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قمر بني هاشم متابعة حلديث حول مناقب سيد شباب أهل اجلنة يا حسني

)سعود سالم(حضور حاشد في احلسينية اجلديدة

الحسينيات والمساجد في الليلة الثامنة من المحرم: نحن فداؤك يا حسين
الروضان: مدرسة الحسين امتداد لمدرسة األخالق المحمدية
فريحة األحمد: بلدنا  ال يتحمل القالقل وعلينا االحتكام للعقل

وأضافت ان هذه املناسبة جتمع 
الشتات والكلمة والقلوب ومتنع 
التعصب والتزمت والفرقة والظلم، 
خصوص���ا اننا في بل���د الكويت 
بلد االس���ام واملسلمني والقانون 
والدستور، فا تنسينا تلك املناسبة 
اننا لن نستغلها استغاال سياسيا 
او طائفيا او جتعلنا نتناحر فيما 
بيننا، فبلدن���ا ال يحتمل القاقل 
ولنحتكم الى منطق العقل، مضيفة 
ان هذه املناسبة تعيش في وجداننا 
وعواطفنا وترسخ احلزن في قلوبنا 
على استشهاد احلسني ÿ وتبقى 
احملبة والتقدير واالحترام متبادلة 
بني كل الطوائف التي تعيش على 

ارض الكويت.

قال: قال رسول اهلل ژ: »من أحب 
احلسن واحلسني فقد احبني ومن 
ابغضهما فق���د ابغضني«، داعيا 
إلى  الروض���ان اجلميع  الوزي���ر 
االلتفاف حول مدرسة احلسني گ 
فهو امتداد ملدرسة االخاق احملمدية، 
آملني من املولى القدير ان يوفقنا 

ملا فيه اخلير والصاح.
وم���ن جهتها قالت الش���يخة 
انن���ا نعيش هذه  فريحة األحمد 
األيام مناسبة جليلة على العالم 
االسامي، تذكرنا مباضينا املجيد 
وتاريخنا الكبير، مناسبة في قلب 
كل مسلم يعتز باسامه وانتمائه 
لدينه وألمت���ه التي قال اهلل فيها 
)كنتم خير أمة اخرجت للناس(.

لانس���انية وفداء للوطن، وبذلك 
اصبح سيد الشهداء وبهذا جند ان 
حبه اصبح مصدقا من مصاديق 
حب رسول اهلل ژ: فعن أبي هريرة 

گ – وامه بنت رسول اهلل سيدة 
نساء العاملني فاطمة الزهراء عليها 
السام، مضيفا ان االمام احلسني 
گ استشهد فداء لاسام وفداء 

قال وزير الدولة لشؤون مجلس 
الوزراء روضان الروضان انه مهما 
اختلف الن���اس وافترقت املذاهب 
االسامية، فابد من نقطة التقاء، 
فاجلميع يلتقي عند نقطة واحدة 
رسمها رسول اهلل ژ. جاءت هذه 
التي يصدرها  النشرة  الكلمة في 
جتمع ش���باب الس���يف مبناسبة 
ذكرى استشهاد سيد شباب أهل 
اجلنة احلسني بن علي بن ابي طالب 
عليهما السام في يوم عاشوراء 
الذي يصادف االحد. واضاف الوزير 
الروضان ان حب احلسني بن علي 
بن ابي طالب عليهما السام يزيد 
املسلمني شرفا فهو من سالة اشرف 
اخللق، وأبوه علي بن ابي طالب 

تعالت الهتافات في مختلف 
احلسينيات ومساجد االخوة 
الشيعة »نحن فداؤك يا حسني« 
وذلك خال احياء الليلة الثامنة 
من احملرم ذكرى استشهاد سبط 
الرسول االكرم اإلمام احلسني 

بن علي عليهما السام.
وحث خطباء املنبر احلسيني 

جموع احلضور من محبي االمام 
احلسني على االقتداء بنهج االمام 
احلس����ني گ واحلفاظ على 
الوحدة الوطنية وعدم االلتفات 
ان  الفنت، مؤكدين  الى مثيري 
االخوة بني السنة والشيعة هي 
اخوة في االسام وفي الوطن.

الكويت ستبقى  ان  واكدوا 

باذن اهلل ارض األمن واالمان 
والسام واالستقرار حتت راية 
أسرة آل الصباح الكرام وشددوا 
على ان بعض التصرفات التي 
تخرج من هنا وهناك ال ميكن 
الوطنية  ان تؤثر في وحدتنا 
القوية النها الس����ياج احلامي 

لوطننا الغالي.
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