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رئيس التحرير :عـدنان محمد الوزان

تركيا تعلن اإلنتهاء من ترميم متحف طوبي كابي التاريخي
أعلنت مديرية الثقافة والسياحة في
إسطنبول أم��س اخلميس االن��ت��ه��اء من
ترميم العديد م��ن أق��س��ام متحف قصر
(ط��وب ق��اب��ي) ال��ذي ك��ان م��رك��زا إلدارة
الدولة العثمانية نحو أربعة قرون.
وق��ال��ت امل��دي��ري��ة ف��ي بيان أن أعمال
الترميم األخيرة شملت مطابخ وحمامات
ال��ق��ص��ر وم��س��ج��د ال��ط��ب��اخ�ين وال��غ��رف��ة
اخل��اص��ة بتبييض األوان���ي النحاسية
وحمام (حرمي السلطان) وحمام (والدة
السلطان) ومطبخ (العصفور) وحديقة
(أرسالنلي).
وأضافت أنه عقب االنتهاء من اعمال
الترميم مت ع��رض العديد من مقتنيات
القصر االثرية وخاصة االدوات املطبخية
منها.
وي��ت��أل��ف ال��ق��ص��ر م��ن أرب��ع��ة اق��س��ام
رئيسية وع��دد م��ن املباني م��ن مساكن
ومطابخ ومساجد ومستشفى وغيرها.
وحتول القصر الى متحف في الثالث من
ابريل عام  1924وفي عام  1985ادرجته
منظمة االمم املتحدة للتربية والعلم
والثقافة (يونسكو) ضمن قائمة مواقع
التراث العاملي.
ويضم املتحف «األم��ان��ات املقدسة»
وهي غرفة حتوي آثارا قيمة كسيف النبي
محمد عليه الصالة وال��س�لام وسيوف
اخللفاء الراشدين.
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في الصـميم
عجباً كيف تعجز  50دولة إسالمية عن تشكيل قوة
عسكرية إلنهاء النظام السوري ال��ذي يرتكب أبشع
جرمية عرفها العصر احلديث..
الشعب يعاني داخل سوريا وفي املخيمات بالدول
املجاورة من البرد الشديد ونقص االحتياجات األساسية
وعدم حصول األطفال علي التعليم والرعاية الصحية
والعالم اإلسالمي يتفرج..
حقا أنهم كغثاء السيل!!
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متحف طوبي كابي التاريخي

ركن خاص بالقرآن الكرمي في معرض القصيم للكتاب
وجه أمير منطقة القصيم الدكتور فيصل بن
مشعل ،بتخصيص ركن يعنى بالقرآن الكرمي
وعلومه ،ضمن األجنحة املشاركة في مناشط
م��ع��رض القصيم الثاني للكتاب ،مل��ا ميثله
املصحف الشريف من قيمة دينية وفكرية،
أن��ارت احل��ض��ارة اإلنسانية ،وبشرت بدين
سماوي هو خامت األديان.
وقد أكد خالل تدشينه للمعرض أول أمس أن
معرض القصيم الثاني للكتاب احتوى الكثير
من املعارف واملؤلفات البشرية التي قصدت
املشاركة في بناء الفكر واحلضارة اإلنسانية،
في حني أننا منلك في هذا الوطن املعطاء أعظم
وأجل كتاب رباني ،جاء لهداية البشر وإنارة
طريقهم نحو الفوز بجنته ورضاه ،األمر الذي
يحتم علينا وضع هذا الكتاب تاجً ا ي��زدان به
املعرض.
وق��د أك��د م��دي��ر ع��ام ف��رع وزارة ال��ش��ؤون
اإلسالمية والدعوة واإلرش��اد بالقصيم عبد
الله ب��ن محمد امل��ج��م��اج ،أن سموه ق��د وجه
بتخصيص رك��ن ل��ل��ق��رآن ال��ك��رمي وعلومه،
يتصدر األرك��ان املشاركة في املعرض ،ويتم
من خالله عرض العديد من امل��واد والنشرات
والعلوم التي تبرز قيمة املصحف الشريف،

ركن خاص للقرآن الكرمي

وتأثيره الديني والفكري للبشرية أجمع.
وبني املجماج أن ركن «أعظم كتاب» الذي
ي��ق��وم ع��ل��ى تنظيمه ف���رع وزارة ال��ش��ؤون
اإلسالمية والدعوة واإلرشاد مبنطقة القصيم
يحتوي على ع��دد م��ن املخطوطات ال��ن��ادرة
للمصحف ال��ش��ري��ف ،وي��ش��م��ل الكثير من

التعريفات والتصنيفات التي تعرض علوم
القرآن وتفاسيره.
ون���وه امل��ج��م��اج ب��أن رك��ن «أع��ظ��م كتاب»
يقوم بالتوزيع املجاني لنسخة من املصحف
الشريف ،كإهداء من األمير ،جلميع ال��زوار،
طيلة أيام املعرض.

م��ي��ج��ان م���ارك���ل ت��ت��ول��ى م��ه��ام
م��ل��ك��ي��ة ف���ي ج��م��ع��ي��ات خيرية
للنساء واحليوانات
أعلنت ميجان ماركل
زوج��ة األمير البريطاني
ه��اري ي��وم اخلميس أنها
أص��ب��ح��ت راع���ي���ة ألرب���ع
منظمات تدافع عن قضايا
محببة إليها تشمل املسرح
ال���وط���ن���ي وج��م��ع��ي��ات
خيرية تدعم حقوق املرأة
واحليوانات.
ونقلت امللكة إليزابيث
( 92عاما) رعاية املسرح
الوطني ورابطة جامعات
الكومنولث التي تولتها
لعقود إل��ى ميجان التي ميجان ماركل
ت��زوج��ت حفيد امللكة في
العام املاضي .وستصبح
ميجان ،ولقبها الرسمي دوقة ساسكس ،راعية أيضا جلمعية سمارت
ووركس اخليرية التي تساعد النساء الالئي يتعطلن عن العمل لفترات
طويلة وجمعية مايهيو املدافعة عن حقوق احليوانات.

_Dalal @eldelli
متى نراه على ارض الواقع؟ املعنفات اسريا ً ال يوجد مأوى
لهم وال دعم ومسانده من املجتمع

3aisha alayoub @kanoshah
اإلجن��از الوحيد في مجلس األم��ة هذا إنه فتحوا ()Gym
مببنى املجلس

 @MOH_ALAWADHIحممد العو�ضي
النائب الواثق من نفسه والصادق مع نفسه قبل أن يكون
صادق مع الناس اليهزه الحساب وهمي والشخص بعينه..
أصدق مع الشعب يصدقك

 @Voulnetم .حممد الدوب
كم انسان مصدق إن احلركة ه��ذه ليست بتنسيق مسبق
وسيناريو مطبوخ وخالص بهدف رفع أسعار اإلنترنت على
املستخدمني؟ األموال التي ستأكلها وزارة املواصالت لن تفيد
املواطن في شي واألسعار التي سترفعها شركات اإلنترنت
ستضر املواطن مباشرة.

@Alwasatkuwait

مصرترمم أشهر قصور احلكم
ال����ت����اري����خ����ي����ة ل���ت���ح���وي���ل���ه���ا إل����ى
متاحف ومزارات سياحية

قصر محمد على من الداخل

بدأت احلكومة املصرية في ترميم القصور الرئاسية والتاريخية
واألثرية متهيدا لتحويلها إلى متاحف ومزارات سياحية مفتوحة أمام
ال��زوار .وش��رح الدكتور محمد عبد العزيز ،مدير مشروع «القاهرة
التاريخية» في وزارة اآلث��ار املصرية لـ»العربية.نت» أن  54قصرا ً
أثرياً وتاريخياً كانت مقرا للحكم في مصر ،سيتم حتويلها ملتاحف
بعد ترميمها ،تتوزع بني القاهرة واإلسكندرية وبعض محافظات
الوجه البحري والقبلي .وأضاف أن من أبرز هذه القصور قصر محمد
علي باملنيل ،واستراحة امللك ف��اروق في حلوان ،وقصر املانسترلي
في الروضة ،وقصر األمير عمر طوسون في شبرا ،وقصر األمير طاز
وقصر السكاكيني وقصر البارون في القاهرة ،وقصر السالملك في
اإلسكندرية.
وكشف أن بعض هذه القصور مت ترميم أجزاء كبيرة منها بالفعل مثل
قصر البارون مبنطقة مصر اجلديدة ،وأخرى سيتم ترميمها وافتتاحها
رسميا في نهاية العام احلالي ،وثالثة سيتم وضع خطة لترميمها.
وأوضح عبد العزيز أن قصر البارون الذي شيده البلجيكي البارون
إمبان عام  1852مت االنتهاء من  50%من أعمال ترميمه بشكل عام،
وسيتم توظيفه بالشكل األمثل جلذب الزائرين والسائحني حيث إنه
يتميز بعدد من التماثيل الهندية والزخارف الفريدة.
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