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أسامة أبوالسعود
اعلن رئيس مجلس ادارة جمعية 
االصالح االجتماعي حمود الرومي 
ان جمعية االصالح ستنظم ملتقى 
األقصى السنوي الثاني عشر مساء 
يوم الثالثاء املقبل املوافق 26 من 
الشهر اجلاري برعاية رئيس الهيئة 
اخليرية االسالمية العاملية حتت 
شعار »مالمح مشروع التهويد في 

القدس«.
وقال الرومي في مؤمتر صحافي 
صباح امس مبقر اجلمعية بالروضة 
ان ملتقى األقصى السنوي يعتبر 
من األنش����طة املهمة التي تقيمها 
اجلمعية كونها تعمل على التذكير 
القدس واملسجد األقصى  بقضية 
وما يعانيه ش����عبها م����ن اليهود 

واعوانهم.
ولفت ال����ى ان امللتقيات التي 
تقيمه����ا اجلمعية تهدف الى بيان 
مخططات اعداء االسالم ضد القدس 
الشريف ورفض محاوالت طمس 
هويته االس����المية، باالضافة الى 

تبصير اجليل اجلديد باهمية املسجد 
األقص��ى للمسلمني والتفاعل مع 
أهلن��ا في فلسطني من خالل الدعم 
املعن��وي لهم لتثبيتهم ونصرتهم 
ألنهم أهل حق وتشجيعا ألهل البر 
واالحس����ان على الدعم املادي عن 

طريق اللجان املختصة.

واكد الروم����ي ان هذا امللتقى 
يأتي في ظروف عصيبة متر بها 
األمة اإلس����المية عامة والقضية 
الفلسطينية خاصة حيث تتبلور 
مالمح مشروع التهويد من خالل 
محاوالت حقيقية لتقسيم املسجد 
األقصى بشكل دائم، كما ان اليهود 

يحاولون استكمال مشروع »املدينة 
املقدسة« اسفل املسجد  اليهودية 

األقصى ومحيطه.
وتابع الرومي قائال: »ان االحداث 
تتس����ارع وتيرته����ا على األرض 
املقدسة باستمرار محاوالت اليهود 
االس����تيالء على األوقاف وسحب 
الهويات بشكل كبير للتخلص من 
اكبر عدد ممكن من السكان وغير 
ذلك من األمور في ظل غياب واضح 
لدور املسلمني جتاه ما يجري على 

أرض األقصى«.
وشدد الرومي على ان هذا امللتقى 
الثاني عش����ر الذي تقيمه جمعية 
االص����الح االجتماع����ي للتعريف 
بالواقع املاثل والتحديات الراهنة 
واستشراف رؤية مستقبلية لفرض 
التثبيت ومواجهة التهويد، ووجه 
الهيئة اخليرية  الش����كر لرئيس 
االسالمية العاملية د.عبداهلل املعتوق 
لرعايته هذا امللتقى، مشيدا بالدور 
الريادي الذي تقوم به الهيئة في 

نصرة قضايا األمة االسالمية.

السفير السعودي د.عبدالعزيز الفايز

)متين غوزال(د.عبدالعزيز الفايز يتحدث للزميلة بشرى الزين

إسماعيل هنية يقدم درعا تذكارية لوائل عبداجلادر

)سعد هنداوي(حمود الرومي

ما االستعدادات داخل اململكة وفي السفارة بشأن 
موسم احلج؟

اململكة كعادتها كل عام تس���تعد ملوسم احلج 
مبجرد انتهاء املوسم السابق، والزائر للمملكة يشعر 
بأن العمل يس���ير على قدم وساق لتوفير جميع 
اخلدمات وكل س���بل الراحة للمعتمرين وحلجاج 
بي���ت اهلل احلرام، وجتربة اململكة مع اس���تقبال 
احلجي���ج ورعايتهم هي جترب���ة طويلة تراكمت 
فيها اخلبرات واململكة تقوم مبس���ؤولياتها جتاه 
احلجي���ج كل عام وال ترجو من وراء ذلك س���وى 

رضى رب العاملني.
أما بالنسبة لدور السفارة فهو محدود في هذا 
املجال، فهي تصدر التأشيرات للمقيمني في الكويت. 
وخالل الس���نوات الثالث االخيرة بدأت في حتمل 
اصدار تأشيرات احلج لالشقاء العراقيني، وخالل 
العام احلالي استطاعت ان تصدر نحو 32 ألفا و250 
تأشيرة للحجاج القادمني من العراق الى اململكة في 
ظرف اقل من اسبوعني. وقد زارني اليوم السفير 
العراقي لدى الكويت محمد حسني بحر العلوم ليعبر 
عن ش���كره ورضاه عن جهود السفارة، وأكدت له 
اننا نستشعر حجم املسؤولية ونقدم كل ما ميكن 

من تسهيالت الى حجاج بيت اهلل احلرام.
كيف يتم حتديد عدد احلجاج من كل دولة؟

عدد احلجاج حتكمه قرارات منظمة املؤمتر 
االسالمي وكذلك االتفاقيات التي توقع بني وزارة 
احلج في اململكة واجلهات املعنية في كل دولة 

اسالمية أو أي بلد توجد به جالية مسلمة.
كثير من احلجاج يش��كون من غالء االس��عار 
في الس��كن أو املواد الغذائية وحتى النقل هل من 

إجراءات للنظر في هذا املوضوع؟
السفارة ليست لديها معرفة مباشرة باالسعار، 
فاحلمالت تش���مل كل اخلدمات التي يدخل فيها 
السكن والرعاية واملواصالت وتتفاوت أسعارها 
حسب قدرة احلاج املادية، وكذلك من حيث تفاوت 
درجات وجودة هذه التس���هيالت التي يحصل 

عليها.
من بني اخلطوات التي اتخذت لتس��هيل عملية 
تنقل احلجيج »قطار املش��اعر« الى أي حد سيحد 

من مشكلة املواصالت التي يعاني منها احلجاج؟
يتواصل العمل في هذا املش���روع، ويتوقع 
ان يش���غل 25% من طاقته االستيعابية وخالل 
زيارة صاحب السمو امللكي االمير منصور بن 
متع���ب بن عبدالعزيز وزير الش���ؤون البلدية 
والقروية الى الكويت قبل ثالثة ايام سألته عن 

مشروع »قطار املشاعر« وذكر لي انه سيشغل 
العام املقبل بنس���بة 100% ويشكل تشغيله في 
هذا املوسم بنس���بة 25% ومن شأنه ان يشمل 
نقلة كبيرة ويس���هل على احلجيج التنقل بني 

املشاعر املقدسة.
كثيرا ما يثار احلديث حول ما يس��مى بحمالت 
الرصيف أو الوهمية كيف تتعامل السفارة مع هذه 

احلمالت؟
ليس لدينا سلطة على هذه احلمالت واملسؤولية 
تقع على كل دولة بتنظيم حمالت احلج املرخص 
لها والس���فارة ال ترخص حلمالت وال تتعامل 
معها بصورة مباشرة، لكن عبر وزارة االوقاف 
والشؤون االسالمية التي توافق عليها من حيث 

االسماء واالعداد التي تتعامل معها.
هناك حمالت وهمية تصل باحلجاج الى حدود 

اململكة وتدفع غرامة ويسمح لها بالدخول؟
مع االسف كثير من اصحاب »حمالت الرصيف« 
وبعض احلجاج يأتون الى السفارة لطلب تأشيرة 
مرور او زيارة ونسأله هل ترغب في احلج فيكون 
رده ال، ويختم على جوازه تأشيرة مرور وليست 

صاحل���ة للحج وهو في نيت���ه القيام بفريضة 
احلج، ويخالف بذلك االنظمة والتعليمات التي 
وضعت لسالمة احلجيج وراحتهم، واعتقد ان 
هناك نقصا في الوعي لدى البعض من حيث انهم 
يبنون حجهم على نية ومعلومات غير صحيحة، 
وبالتالي من يحصل على تأشيرة مرور ويذهب 
للح���ج وال يغادر اململكة ال���ى الدولة التي يود 
الوصول اليها عبر االراضي الس���عودية تؤخذ 
بياناته وتطبق في حقه اجلزاءات التي تنص عليها 
القوانني واالنظمة في اململكة العربية السعودية 
مثل منعه من الدخول الى االراضي السعودية 

لفترة زمنية محددة وغرامة مالية.
ما مدى تعاون مكاتب احلمالت مع السفارة؟

عالقة السفارة مبكاتب احلمالت حتكمها العالقة 
بينها وبني وزارة االوقاف والشؤون االسالمية في 
الكويت الشقيقة وهي التي ترخص لها وحتدد 
االعداد وتتعامل معها وليست السفارة مسؤولة 
عن اخلدمات التي تقدمها ه���ذه املكاتب ومدى 
التزامها باالنظمة والتعليمات، واحلمالت التي 
يتب���ني عدم التزامها بع���د انتهاء احلج، حتيط 

وزارة احلج في اململكة وزارة االوقاف والشؤون 
االسالمية في الكويت بذلك وحترم من املشاركة 

مستقبال.
يرافق موسم احلج عادة استعدادات امنية لتوفير 
األمن والس��المة للحجيج، ما مدى االس��تعدادات 

االمنية في اململكة لهذا االمر؟
ع���دد احلجيج يصل الى نحو 3 ماليني حاج 
وحاجة كل عام توفر احلماية االمنية لهم لضمان 
سالمتهم وراحتهم ويشارك في هذه االجراءات 
االمنية الدفاع املدني ووزارات الصحة والتجارة 
واالتصاالت لها دور وكل اجلهات احلكومية في 

اململكة مجندة خلدمة احلجيج.
متى يبدأ تسلم بيانات وطلبات تأشيرات احلج 

في السفارة؟
في السفارة نبدأ قبل موسم احلج بنحو شهر 
ونصف في اصدار التأش���يرات وتسلم بيانات 
احلج���اج في الكويت وحت���ى اآلن لم نتلق من 
وزارة االوقاف والشؤون االسالمية اي بيانات عن 
حمالت احلج واعدادها ولم يطلب منا استصدار 
تأشيرات ملن يجب حصوله عليها وال املوافقة، 
والتأخير ليس من مصلحة احلجيج وقد يولد 
ضغطا على عمل الس���فارة ف���ي فترة قصيرة، 
وكما ذكرت اجنزنا االسبوع املاضي كل تأشيرات 
احلجاج العراقيني والنزال ننتظر من االخوة في 
وزارة االوقاف والشؤون االسالمية في الكويت 
ان ميدوا السفارة بالبيانات الالزمة حتى تتمكن 
من انهاء اجراءات احلمالت واصدار التأشيرات 

للمقيمني.
هل تتقاضى الس��فارة رس��وما عل��ى اصدار 

التأشيرات؟
أبدا، فتأش���يرات احل���ج مجانية ال تتقاضى 
السفارة السعودية لدى الكويت وال اي سفارة 
للمملكة ف���ي اي دولة اي رس���وم على اصدار 
تأش���يرات العمرة او احلج، والتأشيرة مجانية 

تقدم الى املعتمر أو احلجاج.
ومن يحدد االسعار التي تضعها احلمالت؟

هذه االسعار حتددها عملية العرض والطلب 
وتتفاوت حسب اخلدمات والتسهيالت التي تقدم 
للحاج، مثال مستوى السكن وعدد االشخاص في 
هذا املسكن، ونوعية الوجبات ومستوى وسائط 
النقل وهناك اعتبارات كثيرة، واملوافقة تكون 
من اجلهة املختصة ف���ي الدولة التي يوجد بها 
 مكتب احلملة، والسفارة ليست لها عالقة بأسعار

او رسوم احلمالت.

لم نتلق أي بيانات عن حمالت الحج وأعدادها من وزارة األوقاف في الكويت حتى اآلن والتأخير ليس من مصلحة الحجيج وُيوّلد ضغطًا على الس�فارة

تأشيرات العمرة والحج مجانية وال تتقاضى أي سفارة للمملكة أي رسوم عليها

رسالة إلى الحاج

شكاوى الحجاج

الحاج السعودي

إجراءات

دعا السفير السعودي د.عبدالعزيز الفايز أي شخص ينوي 
احل��ج الى التقدم الى حملة مرخص له��ا، وان يكون دقيقا في 
اختيار احلملة التي تناسبه وفق االسعار املتفاوتة حسب اخلدمات 
والتسهيالت املقدمة له اثناء اقامته في املشاعر املقدسة. وأضاف: 
الى من ينوي احلج عليه أال يتقدم الى السفارة للحصول على 
تأشيرة مرور أو زيارة. موضحا ان هذه التأشيرة يكتب عليها غير 

صاحلة للحج وأال يبني حجه على معلومات غير صحيحة.

قال سفير خادم احلرمني الشريفني لدى الكويت د.عبدالعزيز 
الفايز ان الش��كاوى التي ترد الى الس��فارة من بعض احلجاج 
حت��ال الى اجلهات املختصة في الكويت وإخبار اجلهات املعنية 
في اململكة، مش��يرا الى ان عملية تنظيم حمالت احلج تتطلب 
جهدا كبيرا ووقتا، ومن الوارد ان يحدث فيها أش��ياء بسيطة 
ميكن حلها بني احلاج وأصحاب احلملة، لكن اذا ارتكبت أخطاء 

جسيمة وثبتت، تطبق اجلزاءات املعروفة على احلملة.

قال السفير د.عبدالعزيز الفايز ان احلاج السعودي يحق له 
أداء الفريض��ة مرة كل خمس س��نوات، وعليه ان يحصل على 
ترخيص بذلك، مش��يرا الى وجود أجهزة احلاس��ب اآللي التي 
تضمن ضبط هذه العملية، مضيفا ان احلاج السعودي يجب أن 
يحصل على ترخيص تص��دره ادارة اجلوازات وال يدخل مكة 

اال بهذا الترخيص.

أوضح السفير د.عبدالعزيز الفايز ان كل دولة لها حصة في 
إرسال احلجيج منها، مشيرا الى انه بالنسبة للحاج الكويتي ال يحتاج 
الى تأشيرة، لكن يجب ان يكون مسجال في حملة مرخص لها من 
وزارة االوقاف والشؤون االسالمية في الكويت، وضمن احلصة 
املخصصة للكويت، الفتا الى ان املقيمني يجب عليهم احلصول 
على تأش��يرة اضافة الى ان احلجاج من غير محددي اجلنسية 

يعاملون معاملة املقيم، وليست هناك إجراءات خاصة بهم.

الرومي: »اإلصالح« تنظم ملتقى األقصى السنوي ال� 12 
الثالثاء برعاية المعتوق

الوفد الكويتي بقافلة »شريان الحياة 5«تحت شعار »مالمح مشروع التهويد في القدس«
يطرح مبادرة للتبرع بالدم في غزة

طرح الوفد الكويتي املشارك في قافلة »شريان 
احلياة 5« التي وصلت الى قطاع غزة مس����اء 
اخلميس املاضي مبادرة للمتضامنني املشاركني 
في القافلة للتبرع بالدم للفلسطينيني في قطاع 
غزة. واوضح مسؤول الوفد في القافلة وائل 
عبداجلادر في تصريح ل� »كونا« ان هذه الفكرة 
جاءت أثناء زيارة ميدانية للوفد ملستش����فى 
الكويت التخصصي في مدينة رفح جنوب قطاع 
غزة ومشاهدة اجهزة التبرع بالدم. واضاف ان 
الوفد تواصل مع املسؤولني املختصني في غزة من 
اجل ترتيب وجتهيز عمليات التبرعات، مشيرا 
الى ان التبرع مت على مدار يوم امس من جميع 
املتضامنني في مستشفى الشفاء مبدينة غزة 
القريب من مكان اقامة الوفد. واشار عبداجلادر 
الى ان لدى الوف����د العديد من االفكار االخرى 
العملية رافضا الكشف عنها ألنها مازالت في 
طور التحضير. وحول زيارته الى قطاع غزة، 
قال عبداجلادر »شاهدت جتربة فريدة لم امر 
بها في حيات����ي اذ ازور بلدا يتعرض حلصار 
منذ س����نوات واملفترض ان تأتي الى بلد كهذا 
يكون اهله قد انهاروا وجتد حياة البؤس في 
وجوه الناس«. واس����تدرك »لكن فوجئنا اننا 
جئنا الى بلد نف����وس ابنائه عالية وان رأيت 
ان هناك مباني مهدم����ة وانهم يحتاجون الى 
احتياجات كثيرة تنقصهم«، مش����يرا الى انه 

وجد في ابناء قطاع غزة »الهمة والروح العالية 
التي تبعث االمل في هذه االمة«. واكد ان الوفد 
الكويتي نقل رسالة حب وتواصل واخوة من 
الكويت الى ابناء قطاع غزة »رسالتنا الى اهالي 
غزة رسالة حب وتواصل مستمر ونعاهد اهلل 
وهم اننا سنواصل معهم فهي رسالة انسانية 
اس����المية عربية الى ان يكسر هذا احلصار«. 
واش����ار عبداجلادر الى ان الوفد سيبذل جهدا 
ال����ى ان »يروا اهل غزة ابناء اخلليج بش����كل 

اكبر ومعونات اكثر وان كانت هذه املعونات 
ال تعني شيئا مقابل تضحياتهم لكن هذا من 
الواجب«. من جهته، قال هنية في كلمة له اثناء 
احلفل »ان زيارة قافلة شريان احلياة 5 لغزة 
حلظة تاريخية ستسجل ان العالم احلر ما عاد 
يحتمل هذا الظلم والبغي الصهيوني«. واعرب 
رئيس احلكومة املقالة عن عظيم فخر حكومته 
وتقديرها وشكرها للقافلة واملتضامنني على 

متنها وجهدهم.

بشرى الزين
أكد س�فير خادم احلرمني الش�ريفني لدى الكويت د.عبدالعزيز الفايز ان العمل داخل اململكة العربية الس�عودية يس�ير على قدم وساق لتوفير جميع 
 اخلدمات وس�بل الراحة للمعتمرين وحجاج بيت اهلل احلرام، مش�يرا الى ان جتربة اململكة في هذا الصدد طويل�ة تراكمت فيها اخلبرات لرعاية احلجيج

وال تبغي من وراء ذلك سوى رضا رب العاملني.
وإذ أوضح الفايز ان عمل السفارة في هذا املجال يقتصر على اصدار التأشيرات للمقيمني في الكويت، أشار الى ان السفارة ليست لديها سلطة على حمالت 
 »الرصي�ف«، حيث تقع املس�ؤولية في تنظيم ذلك على الدولة التي ترخص لهذه احلمالت، مبينا ان من يحصل على تأش�يرة م�رور أو زيارة ويذهب للحج

وال يغادر اململكة الى الدولة التي يود العبور اليها تسجل بياناته وتطبق في حقه اجلزاءات التي تنص عليها القوانني واالنظمة السعودية.
كما تطرق السفير السعودي الى ان السفارة قامت بإصدار تأشيرات احلج للحجاج العراقيني، حيث أصدرت نحو 32 ألفا و250 تأشيرة في ظرف أقل من 

أسبوعني، نافيا ان تكون السفارة تتقاضى أي رسوم على اصدار تأشيرات العمرة أو احلج، مؤكدا أنها مجانية،  وفيما يلي تفاصيل اللقاء:

السفير السعودي ل� »األنباء«: ليس للسفارة 
سلطة على حمالت »الرصيف« والمسؤولية

في تنظيمها تقع على الدولة التي ترخص لها

أكد أن العمل داخل المملكة يسير على قدم وساق لتوفير جميع الخدمات لحجاج بيت اهلل الحرام

أصدرنا األس�بوع الماضي 32 ألفًا و250 تأش�يرة 
للحج�اج العراقيي�ن ف�ي ظرف أق�ل من أس�بوعين


