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10
صفحات مشرقة تنتظر الكشف عن مكنونها

في تصديره للكتاب قال املؤلف حامد الشمري ان 
تاريخنا الوطني يحفل بصفحات مشرقة بالبطولة 
والفداء سطرها بأحرف من نور رجال اوفياء من 
ابناء هذه االرض الطيبة، كان الوطن عندهم اغلى 
من االهل والولد، وكانت الكويت نصب اعينهم دائما 
هي احلصن واملالذ وهي العرض والشرف والكرامة، 
مؤكدا اننا في اش���د احلاجة للكش���ف عن مكنون 

هذه الصفحات املشرقة واستعادة هذه البطوالت 
الوطنية الرائعة لتكون نبراسا البناء الوطن جيال 
بعد جيل، ونقول من خاللها البنائنا هذه هي الكويت 
التي نعرفها وهؤالهم ابناؤها تعلموا منهم واقتدوا 
بسيرتهم العطرة لتبقى الكويت محفوظة برعاية 
اهلل وحب ابنائها وعطائهم الصادق، وتضحياتهم 

الغالية من اجل رفعتها وازدهارها.
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نقل عف�ش
فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الإيـمــان

66518694

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(

�صيانة التكييف املركزي
 غ�سالت- طباخات
- وحدات تكييف
خدمة 24 �ساعة

ثــاجــات - فــرايــزرات -بـــرادات 

املتحدة
23717770

الصيانةاملهبولةامغرة

> اخلزانات مقاومة للبكتريا والفطريات والصدأ.

> اخلزانات متوفرة باحجــام مختلفـــة من 250 جالون  إلى 5000 جالون.

> نقوم بجميع أعمال الديكور )قبب - مظالت(.

ال�سركة املتحدة للفيربجا�س

245743402371777065999661

املتحدة
65999661

سيـــــدتي
مشاتل المسيلة للمقاوالت الزراعية

يمكنك االن تصميم 
38 د.ك شهريًاوإنشاء حديقتك بقسط 

بالتعاون مع

Tel.: 24751734 ,Fax: 24734868

لعاناتــكم في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5     2 4 8 3 0 3 2 2

ت�صليح بكفالة
تكييف مركزي

ثاجات -غ�سالت
تلفزيون - �ستايت

55716553 - 99716558
�سركة هال العربية

خدمة 24 �ساعة

لعاناتـــــــكـم

في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5
2 4 8 3 0 3 2 2

ال�سنـاعـات البـال�ستيكـيـة

اخلزان كفــالـة

10 �سنوات

3 LAYER
3 طبقات

GAL-1000

الربيطاين  املجل�س  �سهادة  على  حا�سلة 

للمياه+ �سهادة الهيئة الوطنية ال�سحية الأمريكية

 99409350اإيــــاد - 99029044 اأنـــور
99240067حممود - 97390457اأحمد

24742623)

محالت + مكاتب + م�ساحات مفتوحة

60090669

للإيجار في ال�صالمية

للبيع �صقة يف لبنان
يف منطقة فالوقة

للبيع بيت دورين
و�سرداب �سارع عام زاوية 

م�ساحة 950م2 مدخل املنطقة 

للبيع باالندل�ش
زواية م�ساحة 507م2

�سوم 190 األف

للبيع 3 اأدوار و�صرداب
دخل 1750د.ك يف �سباح 

النا�سر واجهة 25م

66264573  - 90099075  - 99139003

24839402 - 24839403 - 24929233 -  24814483

پ اخلزان 3 -4 طبقات معزول م�سنوع من البويل اثيلني النقي.

قــــــطــــــعــــــة واحــــــــــــــــــــدة دون و�ـــــــــســـــــــات. اآلــــــــــــيــــــــــــًا  پ مـــــ�ـــــســـــنـــــع 

اأحــــــــــجــــــــــام خمــــتــــلــــفــــة مــــــــن 150 اإىل 5000 جـــــــالـــــــون. پ 

كــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــــــ�ــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــرون عـــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــًا. پ 

ــات المجانية ــدم ــخ ـــاأل عـــن ال ا�ـــس

رائد العزل المزدوج

ت�سكيلة

رائعة من

برادات املياه

منتج كويتي 

وثمنه فيه

برادة احَلب

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

امـريـكـي- يـابـانـي-المــانـي
يوجــد فحـ�ص كمبيـوتر

24812170 الجودة + ال�سعر

بـن نــخـــي 
المكائن والجيراتلبيع وتركيب

كفالة 10 �سنوات

خزانات مكفولة �سحيًا - مانعة للطحالب - بانيوهات - ديكورات - عزل برك - مظات - 

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

»مرشد بن طوالة« يرصد قصة أول فدائي في الكويت
في أول كتاب يرصد حياته ويتضمن تأصياًل تاريخيًا ألشهر معركة في تاريخ البالد

من اعتمد عليه غير حفيدي حامد هذا.
وقد توقفت عن التعليم من اجل مصاحبة جدي مرشد بن 

طوالة في الذهاب واملجيء.
واكمل حامد الش����مري قائال: كنت احضر مجالس����ه وكان 
رحمه اهلل يس����أل دائما عن املعارك التي خاضها فيحكى عن 
هذه املعارك، وكان ميتدح دائما الشيخ سالم املبارك والشيخ 

احمد اجلابر الصباح رحمهما اهلل.
وفي اخلتام يؤكد ان الكتاب يتضمن متس����عا لذكر املزيد 
من التفصيالت عن حياة هذا البطل التي نأمل ان يتأس����ى بها 
ابناء الكويت جيال بعد جيل ف����ي حبهم للكويت والتضحية 

من اجلها..

معركة الجهراء.. وروايات متعددة

ولع���ل أهم ما ج�����اء في الكت����اب انه اتبع األس������لوب 
الع���لمي في عرض جميع الرواي����ات املتوافرة، ول��ذا جم����ع 
املؤلف معركة اجل���هراء برواي���ة الشيخ عبدالعزيز الرشي�������د، 
ورواي���������ة د.احمد مصطفى أبوحاكم����ة عن ذات املعركة في 
كت����ابه »تاريخ الكويت احلدي�������ث«، كما لم يهمل امل���ؤلف 
عرض رواي����ات الكت���ب التاريخي���ة احلديث����ة ومنها كت����اب 
سعد الشعران »مالحم كويتية« وكت����اب »معركة اجل���هراء.. 
ما قبلها وما بع����دها« للم���ؤلف بدر خالد البدر، وكتاب أستاذ 
الت����اريخ احلديث بجامعة الكويت بدر الدين عباس، »معركة 

اجلهراء.. دراسة وثائقية«.

أول فدائي

وانطلق املؤل����ف حامد بن طوالة في كتاب����ه اعتمادا على 
موس����وعة حمد الس����عيدان والتي جاء فيها تعريف املرحوم 

مرشد بن طوالة الشمري كأول فدائي في الكويت.

محمد الفايز.. والشمري

أجم����ل ما حرص املؤل����ف على ضمه في ه����ذا الكتاب هو 
قصيدة مطولة لش����اعر الكويت املعروف محم����د الفايز من 
بني ديوانه مذكرات بحار وحتديدا املذكرة السادس����ة اذ يقول 

املرحوم الفايز:
للقصر حيث رجالنا األبطال، يا وهج الرمال

الشمري حتت اجلواد
والقصر حتت الفجر يبرق مثل فجر من رمال

أقوى من اإلعصار يا وطن الرجال

شواهد نادرة

وتضم����ن الكتاب عدة معلومات موثقة نقال عن مقابالت تلفزيونية 
مع مجموعة من رجاالت الكويت املعروف����ني والذين رحلوا عن دنيانا 
حي����ث حتدثوا خاللها ع����ن معركة اجلهراء، كما احت����وى الكتاب على 
مجموع����ة من القصائد املتميزة، وفي نهايت����ه ملحق للصور التي برع 
املؤل����ف في اختيارها، حيث تضع القارئ امام القصر االحمر من جميع 

وجهاته وردهاته.
والش����ك ان هذا الكتاب جدي����ر بأن حترص عل����ى اقتنائه وقراءته 

واالستفادة مما فيه من كنوز عن بلدنا احلبيب.

الشيخ عبداهلل السالم )رحمه اهلل( في قصر السيف، فرحب به الشيخ 
واجلسه بجواره، وسأله: من هذا الولد الذي معك؟

قال جدي مرشد: انه دريولي، انه حفيدي وصديقي.
وحدث ان اوصلته مرة الى رئاسة االركان عند الشيخ صالح احملمد 
اجلراح الصباح، ودخلت معه، فسأله الشيخ صالح السؤال نفسه وكانت 
اجابته نفس����ها، فقال له الش����يخ صالح: اذن فسوف يدخل في اجليش 
الكويتي اآلن وس����يأخذ رتبة ضابط، فأجابه جدي: يا طويل العمر انه 
دريولي ومرافقي اخلاص الن كل اوالدي مشغولون بوظائفهم وال يوجد 

هيثم السويط
في تاريخ 1920/10/10 انطلق الفارس مرشد بن طوالة الشمري 
مخترقا احلصار الذي ضرب عل����ى القصر األحمر في طريقه 
الى مدينة الكويت طلبا للنجدة، ومن ذلك التاريخ يبدأ كتاب 
»مرش����د بن طوالة الشمري« الذي أصدره حفيده حامد محمد 
بن طوالة في طبع����ة فاخرة ويضم الكتاب بني دفتيه تأصيال 

تاريخيا ألشهر معركة في تاريخ البالد.
وضم الكتاب الذي جاء في 143 صفحة من القطع املتوسط 
معلومات تاريخية تنشر للمرة األولى عن معركة اجلهراء وعن 

املرحوم مرشد بن طوالة.
وكتب نبذة الكتاب الزميل عبدالسالم مقبول الذي تصدى 
ايضا لرس����م غالفه الذي جمع بني البورتريه وحلظة انطالقة 
مرش����د بن طوالة الى مدينة الكويت، وفي نبذة الكتاب يكتب 
الزميل مقبول عن مرشد بن طوالة: »كنت أشاهده، رحمه اهلل، 
أيام طفولة، وهو شخص ال يشبه اال مرشد بن طوالة نفسه«، 
وميضي: »كنت أعاتب أوالده وأحفاده بأال يبخس����وا حق هذا 

الرجل الكبير ويتركوا أمره وتاريخه للمجتهدين اآلخرين«.
وقد تبنى رئيس مركز البحوث والدراسات الكويتية د.عبداهلل 
يوسف الغنيم طباعة هذا الكتاب وتشجيع مؤلفه ليظهر الى 
الن����ور وينضم الى مجموعة الكت����ب التي تؤرخ ملراحل مهمة 

من تاريخ البلد.

18 عامًا من المعايشة

وفي مقدمته للكتاب قال املؤلف حامد الشمري ان تأليف هذا 
الكتاب عن بطل كويتي من االبطال املعدودين رمبا جاء متأخرا 
سنوات عديدة رغم اهميته الكبيرة لالجيال املتتابعة من ابناء 
الوط����ن، وان ظلت الفكرة في اعداده تراودني دائما وتلح علي 
احلاحا كبيرا، ال����ى ان عقدت العزم على اعداد الكتاب عن هذا 
البطل الكويتي العظيم وتسجيل ما قام به حبا لوطنه الكويت 

واستهانة بالتضحية في سبيله.
واضاف: لقد عايش����ت جّدي البطل مرشد الشمري نحو 18 
عاما كنت فيها اكثر املقرب����ني اليه، وكنت مالزما له في ذهابه 
ومجيئ����ه، فقد كان في هذه املرحل����ة من عمره يعتمد علي في 
كثير من االمور، وكنت اقود سيارته وارافقه الى كل مكان يذهب 
اليه، ويقودني حديث الذكريات اخلاصة عنه الى االشارة الى 
انه رحمه اهلل كان يس����كن في منطقة املقوع، وكان اميرا لها، 
وله اربعة اوالد، والدي محمد واعمامي عبداهلل وعلي ويوسف 
يعيشون معه هم وزوجاتهم واوالدهم في هذا البيت وكنت انا 
احد هؤالء االحفاد. وقال املؤلف: كان جّدي رحمه اهلل يتصف 
بصفات عظيمة غير صفة الشجاعة واالستعداد للتضحية من 

اجل الوطن، في طليعتها التمسك بالدين واحلرص على التحلي بأخالقه 
احلميدة من صدق وامانة وقناعة وحس����ن التعامل مع الناس واعطاء 
كل ذي حق حقه، وكان رحمه اهلل يقف في وسط بيتنا الكبير عند اذان 
الفجر وينادي بأعلى صوته اهل البيت ليقوموا للصالة وليتعوذوا من 
ابليس، وكان ينادينا باالسم حتى جنيبه، االوالد واالحفاد، وهو يردد 

»ال إله إال اهلل اصبحنا واصبح امللك هلل«.
وزاد: وفي يوم من االيام قال لي »س����وف نذهب الى الشيخ عبداهلل 
السالم الصباح« أمير البالد في ذلك الوقت، ودخلت معه عند امير الكويت 

حامد الشمري إلعداد فيلم وثائقي
 أو مسلسل درامي عن معركة الجهراء

قال املؤلف حامد بن طوالة الش���مري ل� »األنباء« انه 
يتمنى ان حترص وزارة االع���الم او اجلهات االعالمية 
والفنية املعني���ة على اعداد فيلم وثائقي او مسلس���ل 
درامي عن معركة اجلهراء، ومع���ارك الكويت االخرى، 
وابراز بطوالت الرجال الذين خاضوها دفاعا عن االرض 
والعرض، خدمة الجيالن���ا القادمة والذين لم يعرفوها 
لتترسخ في اذهانهم معاني البذل والعطاء وايثار الذات، 
استيعابا للدروس والعبر واملعاني االنسانية السامية 

في حب الوطن، كما فعل اجدادنا االولون.
واضاف مؤلف الكتاب قائال انه مس���تعد لتزويد من 
يريد ان يبادر باملعلومات واحلقائق الالزمة، وكما عايشها 
وسمعها من جده املرحوم مرشد بن طوالة، ومن رجاالت 

الكويت اآلخرين وبكل امانة.

أمنية رفعها إلى وزارة اإلعالم والجهات المعنية

حامد الشمري

غالف الكتاب


