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  يلبون نداء خليل الرحمن 

 شكروا خادم الحرمين وحكومته على جهودهم في خدمة ضيوف الرحمن 

 طالئع حجاجنا وصلوا: الحج هذا العام «سهالة» وقطار المشاعر «معجزة» 

 أسامة ابو السعود
  بفيض من نور الرحمن وصل ضيوف الرحمن تكســـو وجوههم 
الفرحة بعد الوقوف بعرفة وأداء مناسك احلج بغفران الذنوب من 
الرحمن، وصلوا وكانت فرحة االستقبال في مطار الكويت لطالئع 
حجاج بيـــت اهللا احلرام لهذا العام مستبشـــرين مبا وعدهم ربهم 
على لسان نبيهم «من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته 

أمه».
  عشرات احلجاج كانوا في طليعة ضيوف الرحمن الواصلني إلى 
مطار الكويت في الساعة السادسة مساء بعد رمي اجلمرات والعودة 
إلى ارض الوطن ساملني غامننيـ  بإذنه تعالىـ  حيث اكد احلاج جنيب 
عايد العنزي «الشكر هللا ثم حلكومة خادم احلرمني الشريفني على 
ما قدموه من جهود كبيرة خلدمة ضيوف الرحمن وتسهيل أمورهم 

ومعامالتهم».
  ولفت إلى أن األمطار التي هطلت على مكة امس لم تؤثر أبدا على 
عملية أداء املناسك خصوصا الرجم مضيفا «هذه امطار اخلير، واجلو 

كانت ممتازا ولم تؤثر أبدا على أداء منسك الرجم».
  وشاركه في الرأي احلاج مبارك النمران في توجيه الشكر حلكومة 
خادم احلرمني الشـــريفني على ما قدمته لضيوف الرحمن هذا العام 
مؤكدا انها بذلت أقصى اجلهود في تأمني ضيوف الرحمن وحســـن 
التنظيم والترتيب في أداء املناســـك ووفرت اآلالف من رجال األمن 
لتنظيم حركة سير ضيوف الرحمن ومنعت دخول السيارات اخلاصة 
إلى املشاعر املقدسة كما ان جتربة قطار املشاعر كانت فريدة ومعجزة 
احلج لهذا العام. بينما قال احلاج خالد املنصور ان احلج هذا العام كان 
ميسرا خصوصا قطار املشاعر مشيدا في هذا اإلطار بجهود حكومة 
خادم احلرمني الشريفني وبعثة احلج الكويتية التي وفرت ألول مرة 
في تاريخ احلج موقعا مخصصا حلمالت احلج الكويتية وفرشتها بـ 
«الزل». اما احلاج خالد السمحان فقال ان عنوان احلج هذا العام هو 
«حج القطار» مؤكدا ان كثيرا من حجاج الكويت اســـتفادوا من تلك 
التجربة الرائعة حيـــث وفر كثيرا من الوقت واالزدحام من عرفات 
إلى املزدلفة إلى رمي اجلمرات في منى، مشيرا أيضا إلى ان السلطات 

السعودية قامت بتركيب مظالت كبيرة ومراوح داخل املراجم.
  وقال م.محمد جنم ان احلج هذا العام «سهالة» ونعمة كبيرة من 
اهللا ـ عز وجل ـ وشـــاركه في الرأي احلاج عيســـى السليمان الذي 
اشـــاد بجهود حكومة خادم احلرمني الشريفني في األخذ بكل ما هو 
جديد على املســـتوى العاملي في خدمة ضيـــوف الرحمن ومن ذلك 

جتربة قطار املشاعر. 

 احلاج د. بدر الناشي عائدا من رحلة احلج  احلاج عيسى السليمان 

 (محمد ماهر)  .. ضيوف الرحمن توافدوا على مطار الكويت أمس  استعدادات كبيرة الستقبال احلجاج في مطار الكويت 

 احلاج جنيب عايد العنزي متحدثا للزميل اسامة ابو السعود عن جهود حكومة خادم احلرمني في تسهيل موسم احلج 

 تهنئة بسالمة الوصول من احلج 

 أمطار رعدية هطلت على مكة أمس 

 احلاج مبارك النمران وأوالده 

 صالة الوصول كما بدت امس مع عودة ضيوف الرحمن 

 احلاج م. محمد جنم 

 المفتي: المملكة بذلت جهوداً ال مثيل لها في خدمة الحرمين 

 رعود وأمطار على مكة ومنى
  

  هطلت مســـاء أمس األول وعصر امس 
امطار متوســـطة وكثيفة على مكة املكرمة 

ومشعر منى.
  وأوضـــح الناطق اإلعالمي للدفاع املدني 
الرائد عبداهللا احلارثي أن فرق الدفاع املدني 
جاهزة بكل إمكاناتها ملواجهة األمطار في مكة 

املكرمة واملشاعر املقدسة املتواصلة.
  وأكد احلارثي تطبيق خطة مواجهة األمطار 
املعدة مســـبقا ضمن اخلطة العامة للدفاع 
املدني في احلج، مشددا على اجلاهزية التامة 
ملواجهة أي آثار قـــد تنتج عن األمطار. من 
جهته، بني الناطق الرســـمي باسم الرئاسة 
العامة لألرصاد وحماية البيئة أن ســـرعة 
الرياح في العاصمة املقدسة وصلت إلى ٥٦ 
كيلومترا في الساعة مع تناقص مدى الرؤية 

إلى أربعة كيلومترات. 

 عبر مفتى عام اململكة ورئيس هيئة كبار العلماء 
وإدارة البحوث العلمية واإلفتاء الشيخ عبدالعزيز 
بن عبداهللا آل الشـــيخ عن فخـــر اململكة العربية 
السعودية بخدمة احلرمني الشريفني وما تشهده كل 
عام من مشروعات جديدة مع ما تشهده من نهضة 
علمية عمرانية اقتصادية حتت قيادة محكمة سائرة 
على خطى ثابتة. وأثنى سماحته في تصريح لقناة 
«اإلخبارية» على الكلمة التي ألقاها صاحب السمو 
امللكى األمير نايف بـــن عبدالعزيز النائب الثاني 
لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس 
جلنة احلج العليا أثناء استقباله لقوات أمن احلج 
والقوات املســـاندة الليلة املاضية. وأكد سماحته 
أن حكومة اململكة العربية السعودية بقياة خادم 
احلرمني الشريفني امللك عبداهللا بن عبدالعزيز آل 
سعود وسمو ولي عهده األمني وسمو النائب الثاني 

«حفظهم اهللا» تســـير على خطى ثابتة وسيادة 
عادلة تلقوها من والدهم املؤســـس «رحمه اهللا» 
الذي بذل كل جهده لتســـير هذه الشعيرة ثم جاء 
أبناؤه من بعده يحملون هذا اللواء. وحث سماحته 
وســـائل اإلعالم املشـــاركة من خارج اململكة على 
التزام الصدق واألمانة فيما يقولون وأن ينقلوا ما 
شاهدته أعينهم إذ أن حكومة اململكة بذلت جهودا 
عظيمة بإقامة املشروعات التي سهلت على ضيوف 
بيت اهللا احلرام نسك احلج. وقال: هذا البلد بذل 
جهودا ما عرف لها مثيل في التاريخ كله ونرجو 
من وزارة الثقافة واإلعالم أن تعني وسائل اإلعالم 
حتى يشاهدوا بأم عينهم هذه املشروعات للحرمني 
الشريفني ولغيرها فهذه البالد وهللا احلمد تشهد 
نهضة علميـــة عمرانية اقتصادية ألن فيها قيادة 

عادلة محكمة سائرة على خطى ثابتة. 

 الخليجيون األكثر إنفاقًا في مشتريات المشاعر
  

  قدر محمد مصطفى بن صديق عضو جلنة املكاتب االستشارية 
في الغرفة التجارية الصناعية في جدة مبيعات الهدايا في موسم حج 
هذا العام بأكثر من ثالثة مليارات ريال. وبني أن دراسة اقتصادية 
غير مدققة توقعت أن يشهد موسم احلج هذا العام إقباال كبيرا 
على شراء الكثير من الهدايا من مكة واملشاعر املقدسة واملدينة 

املنورة، خصوصا من احلجاج القادمني من خارج اململكة. 
  وأضاف أن متوسط إنفاق احلاج هو ١٥٠٠ ريال بحسب دخله 
وجنسيته، ويعتبر احلاج اخلليجي األعلى في اإلنفاق، يليه احلجاج 
من دول أميركا وأوروبا، مشيرا إلى أن الهدايا تتنوع بني السبح 
وسجاجيد الصالة والتحف التي حتمل دالالت دينية. وبرر احلاج 
السوري أنس اخلطيب وهو يفاوض إحدى البائعات على األرصفة، 
إقبال احلجاج على شراء الهدايا والتذكارات من املشاعر املقدسة 
بأن عرف الناس جرى على شراء التذكارات والهدايا التي تربطهم 

بأزمنة وأماكن عاشوا فيها حلظات ال تنسى. 


