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)كرم دياب(عبدالرحمن الرحماني مكرما د.وليد الكندريداود الصديقي ود.بسام الشطي والداعية د.فيحان اجلرمان والزميل أسامة أبو السعود

د.وليد الكندري وحجاج حملة مكة واملشعر احلرام في لقطة تذكارية بديوان الكندري

د.عثمان يوسف احلجي والداعية أحمد العصفوروناسة جانب من احلجاج

عثمان الحجي: لم تسجل أي  إصابة 
 بإنفلونزا الخنازير ضمن أفراد البعثة

أكد احلاج د.عثمان يوسف احلجي ان موسم احلج هذا العام 
من افضل مواسم احلج على االطالق مؤكدا ان جميع االمور كانت 
ميس���رة بفضل اهلل ثم بجهود القائمني على حملة مكة واملشعر 
احلرام الذين كان لهم دور متميز في تسهيل احلج من االستقبال 
في املطار الى الفندق واداء املناسك وكلها كانت امورا متميزة«.

وتابع قائال: »ندعو اهلل ملن تخوف من اداء الفريضة هذا العام 
ان مين اهلل عليه بحج بيته في العام املقبل واال يتخوف من أي 

امراض � وقى اهلل اجلميع منها.
واشاد احلجي بجهود حكومة خادم احلرمني الشريفني وجهود 
بعثة احلج الكويتية في تنظيم احلج هذا العام، مؤكدا انه وهلل 
احلمد لم تس���جل اصابة واحدة ف���ي البعثة الكويتية من مرض 
انفلون���زا اخلنازير وهو من فضل اهلل ومنه على املس���لمني من 

ضيوف الرحمن.

فيصل الكندري: الموسم تميز بتدارك األخطاء السابقة 

الرحماني: موسم موفق بكل المقاييس

قال احلاج فيصل الكندري »بفضل اهلل أوال 
وأخيرا ثم بجهود خادم احلرمني الش���ريفني 
وحكومة وش���عب اململكة الكرام في الترتيب 
والنظام الذي افتقدناه منذ سنني مت احلج هذا 

العام بكل سهولة ويسر«. 

وتابع »في ه���ذا العام ميز اهلل احلج عن 
السنوات املاضية ومت تدارك كل االخطاء السابقة 
من االزدحام والتشديد على عدم دخول أي مركبة 
غير مرخصة بالدخول إلى املشاعر املقدسة، 

ونسأل اهلل القبول بإذنه تعالى«.

قال الداعية عبدالرحمن الرحماني لقد كان 
موسما موفقا بكل املقاييس وذلك حلرص احلجاج 
واحلكومة السعودية على توفير االلتزام بالنظم 

والقوان����ني واللوائح املطلوب����ة، مؤكدا ان من 
تخوفوا من مرض انفلونزا اخلنازير قد فاتتهم 

فرصة عظيمة جدا.

فهد الشايع: نجاح الحملة دليل على حسن النية

العصفور: حج هذا العام رحمة من اهلل بعباده

توجه احلاج فهد الش����ايع بكلمة شكر 
نيابة عن حجاج احلملة إلى د.وليد الكندري 
وفريق حملة مكة واملشعر احلرام ملا بذلوه 
من جهد مخلص وصادق في خدمة ضيوف 

الرحمن له����ذا العام، مؤكدا ان رحلة احلج 
هذا العام تكللت بالنجاح وهلل احلمد وهو 
ما يدل على حس����ن النية وإخالص العمل 

هلل تعالى.

وصف الداعية احمد العصفور موسم احلج 
ه���ذا العام بأنه كان »آية من اهلل س���بحانه 
وتعال���ى، فاجلمي���ع تخوف م���ن األمراض 
واألوبئة لكن هذا املوسم سجل أدنى معدالت 

واحصائيات انتشار االمراض وهو نعمة من 
اهلل لعب���اده وحفظا لهم ورعاية اياهم، فما 
خاف من رجا اهلل سبحانه وتعالى وتوكل 

عليه«.

خالل لقاء مع حجاج حملة »مكة والمشعر الحرام« وتهنئة بسالمة العودة من الديار المقدسة وتقييم أداء الحملة

وليد الكندري: موسم حج 2009 من أفضل المواسم على اإلطالق
أسامة أبوالسعود

اكد مدير حملة مكة واملشعر 
احلرم د.وليد الكندري ان موسم 
احلج هذا العام يعتبر من افضل 
مواسم احلج على االطالق مشيدا 
بجهود حكومة خ���ادم احلرمني 

الشريفني في هذا االطار.
وقال د.الكندري في لقاء مع 
حجاج حملة مكة واملشعر احلرام 
بديوانه بالعدان لتهنئة ضيوف 
الرحمن بسالمة العودة من الديار 
املقدسة وتقييم موسم احلج هذا 
العام واالستماع الى اي مالحظات 
او اب���داء اآلراء حول تطوير اداء 
احلملة وهو تقليد سنوي يتبعه 
الذي  د.الكندري قال: احلمد هلل 
انعم علينا باحلج الى بيته احلرام 
هذا العام وهي رحلة مباركة مّن 
اهلل علينا به���ا بنعمته وفضله 

وكرمه.
وتاب���ع قائال: كل من حج هذا 
العام مّن اهلل عليه وأكرمه بأفضل 
مواس���م احلج، ومن خافوا من 
انفلونزا اخلنازير خسروا كثيرا 
وفوتوا فرصة عظيمة حلج بيت 
اهلل مش���ددا على ان من حج هذا 
العام رأى ب���أم عينيه ان االمور 
كانت ميسرة بش���كل لم يسبق 

من قبل.

القلب مما فيه من عيوب وامراض 
ألن النبي ژ اكد ان صالح جميع 
األعمال يكون بصالح القلب داعيا 
الى ض���رورة محاس���بة النفس 
ومجاهدته���ا بالطاعة، مش���ددا 
على ان العاجز من أتبع نفس���ه 
هواه���ا وافضل اجلهاد هو جهاد 

النفس.
اما د.بسام الش���طي فأكد ان 
البع���ض تخوف ه���ذا العام من 
األمراض واملطر ومن غيرهما لكن 
اهلل سبحانه وتعالى انزل املطر 
ليكون رحمة حيث طهر األجواء 
من جميع األمراض والڤيروسات 
وكان احلج هذا العام من أفضل 

مواسم احلج.
ودعا الى ضرورة حتري العلم 
واحترام العلماء، مشيرا الى ان 
البعض اليوم يحاول اسقاط هيبة 
الدين والتط���اول على احلجاب 
والنق���اب واملطالبة بزواج املرأة 
من 4 رجال وإمامة املرأة في الصالة 
وخطبتها للرجال واضاف واهلل 

سئمنا تلك املمارسات.
وتس���اءل د.الشطي قائال هل 
يتجرأ الش���يعة على س���ادتهم 
او النص���ارى على قساوس���هم 
الس���نة  ورهبانهم وملاذا يتجرأ 

على ابن عثيمني؟!

واكد ان حملة مكة واملش���عر 
احلرام قدر اهلل لها التيسير في 
كل امور املناسك وهذا من فضل 
اهلل تعالى اوال ثم جهود العاملني 
املخلصني في احلملة واحلجاج 
الكرام الذي���ن حجوا مع احلملة 
وتش���رفت بهم وبصحبتهم هذا 
العام والتزامهم بجميع التعليمات 

والتوجيه���ات وهو م���ا كان له 
االثر االكبر في جناح احلج هذا 

العام.
ادارة احلملة  ان  ال���ى  ولفت 
املناس���بة  الفرص  كانت تتحني 
لتحرك باصاتها الى املناسك وفق 
الضوابط الشرعية الكاملة وهو 
ما ساهم في وصول احلجاج الى 

املشاعر املقدس���ة واداء املناسك 
بكل يسر وس���هولة بفضل اهلل 

ونعمته.
وتوجه د.الكندري بالش���كر 
إلى مفتي احلمل���ة على ما ابداه 
من توجيهات وكذلك جهود دعاة 
احلمل���ة وتعاونهم م���ع اللجنة 
الثقافية حيث مت تخصيص داعية 

لكل باص وهو م���ا كان موضع 
ثناء ضيوف الرحمن من حجاج 

احلملة الكرام.
من جهته، ركز مفتي احلملة 
الداعي���ة د.فيحان اجلرمان على 
ما بعد موس���م احلج مشيرا الى 
قوله تعالى )فإذا قضيتم مناسككم 
فاذك���روا اهلل كذكركم آباءكم أو 

أشد ذكرا( مؤكدا انه يجب على 
كل مس���لم اذا قضى فريضة من 
الطاعة  الفرائض ان يداوم على 
والعمل الصالح ألنها من طهارة 
القلب وجناة صاحبها من النار.

وشدد على ان املداومة على فعل 
اخليرات امر مطلوب فال تكتفوا 
بالفريضة كونكم اديتموها ألنها 

سبب في تزكية النفس داعيا من 
تأخر في احلج هذا العام ضرورة 
املبادرة الى احلج العام املقبل وعدم 
تأخير الفريضة ومن حج هذا العام 
الى املداومة على الطاعة واحلج 

في العام املقبل ان استطاع.
من جهت���ه، حت���دث د.عادل 
املطيرات فأك���د ضرورة إصالح 


