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 المذكور: التأخير طبيعي بسبب أعداد الحجاج الكبيرة لهذا العام
 «الطيران المدني» وّفرت ١٥ ألف وجبة للركاب القادمين على الرحالت المتأخرة

 عادل الشنان ـ حمد العنزي
  على اثر التأخير الذي واجهه 
الكويتيون في مطار  احلجاج 
جـــدة، التقـــت «األنباء» أمس 
عددا من املسؤولني واحلجاج 
العائدين لبيان تفاصيل وأسباب 
الطائرات  التأخير في مواعيد 
التابعة للخطوط السعودية، 
حيث أكد رئيـــس بعثة احلج 
املذكور ان  الكويتية د.خالـــد 

الذيـــن واجهوا  عدد احلجاج 
تأخيـــرا في مطـــار جدة يبلغ 
عددهـــم ٤٥٠ حاجا بعكس ما 
أشـــيع من وجود اعداد كبيرة 
موضحا ان التأخير يعتبر امرا 
أعداد احلجاج  طبيعيا بسبب 
الكبيرة هذا العام خصوصا ان 
وفود احلجاج اخلليجيني بدأت 

بالعودة في وقت واحد.
انه تلقى    وقال د.املذكـــور 
اتصاال هاتفيا من نائب رئيس 
الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 
د.محمد الصباح بشأن مكرمة 
أميرية بتخصيص ٣ طائرات 
لنقـــل احلجـــاج العالقني في 
البعثة  ان  مطار جدة مؤكـــدا 
قامت مبتابعة تقارير اجلهات 
احلكومية وستعرض األمر على 
جلنة شؤون احلج لتقييم اداء 
كل جهة مشاركة ورصد جوانب 

القصور في العمل.

حلني انتهاء املشكلة.
  وثانيها بســـبب ما دار من 
حديث حول وجود اضطرابات 
عالية ادت الى خلل في جدول 
الرحالت والتسبب في التأخير 
ملا يزيد على ١٢ ســـاعة واكثر، 
علمـــا بـــأن هناك مـــن قال ان 
العمال قد حذروا مســـبقا من 
هذا االعتصـــام ولكن لم يبال 
بهم، ولم يتـــم اتخاذ التدابير 
الالزمة ملثل هذه املواقف، مشيرا 
الى انه رجع الى الكويت دون 
ابالغه ان حقائبه  امتعته ومت 
ســـتصل الكويت بعد وصوله 

بـ ٢٤ ساعة.

  استياء شديد

  من جانبه أبدى احلاج اسامة 
احمد استياءه الشديد من اجراءات 
مطار جدة والطيران املدني هناك 
والتــــي لم تراع تعب ومشــــقة 

هذه الرحالت متت اعادة جدولتها 
لعدة اسباب اهمها وجود بعض 
الطرق املغلقة في مدينة جدة مما 
تسبب في عرقلة وصول الركاب 

الى املطار.
  وقال الزامل ان اجمالي احلجاج 
الذين غادروا البالد ألداء مناسك 
احلج هذا العام بلغ ١٧٦٠٠ حاج 
الطيران،  على مختلف شركات 
مشيرا الى ان الطيران املدني قام 
بتوفير اكثر مـــن ١٥٠٠٠ وجبة 
للـــركاب القادمني على الرحالت 

املتأخرة.

  أمر مؤسف

  من جهته، قال احلاج فيصل 
الدوسري ان ما حدث في مطار 
اململكة العربية الســـعودية أمر 
مؤسف جدا فليس من املعقول 
ان يبقى حجاج بيت اهللا احلرام 
ملا يقارب ٦ ساعات جالسني في 

  ومن جانبه بني احلاج سعود 
العنــــزي ان ما حدث من تأخير 
للحجــــاج اضاف لهم تعبا على 
تعــــب احلج وتأجيــــل وصول 

امتعتهم امر مؤسف.
  مضيفا ان ما حدث وان كان 
خارج عن االرادة يجب ان يكون 
هناك «ما يهونه» على احلجاج من 
قبل الطيران السعودي بتوفيره 
مكانا لالنتظار مناســــبا حلالة 
احلجاج مع بعض املشــــروبات 
حتى يكــــون االمر اقل وطأة اال 
ان ما شــــهدناه كان عدم مباالة 
وعدم مسؤولية دامت لساعات 

طويلة.

  غريب وعجيب

  في حــــني رأى احلاج محمد 
املاجد الذي يقوم بأداء احلج ألول 

  وختـــم د.املذكور بقوله ان 
احلجاج ادوا مناسكهم على خير 
ما يرام وبالتأكيد مع وجود هذا 
العـــدد الكبير من احلجاج في 
هذا العام تكـــون هناك بعض 
املشقة والتعب والذي يعتبر 
بأجره عند اهللا سبحانه موضحا 
العام سواء حجاج  الغالب  ان 
الكويت أو بقية الدول األخرى 
ادوا املناســـك واحتســـبوا ما 
شعروا به من إجهاد عند اهللا 

سبحانه وتعالى.

  ٧ رحالت

  من جانبه، أكـــد مدير إدارة 
العمليات في الطيران املدني عصام 
الزامل ان عدد الرحالت املتأخرة 
منذ الفجر بلغ ٧ رحالت جميعها 
على اخلطوط اجلوية السعودية 
في حني بلغ عدد الركاب على هذه 
الرحالت ٣٢٢٠ راكبا موضحا ان 

احلجاج، مؤكدا ان هذا الشــــيء 
قد كان له اثر سلبي في نفوس 
جميع احلجاج الكويتيني وابدى 
عدد كبير منهم اســــتياءهم من 
هذه املعاناة التــــي دامت لعدة 
ساعات، مشيرا الى ان السلطات 
السعودية كان لها االثر الكبير 
في تسهيل عملية احلج بعد اهللا 
عز وجل اال ان ما حدث في املطار 
طغى على جميع االشياء املمتازة 
التي شهدناها في مكة ومناسك 

احلج.
  واضاف احمد ان عدد احلجاج 
هذا العام خيالي بشهادة اجلميع 
وكان علــــى الطيــــران املدنــــي 
السعودي بصفته اعلم اجلهات 
بهذا العــــدد ان يكون على اهبة 
االستعداد وفي جهوزية عالية 
خالف مــــا رأيناه من تســــيب 
واهمال تسبب في انزعاج احلجاج 

وتأخيرهم وارباكهم.

صاالت االنتظار ومن ثم البقاء 
ملـــدة ســـاعتني أو أكثـــر داخل 
الطائرة، مؤكدا انه استقل الطيران 
السعودي عدة مرات إال ان هذه 
هي األولى التـــي يتم فيها مثل 

هذا التأخير.

  ال التزام

  بدوره، قال احلاج عبداهللا 
سعد انه يحج بيت اهللا للمرة 
الثالثة على التوالي اال انه هذه 
املرة صدم مـــن اهمال حمالت 
احلج الكويتية وعدم التزامها 
مبا وعدت به احلجاج مؤكدا انه 
قام بتقدمي شـــكوى لدى بعثة 
احلج الكويتية وقد قاموا بالالزم 
ووعدوا مبحاسبة احلملة واشار 
الى ان التأخير في مطار جدة له 
عدة أسباب أولها اهمال اصحاب 
احلمالت الذين كان من املفترض 
بهم ايجاد حلول لراحة احلجاج 

 المستقبلون: أتعبنا طول االنتظار لكن فرحة العودة أزالت همنا
منت هذه الرحالت بعض اآلراء 
التي عبرت  وردود األفعــــال 
عن استيائهم، حيث قال أبو 
نواف والذي كان في انتظار 
ابنه وزوجته وابنائهما: لقد 
مللنا من كثرة االنتظار، وال 
التأخير،  أعلم ملاذا كل هــــذا 
مضيفا بقولــــه: لقد أخبرني 
ابني بأن طائرته ستصل الى 
مطار الكويت في الثانية عشرة 
ظهرا بتوقيت الكويت وحتى 
اآلن لم تصــــل الطائرة ومن 
الرابعة  فــــي  املقرر وصولها 
والثلث عصــــرا يعني تأخير 
ألكثر من ٣ ســــاعات، أنا في 
قلق شديد على ابني واسرته، 
أعلم ان هناك ضغوطات كثيرة 
الطيران، ولكن  على خطوط 
البد أن يكون هنــــاك اهتمام 
بالتنظيــــم أكثــــر مــــن ذلك، 
ويجب ان يتخذ املسؤولون 
احتياطاتهم ويعلنون حاالت 
الطوارئ ألجل تسهيل وصول 
احلجيج والتيســــير عليهم، 
فاحلج رحلة شاقة ذهابا وإيابا 
وعلينا أن نخفف عن احلجاج 

معاناة السفر.
  أما أبوعبداهللا الذي كان في 
انتظار أخيه وأسرته على منت 
الطيران الســــعودي فقد كان 
رأيه مؤيــــدا لكالم أبي نواف 
حيث قال: انني أشعر بالضيق 
من هذا التأخير على منت طيران 
اخلطوط اجلوية السعودية لقد 
تأخــــرت ٥ طائرات، وال أعلم 
أي رحلة من الرحالت اخلمس 
سيصل فيها أخي لقد اختلط 
علّي األمر ألكثر من ٤ ساعات 
وانا في انتظار أخي ومازلت 

أعاني مرارة االنتظار.
  ويضيف أبوعبداهللا بقوله: 
املشــــكلة ليســــت في مطار 
الكويــــت ألن مطــــار الكويت 
حينما تأتي رحلة حج قادمة 
من اململكة العربية السعودية 
تقوم إدارته على الفور بإنهاء 
الكويتيني  إجراءات احلجيج 
العائديــــن بســــالمة اهللا الى 
بلدهم، فالتنظيم جيد في مطار 
الكويت وال مشكالت تواجه 
احلجيج فــــي مطار الكويت، 
ولكن املشكلة تكمن في تأخر 
طائــــرات اخلطــــوط اجلوية 
القادمة من جدة،  السعودية 
ال أعلم ملاذا كل هذا التأخير. 

أجريت استعدادات خاصة البنة 
أختي، ألنني اعتبرها مثل ابنتي 
وأكثر، لقد اشـــتريت الورود 
واحللوى والشوكوالتة فرحا 
بعودة احلاجة بشاير وسعادة 
بقدومها مـــن أراضي احلجاز 
املقدسة وسرورا بطاعتها الى 
اهللا عـــز وجـــل وأدائها ركنا 
مهما من أركان اإلسالم أال هو 
احلج الذي يطهر القلب ويذهب 
املعاصي ويغســـل املعاصي 
ويزيل الذنوب ويجعل العبد 
الطائع الى ربه كيوم ولدته أمه 

خاليا من الذنوب واآلثام.
  أما أم بشاير فقد عبرت عن 
ســــعادتها النتظار ابنتها في 
أرض املطــــار حيث تقول: انا 
اآلن أجلس في املكان املخصص 
الذين جاءوا  ألهالي احلجاج 
فــــي انتظارهــــم، مــــا أود ان 
اقولــــه ان الطائرة التي أقلت 
ابنتي وهي على منت اخلطوط 
اجلوية الكويتية على الرغم 
من تأخرها ألكثر من ساعة إال 
انني سأتقبل هذا األمر نظرا 
لهذه املناسبة العظيمة، اعتقد 
ان أمور التأخير واالزدحامات 
في املطارات خارجة عن إرادة 

جميع املسؤولني.
  وعن تأخر ٥ طائرات قادمة 
من جدة علــــى منت اخلطوط 
اجلوية السعودية كان ألهالي 
احلجاج الكويتيني الذين كانوا 
في انتظار ذويهم القادمني على 

مدى إحساسهم بتلك النفحات 
العطــــرة، والبركات  الطيبة 
الربانية، انهم في طاعة اهللا 
عز وجل، انهم ذهبوا الى اهللا 
عز وجل، وسوف ال يخذلهم 
اهللا وحتما سيغفر لهم مادامت 
نيتهم هــــي احلــــج املبرور 
اخلالص لوجه اهللا عز وجل، 
احلج الذي ال رياء وال سمعة 
فيه، احلج الذي فيه مرضاة 
هللا عز وجل، واحلج املبرور 

ليس له جزاء إال اجلنة.
  ويختتــــم املطيري بقوله: 
أمتنى مــــن اهللا عز وجل أن 
يتقبل حج جميع املسلمني وان 
يجــــازي اهللا خير اجلزاء كل 
من يقوم على خدمة احلجاج 
وأهاليهم من حلظة خروجهم 
ألداء املناسك الى حلظة عودتهم 

ومجيئهم.
  من جهتها، تقول أم سعد 
التي تنتظر ابنة أختها احلاجة 
بشاير: أنا في غاية السعادة 
وأنا انتظر ابنة اختي القادمة 
من اململكة العربية السعودية، 
لقد مكثت في املطار ألكثر من 
ساعتني وعلى الرغم من هذا 
التعب وهــــذا اإلرهاق وتلك 
املشقة اال انني سعيدة بسبب 
حج ابنة اختــــي التي أحبها 
كثيــــرا وأمتنى لهــــا من اهللا 
عز وجل حجا مبرورا وذنبا 

مغفورا.
  وتضيف أم سعد بقولها: لقد 

على ذلك فإن رجال أمن املطار 
يعملون على تسهيل وصول 

احلجاج بكل سهولة ويسر.
  وبــــدوره قــــال عبــــداهللا 
الــــذي كان ينتظر  املطيري، 
اثنني من أقربائه وهما ابن عمه 
اللذان كانا يستقالن  واخته، 
طائــــرة اخلطــــوط اجلوية 
الكويتيــــة التي وصلت امس 
في الثانية عشرة ونصفا على 
املقرر  امليعاد  ان  مــــن  الرغم 
لوصولها هو احلادية عشرة 
صباحا: لست مستاء من هذا 
التأخير، ألن التأخير ســــببه 
الزحام الشديد وكثرة الضغط 
على جميع خطوط الطيران.

  ويضيف بقوله: االزدحام 
والتأخيــــر وطــــول االنتظار 
أشــــياء متوقعة في مناسبة 
مثل احلج التي يأملها جميع 
املســــلمني وينفقــــون الغالي 
والنفيس ألجل حج بيت اهللا 
عز وجل، لقد طلبت من أقربائي 
أن يدعوا لي بخالص الدعاء، 
وأنــــا اآلن في انتظارهم على 
أحر من اجلمر وأتوق لرؤيتهم 
وفي شــــوق كبير إليهم أريد 
أن أعرف منهم كيف أدوا هذه 
املناسك العظيمة، وكيف قاموا 
بتلك الشعائر الرائعة؟ أنا في 
شوق ألن أعرف منهم ماذا كان 
شعورهم وهم يحجون بيت 

اهللا.
  أريد أن أعرف منهم كذلك 

 عادل الشنان
الذين    عّبر بعض األهالي 
طال انتظارهم في مطار الكويت 
الدولي وهم ينتظرون احلجاج 
القادمني علــــى منت اخلطوط 
آرائهم  الكويتية عن  اجلوية 
لبعض وسائل اإلعالم املقروءة، 
حيث قالت في البداية مديرة 
مكتب االستشارات والتدريب 
العلوم االجتماعية  في كلية 
في جامعة الكويت د.ســــهام 
القبندي: أنا في انتظار ابني 
سعود وزوجته، اللذين كانا 
يحجان هذا العام، مضيفة: انا 
في شوق إليهما وأتعبني طول 

االنتظار بسبب تأخرهما.
  وأضافت د.القبندي: عندما 
جئت الى مطار الكويت أعجبني 
إدارة املطار  تنظيم استقبال 
للحجيج وأهاليهــــم، وعلى 
الرغم مــــن كثرة االزدحامات 
ووجود الكثير من األهالي إال 
ان التنظيم بشكل عام ممتاز، 
ومن املالحــــظ ايضا ان إدارة 
املطار ورجال األمن يقومون 
على الفور بإنهاء إجراءات اي 
رحلة حجيج قادمة من اململكة 
العربية الســــعودية. وتتابع 
د.القبندي: رأيت شيئا جميال 
في مطار الكويت، وقام رجال 
األمن بدورهم التنظيمي على 
أكمل وجه وقيامهم بإنشــــاء 
ســــياجني من احلديد ليكونا 
ممرا للحجاج، وذلك لتسهيل 
وصولهم وسيرهم وخروجهم 
من املطار، واستقبال األهالي 

لهؤالء احلجاج.
  ومن جهتــــه، يقول ناصر 
العازمي: على الرغم من تأخر 
الطائــــرة التي أنتظر وصول 
خالي فيهــــا والذي كان يحج 
هذا العام على الرغم من ذلك 
كله إال انني غير مســــتاء من 
هذا التأخر، إنني ألتمس العذر 
جلميع شركات الطيران التي 
تقل احلجيج نظــــرا لألعداد 
الهائلــــة للحجاج هــــذا العام 
والتي وصلــــت الى ٧ ماليني 
حاج. ويضيف العازمي بقوله: 
التنظيم هنا في مطار الكويت 
الســــتقبال احلجاج اكثر من 
رائع، لم أجد مشكالت، األمور 
جيدة واحلمد هللا، فهناك أماكن 
مخصصة لألهالــــي النتظار 
ذويهم من احلجــــاج، عالوة 

 مستقبلون ينتظرون بقلق عودة ذويهم 

 البقية ص٥ 

�إع���������������������ان

جمعية العدان والقصور التعاونية

�مل����دي��ر �ملع��ّي���ن

تعل�ن جمع�ي��ة �ل�ع��د�ن و�لق�ص��ور �لتع�اوني�ة
الإخت�سا�ص ح�سب  اأ�سحاب  قبل  من  لال�ستثمار  التالية  الأفرع  اإعادة طرح  عن 

موافقة وزارة ال�سئون الجتماعية والعمل رقم )274( بتاريخ 2010/11/2.

امل�ساحةالن�ساطم
القيمة

الإيجارية
املوقــــع

العدان ق3 بال�سوق املركزي رقم 7101 د.ك40م2مطعم1

الأ�سواق املركزية رقم 1 ، 2 والفروع)10500( د.ك1*1بيع كروت2

وذلك وفقا لل�صروط �لتالية :

ترخي�ص  ولديه  باأنف�سهم  الن�ساط  اأ�سحاب الخت�سا�ص وممن ميار�سون  املتقدم من  يكون  اأن   )1

جتاري �ساري املفعول للن�ساط املتقدم له ول تقبل التوكيالت.

2( تقدم الطلبات بالظرف املغلق واملختوم بناء على تعليمات وزارة ال�سوؤون الجتماعية والعمل.

3( يلتزم مقدم الطلب بدفع �سيك مببلغ وقدره )250د.ك( ح�سب قرار وزارة ال�سئون الجتماعية 

املذكور لي�ص له عالقة  التاأمني  اأن مبلغ  الفوز مع مراعاة  ا�سرتداده يف حالة عدم  والعمل يتم 

مببلغ التاأمني املتعلق بالقيمة الإيجارية املعتمدة عند التعاقد.

4( تكون الأولوية للم�ساهم عند ت�ساوي الدعم.

ب�سيـــك م�سدق  يكــــون  اأن  على  للجمعيـــة  مـــادي  دعـــم  باأعلـــى  للمتقـــدم  الختيــار  يتــم  �ســوف   )5

واحد فقط.

6( �سوف يتم الختيار النهائي بح�سور مندوب وزارة ال�سئون الجتماعية والعمل يف موعد يحدد 

حينه.

الختيار  تاريخ  من  اأ�سبوعني  خالل  اجلمعية  اإدارة  مبراجعة  يلتزم  الختيار  عليه  �سيقع  من   )7

حقا  التاأمني  مبلغ  وي�سبح  لغيًا  طلبه  يعترب  واإل  العقد  وتوقيع  الالزمة  الإجراءات  لإمتام 

خال�سًا للجمعية.

8( يقدم الطلب نظري ر�سوم ثالثني دينارًا ل غري - غري قابلة للرد اعتبارًا من يوم الأحد املوافق 

2010/11/21م وحتى نهاية دوام يوم الأحد املوافق 2010/11/28م وتودع الطلبات داخل ال�سندوق 

املخت�ص مبكتب املدير العام ولن يلتفت اإىل الطلبات التي تقدم قبل اأو بعد املوعد املحدد، علمًا 

اأن الدوام كالتايل :

پ من الأحد اإىل اخلمي�ص من ال�ساعة 8.00 �سباحًا وحتى ال�ساعة 3:30 ع�سرًا.

9( اأن يقدم طالب ال�ستثمار اإقرارًا وتعهدًا بعدم وجود اأي ن�ساط لدى اجلمعية م�ستثمرًا من قبله حاليًا 

اأو يف امل�ستقبل، ويف حالة ثبوت عك�ص ذلك �سيتم �سحب ال�ستثمار اجلديد منه.

الوزارية  والقرارات  التعاونية  ب�ساأن اجلمعيات  1979م  ل�سنة   )24( رقم  القانون  اأحكـــام  تطبـق   )10

بهذا ال�ساأن.

�مل�صتن��د�ت �ملطلوب��ة :

1- �سورة البطاقة املدنية ل�ساحب الرتخي�ص.  

2- �سورة الرخ�سة التجارية �سارية املفعول للن�ساط نف�سه. 

3- �سورة اعتماد التوقيع �ساري املفعول.

لال�ستف�سار يرجى الت�سال على الأرقام التالية :

مب��ا�ص��ر : 25431546 -  ب��د�ل����ة : 25423723 - 25423923 

 د�خل��ي 329 - 325 - 338



 في انتظار احلجاج 

 الزامل: ٧ رحالت على الخطوط السعودية أّخرت عودة ٣٢٢٠ كويتيًا
مرة ان ما حدث في مطار جدة أمر 
غريب وعجيب «حيث كنت أعتقد 
ان الطيران مستعد وجاهز ملثل 
هذه االمور بصفته ذا شأن وباع 
طويل في عملية نقل احلجاج اال 

ان ما رأيته هو مخالف متاما لم 
كنت اعتقده واالعذار كانت اقبح 
من الذنــــب بقولهم «فيه زحمة 
باجلو» كأنهم يســــتهزئون بنا 
عندما نسألهم عن أسباب التأخير 
وهذا األمر مرفوض متاما وغير 

التأخيــــر والتعــــب، وكان من 
الواجب اخبارهم بتغيير موعد 
الرحالت عن طريق املسجات أو 
االتصــــال حتى ال يضطروا الى 
الوصول للمطار باكرا، مضيفا 
ان ذلــــك يعتبــــر قمــــة االهمال 

مقبول».
  بدوره قال احلــــاج عبداهللا 
حســــن ان التأخير الذي حدث 
يقــــال انه بفعل اضــــراب عمال 
إال ان احلجاج غير مســــؤولني 
عــــن ذلك ليتعرضــــوا لكل هذا 

وعدم املباالة بحجاج بيت اهللا 
احلرام، ففي ذروة توجه احلكومة 
السعودية الجناز جميع السبل 
لتيسير عملية احلج جند الطيران 

السعودي يخالف ذلك جذريا.
  من جهته قـــال احلاج غالب 
العجمي الذي يقوم بأداء احلج 
للمرة الثالثة علـــى التوالي ان 
هذا العام شـــهد عـــددا خياليا 
من احلجـــاج ومن جميع اقطار 
العالم وكان يجب على الطيران 
الســـعودي واجلهة املعنية في 
مطـــار جدة ان يتخـــذوا جميع 
االستعدادات واإلجراءات باالضافة 
الى االحتياطات لتيسير عملية 
سفر احلجاج إلى بالدهم وليس 
كما حـــدث ان يكون التأخير ملا 
يزيد عن ثماني ســـاعات منها 

ساعتان داخل الطيارة.
  وقال العجمـــي ان احلمالت 
الكويتية بعـــد ان كانت أفضل 
احلمالت في العالم أصبحت هذا 
العام اسوأها من جميع النواحي 
وكانت تتصف باالهمال ومت تقدمي 
عدة شـــكاوى من عدد كبير من 
احلجاج إلى القائمني على البعثة 
الكويتية الذين قاموا مشكورين 
بالتوجه مباشـــرة الى اصحاب 
احلمالت وانذارهـــم مضيفا ان 
حقائبه لم يحضرها لعدم وجود 
عمال داخل املطار النهم مضربني 
عن العمل ومت إبالغه بتسلمها من 

مطار الكويت بعد يومني. 

 ..وختامها ليس مسكاً 
 االحد

  ٢١ نوفمبر  ٢٠١٠ 
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 حمدا هللا على السالمة 

 سفيرنا بالرياض: ضغط المسافرين سبب األزمة

 حجاج المرور لـ «األنباء»: نحن ضحايا حمالت 
تاجرت بنا وباعت لنا الوهم

 أسامة دياب
  قامت السلطات السعودية 
باحتجـــاز عدد مـــن احلافالت 
املخصصة حلجـــاج املرور في 
منطقة حفر الباطن وأبلغوهم 
بضرورة دفـــع مبلغ ألف ريال 
كتبرع لإلغاثة و٦٢٠ رياال غرامة 
بواقـــع ١٠٠ ريال عـــن كل يوم 
تأخير باالضافة الى تبصيمهم 
ومنعهم من دخول اململكة ملدة 
خمس سنوات، هذا ما وافانا به 
املرور يدعى حامت  احد حجاج 
عبدالسالم في اتصال هاتفي من 
حفر الباطن. وأشار عبدالسالم 
الى ان السلطات السعودية قد 
احتجزت ما يقرب من ٢٠٠ باص 
املـــرور في منطقة  من حجاج 
الباطن ومنعت وصولهم  حفر 
ملنفذ الرقعي الســـعودي، الفتا 
الذين يزيد  الى ان احملتجزين 
عددهـــم علـــى ١٠٠٠٠ فرد من 
جنسيات مختلفة أبرزها املصرية 
والسورية واألردنية وأغلبهم 
املرتبطني بدوام  املعلمـــني  من 
رســـمي صباح اليوم. وبّني ان 

اجلميع ميرون بتجربة مريرة 
حيث تكبدوا خسائر كبيرة فاقت 
تكلفة احلج النظامي، مشيرا الى 
ان حمالت املرور تاجرت بالناس 
وباعت الوهم لهم، الفتا الى انه 
دفـــع ٢٥٠ دينارا حلملة الهدي 
التي أكـــدت له ان الغرامة التي 
سيدفعها لن تتجاوز األلف ريال 
على ان يتحمل احلجاج تكلفة 
اإلعاشة واالنتقاالت. وأوضح 
ان حالة من االســـتياء تســـود 
اوساط احملتجزين بسبب النساء 
واألطفال الذين يعيشون حلظات 
عصيبة بسبب عدم توافر عدد 
كاف مـــن دورات املياه واحلد 
األدنى من متطلبات املعيشـــة 
االنســـانية، الفتا الى حســـن 
الســـلطات السعودية  معاملة 
انه ال  للمحتجزيـــن، موضحا 
يلوم عليهـــم اتخاذ االجراءات 
الالزمة لتنظيم الدخول واخلروج 
للمملكة اال انه كان يجب عليهم 
منع تأشـــيرات املـــرور خالل 
موسم احلج حلماية الناس من 

املتاجرين باسم الدين.

الكويتية    وناشد السلطات 
التدخل لالفراج عن احملتجزين 
وخصوصا ان أغلبهم ال يستطيع 
حتمل الغرامـــة، باالضافة الى 
التي ســـتقع عليه  اخلســـارة 
شخصيا في حال منعه من دخول 
اململكـــة ملدة ٥ ســـنوات حيث 
يرتبط بأعمال هناك. وفي اتصال 
آخر، مع احلاج حامت عبدالسالم 
بعد ٣ ســـاعات مـــن االتصال 
األول أفـــاد بأن األمور تســـير 
من سيئ الى أسوأ حيث امتثل 
مجموعة من احلجاج للتعليمات 
وقاموا بدفـــع ١٠٠٠ ريال اال ان 
السلطات السعودية في نقطة 
الباطن رفضت  تفتيش حفـــر 
السماح لهم باملرور وطالبوهم 
باسترداد أموالهم ألنه ال توجد 
اي تعليمات للسماح لهم باملرور 
ملنفذ الرقعي الذي ستحصل من 
خالله غرامة الـ ٦٢٠ رياال، مشيرا 
الى ان مدة احتجازهم زادت على 
٢٤ ســـاعة في العراء، مناشدا 
السلطات السعودية وضع حد 

ملعاناتهم. 

 بيان عاكوم
  اكد سفيرنا في الرياض 
الشيخ حمد جابر العلي ان 
سفارتنا في الرياض اجرت 
المسؤولين  اتصاالتها مع 
وتـــم توفيـــر ٥ طائرات 
ســـعودية لنقـــل الحجاج 
العالقين فـــي مطار جدة، 
مشيرا الى ان ثالث طائرات 
ســـتقلع ظهـــرا واالثنتان 
الفتـــرة  فـــي  ســـتقلعان 

المسائية.
  وعن سبب عدم توافر 
طائرات في الوقت المحدد 

لنقل الحجاج الكويتيين ارجع السفير السبب 
الزدحام الخطوط الجوية السعودية مشيرا 
الى ان هذا يحـــدث خالل فترة الحج لكثرة 
ضغط المســـافرين، الفتا الـــى ان الحجاج 

الذين حجزوا عبر الخطوط 
الجوية الكويتية كلهم تم 

نقلهم الى الكويت.
الطائرات    وبخصوص 
التي امر بها صاحب السمو 
االمير قال الســـفير العلي 
ان هناك ثالث طائرات امر 
بارســـالها صاحب السمو 
االميـــر وهـــي جاهزة في 
الكويـــت بانتظار  مطـــار 
الحصـــول علـــى تصريح 
هبوط مـــن هيئة الطيران 
المدني السعودي، الفتا الى 
ان هـــذه الطائرات غادرت 
لمطار جدة بعد الحصول على تصريح هبوط 
وســـتكون جاهزة لنقل المتواجدين الذين 
يريدون العودة الى الكويت ولم يستطيعوا 

العودة في الطائرات السعودية. 

 السفير الشيخ حمد جابر العلي

 تتمة المنشور ص٤ 

 احلمدهللا على السالمة  أم حتتضن ابنتها عقب عودتها 

 تهنئة بالعودة 

 (كرم ذياب)  استقبال احلجاج العائدين بالورود 

 احملامي مبارك املطوع محتضنا ابنه لدى وصوله ارض املطار  حج مبرور 


