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رئيس مجلس اإلدارة أكد أنه الرقم األكبر في تاريخ الكويت

المعراج: 710 مساهمين بتعاونية الدسمة وبنيد القار أدوا العمرة بسهولة ويسر

محمد راتب
هنأ رئيــــس مجلس إدارة جمعية 
الدســــــــمة وبــــنيد القـــار أحــــمد 
املعراج املســــاهمني بالعودة امليمــــونة 
املقدســـة بعد  واملباركة من األراضي 
قيامهم بأداء العمرة، حيث مت وبتوفيق 
اهلل وبحمده أداء جميع املناسك بسهولة 

ويسر.
وأوضح أن فريق العمل املكلف بخدمة 
املعتمرين قد أدى املهام املنوطة به على 
أكمل وجه، وذلك بشهادة جميع املعتمرين 
الذين يصل عددهم وألول مرة إلى 710 
معتمرين، وهو الرقم األكبر على مستوى 
الكويت، مبشـــاركة النائبني الفاضلني 
عدنان املطوع، وفيصل الدويسان، وأحمد 
ذياب من وزارة الشـــؤون، واإلعالمي 

املتألق يوسف مصطفى.
وكشف املعراج عن أن هذه الرحلة 
جاءت بعد انقطاع دام 5 سنوات بسبب 
أعمال اجلمعية وبناء السوق اجلديد، 
ومبا أن االنقطاع كان طويال فإننا لم نرد 
أحدا من املساهمني عن االلتحاق بهذه 
الرحلة وألن املبالغ التي مت حتصيلها من 
دعم الغير تكفي لهذه الرحلة وجلميع 

املشاركني فيها.
وذكر املعـــراج أن الرحلة تخللتها 
برامج متنوعة بدأت من االنطالق وحتى 
العودة إلى أرض الوطن سواء كانت عبر 
البر أو الطيران حيث كانت اخلدمات 
مجانية، ومت تقدمي حقائب السفر مع 
اإلحرام للرجال والهدايا للنساء في شنط 
خاصة متعددة االحتياجات، كما تسلمنا 
احلقائب في مبنى اإلدارة، ومت تسليم 
التيكيت واجلوازات في املطار، وهذه 
املبادرة ساهمت في تخفيف عبء نقل 

االحتياجات والشـــنط على املساهمني 
املعتمرين.

وبنينّ املعراج أنـــه متت إقامة حفل 
تنويري للمساهمني قبل الرحلة تكلمنا 
فيه عن البرنامج، وذلك في مدرســـة 

الدسمة املتوسطة للبنات.
وتابع بأن مجلس اإلدارة قام مشكورا 
بتأمني جميع اخلدمات للمعتمرين، ولم 
يحدث أي شـــيء يعكر صفو األجواء 
اإلميانية الطيبة، وملسنا الرضا والقبول 
من الناس حتى إن الكثير منهم متنى 
أن يعيد هذه التجربة اإلميانية الثرية 
مع اجلمعية فقد كان املبيت في أفخم 
الفنـــادق ومنها: برج زمـــزم في مكة، 
واملوڤنبيك أنـــوار املدينة في املدينة، 

مع تأمني البوفيهات الثالثة كاملة.
وأما ما يتعلق بكبار السن فقد وفرنا 
العربانات لهم، كما وفرنا سيارات لنقلهم 
بدال من الباصات، وقد كانت الباصات 

جميعها على درجة راقية.
وتابـــع املعراج بأننا كنا على رأس 
املتابعـــني لراحة املعتمرين وســـالمة 
وصولهم وزيارتهم للمشاعر في مكة 
واملزارات في املدينة، وقد القت الرحلة 
استحسان اجلميع حيث اتسمت بحسن 

التنظيم والدقة في املواعيد.
وفي اخلتام شكر رئيس مجلس إدارة 
جمعية الدسمة وبنيد القار التعاونية 
وزارة الشؤون على موافقتها واخلطوط 
السعودية على تسهيل املهام، كما توجه 
بالشكر للمساهمني على ثقتهم مبجلس 
اإلدارة وتعاونهم في إجناح احلملة نظرا 
اللتزامهم باملواعيد والبرامج وتعاونهم 
مع املشـــرفني ما أعطى طابع النجاح 

للرحلة.

أحمد املعراج وهاني اجلعفر وفريق تعاونية الدسمة وبنيد القار

جانب من املشاركني في العمرة خالل أداء الشعائر توزيع البطاقات التعريفية

املعتمرون في مطار الكويت الدولي اإلعالمي يوسف مصطفى مشاركا في رحلة العمرة

جانب من زيارة األماكن املقدسة
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