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 اعضاء حملة الهولي وجهود مشكورة

 حج مبرور وذنب مغفور

 (محمد ماهر)  جانب من حجاج بيت اهللا احلرام

 الزميالن يوسف عبدالرحمن واسامة ابو السعود مع احمد الهولي وشريدة الشريدة والداعية راشد وعلي املكيمي

 ما أجمل الصحبة في الديار املقدسة! منصور الشريدة وراشد العليمي خالل احلفل

حجاج حملـــة الهولي الختيارهم 
احلملة متمنيـــا لهم حجا مبرورا 

وذنبا مغفورا وجتارة لن تبور.
  ووجه الشريدة الشكر للزميل 
االستاذ يوسف خالد يوسف املرزوق 
ولصحيفة «األنباء» على اهتمامها 

بنشر اخبار احلملة.
  وكان احلفل قد بدأ بآيات عطرة 
من كتاب اهللا ـ عز وجل ـ للقارئ 
عبدالرحمن السعيد أعقبتها كلمة 
ملرشد احلملة الداعية راشد العليمي 
الذي قـــال «إن من نعم اهللا علينا 
ان انعم علينا باحلج لبيته احلرام 
ويسر لنا اداء املناسك بفضله تعالى 
ـ ثم بفضـــل وبجهود اخواننا في 
حملة الهولي الذين يسروا لنا كل 
املناسك والتنقل بني  االمور الداء 
املشاعر في سهولة ويسر واصفا 
احلج هذا العام بأنه كان من افضل 

االعوام».
  ولفت الى ان موسم احلج هو 
موسم تعليم وطلب علم الفتا الى 
ان ضيوف الرحمن من حملة الهولي 
كانوا يستفسرون عن كل صغيرة 
وكبيرة لتحـــري احلالل واحلرام 

وهي نعمة من اهللا تعالى».
  وتابع العليمي قائال «اكرمنا اهللا 
سبحانه وتعالى بحج بيته احلرام 
ضمن هذه احلملة التي تسير على 
كتاب اهللا وسنة رسوله الكرمي»، 
وقدم الشكر الدارة احلملة على ما 
بذلوه من جهود مضنية في الوقوف 
على خدمة وراحة ضيوف الرحمن 

من حجاج بيت اهللا احلرام.
  ثم حتدث مدير احلملة منصور 
الشريدة الذي وصف حجاج بيت 
اهللا احلرام بانهم وفد اهللا اصطفاهم 
شخصا شخصا لزيارة بيته احلرام 
فاكرمهم بضيافته، مشددا على ان 
ادارة حملة الهولي كان لها شرف 
خدمة حجاج بيت اهللا احلرام من 
حجاج احلملة وهو شرف عظيم في 

اطيب بقعة على وجه االرض.
  وقال الشريدة «ان هناك عددا 
كبيرا من اجلنود املجهولني وراء 
اجلهود املخلصـــة التي قامت بها 
احلملة وعلى راسهم احلاج احمد 
الهولي ووالدي شـــريدة الشريدة 
الذي ساعدني في كل شيء بتقدمي 
العون واملشورة»، وثمن غاليا جهود 
املدير املالي واالداري للحملة خليل 
ســـالم الذي وصفه بانه «دينامو 

احلملة».
  وفي اخلتام اشاد عدد من حجاج 
احلملة باملستوى الراقي الذي متيزت 
به حملة الهولي وتيسير امور احلج 
على ضيوف الرحمن حجاج احلملة 
والوقوف على راحتهم وخدمتهم 
طوال الرحلة املقدسة مؤكدين انه 
مهما قيل لـــن يفيهم حقهم وامنا 
يلتمسون االجر والثواب لهم من 

اهللا ـ عز وجل.

ميســـرة ـ وهللا احلمـــد ـ في اداء 
املناسك بعرفة ومنى وفي املطار، 
كل االمور ـ بفضل من اهللا ـ كانت 
ميســـرة جدا ولم تكـــن لدينا اية 

مشاكل».
  وشـــدد على ان قضية تاخير 
الطائرات كانت خارج اطار حملة 
الهولـــي ـ بفضـــل اهللا ـ حيث لم 
تصادف احلملة قضية التأخير وعاد 
جميع حجاج احلملة بسالم وهللا 
احلمد، مشيرا في الوقت ذاته الى ان 
احلج قد يحدث به أي مشاكل نظرا 
لوجود ٣ ماليني حاج في مكان واحد 
وغالبيتهم يريدون التعجيل ومن 
الصعوبة تسيير كل هذه االعداد 

في حلظات.
  ووصف الشريدة جهود حكومة 
خادم احلرمني بأنها كانت ناجحة 
١٠٠٪ في الوقوف على خدمة ضيوف 
الرحمن حجـــاج بيت اهللا احلرام 
واعرب عن شكره لضيوف الرحمن 

الكويتية ال  «اصحاب احلمـــالت 
ينظرون الى انهم يخدمون اناسا 
عاديني ولكنهم يخدمون ضيوف 
الرحمن، وهو مـــا يعطينا دافعا 
لتقـــدمي اجود وافضـــل ما لديناـ  

بفضل اهللا».
  مـــن جانبه، وصـــف صاحب 
احلملة شريدة الشريدة احلج هذا 
العام بانه كان متميزا جدا بالرغم 
من كثافة احلجاج وتخوف الناس 
من ذلك ووصف جهود حكومة خادم 
احلرمني الشـــريفني بأنها «جهود 
جبارة» «بداية من التنظيم املروري 
الى قطار املشـــاعر وعرفة ومنى 

واملراجم.
  وتابع الشـــريدة قائال «جهود 
حكومة خـــادم احلرمني هذا العام 
شـــيء مو طبيعي والنجاح كان 
واضحا، وهو انعكس ايجابا على 
احلجاج حينما كنا نتابعهم هناك 
في السعودية وايضا حينما رجعوا، 

واشعر ان املالئكة حفتهم هذا العام 
ـ واحلمد هللا ـ فال حوادث وال أي 

مشاكل كبيرة ـ وهللا احلمد».
  ووصف الشريدة قطار املشاعر 
كان ناجحا جدا وخفف من القضية 
املروريةـ  وان كان جتريبياـ  وحقق 
الكثير من االيجابيات وهي جرأة 
حتســـب حلكومة خادم احلرمني 
الشـــريفني ـ وان شـــاء اهللا فـــي 
الكثير  القادمة سيحقق  السنوات 

من االجنازات.
  وقال الشريدة «كل عام نالحظ 
تطورات جديـــدة وجهود كبيرة 
تبذلهـــا حكومة خـــادم احلرمني 
الشريفني خلدمة حجاج بيت اهللا 
احلرام ـ عســـى اهللا يوفقهم على 

جهودهم وسعيهم».
  وعما اذا كانت هناك أي مشاكل 
في اداء املناسك وخاصة في العودة 
واالزدحام في مطار امللك عبدالعزيز 
قال الشريدة «جميع امورنا كانت 

 أسامة أبو السعود
  بفيض من نـــور الرحمن عاد 
ضيوف الرحمن بعدما ادوا املناسك 
وطافوا بالبيـــت العتيق ووقفوا 
بعرفـــات اهللا، وكان لقاء احملبة 
والشـــكر الصحاب حملة الهولي 
الذين اكرموا وفادة حجاجهم الن 
اشرف ما يقوم به العبد هو خدمة 
ضيوف الرحمن فكان واجبا الشكر 
والتقدير ملن بذلوا اجلهد في خدمة 

عباد اهللا في املشاعر املقدسة.
  وخالل حفل كبير اقامته حملة 
الهولي بصالة عزت جعفر ببيان 
مســـاء امس االول مبناسة عودة 
ضيوف الرحمن حجاج احلملة الى 
ارض الوطن بسالمة اهللا _ حتدث 
صاحبا حملة الهولي احمد الهولي 
وشريدة الشريدة الى «األنباء» عما 
متيزت به حملة الهولي في خدمة 
ضيـــوف الرحمن وثمنـــا في هذا 
االطار جهود حكومة خادم احلرمني 
الشـــريفني التي لم تأُل جهدا في 
تيسيير امور احلجيج وابتكار كل 
ما هو جديد لراحة ضيوف الرحمن 
واخرها قطار املشـــاعر الذي يعد 
معجزة بكل املقاييس ملا وفره من 

وقت وجهد وتخفيفا لالزدحام.
  في البداية حتدث احلاج احمد 
الهولي عـــن احلج هذا العام فقال 
«بفضـــل اهللا كان احلج هذا العام 
مميزا عن بقيـــة االعوام املاضية، 
وهذا بفضل اهللا ثم بجهود حكومة 
الشـــريفني وعلى  خادم احلرمني 
رأسهم خادم احلرمني ـ شفاه اهللا 
وعافاه ـ حيث قام املسؤولون في 
حكومة خادم احلرمني بتسهيل كافة 
االمور على ضيوف الرحمن وهو 
ما اتضح من حسن التنظيم وهم 
ســـبب جناح احلمالت والتيسير 

على احلجاج».
  وعن قطار املشاعر الذي طبق 
الول مرة في نقل احلجاج هذا العام 
وصف الهولي جتربة القطار بأنها 
كانت ناجحة جدا، مشـــيرا الى ان 
كثيرا من احلجاج الذين استخدموا 
قطار املشاعر اعربوا عن ارتياحهم 
من جتربته وان شـــاء اهللا يكون 
هناك تقدم في السنوات القادمة الى 

االفضل لهذه التجربة الرائدة.
  واشاد الهولي باداء بعثة احلج 
الكويتيـــة بالقـــول «بعثة احلج 
الكويتيـــة لم تقصـــر وبذلوا كل 
ما لديهم من جهود وخبرات ولم 
يدخروا أي شيء في سبيل تذليل 
أي عقبة عن حمالت احلج الكويتية، 

فجزاهم اهللا خيرا».
  واشـــار الـــى ان حمالت احلج 
الكويتيـــة ذات ســـمعة متميزة 
دوليا في تقدمي اخلدمات لضيوف 
الرحمن الفتا الى ان البعض يعتبر 
ان ما تقوم به احلمالت الكويتية 
بأنه مبالغة ورد على ذلك بالقول 

 الشـريدة: الحـج هـذا العـام كان متميـزًا رغـم كثافة 
الحجـاج وجهود حكومـة خادم الحرميـن «جبـارة» بداية من 
التنظيم المروري إلى قطار المشـاعر وعرفـة ومنى والمراجم

 العليمـي: أكرمنـا اهللا بحـج بيتـه الحـرام ضمـن هذه 
الحملـة التـي تسـير على كتـاب اهللا وسـنة رسـوله الكريم 
فشـكرًا إلدارة الحملـة علـى مـا بذلـوه مـن جهـود مضنية

 الزميل يوسف عبدالرحمن نقل شكر
   األستاذ فواز المرزوق: بيض اهللا وجوهكم

 نقل الزميل يوسف عبدالرحمن 
حتيات الزميل فواز خالد يوسف 
املرزوق الدارة حملة الهولي على 
ما قدموه من جهود مخلصة خلدمة 
ضيوف الرحمن حجاج احلملة هذا 
العام بالقول «بيض اهللا وجوهكم» 
مشـــيرا الى ان ظروف السفر الى 
لندن حلضور مؤمتر هناك حالت 
دون حضور الزميل فواز املرزوق 

احلفل.
  وقال الزميـــل عبدالرحمن «ال 
استطيع ان اجامل وال اعرف النفاق 
فقد حججت اكثر من مرة، لكن احلج 
مع الهولي غيرـ  كما يقولونـ  مشيدا 
باجلهود الكبيـــرة التي بذلها كل 
اعضاء احلملة لتذليل كافة العقبات 
وتيسير امور احلجاج في مختلف 

املناسك جزاهم اهللا خيرا».   الزميل يوسف عبدالرحمن يلقي كلمة الشكر

 حملة الهولي أقامت حفل استقبال لحجاج الحملة بصالة عزت جعفر لتهنئتهم بسالمة العودة بعد أداء المناسك المباركة

  أحمد الهولي لـ « األنباء»: حكومة خادم الحرمين لم تأُل جهدا في تيسير أمور 
الحجيج وابتكار كل ما هو جديد لراحة ضيوف الرحمن وآخرها قطار المشاعر 

 لقطة جماعية الصحاب حملة الهولي 
احمد الهولي وشريدة الشريدة مع 

ضيوف الرحمن حجاج الحملة


