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الكويت �ــصــادقــة.. خلــر   كلمة 

 في الصـميم
جميع أبناء الوطن احملبني لبلدهم يتمنون أن 
يتحقق حلمهم بكويت جديدة.. البلد لديها  إمكانات 
التجدد دائ��م��اً وخصوصاً على املستوى العلمي 
والثقافي واإلب��داع��ي ل��دى شبابها.. يجب على 
الشباب أن يوحدوا رؤاهم وينظموا جهودهم لبلوغ 

أمانيهم.. 
ال تلتفتوا لقوى الفساد املستفيدة من الفوضى!!
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ي��زخ��ر متحف ط���ارق رجب 
في منطقة اجلابرية بالكويت 
مبجموعات ن���ادرة وقيمة من 
املصاحف واملخطوطات العربية 
واإلس���ام���ي���ة وال��ف��خ��اري��ات 
واألدوات املوسيقية واألث��اث 

العربي واإلسامي القدمي.
كما يحوي املتحف مجوهرات 
ذه��ب��ي��ة وف��ض��ي��ة وم��ش��غ��والت 
معدنية ومطرزات وأزياء عربية 
قدمية وقطعا م��ن السيراميك 
واملنمنمات وال����دروع يرجع 
تاريخها إل��ى عصر احلضارة 

اإلسامية.
وتوجد في املتحف نسخة من 
)القرآن الكرمي( يرجع تاريخها 
إلى القرن الرابع كتبت باخلط 
الكوفي إضافة إلى سوار ذهبي 
م��ن ال��ع��ص��ر ال��ف��اط��م��ي يعود 
للقرن احل��ادي عشر )ومجمرة 
بخور( من العصر السلجوقي 
)1038 - 1194( ومجموعة 
من السيوف واخلناجر تعود 
للقرنني املياديني الثامن عشر 
والتاسع عشر وأوائ���ل القرن 

العشرين.
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dr_hasanjohar@ د. ح�صن جوهر

ال أجواء حلرب وشيكة في املنطقة ولله احلمد بدليل.. علية القوم 
ما زالوا يرمضون معانا ال حتويالت مليونية للخارج واألهم من ذلك 

مجلس األمة بخير ويبحث عن »قوجلي«

h0hb0f19YM4H4we@ دانه العبديل

ما هي االستعدادت للحرب ملاذ ال يكون فيه توضيح لهذه االمور 
للشعب هل تنتظرون حدوث احلرب وبعد ذلك  تخبرونا ؟؟؟!!

HamadAlmatar@ د. حمد حممد املطر

املنطقة احلرة مهملة لألسف الشديد،كانت عامرة وتوجه إليها 
شباب كويتي مبطاعم وقهاوي وشركات ومؤسسات، هي مهجورة 
اآلن بسبب تعاقس حكومي عبر مؤسساته وتضاربها والتي أصبحت 
عبئ حقيقي ضد طموح الشباب وتطلبات حتقيق قفزة حقيقة نحو 
التنمية! السؤال املبكي:كيف لكم حتقيق كويت جديدة؟ ومركز مالي 

بعد!

Ali Altarah  الطراح @AAltarah

بعد عزل البشير في السودان وعزل بوتفليقة في اجلزائر خرجت 
فضايح القضاء ...رجال العدالة هم من خان القسم....ياترى كم هي 

ظاهرة منتشرة !

مكتبة املسجد احلرام رافد للعلم واملعرفة
تعد مكتبة املسجد احلرام رافدا من روافد العلم واملعرفة لزوار بيت الله 
العتيق، حيث تقع بالدور الثاني من توسعة امللك فهد )رحمه الله( على 
مساحة تقدر بأكثر من 1000 متر، وحتتوي على أكثر من ) 30،000 ( مجلد، 

تتضمن أكثر من ) 5600 ( عنوان في مختلف العلوم واملعارف.
وتسعى املكتبة خلدمة ذوي االحتياجات اخلاصة وخدمة االستعامات 
وخدمة التصوير الذاتي، وخدمة تصفح الكتب الرقمية وخدمة املخطوطات 
الرقمية، وخدمة الصوتيات التي تشمل اخلطب و الدروس والتاوات، وخدمة 

النسخ ) الكتب الرقمية واخلطب ( وخدمة اإلنترنت لرواد املكتبة.
ووفرت املكتبة ُكتبا مطبوعة )نادرة( من القرن الثاني الهجري، منها كتاب 
»املستطاب« املسمى بشرح املواقف الذي صدر في زمن السلطان محمود بن 
السلطان عبداحلميد، والذي طبع بدار الطباعة العامرة بعهد القسطنطينية 
عام 1239ه�، ومجمع األنهر في شرح ملتقى األبحر الذي ألفه عبدالرحمن 
بن شيخ محمد سليمان املدعو بشيخ زادة، ويرجع تاريخ طبعه في أواسط 
شعبان سنة 1258ه� وكتاب األشباه والنظائر من تأليف زين بن إبراهيم 
بن محمد بن جنيم املعروف بابن جنيم املصري، سنة 970ه�، ويرجع تاريخ 

طباعته لسنة 1260 ه�، وقد طبع بدار امللمة .
ويأتي افتتاح مكتبة املسجد احلرام عام 1434ه� تعزيزاً لرسالة احلرمني 
الشريفني العلمية وال��دع��وي��ة، ولتشكل منظومة اخل��دم��ات التوجيهية 
واإلرش��ادي��ة والتعليمية املوجهة ل��رواد احلرمني الشريفني، انطاقاً من 
توجيهات والة األمر التي حتض دائما وأبداً على بذل كل ما من شأنه العناية 

والرعاية برواد احلرمني الشريفني وتقدمي أفضل وأرقي اخلدمات لهم .
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»متحف طارق رجب«.. حتفة كويتية تزخر مبعروضات نادرة

مخطوطات عربية نادرةنسخة من القرآن الكرمي

عمات ذهبية تعود إلى عصر احلضارة اإلسامية


