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الشوكي: ثورة اإلمام الحسين ركّزت على المفاهيم الثورية واإليمانية وقيم البذل والعطاء
الحسينيات واصلت إحياء ليالي عاشوراء

حضور أمني

1حديث عن سيد شباب أهل اجلنة حضور ومتابعة في حسينية مسلم بن عقيل

أسامة أبوالسعود
الوحدة الوطنية س���احنا لمواجهة اعداء 
الفتن���ة، هذا هو المعنى الذي ركز عليه كثير 
من خطباء المنبر الحسيني خال احياء ليالي 
عاشوراء ذكرى استشهاد سبط الرسول األكرم 
محمد ژ اإلمام الحس���ين ب���ن علي عليهما 
السام والذي يوافق العاشر من المحرم م�ن 

كل عام.
الوطنية  الوح���دة  وأكد الخطب���اء اهمية 
باعتبارها السياج الواقي من الفتن واالضطرابات 
التي تحاول النيل من األمة االسامية، داعين 
الجميع الى االقتداء بثورة االمام الحسين بن 
علي ال���ذي حاول جاهدا لملم���ة صفوف امة 
جده رسول اهلل ژ في وقت كثرت فيه الفتن 

وزدات فيه االطماع.
وقال خطيب حس���ينية البكاي في منطقة 
الشعب السيد محمد الشوكي ان »ثورة االمام 
الحسين كانت تركز على مفهوم ثوري وايماني 

كبير اضافة الى مفاهيم العطاء والبذل والتضحية 
في سبيل نصرة دين اهلل ورسوله«، مشيرا 
الى ان »االيمان لي���س مجرد عقيدة يختزلها 
الذهن او ادعاء وانما هو عقيدة وموقف يؤمن 

ويشعر بها االنسان«.
واضاف الشوكي »ان اهلل يفتن الناس من اجل 
ان يميز بين اصحاب االيمان الكاذب السطحي 
واصح���اب االيمان الصادق الثابت«، موضحا 
ان م���ن عامات االيمان ان يكون المؤمن على 
استعداد تام للتضحية في سبيل اهلل وتحمل 
المشاق والمتاعب وان يكون مستعدا للعطاء 

دون اخذ.
وتابع: ان طريق الحق وااليمان دائما يكون 
شاقا، ولذلك نجد ان االشخاص الذين يسلكونه 
قلة مقارنة بالدروب السهلة التي نجد سالكيها 
كثرا، مشيرا الى ان االمام الحسين گ وقبل 
توجهه من المدين���ة الى كرباء اختبر ايمان 
اصحابه من خال قوله »من كان باذال مهجته 

مؤثرا لقاء اهلل على نفسه فليرحل معنا«.
وقال: يتساءل الكثير ان من عادات الثوار 
المقبلي���ن على تنظيم ث���ورة ما جمع الناس 
من حولهم اال ان االمام الحس���ين اراد تفريق 
مناصريه من حوله، وهذا التساؤل جوابه ان 
االمام الحس���ين اراد ان يرحل معه المؤمنون 
الباذلون ال الطامعون االنتهازيون، مؤكدا انها 

كانت ثورة شاملة في مبادئها.
واستشهد الش���وكي بنموذجين ايمانيين 
االول لزوجة رسول اهلل ژ السيدة خديجة 
بنت خويلد وكيف وهبت مالها وكل ما تملك في 
سبيل اعاء الرسالة المحمدية الى ان وصل بها 
الحال الى افتراش االرض بعد ان كانت تنام على 
الفراش الوثير، والثاني لفتى قريش مصعب 
ب���ن عمير ذلك الفتى المدل���ل الذي آمن باهلل 
ورسوله وآثر هذا االيمان على ملذات وشهوات 
الدنيا ومساومة والدته له بحرمانه من المال 

في عدم رجوعه عن دين محمد ژ.

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

للبيع عمارة يف الرقعي 1000مرت

املوقع بطن وظهر - 5 اأدوار ومعلق - 24 �سقة

مركــز الــزوم العـقــاري

66677519

65993752

�ساليهات لالإيجار
اخليــران لجــــون

3 غــرف و3 حمــامــات 
و�ســـالــــة كبــيــرة 

على البحــر مــبـا�ســرة

حمام �سباحة مفرو�س بالكامل

اإعـــــــــــــــــــالن
تقـــــــدم: 1- فـــــــواز فـــــــالح الر�سيـــــــدي. 2- بتلة 

اجلن�سيـــــــة(  )كويتيـــــــا  القوا�ـــــــص  مطلـــــــق 

اأ�سحاب �سركة: جـــــــروب باما للتجارة العامة 

اإدارة ال�ســـــــركات  واملقـــــــاولت/ت. بطلـــــــب اإىل 

بوزارة التجـــــــارة: -  تعديل الكيـــــــان القانوين 

لل�سركـــــــة مـــــــن ت�سامنيـــــــة اإىل ذات م�سوؤولية 

حمدودة. يرجـــــــى ممن له اعرتا�ص ان يتقدم 

لالإدارة املذكورة خـــــــالل �ستني يوما من تاريخ 

ن�سر الإعالن باعرتا�ص خطي مرفقا به �سند 

املديونيـــــــة واإل فلـــــــن يوخـــــــذ بعـــــــني العتبار.

لل�سركات فقط
م�ستعدون لإجناز املعامالت التالية:

1 - زيادة راأ�ص مال ال�سركة من 500 األف اإىل مليون.

2 - اإ�سدار رخ�سة حرا�سة من�ساآت الأمن وال�سالمة.

3 - حتويـــــــل الكيان القانوين مـــــــن ت�سامنية 

اإىل ذ.م.م.

4 - عمل ميزانيات �سنوية ذ.م.م.

اخلط ال�ساخن/ 97666510

بوعبداهلل

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
9955 4383

خدمة
24 �ساعة

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 

الربج

ت�شكيلة رائعة 
من

برادات املياه

رادود حسيني


