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حضور نسائي إلحياء ليالي عاشوراء

)كرم دياب(جانب من إحياء ليالي احملرم في احلسينية اجلديدةدعاء وبكاء مواعظ واستذكار ملناقب سيد شباب أهل اجلنة

جمعة: على المسلمين االقتداء بسيد شباب أهل الجنة والدفاع عن اإلسالم ومقدساته
أسامة أبوالسعود

تواصل احلس���ينيات ومساجد الشيعة 
إحياءها لليالي احملرم ذكرى استشهاد سبط 
الرسول االكرم وسيد شباب اهل اجلنة االمام 
احلسني بن علي عليهما السالم والتي توافق 

العاشر من احملرم من كل عام.
واحتشد ابناء الكويت واملقيمون من الطائفة 
الشيعية في سائر املساجد واحلسينيات في 
عموم البالد لتخليد تلك الذكرى املاساوية 
يلفهم احلزن واالس���ى لفقد سبط الرسول 
ژ وال���ذي قال عنه »حس���ني مني وأنا من 

حسني«.
وفي حسينية الرسول االعظم »الكربالئية« 
قال خطيب املنبر احلسيني الشيخ د.محمد 
جمعة »أعزي االمة االسالمية باستشهاد سيد 
ش���باب اهل اجلنة سبط الرسول ژ االمام 
بالنصر احلسني بن علي بن ابي طالب وأدعو 
املسلمني كافة النتهاج نهج اآلباء والذب عن 
حرمي االسالم ومقدساته اقتداء بسيد شباب 
اهل اجلنة، وأدعو جميع املسلمني إلحياء هذه 
الذكرى العطرة بحضور املجالس احلسينية 
واالستفادة من اجوائها العلمية واالستفادة 

منها في شد اللحمة والوحدة الوطنية«.

واكد: ان حلمتنا الوطنية هي امر ال ميكن 
التفريط فيه او التجاوز عليه ألنه من صميم 
ديننا االسالمي وهو نهج االمام احلسني گ 
الذي كرس مبدأ االخوة في االنسانية وآخى 

بني الناس.
وش���دد جمعة على مبدأ االصالح والذي 
نادى به االمام احلسني وكان هو سبب خروجه 
وجهاده ضد الفساد لقوله الشريف »اني لم 
اخرج اش���را وال بطرا، ولكن خرجت لطلب 
االصالح في امة جدي رس���ول اهلل ژ امر 

باملعروف وأنهى عن املنكر«.
وهو ما يؤكد ان االصالح ضرورة حياة، 
واالصالح يكون في الدين وفي احلياة وفي 
املجتمعات واصالح النفس واستقامتها، وهو 
مبدأ أصيل علينا جميعا األخذ به لتستقيم 
مجتمعاتنا على اخلير والعدل واملس���اواة 

والبعد عن اي ظلم او فساد.
وختم جمعة حديث���ه بالتأكيد ان حركة 
االمام احلسني االصالحية كانت داعمة للوحدة 
وليس للفرقة، وعلينا االقتداء بها في حياتنا 
اليوم في كل امور حياتنا فاإلمام احلس���ني 
قدوتنا وهو رمز وحدة للمس���لمني وليس 

فرقتهم.

حسينيات ومساجد البالد تواصل إحياء ليالي عاشوراء

»لماذا قتل الحسين؟« في مسجد الشايع بالزهراء اليوم
ليلى الشافعي

يلتقي اليوم االربعاء الداعيان 
العوضي  العوضي ومحمد  نبيل 
جموع املصلني في مسجد الشايع 
بالزهراء »نهاية ش���ارع دمشق« 
بعد ص���الة املغرب وحتى صالة 
العشاء ليلقيا الضوء على حقبة 
تاريخية عانت فيها االمة االسالمية 
معاناة مريرة تسمى في التاريخ 
ب� »الفتنة الكبرى« حيث قتل فيها 
من بيت النبوة صديقون وشهداء 

ومجاهدون.
وتأتي ه���ذه احملاضرة ضمن 
احملاضرات التي ينظمها مشروع 
رياض اجلنة التابع ملبرة طريق 
االميان بالتعاون مع ادارة مساجد 

حولي والت���ي س���يتطرق فيها 
الداعيان الى بعض الظروف التي 
ادت الى حدوث هذه الفتنة واجلذور 
احلقيقية للتنافس بني بني هاشم 
وبني امية، كما سردت لنا بعض 
الدراس���ات والبحوث حول هذه 
االحداث وكي���ف ان مقتل عثمان 
كان مبثابة الشرارة االولى حلدوث 
هذا الش���رخ الهائل وهذا اجلرح 
الغائر في جسد االمة وما اعقب ذلك 
من انشقاق في الصف بني االمام 
عل���ي ÿ ومعاوية فيما يتعلق 
بتسليم قتلة ذي النورين عثمان 
بن عفان ÿ وما اعقب ذلك من 
ثورة ومترد في العديد من االمصار 

االسالمية.

2إعالنات الدليل 4 8 3 0 8 0 5  -  2 4 8 3 0 3 2 2

ال�سالمية ـــ مجمع �سنترال بالزا

تلفون:  25759933 ــ 25729933   فاك�س: 25747076

اخـتــيــارك مـــن

الــ�ســاعـــات واملـجــوهــرات

بجميع املــاركـــات

تـحــت �ســـقـــف واحــــد

تثمني باأف�سل الأ�سعار ون�سرتي نقدًا

كـادو فـرح

عبداملجيد لل�ساعات

عبداملجيد لل�ساعات: الكويت ــ جممع الأوقاف

الدور الأر�سي ــ حمل 91 ــ 93

مقابل ال�سارع العام تلفون: 22430543 فاك�س: 22430544

عبدال�سمد لل�ساعات

الريا�س: 4706530 )9661+(

جـــــــدة: 6515177 )9662+(

الدمـــام: 8345716 )9663+(

ن�سرتي وندفع نقداً

ن�ستبدل القدمي باحلديث

ملجوهراتكم و�ساعاتكم الثمينة 

)جديدة ــ قدمية ـــ م�ستعملة(

نقل عف�ش
فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الإيـمــان

66518694

للإيجـار يف ال�سامليـة

99682600 - 97171172

حملت + مكاتب + م�ساحات مفتوحة

لعالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5
2 4 8 3 0 3 2 2

ال�سنـاعـات البـل�ستيكـيـة

اخلزان كفــالـة

10 �سنوات

3 LAYER
3 طبقات

GAL-1000

الربيطاين  املجل�س  �سهادة  على  حا�سلة 

للمياه+ �سهادة الهيئة الوطنية ال�سحية الأمريكية

زورونــــا يف معر�ســنــا بــال�ســويــخ �ســـارع التــمـــور

99409350 - 24742623
97390457 - 99029044)

لعالناتــكم في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5     2 4 8 3 0 3 2 2

99566026 - 67089519 الإدارة: 5/ 22623396

للبيع

باجلملة

خام ا�سرتايل

للبيع

باجلملة

قرميد اإيطايل

نتعــــــامــــل بالأقــــــــ�ســـاط
�ســـركـــــة دلتـــــا الـــ�ســــــرق

للبيع باجلملة

حديد مدورات

حديد مربعات

حديد بايبات

للبيع باجلملة

�سرت + �سناديق

يدوي + مواتري

�سيبار

ل�ساحبها/ نا�سر عقيل و�سركاه

24839402 - 24839403 - 24929233 -  24814483

پ اخلزان 3 -4 طبقات معزول م�سنوع من البويل اثيلني النقي.

قــــــطــــــعــــــة واحــــــــــــــــــــدة دون و�ـــــــــســـــــــالت. اآلــــــــــــيــــــــــــًا  پ مـــــ�ـــــســـــنـــــع 

اأحــــــــــجــــــــــام خمــــتــــلــــفــــة مــــــــن 150 اإىل 5000 جـــــــالـــــــون. پ 

كــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــــــ�ــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــرون عـــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــًا. پ 

ــات المجانية ــدم ــخ ـــاأل عـــن ال ا�ـــس

رائد العزل المزدوج

منتج كويتي 

وثمنه فيه

برادة الباب

ت�شكيلة رائعة 
من

برادات املياه

للبيع عمارة يف الرقعي 1000مرت

املوقع بطن وظهر - 5 اأدوار ومعلق - 24 �سقة

مركــز الــزوم العـقــاري

66677519

كفالة 10 �سنوات

خزانات مكفولة �سحيًا - مانعة للطحالب - بانيوهات - ديكورات - عزل برك - مظالت - 

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

4900 2481&كـلني رايـت
9919 7948

اخلدمة املتكاملة
لل�سـجـــاد والـــرخـــــام

تنظيف ال�سجاد من الأعماق
بفاعليـة �سبـيـهـة بالبخــار
للتخل�س من الأتربة والغبار

ــع ــي ــم ــل ـــي وت ـــل ج
الرخام واجلرانيت
املا�سية بالأقرا�س 

للبيع ق�سيمة

ت/ 60000424

يف جابر العلي 3 اأدوار و�سرداب + م�سعد
�سوبر ديلوك�س ال�سعر 250 األف دينار نهائي - مينع الو�سطاء

مطلوب بيوت للبيع ولليجار

65993752

�ساليهات لالإيجار
اخليــران لجــــون

3 غــرف و3 حمــامــات 
و�ســـالــــة كبــيــرة 

على البحــر مــبـا�ســرة

حمام �سباحة مفرو�س بالكامل


