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  يلبون نداء خليل الرحمن 

 أعلن انتهاء موسم الحج هذا العام بسالم وعودة حجاجنا عبر جسر جوي وبري

 المذكور لـ «األنباء»: تعطل «قطار المشاعر» بسبب ماس كهربائي 
نتيجة هطول األمطار الرعدية لم يؤخر رمي الجمرات

 استقبال بالورود 

 اب يقبل ابنته فور الوصول 

 قبلة على راس ست احلبايب 

 حج مبرور 

 تقرير الخارجية األميركية يخالف الواقع: المسـيحيون يعبدون اهللا في كنائسـهم والشـيعة وزراء ووكالء ومسؤولون وال تضييق عليهم  

 املطار شهد عودة جموع غفيره من احلجاج  د.وليد الطبطبائي لدي عودته بعد أداء مناسك احلج  حجاج يغتسلون مبياه األمطار في إحدى حدائق مكة 

 أسامة أبوالسعود
  أعلن رئيس بعثة احلج الكويتية د.خالد املذكور انتهاء موســـم 
احلج لهذا العام بسالمـ  بفضل من اهللاـ  وعودة حجاجنا عبر جسر 
من الطائرات من جدة الى الكويت منذ فجر امس اجلمعة وحتى غدا 

األحد وكذلك عبر منفذ الساملي للعائدين برا.
  ولفـــت د.املذكور فـــي اتصال مع «األنباء» مـــن مقر بعثة احلج 
الكويتية في النســـيم امس الى ان األمطار الرعدية والسيول التي 
هطلت على مكة املكرمة خالل اليومني املاضيني تسببت في حدوث 
عطل في «قطار املشاعر» نتيجة ماس كهربائي وهو ما جعل كثيرا 

من حجاج الكويت يرمون اجلمرات باستخدام الباصات وليس القطار 
«املترو» كما كان مقررا.

  وشدد في الوقت ذاته على ان هطول األمطار لم يتسبب في حدوث 
أي تأخير فـــي عملية رمي اجلمرات نظرا لالســـتعدادات الضخمة 
التي وفرتها حكومة خادم احلرمني الشـــريفني من حســـن التنظيم 

والترتيب.
  وبالنسبة لشكاوى حجاج حمالت احلج هذا العام قال د.املذكور 
«نسجل الشكاوى وهي كثيرة جدا ولكنها جميعا خضعت للفحص 
في اللجنة العليا لشؤون احلج واإلدارة القانونية ونستدعي صاحب 

احلملة اذا كانت أخطاء جوهرية. وتابع قائال «حررت مخالفات كثيرة 
في عرفات واملزدلفة وحتى يوم العيد والشـــكاوى ال تنقطع حتى 
من حمالت الـ VIP فلو تأخر الباص او الســـائق دقائق فإن احلجاج 
يشتكون»! وعلى صعيد آخر وردا على تقرير اخلارجية األميركية 
حول احلريات الدينية في الكويت بالنســـبة للشيعة واملسيحيني 
قال د.املذكور «الواقع في الكويت يؤكد انه ال تضييق على ممارسة 
الشـــعائر الدينية للمسيحيني فالقس عمانويل غريب يشيد في كل 
مناســـبة بأجواء احلرية الدينية للمســـحيني في الكويت  واضاف 
د.املذكور «أغلب املسيحيني في الكويت من غير الكويتيني ويصلون 

في كنائسهم وال أحد يتعرض لهم بالعكس من ذلك فإنهم يشعرون 
بأجواء احلرية الدينية التي رمبا ال يشعرون بها في بلدانهم».

  وبالنسبة لالخوة الشيعة قال د.املذكور «ال تضييق على الشيعة 
فمنهم الوزراء والوكالء واملسؤولون في مختلف جهات الدولة ولهم 
مساجدهم وحسينياتهم ويحيون شـــعائرهم بكل حرية سواء في 

عاشوراء او غيرها».
  وأبدى د.املذكور اســـتغرابه الشـــديد ممن يكتبون تلك التقارير 
ويوعزون بها، مشددا على ان الواقع في الكويت يخالف ذلك جملة 

وتفصيال.  

 قصر القامة في الحج  .. نعمة ال نقمة

 حمى «بالك بيري» تطول حجاج باكستان .. و«آي فون» مطلب اإليرانيين

 شهيد فلسطيني يحقق أمنية أبيه بعد ١٠٥ أعوام

 ال يبالــــي احلاج املغربــــي محمد كريث 
بضحكات املارة في شوارع منى او من يقترب 
منه ليلتقط صورا تذكارية، بل تراه يبتسم 
في وجه اجلميع بثقة نفس قلما جتد مثيال 

لها عند أقرانه.
  محمــــد من احلجاج األقزام إذ ال يتجاوز 
طوله مترا و٢٠ سنتيمترا، فهو يبحث طوال 

مســــيرته في احلج عن حاج أقل منه طوال، 
مشــــيرا الى انه ال يعتبر نفسه أقصر حاج 

هذا العام حتى يتأكد بنفسه.
  كريث الــــذي يبلغ من العمر ٢٦ عاما، ال 
يعتبر القصر عيبا بل هو ميزة تســــهل له 
كثيرا من أعماله، حيث أشــــار الى انه كان 
أول من مت إنهاء إجراءاته في املطار ودائما 

ما يتم تيســــير جميع أموره وتقدميه على 
كل احلجاج املغاربة اآلخرين. وأبدى احلاج 
محمد عدم انزعاجه من بعض التعليقات او 
بعض مــــن يأتي ليلتقط معه صورا، مبينا 
ان هناك عددا كبيرا من املسؤولني يرغبون 
في التصوير معه اذا شــــاهدوه، ما يشعره 

بالفخر والسرور.  

 طالت حمى البالك بيري احلجاج الباكســــتانيني واإليرانيني في 
حج هذا العام، حيث أصبحت اجلالية الباكستانية تبحث عن أفضل 
األنواع املعروضة في مراكز االتصاالت القتنائها، فالزائر لشــــارع 
فلسطني قلب جدة سيالحظ العديد من وفود احلجيج وقد حرصت 
على زيارة احملالت املتناثرة على طرفي الشارع بحثا عن اجلديد في 

تقنية االتصاالت احلديثة التي يضمها أكبر سوق جواالت. 
  من جهته قال صاحب محل شهد لالتصاالت ممدوح كرمي «تشهد 
أسواق اجلواالت هذه األيام إقباال كبيرا وازدحاما من قبل احلجاج 
الذين انتهوا من أداء مناسك الفريضة، وبدأوا يختارون املشتريات 

التي يحملونها معهم إلى ديارهم، ومنها أجهزة اجلواالت.
  وأضاف ان هذا العام يختلف اختالفا كبيرا عن غيره من األعوام 
بالنسبة للمنتجات املفضلة، حيث يتركز اإلقبال على شراء أجهزة 

البالك بيري، خاصة موديل «الكيرف»، ومع زيادة الطلب على شرائه 
قفز سعره فترة احلج ليصل إلى ١٥٠٠ ريال. 

  وبني كرمي أن «العديد من احلجاج من باكستان يفضلون البالك 
بيري خاصة موديل «البولد» رغم ارتفاع سعره، وال يكتفي بعض 
احلجاج بشــــراء جهاز فقد يصــــل عدد األجهزة التي يشــــتريها ٤ 
أجهزة دفعة واحدة، مما يدفعنا فــــي هذه احلالة إلى منحه عرضا 

خاصا له».
  من جهته قال صاحب محل الشرق لالتصاالت احلديثة فهد صالح 
«من الغريب هذه األيام انتشــــار عدد من احملتالني الذين يستغلون 
االزدحام الشديد الذي تشهده محالت االتصاالت نتيجة قدوم احلجاج 
من مكة املكرمة وجتمعاتهم في مراكز بيع أجهزة االتصاالت لشراء 

أحدث األجهزة كعادتهم.

 أدارت الدنيا ظهرها للحاج عبدالكرمي 
اســــعد خالد ضاهر من قضاء حيفا بعد 
ان استولى اليهود عام ١٩٤٨ على ارضه 
التي يقتات منهــــا والتي تتكون من ٣٨ 
دومنــــا مزروعة بأشــــجار احلمضيات 

والزيتون.
  هذه احلادثة في حياة ضاهر دفعته 
للثأر من أجل أرضــــه املغتصبة، حيث 

استشهد ابنه عادل وهو يحاول استرداد 
ارضه املغتصبة عــــام ٢٠٠٤، ولم يعلم 
ضاهر ان هاتني احلادثتني ستقودانه للحج 
هذا العام بعد ١٠٥ اعوام من االنتظار، بعد 
ان شملته مكرمة خادم احلرمني الشريفني 

هذا العام ليكون ضمن أسر الشهداء.
  ويقول احلاج عبدالكرمي «كانت قلة 
املال وضيق احلال عائقا امام ذهابي الى 

احلج طوال حياتي املمتدة، حيث كنت أحلم 
باحلج، ومع كبر سني وكثرة امراضي بدأ 

هذا احللم يتالشى قليال قليال».
  مضيفا «أعاني ارتفاع الضغط وفقدت 
بصري اضافة الى اعراض الشــــيخوخة 
التي متكنت من كل اطرافي ونهشت من 
قوتي، الى ان جاء اخلبر السعيد بإحلاقي 

ضمن املكرمة امللكية». 

 (سعود سالم - كرم دياب) 
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 (سعود سالم - كرم ذياب)  وصول افواج احلجاج 

 حج مبرور وذنب مغفور  تهنئة بسالمة العودة أحد احلجاج لدى وصوله أمس

 حاج لدى وصوله إلى املطار  تهنئة بالعودة 

 تهنئة من األهل بالعودة بعد أداء مناسك احلج

 استقبلهم ذووهم بالورود واليباب والتكبير

 الحجاج العائدون: حجتنا ميسرة .. وهطول األمطار فأل خير وُبشرى

 أسامة دياب ـ حمد العنزي ـ فرج ناصر ـ عادل الشنان
  بعد أن أدوا مناسك احلج، فرحني مستبشرين برحمة من اهللا 
وغفران، استمر توافد احلجاج الكويتيني واملقيمني فجر أمس على 
مطار الكويت الذي استعد الستقبالهم بالصورة الالئقة فبدا وكأنه 
خلية نحل ترفع شــــعار كلنا في خدمة ضيــــوف الرحمن. أهالي 
احلجاج وذووهم استقبلوهم بالورود واليباب.. «األنباء» كانت في 
استقبال ضيوف الرحمن ورصدت حلظات البهجة والسرور للعودة 
ساملني إلى أرض الوطن فإلى التفاصيل: في البداية أكد احلاج طارق 
محمد أن موســــم احلج هذا العام اتسم باليسر والسالسة بالرغم 
من األعداد الهائلة للحجيج والتي فاقت األرقام املعلنة في وسائل 
اإلعالم، مشيدا بجهود حكومة خادم احلرمني الشريفني في التيسير 
على ضيوف الرحمن والســــهر على راحتهم، الفتا إلى أن مشروع 
قطار املشاعر املقدسة قد أثمر في التخفيف من حدة االزدحام من 

عرفات إلى املزدلفة ومنطقة رمي اجلمرات.
  وأشــــار محمد إلى أنه لم يواجه صعوبــــات تذكر، مثنيا على 
الدور التنظيمي املميز للسلطات السعودية، موضحا أن احلمالت 
الكويتيــــة كانت علــــى درجة عالية من الكفــــاءة واالحترافية في 

التعامل مع موسم احلج.

  موسم ناجح

  وبدوره وصف احلاج ســــعد الرشيدي موسم احلج هذا العام 
بالناجح، مشيدا بجهود حكومة خادم احلرمني الشريفني التي لم 
تأل جهدا في التيســــير على ضيوف الرحمن وتوفير كافة السبل 
لراحتهم، مثنيا على دور بعثة احلج الكويتية في متابعة احلجاج 

الكويتيني.

  وأشار إلى أن جناح اململكة في التعامل مع هذا العدد الهائل من 
احلجاج يعكس مدى قدرة كوادرها وتدريبهم العالي واالستعداد 
اجليد لهم من خالل خطة شاملة تدرس كافة االحتماالت قبل بداية 
موســــم احلج، موضحا أن قطار املشــــاعر املقدسة جتربة أثبتت 

جناحها ونقلة نوعية للتغلب على التدافع واالزدحام.
  أما احلاج عاهد عثمان (لبناني اجلنســــية) فأوضح أنها املرة 
األولى التي يؤدي فيها فريضة احلج ولذلك فإنها ذات مذاق مختلف، 
معربــــا عن امتنانه حلكومة خادم احلرمني على جهودهم اجلبارة 

في التعامل مع هذا املشهد العظيم بحنكة مميزة.
  ولفــــت عثمان أن أهم الصعوبات التــــي واجهها كانت في رمي 
اجلمرات، معبرا عن استيائه من بعض السلوكيات غير احلضارية 
التي يقوم بها حجاج حمالت الرصيف الذين يفترشــــون األرض 
ويعطلون حركة السير، مشيدا بدور بعثة احلج واحلمالت الكويتية 

في السهر على راحة ضيوف الرحمن.
  ومن جهته، قال احلاج فارس العنزي ان حج هذا العام كان سهال 
ميسرا وهذا في حد ذاته فضل من اهللا ومنة وبالرغم من وجود أكثر 
من ٦ ماليني حاج في املوسم هذا العام إال أن السلطات السعودية 
بجهود جبارة استطاعت أن تسيطر على املوقف وتعبر باملوسم 

لبر األمان، واصفا أداء بعثة احلج الكويتية باجليد.
  وبدوره أكد احلاج موســــى محمد أن موســــم احلج هذا العام 
فــــي مجمله ممتاز اال ان هناك بعض املالحظات التي عكرت صفو 
احلجيــــج أهمها ضيق األماكن في منــــى وعدم وجود دورات مياه 
كافية، معربا عن ســــعادته باجلهود اجلبارة التي تبذلها حكومة 

خادم احلرمني الشريفني في خدمة ضيوف الرحمن.
  أما احلاج علي مصطفى فحمد اهللا على أداء املناســــك بصورة 

رائعــــة، الفتا إلى تضافر جهود كل اجلهــــات املعنية لتوفير كافة 
احتياجات احلجاج والتيســــير عليهم، الفتا إلى أن موســــم احلج 
هذا العام كان رائعا من كل اجلوانب بداية من اســــتقبال احلجاج 

في مطار اململكة وحتى توديعهم بعد أداء املناسك.
  وأشار مصطفى إلى أن بعثة احلج الكويتية أدت ما عليها «واهللا 
يعطيهم العافية ما عليهم زود» على حد قوله، مشــــيدا باحلمالت 

الكويتية التي سهرت على راحة احلجيج.
  ومن جهته قال احلاج فاضل أحمد ان أهم ما ميز احلج هذا العام 
هو هطول األمطار يوم عرفة وآخر أيام التشريق، الفتا إلى أن ذلك 
مؤشر على قبول األعمال، مشددا على أنه بالرغم من االزدحام الشديد 
الــــذي يصل إلى ٦ ماليني حاج إال أن اململكة لم تقصر في جهودها 

في حفظ النظام واحلرص على انسيابية حركة املرور.
  وأشاد أحمد بدور بعثة احلج الكويتية في متابعة احلجاج باإلضافة 

إلى تقدميهم عددا من اخلدمات اجلليلة للبعثات األخرى.
  وبدوره توجه احلاج محمد العنزي بالشكر للسلطات السعودية 
وحكومة خادم احلرمني الشريفني على جهودهم اجلبارة وتعاونهم 

على تلبية طلبات احلجاج واحلفاظ على أمنهم وأمانهم.
  أما احلاج ناصر السعيدي فأكد أن األصل في احلج املشقة إال أن 
حج هذا العام كان سلسا وميسرا، مثمنا اإلجراءات املميزة للمملكة 
في التعامل مع موسم احلج، مشيدا بدور بعثة احلج الكويتية في 

السهر على راحة ضيوف الرحمن.
  وبدوره أكد احلاج أحمد العنزي أن اململكة اســــتعدت بصورة 
مميزة الســــتقبال ضيوف الرحمن مما انعكــــس إيجابا على أداء 
احلجاج للشعيرة بيسر وسالســــة.أما احلاج بداح العجمي فقال 
ان احلج لهذا العام متميز ومنظم ومختلف عن االعوام الســــابقة، 

فهنــــاك نظام وخطة عمل اعدت مســــبقا قبل وصول احلجاج الى 
الديار املقدســــة قامت بها احلكومة في اململكة العربية السعودية 

التي بذلت جهودا مضاعفة إلجناح احلج لهذا العام.
  وعن املشاكل والعراقيل التي واجهتهم ذكر ان ابرزها يكمن في 
تأدية املناســــك ما بني عرفة ومزدلفة واحلركة الطويلة واالنتظار 

فقط، وخالف ذلك فال يوجد اي من املعوقات.

  تنظيم دقيق

  بدوره، قال احلاج بدر الرويشد إن موسم احلج لهذا العام كان 
افضــــل من االعوام املاضية، حيث ان االمور ســــارت على ما يرام 
وذلك بفضل التنظيم الذي قامت به الســــلطات السعودية، مؤكدا 
ان احلجاج لم تواجههم اي مشاكل تذكر، ممتدحا البعثة الكويتية 
التي قامت بعملها جتاه احلجاج الكويتيني بتقدمي ما هو افضل من 
خدمــــات مثل توزيع الوجبات على احلجاج في مزدلفة والتوعية 

واالرشاد واعطاء املعلومات الكافية عن مناسك احلج.
  واضــــاف ان هناك ٣ دول هي الكويت والبحرين والســــعودية 
استخدمت القطار كتجربة أولى لهذا العام، حيث مت تشغيله بنسبة 
٣٠٪ لهذا العام، بينما نسبة الـ ٧٠٪ االخرى سيتم تشغيلها بالكامل 

خالل موسم احلج املقبل.
  وقال إن املواصالت كانت متوافرة بشــــكل كبير لنقل احلجاج 
خالل تنقلهم ألداء مناســــك احلج سواء من قبل اصحاب احلمالت 
الكويتية أو من خالل الســــلطات السعودية، مضيفا ان سعادتهم 
زادت بعد ســــقوط االمطار وهم يقومون بتأدية مناســــك احلج، 
مختتما حديثه بالشكر للمملكة العربية السعودية الستقبال هذا 
العدد الكبير من احلجاج ورغم ذلك اال ان اململكة جنحت في ذلك 

 لقطات من المطار

 ٥٫٥ ماليين ريال لنظافة مجازر المشاعر

ــالت واليباب  ــورود واحللويات والقب  ـ ال
ــعار احلاضر من األهالي الستقبال  كانت الش

حجاجهم.
  ـ منع رجال األمن دخول السيارات اخلاصة 
ــمح لسيارات األجرة  أمام بوابة املطار فيما س

بذلك.
  ـ اكتظت ساحة املطار اخلارجية باألهالي الذين 

ينتظرون وصول اهاليهم واقاربهم احلجاج.
  ـ كان من ضمن وصول احلجاج القادمني 

ــقوط  ــود فوزي املصاب بقدمه جراء س محم
ــة اال انه عبر عن ذلك  االمطار في مكة املكرم
ــرف  ــرور خاصة ان ذلك حدث له في اش بس

بقاع األرض.
  ـ لوحظ على وجود الشاشات االلكترونية 
املوجودة في املطار اخلاصة باالقالع والوصول 
لرحالت الطيران تأخير عدد كبير من رحالت 

طيران احلج القادمة.
ــوهد وجود عمالة كبيرة لنقل حقائب    ـ ش

احلجاج مقارنة بااليام االخرى العادية.
  ـ شكر خاص للتنظيم الرائع واملتميز ملدير 
ــام الزامل وكذلك  ــات املطار عص إدارة عملي
لضابط االمن النقيب عبداهللا دشتي اللذين قاما 
بوضع احلواجز االمنية من بوابة املطار حتى 
مواقف السيارات اخلارجية مما سهل العملية 
التنظيمية، وقيامهما كذلك بتقدمي التسهيالت 
لرجال اإلعالم والقنوات الفضائية وهذا ليس 

بغريب عليهما. 

 بدأت امانة مكة املكرمة في صيانة ونظافة وحدات الذبح واملجازر 
مبنطقة املعيصم بعد اداء هذه املجازر بنجاح خالل فترة موسم احلج 
ــاج بيت اهللا احلرام في ايام عيد  ــهدت اقباال كبيرا من حج والتي ش
االضحى املبارك. واوضح امني العاصمة املقدسة د.اسامة بن البار ان 
االمانة قد وضعت كل الترتيبات الكفيلة باداء هذه الوحدات على اكمل 
ــم وابرام عقود صيانتها ونظافتها وتشغيلها وفق  وجه خالل املوس
ــكل خطرا  ــل الطرق الصحية وازالة وابعاد كل ما ميكن ان يش افض
ــيرا الى انه قد مت تشكيل عدد من الفرق  على االصحاح البيئي، مش

امليدانية ملتابعة جميع االوضاع. وكان امني العاصمة املقدسة قد وقع 
عددا من عقود املشاريع اخلاصة بنظافة املجازر ووحدات الذبح ملوسم 
حج ١٤٣١ هـ والتي شملت مختلف نواحي االصحاح البيئي ومكافحة 
االوبئة وحفر وتطهير مخلفات الذبائح باملشاعر املقدسة وذلك حرصا 
على اعادة االوضاع الى ما كانت عليه والتخلص من مخلفات الذبائح 
ــود اجلديدة نظافة  ــملت هذه العق ــرق الصحية اآلمنة، وقد ش بالط
ــة بلغت قيمتها االجمالية اكثر من  عدد من املجازر باملشاعر املقدس

٥٫٥٠٠٫٠٠٠ ريال. 
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  يلبون نداء خليل الرحمن 

 جانب من احلجاج القادمني  استقبال بالورود 

 حمدا هللا على السالمة  حج مبرور وسعي مشكور  قبلة على الرأس 

كما هي عادتها في مواســــم احلج وهذا يحسب للمملكة والقائمني 
واملسؤولني على عملية وتنظيم احلج.

  من جانبه، قال هاشــــم احلربي: نحمد اهللا ونشكره بعد ان مّن 
علينــــا بنعمة احلج لهذا العام وارجعنا الى اهلنا ســــاملني غامنني 
مغسولني اخلطايا والذنوب، مبينا ان جميع احلجاج وهللا احلمد 
لــــم تواجههم اي مخاطر وال ظروف، الفتا الى ان البعثة الكويتية 
بذلت جهودا كبيرة خلدمة احلجاج وتســــهيل مهمتهم وهذا الدور 
شاهدناه من خالل الزيارات التي قامت بها البعثة للحمالت الكويتية 
والوقوف على ابرز املشــــاكل ان وجدت وســــرعة حلها بكل يسر 
وبأســــرع وقت، واستطيع القول ان احلمالت الكويتية قد جنحت 

بنسبة ٩٥٪ لهذا العام وهذا اجناز يحسب لها.
  من جهته، قال مجدي الصالح: إنه من الالفت للنظر في موسم 
احلــــج لهذا العام عدم وقوع اي حوادث تذكر خالل رمي اجلمرات 
وذلك بسبب التنظيم املوجود حيث كان رمي اجلمرات سهال ولم 
نشاهد حوادث او اختناقات او اصابات مثلما كان احلال في االعوام 
الســــابقة مضيفا انه لم يتسن له هذا العام ركوب القطار ألسباب 
خارجــــة عن ارادته لكنه كان يشــــاهد القطار يقوم بنقل احلجاج 
على مدار الساعة، مؤكدا ان تشغيل القطار كان سببا رئيسيا في 

تخفيف الزحام في موسم احلج.
  من جانبه، أوضح احلاج رأفت يوسف ان الزحمة الكبيرة واغالق 
الطرق الداخلية واخلارجية تسببت في عدم قيامهم بطواف الوداع، 
مؤكدا ان ذلك احزنهم كثيرا، حيث ان حجاج هذا العام فاق عددهم 
الـ ٣ ماليني حاج، مضيفا ان احلملة التي ذهب معها لم تقم بالدور 
املطلوب منها من حيث التوعية واالرشادات للحجاج لكي متكنهم 
من معرفة مناســــك احلج خاصة انهــــم ألول مرة يؤدون فريضة 
احلج، ناهيك عن الالمباالة من قبل املســــؤولني عن احلملة جتاه 

احلجاج الذين يرافقونهم.
  بدوره، استغرب فهد عبدالعزيز من سوء بعض احلمالت الكويتية 
التــــي لم تراع بعض احلجاج من خالل اداء عملها على اكمل وجه 
وســــوء التنظيم والتنسيق مع اجلهات السعودية، مشيرا الى ان 
هذه من السلبيات التي وجدت هذا العام متمنيا من القائمني على 
تنظيم تلك الرحالت مراعاة ظروف احلجيج وتخفيف املشاكل عنهم 
بدال من زيادتها، مؤكدا في الوقت نفسه ان القطار املستخدم لهذا 
العام لم تستغله بعض احلمالت الكويتية ولم تنسق مع اجلهات 
السعودية مما كان له االثر السيئ على احلجاج.بدوره اشاد احلاج 

فيصل العنزي باالســــتعدادات الضخمة التي تعمل عليها اململكة 
العربية السعودية خلدمة حجاج بيت اهللا احلرام الذين يرى من 
منظوره الشــــخصي ان عددهم هذا العام ال يقل عن ٥ ماليني حاج 
واشــــاد ايضا باالعمال اجلليلة التي تبذلها حكومة خادم احلرمني 
الشريفني في تسهيل امور احلجاج الداء مناسكهم بكل يسر، مشيرا 
الى ان هناك تعددا وتنوعا في اخلدمات منها الصحية والعمرانية 
والطــــرق الى جانب الصحية وتوفير املــــواد الغذائية الى جانب 
االمنية خلدمة احلجاج بهــــذا العدد الكبير في مكان واحد وزمان 
واحد وخالل ايام معدودات ومتنى يتقبل اهللا عز وجل من جميع 

احلجاج حجهم وان يعودوا الى ديارهم ساملني غامنني.

  قطار المشاعر

  من جانبه قال احلاج عبداهللا محمد ان هذه هي املرة اخلامسة 
علــــى التوالي التي أقوم بها بفريضة احلــــج ولكن هذه هي املرة 
االولى التي لم أشــــعر فيها بالزحام رغم عدد احلجاج الكبير جدا 
وذلك بفضل االمكانيات التي توظفها اململكة العربية الســــعودية 
خلدمة احلجاج والتي جنحت في اســــتيعاب واحتواء هذا العدد 
اخليالــــي خاصة في موضوع تســــيير قطار احلجــــاج الذي وفر 
الوقت واجلهد وأعطى مساحات واسعة حلركة احلجاج الذين لم 
يركبوا القطار، مؤكدا أن القادم الى مكة املكرمة واملشاعر املقدسة 
حاجا أم معتمرا يالحظ ويلمس الكثير من التطوير والتحسني في 
ســــبيل راحة ضيوف الرحمن، واعتبر أن ما تقوم به اململكة جهد 
جبار ال يوصف، الفتا الى أن كل هذه اجلهود واالعمال املســــتمرة 
واملضنية هي شــــرف عظيم للمملكة العربية السعودية وشعبها 

تفتخر وتعتز به كثيرا.
  مــــن جهته أكد احلاج فهــــد اخلالدي أن القائمــــني على البعثة 
الكويتية للحجاج وأصحاب حمالت احلج كان لهم دور جبار في 
تســــهيل حركة احلجاج واالهتمام بهم من جميع النواحي، حتى 
يــــؤدي احلاج عمله بأفضل الصور ليقدمهــــا الى الرحمن جل في 
عاله، ومؤكدا أن حكومة خادم احلرمني الشــــريفني تقوم بتجنيد 
جميع طاقاتها وتوفر امكاناتها من أجل خدمة احلجاج ولراحتهم 
في أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة ورأى أن اجلهود املبذولة في 
كل عام تسهل احلج على جميع ضيوف الرحمن رغم العدد الهائل 
للحجاج القادمني من جميع االقطار ودول العالم الفتا الى أن عملية 
تسيير قطار للحجاج جاءت بنتائج ايجابية بنسبة ١٠٠٪ وأراحت 

احلجاج بصورة كبيرة جدا.
  بدوره قال احلاج راشد الشمري الذي يؤدي فريضة احلج للمرة 
السادســــة في كل عام نشاهد ونلمس تطورا وحتسينا مبستوى 
اخلدمات املقدمة حلجاج بيت اهللا احلرام في سبيل أن يؤدوا املناسك 
بكل يســــر وسهولة دون عوائق وكانت فكرة القطار هذا العام من 
االجنازات الكبيرة التي حتسب في ميزان أعمال حكومة السعودية 
في خدمة احلجــــاج وتوفير كل ما يحتاجونه من خدمات متكنهم 
وتساعدهم على أداء مناسكهم بكل راحة وطمأنينة، موجها شكره 
وتقديره حلكومة خادم احلرمني الشريفني ملا تبذله وتقوم به من 

خدمات جليلة لراحة ضيوف بيت اهللا احلرام.
  داعيا اهللا ســــبحانه أن يتقبل من احلجــــاج حجهم وأن يكون 
حجهم مبرورا وسعيهم مشــــكورا وذنبهم مغفورا ويعودوا الى 

بالدهم ساملني غامنني بإذن اهللا.
  ورأى احلاج حامد محمد أن اململكة العربية السعودية دأبت على 
خدمة ضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين وقامت في السنوات 
االخيرة في توســــعة احلرمني الشــــريفني وبناء اجلســــور وشق 
االنفاق واقامة الطرق وتطوير املشاعر املقدسة واخلدمات املقدمة 
بها وآخرها حاليا القطار، مشيرا الى أن اقامة مثل هذه املشروعات 
العامة قد مكنت وسهلت على احلجاج أداء مناسك حجهم بكل يسر 
وطمأنينة، داعيا اهللا ســــبحانه وتعالى أن يجزي حكومة خادم 
احلرمني الشريفني خير اجلزاء على جهودها املتواصلة وأن يتقبل 

من جميع حجاج بيت اهللا هذا العام وكل عام.
  أمــــا احلاج حمد أحمد فقد قال لم أركب القطار لســــببني االول 
أنني لم أركب قطارا في حياتي كلها والسبب الثاني أن القطار في 
جتربته االولى وموســــمه االول لذلك انتابني بعض التخوف منه 
اال ان االمور قد تيســــرت ببركة الرحمن وبجهود اململكة العربية 
السعودية. اما احلاج فهد التميمي فقال ان الطقس وهطول االمطار 
قد تســـببا في بعض الفوضى في آخر مراحـــل احلج اال ان االمور 
تيسرت وشكر جميع القائمني على عملية احلج في اململكة العربية 
السعودية وجميع العاملني في بعثة احلج الكويتية ومطار الكويت 

الدولي ملا قدموه من خدمات خاصة باحلجاج.
  بدوره قال احلاج جاســـم قبازرد ان عدد احلجاج قد جتاوز الـ٥ 
ماليـــني حاج هذا العـــام باعتباره يقوم بحج البيـــت احلرام للمرة 
الرابعـــة على التوالي ولكن قدرة اهللا عز وجل واجلهود التي تقوم 

بها السعودية خلدمة احلجاج سهلت عملية احلج. 

وجدت  إن  المشاكل  وحل  مهمتهم  وتسهيل  الحجاج  لخدمة  كبيرة  جهوداً  بذلت  الكويتية  الحج   بعثة 
 (سعود سالم - كرم ذياب) 

 حاج يقبل كتاب اهللا  

 الحجاج أدوا صالة الجمعة 
  في المسجد الحرام

  مكة املكرمة ـ كونا: أدى حجاج بيت اهللا احلرام 
صالة اجلمعة أمس في املسجد احلرام بعد أن مّن اهللا 

عليهم بأداء الركن اخلامس من أركان اإلسالم.
  وبدأ توافد حجاج بيت اهللا احلرام الى املســــجد 
احلرام منذ فجر أمس حيث امتألت أروقته وأدواره 
باملصلني الذين امتدت صفوفهم الى الطرقات واملمرات 

واألحياء املجاورة للمسجد احلرام.
  وقامت اجلهات املعنية بشؤون احلج واحلجاج 
بتنظيم احلشــــود وعملية دخول وخروج املصلني 
من والى املسجد احلرام ومنع اجللوس في املمرات 

والطرق املؤدية الى املسجد احلرام. 

 ارتفاع عدد الحجاج األتراك
  المتوفين  إلى ٤٢ حاجًا

  اسطنبولـ  كونا: ارتفع عدد الوفيات بني صفوف 
احلجاج األتــــراك الى مكة املكرمة الى ٤٢ بعد وفاة 

٧ حجاج حديثا.
  وأعلنت رئاسة الشؤون الدينية التركية في بيان 
لها أمس ان ٧ من احلجاج األتراك توفوا بأســــباب 
طبيعيــــة أثناء أدائهم مناســــك احلج في األراضي 

املقدسة في اململكة العربية السعودية.
  واشارت الى ارتفاع عدد وفيات احلجاج األتراك 
منذ بدء موسم احلج احلالي الى ٤٢ حاجا موضحة 
ان الوفيات جــــاءت نتيجة التعرض ألزمات قلبية 

وللتقدم في العمر. 

 ..ووفاة ١٦ حاجًا جزائريًا 
  في األراضي المقدسة

  اجلزائر ـ كونــــا: أعلن الديوان اجلزائري للحج 
والعمرة أمس عن تسجيل ١٦ حالة وفاة حتى اآلن بني 

احلجاج اجلزائريني في موسم احلج لهذا العام.
  وقال الديوان في بيان له ان بعثة احلج اجلزائرية 
ســــجلت حتى أمس ١٦ حالة وفاة وســــط احلجاج 

اجلزائريني من بينهم ٣ يقيمون خارج البالد.
  واضاف ان ٨ حاالت وفاة وقعت أثناء أداء مناسبة 
احلج بكل من عرفة ومنــــى واملزدلفة خالل األيام 
الثالثة املاضية مشيرا الى ان حصيلة العام املاضي 

في مثل هذا الوقت بلغت ١٩ حالة وفاة.
  وأوضح البيان ان أغلب حاالت الوفاة كانت نتيجة 
ألمراض مزمنة وليس لها عالقة بالتدافع واالزدحام 

الذي وقع أثناء التنقل من عرفة الى منى.
  واشــــار البيان الى ان أول رحلة لعودة احلجاج 
اجلزائريني الى بالدهم ستكون في الـ ٢١ من الشهر 

اجلاري. 

 «الكاش» وسماسرة عمالت يسيطرون على معامالت الحجيج

 لم تطأ قدماه التراب إلصابته بشلل نصفي

  الصومالي حسن: ٢٣ حجة على دراجة نارية

 أدى نقص أجهزة الصراف اآللي في املشاعر 
املقدسة، وعدم توافر آالت السحب في معظم 
ــع أهمية بطاقات  ــر واملطاعم الى تراج املتاج
«الصراف» و«االئتمان» البالستيكية، وهيمنة 
ثقافة «الكاش» من جديد على احلركة التجارية 
ــاعر، رغم ما يحيط بها من مخاوف  في املش

السرقة أو الضياع.
  ولم يتوافر في املشاعر املقدسة سوى ١٥ 

ــرت في أماكن يصعب على  صرافا آليا انتش
ــد التجار  ــول اليها، يقول أح ــاج الوص احلج
ــه على الرغم من  ــاعر فيصل الهذلي ان باملش
قلة عدد أجهزة الصراف اآللي، إال ان بعضها 
ــم احلجاج عليها، األمر  ال يعمل نتيجة تزاح
الذي يجعل بطاقاتهم بال فائدة تذكر، ويحتم 

عليهم اللجوء الى «الكاش».
ــر العامري وجود  ــتغرب التاجر ظف   واس

ــن الصرافات اآللية، إذ  ــذا العدد الضئيل م ه
ــن ان يلبي ١٥ جهاز  ــاءل قائال: كيف ميك تس
ــات نحو ٣ ماليني حاج داخل  صراف احتياج

املشاعر؟
  وتبني ان تلك الصرافات املوجودة باملشاعر 
كانت قد وضعتها أمانة العاصمة املقدسة خلدمة 
رجال األمن املتواجدين في مشعر منى والعاملني 
مبؤسسات الطوافة وشركات حجاج الداخل. 

 احلاج الصومالي حســــن محمد حسني، ظل طوال ٢٣ عاما يحج 
على دراجة نارية دون أن تطأ قدماه التراب. فعلى الرغم من أنه لم 
يتغيب عن احلج طوال هذه األعوام، إال أن رجليه (لشــــلل سفلي) 

لم تطآ أرض املشاعر املقدسة.
  ويقول إن «حلم احلج يراودني كل عام مع نهاية أيام التشريق 
فــــي منى، فما أن أرمق هذه املدينــــة البيضاء بنظرة الوداع في كل 
عام، حتى يتوغل احلنني في داخلي لها قبل أن أجتاوز معاملها، هنا 

حياة أخــــرى، وقصة ال ميكن لي ترجمة معانيها اجلميلة، لذا أظل 
أفكر في احلج حتى تبدأ شــــهوره». وألن حسن من ذوي التحديات 
اخلاصة ال ميكن له حتريك قدميه، يتحدث مبتسما «تخيل كل هذه 
الســــنوات من احلج، لم تطأ قدماي أرض املشاعر، أنا أحترك على 
أربع هي عجــــالت هذا الدباب الذي رافقني أعواما طويلة، حتى مع 
دخول وســــائل نقل حديثة كالقطار، فإننــــي لن أحج إال على ظهر 

دبابي، فهذا القطار لكم، وهذا الدباب لي». 


