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 مساعد اجلمهور مع أفراد عائلته 

 الشيخ محمد احلمود النجدي متحدثا عن رحلته 

(كرم ذياب)   عبداهللا الصانع لدى عودته مكلال بالزهور وفي استقباله اسرته 

 أسامة أبوالسعود
  قال وزير املواصالت ووزير الدولة 
لشؤون مجلس األمة د.محمد البصيري 
انه «بتوجيهات ســــامية من صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد وسمو 
نائب األمير ولي العهد الشــــيخ نواف 
االحمد بتذليل كل الصعاب وتســــهيل 
عودة احلجاج الكويتيني من االراضي 
املقدسة وصلت الرحالت اجلوية تباعا 
من مطار جدة في السعودية الى مطار 

الكويت الدولي».
البصيري في  الوزيــــر    واضــــاف 
تصريح لـ «كونا» ان «تعاون السلطات 
الســــعودية وتضافر جهــــود وزارة 
اخلارجية الكويتيــــة واالدارة العامة 
للطيران املدني ومؤسســــة اخلطوط 
اثمرا حل مشــــكلة  الكويتية  اجلوية 
حجاج احلمالت الكويتية العالقني في 

مطار جدة».
   ومساء أمس اعلن د.البصيري عن 
وصول خمس طائرات تابعة للخطوط 
الكويت  الى مطار  اجلوية السعودية 
الدولي قادمة من جدة وعلى متنها حجاج 
أداء مناســــك  الكويتية بعد  احلمالت 
احلج بينها أربع طائرات نوع «جامبو» 

وواحدة نوع «ايرباص ٣٤٠».
  وقــــال الوزير البصيري لـ «كونا» 
الليلــــة املاضية أيضا  انه «وصلــــت 
خمس طائرات تابعة للخطوط اجلوية 

السعودية للغرض ذاته».
  وأضاف ان «ســــبع طائرات تابعة 

ملؤسســــة اخلطوط اجلوية الكويتية 
وصلت إلى مطار الكويت الدولي قادمة 
من جــــدة بينها أربع نــــوع «ايرباص 
٣٤٠» واثنتان نــــوع «ايرباص ٣٠٠» 
وواحــــدة نوع «جامبــــو»، مضيفا ان 
«طائرتني أخريــــني تابعتني للخطوط 
الكويتية أقلعتا مساء من مطار جدة 
باجتاه الكويت». وأوضح ان «مؤسسة 
اخلطوط اجلوية الكويتية أرسلت ثالث 
طائرات بينهــــا اثنتان نوع «جامبو» 
وواحدة نوع «ايرباص ٣٠٠» للغرض 
ذاته بحيث توجهت اثنتان الى املدينة 
املنورة وواحدة إلى جدة لنقل حجاج 

احلمالت الكويتية الى البالد».
  وأعرب الوزير البصيري عن خالص 
شــــكره وعظيم امتنانه إلى السلطات 
السعودية لسماحها ملؤسسة اخلطوط 
اجلوية الكويتية بتسيير رحالت إضافية 
طارئة لنقل حجاج احلمالت الكويتية 

من جدة إلى الكويت.
  وكان آالف احلجــــاج الكويتيني قد 
علقوا في مطار جــــدة الدولي ملدة ٢٤ 
ســــاعة في انتظار طائرات تقلهم الى 
الكويت  قضوها يفترشون ارض مطار 
امللك عبدالعزيز بن سعود، دون طعام 

أو شراب.
  ومنذ الساعة الواحدة من ظهر اول 
من امس اجلمعة وحتى الرابعة عصر 
امس كانت رحلة املعاناة وال أحد يعرف 
السبب في تأخر اقالع الطائرات ألكثر 

من ٢٧ ساعة متواصلة. 

 «الطيران المدني»: سرعة إنهاء إجراءات عودة الحجاج
  وتدارك «السعودية» الموقف أرجأ إرسال ٤ طائرات كويتية 

 أحمد يوسف
  قالـــت مصـــادر مقربة من 
اإلدارة العامة للطيران املدني، 
ان تأخر وصول طائرات مؤسسة 
الســـعودية  اخلطوط اجلوية 
يرجـــع الى تأخـــر إقالع اولى 
سلســـلة طائرات املؤسســـة 
الى خمس دول خليجية منها 

الكويت.
  وكشفت املصادر لـ «األنباء» 
عن ان هناك تعليمات ملؤسسة 
اخلطـــوط اجلويـــة الكويتية 
بتدارك املوقف وسرعة الوصول 

الى احلجاج الكويتيني العالقني 
فـــي مطـــار احلجـــاج (امللك 
عبدالعزيز)، ما استنفر اجلهات 
املعنية بتحركات سريعة وعلى 
مستويات عليا منها اخلارجية 
الطيران  الكويتية وســـلطات 
املدني فـــي كل اململكة العربية 
السعودية والكويت باإلضافة 
الى مؤسسة اخلطوط اجلوية 
التنســـيق  الكويتية من اجل 
إلرسال ٤ طائرات كويتية لنقل 

باقي أفواج احلجاج هناك.
  وأضافت: «هذه اإلجراءات قد 

تستغرق بعض الوقت، السيما 
الطيران  موافقات من سلطات 

املدني السعودي».
   وتابعت قائلة: «ان الطيران 
املدنـــي الســـعودي بعد طلب 
املوافقة على ارسال ٤ طائرات 
كويتيـــة، اجاب بأن مشـــكلة 
تأخـــر الطائرات قـــد مت حلها 
وانه جميع احلجاج الكويتيني 
املقرر وصولهم على منت خطوط 
املؤسســـة السعودية يصلون 
في موعدهم املقرر حتى مساء 

امس».

  وأكدت على انه بتمام الساعة 
الثالثة والثالثني دقيقة عصر 
امس وصلت أولـــى الطائرات 
املتأخرة وانه بعد حوالي ثلث 
ساعة وصلت الطائرة الثانية، 
فيما وصلت ٤ طائرات أخرى بعد 
الساعة الثامنة من مساء امس 
لتكتمل بذلك رحالت العودة على 

منت خطوط املؤسسة.
الى ذلك، أرجعت املصادر     
أســـباب التأخير الـــى هطول 
األمطار علـــى مكـــة املكرمة، 
العديـــد من احلجاج  وتخلف 

عن موعد طائراتهم، باإلضافة 
الى وصول البعض اآلخر الى 
مطار غير املخصص للمغادرة، 
األمر الذي اربك حركة تسيير 

الطائرات في مطار احلجاج.
  وأكدت ان ســـلطات الطيران 
املدني قد اتخذت كل التدابير الالزمة 
انهاء اجراءات احلجاج،  لسرعة 
السيما ان تأخر وصول الطائرات 
ســـبب زحاما شديدا في صاالت 
املطار، إال ان التدابير ساعدت كثيرا 
في تخفيف حدة الزحام وأدت الى 

سهولة احلركة. 

 «الخطوط السعودية»: خلل الرحالت نتيجة التكدس  األمطار أحد األسباب وتأخر إقالع أولى الرحالت أثر على الجدول الزمني للباقي  
الشديد وتأخر وصول الحمالت في الموعد المحدد 

 أحمد يوسف
  أكد مصدر مسؤول في طيران اخلطوط اجلوية 
الســـعودية في الكويت أن تأخر إقالع طائرات 
مؤسسة اخلطوط السعودية من مطار «احلجاج» 
امللك عبدالعزيز بجدة واملتجهة إلى مطار الكويت 
الدولي يرجع الى عدة عوامل منها التكدس الكبير 
في عدد الركاب في صاالت املطار، باإلضافة الى 
تأخـــر بعض حمالت احلج الكويتية عن موعد 
في موعدها احملدد، وأيضا بعض إجراءات إنهاء 
ســـفر احلجاج من قبل سلطات الطيران املدني 

السعودي.
  وقال لـ «األنباء» ان عدد الرحالت غير املجدولة 
والتي تنقـــل فقط احلجاج الكويتيني على منت 
اخلطوط اجلوية السعودية بلغ ٢٢ رحلة طيران 
على مختلف أنواع وأحجام خطوط املؤسسة، 
وأشـــار إلى أن وصول أولى رحالت اخلطوط 
الســـعودية جاء وفقا للجدول الزمني أول من 

أمس اجلمعة املوافق ١٩ اجلاري في متام الساعة 
الثانية صباحا، فيما أكد أن الساعة الثامنة من 
مساء أمس سيكون موعد وصول آخر رحالت 
احلجاج على منت اخلطوط اجلوية السعودية، 
وبذلك تكتمل الـ ٢٢ رحلة املقررة ملوســـم حج 

هذا العام.
  وأكد ان ســـلطات املطار املدنـــي في اململكة 
العربية السعودية تبذل قصارى جهدها من أجل 
نقل نحو ٤ ماليني حاج الى أكثر من ١٨٨ وجهة 
في مختلف أنحاء العالم، مؤكدا ان ذلك يشكل 
مهمة غاية فـــي الصعوبة، خصوصا اذا تزامن 
ذلك مع تأخر وصول احلجاج عن موعد إقالع 
الطائرات، باإلضافة ان بعض احلجاج قد ذهب 
الى مطارات أخرى غير مطار امللك عبدالعزيز.

  وعن حجم أســـطول اخلطوط السعودية، 
قال انها تزيد على ١٥٠ طائرة مبختلف األنواع 

واألحجام. 

 ساعات التأخير نغّصت على الحجاج فرحتهم بسالسة أداء المناسك 
 دارين العلي ـ رندى مرعي

  امس كان اليوم األخير لإلجازة، وامس ايضا كان اليوم األكثر ازدحاما 
ــي، اذ انه اضافة الى احلجاج  ــي صاالت القادمني في مطار الكويت الدول ف
ــجل امس عودة اعداد  ــك احلج في مكة املكرمة س العائدين من تأدية مناس
ــالد ممن اضطرتهم  ــاء اجازة العيد خارج الب ــافرين لقض كبيرة من املس
ــي كما كانت في  ــكل طبيع ــل الى العودة ملتابعة حياتهم بش ــات العم دوام

السابق.
ــت االجراءات األمنية واجراءات التنظيم دورا كبيرا في    وفي املطار لعب
تسهيل عملية مرور احلجاج واملسافرين العائدين على الرغم من تسجيل 
ــعودي الذي  احلجاج تذمرا من التأخير احلاصل على خطوط الطيران الس
ــاعة  ــعودية منتظرا ألكثر من ١٢ س ــى عددا كبيرا منهم في مطار الس ابق

بانتظار اقالع طائرته.
ــعادتهم بتأدية مناسك احلج بكل يسر    احلجاج العائدون اعربوا عن س
ــاد  ــى الوطن ورؤية األحبة، وفيما اش ــن فرحهم بالعودة ال ــهولة وع وس
ــقة والوقت  ــاعر الذي وفر على احلجاج التعب واملش بعضهم بقطار املش
انتقد البعض اآلخر ارتفاع سعر التذكرة للفرد الى ٢٠ دينارا في حال عدم 
توفير احلملة هذه اخلدمة. اما العائدون من رحالت السياحة واالستجمام 
فتمنوا ان تطول االجازة معبرين عن اسفهم النتهائها والعودة الى الدوامات 
ولكنهم في الوقت نفسه عبروا عن فرحتهم ملقابلة األهل ولأليام اجلميلة 
ــتقبال  ــي قضوها في االجازة. «األنباء» كانت على ارض املطار في اس الت

احلجاج والعائدين واستطلعت آراءهم.. وفيما يلي التفاصيل:  
 

  في طريق العودة

  امـــا احلاج احمد بنـــدر فقال ان 
املشكلة لم تكن في مطار جدة عند 
العودة الى الكويت بل بدأت املشكلة 
يوم املغادرة من مطار الكويت الدولي 
حني تأخرت الطائـــرة عن موعدها 
٥ ســـاعات ولكن اللهفة للقاء النبي 
ژ وزيارة األراضي املقدسة وبيت 
اهللا احلرام أنستنا طول الوقت الذي 
انتظرناه ولكن لم نكن نتوقع ان هذه 
املشكلة ســـتتكرر اثناء العودة بل 

ستواجهنا بضعف الوقت السابق.
  وعن املشاكل التي واجهها احلجاج 
في األراضي املقدسة قال بندر انه ال 
مشاكل تذكر فاألمور كانت «سهالة» 
وعلى ما يرام وقال انه لم يستخدم 
قطار املشاعر وذلك ألن احلملة التي 
كان معهـــا لم تكن مشـــتركة لنقل 

حجاجها عبره.

  عودة إلى الدوام
  وخالل وجودنا على ارض املطار 
سجل هبوط ثالث رحالت سياحية من 
مشهد ودبي والبحرين أعرب ركابها 
عن فرحتهم للعودة الى الوطن في 
الوقـــت الذي ابدوا أســـفهم النتهاء 
االجازة والعـــودة الى الدوام، وقال 
محمد املطيري العائـــد من دبي ان 
االجازة كانت جميلة وممتعة وان ما 
ينغص ها هو العودة الى الدوام اذ 
ان االجازة الطويلة أدت الى الشعور 

بالكسل لدى البعض.
  وخالفتـــه فـــي الـــرأي زوجته 
التي أعربت عن ســـعادتها بالعودة 
وخصوصا الى الدوام حيث ستخبر 
صديقاتها مبا قامت به خالل االجازة 

التي كانت ممتعة بالفعل.
  بدورها أعربت سهام العازمة عن 
سعادتها بالعودة الفتة الى ان االجازة 
في البحرين كانت ممتعة ومميزة وآن 
البالد وممارسة  الى  األوان للعودة 

احلياة الطبيعية كما كانت. 

«كله بأجره».
  وعن املشاكل التي واجهتهم خالل 
تأدية مناسك احلج قال سالم ان األمور 
كانت طبيعية فاالزدحام امر طبيعي 
غير ان العوامل الطبيعية واألمطار 
التي هطلت كان لها اثر ســـلبي في 
تأخير تأدية املناسك واعاقة حركة 
احلجاج مشيرا الى ان حجاج احلملة 
التي كان معها لم يستخدموا قطار 

املشاعر ألنه «لناس وناس».

  ازدحام مطار جدة

  ومن جانبه قال احلج احمد حافظ 
انه كانت امور تأدية احلج ميســـرة 
وان األمطـــار التي هطلت كانت من 
الرغم  بشائر اخلير والبركة وعلى 
من بعض التخوف لدى احلجاج من 
السيول ومن تعطيل حركة احلجاج 

خالل تأدية الشعائر الدينية.
  وتابع ان املشكلة الوحيدة التي 
عانى منها كل احلجاج كانت ســـوء 
التنظيـــم فـــي مطار جـــدة وتأخر 
الطائرات التابعة للخطوط اجلوية 
الســـعودية دون اي تبريـــرات او 
حتذيرات مسبقة واملشكلة كانت في 
االزدحام الـــذي حصل داخل املطار 
وذلك ألنهم علموا بتأخر الطائرة بعد 
ختم تأشيرة اخلروج على جوازات 
الســـفر بالتالي اخلروج من املطار 

كان مستحيال.
  وكذلك األمر بالنسبة للحاجة حنان 
هنداوي التي قالت انه على قدر املتعة 
بالتعب الذي يشعر به احلاج خالل 
تأدية هذا الفرض املقدس كان التذمر 
والقلق من تعب االنتظار في املطار 
حلني موعد العودة الى الكويت على 
منت طائرة اخلطوط اجلوية السعودية 

التي تأخرت نحو ١٢ ساعة.
  وقالت حنان ان هذه الـ ١٢ ساعة 
كانت األطول في حياتها ملا فيها من 
ارهاق وتعب نفسي وجسدي على 

حد سواء.

والبـــرد الذي تســـاقط خالل تأدية 
املناسك الفتة الى ان ما أخر احلجاج 
في العودة هو عدم وجود ما يكفي من 
الطائرات في مطار جدة ما ادى الى 
اعادة جدولة رحالت العودة مما اثار 
تذمر احلجيج املتعبني من االنتظار 

لساعات طويلة.

  المطر نعمة

  احلاج ابوصالح كان سعيدا جدا 
بزخات املطر التي تســـاقطت اثناء 
احلج معتبرا اياها نعمة من السماء 
مشيرا الى ان جميع املناسك كانت 
تتســـم بالسهولة واليسر سواء في 
الصعود الى عرفة او في رمي اجلمرات 
او بالطواف وغيرها الفتا الى ان رحلة 
احلج وبالرغم من املشقة التي يتكبدها 
املرء اال انها عبادة تروح عن النفس 

وتنسيك العناء واأللم.

  إرهاق االنتظار

  بدوره، انتقد احلاج ياسر سالم 
سوء تنظيم رحالت اخلطوط اجلوية 
السعودية الفتا الى تأخير موعد اقالع 
الطائرة ١٢ ساعة ما ادى الى احتجاز 
احلجاج في مطار جدة منذ ٤ عصرا 
يوم امس األول حتى الســـاعة ٧٫٣٠ 
صباح امس ما اثار غضب احلجيج 
خاصـــة ان الوصول الى الطائرة مت 

عبر الباصات ما زاد من ارهاقهم.
  واضـــاف ان قضاء هـــذه الفترة 
الطويلة في املطار تسبب في مرض 
بعض كبار السن الذين لم يتحملوا 
النوم على األرض الى جانب حصول 
العديد من «املهاوشات» بني الناس.

  ولفـــت ســـالم الـــى ان احلجاج 
العمانيـــني واإلماراتيـــني اتصلوا 
بســـفرائهم في السعودية واشتكوا 
لهم التأخير فكان التجاوب ملحوظا 
حيث ارســـلت لهم طائرات نقلتهم 
الى بالدهم في حـــني اتصل احدهم 
بالسفير الكويتي هناك وكان جوابه 

مزدلفـــة حيث اســـتغرقت الرحلة 
بينهما ٧ دقائق. وعبر عن اسفه ألن 
البرية لم يتمكنوا  حجاج احلمالت 
من اســـتخدام القطـــار لبعد اماكن 

تواجدهم عنه.

  القطار.. بـ ٢٠ دينارًا

  ولكن احلاجـــة ام داوود املجمد 
اسفت لعدم متكنها من صعود القطار 
بسبب ارتفاع سعر تذكرته التي تصل 
الى ٢٠ دينارا كويتيا حيث ال يسمح 
بالصعود اال ملن دفع ثمن التذكرة او 
كانت احلملة التـــي ينتمي اليها قد 

أمنت هذه اخلدمة.
  ولفتت احلجـــة ام داوود الى ان 
تأدية مناســـك احلج كانت ســـهلة 
وروحانية جدا وزادها جماال املطر 

 ورود «ويباب»

الســـمة    الورود و«اليباب» كانا 
املشتركة الستقبال جميع احلجاج 
العائدين وهذه الفرحة البادية على 
وجوه احلجاج واملستقبلني نغصتها 
الشكوى من التأخير في مطار جدة 
الذي احتجز فيه عدد من املسافرين 
على منت الطيران السعودي وهذا ما 
اكده احلج خالد الرشدان الذي لفت 
الى ان طائرتـــه تأخرت من الثامنة 
مساء وحتى السابعة والنصف صباحا 
مشيرا الى ان هذا التأخير يؤثر على 
نفسية احلجيج املتعبني من تأدية 

املناسك.
  وفي حني اشاد احلاج خالد بقطار 
املشاعر الذي وفر على احلجاج الوقت 
واملشقة في الطريق من عرفات الى 

 تنظيم حتى اللحظة األخيرة

ــيير حركة القادمني  ــى مداخل املطار لتس ــام كان التنظيم عل   ككل ع
ــد اعضاء امن  ــد الغامن اح ــال حيث قال احم ــن ح ــاج على أحس واحلج
ــى مداخل املطار منذ منتصف  ــار ان احلواجز احلديدية وضعت عل املط
ــا من قبل األهالي  ــث القى األمر تفهما وتعاون ــل اخلميس الفائت حي لي

املسافرين العائدين من سفرهم سواء من اجازاتهم او من احلج.
ــاكل منذ ذلك الوقت وأثبتت  ــجيل أي مش   وتابع الغامن انه لم يتم تس

هذه التجربة جناحها في تنظيم حركة املطار ككل.
ــمري ـ موظف آخر من امن املطار ـ على ان  ــدد فايز الش   بدوره ش
ــي التخفيف من  ــه آثاره االيجابية ف ــلوب في التنظيم ل ــاع هذا األس اتب
ــز وأال يتمكنوا من  ــول احلواج ــة «القادمون» ح ــام داخل صال االزدح
استقبال مسافريهم والسالم عليهم اال بعد وصولهم الى مدخل املواقف، 
الفتا الى ان هذا التنظيم مستمر حتى مساء اليوم األحد بعد وصول كل 

رحالت احلج.

  شكوى

ــكوى الى مكاتب اخلطوط اجلوية    قدم احلاج عبد الناصر فرج اهللا ش
السعودية عن فقدان احد مقتنياته خالل الرحلة على منت الطائرة التابعة 

لها ولكنه اعرب عن استيائه لعدم االكتراث الذي قوبل به من قبلهم.
ــراض املفقودة على منت  ــت في األغ ــكلة ليس   وقال فرج اهللا ان املش
ــت باألهمية مقابل أداء فريضة احلج ولكن املشكلة كانت  الطائرة اذ ليس
في الوقت الطويل الذي انتظره احلجاج في مطار جدة والتعب واالرهاق 
ــاج وعلى الرغم من  ــذا التأخير من حاالت تذمر لدى احلج ــببه ه وما س
ــد عودتهم في حني ان  ــس هناك من احد ليخفف عن احلجاج بع ذلك لي
ــعودية أعلنت استعدادها لتقبل اي شكوى  مكاتب اخلطوط اجلوية الس
ــعودية» ان  ــاعدة في كل ما ميكن، وأكدت مصادر في مكاتب «الس واملس
ــكلة تأخر الطائرات التي واجهها احلجاج ال تتعلق مبطار الكويت بل  مش
ــدة وال ميكن اتخاذ اي  ــق ادارة العمليات في مطار ج ــي منوطة بفري ه

اجراء حيال ذلك من مطار الكويت.

  جهوزية تامة

ــيد  ــركات اخلدمات األرضية صبري الس ــد احد موظفي إحدى ش   أك
ــهيل  ــي ان ادارة مطار الكويت قد اتخذت كل االجراءات الالزمة لتس عل
حركة دخول املسافرين الى املطار حيث ال تستغرق عملية انهاء اجراءات 
ــاعة حيث كان افراد الشرطة واجلوازات وعملية  العودة اكثر من ربع س
ــاهمة في تخفيف االزدحام  ــتعداد للمس ايصال احلقائب على أهبة االس

استكماال لإلجراءات األمنية والتنظيمية املتخذة على باب اخلروج. 

 لقطات 
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