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 في السابع والعشرين من شهر رمضان الماضي 
رحل عن دنيانا الفانية إلى دار البقاء والخلد الشيخ 
المجاهد محمود عيد - رحمه اهلل - عن عمر يناهز 
الـ  93 عاما، والراحل كان داعية من طراز فريد، وإماما 
كبيرا ال يخشى في اهلل لومة الئم، كان يصدع بكلمة 
الحق مهما كانت »الفاتورة« أو التكلفة، والى جانب 
قوته في الحق ومقاومته للظلم والظالمين كان جياش 

العاطفة مرهف الحس عفيف اللسان نظيف اليد. 
 كان خطيبا مبدعـــا بكل المقاييس، حفظ القرآن 
الكريم منـــذ نعومة أظفاره واعتلى المنبر وهو ابن 
اثني عشر عاما حتى أصبح من أشهر فرسان المنابر، 
مسجد السالم باالسكندرية كان الناس يفدون إليه من 
أنحاء مصر، وقد قال عنه العالمة د.يوسف القرضاوي 
»كان أسدا يزأر زئيرا أو موجا يهدر هديرا، كان يتدفق 
كأنه ماء ثجاج ويشرق كأنه سراج وهاج، ال يتكلف 
وال يتنطـــع، يربي الناس على حب اهلل ورســـوله 
ويدعوهم بالحكمة والموعظة الحســـنة«، لم يهادن 
ولم يساوم ولم تلن له قناة ولم يتنازل عن مبادئه، 
فقد ظـــل طوال حياته ثابتا على أفكاره اإلســـالمية 
الوسطية مدافعا عنها في كل ميدان ومبشرا بها في 

كل محفل وديوان. 
الراحل قدم إلى الكويت بدعوة من وزارة األوقاف 
والشؤون اإلسالمية عام 1982 م، وعندما حط رحاله 
فـــي كويت الخير والحرية وعلم أن الوزارة حجزت 
له في فنـــدق الهيلتون لإلقامة فيه رفض، وقال من 
األولى أن توجه األموال التي ســـتدفع مقابل إقامته 
في الفندق إلى أعمال البر والخير، ومنذ ذلك الحين 
وهو يمارس عمله الدعوى بالكويت بعد أن عرضت 
عليه الوزارة العمل بها إماما وواعظا، وقد ذكر د.خالد 
المذكور انه حينما كان الشـــيخ محمود يزور دول 
العالم اإلسالمي للمشاركة في أعمال الدعوة واإلشراف 
على بعض المشاريع الخيرية كان يرفض اإلقامة في 
الفنادق، ويصر على اإلقامة في المســـاجد، كما كان 
يرفض الحفاوة الزائدة به واستضافته على الموائد 

الفندقية مفضال أن يأكل مثل عامة الناس.
الشيخ محمود عيد جال على معظم مساجد الكويت 
وهيئاتهـــا ودواوينها ليلقي فيها الخطب والمواعظ 
والـــدروس ومن بيـــن الهيئات والمؤسســـات التي 
حرص على إلقاء خواطـــره فيها حتى قبيل مرضه 
الهيئة الخيرية اإلســـالمية العالمية وبيت التمويل 

الكويتي.
 وال ينســـى أهل الكويت للراحل مواقفه الرائدة 
من قضية االحتالل العراقي الغاشـــم للكويت، فقد 
رفض في البدايـــة مغادرة الكويـــت لحرصه على 
مشاركة أهلها في هذه المحنة القاسية، وخطب في 
مساجدها داعيا اهلل أن يهلك الطغاة وأن ينتقم منهم، 
وأمام إصرار عائلته وتالمذته على ضرورة مغادرته 
الكويت حتى ال يبطش به أتباع النظام الغازي وذلك 
في ظـــل إصراره على مهاجمته غير عابئ بالمصير 
الذي قد يلقـــاه، اضطر للخروج من ناحية العراق، 
وأثناء مروره بالمدن العراقية كان اليكف عن الدعاء 
على الطواغيت والظالمين والمغتصبين بمساجدها 
أثناء الصلوات في إشارة إلى النظام العراقي البائد، 
وبعد تحرير الكويت عاد مباشرة، واستأنف نشاطه 
الدعوي مجددا، وكان رحمه اهلل يحب الكويت حبا 
جما بل كان يعشـــقها وال يترك مناســـبة إال ويذكر 
أهلهـــا بالخير، وكان مبعث حبـــه أنها دولة عامرة 
بالمســـاجد وال تعرف زوار الفجر الذين يقتحمون 
البيـــوت ليال، وان الحرية مكفولة للجميع في إطار 

الدستور والقانون. 

 كان رحمه اهلل حريصا على التواصل مع الجميع، 
فقد شرفت بزيارته عام 1982م وهو العام نفسه الذي 
جاء فيه إلى الكويت، وكنت حينها أمينا للســـر في 
جمعية المعلمين الكويتية، وتكريما له أهديته بروازا 
عليه سورة الفاتحة، وشاء اهلل عندما زرته وهو على 
فراش المرض وجدته وقد وضع البرواز في حجرة 
نومه، وأخبرتني ابنته الوفية المهندسة أسماء انه 
كان يعتز بهذه الهدية، فأكبرت فيه هذا الوفاء الذي 

كثيرا ما تحدث عنه في خطبه ودروسه. 
 كثيرا ما دعاني الراحـــل إلى مائدته الرمضانية 
السنوية، وكانت مائدة عامرة لها مذاق خاص، فمعظم 
المدعوين من الدعاة والعلماء واألئمة، وفي حضرة 
هذه الكوكبة من مختلف ألوان الطيف اإلسالمي يزاحم 
غذاء العقول من المعارف واالقتباسات واالشراقات 
غذاء البطون، ويبدو المدعوون متلهفين إلى كلمات 
العلماء ولطائفهم ونوادرهـــم، ويا لها من لحظات 
محببة الى النفس تمر مسرعة، فهذا الداعية يتحدث 
عن احدث كتاب قرأه وهذا العالم يذكر موقفا نادرا 
وذاك يتندر، ومن حولنا الشيخ محمود عيد بحيويته 
وشـــبابه يرغبنا في أكل الطعام ويســـتذكر بعض 

المواقف الجالبة للبهجة والسعادة. 
 دروس الشيخ رحمه اهلل لم تخل من ذكر مناقب 
رجاالت الكويت وعلمائها والثناء عليهم واإلشـــادة 
بجهودهـــم، فـــكان دائما يعبر عن حبـــه للمرحوم 
عبدالعزيز المطوع والمرحوم عبداهلل المطوع والعم 
الكريم محمد صالح االبراهيم، والعم يوسف الحجي 
والعم احمد بزيع الياسين والسيد يوسف الرفاعي 
وخالد بن سلطان العيسي والعم عبداللطيف الشايع 
والعـــم عبدالرزاق الجار اهلل وخالد بودي ود.خالد 
المذكور ود.عجيل النشـــمي والشيخ أحمد القطان 
والعم أحمد سعد الجاسر والعم حمود الرومي واألخ 
نادر النوري شفاه اهلل وعفاه، واألخ عيسى العيسى 
وعبدالعزيز الســـميط، والمستشار عثمان حسين 
والمرحوم د.سيد نوح، والمهندس طارق العيسي واألخ 
خالد بن سلطان ود.عبدالرحمن السميط وغيرهم، 
كما كان رحمه اهلل مبهورا بالعمل الخيري الكويتي 
دائم االستشهاد بمنجزاته وأعماله التي وصلت إلى 

جميع أنحاء العالم. 
 توفي الراحل في توقيـــت مبارك فقد انتقل إلى 
رحمـــة اهلل يوم 27 من رمضان لعام 1430 هـ ودفن 
يوم الجمعة وتوافد محبوه وتالمذته ورواد دروسه 
وخطبه من جميع أنحاء الكويت إلى مقبرة الصليبخات 
لتوديع شـــيخهم وإمامهم داعين للشـــيخ بالرحمة 

والمغفرة والقبول. 
 تحية تقدير وامتنان وعرفان أبعث بها إلى ابنته 
الوفية أم أحمد لرعايتها الكريمة للشيخ وهو على 
فراش مرضه، وكان الراحل يعتبرها كل شـــيء في 
حياتـــه فكثيرا ما همس في أذنـــي انها أمي وأختي 
وابنتي وحبيبتي، ان هذا الرضا من األب تجاه ابنته 
لم يكن اال نتاج تفان وتضحية من جانب االبنة التي 
لم تمل أو تكل من رعاية هذا الرجل العظيم، وتقديرا 
لها على هـــذا الدور المتميز كرمتها الهيئة الخيرية 
اإلسالمية العالمية في اإلفطار الرمضاني الذي اعتاد 
أن ينظمه ســـنويا العم يوسف الحجي على نفقته 

الخاصة ويدعو إليه أهل البر والخير. 
نســـأل اهلل العظيم أن يرحم اهلل العالمة الشيخ 
محمود عيد وأن يســـكنه فسيح جناته مع النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك 
رفيقا، وأن يلهم آله وذويه وتالمذته الصبر والسلوان 

و)إنا هلل وإنا إليه راجعون(.

 أمير زكي
كشف مدير عام االدارة العامة لمكافحة 
المخدرات العميد الشيخ احمد الخليفة ان 
حملة التوعية التي قامت بها ادارته العام 
الماضي في المـــدارس والكليات نجحت 
بنسبة 80% في ايصال اهدافها ووصولها الى 
اكبر شريحة ممكنة من الطلبة في مختلف 
المراحل، وتوقع الخليفة ان حملة هذا العام 
ستسعى من خاللها االدارة اليصال نسبة 

نجاح الحملة الى %100.
واكد ان االدارة جاهزة لهذا العمل الذي 
يعتبر وقاية لشبابنا من مخاطر المخدرات 
وان مثــل هــــذه النــــدوات او المحــاضــرات 
التي اشتملت عليها الندوة قد ساهمت بشكل 
كبير في اعفاء المدمن المتعاطي وخفض 
الطلب علـــى المخدرات، مؤكدا في الوقت 
نفسه ضرورة مشاركة اولياء االمور في 
مثل هذه المناسبات وتعريف ابنائهم وحثهم 

على التعرف بمخاطر المخدرات.
وقال الخليفة: نحن اآلن في زمن العولمة 

ويجب على الجميع ان يتعرف على االشياء 
الضارة قبل النافعة حتى يحصن نفســـه 
وابناءه منها، وقال ان االدارة ستشارك في 

كل المناسبات سواء الشبابية او الرياضية 
او االجتماعية .

واوضح ان السياســـة الجديدة هي ان 
االدارة ستنفتح على المجتمع والجمهور 
حتى تكون االدارة كلها مشاركة في مكافحة 
التجار  الخنـــاق على  المخدرات ليضيق 
ونبذ المدمنين من المجتمع واجبارهم على 
معالجة انفسهم النخراطهم من جديد في 
المجتمع لكي يكونوا مواطنين صالحين، 
واكد شـــكره الكبير للجهات المدنية التي 
تشارك سنويا في االعمال التطوعية التي 
من شأنها التوعية من مخاطر المخدرات 
وخص الجمعيـــات التعاونية وجمعيات 

النفع العام واالندية واالتحادات.
واكـــد الخليفة ان نجـــاح المجتمعات 
المتحضرة هو ان تبعد الشر واالذى عن 
ابنائها وهذه هي المكافحة االساسية، واكد 
انه ورجـــال االدارة يقظون للتجار او من 
تسول لهم انفســـهم ان يمسوا هذا البلد 

وابناءه بأي مكروه.

الخليفة: حملة التوعية التي قامت بها »المكافحة«
نجحت بنسبة 80% وستصل هذا العام إلى %100

العميد  الشيخ أحمد اخلليفة

خرج من سيارته قبل أن تلتهمها النيران

 هاني الظفيري ـ عبداهلل قنيص
أدى حريق سيارة يابانية حديثة على طريق 
املطار أمس الى اغالق جزئي للطريق بعد ان غطت 
سحب الدخان وتسببت في إرباك السير، ما استدعى 
حضور فرقة اطفاء تابعة ملركز اطفاء الشـــويخ 
والذين قاموا بإخماد ألسنة اللهب والسيطرة على 
حريق السيارة التي متكن صاحبها من اخلروج 
منهـــا قبل ان تلتهمها النيـــران كما حضر رجال 
دوريات أمن ومرور العاصمة وقاموا بتنظيم السير 

واغالق حارتـــن من أجل ان يعمل رجال اإلطفاء 
بأمان خاصة ان الطريق يعتبر سريعا.

وبحســـب مصدر أمني ان صاحب الســـيارة 
فوجئ بالدخان يدخل عليه من فتحات التكييف 
وبشـــكل كثيف ما دعاه للتوقف في حارة األمان 
اليسرى وما ان ترجل منها ليستطلع األمر حتى 
فوجئ بالنيران تشـــتعل في احملرك فجأة ومتتد 
الى كابينة السيارة ما دعاه الى االبتعاد واالتصال 

على عمليات الداخلية.

 النيران تلتهم السيارة اليابانية

)هاني الشمري(عربة اإلطفاء بجانب السيارة احملترقة

كويتي »يعارض« حكمًا 
بإبعاده عن البالد

تجّرد من مالبسه في 
»العيون« ليعّبر عن شعوره

صور اللصوص
 في ذاكرة الضحية

تطهير المخافر بعد تزايد 
اإلصابات بإنفلونزا الخنازير 

بين الموقوفين

مؤمن المصري
أصدرت احدى الدوائر اجلزائية 
باحملكمــــة الكليــــة حكما بحبس 
مواطن كويتي ثالث ســــنوات مع 
الشغل والنفاذ وأمرت بإبعاده عن 
البالد عقب تنفيذ العقوبة املقضي 
بها عليه، وهو ما دعا محاميه منيف 
الظفيــــري مبعارضة احلكم الذي 
اعتبره غريبا. فقد مت ضبط املتهم 
قبل عيد الفطر بيومن وهو ال يعلم 
ان هناك حكما قضائيا صادرا بحقه 
غيابيا، فقام ذووه بتوكيل احملامي 
الظفيري للدفاع عنه. وبدأ احملامي 
الظفيــــري في تقدمي معارضة في 
الصــــادر، واثناء  الغيابي  احلكم 
ســــيره في االجراءات تبن له ان 
احلكم مشــــمول باالبعاد. وصرح 
احملامــــي الظفيري لـــــ »األنباء« 
بأنه ال يجوز أن يتم ابعاد كويتي 
خاصة ان املادة »28« من الدستور 
الكويتي نصت على انه ال يجوز 
ابعاد مواطن كويتي عن الكويت 
أو منعه من العودة اليها، مضيفا 
انه سيطعن في صحة احلكم وهو 
واثق من براءة موكله من التهمة 

املسندة اليه.

 هاني الظفيري
»أردت التعبير عن شعوري.. 
انتو شكو؟« بهذه اجلملة أجاب 
مواطن تعرى من كامل مالبسه 
في ممشى العيون، رجال الشرطة 
الذين حضروا بعد ورود بالغات 
من مرتادي املمشـــى عن وجود 
رجل عار متاما يسير على املمشى، 
وبعد أن قبض رجال األمن عليه 
قاموا بستر جســـمه ببطانية، 
وتبن انه مواطن )27 عاما( وكان 
حتت تأثير الكحول، ووجدوا أنه 
قبل ان يتعرى قام بإيقاف سيارته 
اللكزس غالية الثمن قرب املمشى 
وحطمها وهشم زجاجها األمامي 
واجلانبي قبل ان يشرع في السير 

عاريا في املمشى.

 محمد الدشيش
»3 أشخاص سلبوني 92 دينارا 
ال اعرف ايا منهم ولكن ان ضبطوهم 
فإنني سأتعرف عليهم ألن صورتهم 
في ذاكرتي«. تلك هي إفادات وافد 
مصري تقدم الى مخفر خيطان وابلغ 
عن تعرضه للسلب من 3 اشخاص 
يتحدثون اللهجة احمللية، مشيرا 
الى ان الشباب اقاموا حوله سياجا 

واحدهم كان يحمل سكينا.

 محمد الجالهمة
الداخلية  أمــــر وكيــــل وزارة 
املساعد لشؤون األمن العام بتطهير 
جميع مخافر محافظة االحمدي، 
خاصة مخافر ابوحليفة والفنطاس 
والفحيحيل وذلك بعد اكتشــــاف 
االشتباه باصابة 18 نزيال مبرض 
انفلونزا اخلنازير امس االول ونقل 
الى مستشفى األمراض  8 حاالت 
السارية ومت تقدمي العالج للبقية 
داخل مخفر الفنطاس، وقام قائد 
العقيد عناد  الفحيحيــــل  منطقة 
مــــواد تنظيف  العنزي بشــــراء 

ومطهرات لهذا الغرض.

 هاني الظفيري
قامت وزارة الكهرباء 
والمـــاء وعـــن طريق 
أمـــس األول  فنييهـــا 
محـــول  باســـتخدام 
كهربائي من أجل إيصال 
التيار الكهربائي لمنطقة 
الكويت والتي  أبـــراج 
كانت قـــد انقطع عنها 
التيار الكهربائي الجمعة 
اثر حريق تسبب فيه 
ماس كهربائي في أحد 
الكهربائية  المحوالت 
في سرداب خزان برج 
الميـــاه التابع لألبراج 
الثالثة والذي أدى الى 
انقطاع التيار الكهربائي 
ليل الجمعة واحتجاز 
10 أشخاص كانوا في 
المصعـــد وتم إنزالهم 
يدويا دون ان يســـفر 
أو االنقطاع  الحريـــق 

عن أي إصابات.
وقـــال أحـــد فنيي 
وزارة  ان  الكهربـــاء 
الكهربـــاء قامت وبعد 
ســـاعات من االنقطاع 
المولـــد  بإرســـــال 
الكهربائي الذي سيغذي 
منطقـــة األبراج لحين 
االنتهـــاء مـــن إصالح 
محول الكهرباء الرئيسي 
األــبـــراج، وتوقع  في 
الفنـــي ان يتم اصالح 
الخلـــل خـــالل فترة 

بسيطة.

األبراج تعمل بمولد كهربائي احتياطي

شاحنة تضع مولد الكهرباء االحتياطي لألبراج

الراحل الشيخ محمود عيد في حفل إفطار »الهيئة« في رمضان عام 2004 بصحبة الزميل يوسف عبدالرحمن

بقلم:  يوسف عبدالرحمن

فارس األفكار اإلسالمية 
والوسطية مارس العمل 

الدعوي والخيري بإخالص 
في الكويت منذ 1982
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