السياسية واالجتماعية، وغياب 
القانون، وتفش���ي فكر العنف والقهر في مختلف 
أرجاء العالم، مبا يزيد من آالم اإلنسانية املعذبة، 
وهو األمر الذي يحرض على ضرورة اس���تكمال 
مش���روع اإلصالح الذي أطلقه اإلمام احلسن في 
صبيحة العاشر من كربالء سنة 61 هجرية، وضحى 

من أجله بروحه الطاهرة.
وتابعت: وتهل علينا مناس���بة عاشوراء هذه 
السنة ومجتمعنا الكويتي يعيش حلظات حرجة 
من القلق والتوتر على كل األصعدة، حيث يجدر 
بنا التوقف مليا عندها وتس���ليط الضوء عليها، 
آملن التنبيه الى مكامن اخلطر، واملس���اهمة في 
إخراج البلد من جو التوتر الذي زعزع استقرارها 
على مدى السنوات املاضية، وهدد أمنها، وضيع 
مكتسبات أهلها الوطنية، وش���غلها عن البرامج 

التنموية في صراعات جانبية.
وزادت اجلمعية: لقد شهدنا خالل الفترة املاضية 
العديد من اجلهات التي تس���عى بكل قوة الى دق 
إس���فن التفرق بن الطوائف اإلسالمية، والتأكيد 
على نقاط االختالف والصراع، وحتويل الساحة 
إلى ميدان املع���ارك املذهبية البغيضة، مبا يؤكد 
أن هناك حملة منظمة تقف خلف هذه التحركات 
املشبوهة، وهي حتركات ال ميكن ان تكون تلقائية 
وعاب���رة، ورمبا آخرها ما بادر اليه مركز »وذّكر« 
م���ن تعمد وتقصد إثارة الش���ارع نحو منزلقات 

الطائفية.
وقال���ت ان التحركات املش���بوهة التي يقودها 
هذا املركز الى جانب العديد من الوسائل اإلعالمية 
الطائفية واألقالم املسمومة، والتي تنفث سمومها 
في كل عام بطريقة مثيرة لالشمئزاز، امنا تتحرك 
وفق خطط مرسومة بدقة للنيل من الوحدة الوطنية 
والتماسك االجتماعي الذي عرف به هذا املجتمع، 
والدفع نحو الصدام والصراع االجتماعي. واختتمت 
بأن كل ما نأمله في جمعية املستقبل ان تتضافر 
اجلهود الرسمية والشعبية اليوم لوأد هذه الفنت 
التي تطل برأس���ها بكل بشاعة علينا في كل عام، 
وان نأخذ عاشوراء يوما للوحدة على قاعدة إحياء 
مبادئ وقيم ومثل اإلمام احلسن الشهيد املظلوم 
لإلنس���انية العاملية، فهو لم يخرج أشرا وال بطرا 
وال مفسدا وإمنا خرج لطلب اإلصالح في أمة جده 
ژ، فسالم على احلسن وعلى أوالد احلسن وعلى 

أصحاب احلسن.

مثل هذه املناسبة عن اجواء الطائفية 
واالحتقان الذي ليس له مبرر«.

وشدد في ختام حديثه على ان 
اإلمام احلس���ن هو ابن رسول اهلل 
وريحان���ة الرس���ول األكرم، حيث 
قال النبي ژ »احلس���ن واحلسن 
ريحانتاي«، وعلينا ان نتخذ احلسن 
عنوانا لتماسك األمة ووحدتها وليس 

فرقتها.

وهي االمر باملع���روف والنهي عن 
املنكر أراد أن يقوم بدوره الشرعي، 
وهو االصالح جتاه الفس���اد الذي 
انتش���ر في االم���ة، فكانت هي تلك 
اهداف نهضة االمام احلسن، ولذلك 
بقي صوت االمام احلسن كلما تقدم 
الزمان متجددا وهو احملرك للشعوب 
ولالحرار يحركهم جت���اه احلرية 

والبطولة والفداء«.

وأكد فوزان ان كثيرا من الثوار 
حتى من غير املسلمن تفاعلوا مع 
ثورة اإلمام احلسن فغاندي يقول 
»تعلمت من احلس���ن كيف أكون 
مظلوما فأنتصر«، وتابع فوزان قائال 
»نتمنى ان تتعلم االمة وتنفتح على 
آفاق ثورة االمام احلسن ومعانيها 
االخالقية الكبيرة، وان تكون رمزا 
لوحدة االم���ة، وان تبتعد االمة في 

أسامة أبوالسعود
م���ازال احل���زن واألس���ى يلف 
حسينيات مساجد االخوة الشيعة 
إحياء لذكرى يوم عاش���وراء يوم 
استشهاد س���بط رسول اهلل اإلمام 
احلسن بن علي عليهما السالم، حيث 
تتجدد الذكرى حاملة معها األلم لفقد 
سبط الرسول األعظم وعدد من أهل 
بيته األكرمن في مش���هد مأساوي 

حزين.
ففي حسينية دار الزهراء بالدسمة، 
أكد خطيب املنبر احلسيني الشيخ 
سعد فوزان ان ثورة االمام احلسن 
متثل صوت احلق واملبادئ والقيم 
االسالمية العالية، حيث يتبن ذلك 
من الشعار الذي رفعه اإلمام احلسن 
»اني لم اخرج اش���را وال بطرا وال 
مفسدا وال ظاملا وامنا خرجت لطلب 
االصالح ف���ي امة جدي محمد ژ« 
أريد ان آمر باملع���روف وأنهى عن 

املنكر«.
وتابع فوزان »ان االمام احلسن 
من خالل هذه الكلمات بن املعاني 
الرئيس���ية لنهضت���ه، حيث نبه 
بالدرجة االولى الى كلمة االصالح، 
وهو ما يعني انتشار الفساد والظلم 
والطغيان في االمة، ونسب هذه االمة 
الى جده رسول اهلل ژ، وهو ابن 
رس���ول اهلل واالحق باحلفاظ على 

هذه االمة«.
واضاف فوزان »والنقطة الثالثة 
في حديث اإلمام احلسن هي األمر 
باملعروف والنهي عن املنكر، حيث انه 
ومن خالل تلك املسؤولية الشرعية، 


