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 السيد أبو القاسم الديباجي متحدثا عن السيرة احلسينية  (أنور الكندري)  جانب من احلضور  مواطنوان من االخوة الشيعة يتابعون حديث السيد الديباجي عن السيرة احلسينية 

 تأثر وتأمل  حضور كبير يتابع السيرة احلسينية 

 متابعة من بعض احلضور 

 األمين العام للهيئة العالمية للفقه اإلسالمي أكد أن ثورة اإلمام الحسين جاءت إلحياء الكرامة اإلنسانية

 الديباجي: الكويت بلد الحريات والديموقراطية ونمارس جميع شعائرنا الدينية بحرية تامة

 أسامة أبوالسعود
  أكد األمني العام للهيئة العاملية للفقه اإلسالمي 
السيد أبوالقاسم الديباجي ان يوم عاشوراء هو 
نقطة مركزية عظيمة، ليست للشيعة فقط وال 
للمسلمني بل للبشـــرية جمعاء، مشددا على ان 
ثورة االمام احلسني گ جاءت الحياء الكرامة 

اإلنسانية.
  وتابع الديباجي قائال: «اهللا سبحانه وتعالى 

أعطى هذه الكرامة لإلنسان مصداقا لقوله تعالى 
(ولقد كّرمنا بني آدم)، مع األســـف فإنه أحيانا 
في القرون واألزمنة ينســـون هذا املبدأ القرآني 
واإلسالمي وعصر اإلمام احلسني بصورة نهائية 
بســـبب األجواء السيئة، فما بقي شيء من هذه 

الكرامة اإلنسانية.
  وأضاف «ان اإلمام احلسني گ ضحى بنفسه 
وأهلـــه وكل ما ميلك حتى يبني لإلنســـان حكم 

اآليات القرآنية وان اإلنسان مسؤول امام اهللا ـ 
سبحانه وتعالىـ  فأوال يتعلم املبادئ الصحيحة ثم 
فروع الدين ومن أهمها الصوم والصالة وااللتزام 
باألمر باملعروف والنهي عن املنكر وحفظ النظام 

واألمن واألمان».
  وأردف قائال «وفـــي كل وقت وحني فإن هذه 
الرسالة احلسينية تعطينا درسا ملعرفة اإلسالم 
احلقيقي بعيدا عن اإلرهـــاب والتطرف»، وعن 

تقرير اخلارجية األميركية عن وضع الشـــيعة 
في الكويت قال الديباجي: «نحن نستنكر تقرير 
اخلارجيـــة األميركية الذي حتـــدث عن وجود 
مضايقات يتعرض لها الشـــيعة في الكويت»، 
مؤكدا: اننا منارس جميع شـــعائرنا ومجالسنا 
في مساجدنا وحسينياتنا بكل حرية، واحلاضر 

يرى ماال يرى الغائب».
  وتابع قائال «وأكبر دليل على زيف تلك االدعاءات 

هو ما تعيشـــه الكويت هذه األيام، ومن يرد ان 
يكتب تقارير عن الكويت وعن شيعتها فلينظر 
إلى املجالس احلسينية التي تعيش أجواء احلرية 

وعبادة اهللا وإحياء ليالي عاشوراء».
  وختم الديباجـــي كالمه بالقول «الكويت بلد 
احلرية والدميوقراطية، والشيعة ميارسون جميع 
شعائرهم في أجواء حرية ودميوقراطية وال نريد 

ان يزايد احد علينا». 
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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(

سيـــــدتي
مشاتل المسيلة للمقاوالت الزراعية

يمكنك االن تصميم 
وإنشاء حديقتك بقسط 

يمكنك االن تصميم 
38 د.ك شهريًاوإنشاء حديقتك بقسط وإنشاء حديقتك بقسط 

بالتعاون مع

Tel.: 24751734 ,Fax: 24734868

للبيع بيت يف االندل�س
 �سارع واحد ق 9 والآخر قطعة 6 

 3 اأدوار نظـام �سقـــق 

والآخـــر دور اأر�سـي 4 �سـقـــق

للبيع بيت يف االندل�س
3 اأدوار ون�سف 

دخل 3500 د.ك 10�سقق 

للبيع اأر�س يف ال�صليبخات
 750م2  مغروزة زوايــــة

�ســــارع واحـــــد

للبيع اأر�س يف االندل�س
 750م2 زوايــــة

مع �ساحة مع مواقف امل�سجد

66191614  - 97639830  - 99070808

لعالناتـــــــكـم

في دلـيـــل
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لعالناتـــــــكـم

في دلـيـــل
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ت�صاهيـل الكويـت 
لل�صتـاليت

برمجة و�سيانة

فك ونقل وتركيب
الر�سيفر العجيب المتطور

66593904 - 66810933

نقل عف�س
فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الإيـمــان

66518694

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

7948 9919 - 4900 2481&كـلني رايـت

نـقـوم بتنظيـف وتعقـيـم دكــت التكيـيف املــركــزي مـن الـداخـل 

 CDوالق�ساء على جميع اأنواع الفريو�سات مع توثيق اخلدمة على

ما ل ت�ستطيع روؤيته قد يق�سي عليك  !  املعاينة جمانًا


