
 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. 
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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. 
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