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 مصحف املسجد األقصى

ــيخ  ــخ ١٩٩١/٦/١٥ رحل عنا املغفور له الش  بتاري
عبداهللا املبارك الصباح وكانت حياته حافلة باإلجنازات 
والعطاءات ومع ان العصر قد انقضى ورحل إال ان 

سيرته تظل معنا رحمه اهللا.
  والدروس التي نستلهمها من أحداثه تظل نبراسا 
ــتقبل كويتنا وهاديا لشبابها، فكان رحمه اهللا  ملس
ــيرته مفعمة باألحداث  مقداما ال يهاب األخطار وس
التي تشير الى شجاعته الشخصية، فحياة هذا الرجل 
هي قصة أحد أبناء الكويت الذين نذروا حياتهم من 
ــل الوطن، وقصة عبداهللا املبارك الصباح، طيب  اج
اهللا ثراه، منوذج لالعتداد بالذات ولالنتماء للشعب 
ــباب الكويت انهلوا من سيرة هذا  والوطن، فيا ش
الرجل فستجدون في صفحاتها ما يثير الهمة ويقوي 
اإلرادة ويدعم احلماسة والتصميم وقد كانت حياته 
صعبة جدا ولكنه جنح وسعى وأسس كويتنا احلديثة 
وأرسى دعائمها في شتى املجاالت ويكمن هذا في حب 
الوطن واالنتماء إليه والثقة في مستقبله واالعتقاد 
برسالة الكويت كنموذج سياسي واجتماعي جدير 
ــا حياته، رحمه اهللا وأخذنا  باالقتداء. واذا تصفحن
ــيرته املختلفة جند في مجال  من بعض ومضات س
التعليم وخالل ترؤسه ملجلس املعارف أسس القوانني 
التعليمية ومنها العقود اجلديدة للمدرسني ووضع 
القواعد اخلاصة بتنظيم املوسم الثقافي وتعميم مياه 
الشرب على جميع املدارس بالقرى واالشتراك في 
ــافة في اخلارج وإشراك الكويت  معسكرات الكش
ــكو، فهو  ــي املؤمترات العاملية وفي هيئة اليونس ف
رجل خلص الكويت من ظالم اجلهل ويؤمن إميانا 
ــهمان في تكوين  ــا بأن التعليم والتربية يس صادق
ــعوب وبأن سالمة الكويت من اي خطر  األمم والش
خارجي او مرض داخلي تتطلب أوال وقبل كل شيء 
ــذي يفتك بالعقول  ــص من اجلهل والظالم ال التخل
ــس  ــاهماته في الطيران املدني فقد أس وكذلك مس
ــي واعتبره احد مظاهر احلياة  قطاع الطيران املدن
ــارك فيه الكويت، لهذا  احلديثة الذي ينبغي ان تش
ــة  افتتح عام ١٩٥٣ نادي الطيران الكويتي ومدرس
ــتخدام  ــراء ٤ طائرات تدريب الس الطيران ومت ش
ــرا ان العالقات مع  ــاء النادي، وقد أدرك مبك اعض
الدول امن لوجودنا وعامل دعم جلهود التنمية فقد 
ــيخ إلقامة عالقات مع شتى دول العالم  ــعى الش س
ــتخدم هذه الورقة بتسليح  في شتى امليادين واس
اجليش الكويتي بشتى األسلحة وفي عام ١٩٤٩ أمر 
بتوفير الطعام والسكن للحجاج على نفقته اخلاصة 
وفي عام ١٩٥٩ ألقى الشيخ كلمة بثتها إذاعة الكويت 
ــر فيها ان إقامة اجلمهورية العربية املتحدة هي  ذك
ــاة األمة وأعلن اليوم  ــدث تاريخي عظيم في حي ح
ــمية وله الفضل والدور األساسي  التالي إجازة رس
في توحيد العالم العربي فقد كانت الكويت أول دولة 
عربية تنفذ قرارات اجلامعة العربية برفع احلواجز 
اجلمركية بينها وبني الدول العربية وله مواقف عديدة 
في تصفية اخلالفات العربية وتوحيد صفوف األمة، 
كذلك ال ننسى دور زوجته الشيخة سعاد الصباح 
ــيرته العظيمة فقد  ــكان لها الدور العظيم في مس ف
كانت ناقدة وشاعرة ونالت شهادة الدكتوراه وكان 
ــالتها «التنمية والتخطيط في الكويت»،  عنوان رس
وقد أسست مسابقات عدة لتشجيع الشباب العربي 

على اإلبداع األدبي والعلمي.
  هذه بعض ومضات من سيرة صقر اخلليج، طيب 
اهللا ثراه، نذكرها للتزود واالستفادة منها حتى تكون 
نبراسا لشباب الكويت في الهمة واحلماس وسيبقى 

اسمك يا شيخنا منارة عالية فإلى جنات اخللد.
 ٭  بقلم: صالح سلمان العشان الخالدي 

 إشراقات من سيرة صقر اخلليج
  الشيخ عبداهللا املبارك الصباح رحمه اهللا

 وقفة

عراق عام ١٩٧٦ والدراسة ايضا 
التي قامت بها مؤسسة االقصى 
إلعمار املقدســـات االســـالمية 
في ام الفحم لشـــمال فلسطني 
وجمعية االقصى لرعاية االوقاف 
واملقدسات االسالمية في كفر بر 

جنوب فلسطني.
  ولعل اجمل ما في هذا الكتاب 
املوسوعة ان سلمان ابوستة 
وضـــع كل املناطـــق املمنوعة 
واملغلقـــة او احملظور دخولها 
حمايـــة للزائر ألنهـــا مناطق 
عســـكرية زرعتها اســـرائيل 

بااللغام واملتفجرات.
  ان استخدام اللغات الثالث 
(العربية، االجنليزية والعبرية) 
في االسماء سيمكن جيال عربيا 
واوروبيـــا وعبريا من معرفة 

احلقيقة.
  حتى تعرف النكبة واحلقائق 
ارضا ومدنا واالماكن املقدسة 
وماذا يقول القانون الدولي في 
حق العودة، عليك ان تقرأ هذا 
الكتاب املرجع والذي تشـــكر 
عليه جميع اجلهات التي ذكرتها 
والشكر موصول لالفراد واولهم 
العم نعيم االسطل ابوسليمان 
على إهدائه لي هذا الكتاب الذي 
ســـنضعه في مركز معلومات 
القراء  «األنباء» ليستفيد منه 

والباحثون والدارسون.
 ٭  يوسف عبدالرحمن

جولـــة معلوماتيـــة تاريخية 
توثيقية لكل ما يخص قضية 

الشعب الفلسطيني.
  ان هـــذا الكتـــاب القيم له 
مميزات استشهادية كثيرة، فهو 
يشير الى كل القرى واملدن التي 
اخفتها اسرائيل منذ احتاللها 
فلسطني واخفاء معالم كثيرة 
قاصدة تزوير التاريخ ومتادت 
حينما اطلقت اسماء صهيونية 
ومتبرعـــني يهود مـــن خارج 
الوطن احملتـــل على كثير من 
املواقع واملشاريع واملنتزهات 

والقرى.
  لقد قام الباحث سلمان ابو 
ستة مشكورا كباحث فلسطيني 
بعمل وطني فلسطيني تذكره له 
االجيال احلالية والالحقة، ألنه 
وثق التاريخ دون تزييف مخافة 
توسع اســـرائيل في عمليات 
التزوير التي اوضحها الكتاب في 
مواقع اخرى او االماكن املقدسة 
وحتى الطرق في عملية خلط 

الورق.
ابوستة    لقد وفق ســـلمان 
عندما جمع كل هذه املعلومات 
عن االماكن املقدسة في فلسطني 
ايام االنتداب  واولها اخلرائط 
االجنليـــزي وما تبـــع ذلك ما 
قامت به جلنـــة االمم املتحدة 
للتوفيق في فلســـطني وايضا 
الدراســـة التي قام بها شكري 

الفلسطيني   صدر للباحث 
ابوستة كتاب «طريق  سلمان 
العـــودة»، وهـــو الدليل الذي 
يأخذك في ٢٥٠ صفحة ملونة 
املـــدن والقـــرى املهجرة  الى 
واحلالية واالماكن املقدسة في 
فلسطني، وهو مطبوع بثالث 
لغات وهي: العربية، االجنليزية 
والعبرية، ويتناول قصة ١٥٠٠ 
مدينة وقرية و٥٠٠٠ مكان مقدس 
و٤٧٠٠ معلم فلسطيني، وحدود 
ارض القريـــة واملســـتعمرات 
اليهوديـــة قبـــل وبعـــد ١٩٤٨ 
والطرق والتقاطعات وحائط 
الفصل العنصـــري والعوائق 
الغربية والطرق  في الضفـــة 
املمنوعة واملناطق احملظورة 
واملنتزهـــات و٩ خرائط مدن 
ومذكرات ايضاحية وخرائط 

وجداول.
  صدر الكتاب عن هيئة ارض 
فلســـطني في لندن ويضم في 
جنباته فهارس اللغات ومفاتيح 
الرموز ودليل الصفحات وكلها 
باأللوان، وهو بحق ثروة من 
املعلومات سواء كان هذا للباحث 
او الدارس او طالب املعلومة، 
كما انه يصلح لكل امة العرب 
ألنه توجد فيه كل املعلومات 
االساسية، ولكل فلسطيني داخل 

فلسطني احملتلة او خارجها.
الوثيقة عبارة عن    الكتاب 

 سلمان أبوستة 

 أصدره الباحث الفلسطيني سلمان أبوستة بـ٣ لغات

 «طريق العودة» يعّد دليًال للمدن والقرى املهجرة
  واألماكن املقدسة في فلسطني قبل وبعد ١٩٤٨

 غالف كتاب «طريق العودة»

 فرح اهالي غزة مبوافقة مجمع البحوث االسالمية االدارة 
العامة للبحوث والتأليف والترجمة باالزهر الشريف على 

طباعة مصحف املسجد االقصى في مطبعة منصور 
في غزة تضامنا مع نداء االقصى املبارك، وقد مت وضع 
صورة االقصى املبارك على صدر الغالف وصورة قبة 

الصخرة في الغالف االخير.
  وقد متت مراجعته بلجنة يرأسها فضيلة الدكتور احمد 
املعصراوي رئيس جلنة املصحف وشيخ عموم املقارئ 
املصرية والشيخ سيد علي عبدالسميع والشيخ حسن 

عبدالنبي عراقي وكيلني وعضوية كل من: الشيخ 
د.عبداهللا عبدالرزاق والشيخ حسن املعصراوي والشيخ 

احمد زكي بدر الدين والشيخ محمد السيد عفيفي 
والشيخ د.عبدالكرمي ابراهيم صالح والشيخ عبدالسالم 

عبدالقادر داود والشيخ حمادة سليمان عبدالعال والشيخ 
طارق عبداحلكيم عبدالستار والشيخ عبدالرحمن كساب 

والشيخ د.بشير احمد دعبس.
  اجلدير بالذكر ان الشيخ نعيم االسطل (ابوسلمان) قد 
قام باهداء «األنباء» نسخة من هذا القرآن الكرمي، ومن 

املتوقع ان يكون هناك طلب متزايد على مصحف املسجد 
االقصى من جميع املدن الفلسطينية احملتلة.

 ٭  يوسف عبدالرحمن

 صدور مصحف املسجد األقصى 
  من داخل غزة

لالإعــــــالن

يف �صفحــة دلــيـــل الأطـــبــاء
االت�صــــــــــــــــال:

22272748  - 22272749

عيادة اجللدية

د. حممد جواد جعفري

عيادة العيون

د. حم�صن اأبل )ا�صت�صاري جراحة عيون(

د. جمال املرجان )ا�صت�صاري جراحة عيون( - احدث جهاز لعالج جتاعيد- ن�صارة الوجه - التبيي�ض

- ليزر اإزالة ال�صعر وعالج ال�صعريات الدموية والتجاعيد

ال�صعر لت�صاقط  امليزوثريابي   - الفيتامينات  حـــقن   -

- حقــــن البوتكـــ�ض للتجاعــيـــد والتعـــرق - تكبيــر ال�صفــــايف 

الــنــظــر. ــح  ــي ــح ــص ــ� ــت ل ــــق  ـــــالل دقــــائ ـــزك خ ـــي ـــل ال  -

فــــــــــرونــــــــــت. الــــــــــــويــــــــــــف  ــــــة  ــــــي ــــــن ــــــق ت  -

الـــــعـــــيـــــون. ــــات  ــــي ــــل ــــم ع جــــمــــيــــع  اجـــــــــــــراء   -

الرقعي - قطعة 14 - ق�صيمة 78 - خلف فندق رمادا - ت: 66900256 - 24991099 - 66625329

مركز البدع الطبي �صابقامركز يــونيفــرسـال الطبي

Universal Medical Center

ال�صعب البحري - ق8 - �س بن اخلطيب ت: 22628090 - 22658090 اأوقات الدوام يوميًا من 9 ص - 1 م  ومن 5 - 9 م  اخلمي�س من 11ص - 7 م

 Total Fx و Deep FX الأول مرة يف الكويت وال�صرق االأو�صط نفتخر بتقدمي التقنية اخلما�صية لليزر

و Active FX وهـــــــي اأحدث تقنية اأمريكية ل�صد الب�صرة وحماربة ال�صيخوخة ولعالج ندبات حب ال�صباب 

والعمليات اجلراحية واإزالة البقع والت�صبغات وامل�صامات بدو ن جراحة وبجل�صات اأقل وبنتائـــج مذهلــة

د. طــالل سلـيــمــان العـلـي كليـنـيـك

عيــادة التخ�صي�ــض : وداعًا للجراحـــــــة واأهال بتقنيات 
 Slimlaser lipo التخ�صي�ـــــــس الرائعة التقنية احل�صرية

وبنتائج فورية الإذابة الدهون املرتاكمة ونحت و�صد اجل�صم 

من 3-12 �صم يف اجلل�صة الواحدة.

عيــادة الليــزر والتجميــل : اأحدث تقنيـــــــة  رباعية 
االأبعـــــــاد 4D-Nuhair 360 Laser وبنتائج م�صمونة 

حلل ت�صاقط ال�صعر وم�صـــــــاكل ال�صلع بدون جراحة اأو 

ندبات للرجال والن�صاء .

باقات وعروض مذهلة بمناسبة العام الجديد على الليزر ازالة الشعر + ليزر النحت

ال�صاملية - �صارع اخلليج العربي - مقابل نادي اليخوت - تليفون : 25730011 

C O S M O L A S I K

پ ا�صت�صاري طب وجراحة العيون پ ا�صت�صاري عمليـات لـيزك

وت�صــحـيـح نــظــر پ زرع عــد�صــات متــطـــورة

د. جمال بهبهاني

پ ا�صت�صاري طب وجراحة العيون پ ا�صت�صاري جتميل عيون

پ حمجر العني  واجلهاز الدمعي

د. عادل البلوشي


